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”Ei oikein mikään oo mun juttu” – rajoittuneita ja 

rajoitettuja siirtymiä peruskoulusta eteenpäin 
Johdanto 

Nuorten elämänkulkuun kuuluu tyypillisesti koulutusta koskevia transitioita, siirtymiä. 

Valinta eri koulutusvaihtoehtojen väliltä sisältää mahdollisuuksia ja riskejä, jotka 

kytkeytyvät monimutkaisilla tavoilla yksilöllisiin valintoihin, rakenteellisiin 

mahdollisuuksiin sekä sosiaalisiin reitteihin (Heinz 2009). Siirtyessään 

koulutusasteelta toiselle tai opinnoista työelämään nuoret joutuvat hyväksymään sen, 

että mikään heidän elämänsä osa-alue ei välttämättä seuraa edeltä määrättyjä uria, vaan 

kaikki on avoinna yllättäville tapahtumille.  

Koulutukseen, uraan ja elämänkulkuun liittyvät valintatilanteet ovat kohtalokkaita 

(Giddens 1991) tai kriittisiä hetkiä (Thomson ym. 2002), jolloin tyypillisesti tehdään 

elämänkulun kannalta merkittäviä valintoja. Thomson ja kumppanit (2002; ks. myös 

Holland & Thomson 2009) painottavat näiden hetkien ja tehtyjen valintojen yhteyttä 

sosiaalisiin rakenteisiin. Giddens (1991) puolestaan korostaa ihmisen tietoista 

toimintaa: Riskien ja mahdollisuuksien määrittämässä myöhäismodernissa ajassa 

ihmiset kilpailevat keskenään, eikä asioita voi jättää sattuman ja hyvän onnen varaan. 

Seurauksena vaihtoehtojen moninaisuudesta elämänkulun kohtalokkaisiin hetkiin 

kytkeytyy aikaisempaa enemmän strategista toimintaa, kriittistä arviointia tilanteeseen 

liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. 

Myöhäismoderni riskiyhteiskunta ei kuitenkaan ole kokonaan poistanut vanhoja 

sosiaalisia jakoja, vaan esimerkiksi yhteiskuntaluokka on säilyttänyt merkityksensä 

yksilön elämää ja siihen liittyviä mahdollisuuksia kehystävänä tekijänä. Fordistisen 

aikakauden normaalibiografiat (standard biography) eivät ole kokonaan korvautuneet 

yksilöllisten valintojen kautta rakentuvilla ”tee se itse -elämänkerroilla” (”do-it-

yourself biography”) tai valintojen biografioilla (elective biography) (Beck 1992, 135; 

Beck & Beck-Gernsheim 2002, 24).  

Myöhäismodernin ajan koulutusbiografioiden rakentumista raamittavat rakenteet ovat 

muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Perinteisesti universalistinen 

suomalainen peruskoulujärjestelmä on alkanut eriytyä sisäisesti ja muuttua 

selektiivisemmäksi, monimuotoistuneemmaksi ja yksilöllistyneemmäksi. Yhtenäisen 



2 

 

peruskoulujärjestelmän sisälle on syntynyt mekanismeja, jotka rakentavat 

monimuotoista, esimerkiksi sukupuoleen, yhteiskuntaluokkaan, alueellisuuteen ja 

vähemmistöasemaan kytkeytyvää eriytymistä. (From ym. 2014.) Esimerkiksi entistä 

vapaammasta kouluvalinnasta on muodostunut erityisesti kaupunkimaisissa kunnissa 

mekanismi, joka eriyttää oppilaita yhteiskuntaluokittain jakautuneisiin ja 

kouluarvosanoja seuraileviin ryhmiin (Kalalahti, Silvennoinen & Varjo 2015). 

Tässä artikkelissa tarkastelemme joukkoa yhdeksäsluokkalaisia nuoria 

oppivelvollisuuskoulutuksen ja toisen asteen opintojen nivelvaiheessa. He ovat 

siirtymässä yhtenäisestä ja pääosin valikoimattomasta peruskoulusta toisen asteen 

koulutukseen: tyypillisesti joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen, osa puolestaan 

erilaisiin valmentaviin koulutuksiin. Toisen asteen koulutus Suomessa muodostaa 

rinnakkaiskoulujärjestelmän, jossa pääosa oppilaista ohjautuu joko ”teoreettisimmille” 

tai ”käytännöllisimmille” elämänurille pitkälti aikaisemman koulumenestyksen 

perusteella – ja osa jatkaa koulutuksissa, jotka on suunniteltu lähinnä tuottamaan 

valmiuksia opiskella joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.  

Artikkelimme 11 nuorta yhdistää tilanne, jossa he ovat peruskoulun jälkeen päätyneet 

muille kuin toisen asteen valtavirtaisille (lukio ja ammatillinen koulutus) 

koulutuspoluille. He ovat kymppiluokilla, valmentavassa koulutuksessa tai viettämässä 

välivuotta ennen seuraavaa yhteishakua. Käytännössä tämä merkitsee, että heidän 

oppivelvollisuuskoulunsa jälkeinen siirtymä on kaksivaiheinen. Se voi joko johtaa 

toiselle asteelle tai nuoren päätymiseen siihen noin yhdeksän prosentin joukkoon 17–

24-vuotiaista, jotka jäävät vaille perusasteen jälkeistä tutkintoa (THL 2016). Tämän 

artikkelin viitekehyksessä he edustavat nuoria, jotka kulkevat yksilöllistyvän ja 

monimuotoistuvan koulutusjärjestelmän vaihtoehtoisia koulutusreittejä. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme yhteishaussa vaihtoehtoisille reiteille kulkeutuneiden 

koulutuksellista ja ammatillista suunnanottoa ja sitä rajaavia koulukokemuksia ja 

elämänhistorioita. Analysoimme nuorten hahmotelmia koulutukseen ja työhön 

liittyvästä tulevaisuudesta – tapoja, joilla he ottavat suuntaa ja kuvaavat reittiään 

peruskoulusta eteenpäin. Kysymme miten elämänkulun hahmoteltu kartta ja siihen 

suunniteltu yksilöllinen reitti koulun penkiltä työelämään rakentuvat refleksiivisyyden 

ja sosiaalisten rakenteiden määrittämänä. Johtopäätösten avulla keskustelemme nuorten 

koulutusbiografioiden valitsemisen ja normaaliuden mallien vaihtoehdoista.  



3 

 

Koulutuksellinen trajektori ja suunnanotto 

Yksilöiden siirtyessä koulutusasteelta toiselle heidän valintansa tulevat uusintaneeksi 

sosiaalisia hierarkioita (ks. esim. Bourdieu & Passeron 1977; Breen & Goldthorpe 

1997). Paton (2007) erottelee kolme koulutusta koskevan päätöksenteon mallia. 

Ensimmäiset, taloudelliseen/instrumentaaliseen rationaalisuuteen pohjautuvat mallit 

perustuvat klassiseen taloustieteeseen, koulutukselliseen päätöksentekoon 

kytkeytyvien riskien, investointien ja voittojen arviointiin sekä rationaalisen valinnan 

teoriaan (ks. esim. Boudon 1974; Breen & Goldthorpe 1997).  

Toiset, rakenteelliset mallit hahmottavat koulutuksellisen päätöksenteon ja sen erilaiset 

lopputulokset seurauksina institutionaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista 

rajoitteista, joihin yksilöt eivät yleisesti ottaen pysty vaikuttamaan. Tästä näkökulmasta 

koulutuksellista epätasa-arvoisuutta uusinnetaan taloudellisen, kulttuurisen ja 

sosiaalisen pääoman jakautumisen kautta (ks. esim. Bourdieu & Passeron 1977; 

Furlong & Cartmel 2006).  

Patonin (2007) mallinnuksen kolmannen ryhmän muodostavat hybridimallit, joiden 

mukaan koulutuksellinen päätöksenteko ei ole itsessään puhtaan yksilöllistä tai 

rakenteellista, vaan molempia näkökulmia yhdistelevää. Koulutuksellinen 

päätöksenteko on jatkuva elämänkerrallinen prosessi, joka tapahtuu tietyssä sosio-

historiallisessa kontekstissa, osana sen kulttuurisia normaaliuden malleja, sosiaalisia 

verkostoja sekä institutionaalisia rakenteita.  

Koulutuksellisen trajektorin käsite kuvastaa rakenteen ja toiminnan – 

institutionalisoituneiden elämänkulkua rajoittavien tai mahdollisten sosiaalisten 

rakenteiden sekä henkilökohtaisten elämänkertojen – välistä vuorovaikutusta 

(Cuconato & Walther 2015). Tästä näkökulmasta koulutuksellinen trajektori rakentuu 

konkreettisissa päätöksenteko- ja valintatilanteissa, joissa yksilöt tulkitsevat ja 

arvioivat normeja, resursseja ja mahdollisuuksia suhteessa omiin kokemuksiinsa sekä 

tavoitteisiinsa. Sosioekonomiset tekijät ja koulutuksen institutionaaliset rakenteet 

kehystävät koulutuksellisia trajektoreita; samalla kuitenkin yksilöt käyttävät niitä 

omien elämänkertojensa rakennusaineena.  

Toimijuuden näkökulmasta päätöksentekotilanteen tunnistaminen ja tietoiseksi 

tuleminen, ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hahmottaminen, 
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valintavaihtoehtojen syventäminen ja päätöksenteko ovat Vanhalakka-Ruohon 

(2007) mukaan elämänkulun siirtymä- ja muutostilanteisiin liittyviä toimintoja. Näitä 

koulutuksellisten valintojen ja elämänkulun suunnittelun prosesseja kuvataan elämässä 

suunnanotoksi (life-shaping) (Mäkinen 2015; Vanhalakka-Ruoho 2007). Ne koostuvat 

arkielämän päätöksentekotilanteista, joita kehystävät yksilön koko elämänkokonaisuus 

ja joissa risteävät myös eri elämänalueilla rakentuvat roolit, tehtävät ja 

toimintaorientaatiot. Uravalinta etenee Savickasin (2002) mukaan tiettyjen 

ikävaiheiden ja kehitystehtävien kautta, joista artikkelin tutkimustehtävän kannalta 

keskeisimpiä ovat ammatillisen tutkiskelun vuodet (tyypillisesti ikävuodet 14–24), 

johon sijoittuvat uravalintaa koskevat päätökset.  

Koulutuksellinen transitio universalistisessa 

siirtymäregiimissä 

Koulutusjärjestelmän rakenteet tuottavat erilaisia kriittisiä hetkiä sekä niihin 

rakennettuja nuoriin kohdistuvia oletuksia. Allmendingerin (1989) kehittelemän 

typologian mukaisesti suomalainen koulutusjärjestelmä korostaa yhdenmukaisuutta 

(standardization) ja vähäistä kerrostuneisuutta (stratification): Yhdenmukaisuuden 

ulottuvuuden avulla kuvataan koulutusjärjestelmän laadun ja sisällön (esimerkiksi 

opettajankoulutuksen, kustannusten, opetussuunnitelmien ja päättökokeiden) 

samankaltaisuutta maan eri osissa. Yhdenmukaisuuden asteella on selitetty esimerkiksi 

kansallisten koulutusjärjestelmien tehokkuuden ja tasa-arvoisuuden eroja (Horn 2009; 

OECD 2005). Koulutusjärjestelmän kerrostuneisuutta määrittävät tietyn koulutusasteen 

eriytyminen esimerkiksi erillisiksi linjoiksi. Kerrostuneissa, oppilasvalikointiin 

perustuvissa järjestelmissä lapset valikoituvat eri oppilaitoksiin ja eri linjoille 

kykyjensä, sosioekonomisen tai kulttuurisen taustansa tai mielenkiinnon kohteidensa 

mukaisesti. (Allmendinger 1989.)  

Koulutusjärjestelmien yhdenmukaisuuden ja kerrostuneisuuden lisäksi koulutus- ja 

työelämäsiirtymien hallinnoimiseen kytkeytyvät käytännöt tekevät koulutusvalintojen 

reunaehtoja ymmärrettäviksi. Walther (2006) kuvaa sosioekonomisista rakenteista, 

institutionaalisista järjestelyistä ja kulttuurisista käytännöistä koostuvia järjestelmiä, 

jotka ohjailevat yksilöiden reittejä nuoruudesta aikuisuuteen transitioregiimeinä. 

Esping-Andersenia (1990) mukaillen ajatus regiimistä viittaa institutionaalisiin 
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asetuksiin, joiden historialliseen rakentumiseen ovat vaikuttaneet yhtäältä toimijoiden 

intressit ja niistä johdettavissa olevat konfliktit sekä toisaalta erityiset arvojärjestelmät, 

joita uudelleentulkitaan ja uusinnetaan jatkuvasti (Walther 2006, 124).  

Waltherin typologiassa Suomi kuuluu universalistiseen transitioregiimiin, joka 

tyypillisesti rakentuu perusasteen yhtenäiskoulujärjestelmälle ja yleisen jatko-

opintokelpoisuuden tarjoavalle toisen asteen duaalimallille (yleissivistävä / 

ammatillinen). Universalistisessa transitioregiimissä opinto- ja ammatinvalintaohjaus 

ovat institutionalisoituneet keskeiseksi osaksi opintoja kaikilla asteilla (Tikkanen ym. 

2015). Opinto-ohjauksen tavoitteena on vahvistaa yksilön henkilökohtaista kehitystä. 

Erilaiset tuetut ja vaihtoehtoiset koulutus- ja harjoittelumahdollisuudet ymmärretään 

lähinnä ponnahduslaudoiksi tavanomaisille ja vakiintuneille koulutus- ja 

työelämäreiteille, eikä porteiksi matalan statuksen urapoluille. (Walther 2006.)   

Suomen kaltaisessa yhdenmukaisessa ja vähän kerrostuneessa järjestelmässä 

siirtyminen toisen asteen koulutukseen on ensimmäinen merkittävä siirtymä yksilön 

koulupolulla. Siirtymä ei olekaan pelkästään rakenteellinen linja peruskoulusta toiselle 

asteelle, vaan siirtymä oppilaita valikoimattomasta yhtenäiskoulujärjestelmästä 

opiskelijansa valikoivaan toisen asteen rinnakkaiskoulujärjestelmään. Siirtymä 

edellyttää nuorilta yhtäältä halukkuutta osallistua (käytännössä pakolliseen) 

hakuprosessiin ja toisaalta siirtymässä tarvittavia taitoja ja ominaisuuksia.  

Tutkimustehtävä, aineisto ja menetelmä 

Artikkelin tutkimustehtävänä on tarkastella yhteishaussa vaihtoehtoisille reiteille 

kulkeutuneiden nuorten koulutuksellisia ja ammatillisia suunnanottoja osana 

yksilöllisiä koulutusbiogafioita. Heti yhteishaun jälkeen tehtyjen haastattelujen avulla 

muodostamme yleiskuvan näiden 11 nuoren koulutusbiografioista ja niiden yhdestä 

kriittisimmästä hetkestä analysoimalla menneitä koulukokemuksia, tulevaisuuden 

koulutustoiveita ja kouluvalintaprosessia koskevaa haastatteluaineistoa. 

Tutkimuskohteeksi valittiin nuoria, jotka olivat peruskoulun jälkeen päätyneet muille 

kuin tyypillisille ammattikoulu- tai lukiopoluille (kymppiluokille, valmentaviin 

opetuksiin, muun muassa).  

Artikkelin aineiston muodostavat 11 nuoren haastattelut. Nuorten valinta oli 

kolmivaiheinen. Osana laajempaa tutkimusta valittiin 2015 kahdeksan peruskoulua 
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Turusta ja pääkaupunkiseudulta seurantatutkimukseen, jossa nuoria seurataan 

yhdeksänneltä luokalta kolme vuotta eteenpäin (ks. esim. Kalalahti ym. 2017). 

Tutkimuskoulut valittiin edustamaan kouluja, joissa on keskimääräistä enemmän 

maahanmuuttajataustaisia nuoria sekä erityisopetusluokkia ja valikointi toteutettiin 

tutustumalla kouluihin ja asuinalueisiin sekä kouluja koskeviin tilastotietoihin. 

Toteutetulla harkinnanvaraisuudella turvattiin maahanmuuttajataustaisten ja 

valtaväestön nuorten tasapainoinen edustus aineistossa.  

Nuoret vastasivat yhdeksännen luokan talvella kyselytutkimusaineistoon, jonka 

perusteella 112 nuorta valittiin haastatteluihin niin että haastatteluihin saatiin 

tasapainoisesti tyttöjä ja poikia, valtaväestön ja maahanmuuttajataustaisia nuoria sekä 

nuoria, jotka olivat hakemassa sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen. Tämän 

artikkelin tutkimusjoukoksi valittiin näistä nuorista kaikki ne, jotka eivät tulleet 

valituiksi seuraavana syksynä ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.  

Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa käsiteltiin muiden 

muassa nuorten koulutuksellisia ja ammatillisia toiveita ja suunnitelmia. Haastattelut 

toteutettiin keväällä yhteishakuvalinnan jälkeen, mutta hetkenä jolloin he eivät vielä 

tienneet yhteishaun tuloksia. Tällaisen kriittisen hetken tarkastelun kautta pyrimme 

tavoittamaan nuorten hakuprosessin autenttisen vaiheen keskellä yhteishakuprosessia. 

Haastattelut toteutettiin kouluilla yksilö- tai parihaastatteluina ja niihin osallistuminen 

oli vapaaehtoista.  

Tämän artikkelin analyysiin valitsemamme nuoret eivät edusta yhtenäistä joukkoa 

eivätkä myöskään taustatekijöiltään erityisiä ominaisuuksia omaavia ryhmiä. 

Tutkimusjoukkoamme ei voi kategorisoida esimerkiksi heikon koulumenestyksen, 

etnisen tai matalan sosioekonomisen taustan tai erityisen tuen tarpeen perusteella – 

vaikka kaikki nämä ominaispiirteet ovat ryhmässä edustettuina. Kuvaamme 

tutkimuksen nuorten (n = 11) sosiaalista ympäristöä täydentämällä analyysiä 

tutkimushankkeemme kyselylomakkeeseen perustuvalla aineistolla (n = 445) ja 

tilastotiedolla.  

Nuoremme olivat haastatteluhetkellä kaikki suurten kaupunkimaisten kuntien 

peruskoulun yhdeksännellä luokalla, 6 tyttöä ja 5 poikaa. Nuoret itse arvioivat 

kyselytutkimuksessa perheensä sijoittuvan yhteiskunnallisilla tikapuilla lähes muun 
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tutkimusjoukon kaltaisesti keskimmäisille askelmille, mutta heidän joukossaan oli 

myös useita nuoria, jotka sijoittivat perheensä yhteiskunnan alimmille askelmille 

(kyselytutkimuksesta tarkemmin esim. Kalalahti ym. 2017; mittarista ks. esim. 

Kalalahti, Karvonen & Rahkonen 2011). Suhteessa koko tutkimusjoukkoon 

huomattava osa, seitsemän oppilasta, oli erityisoppilaita tai joustavan perusopetuksen 

luokilta. Maahanmuuttotaustaisia nuoria oli 6, joista yksi ensimmäisen polven 

maahanmuuttaja. Näiden nuorten lähtömaat vaihtelivat tasaisesti Itä-Euroopasta Aasian 

maihin ja Afrikkaan.   

Suhteessa tutkimushankkeen koko tutkimusjoukkoon osajoukon nuoret olivat hieman 

muita vähemmän koulumyönteisiä (kysymys ”pidätkö koulunkäynnistä tällä hetkellä”), 

mutta vain kaksi heistä ei pitänyt koulunkäynnistä lainkaan. Nuorten raportoimien 

koulunkäyntivaikeuksien keskiarvot olivat osajoukolla tutkimusjoukkoa korkeampia 

erityisesti kirjoittamista, lukemista ja opetuksen seuraamista koskevissa kysymyksissä.  

Kyselyn perusteella osajoukon nuoret suunnittelivat yhdeksännellä luokalla muita 

useammin ammatillisia opintoja, mutta pitivät myös lukio-opintoja todennäköisempänä 

kuin muut nuoret (asteikolla 1–4, kuinka todennäköisenä nuori piti erilaisia 

vaihtoehtoja). Tavoitteiden hajonta kertoo kyselyn perusteella nuorten epäröineen 

toisen asteen valintaansa muita nuoria enemmän. Kukaan nuorista ei pitänyt 

kymppiluokkaa todennäköisenä yhtä ”ehkä”-mainintaa lukuun ottamatta, ja välivuotta 

suunnitteli vain yksi nuorista. 

Haastatelluilla nuorilla on monia niistä riskitekijöitä, jotka on liitetty koulunkäynnin 

vaikeuksiin: koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksia, koulunkäyntiä sijoitettuna (ks. esim. 

Jahnukainen 1999, 2007; Kivirauma & Jahnukainen 2001), erityisen tuen tarvetta (ks. 

esim. Kirjavainen ym. 2016; Niemi 2015), maahanmuuttotaustaisuutta (ks. esim. 

Järvinen &  Jahnukainen 2008; Kalalahti ym. 2017; Kilpi-Jakonen 2011) tai perheen 

matalaa koulutustasoa ja työttömyyttä (Myrskylä 2009; 2012). Haastateltujen nuorten 

tilanne kaksi vuotta haastattelujen jälkeen tukee tulkintaa siirtymän 

monimuotoisuudesta: kahdeksasta seurannassa pysyneestä nuoresta neljä oli 

opiskelemassa yhden tai kahden välivuoden jälkeen, yksi oli äitiyslomalla ja kolme 

suoritti valmentavia opintoja tai iltalukion kursseja.  
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Nuorten suunnanottoa vasta kiteymässä oleville koulupoluille ja sitä koskevaa 

reflektiota analysoitiin Savickasin (2002) teorian ammatillisen tutkiskelun prosessin 

neljän linjan avulla. Teorian mukaisesti ammatillisen tutkiskelun vuosina nuori käy läpi 

kolme – toisiaan ilmeisen seuraaviksi ymmärrettyä – kehitystehtävää: kiteytyminen 

(crystallization), jossa yksilöt hankkivat tietoa ammateista ja muodostavat 

kokonaiskuvaa ammattien muodostamasta järjestelmästä; tarkentuminen 

(specification), jossa perehdytään tarkemmin muutamaan lähempään tarkasteluun 

otettuun vaihtoehtoon ja pyritään tekemään päätös niiden väliltä; sekä todentuminen 

(actualization), jossa päätöksen seuraukset ymmärretään aikaisempaa paremmin ja 

suunnitellaan toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.  

Savickasin (2002) teoriassa ammatillinen kehitys tapahtuu vaiheiden lisäksi neljällä 

ulottuvuudella: valinnan tiedostaminen (concern), havaintojen tekeminen (control), 

suunnitelman tekeminen (conception) ja valintaan sitoutuminen (confidence). Näiden 

ulottuvuuksiin liittyy erilaisia kehitysvaiheita, joiden myötä nuoren käsitys itsestä ja 

ammatillisista vaihtoehdoista lisääntyy sekä valmius päätöksentekoon kasvaa (ks. myös 

Timonen, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho 2016).  

Valinnan tiedostaminen kuvastaa yleisesti tulevaisuudenodotuksia ja -suunnitelmia: 

miten kuviteltavissa olevaa elämänkertaa rakennetaan koulutuksen ja työn kautta. 

Havaintojen tekeminen on yhtäältä uravalintaan liittyvää kykyä tarkastella ja selvittää 

mahdollisia vaihtoehtoja, sekä toisaalta taitoa tunnistaa omia vahvuuksia ja rajoitteita. 

Se kytkeytyy yhtäältä rakenteellisiin ominaisuuksiin ja yksilöiden kykyyn hyödyntää 

esimerkiksi perheen pääomia sekä koulutusjärjestelmään ja siirtymiin liittyvää tietoa; 

toisaalta tietoisuudessa päämääristä on kysymys myös vaikkapa yksilöiden 

motivaatiosta ja kunnianhimosta. Suunnitelman tekeminen kytkee aikaisemmat 

kokemukset ja tulevaisuutta koskevat odotukset nykyhetkessä tapahtuvaksi 

puntaroinniksi eri koulutus- ja uravaihtoehtojen välillä. Valinta ei ole lähtökohtaisesti 

”vapaa”, vaan heijastelee paremminkin harkintaa omien preferenssien sekä 

rakenteellisten ja henkilökohtaisten rajoitteiden välillä. Kysymys on siitä, miten 

suunnitelma perustellaan ja oikeutetaan. Miten muut ihmiset vakuutetaan?   Valintaan 

sitoutuminen merkitsee valintavarmuuden saavuttamista ja ponnistelua asetetun 

tavoitteen saavuttamiseksi. 
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Käytämme Savickasin mallia aineiston analyysin ja artikkelin rakenteen 

muodostamisten välineenä. Kuvaamme sen avulla miten nuoret asettelevat kompassia 

eli ottavat suuntaa (valintojen tiedostaminen), piirtävät karttoja (havaintojen 

tekeminen), suunnittelevat reittejään (suunnitelman tekeminen) sekä millaisia 

suunnistustaitoja he hankkivat (valintaan sitoutuminen).  

Tulokset 

Kompassi ja suunnanotto – valinnan tiedostaminen 

Tavat joilla haastattelemamme nuoret hahmottelevat – tai vaihtoehtoisesti jättävät 

hahmottelematta – elämänkulkuaan koulutuksen ja työn kautta ovat moninaisia. Jonkun 

elämänkulku on rakennettu tukevasti unelma-ammatin ja sen edellyttämän koulutuksen 

tavoittelun luomalle perustalle, toisen tulevaisuudensuunnitelmissa koulutus on pelkkä 

sivuseikka ja kolmas ei löytänyt vielä suuntaa elämäänsä, jolloin koulutukseen ei ole 

tarvetta sitoutua.   

Jasmin on esimerkki siitä, miten harrastus, opiskelu ja työ kietoutuvat yhteen eheäksi 

kertomukseksi unelmoidusta tulevasta elämänkerrasta: kartta edessä olevasta maastosta 

on pohjustettu huolella. Lähtökohtana valinnan merkityksen tiedostamiselle on oma 

kiinnostus eläimiin ja paikallisessa eläinsuojeluyhdistyksessä tehty vapaaehtoistyö. 

Kysyttäessä asiaa suoraan Jasmin ilmoittaa unelma-ammatikseen pieneläinlääkärin. 

Mut sit mä menin, hain sinne maatalousalan puolelle ja siält sitte 

pieneläinhoitajaks ja varmaan kaksoistutkinnon otan siihen sivuun. Ja sitte vois 

hakee yliopistoon, jos mä pystyn. 

Kartta tulevaisuuden unelmatyön saavuttamiseksi on piirretty yksityiskohtaiseksi. 

Reitti kulkee maatalousalan ammatillisen koulutuksen kautta kohti työskentelyä 

eläinten parissa. Kaupunkilaisnuorelle epätyypillisen alan koulutusvaihtoehdoista on 

otettu selvää oman kunnan ulkopuolelta. Yksityiskohdat on suunniteltu huolella: 

oppilaitoksessa on käyty tutustumassa, oma kanta asumisjärjestelyihin on mietitty – 

jopa bussiaikataulut ovat selvillä.  

Mut emmä kyl mee mihinkään asuntolaan todellakaan. – – Et niin ku sinne 

pääsee bussilla kerran aamussa ja kerran sit iltapäiväl pois. Jos sä myöhästyt, 
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ni sit ei mennä kouluu, tai jos sä myöhästyt siält tän, ni sit ei mennäkkää kotia 

et sillei. 

Kaikilla haastattelemillamme nuorilla suunnanotto elämässä ei ole yhtä tarkkaa kuin 

Jasminilla. Ramin kertomus on esimerkki nuoresta, jonka valinta ja sen merkitys jää 

hahmottomaksi johtuen koulutusta, työelämää ja elämänsuuntaa koskevien tavoitteiden 

jäsentymättömyydestä.  

V: Mul ei oo mitään hajuu mitä mä teen sit. Mul ei oo mitään virkaa nyt. Mä en 

tiedä yhtään mitä mä tekisin. 

K: Sulla ei ollut mitään alaa mikä ois kiinnostanut? 

V: Ei. 

Suunnan ja tavoitteiden puuttuessa koulutuksen ja yhteisvalinnan merkitys osana 

tulevaisuutta jää vähäiseksi. Näin ollen sitoutuminen päätösten tekemiseen ja 

ponnistelu niiden eteen eivät ole merkityksellisiä. Suunnan ja kartan yksityiskohtien 

puuttuessa ei ole mielekästä yrittää hahmotella reittiä sille esimerkiksi osallistumalla 

koulujen esittelytilaisuuksiin. 

Universalistinen siirtymäregiimi ja siihen kytkeytynyt institutionalisoitunut, koulussa 

tapahtuva opinto-ohjaus ovat tietyllä tapaa luonnollistaneet valinnan ja sen 

merkityksen. Ramin kaltaisilla nuorilla valinnan merkitys jää kuitenkin tekniseksi, 

ulkokohtaiseksi. Kaikkien odotetaan ja edellytetään valitsevan jotain – huolimatta siitä, 

että he eivät ole välttämättä vielä hahmotelleet elämänkulkunsa karttaa ja reittiä 

koulutuksesta työelämään. Hakeminen muodostuu näin jokaisen yhdeksäsluokkalaisen 

velvollisuudeksi, eräänlaiseksi rituaaliksi, joka suoritetaan, vaikka ilman todellisia 

aikeita osallistua. Päämäärättömyydessään hyvin paljon Ramia muistuttavan Eliaksen 

haastattelun mukaan:  

H: Minkä takia sä hait jos sä et ehkä mee? 

V: Koska oli pakko laittaa jotain. 

H: Kuka pakotti? 

V: Opo. 
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Toimiakseen näennäisesti järjestelmän edellyttämällä tavalla lukiovalinta muodostuu 

tyypillisesti nuoren keinoksi väistää valintaan kytkeytyvää sitoutumista, ostaa aikaa. 

Ammatillisen koulutuksen ja koulutusalan valinta vaikuttaa rajoittavan tulevaisuutta ja 

siihen kytkeytyviä mahdollisuuksia. Tulevaisuuden hahmottomuudesta johtuen 

hakeminen lukioon muodostuu vaihtoehdoksi koulupolun katkeamiselle. Näin ollen 

ulkokohtainen hakeminen lukioon alkaa vaikuttaa perustellulta toimintatavalta.  

Eräs havainto haastatteluaineistostamme on, että Ramin ja Eliaksen kaltaisten nuorten 

koulutusvalinnat kohdistuvat tyypillisesti oppilaitoksiin jotka sijaitsevat lähellä kotia 

tai ovat jostain muusta syystä tuttuja. Elias, joka ei osoita kiinnostusta koulunkäyntiä 

tai työskentelyä kohtaan (”Ei oikein mikään oo mun juttu”) osallistuu yhteisvalintaan 

valitsemalla – koulutusalasta huolimatta – mahdollisimman lähellä kotia sijaitsevia 

vaihtoehtoja.   

V: Ei oo oiken mitään silleen lähellä. Lähimpänä on just toi [koulun nimi 

poistettu] varmaan. 

H: Onks se siis tarkoitat sä lähinnä mitä sä haluut tehä vai kun sillai? 

V: Ei kun sillai lähempänä missä mä asun. 

Maantieteellisen etäisyyden lisäksi myös arvioidulla sosiaalisella etäisyydellä on 

merkitystä opiskelupaikan valinnassa. Rami tulee akateemisesti koulutetusta perheestä 

ja korkean sosio-ekonomisen statuksen asuinalueelta: ”Mul ei oo mitään hajuu mitä mä 

tekisin ja en mä usko että musta tulee mikään perusduunari”. Hänen tapauksessaan 

hakeminen oman naapuruston hyvämaineiseen lukioon korkeahkosta keskiarvorajasta 

huolimatta on yhtäältä keino välttää valitsemiseen liittyvää sitoutumista sekä toisaalta 

tavoiteltava mahdollisuus viettää aikaa tutun kaupunginosan, oman kaltaisiksi 

koettujen nuorten parissa.   

Kartan hahmottelu – havaintoja mahdollisuuksista  

Monet tarkastelemistamme nuorista olivat haastatteluhetkellä yhdeksännen luokan 

keväällä koulutus- ja uravalintojensa suhteen tilanteessa, jossa havaintojen tekeminen 

koulutukseen ja työelämään liittyvistä mahdollisuuksista ja uhista – sekä niihin 

kytkeytyvistä vaihtoehdoista − oli jäänyt jollakin tapaa kesken tai rajoitetuksi.  
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Paradoksaalista kyllä, haastattelumme osoittavat, että myös poikkeuksellisen vahva 

päämäärätietoisuus ja tiukasti asetettu tavoite voivat rajoittaa havaintojen tekemistä ja 

refleksiivisyyden mahdollisuuksia. Omien kiinnostuksen kohteiden ollessa kovin 

kapeita muodostuu käsitys ehdottoman selvästä päämäärästä ja ainoasta oikeasta 

mahdollisesta reitistä sinne. Tällöin hahmoteltavan tulevaisuuden horisontti lukkiutuu 

kapeaksi ja vaihtoehdottomaksi. 

Olevin kertomus on esimerkki nuoresta, jonka tulevaisuus on rakennettu kokonaan 

omista mielenkiinnon kohteista ja itse tunnistetuista vahvuuksista käsin. Muiden 

ihmisten merkitys tässä korostetun yksilökeskeisessä prosessissa jää vähäiseksi. 

Mahdollisuuksista ei ole keskusteltu muiden kanssa, eikä vanhoja kavereita edes 

kaivata uudessa, omaksi koetun alan oppilaitoksessa. 

H: No mikä niihin valintoihin vaikutti, miksi sä valitsit niin kun sä valitsit, 

sanoiko isä tai äiti tai kaverit tai? 

V: Ei, vaan mä tykkään tietoneel työskentelystä, kun mä osaan tehä aika paljon 

juttui koneel. 

Tietokoneharrastus ja kiinnostus niiden kanssa työskentelyä kohtaan ovat niin 

määrittäviä, että ne dominoivat havaintojen tekemistä. Niiden ulkopuolelle rajautuvat 

asiat suljetaan pois tulevaisuuden horisontista. Opinto-ohjaus ja työelämään 

tutustumisjakso (TET) eivät ole kyenneet tuomaan uusia näkökulmia Olevin kapeaksi 

ja vaihtoehdottomaksi lukkiutuneeseen tulevaisuuden horisonttiin. 

H: No oliks sul tiedos muita valintoi teillähän opon aikan tullu kaikennäköst 

muut ja teil on ollu TET? 

V: Ei. 

H: Sua ei kiinnosta? 

V: Ei. 

H: Sä tiesit niin tarkkaan, että tää on nyt sun juttu? 

V: Joo. 
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Voimakas sitoutuminen yhteen mahdolliseen tulevaisuuteen – sekä yhteen oikeaan 

reittiin, joka vie sinne – käy ilmi myös Olevin yhteisvalintaa koskevasta 

toimintasuunnitelmasta. Tarkoituksena on hakea viisi kertaa samaan tietokonealan 

koulutukseen useammassa Etelä-Suomen kunnassa – siihen liittyvistä käytännön 

haasteista huolimatta. 

Toiseksi, rajoite, joka rajaa ulos havainnoinnin kohteita voi olla myös henkilökohtainen 

elämäntilanne. Esimerkiksi lyhyestä Suomessa asutusta ajasta johtuva puutteellinen 

suomen kielen taito rajaa vääjäämättä tavoiteltavissa olevat lähitulevaisuuden 

koulutusmahdollisuudet englanninkielisiin International Baccalaureate (IB) -lukioihin 

tai maahanmuuttajille suunnattuihin valmentaviin koulutuksiin. Molempiin 

vaihtoehtoihin sisältyy runsaasti varauksia: IB-lukioita sijaitsee ainoastaan 

suurimmissa kaupungeissa. Sisäänpääsy niihin edellyttää hyvää koulumenestystä ja 

sujuvaa englanninkielen taitoa. Erilaisiin valmentaviin koulutuksiin puolestaan liittyy 

haastateltaviemme keskuudessa runsaasti negatiivisia mielikuvia. Ne harvoin toimivat 

todellisina mahdollisuuksina, joista otetaan selvää ja joista tehdään havaintoja.  

Suomessa suhteellisen vähän aikaa asunut Sarah on esimerkki edellä kuvatusta 

joukosta. Suomen kielen taidottomuus on ominaisuus, joka määrittää ne rajoitetut 

mahdollisuudet jotka ovat Sarahille todellisia ja huomionarvoisia: ” I don't really have 

a plan B”.  

Sarahin − ja myös hänen äitinsä tyttärelleen asettamat – tavoitteet ovat korkealla. 

Akateeminen koulutus ja perinteinen kilvoiteltu professioammatti on ainoa vaihtoehto:  

My mom want me to go to university after high school. − − I want to be a doctor. 

− − Or a lawyer. 

Suomen kielen taidottomuus ja korkealle asetetut tavoitteet johtavat tilanteeseen, jossa 

Sarahin koulutusmahdollisuuksia koskevat havainnot koskevat johdonmukaisesti 

ainoastaan englanninkielistä IB-koulutusta.  

And for me it was an English high school, because I don't know any Finnish. 

Aivan kuten tietokoneista kiinnostunut Olev, Sarah on tarvittaessa valmis muuttamaan 

pois omasta kotikaupungistaan saavuttaakseen koulutuksellisen tavoitteensa. Onkin 



14 

 

ilmeistä, että mahdollisuuksien horisontin ollessa sisällöllisesti tiukasti rajoitettu, 

tulevaisuutta koskevan kartan täytyy ulottua maantieteellisesti pidemmälle.  

Kolmanneksi, havainnot ja niiden tekeminen voivat olla myös vanhempien ja heidän 

toiveidensa kautta välittynyttä. Tällöin vanhempien omat kokemukset, vahvat 

näkemykset ja aktiivisuus suuntaavat nuoren tekemiä havaintoja eri koulutus- ja 

työmahdollisuuksista. Hafiz on ottanut selvää hyvin päämäärätietoisesti erilaisista 

uravaihtoehdoista ja niihin liittyvistä koulutuksista. Havaintojen keräämisessä Hafiz on 

tehnyt huolellista työtä: opon kanssa on keskusteltu useaan otteeseen, oppilaitoksissa 

on käyty tutustumassa, soveltuvuuskokeista on otettu selvää ja jopa kulkuyhteydet on 

kartoitettu.  

Poikkeuksellisesti myös Hafizin vanhemmat ovat käyneet koululla keskustelemassa 

opinto-ohjaajan kanssa. Erityisesti isän vaikutus vaihtoehtoihin – ja jopa niiden 

keskinäiseen järjestykseen − on huomattava. Hafizin tavoitteena on eräs tekniikan alan 

ammatillinen erikoiskoulutus, joka nousee haastattelussa esille nimenomaan isän 

suosittelemana, kansainvälistä liikkuvuutta mahdollistavana uravaihtoehtona. 

Ekaks mä keskustelin faijan kaa ja näin. Mä sitä, että miten mä voin pärjätä 

tässä [tekniikan alan erikoiskoulutus] esimerkiks. Se sano, sä voit pärjätä 

kaikissa muissaki maissa. Sulla on se iso paikka.   

Hafizin toinen uravaihtoehto on jatkaa isän jalanjälkiä; käytännössä hakea erääseen 

yleisempään tekniikan alan ammatilliseen koulutukseen ja alkaa työskennellä samalla 

teknisellä alalla kuin isä. Erilaisuudestaan huolimatta havainnot molemmista Hafizin 

tulevaisuuden vaihtoehdoista ovat suodattuneet isän kautta. 

Mä kerroin paljo näistä kouluista ja miten nää. Silleen faija tykkäs, miten mä 

selitin sille. Se sano, sä saat valita siihen ja se selitti, miten sä päädyt siihen 

kouluun.    

Ei voi väittää, etteivät tässä kappaleessa esitellyt Olev, Sarah ja Hafiz olisivat 

työskennelleet pontevasti kerätäkseen havaintoja koulutus- ja ammattivaihtoehdoista. 

Heitä yhdistää paremminkin tilanne, jossa havaintojen tekemisen horisontti on jostain 

syystä rajautunut kovin kapeaksi ja vaihtoehdottomaksi. Sitä vastoin edellisessä 

kappaleessa esiteltyjen Ramin ja Eliaksen kaltaiset, suuntaansa vielä hakevat nuoret 
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eivät lähtökohtaisesti tee aktiivisesti havaintoja: käy esimerkiksi Next Step -messuilla, 

tutustumassa eri koulutusvaihtoehtoihin, saati reflektoi niitä vanhempiensa tai 

ystäviensä kanssa. Havainnot typistyvät lähellä sijaitsevia ja tuttuja oppilaitoksia 

koskeviksi satunnaisiksi huomioiksi ilman pyrkimyksiä muodostaa jäsentynyttä tai 

kokonaisvaltaista kuvaa jostain koulutus- ja ammattivaihtoehdosta. Tässä tilanteessa 

kouluissa tapahtuva institutionalisoitunut opinto-ohjaus pyrkii tuottamaan edes jotain 

havaintoja erilaisista – sopivaksi arvioiduista – koulutuksellisista ja ammatillisista 

mahdollisuuksista.  

Reitin suunnittelu – suunnitelmien tekeminen 

Haastattelujemme perusteella valintasuunnitelman tekeminen – käytännössä eri 

koulutusvaihtoehtojen asettaminen preferenssijärjestykseen yhteisvalinnassa – 

näyttäytyy hyvin yksilökeskeisenä prosessina, joka tapahtuu nimenomaan oppilaiden 

toimesta ja ehdoilla. Haastattelupuheessa vanhemmat jäävät sivustakatsojaksi − heidän 

roolinsa typistyy esitettyjen suunnitelmien hyväksyjäksi sekä lastensa yleisiksi 

tukijoiksi ja kannustajiksi. Haastateltavamme kuvaavat kotona käytyjä keskusteluja 

tilanteiksi, joissa vanhemmat antavat tyypillisesti kyseenalaistamatta hyväksyntänsä 

lapsensa valinnoille.  

Ammatilliseen koulutukseen hotelli-, ravintola- ja catering -linjalle (HRC) hakeva 

Saara kuvaa kotona käytyä keskustelua kaikessa lakonisuudessaan seuraavasti: 

H: No mites kotona? Juttelit sä vanhempien kans täst valinnasta? 

V: No joo. 

H: Mitäs ne tykkäs? 

V: Ne oli vaan sillee, et no se on mun oma päätös. 

H: Okei, mutta tarkottaaks toi sitä, että se oli niille ok vai? 

V: Joo. 

Edellä sanottu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että etteivät vanhemmat osallistuisi, ja 

jollakin tapaa vaikuttaisi oppilaan päätöksenteon taustalla. Saaran toinen 
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vaihtoehtoehto on suorittaa HRC-alan ammatilliset opinnot joustavasti pajakoulussa. 

Äiti on keskeinen hahmo pajakouluvaihtoehdon taustalla.  

H: Sä puhuit pajasta. Onks joku sun kaveri ollu pajalla tai tiedät sä, mitä siel 

tehdään? 

V: Joo. Siis mun äiti kerto, et mitä siel tehään. 

H: Okei. Mitäs sun äiti tietää semmosesta? Onks hän ollu jotenki tekemisis 

pajojen kans? 

V: Ei, mut jotenki se varmaan tietää, ku se sano, et jokasella alal on oma paja 

tai jotain tälläst. 

Erityisesti valtaväestöön kuuluvat haastateltavat kertovat, että vanhemmat eivät pyri 

vaikuttamaan heidän valintoihinsa. Harvalukuiset esimerkit jonkinlaisista ristiriidoista 

haastateltavien ja heidän vanhempiensa toivoimien koulutuspolkujen välillä tulevatkin 

nimenomaan maahanmuuttajataustaisista perheistä.  

Amiran tavoitteena on työskennellä terapeuttina. Haastatteluhetkellä yhdeksännen 

luokan keväällä juuri ennen yhteisvalintaa hän oli kuitenkin vielä hyvin epävarma. 

Amiran oma valinta olisi sosiaali- ja terveysalan ammatillinen koulutus, hänen äitinsä 

puolestaan halusi tyttärensä hakevan lukioon.  

H: Osaak sä sanoo et kuka eniten vaikutti sun kouluvalintaan, et oliks sun perhe 

jotain mieltä? 

V: Joo mun perhe, mun äiti. 

H: Ok joo, et mitä hän sanoi sitten? 

V: Et se ei tykänny paljon mun valinnoista. Mut sit se alko tottuun niihin. 

H: Mitä hän sit ois halunnut? 

V: Se kai halus et mä meen paljon lukioon. 

Amiran ja edellisessä kappaleessa esitellyn Sarahin äitien kaltaiset lukiokoulutusta 

ammatillisen kustannuksella painottavat maahanmuuttajavanhemmat herättävät 
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kysymyksen koulutusvalintojen tekemisen merkityksestä itselleen vieraassa 

kontekstissa. Mikäli vanhempi on saapunut Suomeen kerrostuneemmasta ja vähemmän 

yhdenmukaisesta koulutusjärjestelmästä tai siirtymäregiimistä, jossa ammatillisen 

koulutuksen ajatellaan yleisesti johtavan matalan statuksen töihin, lukiovalinta – ja 

siihen vanhempien toiveissa liitetty sosiaalisen kokoamisen mahdollisuus – näyttäytyy 

helposti ”oikeana” valintana.  

Kymppiluokka ja valmentava koulutus rinnastuvat tyypillisesti haastattelemiemme 

nuorten puheessa luokalle jäämiseen. Itse luokan kerrannut Hafiz ei näe kymppiluokkaa 

tavoiteltavana vaihtoehtona. 

V: Se [kymppiluokka] on ehdotettu, mä en ite haluais hakea siihen.  

H: Okei. Minkä takia et?  

V: Mä en tykkää niistä. Musta tuntuu, ite ala-asteella jäin luokalle, niin en 

haluu sitä toistaa.  

H: Niin että tuntuuks se, että se ois niinku luokalle jäämistä sitten.  

V: Joo, se muistuttaa sitä. 

Erityisesti ne nuoret joilla on omakohtaisia kokemuksia luokan kertaamisesta pitävät 

ajatusta kymppiluokalle tai valmentavaan koulutukseen menosta turhana kertauksena 

josta ei ole hyötyä. Elisabeta, joka on myös kerrannut luokan, kokee saaneensa jo 

kaiken saatavissa olevan peruskoulusta. 

 

H: No entäs sitten mietiks sä mitään tämmösii kymppiluokkaa tai starttiluokkii 

tai muita? 

 

V: Eh. Ne on turhii. 

 

H: Miks ne on sust turhii? 

 

V: No, koska siäl käydään samoi asioit mitä mä oon käyny. 

 

Suunnistustaito ja tavoitteisiin sitoutuminen  
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Kuten edellä olemme kuvanneet, tavat joilla nuoret ottavat suuntaa elämälleen ja 

hahmottelevat omaa reittiään erilaisten koulutus- ja työvaihtoehtojen välillä, ovat hyvin 

moninaisia. Haastattelemiamme nuoria yhdistävä tekijä on kuitenkin tietynlainen 

henkilökohtaisista elämäntilanteista johtuva sitoutumattomuus nuorten asettamiin 

tavoitteisiin.  

Hafiz on poikkeus sitoutumattomuudesta. Hakeminen tietyn teknisen erikoisalan 

koulutukseen edellyttää englannin ja suomen kielen taitoja mittaavan valintakokeen 

hyväksytysti läpäisemistä. Päämäärätietoinen Hafiz onkin hyödyntänyt koulun 

tarjoamia mahdollisuuksia parantaa osaamistaan juuri näissä oman suunnitelmansa 

toteutumisen kannalta keskeisissä oppiaineissa. 

H: Miten, sanoit että englanti ja suomi ei oo ehkä kauheen vahvoilla, niin onko 

sulla ollu koulussa tukiopetusta? 

V: Siellä on ollu mulla silleen. Ala-asteella ei niin paljon ollu kun nytte.   

H: Minkälaista tukea koulu tarjoaa?  

V: Se, nyt aloin vähän parantuun näissä suomen kielessä ja englannissa. Siihen 

mä oon nyt tyytyväinen.  

H: Käytkö jossain, ootko erityisopetuksessa tai tukiopetuksessa tai?  

V: Erityisluokalla.  

Yleisesti ottaen ponnistelu tavoitteiden saavuttamiseksi nousee haastatteluissa esille 

vasta erikseen kysyttäessä. Tyypillisimmillään kyse on jonkinlaisesta erityisestä, 

aikaisempaa intensiivisemmästä koulunkäyntiin paneutumisesta – tai sen puutteesta – 

yhdeksännellä luokalla. Koulumenestyksen merkitys on muuttunut jonkinlaiseksi usein 

toistetuksi itsestäänselvyydeksi, jonka merkitystä ei kuitenkaan haluta tai osata tuoda 

esille – ainakaan haastattelutilanteessa. HCR-alan koulutukseen joko ammatti- tai 

pajakoulun kautta tähtäävän Saaran vastaus kuvastaa tyypillistä asian käsittelyn 

ylimalkaisuutta.   

H: Oot sä tsempannu nyt viimesenä vuonna? 

V: No ainaki yrittäny. 
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H: Okei. No luulet sä, et numerot paranee? 

V: En. 

H: Okei. Mikäs siinä? Ei tsemppi riitä vai? 

V: Joo. 

Haastatteluissamme nousevat voimakkaasti esille erilaiset sitoutumattomuuden 

kuvaukset. Vielä suuntaansa hakevan Eliaksen univaikeudet, niistä johtuvat poissaolot 

ja keskittymisvaikeudet oppitunneilla ovat esimerkkejä yhteen kietoutuneista 

henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka rajoittavat nuoren mahdollisuuksia asettaa 

koulutusta koskevia tavoitteita ja ponnistella niiden saavuttamiseksi.  

V: Niin, oon ollu parisataa tuntia pois. 

H: Eiks se oo aika paljon, vai onko? 

V: On. 

H: Niin, onks sulla joku erityinen syy niihin poissaoloihin? 

V: Ei mulla on ollut vaan ollut nyt kolme tai neljä vuotta tosi huono unirytmi, et 

mä en vaan saa unta öisin ja sit menee valvomiseks ja sit se menee silleen. 

Eräs havaintomme on, että kiusaaminen ja erilaiset oppimisvaikeudet ovat huomattavan 

yleisiä haastateltujen 11 nuoren keskuudessa. Haastattelujamme lukiessa voi ymmärtää 

miten kiusatuksi tuleminen tai havaittu oppimisvaikeus ovat olleet mukana 

vaikuttamassa jo nuoren muodostaessa kuvaa koulutuksen ja työelämän järjestelmistä 

sekä arvioidessaan omia mahdollisuuksistaan toimia niissä.  

Lopuksi 

Tässä artikkelissa olemme jäsentäneet nuorten suunnanottoa vasta kiteymässä oleville 

koulupoluille ja sitä koskevaa reflektiota Savickasin (2002) teorian ammatillisen 

tutkiskelun prosessin neljän linjan avulla. Havaintomme kuvaavat miten valinnan 

tiedostaminen (suunnanotto) ohjaa koko valintaprosessia ja asettaa sille reunaehdot. 

Valinnan jäädessä tiedostamattomaksi, siinä korostuvat ammatillisen tutkiskelun tai 

opintosuunnitelman sijaan maantieteelliset tai sosiaaliset tekijät ja nuori valitsee 
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esimerkiksi perheelle ennestään tutun tai oman asuinalueen oppilaitoksen. Myös 

koulukokemukset ja ohjauskäytännöt ovat merkityksellisiä valinnan tiedostamisen 

kehittymisessä (Niemi 2016; Vanhalakka-Ruoho 2010). 

Osan haastattelemistamme nuorista elämänkulku on hahmoteltu unelma-ammatin ja 

sen edellyttämän koulutuksen tavoittelun perustalle. Kuitenkin esimerkiksi havaintojen 

tekemisen (kartan hahmottelun) vähäisyys, eräänlainen rajoittunut refleksiivisyys voi 

toimia esteenä hahmotellun koulutuksellisen biografian saavuttamiselle. 

Paradoksaalista kyllä, haastattelumme osoittavat, että myös poikkeuksellisen vahva 

päämäärätietoisuus sekä tiukasti asetettu tavoite voivat kaventaa havaintojen 

horisonttia ja vähentää kouluvalinnan tietoista reflektiota. Nuoren havaintoja 

koulutuksen ja työn järjestelmistä voivat rajoittaa myös puutteellinen suomen kielen 

taito tai vanhempien vahvat koulutustoiveet.  

Eri koulutusvaihtoehtojen asettaminen preferenssijärjestykseen yhteisvalinnassa 

näyttäytyy haastatteluissamme pääsääntöisesti hyvin individualistisena prosessina. 

Nuorten annetaan (ja heidän tulee) huolehtia omasta opintopolustaan. On kuitenkin 

merkillepantavaa, että yleisesti autonomisiksi ja itsenäisiksi kuvatut koulutusvalinnat 

saivat rinnalleen joillain nuorilla vuorovaikutuskuvauksia vanhempien ja opettajien 

välillä sekä uteliaisuutta tutustua oppilaitoksiin (ks. myös Vanhalakka-Ruoho 2010). 

Vanhemmat olivat läsnä erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusta 

koskevissa tavoitteissa ja valinnoissa. Tämä saattaa johtua esimerkiksi kokemuksista 

Suomea kerrostuneemmasta koulutusjärjestelmästä (Allmendinger 1989) tai 

siirtymäregiimistä, jossa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen ymmärretään yleisesti 

johtavan matalan statuksen töihin (Walther 2006).  

Kymppiluokat tai erilaiset valmentavat koulutukset eivät sisälly haastattelemiemme 

nuorten mahdollisuuksien horisonttiin – ne eivät (yhtä poikkeusta lukuun ottamatta) ole 

nuorten esiin tuomia valintoja yhdeksännen luokan keväällä. Erityisesti 

haastattelemamme maahanmuuttajataustaiset nuoret haluavat pysyä tiukasti 

siirtymäregiimiin sisäänkirjoitetuissa arvosana- ja aikatauluraameissa. Käytännössä 

tämä toteutuu nuorten kertomuksissa tavoittelemalla tyypillistä, lukio- tai ammatillisen 

koulutuksen valinnan kautta rakentuvaa toisen asteen suomalaista koulutuspolkua. 

Tässä tilanteessa kymppiluokka tai valmentava koulutus ymmärretään herkästi 
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jonkinlaisiksi tappioiksi, osoituksiksi putoamisesta ulos universalistisesta 

transitioputkesta. 

Olemme artikkelissamme kuvanneet minkälaisessa ristiriitaisessa positiossa 

tutkimamme 11 nuorta ovat. He ovat keskellä ulkoapäin määriteltyä 

koulutusbiografiansa kriittistä hetkeä, joka edellyttää nuorten käynnistävän 

ammatillisen tutkiskelun prosessin. Ammatillisen tutkiskelun alueiden kautta voidaan 

kuitenkin havainnoida alueiden eräänlaisesta epätasapainosta kertovia piirteitä. 

Artikkeliin valikoituneiden 11 nuoren peruskoulun jälkeisen koulutuspolun alku 

poikkeaa ohjauksen normatiivisesta ideaalista lineaarisesta ja kausaalisesta siirtymästä 

(ks. Savickas ym. 2009). Yhtä nuorta lukuun ottamatta se poikkeaa myös nuorten 

omista odotuksista.  

Nuorten valintahorisontit eivät rakennu irrallaan konkreettisista rajoitteista kuten 

koulujärjestelmän vieraudesta, heikosta suomen kielen taidosta, erityisen tuen tarpeesta 

tai koulunkäyntivaikeuksista. Haastattelumme osoittavat miten hyvin vaikeissakin 

elämäntilanteissa olevat nuoret eivät avoimesti kapinoi koulutusta vastaan tai ole 

suoranaisesti kouluvastaisia, he tunnistavat runsaasti rakenteellisia rajoittavia tekijöitä, 

jotka kaventavat heidän valittavissaan olevien vaihtoehtojen kirjoa. Yhdeksännen 

luokan keväällä ne näyttäytyvät pakottavina asioina, joiden käsittely rajoittaa elämässä 

suunnanoton refleksiivisyyttä, vie kapasiteettia tavoitteiden asettamiselta ja haittaa 

ponnistelua niiden toteuttamiselta.  

Ohjausjärjestelmän näkökulmasta on haastavaa, että nuoret, joille ideaali yksilöllisiä 

valintoja tekevästä ja koulutukselliset reitit tuntevasta nuoresta ei ole omin, ovat juuri 

se ryhmä, joka tulee tarvitsemaan reflektiotaitoja ja valppautta suunnitellessaan toisen 

asteen toista valintaa kymppiluokkien, valmentavien tai välivuosien jälkeen. Opinto-

ohjauksen näkökulmasta yhdeksännen luokan ohjaus valmistaisi tähän paremmin, jos 

toisen asteen valintaa katsottaisiin holistisemmin yhteisvalintaa laajempana ja 

ajallisesti pidempänä kaarena, vaihtoehtoisiin reitteihin valmentavana ja niihin myös 

ohjaavana (ks. myös Niemi 2016).  
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