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Taustaa:

• Maahanmuuttajanuorten siirtymät ja koulutukselliset trajektorit: 4-

vuotinen pitkittäistutkimus perusopetuksesta jatkokoulutukseen 

• Turun ja Helsingin yliopistojen yhteishanke

• Suomen akatemian rahoittama 2014-2018

• Tavoite on muodostaa kuva maahanmuuttajanuorten peruskoulun 

jälkeisistä koulutuspoluista, kokemuksista, 

päätöksentekoprosessista, esteistä ja tuesta verrattuna 

kantaväestöön

• http://blogs.helsinki.fi/transit-okl/



Maahanmuuttajien koulutuspolut

• Yhdeksänvuotinen yhtenäinen peruskoulu

• Eriytyvä toisen asteen koulutus, mahdollisuus korkeakouluun myös 

ammatilliselta puolelta

• Lukiokoulutukseen hakeutuu suhteellisesti enemmän 

maahanmuuttajataustaisia nuoria, jos nuorten sosioekonominen 

asema ja koulusaavutukset huomioidaan (Teräs & Kilpi-Jakonen 

2014)

• Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on kaksinkertainen 

todennäköisyys keskeyttää toisen asteen koulutus

• NEET-nuoria Helsingissä: Suomalaistaustaisista 7% vs. 

Maahanmuuttajataustaisista 22 %



Artikkelin työnimi:

Facing uncertainty yet feeling 

confident? Active agency in the talk of 

the teenage migrant girls



Teoreettinen tausta:

• Toimijuus 

• Edellyttää jonkinlaista valintaa, yksilön mahdollisuutta

• toisin tekemiseen

• reflektioon

• valintaan

• Rajoitettu toimijuus (eng. bounded agency, Evans 2002)

Yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat yksilön mahdollisuuksiin toimia ja tehdä 

valintoja

• Yhteys valtaan: vastuut, oikeudet ja odotukset eri konteksteissa

 Eivät ole tasapuolisesti jakautuneita eri yksilöiden välillä



• Toimijuuden modaliteetit (Jyrkämä 2008)



• Sukupuoli:

• Tyttöjä suojellaan ja heidän elämänsä on tiukemmin kodin piirissä, pojilla 

enemmän vapauksia liikkua

 Voi olla syynä tyttöjen koulumenestykselle

 Hyvät arvosanat johtavat useammin jatko-opintoihin

• Poikien osallisuus nuorison omissa alakulttuureissa voi vaikuttaa 

koulunkäyntiin

• Negatiiviset vaikutukset sukupuolittuneita: tytöillä vaikuttaa naimisiinmeno ja 

lastenhankinta nuorella iällä, pojilla käytösongelmat koulussa

• Nuoruus

• Minkälaista on toimijuus nuoruudessa?  esim. ajautuminen johonkin 

koulutukseen normaalia

• Epäonnistuneetkaan transitiot eivät aina merkitse marginaaliin joutumista 

(”second chances”)



• Monikulttuurinen tausta

• Primaarivaikutukset: vanhempien kielitaidottomuus, alhainen koulutustaso ja 

paikallisen koulujärjestelmän heikko tunteminen -> ei osata tukea lasta

• Sekundaariset vaikutukset joko negatiivisia tai positiivisia

• Perheen heikompi tulotaso -> jatkokoulutus liian iso investointi

• Omat mahdollisuudet saada hyvä työpaikka arvioidaan heikommiksi -> ei 

haluta panostaa turhaan

• Pitkään opiskelu nähdään parempana kuin työttömyys

• Opiskelu ja hyvä koulutus turvana työmarkkinoilla

• Vanhemmat motivoivat lapsiaan, haluavat näille paremman tulevaisuuden

• Intersektionaalisuus

• Kriittinen suhtautuminen perinteiseen sukupuolen tai etnisyyden tutkimukseen

• Eri tekijöiden yhtäaikainen vaikuttaminen erikseen ja toisiinsa 



Aineisto ja menetelmä

• 32 haastattelua 9.-luokan keväällä

• Aineisto kerättiin kolmelta yläasteelta Turussa ja viideltä pääkaupunkiseudulta

• Maahanmuuttajataustaisia tyttöjä (joko itse syntynyt ulkomailla tai ainakin 

toinen vanhemmista syntynyt ulkomailla)

• Semistrukturoitu haastattelupohja

• Mahdollisuus käyttää tukena laajaa kyselyaineistoa, mm. perheen 

sosioekonominen tausta

• Tyypittely menetelmänä

• Kiinnostus nuorten omissa kokemuksissa  fenomenografinen ote



Alustavia huomioita kysely- ja 

haastatteluaineistoista
• Kyselyyn vastasi 85 maahanmuuttajataustaista tyttöä

• Heistä n. 30 % on syntynyt ulkomailla

• 9.-luokan keväällä n. 60% aikoi hakea lukioon, 17 % ammattioppilaitokseen,

5% tehdä kaksoistutkinnon ja 2% ei tiennyt mihin aikoo hakea

• Talvella 2015-16 tehdyn kyselyn mukaan n. 50 % oli lukiossa, 34% 

ammattioppilaitoksessa ja 2% muualla (esim. kymppiluokka, VALMA)

• Vanhempien työllisyystilanne: 30 % toinen vanhemmista oli työtön, 11% 

molemmat vanhemmat olivat työttömiä

• Haastateltavista (32 henkeä)

• Ensimmäisen polven maahanmuuttajia oli 17 kpl

• 15 haki lukioon

• 13 haki ammattioppilaitokseen

• 4 suunnitteli kaksoistutkintoa



Mahdollisia tyyppejä:

• ”Vaikeuksista eteenpäin”

• Tukiverkko olemassa

• Koulussa vaikeuksia (mm. joissain aineissa) mutta osannut pyytää apua ja 

saanut sitä

• Monella aika realistinen kuva omista tietotaidoista

• ”Hatara ote tulevasta”

• Ei motivaatiota

• Tukiverkko heikko tai siitä ei puhuta

• Ei oikein osaa kuvailla tulevaisuuttaan tai ei tiedä miten saavuttaa se



• ”Selvät sävelet”

• Tietää mitä tahtoo ja usein myös tarkasti miten saavuttaa se

• Jos haluaa ammattikouluun, haluaa nopeasti työelämään

• Jos hakeutuu lukioon, haluaa jatkaa yleensä yliopistoon

• Tukiverkko on hyvä ja on aktiivinen

• ”Koulutuksellinen aikalisä”

• Ei aivan tiedä mitä tahtoo tehdä isona

• Haki yleensä lukioon, jotta saisi aikaa lisää miettiä

• Usein oli kiinnostunut monesta eri alasta

• Tukiverkko on olemassa



Kiitos


