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Transit-tutkimus

• Transitions and educational trajectories of immigrant 
youth: A 4-year longitudinal study from compulsory to 
further education

• Suomen Akatemian rahoittama seurantatutkimus
2014–2018; Helsingin ja Turun yliopistot; 
http://blogs.helsinki.fi/transit-okl/

• Tutkimushankkeen tavoitteena
• …ymmärtää ja tulkita maahanmuuttajataustaisten ja

suomalaistaustaisten nuorten koulutuksellisia trajektoreita ja
transitioita

• …seurata ryhmää nuoria kolmen vuoden ajan, alkaen toisen asteen
valintaprosessista toisen asteen siirtymään ja toisen asteen
koulupoluilla
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Aineisto

• Aineistona 11 nuoren haastattelut, jotka valikoitiin 
yhteensä 112 yhdeksäsluokkalaista kattavasta 
haastatteluaineistosta
• Koottu kahdeksasta peruskoulusta Turusta ja 

pääkaupunkiseudulta keväällä 2015
• Haastateltavia yhdistää tilanne, jossa he ovat 

peruskoulun jälkeen päätyneet – joko tahtomattaan 
tai tietoisesti – valtavirtaa edustavien toisen asteen 
koulutusvaihtoehtojen (lukio ja ammattikoulu) 
ulkopuolelle
• Maahanmuuttajataustaisuus, oppimisvaikeudet, 

puutteellinen kielitaito, erityisoppiluus, 
kiusaamiskokemukset…
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Normaalibiografioista ”tee-se-
itse -elämänkertoihin”?
• Normaalibiografia (standard biography) 

• Lineaariset ja ennakoitavissa olevat valinnat
• Tiukasti kytköksissä tuttuun elämänpiiriin
• Refleksiivisten valintojen puuttuminen 

• ”Tee se itse -elämänkerta” (”do-it-yourself
biography”),valintojen biografia (elective biography) 
• Rakentuu valittavissa olevien mahdollisuuksien 

reflektoimisen ja tehtyjen ratkaisujen oikeuttamisen 
kautta

Beck, Ulrich. 1992. Risk Society. Towards New Modernity. London: Sage. 
Beck, Ulrich & Elisabeth Beck-Gernsheim. 2002. Individualization. 
Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. 
London: Sage.
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Universalistinen transitioregiimi

• Perusasteen yhtenäiskoulujärjestelmä 
• Yleisen jatko-opintokelpoisuuden tarjoava toisen 

asteen (yleissivistävä / ammatillinen) duaalimalli
• Opinto- ja ammatinvalintaohjaus 

institutionalisoituneet keskeiseksi osaksi opintoja 
• Tuetut ja vaihtoehtoiset koulutus- ja 

harjoittelumahdollisuudet ponnahduslautoina 
tavanomaisille ja vakiintuneille koulutus- ja 
työelämäreiteille, ei porteiksi matalan statuksen 
urapoluille

Walther, Andreas. 2006. ”Regimes of Youth Transitions. Choice, Flexibility and 
Security in Young People’s Experiences across Different European Contexts.” 
Young. Nordic Journal of Youth Research 14:2, 119–139.
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Tarkastelukohteena koulutuksellinen 
siirtymä toiselle asteelle

• Rakentavatko nuoret puheessaan biografiansa 
reflektiivisten valintojen sarjaksi (ns. valintojen 
biografiaksi) vai lineaariseksi koulutusbiografiaksi 
(ns. normaalibiografiaksi)?

• Miten elämänkulun hahmoteltu kartta ja siihen 
suunniteltu yksilöllinen reitti koulun penkiltä 
työelämään rakentuvat refleksiivisyyden ja 
sosiaalisten rakenteiden määrittämänä?
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Ammatillisen tutkiskelun 
prosessi
• Valinnan tiedostaminen (career concern)

• kuvastaa yleisesti tulevaisuudenodotuksia ja -suunnitelmia: miten kuviteltavissa 
olevaa elämänkertaa rakennetaan koulutuksen ja työn kautta

• Havaintojen tekeminen (career control)
• on yhtäältä uravalintaan liittyvää kykyä tarkastella ja selvittää mahdollisia 

vaihtoehtoja, sekä toisaalta taitoa tunnistaa omia vahvuuksia ja rajoitteita

• Suunnitelman tekemistä (career conception)
• kytkee aikaisemmat kokemukset ja tulevaisuutta koskevat odotukset 

nykyhetkessä tapahtuvaksi puntaroinniksi eri koulutus- ja uravaihtoehtojen 
välillä

• Valintaan sitoutuminen ja valintavarmuuden saavuttaminen (career
confidence) 
• merkitsee valintavarmuuden saavuttamista ja ponnistelua asetetun tavoitteen 

saavuttamiseksi

Savickas, Mark. L. 2002. ”Career Construction. A Developmental Theory of 
Vocational Development.” Teoksessa Career Choice Development, toim. 
Duane Brown. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 147–205.
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Mut sit mä menin, hain 
sinne maatalousalan 
puolelle ja siält sitte 
pieneläinhoitajaks ja 
varmaan kaksois-
tutkinnon otan siihen 
sivuun. Ja sitte vois 
hakee yliopistoon, jos 
mä pystyn.

H: Minkä takia sä hait 
jos sä et ehkä mee?
V: Koska oli pakko 
laittaa jotain.
H: Kuka pakotti?
V: Opo.

Kompassi ja suunnanotto: 
Jasmin & Elias
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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.

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.

My mom want me to go to 
university after high school. − 
− I want to be a doctor. − − 
Or a lawyer.
I don't really have a plan B.
And for me it was an English 
high school, because I don't
know any Finnish.

Kartan piirtäminen: Olav & Sarah
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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 ne oli se oli 
niille ok vai?
V: Joo.

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.

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.   

Reitin suunnittelu: Saara & Hafiz
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H: Miten, sanoit että englanti ja 
suomi ei oo ehkä kauheen vahvoilla, 
niin onko sulla ollu koulussa 
tukiopetusta tai opetusta?

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 suomenkielessä ja 
englannissa. Siihen mä oon nyt 
tyytyväinen. 

H: Käytkö jossain, ootko
erityisopetuksessa tai 
tukiopetuksessa tai? 

V: Erityisluokalla. 

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.

Suunnistustaito: Hafiz & Elias
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Johtopäätelmiä

• Valinnan tiedostaminen ohjaa valintaprosessia ja 
asettaa sille reunaehdot

• Koulutuksellisen biografian saavuttamista vaikeuttaa 
erityisesti rajoittunut refleksiisivyys

• Erityisesti suomalaistaustaisilla nuorilla 
valintasuunnitelman tekeminen on korostetun 
individualistinen prosessi
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Johtopäätelmiä

• Haastatellut 11 epätyypillisten koulutuspolkujen 
nuorta oli piirtänyt 9.-luokalla itselleen 
normaalibiografian mukaisen kartan
• Lisäopetus ei ollut vakavasti otettava vaihtoehto

• Nuoria yhdistää valintahorisontin kapeus, joka syntyy 
erilaisista yksilöllistä ja rakenteellisista esteistä sekä 
rajoittuneesta reflektiokyvystä


