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Suomessa toisen asteen ammatillinen koulutus ja lukio ovat rinnakkaisia väyliä, joista molemmat tuottavat 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuspoliittiset uudistukset ovat kuitenkin muuttaneet ammatillista 
koulutusta viime vuosina, ja opetus on painottunut entistä voimakkaammin ammatilliseen osaamiseen ja 
erikoistumiseen, sekä henkilökohtaistamiseen ja valinnaisuuden lisääntymiseen tutkinnon rakenteessa. 
Yleisen korkeakoulukelpoisuuden toteutuminen saattaa näin jäädä aiempaa enemmän yksittäisen opiskelijan 
valintojen ja henkilökohtaisten taustan varaan. 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ammattikouluopiskelijoiden kulttuuripääoman yhteyttä heidän 
halukkuuteensa jatkaa opintoja korkeakoulussa ammattiin valmistumisensa jälkeen. Teoriataustana ja 
tulkinnan välineenä käytetään Pierre Bourdieun kulttuuripääoman käsitettä (1977), johon myös 
lähdemateriaalina käytetty kotimainen ja kansainvälinen tutkimus nojautuvat. Tässä tutkielmassa 
kulttuuripääoman indikaattoreina toimivat vanhempien koulutustausta, sekä opiskelijan peruskoulussa 
suoriutuminen. Tutkielmassa selvitetään, onko peruskoulussa suoriutuminen, tai vanhempien koulutustaso 
yhteydessä siihen, halutaanko opintoja jatkaa ammatillisen perustutkinnon jälkeen korkeakoulussa. 
Tutkittavien muuttujien välisiä yhteyksiä testattiin ristiintaulukoinnin ja khiin neliö- testin avulla Amisbarometri 
2017-aineistosta ammatillista perustutkintoa nuorisolinjalla opiskelevien osalta.  
 
Analyysitulosten mukaan sekä vanhempien koulutustaso, että opiskelijan kokemus suoriutumisestaan 
peruskoulussa olivat positiivisesti yhteydessä jatko-opintohalukkuuteen korkeakoulussa. Kummankin edellä 
mainituista, jatko-opintohalukkuutta ennakoivista muuttujista voidaan katsoa viittaavan kulttuuripääomaan, 
jonka on tutkitusti todettu tukevan menestymistä koulujärjestelmässä. Aiemman tutkimuksen perusteella 
erityisesti materiaalisella ja henkilöityneellä kulttuuripääomalla tulkittiin olevan merkitystä jatko-
opintohalukkuuteen, mm. kodin elintason ja taloudellisen tilanteen sallimien mahdollisuuksien, sekä 
vanhempien välittämän strategisen tiedon ja kodin kulttuurisen ilmapiirin kautta. 
 
Kaiken kaikkiaan sosiaalisella taustalla vaikuttaisi olevan merkitystä siihen, millaiseksi opiskelija hahmottaa 
omat mahdollisuutensa koulutusjärjestelmässä. Tutkimus herättää kysymyksen siitä, kohentaako, tai pitääkö 
ammatillisen perustutkinnon sisältö yllä korkeakouluvalmiuksia, vai muodostaako ammatillinen koulutus 
peruskoulun jälkeen kuilun, joka jättää korkeakouluvalmiudet yksilön kulttuuripääoman, tai henkilökohtaisten 
kurssivalintojen varaan. Tämän selvittämiseksi tarvitaan kuitenkin jatkotutkimusta ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä, sekä opiskelijoiden kokemuksista aiheesta.  

 
 
 

Avainsanat: ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, kulttuuripääoma, jatko-opinnot 
 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla 

 
 



 

SISÄLLYS  

1 JOHDANTO .......................................................................................................................... 1 

1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON TUOTTAMA JATKO-OPINTOVALMIUS ................................ 1 

2 TEORIATAUSTA .................................................................................................................. 3 

2.1 KULTTUURIPÄÄOMAN KÄSITE ........................................................................................... 3 
2.1.1 Kulttuuripääoma koulutusjärjestelmässä ................................................................. 5 
2.1.2 Kulttuuripääoma ja korkeakoulutus ......................................................................... 6 

2.2 KULTTUURIPÄÄOMA KOULUTUKSEN TUTKIMUKSESSA ........................................................ 7 
2.3 KULTTUURIPÄÄOMAN SOVELTAMINEN TÄSSÄ TUTKIELMASSA ........................................... 10 
2.4 TUTKIMUSONGELMA JA HYPOTEESIT .............................................................................. 11 
2.5 TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAT .......................................................................................... 12 

3 MENETELMÄT ................................................................................................................... 13 

3.1 AINEISTO ..................................................................................................................... 13 
3.2 MUUTTUJAT JA MITTARIT ............................................................................................... 13 
3.3 ANALYYSIMENETELMÄT ................................................................................................. 16 
3.4 TUTKIMUSETIIKKA ......................................................................................................... 16 

4 TULOKSET ........................................................................................................................ 18 

4.1 AINEISTON KUVAILU ...................................................................................................... 18 
4.2 PERUSKOULUSSA SUORIUTUMINEN JA JATKO-OPINTOHALUKKUUS KORKEAKOULUSSA ....... 20 
4.3 VANHEMPIEN KOULUTUSTAUSTA JA JATKO-OPINTOHALUKKUUS KORKEAKOULUSSA ........... 21 

5 POHDINTA ......................................................................................................................... 25 

5.1 KOKEMUS PERUSKOULUN OPPIAINEISSA PÄRJÄÄMISESSÄ JA HALUKKUUS JATKAA OPINTOJA 

KORKEAKOULUSSA .................................................................................................................... 25 
5.1.1 Kulttuuripääoma ja koulumenestys ........................................................................ 25 
5.1.2 Ammatillisen ja akateemisen suhteesta ................................................................ 27 

5.2 VANHEMPIEN KOULUTUSTASON YHTEYS AMMATTIKOULUOPISKELIJOIDEN JATKO-
OPINTOHALUKKUUTEEN KORKEAKOULUSSA ................................................................................. 29 

5.2.1 Elintason uusintaminen ......................................................................................... 30 
5.2.2 Korkeakoulutuksen luonnollisuus .......................................................................... 31 

5.3 YHTEENVETO ............................................................................................................... 33 
5.4 TUTKIMUKSEN AUKOT JA RELIABILITEETTI ....................................................................... 34 
5.5 LOPUKSI ...................................................................................................................... 35 

6 LÄHTEET ........................................................................................................................... 37 



1 
 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Ammatillisen perustutkinnon tuottama jatko-opintovalmius 

 

Suomessa lähes kaikki nuoret jatkavat peruskoulun jälkeen opintojaan joko 

ammatillisessa oppilaitoksessa, tai lukiossa, joista molemmat vaihtoehdot 

tuottavat valmistuneille myös yleisen kelpoisuuden jatko-opintoihin 

korkeakoulussa (Tilastokeskus 2018). Sisällölliset painotuserot näiden 

vaihtoehtoisten koulutuspolkujen sisällä ovat kuitenkin Juha Sipilän hallituksen 

harjoittaman koulutuspolitiikan myötä kasvaneet. Yleissivistävänä koulutuksena 

lukio varustaa nuoria akateemisilla taidoilla, kun taas ammatillisessa 

koulutuksessa korostuu vuonna 2018 käynnistyneen ammatillisen koulutuksen 

reformin myötä osaamispainotteisuus, joka pyrkii vastaamaan työelämän 

osaamistarpeisiin opintojen henkilökohtaistamisen ja opiskelijoiden osaamisen 

tunnistamisen ja kehittämisen kautta (Opetushallitus 2020).  

Ammatillisen perustutkinnon osien laajuus on vuodesta 2015 alkaen 

määritelty osaamispisteinä. Kokonaisuudessaan tutkinto on 180 osaamispistettä, 

mistä ei-ammatillisten, yleissivistäviksi tulkittavissa olevien aineiden laajuus on 

minimissään 35 pistettä. Tästä minimimäärästä kaikille pakollisia opintoja on 26 

osaamispistettä, ja loput 9 pistettä opiskelija kerryttää valintansa mukaisilla 

kursseilla. Tämä kaava koskee pääpiirteittäin kaikkia ammatillisia perustutkintoja. 

Yhdelle osaamispisteelle ei ole erikseen määritelty tuntityömäärää, mikä 

aiheuttaa tulkinnanvaraa oppilaitosten välillä. Osaamispiste vaikuttaisikin 

indikoivan lähinnä sitä, kuinka paljon jotain ainetta tutkinto sisältää suhteessa 

muihin aineisiin saman oppilaitoksen sisällä.  

Yleissivistäviä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 

matemaattis - luonnontieteellinen osaaminen, sekä yhteiskunta- ja 

työelämäosaaminen. (Opetushallitus 2020.) Erittelemättä tässä 

yksityiskohtaisemmin yleissivistävien aineiden sisältöjä, voitaneen todeta, että 26 
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osaamispistettä jaettuna näiden osaamisalueiden kesken ei välttämättä salli juuri 

muuta, kuin peruskoulun oppimäärän kertausta. Tämä sälyttää huomattavan 

vastuun opinnoista ja niiden sisällöstä opiskelijan harteille. Yleissivistävien 

aineiden laajempi opiskelu on toki mahdollista myös ammattikoululaisille, mutta 

perustuu pitkälti valinnaisuuteen. Tästä seuraa, että ammatillisen perustutkinnon 

tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus saattaa toteutua vain paperilla, tai 

ainakin opiskelija saattaa puolivahingossa joutua takamatkalle muihin nähden 

omien kurssivalintojensa seurauksena. Kuilua lukion ja ammattikoulun tuottamien 

jatko-opintomahdollisuuksien välillä syventää myös ylioppilastodistuksen 

painoarvon lisääminen korkeakoulutukseen pyrittäessä.   

Tässä kandidaatintutkielmassa kiinnostuksen kohteena on toisen asteen 

ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten halukkuus hakeutua 

valmistumisensa jälkeen jatko-opintoihin korkeakouluun. Jatko-

opintohalukkuutta tarkastellaan ensin yleissivistyksen näkökulmasta tutkimalla, 

onko opiskelijoiden kokemus peruskoulun oppiaineissa suoriutumisesta 

yhteydessä heidän jatko-opintoaikeisiinsa. Toisena selvitetään, onko 

opiskelijoiden jatko-opintohalukkuus yhteydessä vanhempien koulutustaustaan. 

Tarkastelun kontekstina toimii Pierre Bourdieun pääomateoria (Bourdieu 

1977/1990, 1986), sekä koulutuksen valikoituvuutta koskeva kansainvälinen ja 

kotimainen tutkimus. Tavoitteena on hahmottaa opiskelijan taustan yhteyttä 

korkeakouluopintoja koskeviin aikomuksiin, ja pohtia tuloksia akateemisten 

taitojen merkityksen, ja koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmista.  
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2 TEORIATAUSTA 

 

2.1 Kulttuuripääoman käsite 

 

Tämän tutkielman teoriatausta rajautuu sosiologi Pierre Bourdieun (1930-2002) 

teoriaan kulttuuripääomasta, sekä Bourdieun ja Jean-Claude Passeronin 

tutkimukseen kulttuuripääoman ja koulutuksen suhteesta (Bourdieu & Passeron 

1977/1990). Tutkielman tukena toimii määrällinen tutkimus, jossa tutkitaan 

kroatialaisten nuorten koulutusvalintojen taustatekijöistä Bourdieun 

kulttuuripääomateorian pohjalta (Iva Kosutic 2017). Tutkielman sitomiseksi 

Suomen kontekstiin lähteinä hyödynnetään myös Juhani Saaren, Leo Aarnion ja 

Maria Rytkösen koulutuksen periytyvyyteen ja valikoituvuuteen liittyvää 

tutkimusta vuodelta 2015.  

 

Kulttuuripääoma käsitteenä liittyy Bourdieun teoriaan yhteiskunnan 

toiminnasta pääomien välisinä suhteina. Bourdieun teoria on yhteiskunnallisen ja 

sosiaalisen järjestyksen uusintamista kuvaamaan pyrkivä reproduktioteoria, 

missä juuri kulttuuripääoman ja koulutuksen suhteella on oleellinen merkitys. 

Kulttuuripääoman yläkäsitettä pääomaa voisi kuvata yksilölle eri kautta 

kertyneenä, monessa eri muodossa ilmenevänä varallisuutena, jonka määrä 

vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa yhteiskunnassa ja sen hierarkian portailla. 

Bourdieun mukaan pääoma ilmenee taloudellisena, kulttuurisena ja sosiaalisena 

pääomana, ja nämä yksilöihin ja instituutioihin kiinnittyneet elementit vaikuttavat 

laajasti yhteiskunnan, ja sen sosiaalisen järjestyksen taustalla. Bourdieu pitää 

pääomaa ikään kuin karttuneena työnä, joka on luonteeltaan sekä kestävää, että 

periytyvää. Tästä seuraa, että yhteiskunnassa asiat eivät ole tasapuolisesti 

mahdollisia tai mahdottomia kaikille ihmisille. (Bourdieu 1986/2002, 280-281). 
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Bourdieu jakaa kulttuuripääoman kolmeen kategoriaan:  

 

1. henkilöitynyt kulttuuripääoma (esim. käytös, tavat, maku) 

2. kulttuuriobjektit (esim. kirjat, soittimet, taide, koneet, ylipäätään välineet 

itsensä toteuttamiseen) 

3. institutionalisoitunut kulttuuripääoma (yhteiskunnan järjestelmissä ja 

instituutioissa vaikuttavat tavat ja tottumukset, joka on tarkoitettu uusintamaan ja 

turvaamaan saavutettua kulttuurista pääomaa (Bourdieu 1986, 282) 

 

Bourdieu itse ei määrittele täsmällisesti mistä kulttuuripääoma 

koostuu, vaikka mainitseekin joitakin osatekijöitä, kuten kulttuuriobjektien (esim. 

kirjat, soittimet ym) omistamisen, ja kulttuurin kuluttamisen (Bourdieu 

1984/2010, 8-10; Bourdieu 1986, 282).  Kulttuuripääomaa on operationalisoitu 

tutkimuksessa juuri kulttuuriobjektien kautta mittaamalla mm. teatterissa 

käyntiä, musiikkitottumuksia, kirjallisuuden harrastamista jne (esim. Kosutic 

2017). Kirjat, laitteet ja musiikki-instrumentit kulttuuripääoman muotona 

ilmentävät myös sitä, että kulttuuripääoma on kytköksissä muihin pääoman 

muotoihin, kuten taloudelliseen pääomaan. Henkilöitynyttä ja 

institutionalisoitunutta kulttuuripääomaa puolestaan voitaneen luonnehtia 

abstraktimmiksi pääoman muodoiksi, jotka ilmenevät yksilön tai ryhmien 

toiminnassa, tai institutionalisissa prosesseissa, kuten koulutuksessa. 

Esimerkkinä henkilöityneestä pääomasta voisivat olla kielelliset kompetenssit – 

puheen ja kielen taito, joka Bourdieun mukaan on avain akateemiseen 

kulttuuriin sosiaalistumiseen (Bourdieu & Passeron 1977/1990, 73; 80). 

Institutionalisoituneesta kulttuuripääomasta esimerkkinä voisi puolestaan 

mainita virallisia kvalifikaatioita ilmentävät tutkinnot, jotka Bourdieu esittää 

välineenä ammatillisten statusten säilyttämiseen ennallaan, toisin sanoen 

yhteiskunnallisen hierarkian konservoimiseen (Bourdieu & Passeron 1977/1990, 

159; 165).  
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2.1.1 Kulttuuripääoma koulutusjärjestelmässä 

 

Bourdieu esittää kulttuuripääoman olevan vahvasti kytköksissä 

yhteiskunnan hierarkioiden, ja dominoivien yhteiskuntaluokkien aseman 

uusintamiseen, mikä tapahtuu erityisesti koulutusjärjestelmän kautta (Bourdieu & 

Passeron 1977/1990, 32). Kuvaavaa on, että Bourdieu kertoo 

käsitteellistäneensä kulttuuripääoman laatiessaan hypoteesia selittämään 

tutkimuksessaan ilmennyttä, eri taustoista tulevien lasten epätasaista 

akateemista menestystä (Bourdieu 1986, 282). Koulutusjärjestelmä esitetään 

Bourdieun teoriassa pedagogisena toimijana, joka käyttää kulttuurista 

mielivaltaa. Toisin sanoen, koulutusjärjestelmä toimii itseisarvoisesti 

keskiluokkaisen, akateemisen kulttuurin, tapojen ja etiketin mukaisesti 

riippumatta siitä, ketä koulutusjärjestelmän piiriin kuuluu.  

Tästä seuraa se, että pedagogisen toiminnan menestys riippuu siitä, kuinka 

hyvin vastaanottajat tunnistavat ja hallitsevat auktoriteetin käyttämän kulttuurisen 

koodin. (Bourdieu & Passeron 1977/1990, 29-30.) Mikäli oppilas tai opiskelija siis 

ikään kuin puhuu samaa kieltä, kuin pedagoginen toimija, kantaa opetus hänen 

kohdallaan hedelmää todennäköisemmin ja helpommin, kuin sellaisen oppilaan, 

jolle käytetty kulttuurinen koodi on vieras. Perhetaustan kautta siirtyvän 

kulttuuripääoman merkitys koulutusjärjestelmään sosiaalistajana, ja 

koulumenestyksen mahdollistajana on siis Bourdieun mukaan oleellinen, sillä 

akateemisesti painottuneessa koulujärjestelmässä sosiaaliset taustatekijät 

määrittävät näin lapsen valmiuksia jo varhaisvaiheessa. Tämä johtaa loputa 

tilanteeseen, jossa tietyt koulutukselliset mahdollisuudet ja tulevaisuudet ovat 

joillekin oppilaille todennäköisempiä kuin toisille (Bourdieu & Passeron 1977, 89).  

Perheen investoiman kulttuuripääoman tarkoitus on varmistaa 

oppilaan eteneminen koulutusjärjestelmässä akateemisen kvalifikaation 

saavuttamiseen, jolloin investointi voidaan todeta tuottavaksi. Ympyrä 

sulkeutuu, kun koulutuksen tuottamat kvalifikaatiot mahdollistavat 

kulttuuripääoman muuttamisen jälleen taloudelliseksi pääomaksi hyvin 

palkatussa ammatissa. (Bourdieu 1986, 285.) Alla esitetään vielä pelkistetty 

kaavio kulttuuripääoman kierrosta koulutusjärjestelmässä. 
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Kuvio 1. Kulttuuripääoma ja koulutusjärjestelmä 

 

2.1.2 Kulttuuripääoma ja korkeakoulutus 

 

Bourdieun pääomateorian mukaan myöntäessään kvalifikaatioita 

koulutusjärjestelmä toimii portinvartijana sekä kulttuuripääoman muuttamisessa 

taloudelliseksi pääomaksi, että yhteiskunnallisten asemien uusintamisessa 

(Bourdieu 1986, 280-281). Vaikka Bourdieu ei rajaa teoriaansa tietylle 

koulutustasolle, antaa hän kuitenkin ymmärtää, että nimenomaan 

korkeakoulutuksella on valta valikoida yksilöitä yhteiskunnan huippupaikkojen 

äärelle. Bourdieu esittää korkeakoulutuksen instituutiona, joka toisaalta 

mukautuu yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin, ja esiintyy tasapuolisesti 

kaikille avoimena väylänä. Toisaalta objektiivisena osaamisen mittarina 

markkinoitavat pääsykokeet siivilöivät kuitenkin hakijoista ne, jotka taitavat 

hakukohteessa vaaditun kulttuurikoodin parhaiten. (Bourdieu & Passeron 

1977/1990, 141-165.) 

Bourdieu esittää korkeakoulutuksen valikoituvuuden ikään kuin seulana, 

jota muokataan erilaisten yhteiskunnallisten muutosten ja tarpeiden mukaan. 
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Mielenkiintoista on, että tässä yhteydessä hän tekee varsin ankaraan teoriaansa 

tilaa myös yksilön potentiaalille. Kuten aiemmin mainittu, Bourdieu näkee 

perhetaustan tuottaman kulttuuripääoman olevan yhteydessä koulutuksellisiin 

mahdollisuuksiin ja todennäköisyyksiin. Hän kuitenkin toteaa, että myös yksilöllä 

itsellään on osaa näiden todennäköisyyksien toteutumisessa. Bourdieu käyttää 

termiä ”self elimination” kuvatessaan työväentaustaisten henkilöiden 

jättäytymistä pois koulutuksesta tai hakuprosesseista pessimistisen asenteen 

vuoksi (”Ei meidänlaisiamme varten”). Toisaalta hän myös huomauttaa, että 

tasapuolisena markkinoitava korkeakoulutus houkuttelee opiskelijoita aloille, 

joille he yksilöllisesti kokevat rahkeidensa riittävän. (Bourdieu & Passeron 

1977/1990, 155-158.) Bourdieu tarkoittanee tällä, että tämä yksilön kokemus 

kumpuaa juuri perhetaustasta ja hallussa olevasta kulttuuripääomasta, eikä 

puhtaasti yksilön itsensä intohimoista. Kyseessä on edellä mainituissa 

tapauksissa itseään toteuttava ennuste, joka osaltaan toteuttaa 

koulutusjärjestelmän hierarkioita uusintavaa tehtävää. Bourdieu ilmaisee 

kuitenkin, että subjektiivisella kokemuksella ja asenteella on merkitystä 

todennäköisyyksien ja ennusteiden ”kaavan” murtamisessa (Bourdieu & 

Passeron 1977/1990, 157).   

 

2.2 Kulttuuripääoma koulutuksen tutkimuksessa 

 

Seuraavaksi esittelen opinnäytetyöni tukena toimivat kaksi keskeisintä 

tutkimusta, joiden perusteella tutkielma on mahdollista sitoa sekä 

kansainväliseen, että suomalaiseen kontekstiin.  

Iva Kosuticin määrällinen tutkimus tarkastelee, onko kroatialaisten nuorten 

kulttuuripääoma yhteydessä heidän todennäköisyyteensä hakeutua jatko-

opintoihin korkeakouluun. Opiskelijoiden kulttuuripääomaa on päädytty 

tarkastelemaan vanhempien kulttuuripääoman, henkilöityneen kulttuuripääoman, 

ja kulttuuriobjektien näkökulmasta. Tarkemmin muuttuja on koostettu mittaamalla 

mm. kulttuuriaktiviteetteihin osallistumista, lukemista, sekä omaehtoista 

opiskelua. Perheen sosioekonomista taustaa, ja kulttuuripääomaa käsitellään 

erillisinä elementteinä. Tutkimuksessa on myös testattu eri koulutuspolkujen 
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yhteyttä kulttuuripääomaan, eli tutkittavien todennäköisyyksiä hakeutua joko 

ammattikorkeakouluun, tai yliopistoon.  (ks. Kosutic 2017, 155 - 159).  

Tilastollisen analyysin perusteella havaittiin vaihtelua kulttuuripääoman 

laadun, ja perheen sosioekonomisen taustan painoarvossa, 

ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin hakeutuvien välillä. Kroatiassa yliopistot 

ovat arvostetummassa asemassa, kuin ammattikorkeakoulut, jotka usein ovat 

yksityisiä oppilaitoksia. Ammattikoulutaustaiset nuoret olivatkin tutkimustulosten 

mukaan lähes neljä kertaa useammin kiinnostuneita jatko-opinnoista 

ammattikorkeakoulussa, kuin lukion käyneet ikätoverinsa. (Kosutic 2017, 162-

165.) Samansuuntaisia taipumuksia on havaittu myös Suomessa, missä 

ammattikorkeakoulun on tutkittu näyttäytyvän yliopistoa luontevampana jatko-

opintoväylänä ammattikoululaisille (Virolainen & Teräs 2018, 58). Erilaiset 

koulutuspolut näyttäisivät siis vetävän puoleensa lähtökohtaisesti erilaisista 

taustoista tulevia opiskelijoita.  

Tutkimustulosten mukaan materiaalinen kulttuuripääoma, sekä perheen 

materiaalinen elintaso ovat yhteydessä jatko-opintoaikeisiin ylipäätään. 

Todennäköisyys jatkaa opintoja ammattikorkeakouluun oli näiden lisäksi hieman 

yllättäen negatiivisesti yhteydessä koulumenestykseen. Kääntäen tämä merkitsi 

sitä, että parempi koulumenestys lisäsi todennäköisyyttä hakeutua jatko-

opintoihin yliopistoon. Yliopistoon hakeutumisen todennäköisyys oli tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä myös henkilöityneen kulttuuripääoman, koulutuksen 

luonnolliseksi kokemisen, sekä isän koulutustason kanssa. Kaiken kaikkiaan 

Kosuticin tutkimus ei kuitenkaan suoraan osoittanut vanhempien 

koulutustaustalla olevan erityisen painavaa yhteyttä opiskelijoiden jatko-

opintoaikeisiin. On kuitenkin syytä huomioida, että vanhempien koulutustausta 

vaikuttanee kuitenkin perheen materiaalisiin olosuhteisiin, minkä puolestaan 

todettiin ennakoivan korkeakoulupyrkimyksiä. Koska hyväosaisista lähtökohdista 

tulevat nuoret sekä menestyivät paremmin koulussa, että suunnittelivat 

useammin hakeutumista korkeakoulutukseen, tutkimustulosten todetaan 

antavan vahvistusta Bourdieun reproduktioteorialle. (Kosutic 2017, 162-166.) 

 

Koulutuksen valikoituvuutta on tutkittu Bourdieun teoriaa vasten myös 

Suomen kontekstissa mm. Juhani Saaren, Leo Aarnion ja Maria Rytkösen 

tutkimuksessa Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen. Nuorten 
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koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa (2015). Tutkimuksessa 

tarkastellaan koulutuksen valikoituvuutta sekä määrällisen, että laadullisen 

lähestymistavan kautta.  

 Tutkimuksen määrällisessä osuudessa tarkastellaan jo korkeakoulutukseen 

valikoituneiden, alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien koulutus- ja 

sosioekonomisen taustan yhteyttä opiskelijoiden koulutusvalintoihin. 

Tutkimustulokset osoittivat, että vanhempien taustalla oli vahvin yhteys 

koulutusvalintoihin kaikkein nuorimmilla vastaajilla (noin 18-vuotiaana 

korkeakoulutuksessa aloittaneet). Havaittiin myös, että 

ammattikorkeakouluopiskelijoilla oli keskimäärin matalampi sosioekonominen 

tausta, kuin yliopisto-opiskelijoilla. Molemmat näistä seikoista tasaantuivat, mitä 

vanhemmista opiskelijoista oli kyse. (Saari, Aarnio & Rytkönen 2015, 11; 35-36).  

Tutkimuksen laadullisessa osiossa puolestaan tarkastellaan Bourdieun 

kulttuuripääomaa koulutuksen periytyvyyden selittäjänä. Maria Rytkönen on 

haastatellut Nuorisobarometri 2014-aineistossa jatkotutkimusluvan antaneita 

opiskelijoita, jotka tosin Rytkösen aineistossa painottuvat edustamaan korkeasta 

sosioekonomisesta taustasta tulevia, naispuolisia yliopisto-opiskelijoita (Saari, 

Aarnio & Rytkönen 2015, 120). Tutkimustuloksissa havaittiin, että vanhemmilla 

on koulutustaustasta riippuen eri määrä strategista tietoa koulutusjärjestelmästä, 

ja tällä strategisella tiedolla on merkitystä jälkeläisen koulutusvalintoihin. Kyse on 

ikään kuin pitkän tähtäimen opinto-ohjauksellisesta hyödystä, jonka rinnalla 

korkeasti koulutetut vanhemmat myös tuottavat akateemisesti yhteensopivaa 

kodin kulttuurista ilmapiiriä. Tutkimuksen mukaan opiskelijat, joiden molemmat 

vanhemmat ovat korkeakoulutettuja, pitivät korkeakoulutusta myös omalla 

kohdallaan jokseenkin itsestään selvänä vaihtoehtona, kun taas vanhempien 

edustaessa eri koulutustasoja, opiskelijat saattoivat joutua hyvin kriittisten ja 

puntaroivien valintakeskustelujen äärelle. Korkeasti koulutettujen vanhempien 

jälkeläiset näkivät siis usein ainoastaan tietyn, korkeakoulutukseen vievän polun 

itselleen mahdollisena. (Saari, Aarnio & Rytkönen 2015, 145; 149.; vrt. Bourdieu 

1986/2002, 280-281.) 
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2.3 Kulttuuripääoman soveltaminen tässä tutkielmassa 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa kulttuuripääoman käsitettä sovelletaan 

melko laveasti siten, että kulttuuripääoman indikaattoreina toimii opiskelijoiden 

kokemus suoriutumisestaan peruskoulun oppiaineissa, sekä vanhempien 

koulutustaso. Tällaista soveltamista voidaan perustella sillä, että Bourdieun 

teorian mukaan koulutus uusintaa keskiluokkaista, akateemista kulttuuria, ja 

kodin kulttuuripääomalla on merkitystä koulumenestykseen (Bourdieu 1986, 

282). Opiskelijan arvion peruskoulussa suoriutumisestaan voi siis tulkita kertovan 

jotain hänen kulttuuripääomastaan. Vanhempien koulutustaso puolestaan toimii 

tässä tutkielmassa riittävänä kulttuuripääoman osoittimena, sillä ensinnäkin 

korkeampi koulutus on usein yhteydessä korkeampaan ansiotasoon, mikä 

merkitsee laajempia taloudellisia resursseja. Lisäksi vanhempien koulutustason 

on todettu olevan yhteydessä kodin koulutusmyönteisyyteen, ja jopa pitkän 

kouluttautumisen pitämiseen lähes itsestään selvyytenä. Kyse on siis 

koulutustason yhteydestä kodin ilmapiiriin, kulttuuriin, ja kulttuuripääomaan. 

(esim. Saari, Aarnio, Rytkönen 2015, 14; 42; 112-113; 145.) 

Kulttuuripääoman käsitettä sovelletaan tässä tutkielmassa 

aineistolähtöisesti, ja se taivutetaan kursailematta palvelemaan tutkielman 

teoreettisena taustana ja pääkäsitteenä. Tämän tyyppinen, aineiston asettamista 

rajoituksista piittaamaton kulttuuripääoman käsitteen soveltaminen on saanut 

osakseen kritiikkiä, mutta toisaalta Bourdieun melko avoimeksi jättämä käsite on 

aikaisemminkin saanut taipua tutkijoiden käsissä tutkimukseen sopivaksi 

työkaluksi (Rytkönen 2015, 119). Kulttuuripääoman käsitteen avulla 

tutkimusaineiston analyysituloksia tutkittavien muuttujien välisistä yhteyksistä 

voidaan tulkita syvemmin, sekä sitoa tutkimustulokset aiempaan Bourdieun 

teoriaa hyödyntävään kasvatustieteelliseen tutkimukseen.  

Aivan aukottomasti kulttuuripääoman käsitettä ei kuitenkaan ole mahdollista 

soveltaa. Koska aineisto koskee vain ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevia, 

ei tutkimustuloksista voida tehdä vankkoja, yleistettäviä päätelmiä koulutuksen 

periytyvyydestä tai valikoituvuudesta, tai ammatillisen koulutuksen 

jatkokoulutusvalmiuksien tuottamisesta, vaikka tuloksia näitä teemoja vasten 

pohditaankin. Itse teorian rajaamiseen liittyen voidaan huomauttaa, että 
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Bourdieun yhteiskuntateoriassa oleellinen habituksen käsite on tässä 

tutkielmassa jätetty kokonaisuuden rajaamiseksi, ja aineiston asettamien 

reunaehtojen vuoksi kokonaan pois. Lisäksi teoriataustaa voidaan kritisoida siitä, 

onko teorian alkuperäinen konteksti 1970-80-lukujen Ranskassa sovellettavissa 

nykypäivän Suomeen. Bourdieun teorian klassikkoasema, ja aktiivinen 

soveltaminen yhteiskuntatieteellisessä ja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 

antavat kuitenkin nähdäkseni perusteet teorian käytölle myös tässä tutkielmassa.  

 

2.4 Tutkimusongelma ja hypoteesit 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa selvitän, onko toisen asteen ammatillisissa 

oppilaitoksissa opiskelevien kokemus omasta suoriutumisestaan peruskoulun 

oppiaineissa yhteydessä heidän halukkuuteensa hakeutua valmistumisen 

jälkeen jatko-opintoihin korkeakouluun. Tutkielmassa tarkastellaan myös 

kulttuuripääoman yhteyttä jatko-opintohalukkuuteen. Tätä tarkastellaan 

soveltamalla vanhempien koulutustasoa indikaattorina kulttuuripääomalle. 

Tutkimuksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan akateemisten taitojen, 

sosiaalisen taustan, ja kulttuuripääoman merkitystä mahdollisessa 

siirtymävaiheessa ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1) Onko kokemus peruskoulun oppiaineissa suoriutumisesta yhteydessä 

ammattikouluopiskelijoiden halukkuuteen jatko-opiskella korkeakoulussa? 

2) Onko vanhempien koulutustausta yhteydessä opiskelijoiden jatko-

opintohalukkuuteen? 

 

Tutkimukselle asetetaan nollahypoteesit, joiden mukaan  

 

1. Opiskelijan kokemus peruskoulun oppiaineissa suoriutumisesta on 

positiivisesti yhteydessä jatko-opintohalukkuuteen korkeakoulussa 

2. Vanhempien koulutustaso on positiivisesti yhteydessä jatko-

opintohalukkuuteen korkeakoulussa 
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Hypoteesi 1 perustuu tutkimustuloksiin, joiden mukaan suoriutuminen 

peruskoulussa on positiivisesti yhteydessä aikomuksiin hakeutua 

korkeakouluopintoihin (Kosutic 2017, 161). Hypoteesi 2 puolestaan perustuu 

Kosuticin, sekä Saaren, Aarnion ja Rytkösen (2015) tutkimustuloksiin. Isän 

koulutustaustan on todettu olevan positiivisesti yhteydessä nuorten aikomuksiin 

hakeutua yliopistoon (Kosutic 2017, 163). On myös havaittu, että nuorina 

korkeakoulutukseen siirtyvillä on keskimäärin korkeampi sosioekonominen 

tausta, kuin vanhemmilla korkeakouluopiskelijoilla (Saari, Aarnio & Rytkönen 

2015, 35-36). Tämän perusteella vanhempien koulutustaustan voi olettaa olevan 

postiivisesti yhteydessä nuorten ammattikouluopiskelijoiden korkeakoulutusta 

koskeviin suunnitelmiin.   

 

2.5 Tutkielman lähtökohdat 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa lähtökohtaisina kiinnostuksen kohteina olivat 

ammattikouluopiskelijoiden suuntautuminen korkeakoulutukseen, sekä Pierre 

Bourdieun pääomateoria. Nämä lähtökohdat, sekä tutkielmaprosessin kohtaamat 

aikataululliset haasteet johtivat siihen, että tutkielmassa käytetyt lähteet 

valikoituivat pitkälti ”teoria edellä”. Aiempaa tutkimusta ammattikoululaisten 

hakeutumisesta korkeakoulutukseen olisi voitu erityisesti ajan salliessa 

hyödyntää, mutta toisaalta tutkielmaprosessin alussa tehty tiedonhaku osoitti, 

että tutkimusta on tehty erityisesti koskien korkeakoulutuksen piirissä jo olevien 

sosiaalisia taustoja (esim. Mikkonen & Korhonen 2018). Vaikka varsinaista 

tutkimusaukkoa ammatillisen koulutuksen jälkeisten jatko-opintojen 

suunnitteluun liittyen ei ehkä perustellusti voida vielä havaita, voidaan sitä 

kuitenkin epäillä. Tässä tutkielmassa rajattu tutkimusasetelma lähteineen 

osoittaa näin myös tarpeen syvempään tiedonhakuun, ja mahdollisesti jopa 

jatkotutkimukseen.  
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3 MENETELMÄT 

3.1 Aineisto 

 

Tutkimusaineisto perustuu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) 

vuoden 2017 aikana keräämään määrälliseen aineistoon (Nurmikari, Saari & 

Salminen, 2017). Kokonaisaineisto käsittää 9638 ammatillista perustutkintoa 

opiskelevan henkilön vastaukset, jotka on kerätty koko Suomen alueelta, pois 

lukien Ahvenanmaa. Aineisto sisältää vastauksia paitsi perustutkinto-

opiskelijoilta, myös mm. näyttötutkintoa tekeviltä ja aikuiskoulutuslinjalla 

opiskelevilta. Koska opinnäytetyössäni kiinnostus kohdistuu nimenomaan 

ammattikoulun ja mahdollisen korkeakoulutuksen nivelvaiheeseen, sekä 

(kotitaustasta riippuvan) kulttuuripääoman merkitykseen 

kouluttautumisorientaatiossa, rajataan aineistosta pois muut, kuin ammattikoulun 

nuorisolinjalla opiskelevat perustutkinto-opiskelijat. Rajausta voidaan perustella 

vanhempien taustan merkityksen heikkenemisellä pidemmälle aikuisuuteen 

ehtineiden opiskelijoiden keskuudessa, mihin myös  Saari perustaa oman 

tutkimusaineistonsa rajaamisen alle 30-vuotiaisiin opiskelijoihin koulutuksen 

periytyvyyttä ja kulttuuripääoman merkitystä koskevassa tutkimuksessaan (Saari 

2015, 15). Aineistossa 8540 vastaajaa, eli suurin osa tutkimukseen osallistujista 

opiskeli nuorille suunnattua ammatillista perustutkintoa.  Oppisopimusopiskelijat 

rajattiin aineiston ulkopuolelle oppisopimuskoulutuksen erityislaatuisuuden, sekä 

tähän ryhmään kuuluvien vastaajien pienen määrän (27 henkilöä) vuoksi.  

 

3.2 Muuttujat ja mittarit 

 

Tutkimuskysymykset toimivat saatteena muuttujien ja mittarien erittelylle:  
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1) Onko kokemus peruskoulun oppiaineissa pärjäämisestä yhteydessä 

ammattikouluopiskelijoiden halukkuuteen jatko-opiskella korkeakoulussa? 

2) Onko vanhempien koulutustaustalla yhteyttä opiskelijoiden 

halukkuuteen jatko-opiskella korkeakoulussa? 

 

Opiskelijoiden jatko-opintohalukkuutta on Amisbarometri 2017-aineistossa 

tutkittu kahdessa kysymyksessä. Ensin vastaajaa pyydettiin kertomaan, aikooko 

hän jatkaa opiskelua tämän hetkisistä opinnoista valmistuttuaan. 

Vastausvaihtoehtoja olivat ”Kyllä, heti, tai enintään vuoden kuluttua siitä, kun 

valmistun nykyisistä opinnoistani”, ”Kyllä, mutta yli vuoden kuluttua siitä, kun 

valmistun nykyisistä opinnoistani”, ”En aio jatkaa opintojani”, ”En tiedä vielä”.  

Jatkokysymyksessä on mahdollista antaa tarkentavaa tietoa jatko-

opintosuunnitelmistaan valitsemalla yhdeksästä eri vaihtoehdosta: 

ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, toinen ammatillinen perustutkinto, 

ammattikorkeakoulututkinto, yliopistotutkinto, lukio-ja/tai ylioppilastutkinto, 

avoimen yliopiston/ammattikorkeakoulun opintoja, kansan-tai työväenopiston 

opintoja, tai jotain muuta.   

Jotta päästäisiin mittaamaan jatko-opintohalukkuutta nimenomaan 

korkeakoulutuksessa, uudelleenkoodattiin jatko-opintovaihtoehtoja erittelevän 

kysymyksen perusteella vaihtoehdoista ”ammattikorkeakoulututkinto”, 

”yliopistotutkinto” ja ”avoimen yliopiston/ammattikorkeakoulun opintoja” 

dikotominen muuttuja niin, että edellä mainitut vaihtoehdot ilmaisivat 

korkeakouluhalukkuutta (0= ei jatko-opintohalukkuutta korkeakoulussa, 

1=halukas jatko-opintoihin korkeakoulussa). Vastaavasti näiden 

vastausvaihtoehtojen puuttuminen ilmaisee siis, että vastaaja ei ole kiinnostunut 

korkeakouluopinnoista. 

 

Suoriutumista peruskoulun oppiaineissa on aineistossa mitattu 

matematiikan, kuvataiteen, äidinkielen (suomi tai ruotsi), liikunnan ja englannin 

osalta. Vastaaja saattoi valita oppiaineessa suoriutumistaan kuvaavan 

vaihtoehdon neliportaiselta asteikolta, jonka vastausvaihtoehdot olivat ”heikosti”, 

”tyydyttävästi”, ”hyvin” ja ”erinomaisesti”. Muuttuja osoittaa siis opiskelijoiden 

omia arvioita pärjäämisestä ja suoriutumisesta yleissivistävissä aineissa 

peruskoulussa. Viidessä eri oppiaineessa suoriutumista mittaava muuttuja 
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yhdistettiin peruskoulun oppiaineissa suoriutumista mittaavaksi 

summamuuttujaksi, jonka reliabiliteetti tosin jäi alhaiseksi (α=0,41). Tämän 

voidaan tulkita johtuvan siitä, että vastauksia on annettu varsin suppealla 

skaalalla (1-4), jolloin koehenkilöiden vastauksissa ei synny Cronbachin alfan 

laskukaavan kannalta riittävän suurta vaihtelua (Metsämuuronen 2003, 107-108). 

Vaikka matalan reliabiliteettiarvon saanutta summamuuttujaa ei yleensä tulisi 

käyttää, kelpuutetaan se tässä käyttöön reliabiliteetin heikkouden syyn ollessa 

ilmeinen. Lienee paikallaan kuitenkin huomauttaa, että matalan alfan omaavan 

summamuuttujan käyttöön on tämän tutkielman asettamissa rajoissa tyydyttävä 

myös yksinkertaisesti ”paremman puutteessa”. Summamuuttuja on todella 

muodostettu varsin suppean kysymyksen osa-alueiden vastauksista, mihin on 

syytä suhtautua kriittisesti. 

 

Isän ja äidin koulutustaustaa tarkastellaan tulkinnan selkeyden vuoksi 

analyysissa erikseen. Tässä tutkielmassa vanhempien koulutustason tulkitaan 

antavan viitteitä perheen kulttuuripääomasta, sekä laveasti tulkittuna myös 

sosioekonomisesta taustasta, sillä Suomessa koulutustaso on yhteydessä 

tulotasoon ja työmarkkina-asemaan (Saari, Aarnio, Rytkönen 2015, 42).  

 Aineistossa vastaajat ilmoittivat vanhempiensa koulutustaustan 

valitsemalla sopivimman kuudesta vaihtoehdosta: peruskoulu tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu; lukio tai ammatillinen oppilaitos; lukion tai 

ammatillisen oppilaitoksen lisäksi ammatillisia opintoja; yliopisto, 

ammattikorkeakoulu tai muu korkeakoulu; ei koulutusta; en tiedä/ei koske minua. 

Muuttujan havainnollisuutta parannettiin siten, että vaihtoehto 6 tulkittiin 

puuttuvaksi arvoksi. Muuttujan informaation tiivistämistä harkittiin, mutta 

muuttujien välisten yhteyksien esiin tuomiseksi päädyttiin säilyttämään 

asteikossa viisi muuttujaa. Näin muuttuja on kokonaisuuden kannalta 

mielekkäämpi ja havainnollisempi (vrt. Metsämuuronen 2003, 435).  

Sukupuoli on kasvatustieteellisessä tutkimuksessa usein käytetty 

taustamuuttuja, jota tässä tutkielmassa ei kuitenkaan oteta tarkasteluun. Iva 

Kosuticin, sekä Saaren ym. tutkimuksissa sukupuolten välisiä eroja on testattu, 

mutta ne on huomioitu pääosin varsin vaatimattomasti, lähinnä mainintana, tai 

taulukoituna tietona (ks.esim. Kosutic 2017, 160; Saari ym. 2015, 39). Tämän, 



16 
 

 

sekä tutkielman pienimuotoisuuden vuoksi rajaan sukupuolten välillä ilmenevät 

erot testattavissa yhteyksissä tämän tutkielman ulkopuolelle.  

 

3.3 Analyysimenetelmät 

 

Peruskoulussa suoriutumisen ja jatko-opintohalukkuuden välistä yhteyttä tutkittiin 

Mann-Whitneyn U-testin avulla, sillä alkuperäisistä, peruskoulussa suoriutumista 

mitanneista kysymyksistä muodostettu summamuuttuja on järjestysasteikollinen, 

jatkuva muuttuja. U-testin avulla saadaan tässä yhteydessä testattua 

peruskoulussa suoriutumisen keskiarvojen välinen ero jatko-opintohalukkaiden ja 

-haluttomien välillä, sekä tämän eron tilastollinen merkitsevyys (Metsämuuronen 

2003, 320-321).  

Vanhempien koulutustason ja jatko-opintohalukkuuden välistä yhteyttä taas 

tutkitaan ristiintaulukoimalla, sillä yhteyttä etsitään laatueroasteikollisen, sekä 

järjestysasteikollisen muuttujan välillä. Ristiintaulukointi on havainnollinen keino 

etsiä yhteyksiä erityisesti dikotomisten muuttujien väliltä. Tässä tapauksessa 

jatko-opintohalukkuutta osoittava muuttuja on dikotominen, jolloin 

ristiintaulukointia voidaan soveltaa. Havaittujen yhteyksien riippuvuutta mitattiin 

vielä Khiin neliö- testillä. Lisäksi testattiin Mann-Whitneyn U-testin avulla, onko 

isien ja äitien koulutustaso tilastollisesti merkitsevästi keskimäärin korkeampi 

opiskelijoilla, jotka suunnittelevat hakeutumista korkeakoulutukseen. (ks. 

Metsämuuronen 2003, 290-293; 473-476.) 

 

3.4 Tutkimusetiikka 

 

Tutkimuseettiset seikat on tässä tutkielmassa otettu huomioon 

noudattamalla aineiston käyttöön ja säilyttämiseen liittyviä ehtoja, sekä 

kiinnittämällä huomiota tekstissä käytettyihin sanavalintoihin. 

Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta ladattu kvantitatiivinen aineisto on 

valmiiksi anonymisoitu, joten henkilötietosuojasta ovat huolehtineet jo aineiston 
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kerääjät. Aineiston lataaminen edellytti kuitenkin sen käyttöön liittyvien 

rajoitteiden ja ehtojen hyväksymistä, joilla pyritään varmistamaan hyvän 

tieteellisen käytännön, sekä tutkimusetiikan noudattaminen myös aineiston 

jatkokäytössä. Aineistoa saa hyödyntää vain ladattaessa ilmoitettuun 

tutkimuskäyttöön, jonka päätyttyä aineisto tulee hävittää omalta tietokoneelta, tai 

ulkoisista tallennusjärjestelmistä. Aineisto on koko tutkielmaprosessin ajan ollut 

ainoastaan omalla tietokoneellani salasanalla suojattuna. Aineisto poistetaan 

lopullisesti, kun kandidaatintutkielma on hyväksytty, eli viimeistään syyskuussa 

2020.  

Tutkimusetiikka huomioidaan myös kirjoittamisen tyylin ja sanavalintojen 

osalta. Yhteiskunnan hierarkioita käsiteltäessä on paikallaan käyttää eri ryhmistä 

mahdollisimman kunnioittavia ilmauksia, ja välttää leimaavia, tai negatiivisia 

ilmauksia. Esimerkiksi ”alaluokkainen” on syytä korvata vaikkapa ”matalasti 

koulutetuilla”, tai muulla neutraalimmalla termillä. Tutkielmaprosessin varrella 

ilmenneitä eettisiä kysymyksiä pohditaan myös tutkielman myöhemmissä 

luvuissa.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Aineiston kuvailu 

 

 

Taulukko 2. Aineiston kuvailevat tunnusluvut 

 TUTKINTO 

SUORIUTUMINEN 

PERUSKOULUSSA 

JATKO-

OPINTOHALUKKUUS 

KORKEAKOULUSSA 

ÄIDIN 

KOULUTUS 

ISÄN 

KOULUTUS 

N Vastaukset 8540 7969 8540 6595 6226 

Puuttuvat 0 571 0 1945 2314 

Keskiarvo 1,00 2,86 ,29 2,54 2,33 

Keskiluku 1,00 3,00 ,00 2,00 2,00 

Moodi 1 3,00 ,00 2,00 2,00 

Keskihajonta ,00 ,62 ,46 1,04 1,02 

Varianssi ,00 ,38 ,21 1,08 1,05 

Vinouden 

keskivirhe 

,03 ,03 ,03 ,03 ,031 

Huipukkuuden 

keskivirhe 

,05 ,06 ,05 ,06 ,06 

Vaihteluväli 0 3,00 1,00 4,00 4,00 

Vinous  -,24 ,91 ,14 ,35 

Huipukkuus  ,32 -1,18 -,92 -,58 

 

 

Nuorisolinjalla opiskeleviin ammattikoululaisiin rajattu aineisto käsitti 

vastauksia 8540 koehenkilöltä. Puuttuvia arvoja ilmenee aineistossa erityisesti 

vanhempien koulutustaustaa mittaavissa muuttujissa, mikä johtuu osin siitä, että 

muuttujan uudelleenkoodauksessa koodattiin puuttuvaksi arvoksi myös ne 

vastaukset, joissa vanhempien koulutustausta ei ollut vastaajan tiedossa. 

Puuttuvista arvoista huolimatta kelvollisia vastauksia on niin runsaasti, että 
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tilastollinen analyysi voidaan suorittaa. Koska kaikkia testattavia muuttujia on 

mitattu varsin lyhyiden asteikoiden mittareilla, muuttujien arvot liikkuvat monin 

paikoin lähellä keskiarvoa, ja noudattelevat normaalijakaumaa.  

Suurin osa vastaajista koki suoriutuneensa peruskoulun oppiaineista hyvin 

(Ka=2,86; Mo=3; s=0,62). Kyselyyn osallistuneista suurin osa suunnitteli 

valmistumisensa jälkeen jotain muuta, kuin korkeakouluopintoja, sillä 

vastauksissa korostui selvästi ”ei jatko-opintohalukkuutta”-vaihtoehto (70,7 % 

vastaajista).  

 

 

Taulukko 3. Jatko-opintohalukkuus korkeakoulussa. 

 

Ammattikouluopiskelijoiden vanhempien koulutustaso oli useimmiten toisen 

asteen koulutus sekä äidillä, että isällä (Mo=2). Äidit (M=2,54) olivat hieman 

useammin korkeakoulutettuja, kuin isät (M=2,32), mutta sekä äidin (äiti: s=1,039; 

isä: s=1,024), että isän koulutustasossa ilmeni samansuuruista vaihtelua.  
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4.2 Peruskoulussa suoriutuminen ja jatko-opintohalukkuus 
korkeakoulussa 

 

 

1) Onko ammattikouluopiskelijoiden kokemus peruskoulun oppiaineissa 

pärjäämisestä yhteydessä heidän jatko-opintohalukkuuteensa? 

 

 

 

Taulukko 4.  Mann-Whitneyn U-testi. Keskiarvot ja niiden eron merkitsevyys 
peruskoulussa suoriutumisen ja jatko-opintohalukkuuden osalta 

 

 JATKO-

OPINTOHALUKKUUS 

KORKEAKOULUSSA N 

Järjestyslukuje

n keskiarvo 

Keskiarvojen 

summa 

suoriutuminen 

peruskoulussa 

ei korkeakouluaikomuksia 5593 3742,04 20929254,50 

aikomus jatkaa 

korkeakoulutukseen 

2376 4556,91 10827210,50 

Kaikki 7969   

 

 

Testitulokset 

 

suoriutuminen 

peruskoulussa 

Mann-Whitney U 5285633,500 

Wilcoxon W 20929254,500 

Z -16,985 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Ryhmittelevä muuttuja: Jatko-

opintohalukkuus korkeakoulussa 

 

 

 

Mann-Whitneyn U-testin perusteella havaittiin, että vastaajien kokemus 

peruskoulussa suoriutumisestaan oli positiivisesti yhteydessä heidän jatko-

opintohalukkuuteensa. Tulos on tilastollisesti merkitsevä (p<0,001).  
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4.3 Vanhempien koulutustausta ja jatko-opintohalukkuus 
korkeakoulussa 

 

Vanhempien koulutustaustaa päädyttiin tarkastelemaan isän ja äidin osalta 

erillisinä muuttujina.  

 

 

Taulukko 5. Äidin koulutustaso ja jatko-opintohalukkuus korkeakoulussa  

 

JATKO-OPINTOHALUKKUUS 

KORKEAKOULUSSA 

Total 

ei 

korkeakouluaikomuksia 

aikomus jatkaa 

korkeakoulutukseen 

ÄIDIN 

KOULUTUS 

Ei koulutusta  Määrä 76 14 90 

Odotusarvo 59,7 30,3 90,0 

% 

muuttujassa 

ÄIDIN 

KOULUTUS 

84,4% 15,6% 100,0% 

Peruskoulu tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

Määrä 512 187 699 

Odotusarvo 463,9 235,1 699,0 

% 

muuttujassa 

ÄIDIN 

KOULUTUS 

73,2% 26,8% 100,0% 

Lukio tai ammatillinen 

oppilaitos 

Määrä 2217 900 3117 

Odotusarvo 2068,7 1048,3 3117,0 

% 

muuttujassa 

ÄIDIN 

KOULUTUS 

71,1% 28,9% 100,0% 

Lukion tai ammatillisen 

oppilaitoksen lisäksi 

ammatillisia opintoja 

Määrä 

 

597 317 914 

Odotusarvo 606,6 307,4 914,0 

% 

muuttujassa 

ÄIDIN 

KOULUTUS 

65,3% 34,7% 100,0% 

Määrä 975 800 1775 
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Yliopisto, 

ammattikorkeakoulu tai 

muu korkeakoulu 

Odotusarvo 1178,0 597,0 1775,0 

% 

muuttujassa 

ÄIDIN 

KOULUTUS 

54,9% 45,1% 100,0% 

Kaikki Määrä 4377 2218 6595 

Odotusarvo 4377,0 2218,0 6595,0 

% 

muuttujassa 

ÄIDIN 

KOULUTUS 

66,4% 33,6% 100,0% 

 

 

Ristiintaulukoinnin perusteella äidin koulutustason ja opiskelijan jatko-

opintohalukkuuden välillä havaitaan positiivinen yhteys, joka on tilastollisesti 

merkitsevä (p<0,001). Mikäli äidillä ei ole lainkaan koulutusta, vain 15,6 % 

opiskelijoista osoitti kiinnostusta korkeakouluopintoja kohtaan, kun taas korkeasti 

koulutettujen äitien jälkeläisistä 45,1% suunnitteli korkeakouluopintoja. Pelkän 

peruskoulutuksen saaneiden ja toisen asteen koulutuksen saaneiden äitien välillä 

eroa jatko-opintohalukkuudessa ei mainittavasti ole, mutta kaiken kaikkiaan 

voidaan kuitenkin havaita, että ammattikouluopiskelijoiden jatko-opintohalukkuus 

kasvaa, mitä korkeammin koulutettu äiti on. On kuitenkin huomioitava, että 

jokaisessa ryhmässä halukkuus jatkaa opintoja korkeakoulussa jää alle 50% 

vastaajista.  

 

 

 

 

 

Taulukko 6. Isän koulutustaso ja jatko-opintohalukkuus korkeakoulussa 

 

JATKO-OPINTOHALUKKUUS 

KORKEAKOULUSSA 

Total 

ei 

korkeakouluaikomuksi

a 

aikomus jatkaa 

korkeakoulutuksee

n 

Ei koulutusta Määrä 99 21 120 
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ISÄN 

KOULUTU

S 

Odotusarvo 79,8 40,2 120,0 

% 

muuttujass

a ISÄN 

KOULUTU

S 

82,5% 17,5% 100,0

% 

Peruskoulu tai 

kansakoulu/kansalaiskou

lu 

Määrä 668 284 952 

Odotusarvo 632,9 319,1 952,0 

% 

muuttujass

a ISÄN 

KOULUTU

S 

70,2% 29,8% 100,0

% 

Lukio tai ammatillinen 

oppilaitos 

Määrä 2260 944 3204 

Odotusarvo 2130,0 1074,0 3204,0 

% 

muuttujass

a ISÄN 

KOULUTU

S 

70,5% 29,5% 100,0

% 

Lukion tai ammatillisen 

oppilaitoksen lisäksi 

ammatillisia opintoja 

Määrä 448 232 680 

Odotusarvo 452,1 227,9 680,0 

% 

muuttujass

a ISÄN 

KOULUTU

S 

65,9% 34,1% 100,0

% 

Yliopisto, 

ammattikorkeakoulu tai 

muu korkeakoulu 

Määrä 664 606 1270 

Odotusarvo 844,3 425,7 1270,0 

% 

muuttujass

a ISÄN 

KOULUTU

S 

52,3% 47,7% 100,0

% 

Kaikki Määrä 4139 2087 6226 

Odotusarvo 4139,0 2087,0 6226,0 

% 

muuttujass

a ISÄN 

KOULUTU

S 

66,5% 33,5% 100,0

% 
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Isän koulutustausta on ristiintaulukoinnin mukaan hyvin samalla tavoin 

yhteydessä opiskelijan jatko-opintohalukkuuteen, kuin äidinkin koulutustausta, ja 

tulos on niin ikään tilastollisesti merkitsevä (p<0,001). Ammattikouluopiskelijat, 

joiden isä on korkeasti koulutettu, näyttäisivät itsekin aikovan hieman useammin 

korkeakoulutukseen, kuin äitien tapauksessa (ero 2,6 prosenttiyksikköä). Mann-

Whitneyn U-testin mukaan sekä äitien, että isien koulutustaso oli keskimäärin 

korkeampi niillä vastaajilla, jotka ilmaisivat halukkuutensa jatko-opintoihin 

korkeakoulussa (p<0,001). Kaiken kaikkiaan tulokset vanhempien 

koulutustaustan yhteydestä ammattikoululaisten jatko-opintohalukkuuteen olivat 

kuitenkin sekä isien, että äitien kohdalla niin samansuuntaisia, että tuloksia 

pohdittaessa tullaan puhumaan yleisesti vanhempien koulutustasosta.  

 

 

Taulukko 8. Äidin koulutustason yhteys opiskelijan jatko-opintohalukkuuteen. 
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5 POHDINTA 

5.1 Kokemus peruskoulun oppiaineissa pärjäämisessä ja halukkuus 
jatkaa opintoja korkeakoulussa 

 

Tutkimuksessa oletettiin, että opiskelijan kokemus peruskoulun 

oppiaineissa suoriutumisesta on positiivisesti yhteydessä jatko-

opintohalukkuuteen korkeakoulussa. Hypoteesi 1 jää voimaan, sillä analyysissa 

havaittiin, että mitä paremmin opiskelijat kokivat suoriutuneensa peruskoulun 

oppiaineissa, sitä useammin he olivat kiinnostuneista jatko-opinnoista 

korkeakoulussa. Todettua yhteyttä on silti syytä tulkita varovasti, sillä vaikka 

leijonanosa vastaajista (63,9 %) koki suoriutuneensa peruskoulun oppiaineissa 

hyvin, oli jatko-opintoja korkeakoulussa suunnitellut vain 29,8 % kaikista 

vastaajista. Kaiken kaikkiaan ammattikouluopiskelijoiden valmistumisen jälkeiset 

suunnitelmat suuntautuivat siis useimmiten jonnekin muualle, kuin 

korkeakouluopintoihin. Myönteinen kokemus peruskoulussa suoriutumisesta 

kohensi kuitenkin selvästi kiinnostusta korkeakouluopintoja kohtaan. 

 

5.1.1 Kulttuuripääoma ja koulumenestys 

 

Kulttuuripääoman on todettu olevan yhteydessä parempaan 

koulumenestykseen, joka puolestaan ennakoi suurempaa todennäköisyyttä 

pyrkiä korkeakoulutukseen (Bourdieu 1986, 282; Kosutic 2017, 164). 

Koulumenestystä, joka tässä rinnastuu opiskelijan omaan kokemukseen 

peruskoulussa suoriutumisesta, voidaan puolestaan pitää merkkinä 

koulujärjestelmässä käytettävän akateemisen kielen ja kulttuurin hallitsemisesta 

– kulttuuripääomasta. Koska ero jatko-opintohalukkuudessa ”hyvin” ja 

”erinomaisesti” peruskoulusta suoriutuneiden välillä oli 13,6 prosenttiyksikköä 
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(kuvio 4) voidaan päätellä, että tietynlaista akateemista itsevarmuutta, ja 

koulujärjestelmässä tarvittavaa kulttuuripääomaa omaavat opiskelijat näkivät 

korkeakoulutuksen useammin itselleen mahdollisena vaihtoehtona.  

Kulttuuripääoman alkuperää käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa, 

mutta tässä kohden voisi esittää kahden tyyppisiä johtopäätöksiä. Optimistisesti 

voisi ajatella, että hyvin peruskoulussa suoriutuneet välttävät helpommin 

ajautumisen valmiiden luokka-asetelmien, tai itseään toteuttavien ennusteiden 

vangiksi. Toisaalta voidaan myös tulkita, että sopeutuminen pedagogiseen 

mielivaltaan, ja riittävä akateemiseen kulttuuriin mukautuminen palkitaan 

koulutusjärjestelmässä käyvänä valuuttana, kulttuuripääomana. (vrt. Bourdieu & 

Passeron 1977, 157; Bourdieu 1986, 15-17.) Palkitseminen toimii myös toiseen 

suuntaan, sillä pedagogisen toiminnan katsotaan menestyneen, kun se 

todistettavasti uusintaa dominoivien ryhmien kulttuuria – tästä esimerkkinä toimii 

vaikkapa PISA-tutkimusten saama painoarvo niin kansallisella, kuin 

kansainvälisellä tasolla (Bourdieu & Passeron 1977/1990, 30).  

Ongelmallista ammattikouluopiskelijoiden kannalta on nähdäkseni se, että 

koulutusjärjestelmässä etenemisen välineenä ja keskiössä on yksinomaan 

akateeminen kulttuuri, ja sen hallinta. Vaikka suoriutuminen peruskoulussa 

heijastelisi kulttuuripääoman hallintaa, saattaa kolmivuotinen ammatillinen 

koulutus varsinkin nykyisessä, tehostetussa ja osaamispainotteisessa 

muodossaan muodostaa kuilun, jonka yli peruskoulussa saavutettu akateeminen 

itsevarmuus ja kulttuuripääoma eivät välttämättä kanna. Jo korkeakouluun 

hakemisessa vaaditaan usein akateemisia taitoja, vaikka toki monilla aloilla myös 

ammatillisesta osaamisesta on hyötyä korkeakouluun pyrittäessä. 

Analyysitulosten perusteella voidaan kysyä, onko mahdollista, että välimatka 

koetun ja todellisen korkeakoulukelpoisuuden välillä kasvaa niukoilla 

ammattikoulun yleissivistävillä opinnoilla sellaiseksi, että opiskelija ei koe 

rahkeidensa riittävän korkeakouluun, vaikka yleinen korkeakoulukelpoisuus 

ammatillisen perustutkinnon myötä saavutetaankin.  

Koulutusvalintoja tukevan strategisen tiedon puute voi myös edesauttaa 

tällaisen kuilun syvenemistä, mitä käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. On 

huomioitava, että tässä tutkielmassa ei olla kartoitettu ammatillisten oppilaitosten 

yleissivistäviin opintoihin liittyviä seikkoja tai kokemuksia, mutta kuten 

johdantoluvussa todetaan, määrä ja painotukset voivat vaihdella opiskelijoiden 
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aktiivisuuden ja orientaation mukaan suurestikin. Kysymys ei siis ole niinkään 

siitä, että koulutusjärjestelmässä tarvittavaa kulttuuripääomaa ei 

ammattikoulussa olisi saatavilla, vaan siitä, toteutuuko korkeakoulukelpoisuus 

tosiasiallisesti tämän päivän ammattikoulussa, mikäli yleissivistäviä aineita 

opiskellaan vain minimimäärä.  

 

5.1.2 Ammatillisen ja akateemisen suhteesta 

 

Kriittisesti voi toki huomauttaa, että ammattikoulussa on tarkoituskin opiskella 

juuri ammatillisia aineita. Korkeakoulutuksen nostaminen itseisarvoisesti 

arvokkaampaan asemaan ammatilliseen koulutukseen nähden ei olekaan tämän 

tutkielman tarkoitus, vaan päinvastoin: tietyllä tapaa korkeakoulutus, vaikka 

kuinka teoreettinenkin, on ammatillista koulutusta, josta on yleensä tarkoitus 

siirtyä työelämään. Kenties näkökulmani on hieman naivistinen ajatellessani, että 

osaan ammateista tarvitsee kulkea korkeakoulutuksen kautta. Toisaalta tämä 

näkökulma saa tukea tutkimustuloksista, joiden mukaan korkeakoulutuksen 

sisälläkin sosiaalinen tausta jakaa opiskelijoita eri aloille, jolloin tietyistä aloista 

muodostuu elitistisiä (Saari, Aarnio, Rytkönen, 2015, 49). Jotta myös 

ammattikouluopiskelijoiden reitti moninaisiin toiveammatteihin pysyisi auki, on 

nykyisen koulutusjärjestelmän puitteissa akateemisista, erityisesti kielellisistä 

kompetensseista syytä huolehtia (kts. esim. Bourdieu & Passeron 1977/1990, 

73).  

 

Opiskelijan hallussa olevaa kulttuuripääomaa ei kuitenkaan voida pitää 

varmana osoittimena korkeakoulukelpoisuudesta, tai -halukkuudesta, kun 

muistetaan, että aineistossa vastaajista vain noin kolmasosa (29,8%) suunnitteli 

korkeakouluopintoja. Syitä tälle jakaumalle voi toki hakea kulttuuripääoman 

kääntöpuolelta: mikäli peruskoulussa ei ole kertynyt liiemmin myönteisiä 

oppimiskokemuksia, tai suoriutuminen on jäänyt nihkeäksi, lienee 

ymmärrettävää, että ammattikouluun hakeutunut nuori on orientoitunut ensi 

kädessä työelämään. Ammatillinen koulutus voi peruskoulun tavoista 

poiketessaan parhaimmillaan tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia, sekä 
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kulttuurin, jonka opiskelija tuntee omakseen. Tästä näkökulmasta Bourdieun 

pääomateoriaa voisikin kritisoida yksipuolisuudesta, sillä päähuomion 

kulttuuripääoman tarkastelussa saa akateemisten kompetenssien omaksuminen, 

tai niiden puute. On toki muistettava, että Bourdieu kehitti kulttuuripääoman 

käsitteen tutkiessaan nimenomaan akateemisen koulumenestyksen epätasaista 

jakaantumista (Bourdieu 1986, 282), mutta kulttuuripääoman idea lienee 

sovellettavissa yhtä hyvin myös ammatilliseen ja työväen kulttuuriin. Bourdieu 

tuntuisi osin syyllistyvän samaan luokitteluun, josta hän kritisoi koulujärjestelmää, 

sillä hän ei puhu esimerkiksi ammatillisesta kulttuuripääomasta, vaan 

akateemisen menestyksen ja kulttuuripääoman mittarissa häntäpäässä ovat 

ykskantaan ne, joilla ko.ominaisuuksia ei ole. Erona akateemisen ja ammatillisen 

kulttuuripääoman välillä voitaneen pitää sitä, että ammatillinen koulutus on ikään 

kuin alisteinen akateemiselle kulttuurille – päästäkseen ammatillisiin opintoihin, 

on ensin suoriuduttava peruskoulusta, joka vaatii ja tuottaa akateemista 

kulttuuripääomaa.  

 

Jatko-opintovalmiudet korkeakoulutukseen riippuvat joka tapauksessa 

vähintään osittain akateemisesta kyvykkyydestä, jota tässä yhteydessä ilmentää 

kokemus peruskoulussa suoriutumisessa. Mikäli yleissivistävien aineiden kurssit 

jäävät ammattikoulussa minimiin, peruskoulun oppien, ja niistä saatujen 

myönteisten kokemusten (esim. kirjalliset taidot, kielitaito, tiedonhaku jne) tulisi 

kantaa ammatillisten opintojen yli, tai täydentyä ammatillisten opintojen myötä 

uudelle tasolle. Akateemisten taitojen ylläpitämisen ja kehittämisen 

ammattikoulussa voi tällä hetkellä katsoa vaativan paljon opiskelijan omaa 

aktiivisuutta, sekä oppilaitoksen tukea ja ohjausta. Tämä saattaa muodostaa 

sudenkuopan erityisesti niille nuorille, jotka eivät ole vielä tehneet määrätietoisia 

päätöksiä tulevaisuuden suunnitelmistaan, sillä periaatteessa opiskelijan on 

mahdollista muodostaa itselleen mitä mielikuvituksellisin tutkinto jo toisella 

asteella. Toisessa ääripäässä jatko-opintokelpoisuus saatetaan kuitenkin 

käytännössä omaksua jo peruskoulussa, mikäli akateemisten taitojen 

ylläpitämiseen ei ammatillisessa koulutuksessa satsata pakollista 

opintopistemäärää enempää. 

Jo eettisistä syistä on hyvä huomioida, että aineistossa vastaajien 

painottumiseen ei-jatko-opintohalukkaisiin on todennäköisesti lukuisia syitä, joita 
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ei tässä tutkielmassa ole mahdollista eritellä. Tällaisia syitä voisivat olla 

esimerkiksi ammatillisen koulutuksen laadukkuus, opiskeltavan alan hyvä 

työllistyvyys, tai suunnitelmat yrittäjyydestä. Suppea analyysi ja sen tulosten 

pohdinta kulttuuripääoman näkökulmasta saattavat siis antaa epäimartelevan, 

yleistävän vaikutelman ammattikoululaisten akateemisten kompetenssien 

puutteesta, tai ammatillisen koulutuksen toiseudesta. Tällaista arvolatautunutta 

vaikutelmaa pyritään tässä yhteydessä välttämään, vaikka myös Suomessa elää 

ja voi hyvin näkemys menestyksellisestä koulutuspolusta nimenomaan 

korkeakouluun johtavana opintienä (vrt. esim. Saari, Aarnio, Rytkönen 2015, 

141).  

 

5.2 Vanhempien koulutustason yhteys ammattikouluopiskelijoiden 
jatko-opintohalukkuuteen korkeakoulussa 

 

Vanhempien koulutustaso tilastollisesti merkitsevässä positiivisessa 

yhteydessä ammattikouluopiskelijoiden jatko-opintohalukkuuteen 

korkeakoulussa, jolloin myös hypoteesi 2 jää voimaan. Tulokset vanhempien 

koulutustaustan yhteydestä ammattikoululaisten jatko-opintohalukkuuteen olivat 

sekä isien, että äitien kohdalla siinä määrin samansuuntaisia, että tuloksista 

voidaan puhua yhteisesti vanhempien koulutustasona. Kuvio 8 havainnollistaa 

analyysissa todettua yhteyttä.  

Vaikka vanhempien koulutustason yhteyttä ammattikouluopiskelijoiden 

kokemukseen peruskoulussa suoriutumisesta ei tässä tutkimuksessa analysoitu, 

voidaan aiemman tutkimuksen perusteella kuitenkin olettaa peruskoulussa 

suoriutumisen heijastelevan vastaajan sosioekonomista taustaa. Juuri tähän 

yhteyteen perustuu Bourdieun teoria kulttuuripääomasta ja koulutuksesta (ks. 

esim. Bourdieu & Passeron 1977/1990, 72), ja kotitaustan merkitys oppilaan tai 

opiskelijan koulumenestyksessä on myös tunnistettu mm. kaikissa OECD-maissa 

(OECD 2012, 16). Myös Iva Kosuticin tutkimuksessa koulumenestyksen todettiin 

olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sekä perheen sosioekonomiseen 

taustaan, että opiskelijan henkilöityneeseen kulttuuripääomaan. Toisaalta 

hieman ristiriitaisesti, koulumenestys ei ollut merkitsevästi yhteydessä 
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vanhempien kulttuuripääomaan, tai kulttuuripääoman siirtämiseen. (Kosutic 

2017, 159.) Tämän tutkielman analyysitulokset viittaavat kuitenkin vanhempien 

olevan merkittävässä roolissa koulutuksen siirtymävaiheissa kulttuuripääoman 

henkilöityminä, ja elävinä esimerkkeinä koulutuksen kannattavuudesta.  

 

5.2.1 Elintason uusintaminen 

 

Analyysitulosten pohtiminen lähdemateriaalin ja aiemman tutkimuksen 

valossa viittaa siihen, että vanhempien kulttuuripääomalla on merkitystä 

korkeakouluhalukkuuteen, mutta kulttuuripääoman eri muodot saattavat saada 

erilaisen painoarvon korkeakouluopintoja harkittaessa. Eroja on havaittu myös 

korkeakouluväylien kesken, mikä tämän tutkielman aineiston osalta jää 

pimentoon, sillä tutkittavana on korkeakouluhalukkuus ylipäätään. Suomessa 

monialaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut nähdään melko tasaveroisina, 

rinnakkaisina koulutuspolkuina, mutta todettakoon, että myös niissä 

sosioekonominen tausta vaikuttaisi jakavan opiskelijoita ammattikorkeakoulun ja 

yliopiston välillä (Virolainen & Teräs 2018, 53-54; Saari, Aarnio, Rytkönen 2015, 

72).  

Ammattikorkeakouluun pyrkivien keskuudessa materiaalisella 

kulttuuripääomalla on havaittu olevan erityisesti merkitystä, kun taas yliopistoon 

hakeutuvien kohdalla korostuu henkilöitynyt kulttuuripääoma. Mielenkiintoista on, 

että kaiken kaikkiaan tärkeimmäksi kulttuuripääoman muodoksi nousee kuitenkin 

materiaalinen kulttuuripääoma. Tämän voi tulkita merkiksi siitä, että 

korkeakoulutukseen hakeutumista edistäisi vanhempien korkea 

sosioekonominen asema, joka tuottaa kodin elintason ja materiaaliset 

mahdollisuudet.  (Kosutic 2017, 159-164.)  

Materiaalinen kulttuuripääoma liittyy koulumenestykseen ja 

koulutusjärjestelmään oleellisesti, sillä juuri taloudellinen pääoma auttaa 

muuntamaan kulttuuripääoman koulutusjärjestelmässä takaisin taloudelliseksi 

pääomaksi koulutuksellisten kvalifikaatioiden, ja hyvän sosioekonomisen 

aseman kautta (Bourdieu 1986, 282; ks. myös kuvio 1). Vanhempien 

materiaalinen kulttuuripääoma saattaa siis auttaa opiskelijoita saavuttamaan 
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kotitaustaansa vastaavan elintason, mikä myös vaikuttaisi olevan heidän 

intresseissään. Hyvä tulotaso mahdollistaa jälkikasvun koulutuksellisten 

valmiuksien ja henkilöityneen kulttuuripääoman kerryttämisen esimerkiksi 

harrastuksien tai valmennuskurssien myötä (Saari, Aarnio & Rytkönen 2015, 113; 

147-148). Materiaalinen kulttuuripääoma kytkeytyy siis vahvasti elintasoon, mikä 

auttaa selittämään vanhempien koulutustason ja jatko-opintohalukkuuden välistä 

yhteyttä myös jatko-opintovaihtoehtoja punnitsevan opiskelijan näkökulmasta. 

 

5.2.2 Korkeakoulutuksen luonnollisuus  

 

Vanhempien koulutustaustan yhteyttä ammattikouluopiskelijoiden jatko-

opintohalukkuuteen voidaan tulkita myös korkeakoulutuksen luonnollisuuden, ja 

koettujen koulutuksellisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Korkeakoulutuksen 

kokeminen luonnolliseksi vaihtoehdoksi on todettu olevan merkittävä elementti 

korkea-asteen jatko-opintohalukkuudessa (Kosutic 2017, 159;165). 

Korkeakoulutuksen luonnollisuuden on helppo kuvitella perustuvan nimenomaan 

kotitaustaan jo edellisessä luvussa pohdittujen, materiaalisten olosuhteiden ja 

elintason näkökulmasta. Todennäköisesti korkeammin koulutetut vanhemmat 

kykenevät ilmentämään kouluttautumisella hankittua ”tuottoa” kodin elintasolla ja 

materiaalisella kulttuuripääomalla, mitä pohdittiin jo edellisessä luvussa. 

Pelkästään sosioekonominen status ja elintaso eivät kuitenkaan selitä 

etenemistä, tai etenemishalukkuutta koulutusjärjestelmässä. 

Amisbarometri 2017-aineistossa vanhempien koulutustaso oli selvästi 

useimmiten toisen asteen koulutus (äideillä n.47% ja isillä n. 51% vastaajista). 

Noin 29% vastaajista, joiden isän tai äidin koulutustaso oli toisen asteen koulutus, 

ilmaisi halukkuutta jatko-opintoihin korkeakoulussa. Korkeasti koulutetun isän tai 

äidin jälkeläisistä puolestaan 45-47% suunnitteli itsekin korkeakouluopintoja. Yli 

15 prosenttiyksikön eron korkeakouluhalukkuudessa näiden muuttujien välillä 

voisi hyvin tulkita johtuvan juuri korkeakoulutuksen luonnollisuuteen liittyvistä 

seikoista.  

Korkeakoulutuksen kokeminen luonnollisena perustuu vankasti kodin 

kulttuuriin, koulutusmyönteisyyteen, ja strategiseen tietoon, jota vanhemmat 
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omaavat sitä enemmän, mitä korkeammin koulutettuja he ovat. Strateginen tieto 

on paitsi konkreettista kykyä tukea oppilasta tai opiskelijaa koulunkäynnissä, tai 

koulutuksen siirtymävaiheissa, myös kodin kulttuuria, ja hiljaista tietoa 

koulutuksen arvoon, mahdollisuuksiin ja käytäntöihin liittyen. (Saari, Aarnio, 

Rytkönen 2015, 14; 111; 141.) Strategista tietoa voidaan näin ollen pitää 

henkilöityneenä kulttuuripääomana, jonka vanhemmat koulutustasonsa kautta 

tuovat perheeseen. Oppilaan tai opiskelijan kannalta on tässä mielessä onnen 

kauppaa, millaisen kulttuuripääoman pesämunan hän omaa koulutuspolkuaan 

varten saa. On luonnollista, että kulttuuri, johon on kotiympäristössä 

sosiaalistunut, tuntuu tutulta ja tavoiteltavalta, mutta koulutuksellisen tasa-arvon 

kannalta on ongelmallista, että sosiaaliset taustatekijät voivat määrittää 

koulutuksellisia todennäköisyyksiä jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa (Bourdieu 

& Passeron 1977/1990, 89). 

 Voisi päätellä, että korkeasti koulutetut vanhemmat mahdollistavat 

jälkeläisilleen laajemman koulutuksellisen mielikuvituksen, mahdollisesti 

toimimalla itse elävänä esimerkkinä korkeakoulun läpi käymisestä ja sen 

kannattavuudesta. Korkeasti koulutettu vanhempi saattaa tuottaa tuttuuden 

lisäksi tietynlaisen turvallisuuden tunteen korkeakoulutusta punnitsevalle 

nuorelle, kun taas esimerkiksi työläistaustaisissa perheissä korkeakoulutus 

saatetaan kokea paitsi hyvin etäisenä tavoitteena, myös taloudellisena riskinä 

(Määttä 2006, 223; Saari, Aarnio, Rytkönen 2015, 144).  Koulutusmyönteisyys ei 

toki yksiselitteisesti riipu vanhemman tai vanhempien koulutustasosta, eivätkä 

omat vanhemmat ylipäätään aina ole tärkein vaikutteiden lähde 

koulutusvalinnoissa (Saari, Aarnio, Rytkönen 2015, 150). Omakohtaisesti olen 

törmännyt toisinaan siihen, että matalasti koulutettu henkilö on ihannoinut ja 

suositellut pitkää kouluttautumista, jonka sivuuttaminen hänen omalla kohdallaan 

on jäänyt myöhemmin harmittamaan. Kuitenkin käytännön tukeminen 

koulutusvalinnoissa, tai pitkän kouluttautumisen perustelu nuorelle saattaa olla 

vaikeaa ilman omakohtaista kokemusta ja tietoa. Saattaa olla, että matalasti 

koulutettujen vanhempien tulisi koulutuksen siirtymävaiheessa ikään kuin pystyä 

välittämään jälkeläiselleen kulttuuripääomaa, jota heillä itsellään ei ole, mikäli he 

toivovat lapsen kouluttautuvan pitkälle.  

On jälleen huomioitava, että elävässä elämässä sosiaalinen tausta 

yksinään osoita yksilölle mitään tiettyä koulutuksellista kohtaloa (Bourdieu & 
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Passeron 1977/1990, 72; 88). Silti koulutuksen periytyvyys ja sosiaaliseen 

taustaan perustuva koulutuksellinen eriarvoisuus ovat globaaleja ilmiöitä, joihin 

on mahdollista puuttua – vähintäänkin tilannetta heikentävästi. Ammatillisen 

koulutuksen opetussuunnitelmassa, sekä oppilaitosten opinto-ohjauksessa 

tulisikin ottaa jatkokouluttautumisen näkökulmasta huomioon yksilön valinnan 

taustalla vaikuttavat sosiaaliseen taustaan liittyvät tekijät.  

5.3 Yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa havaitut yhteydet peruskoulussa suoriutumisen ja jatko-

opintohalukkuuden, sekä vanhempien koulutustaustan ja jatko-

opintohalukkuuden välillä osoittavat, että ammattikoululaisten korkeakoulutusta 

koskeviin suunnitelmiin vaikuttavat sellaiset henkilökohtaiset, tai sosiaaliseen 

taustaan liittyvät seikat, joihin itse ammattikoulu ei suoranaisesti liity. Aineiston 

analyysitulosten ja lähdemateriaalin perusteella voidaan päätellä, että 

kulttuuripääoma kaikissa muodoissaan vaikuttaakin usein yksilöllisinä 

miellettyihin koulutusvalintoihin vähintäänkin piiloisesti. Näkisin, että kaiken 

kaikkiaan tutkimustulokset viittaavat mielikuvien ja mielikuvituksen tärkeyteen. 

Yksilön kannalta merkitystä on sillä, millaiseksi opiskelija hahmottaa omat 

kykynsä, ja kuinka läheiseksi tai etäiseksi korkeakoulutus koetaan omaa 

sosiaalista taustaa vasten. Kulttuuripääoman kerryttämisen voi ajatella avartavan 

koulutuksellista mielikuvitusta, mutta toisaalta jos kulttuuripääoman määrä on 

alusta asti ollut korkea, voi se toimia vaihtoehtoja rajaavana, ja 

korkeakoulutukseen painostavana tekijänä (esim. Määttä 2006, 221). 

Yhteiskunnalliselta tai institutionaaliselta kannalta puolestaan mielikuvat siitä, 

millaiseksi yhteiskuntaa halutaan kehittää, johtavat koulutuspoliittisiin ratkaisuihin 

siitä mihin eri koulutustasojen ja -väylien toivotaan johtavan, tai esimerkiksi 

millaisia opiskelijoita johonkin tiettyyn oppilaitokseen toivotaan opiskelijoiksi.  

Myös yksittäiset toimijat koulutusjärjestelmässä voivat joko edistää, ylläpitää, tai 

murtaa mielikuvia, jotka vaikuttavat koulutusjärjestelmän yhteiskunnallisia 

hierarkioita uusintavaan luonteeseen.  
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5.4 Tutkimuksen aukot ja reliabiliteetti 

 

Tutkielmassa käytettyjen mittarien reliabiliteettia on käsitelty jo aiemmin, mutta 

peruskoulussa suoriutumisen osalta reliabiliteettia voidaan pohtia tässä myös 

tutkimustulosten tulkinnan kannalta. Kuten aiemmin mainittu, peruskoulussa 

suoriutumista indikoivaan summamuuttujaan on sisällytetty kielten ja 

matematiikan lisäksi myös taitoaineiksi luettavat liikunta ja kuvataide. 

Korkeakouluvalmiuksien ja akateemisten kompetenssien kannalta olisi kenties 

ollut perusteltua rajata taitoaineet summamuuttujan ulkopuolelle, tai tarkastella 

jokaisen oppiaineen yhteyttä jatko-opintohalukkuuteen erikseen. Toisaalta 

peruskoulun oppiaineissa suoriutumista oli tiedusteltu Amisbarometri 2017-

aineistossa hyvin rajatusti - aineistossa vastaajilta ei kysytty lainkaan kokemuksia 

reaaliaineissa, kuten maantiedossa, biologiassa, tai historiassa suoriutumisesta. 

Koska mittari oli siis jo lähtökohtaisesti varsin suppea, päädyttiin 

summamuuttujaan sisällyttämään kaikki peruskoulun oppiaineet, joista 

suoriutumisesta aineistossa oli kerätty tietoa. Näin summamuuttuja indikoi siis 

ammattikouluopiskelijoiden yleistä kokemusta peruskoulun oppiaineissa 

suoriutumisestaan.   

Tutkimustulokset nostavat mielestäni varsin selvästi esiin tutkimuksen 

aukot, sekä jatkotutkimuksen tarpeen. Tässä tutkielmassa keskityttiin jatko-

opintohalukkuuteen ammattikoulun ulkopuolisten, opiskelijaan itseensä liittyvien 

taustatekijöiden näkökulmasta. Lähtökohtana ja tavoitteena oli saada 

lisävalaistusta ammattikouluopiskelijoiden jatko-opintovalmiuksista, ja on helppo 

todeta, että tässä tutkielmassa asiaa pystytään lähestymään vain hyvin 

yksipuolisesti. Ensinnäkään ammatillisen koulutuksen sisältöön, ja opiskelijoiden 

kokemuksiin ammattikoulun tuottamista tai ylläpitämistä jatko-opintovalmiuksista 

ei tässä yhteydessä paneuduttu, kuten ei myöskään ammatillisten oppilaitosten 

opinto-ohjauksen määrään, laatuun ja toimintatapoihin. Nämä teemat vaatisivat 

jatkotutkimusta, jotta ammatillisen koulutuksen tuottamista, tai ylläpitämistä jatko-

opintovalmiuksista voitaisiin tehdä tarkempia johtopäätöksiä. Tämä alkaisikin olla 

ajankohtaista, kun ammatillisen koulutuksen reformin käynnistymisestä tulee 

kuluneeksi useampi vuosi, ja uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta 

valmistuneiden kokemuksia on mahdollista tutkia. Toiseksi tutkielmassa lähteinä 
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käytettiin niukasti aiempaa tutkimusta – jo kattavampi taustatutkimuksen määrä 

olisi voinut tuottaa mahdollisuuksia analyysitulosten tarkempaan tulkintaan, sekä 

auttaa tarkastelemaan tutkielman tuloksia kriittisesti.  

Tämän tutkielman tutkimustulokset ohjaavat mielestäni kysymään, kuinka 

voimakkaasti ammatillisen koulutuksen oikeastaan tulisi pyrkiä kompensoimaan 

esimerkiksi sosiaaliseen taustaan liittyviä eroja koulutuksellisten 

mahdollisuuksien näkemisessä. Tasa-arvokysymykset liitetään usein vahvimmin 

peruskouluun, mutta koska oppivelvollisuuden pidentämistä toisen asteen 

koulutukseen suunnitellaan jo toden teolla, on kysymys nähdäkseni relevantti 

myös ammatillisessa koulutuksessa (OKM032:00/2019). Koulutuksellisen tasa-

arvon toteutumiseen ja toteuttamiseen ammatillisessa koulutuksessa tulisi 

kuitenkin perehtyä uuden tutkimuksen puitteissa, ja tämän tutkielman 

kontekstissa kysymys jääkin jatkotutkimusaiheen asemaan.  

 

5.5 Lopuksi 

 

Ammattikouluopiskelijoita ja korkeakouluhalukkuutta tutkiessani koin, että 

tutkimusasetelma teoriataustoineen tuotti tutkielmaan ammattikoululaisten 

kannalta epäimartelevan, ja korkeakoulutuksen puolelle kallellaan olevan 

arvolatautuneen vireen, huolimatta yrityksistäni välttää näitä molempia. 

Tutkielmani lopussa haluan vielä tutkimusetiikkaa noudattaakseni täsmentää 

tutkielmaan valikoitunutta näkökulmaa. Tässä tutkielmassa pohditaan 

ammattikoululaisten kulttuuripääomaa ja akateemisia valmiuksia, koska 

tuntemamme suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu akateemisiin 

kompetensseihin. Olisi kiehtovaa, ja varmasti perusteltuakin kysyä, olisiko 

ammatillista sivistystä lisättävä peruskouluun tasa-arvoisuuden ja monipuolisen 

osaamisen lisäämiseksi, mutta sille ei tämän opinnäytetyön kontekstissa 

kuitenkaan ole tilaa. Ajatus korkeakoulutuksesta, akateemisista 

kompetensseista, tai koulumenestyksestä ”etulyöntiasemana” ei kuitenkaan ole 

tämän tutkielman lähtökohtana.  

Näkisin, että itseisarvoisen tärkeää ei ole korkea koulutustaso, vaan 

mahdollisuuksien avoimuus. Juuri tässä ammatillisella koulutuksella on 
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mielestäni merkittävä potentiaali. Nyky-yhteiskunnan työelämää koskeva 

keskustelu on täynnä puhetta työelämän muutoksesta, globalisaatiosta, ja 

innovatiivisuuden, yrittäjyyden, ja kekseliään yhteistyön tarpeesta. Sosiaaliseen 

taustaan perustuva eriarvoisuus toisen asteen koulutuksen molemmissa päissä 

ei luultavasti edistä luovia ratkaisuja näiden teemojen saralla. Tämän perusteella 

ammatillisen koulutuksen tuottamasta jatko-opintokelpoisuudesta huolehtimista 

voisi pitää hyvänä investointina tulevaisuuteen. 
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