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Tutkielmassa käsitellään sitä, miten huono-osaisuus on vaikuttanut koulutusvalintaan PROFIT -
ryhmän nuorilla aikuisilla Porissa. Ongelma jakaantuu useampiin alakysymyksiin, joita ovat 
koulutuksen periytyminen ja lapsuuden kodissa koulutukseen mahdollisesti vaikuttaneet asiat, kuten 
taloudellinen tilanne, kodin ilmapiiri ja sieltä saatu kannustus. Lisäksi tarkastellaan ja 
elinympäristön merkitystä koulutusvalintoihin. Elinympäristön huomiointi on relevanttia ainakin 
kahdesta syystä. Ensinnäkin tutkittavien ryhmä sijoittuu kaupunkiin, jolla on vankat 
työväenluokkaiset perinteet. Toiseksi perheen lisäksi sen ulkopuolisilla tekijöillä, kuten 
kaveripiirillä, voi olla vaikutusta nuoren koulutuskäyttäytymiseen. 
 
Kirjallisuus katsauksen jälkeen tarkastellaan, kuinka koulutus on periytynyt hankkeeseen 
osallistuneiden keskuudessa. Vaikuttaako vanhempien koulutus lapsen koulutuskäyttäytymiseen? 
Tutkielmassa käydään läpi survey-aineistoa porilaisista nuorista, josta käy ilmi heidän 
vanhempiensa koulutustaso sekä heidän oma koulutusvalinta. Vanhempien korkealla koulutuksella 
ei havaittu merkitystä lapsen korkeampaan koulutukseen ryhmässä. Etenkin lapsuuden perheen 
taloudellinen tilanne ja lisäksi isän työttömyys olivat sen sijaan merkittäviä tekijöitä. Miehet olivat 
naisia useammin korkeasti koulutettuja, vaikka lukion suorittaneista usemmat olivat naisia. Tulokset 
ammatillisten oppilaitosten suosiosta antoivat viitteitä Porin teolliseen traditioon. 
 
Tämän jälkeen tutkitaan laadullisella aineistolla, millä tavalla lapsuudessa koettu huono-osaisuus on 
vaikuttanut ryhmän koulutusvalintoihin. Survey-aineistosta olisi saanut ainoastaan 
poikkileikkauksia, jotka ennemminkin kertovat miten asiat ovat kuin selittäisivät, mistä asiat 
johtuvat. Projektin teemahaastattelujen henkilöt olivat perheistä, joissa vanhemmilla oli mm. matala 
koulutustaso ja taloudellisia ongelmia. Huomio kiinnittyy erityisesti kodin ilmapiiriin ja 
elinympäristöön. Kodin ilmapiirillä ja kannustuksella koulunkäyntiin oli yhteys haastateltavien 
koulutustasoon. Siihen vaikutti myös ammattitaitoinen auttaminen ja avun puuttuminen. Lapsuuden 
perheen lisäksi kaveripiirillä oli paikoin positiivisia sekä negatiivisia vaikutuksia. Porilainen 
työväenluokkainen perinne näkyi teemahaastatteluista. Se oli lähtöisin ennemminkin lapsuuden 
perheestä kuin kaveripiiristä. 
 
Tutkimusongelma ei ollut ratkaistavissa pelkällä määrällisellä tai laadullisella aineistolla eikä 
menetelmällä. Menetelmätriangulaatio sopii tämän tapaiseen tarkasteluun. Kuinka eri huono-
osaisuuden tyypit ovat kytkeytyneet koulutukselliseen huono-osaisuuteen? Tässä on siis käytetty 
laadullisia ja määrällisiä metodeja toistensa tukena, jotta saataisiin tietoa päällimmäiseen 
tutkimuskysymykseen. Koulutuksellisen huono-osaisuuden kvantitatiiviset dimensiot pohjautuvat 
isän ja äidin koulutuksen periytymiseen lapselle, sukupuolen, isän työttömyyden sekä lapsuuden 
perheen taloudellisen tilanteen merkitykselle. Kodin ilmapiiri, elinympäristö yms. rakentuu taas 
enimmäkseen kvalitatiivisen lähestymistavan avulla. 
 
 
Avainsanat: koulutus, huono-osaisuus, periytyminen, tulotaso, perhe, kannustus, kodin ilmapiiri 
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1. Johdanto 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selittää huono-osaisuuden mahdollista merkitystä 

koulutusvalintaan. Kohdejoukkona olivat porilaiset nuoret aikuiset, joita oli haastateltu PROFIT -

projektin yhteydessä. Lähestyin tutkimuskysymystä kahdella alakysymyksellä, jotka auttoivat 

pääkysymyksen ratkaisemisessa. 

 

1. Mikä on vanhempien tulotason ja koulutustaustan vaikutus koulutusvalintoihin? 

2. Miten kodin ilmapiiri ja elinympäristö vaikuttavat koulutuskäyttäytymiseen? 

 

Alakysymykset jakautuivat lukuisiin ongelmiin, joita priorisoin sen perusteella, mitä tutkijat alan 

kirjallisuudessa pitivät suurimpina syinä koulutukselliseen huono-osaisuuteen. Lisäksi havaittuja 

asioita piti olla mahdollista tutkia myös PROFIT -aineistosta. Tutkijat olivat ratkoneet ensimmäistä 

kysymystä pääosin kvantitatiivisin menetelmin. Jälkimmäistä taas oli useammin tarkasteltu 

kvalitatiivisillä menetelmillä. 

 

Koulutusvalintoihin katsottiin olevan merkitystä lisäksi sukupuolella sekä isän työttömyyllä. 

Sukupuolen välisiä eroja oli lisäksi syytä tarkastella, koska aineiston vastaajissa oli selvästi 

enemmän miehiä kuin naisia. Selvitin kuinka miespuolisten vastaajien yliedustus vaikuttaa 

lopullisiin tuloksiin koulutuksen periytyvyyden suhteen. Kodin ilmapiiriä koskevan tutkimuksen 

yhteydessä mainittiin useita erilaisia perheen sisäisiä ongelmia, kodin koulutuskulttuuri sekä kodista 

saatu kannustus. Elinympäristöä käsittelevä kirjallisuus piti sisällään aikaan ja paikkaan 

kohdistuneita muutoksia ja problematiikkaa. Kaveripiiri ja asuinalue todettiin paikoin hyödyksi tai 

haitaksi. Asuinalueeseen kohdistuvaan tutkimukseen tämä aineisto ei antanut mahdollisuutta. Oli 

käsiteltävä Poria yhtenä alueena. 

 

Selvitin edellä mainittuja tutkimuskysymyksiä survey-kyselyn sekä teemahaastattelujen avulla. 

Surveyn avulla kartoitin koulutuksen periytyvyyttä vanhemmilta heidän lapsilleen, sukupuolen 

vaikutusta siihen, työttömyyden merkitystä ja perheen taloudellisen tilanteen yhteyttä lapsen 

koulutukseen. Teemahaastatteluista pyrin löytämään muita syitä koulutuskäyttäytymiseen. Mitkä 

tekijät vaikuttivat pärjäämiseen koulussa ja jatkokoulutuspaikan valintaan? Tarkastelin sitä, miten 

sosiaaliset taustatekijät näkyivät yksilön tekeminä kouluttautumisvalintoina. Teemahaastattelujen 
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avulla näin mahdollisuuden löytää ratkaisuja huono-osaisuuden tuomien vaikutustekijöiden 

ehkäisemiseen. 

 

Aloitin määrittelemällä huono-osaisuutta, koska se ei ole yksiselitteinen termi vaan sillä on useita 

ulottuvuuksia. Käytin tässä mieluummin sanaa huono-osainen kuin syrjäytynyt, koska 

syrjäytymistermin määritelmästä ei ole yksimielisyyttä, ja se voi pitää sisällään paljon arvolatausta 

yksilön suhteesta valtakulttuuriin (Myllyniemi 2006, 34-35). Millainen henkilö täyttää 

syrjäytymisen kriteerit? Kuinka paljon huono-osaisuuden kasaantumista tarvitaan ja mistä sen 

ulottuvuuksista koostuu henkilö, jonka voi varmuudella sanoa olevan syrjäytynyt? Entä jos se on 

omaehtoista? Alan tutkimuksissa sen käyttötarkoitus ja se, mitä sillä halutaan selittää, vaihtelee 

enemmän kuin huono-osaisuuden. Huono-osaisuus on tässä jaettu moniin alatyyppeihin, joiden 

erilaisista kasautumista voidaan määritellä yksilön hyvinvointia. 

 

Määrittelyn jälkeen pyrin esittelemään mahdollisimman laajasti alan niukan kirjallisuuden. Tuloksia 

käsitellessä oli syytä silmäillä Porin kaupungin tilastotietoja sekä historiaa. 1990-luvun lama oli 

käännekohta monelle kunnalle. Miten lama kohteli Poria ja mitä seurauksia sillä oli. Näistä löytyy 

varmasti vastauksia Porin tilastotietoihin, kuten työttömyyteen, mutta niistä voi löytyä lisäksi 

mikrotason vastauksia yksilöiden toimintaan. Tämän avulla voi nähdä esim. minkälainen 

koulutusväylä on taannut työpaikan ja millainen ei. Ovatko porilaiset nuoret kenties valikoineet 

koulutuspaikkansa tulevaisuutta ajatellen nykytilanteen valossa vai jonkin aikaisemman tapahtuman 

perusteella? Laitoin kirjallisuuskatsauksen loppuun Poria käsittelevän erillisen luvun. 

 

Alakohtaisen kirjallisuuskatsauksen jälkeen kuvasin Porissa kerättyä aineistoa ja tarkastelin 

yhtäläisyyksiä sekä mahdollisia eroavaisuuksia aikaisempiin tutkimuksiin nähden. Esimerkiksi 

Osmo Kivisen ja Risto Rinteen 1995 tutkimalla laajalla rekisteriaineistossa on esitetty varsin 

suoraan vanhempien koulutuksen periytyvän lapselle. Katsoin löytyisikö PROFIT -aineistosta tukea 

tämän tapaisille väitteille ja mikäli löytyisi tai ei löytyisi, pohtisin joka tapauksessa mistä syyt 

aiheutuvat. Aineistot eivät olleet keskenään suoraan verrannolliset, koska tämän tutkielman aineisto 

on huomattavasti pienempi ja rajoittuu ainoastaan Poriin. Lisäksi niin vanhempien kuin heidän 

jälkikasvunsakin koulutus on muuttanut kymmenessä vuodessa muotoaan. 

 

Lopuksi paneuduin tarkastelemaan vastaajien lapsuudesta ja nuoruudesta niitä tekijöitä, joiden oli 

kirjallisuudessa väitetty aiheuttavan koulutuksellista huono-osaisuutta. Valitsin tutkimuskohteeksi 

kodista saadun kannustamisen, kodin ilmapiirin ja sen eheyden. Niiden merkityksestä oli havaintoja 
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useammasta lähteestä sekä lisäksi teemahaastattelut koskivat samoja asioita. Kävin läpi 

haastateltavien sosiaalisten siteiden ja kaveripiirin merkitystä. Kuvailin lisäksi haastateltavien 

terveydentilaa. Tämän tein siksi, koska koulutuksellinen huono-osaisuus voi aiheutua ainakin 

osaltaan myös terveydellisistä seikoista. Jättämällä kuvauksesta pois vastaajien terveydentilan, 

olisin voinut saada tuloksia, joista puuttuu jotain olennaista. Esim. vakavaa sairautta potevat 

henkilöt, joille merkittävin työllistymisen este on terveydentila, näyttäisivät olevan syrjäytyneet 

työelämästä syyttä. Toin mahdollisimman tarkasti esille 12 havaintoyksiköstä koostuvan ryhmän, 

jotka pyrin esittämään omina yksilöinään. Ryhmä paljastuikin varsin heterogeeniseksi joukoksi, 

josta oli loppujen lopuksi hankalaa muodostaa yhtenäisiä tyyppejä. Tyypittelin haastateltavat 

kodista saadun lähtöasetelman sekä heidän koulutuksensa ja työnsä perusteella. 
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2. Tutkimusasetelma 
 
2.1 Tutkimusongelma 
 

Tutkimuskysymys on: Mitä merkitystä huono-osaisuudella on koulutusvalintaan? Kysymys 

jakaantuu useampiin alakysymyksiin. Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee vanhempien 

sosioekonomista asemaa, joilla tarkoitan koulutusta ja taloudellista tilannetta. Ammattien 

kuvaaminen ei olisi tällä aineistolla ollut järkevää. Miten vanhempien koulutusaste ja tulotaso 

vaikuttaa nuoren kouluttautumiskäyttäytymiseen ja ammatinvalintaan? Tarkoituksena oli käydä läpi 

aineistoa, josta käy ilmi vanhempien koulutustaso sekä oma koulutusvalinta. Tuloksia oli määrä 

verrata aikaisempiin vastaaviin tutkimuksiin. Aikaisemmat periytyvyystutkimukset olivat suunnattu 

suurempaan joukkoon tai hieman erilaiseen ryhmään, kuten eri ikäryhmään tai toiselle 

paikkakunnalle. 

 

Toinen tutkimuskysymys kysyy, miten kodin ilmapiiri ja elinympäristö vaikuttavat 

koulutuskäyttäytymiseen? Survey-aineistosta saatiin ainoastaan poikkileikkauksia, jotka 

ennemminkin kertovat miten asiat ovat kuin selittäisivät, mistä asiat johtuvat. Käytin projektin 

teemahaastatteluja, joiden kohteena olivat vastaajat, jotka olivat lähtöisin perheistä, joissa 

vanhemmilla oli mm. matala koulutustaso ja taloudellisia ongelmia. Kiinnitin huomiota erityisesti 

kodista saatuun kannustukseen, kodin ilmapiiriin ja elinympäristöön.  

 

Mitkä tekijät olivat saaneet heidät valitsemaan koulutuksensa ja miten huono-osaisuus ilmenee 

heidän lapsuudessaan ja nuoruudessaan? Relevanttia on em. asioiden mahdollinen yhteys. Halusin 

koulutusvalinnoista tulevan ilmi muutkin syyt kuin ainoastaan isän ja äidin sosioekonominen tausta. 

Tällöin huono-osaisuuden mikrotason eri ulottuvuudet tulisivat paremmin näkyviin ja niihin on 

mahdollista löytää konkreettisia ratkaisukeinoja. Kotipaikkakunnasta lähtöisin olevia syitä pyrin 

ratkaisemaan niiden kysymysten avulla, jotka olivat kytköksissä Porin ominaispiirteisiin vastaajien 

ollessa lapsia ja nuoria. Näitä olivat kaupungin vankka työläisperinne ja suuri työttömyys. 

Työttömyydestä aiheutuvia syitä oli mahdollista analysoida määrällisin menetelmin. Porin 

työläiskulttuurin merkitystä koulutusvalintaan oli hankalampi päätellä pelkästään kvantitatiivisin 

menetelmin. Tilastollisesti pystyttiin kyllä sanomaan, että perinne on ollut ja on vieläkin näkyvissä. 

Yritin havainnoida laadullisin metodein, mikä sai työväenluokkaisten vanhempien jälkeläisen 

valitsemaan korkean koulutuksen ja mikä ei. 
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Oli lisäksi aineistokohtainen syy, minkä vuoksi lisäsin tutkielmaan teemahaastattelut. Survey-

kyselyssä oli suuri kato. Tilastoissa yksistään oli löydettävissä turhan monta epävarmuustekijää 

kadon vuoksi. Monet tarkentavat ruohonjuuritason kysymykset olivat jääneet vaille vastausta 

palautetuissa lomakkeissa, etenkin niistä, jotka tulivat sosiaalitoimiston kautta. Pelkästään survey-

analyysi ei olisi riittänyt selittämään syitä koulutuskäyttäytymiseen. 

 

2.2 Aineistot 
 

Tutkielmassa olen käyttänyt aineistoa, joka on EU:n rahoittaman PROFIT -projektin materiaalia, 

jota kerättiin Turun yliopistossa kyseistä projektia varten. Tutkielman aineistoon kuului survey-

kysely (N=258) 24-29-vuotiaista porilaisista, jotka koostuivat kahdesta eri aineistosta: palautetuista 

kyselyvastauksista (n=221) ja Porin sosiaalitoimistossa toimeentulotukea hakevilta nuorilta 

kerätyistä lomakkeista (n=37). Sosiaalitoimesta kerätyt vastaukset kuuluivat ns. harkinnanvaraiseen 

otantaan, joka oli PROFIT -hankkeen kannalta olennaista sen oman päämääränsä vuoksi. Hankkeen 

tarkoituksena oli paikantaa ylisukupolvisen huono-osaisuuden aiheuttamia ongelmia sekä 

analysoida kansallisen ja paikallisen tason ratkaisumalleja näihin ongelmiin. Survey-aineistot olivat 

valmiiksi yhdistettyinä yhtenä kokonaisuutena, mutta mahdollista myös irrottaa toisistaan. 

 

Kaiken kaikkiaan strukturoituja survey-lomakkeita lähetettiin 800 kappaletta. Aluksi postitettiin 600 

lomaketta. Tämän jälkeen lomakkeita lähetettiin vielä 200 kappaletta vastaajamäärän 

kasvattamiseksi. Palautusprosentiksi tuli lopuksi karhukirjeiden jälkeen 32 %. Kato oli odotettua 

suurempi. Rajaus tapahtui tässä vaiheessa ainoastaan porilaisuuden ja iän perusteella. Kyselylomake 

löytyy kokonaisuudessaan liitetiedostoista. Lisäksi käytettävissäni oli 12 teemahaastattelua, joihin 

haastateltavat valittiin oman tai/ja lapsuuden kodin heikon taloudellisen tilanteen sekä matalan 

sosiaalisen statuksen perusteella.  Henkilöt valikoitiin palautettujen survey-lomakkeiden perusteella 

teemahaastatteluihin. Haastatteluista kerron tarkemmin teemahaastatteluosiossa. Aineistoon kuului 

myös asiantuntijahaastatteluita, mutta ne rajasin pois, ettei tutkielmasta tulisi liian laaja. 

 

2.3 Menetelmät 
 

Tässä tutkielmassa kuvasin PROFIT-aineistojen nuoria aikuisia, heidän koulutuskäyttäytymistään ja 

sosiaalista taustaansa. Sen lisäksi pyrin selittämään koulutusvalintoja, jotka voivat aiheutua huono-

osaisuudesta. Tämä on induktiivinen eli aineistosta teoriaan etenevä tutkielma. Lähdin siis 
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käsittelemään tutkimusongelmaa aineistolähtöisesti. Pääosassa siinä olivat kohdat, joissa vastaajien 

koulutusta ja hyvinvointia verrataan heidän vanhempiensa koulutukseen ja hyvinvointiin. Ajoin 

alun perin Excell-tiedostona olevat taulukot SPSS-ohjelmaan ja käsittelin niitä siellä. 

 

Deskriptiivisessä osassa käytin enimmäkseen prosenttitaulukoita ja ristiintaulukointia, joissa 

näkyvät myös vastaajien määrät. Ristiintaulukointia pidin loogisimpana metodina selvittää 

koulutuksen periytyvyyttä. Tarkastelin periytymisen voimakkuutta odds ratiolla ja puntaroin 

tulosten luotettavuutta luottamusvälien avulla. Vertailin Porin tuloksia lähinnä Turun yliopiston 

kasvatussosiologian laitoksella havaittuihin tutkimustuloksiin selvästi kattavammasta 

rekisteriaineistosta. Mahdollisten yhtäläisyyksien ja erojen syitä etsin muista tutkimuksista, Porin 

tilastoista ja viime vuosikymmenten historiasta. Oletin lisäksi löytäväni teemahaastatteluista 

vastauksia niihin syihin, minkä vuoksi koulutus on tai ei ole periytynyt. Pyrin siis selittämään 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia koulutuksen periytyvyyden osalta. 

 

Kvalitatiivinen teemahaastatteluja sisällään pitävä osuus on jäsennelty aihepiirien perusteella. Se on 

siis teemoiteltu päätutkimuskysymysten alaongelmien mukaan. Teemoittelun avulla saadaan 

vastauksia parhaiten käytännönläheisiin intresseihin ja se auttaa myös tyypittelyn tekemisessä 

(Eskola & Suoranta 2003, 179-181). Kvantifioinnin lisäksi tyypittelin haastateltavat löytämiini 

neljään erilaiseen tyyppiin, jotka luokittelin mm. lapsuuden perheen ja koulutuksen/työn 

perusteella. Olen käyttänyt rinnakkain muiden tutkijoiden havaintoja, haastateltavien kommentteja 

sekä omaa päättelyä. Pyrin saamaan kattavan kokonaisuuden koulutuksellisen huono-osaisuuden 

aiheuttajista käyttämällä sekä laadullista että määrällistä tutkimusmenetelmää. 

 

2.4 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston yhdistäminen 
 
Laadullisen ja määrällisen aineiston yhteensovittamista pidetään hankalana prosessina. Väitetään 

jopa, että kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen arviointi olisivat toisensa poissulkevia. Argumenteilla 

laadullisen ja määrällisen aineiston yhdistelyä vastaan on tapana pohjautua olettamuksiin, että 

menetelmillä epistemologiset sitoumuksensa ja ne ovat itsenäisiä paradigmoja. Multistrategian 

kannattajien mukaan taas aineistojen yhdistäminen on täysin mahdollista ja joskus jopa toivottavaa. 

(Bryman & Teevan 2005, 321-323) 

 

Menetelmien yhdistämistä on perusteltu niin luotettavuuden kuin kattavuudenkin lisääntymisellä 

(Eskola & Suoranta 2003, 68). Sen on arveltu rikastuttavan tutkimusprosessia, mutta myös 
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pahimmillaan sotkevan ja hajottavan sitä. Riippuu pitkälti aineistosta ja tutkimusongelmasta, 

kannattaako menetelmien yhdistämistä käyttää. Erilaisten aineistojen käyttäminen rinnakkain 

edellyttää, että tutkimuskysymykset ovat selkeitä ja riittävästi jäsenneltyjä. Eri metodien 

soveltamista kannattaa käyttää joko erillisissä tutkimuskysymyksissä tai kysymyksen erilaisissa 

aspekteissa (Manderbacka & Jylhä 2000, 126). 

 

Alan Bryman & James Teevan (2005, 324) esittelevät kirjassaan Hammersleyn kolme 

vaihtoehtoista tapaa käyttää menetelmien yhdistämistä apunaan. Triangulaatiossa (triangulation) 

käytetään määrällistä tutkimusta, jotta saataisiin havaintoja laadulliseen tutkimukseen ja 

päinvastoin. Fasilitaation (facilitation) valinnut tutkija käyttää eri tutkimusmenetelmää toisen 

menetelmän tukena. Kolmas tapa on komplementaarinen (complementary) strategia, joka pitää 

sisällään kahden tutkimusstrategian käytön siten, että tutkimusaiheen erilaiset näkökannat voidaan 

liittää yhteen. 

 

Jari Eskola ja Juha Suoranta (2003, 69-72.) esittelevät neljä eri triangulaatiotyyppiä: aineisto-, 

tutkija-, teoria- ja menetelmätriangulaation. Viimeisimmässä tyypissä tutkimuskohdetta tutkitaan 

useilla eri aineistohankinta- ja tutkimusmenetelmillä. Kirjoittajien omat kokemukset puoltavat 

menetelmätriangulaation käyttöä. Kyselylomakkeen ja haastattelujen yhteiskäyttö siten, että 

kyselylomakkeella hahmotetaan tutkittavaa ilmiötä ja haastatteluilla monipuolistetaan saatua kuvaa 

vaikuttaa Eskolasta ja Suorannasta varsin antoisalta. 

 

Tässä tutkielmassa käytin menetelmätriangulaatiota tarkastellessani kuinka eri huono-osaisuuden 

tyypit olivat kytköksissä koulutukselliseen huono-osaisuuteen projektin nuorten aikuisten 

keskuudessa. Käytin siis laadullisia ja määrällisiä metodeja toistensa tukena saadakseni tietoa 

päällimmäiseen tutkimuskysymykseen. Koulutuksellisen huono-osaisuuden kvantitatiiviset 

ulottuvuudet pohjautuvat lähinnä isän ja äidin koulutuksen periytymiseen lapselle sekä isän 

työttömyyden ja perheen taloudellisen aseman merkitykseen. Kodin ilmapiiri, elinympäristö yms. 

rakentuu taas enimmäkseen kvalitatiivisen lähestymistavan avulla. 

 
Osa kvalitatiivisen aineiston teemakysymyksistä löytyy myös kvantitatiivisesta kyselylomakkeesta. 

Niistä on kuitenkin lähes mahdotonta saada realistista kuvaa vastaajien lapsuuskodista ja 

elinympäristöstä. Strukturoidut kysymykset jotka kuvaavat subjektiivisia kokemuksia – kuten 

lapsuuden perheen sijoittamista perheen johonkin yhteiskuntaluokkaan skaalalla 1-10 – antavat 

hyvin epätarkan kuvan. Samoista lähtökohdista olevat ihmiset voivat tuntea samat kokemukset tai 
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elinolot hyvinkin eri tavalla. Esim. teemahaastatteluista selvisi, että kyselylomakkeeseen kodin 

ilmapiiriä hyvänä pitäneissä oli paljon henkilöitä, joiden vanhemmat olivat vain harvoin kotona. 

Alkoholiongelma oli koettu hyvin subjektiivisesti. Osa koki ongelmaksi, jos isä käytti alkoholia 

kerran tai kaksi viikossa viikonloppuisin. Osa piti ongelmattomana tilannetta, jossa vanhemmat 

joivat alkoholia useammin ja runsaammin kuin kaksi kertaa viikossa. 

 

Subjektiivisuuden trendi oli näkyvissä myös useissa muissa teemoissa. Vastaajat kokivat eri tavoin 

mm. mitä tarkoitetaan huonolla käytöksellä tai sosiaalisella asemalla. Se mitä jokin vastaaja piti 

huonona käytöksenä, jokin toinen taas ihan normaalina käytöksenä. Sosiaalinen asema miellettiin 

välillä taloudelliseksi asemaksi, välillä koulutukselliseksi asemaksi ja jotkut käsittivät sillä 

sosiaalisen elämän, johon kuuluu kaverit ja sukulaiset. Kvalitatiivisilla menetelmillä 

teemahaastatteluja käyttämällä oli mahdollisuus selittää, mitä haastateltavat tarkoittivat puhuessaan 

matalasta statuksesta tai alkoholiongelmista. Menetelmäkombinaatiossa kvalitatiivisen metodin 

käyttö mainitsemaani tapaan on saanut ideansa diskurssianalyysistä, jossa selvitetään, mitä vastaajat 

tarkoittavat puhuessaan yleisesti jostain asiasta (Manderbacka & Jylhä 2000, 126). 

 

Edellä mainittujen aspektien vuoksi pidin tarkentavaa kvalitatiivista aineistoa tarpeellisena. 

Laadullisella aineistolla ei puolestaan ollut mahdollista saada yhtä kattavaa kuvaa vanhempien 

koulutuksen tai taloudellisen tilanteen merkityksestä vastaajien koulutukseen. Tähän haastateltavien 

lukumäärä ei olisi riittänyt. Määrällisessäkin aineistossa oli paikoin ongelmia korpuksen pienen 

koon takia. Molempien aineistojen käyttö oli siis mielestäni perusteltua. 
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3. Huono-osaisuuden ulottuvuudet 
 

Puhuttaessa heikosta asemasta työmarkkinoilla, fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta, 

vallankäytön mahdollisuuksista tai pärjäämisestä elämässä ylipäätään, voidaan periaatteessa käyttää 

termiä huono-osainen. Syrjäytyneistä taas on kirjoitettu ja puhuttu enemmän konteksteissa, joissa 

huono-osaisuus on kasautunut. Joissain asiayhteyksissä syrjäytynyt -termin määrittelijä on halunnut 

sijoittaa kohteensa sellaiseen ryhmään, josta tämä ei itsenäisesti selviä. Työmarkkinoilta 

syrjäytymistä pidetään syrjäytymisen keskeisenä ulottuvuutena (Myllyniemi 2006, 32). 

 

Huono-osaisuudella on vakavia niin taloudellisia kuin inhimillisiäkin seurauksia. Kasautunut 

huono-osaisuus voi tulla hintavaksi koko yhteiskunnalle. Jouko Kajanoja (2001, 200-201.) on 

todennut seuranta-aineistojen perusteella, että syrjäytyminen on usein jo lapsuusiässä alkava 

prosessi. Hän korostaa, kuinka hintavaksi tulee työmarkkinoilta pysyvästi syrjäytynyt yksilö; 

menetetyt verotulot ja sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu aiheuttavat mittavia menetyksiä 

yhteiskunnalle. 1990-luvulla sosiaalisesti syrjäytyneiden määrä kasvoi voimakkaasti. 

 

Kajanojan huomio osoittaa, miten tarpeellista on huono-osaisuuden ja sen periytymisen 

ehkäiseminen. Merkittävimmäksi huono-osaisuutta vähentäväksi tekijäksi on Suomessa, kuten 

useissa Euroopan maissa, havaittu sosiaalinen tukiverkosto (Järvinen & Vanttaja 2006, 20). Huono-

osaisuudella ei välttämättä tarkoiteta pelkästään yhtä asiaa, kuten köyhyyttä tai työttömyyttä, vaan 

sillä on useampia ulottuvuuksia. Urho Rauhala (1988) on listannut huono-osaisuuden eri tyypit, 

joista kaikki sopivat myös PROFIT -projektin huono-osaisten kuvaamiseen. Niissä tulee hyvin 

esille, miten monella sektorilla ihminen voi joutua osattomaksi. Niiden avulla on lisäksi helppo 

jäsentää yksilöiden kasautunutta huono-osaisuutta. Rauhala luetteli huono-osaisuuden dimensioita 

seuraavasti: 

 

1. Taloudellisesti huono-osaiset 

2. Sosiaalisesti huono-osaiset 

3. Vallankäytöstä ja osallistumisesta syrjäytyneet huono-osaiset 

4. Terveyden suhteen huono-osaiset 

5. Koulutuksesta syrjäytyneet 

6. Asuntomarkkinoilta syrjäytyneet 

7. Työmarkkinoilta syrjäytyneet 
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3.1 Taloudellisesti ja sosiaalisesti huono-osaiset 
 
Taloudellisesti huono-osaisilla tarkoitetaan henkilöitä tai perheitä, joiden mahdollisuudet käyttää 

rahaa ovat muita selvästi keskimääräistä heikommat. Mittaustapoja on erilaisia ja ne antavat kukin 

omanlaisiaan tuloksia riippuen mitattavien asumistavasta, siviilisäädystä, asuinpaikasta yms. 

Köyhyyden on sanottu olevan monitahoinen ilmiö, jota ei voi määritellä yksiselitteisesti (ks. 

Hämäläinen 2006, 14). Rauhala (emt., 15-16) pitää hyvänä laskutapana toimeentulotuen 

asiakkuutta, koska toimeentulotukipäätöstä tehtäessä otetaan huomioon käytettävissä olevat tulot ja 

välttämättömät menot sekä perheen rakenne; ryhmästä olisi kuitenkin poistettava tilapäisesti tukea 

saavat. Köyhyyden on havaittu periytyvän (Airio ym. 2004). 

 

Sosiaalisista kysymyksistä köyhyys on selvästi resurssikysymys. Psykososiaalisia ongelmia ja 

sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää problematiikkaa ei välttämättä voi ratkaista tulonsiirroilla. 

Monissa tapauksissa henkilö tarvitsee erilaista tukea; asianomaisen lisäksi olisi panostettava niihin 

ihmisiin, joiden kanssa ko. henkilö on vuorovaikutussuhteessa. (Rauhala emt., 17.) Seppo Palander 

& Airi Pouke (1996, 81-82) toteavat yksilön jäämisen sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle luovan 

vakavan syrjäytymisriskin; yksilön omatkin valinnat voivat johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen, 

kuten jos joku vetäytyy vapaaehtoisesti syrjään, mutta tätä ei tule pitää ihmissuhteista 

syrjäytymisenä. He sanovat sosiaalisesti syrjäytyneillä voivan olla keskinäisiä 

vuorovaikutussuhteita ja nämä voivat muodostaa omia osakulttuureitaan. 

 

Sosiaalista perimää on määritelty lähtökohdistaan käsin eli siitä, mitä kautta voimavarat periytyvät, 

ts. vuorovaikutustapojen ja sosiaalisten suhteiden kautta; sekä sisällöstään käsin eli siitä, millaisia 

voimavaroja periytyy (Kärkkäinen 2004, 29-30). Kärkkäinen esittää lisäksi sosiaalisen perimän 

vaikuttavan yksilön kykyyn käyttää ja kartuttaa voimavarojaan. 

 

Pierre Bourdieun sosiaalinen pääoma on sosiologinen käsite, jossa keskeisiä ovat elämäntapa, 

erilaiset arvostukset ja niiden vaikutus valintoihin. Tässä keskeinen on myös kulttuurinen pääoma, 

keskeisimpänä koulutuksen kulttuuripääoma, arvot ja tavoitteet. Bourdieun sosiaalinen perimä 

sisältää sosiaalisia taitoja, habitusta, sosiaalisen toiminnan sääntöjä ja sosiaalisia suhteita. 

(Kärkkäinen emt., 90.) Suppeassa merkityksessä sosiaalinen perimä on kattanut vain sosiaalisen 

pääoman periytymisen sosiaalisten taitojen ja suhteiden antamina elämänhallinnallisina 

voimavaroina. 
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3.2 Vallankäyttö, terveys ja asunnottomuus 
 

Vallankäytöstä ja osallistumisesta syrjäytyneet huono-osaiset ovat syrjäytyneet yhteiskunnallisesta 

osallistumisesta ja heidän sosiaaliset verkostonsa ovat kehittymättömiä. He ovat poliittisesti 

passiivisia henkilöitä, jotka eivät esim. äänestä tai ole millään tavalla kiinnostuneita yhteiskunnan 

kehittämisestä. Heidän uskonsa vaikuttamisen mahdollisuuksiin on olematon. Tätä tilannetta on 

sosiologiassa kuvailtu mm. anomialla. Työmarkkinoilla vallankäytöstä ja osallistumisesta irti 

olemisen yksi esimerkkitapaus on ammattijärjestöihin kuulumattomuus, joka työttömyyden 

kohdatessa heikentää asemaa suhteessa järjestöön kuuluvaan (Palander & Pouke 1996, 83). 

Konkreettisia eroja järjestöihin kuulumattomien ja kuuluvien kohdalla niukempien tulojen lisäksi on 

esim. mahdollinen ilmainen oikeusapu ja monet muut palvelut, joita monet järjestöt tarjoavat. 

 

Huono-osaisten fyysinen ja henkinen terveys on keskimääräistä heikompi. Tämä voi haitata 

saavuttamasta useampiakin tavoitteita ja edesauttaa syrjäytymistä. Koulutustason suhteen 

sairastavuus vaihtelee erittäin selvästi; alimpaan ja ylimpään koulutusryhmään kuuluvien 

ikävakioimattomat sairastavuuserot ovat Suomessa peräti kolminkertaiset ja ikävakioitunakin erot 

ovat varsin selvät (Rauhala emt., 21). Sosiaalisen aseman on katsottu vaikuttavan terveenä 

pysymiseen; vähävaraisemmat sairastelevat keskimääräisesti enemmän ja kuolevat varakkaampaa 

väestönosaa aiemmin (Nettleton 1995, 160-167). Suomessa sosiaaliryhmienväliset kuolleisuus erot 

ovat melko suuret (Palosuo ym. 2006, 163).  

 

Asuntomarkkinoilta syrjäytyneet jakaantuvat täysin asunnottomiin, tilapäisissä asunnoissa asuviin 

ja puutteellisissa oloissa asuviin. Asunnottomuus kohtaa miltei yksinomaan huonopalkkaisia, 

yksinäisiä miehiä; se leimaa ihmisen ja sulkee hänet yhteiskunnan ulkopuolelle, hänen on lähes 

mahdotonta solmia ihmissuhteita ja hankkia kunnollista työpaikkaa (Rauhala emt., 27). 

Asunnottomalle on monesti kasautunut muitakin ongelmia, kuten keskimääräistä heikompi 

terveydentila, työttömyyttä ja päihteiden liiallista käyttöä. 

 

Puutteellinen tai olematon koulutus on yleensä yli 40-vuotiaiden ongelma (Rauhala 1988, 29; 

Kautto 2002, 80-81), mutta sitä esiintyy myös nuorten keskuudessa. Koulutuksesta syrjäytyneitä 

voivat olla kouluttamattomien lisäksi mm. vanhentuneen koulutuksen omaavat tai henkilöt joilla on 

koulutus, joka ei vastaa työnantajapuolen tarpeita ts. jolla ei ole kysyntää. Tarkastelen koulutusta ja 

sen periytymistä yksityiskohtaisemmin myöhemmin. 
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3.3 Työmarkkinoilta syrjäytyneet ja työttömyyden periytyminen 
 

Työttömyydellä on taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia ja moraalisia vaikutuksia. Työttömyys 

vaikuttaa asianosaiseen itseensä, tämän perheeseen, lähipiiriin sekä koko yhteiskuntaan ja siinä 

oleviin työllisiin. Yksilöiden yhteiskunnallinen asema on pääosin riippuvainen heidän 

taloudellisesta osallistumisestaan yhteiskunnassa. Kyky hankkia ja vaihtaa hyödykkeitä eli kyky 

kuluttaa lisää olennaisesti yksilön valinnan mahdollisuuksia. Kyky tuottaa ja vaihtaa hyödykkeitä 

antaa yksilölle lisää valtaa suhteessa muihin ihmisiin. Mikäli yksilö jää työttömäksi, hän menettää 

tai tuntee menettävänsä helposti myös valinnan mahdollisuuksiaan ja sosiaalista asemaansa. 

Työttömyys voi vaikuttaa henkiseen jaksamiseen ja lisätä psyykkistä sairastelua. 

 

Osallisuuden ja sosiaalisen aktiivisuuden kannalta työttömyyden tuomat vaikutukset ovat kuitenkin 

ristiriitaisia. Pitkittyessään työttömyys voi alentaa työttömän työnhakuaktiivisuutta. Se voi tosin 

kohottaa yksilön muunlaista yhteiskunnallista aktiivisuutta, kuten itsensäkehittämistä, 

vapaaehtoistyöhön ryhtymistä tai perheen parissa olemista (mm. Kokkonen 2003; Fryer 1992; 

Kortteinen & Tuomikoski 1998). Riippuu pitkälti yksilöstä, kuinka hän suhtautuu saamaansa vapaa-

aikaan. Hän voi pitää sitä osattomuutena tai osallisuutena, joutilaisuutena tai mahdollisuutena 

satsata muihin elämän osa-alueisiin. 

 

1990-laman aikana nuorten työnhakijoiden avoimen työllisyyden todennäköisyys kasvoi 

huomattavasti (Hämäläinen 1999, 57). Raimo Blomin (2001, 174) mukaan kaikista ahtaimmalle on 

joutunut perhe, jossa toinen vanhemmista on työtön ja toinen joko opiskelija tai kotiäiti; 

huonoimmin 1990-luvun lama kohteli myös työttömiä yksinhuoltajaäitejä. 

 

Koska työttömyys on yksi merkittävimmistä syrjäytymistä edistävistä tekijöistä (Palander & Pouke 

1996, 80-81), on syytä tarkastella hieman sen periytymistä. Vanhempien työttömyys kasvattaa 

jälkeläisen todennäköisyyttä työttömyyteen (Österbacka 2004, 129-131). Kaikkein huono-

osaisemmiksi on paikannettu vähimmäisturvan varassa elävät työttömät (Kautto 2002, 86). Paitsi 

työttömät, myös heidän lapsensa ovat selvästi useammin huono-osaisempia kuin työssäkäyvät, he 

uhkaavat jäädä kilpailun jalkoihin (Blom 2001, 172-173). Esimerkiksi Ek:in työryhmä on tutkinut 

työttömyyden ja kasvuolojen suhdetta. Tulosten mukaan lapsen riski jäädä aikuisena työttömäksi 

kasvaa, jos äidin mielestä on parasta tyytyä perheen elinoloihin, eikä yrittää muuttaa niitä itse. 
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Miehillä työttömyysriskiä kasvattaa lisäksi äidin asenne, joka korostaa yhteiskunnan vastuuta 

perheen elinoloista (Ek, Saari, Viinamäki ym. 2004). 

 

Ilkka Virmasalo (2002, 84.) on tutkinut työttömyyden periytymistä sen perusteella, milloin nuoret 

ovat siirtyneet työmarkkinoiden käytettäväksi. Hän on jakanut nuoret alle 19-, 19-21- ja yli 21-

vuotiaisiin. Virmasalon mukaan työttömyyden periytyminen alle 19-vuotiaiden ikäryhmässä on 

hämmentävän voimakasta kun huomioidaan, että selvästi enemmän työttömiä on 19-21-vuotiaiden 

ryhmässä. Poikkeuksellisen nuorina työmarkkinoille tulevat ovat ensinnäkin melko harvinaisia. 

Toiseksi he eivät ole ryhmänä mitenkään huonossa asemassa, koska työttömänä heitä on vähemmän 

kuin 19-21-vuotiaita. Työttömänä olleet ovat huomattavan usein perheistä, joissa on muitakin 

työttömiä. Vain harvat nuoret siis näyttävät edes yrittävän työmarkkinoille ennen kuin ovat 

hankkineet jonkinlaisen koulutuksen, ellei perheestä löydy työtöntä vanhempaa. 

 

Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys nuorten työttömyyteen on Virmasalon (2002, 84-85.) 

tutkimuksessa ilmeinen. Ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien lapset eivät työttömyysriskiltään 

poikkea merkitsevästi toisistaan, mutta erottuvat kaikista muista ryhmistä varsin selkeästi. Etenkin 

työntekijöiden lasten työttömyysriski on näihin verrattuna melko korkea, vaikka henkilökohtaiset ja 

työmarkkinatilanteeseen liittyvät taustatekijät otetaan huomioon. Työntekijöiden lapset ovat siis 

huomattavan usein työttömiä, mutta toisaalta heidän työttömyytensä ei liity erityisen voimakkaasti 

vanhempien työttömyyteen. Toisaalta yrittäjien lapset ovat harvoin työttömiä, mutta heidän 

työttömyytensä liittyy varsin voimakkaasti vanhempien työttömyyteen. Vanhempien työttömyys 

säilyy merkitsevänä nuorten työttömyyden ennakoijana, vaikka yllä esitetyt ympäristöön, 

perheeseen ja nuorten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät on huomioitu. 

 

4. Koulutuksen ja huono-osaisuuden suhde 
 

4.1 Koulutuksen vaikutus huono-osaisuuteen 
 

Toisen maailman sodan jälkeisten vuosikymmenten länsimaista koulutuspolitiikkaa ovat 

viitoittaneet näkemykset koulutuksesta hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjänä. Koulutuksen on 

katsottu lisäävän kansallista varallisuutta saattamalla lahjakkuusreservit hyötykäyttöön. Toisaalta 

koulutus on nähty myös kilpailuna kapenevista reiteistä niukasti tarjolla oleviin arvostettuihin 
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asemiin. Suodatinteorian mukaan koulutuksen tärkeä tehtävä on yksinkertaisesti kansalaisten 

työvoiman lajittelu yhteiskunnan eri tehtäviin. (ks. Kivinen & Rinne 1995b, 90.) 

 

Suomen lisäksi monissa Euroopan valtioissa on havaittu, että alhainen koulutustaso altistaa huono-

osaisuudelle (Järvinen & Vanttaja 2006, 20). Perinteisesti koulutuksen onkin ajateltu tarjoavan 

yksilölle varman väylän menestykseen palkkatyön markkinoilla (Kauppila 2002, 98). Koulutukseen 

on liittynyt lupaus hyvästä työstä. Nykyisin edes korkeakoulutus ei enää automaattisesti takaa 

korkeita ansioita ja hyvää asemaa. Tutkinto on pikemminkin edellytys hyvän työn tavoittelemiselle. 

Koulutus siis kohentaa markkinakapasiteettia, mutta ei vielä takaa menestystä. (Naumanen 2004, 

137.) Aho & Vehviläinen (1997, 24) muistuttavat lisäksi tutkintoinflaatiosta, joka vaikeuttaisi niin 

koulutettujen kuin kouluttamattomienkin asemaa. 

 

Juha Kauppila (2002, 22; 91) sanoo koulutusinflaation ulottuvan peruskouluun ja lukioon.; 

koulutuksen kasvu ei ole johtanut koulutuksen subjektiivisen merkityksen kasvamiseen, vaan 

tyhjenemiseen. Niistä on tullut itsestään selvyyksiä. Tutkintoinflaation välttämiseksi vaaditaan 

tarkkoja ja ennakoivia alakohtaisia laskelmia siitä, paljonko työmarkkinoilla on tai tulee olemaan 

kysyntää. Kaikkia muutoksia on kuitenkin vaikea ennakoida. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan 

muutoksia tulisi arvioida jo siinä vaiheessa, kun päätetään oppilasmääristä. Vaikka Suomessa 

tutkintojen suhteellinen arvo onkin laskenut, koulutuksella on tärkeä merkitys ihmisten elämänuriin, 

työmarkkina-asemaan sekä elintasoon (Järvinen & Vanttaja 2005, 32). 

 

Koulutuksen työvoiman tuottamiseen liittyviä tehtäviä kutsutaan koulutuksen 

kvalifikaatiotehtäviksi; kvalifikaatioilla tarkoitetaan yleensä tietoja, taitoja, asenteita ja valmiuksia 

(Naumanen 2002, 72). Koulutus on eriytyneessä yhteiskunnassa työnantajan näkökulmasta keino 

valita pätevimmät työntekijät laajoilta työmarkkinoilta, joilta valikoiminen muuten olisi erittäin 

hankalaa. Koulutus periaatteessa antaa ainakin mahdollisuuden vähemmän nepotistisempaan 

rekrytointiin. Tuttavuussuhteet eivät niin ikään ole välttämättömiä työllistymisen kannalta, vaikka 

verkostoituminen onkin kannattavaa ja edesauttaa työllistymistä yleensä sekä paremman statuksen 

saavuttamista. 

 

Nykyaikainen yhteiskunta muuttuu alituisesti, ja tarpeet monella työmarkkinoiden sektoreilla 

lisääntyvät. Usein korkeastikin koulutetun on hiottava taitojaan ja hankittava lisäkoulutusta. 

Oppilaitosten kannattaa panostaa koulutukseen, jolle riittää kysyntää tulevaisuuttakin ajatellen. 

Korkeakoulut ja yliopistot edesauttavat paikkakuntaa saamaan koulutettua pätevää työvoimaa. 
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Esim. Porin ”selviytymistarinaa” on helpottanut tiede- ja korkeakoulu opiskelijamäärän jatkuva 

kasvu (Aro 2004). 

 

Tulevaisuuden yhteiskunnassa yksi tärkeimmistä tekijöistä vaikuttaa olevan työllistymisen kannalta 

korkealaatuinen koulutus, nyky-yhteiskunnassa parhaiten ovat työllistyneet nimenomaan hyvin 

koulutetut (Blom, Melin & Pyöriä 2001, 216-217). Toisaalta koulutuksen laajentaminen tai 

pidentäminen tai kansallisen kilpailukyvyn kehittäminen sellaisenaan ei ole ratkaisu, mittavatkaan 

koulutusinvestoinnit eivät yksin johda positiivisiin työllisyyslukuihin (emt.). Pitää ottaa huomioon, 

että huippuosaajia tarvitaan loppujen lopuksi aika vähän, joten näitä uusia koulutettuja varten olisi 

perustettava uusia työpaikkoja tai houkuteltava perustamaan omia yrityksiä ja sitä kautta luomaan 

uusia työpaikkoja. 

 

Päivi Naumasen ja Heikki Silvennoisen (1996, 9.) tutkimuksessa lähdetään liikkeelle työelämän 

koulutustarpeista. Koska koventuvassa kilpailussa osaaminen ja tehokas tuotanto näyttelevät 

merkittävää roolia, tämä laittaa myös julkisen koulutuksen ottamaan järjestelyissään huomioon 

työelämän eriytyneet, paikalliset ja alakohtaiset erityistarpeet. Heidän mukaansa korkeaan 

työllisyyteen, laadukkaaseen työelämään ja asianmukaiseen koulutukseen tähtäävien toimenpiteiden 

koordinointi lähtisi sujuvammin liikkeelle, jos ensin harjoitettaisiin työn ja siihen valmennuksen 

yhteisajattelua eli työ- ja koulutuspolitiikkaa ei saisi tehdä toisista irrallaan. 

 

Naumanen ja Silvennoinen (1996) huomauttavat, että monet yksittäiset työnantajat eivät pidä 

koulutusta keskeisenä menestystekijänä, vaan sen sijaan suuret välilliset työvoimakustannukset ja 

kova kotimarkkinakilpailu ovat niiden kannalta merkittävämpiä esteitä pärjäämiselle. 

Työntekijöiden sitoutuminen työlleen ja asenteet ovat työnantajapuolen silmin usein tärkeämpiä 

kuin koulutus (emt., 100). Kysymys on monesti työpaikkakohtainen, ja etenkin pienemmissä 

yrityksissä työnantajien asenteet, ennakkoluulot ja oma koulutushistoria voi vaikuttaa mielipiteisiin. 

 

Vastavalmistuneiden osaamisen puutteita työnantajien silmin koettiin Naumasen & Silvennoisen 

suorittamissa haastatteluissa kaikilla eri koulutusasteilla, joskin puutteet lisääntyvät 

koulutushierarkiaa alaspäin mentäessä. Yliopisto- tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

suhteellisen vahvoja alueita ovat yleissivistys ja kielitaidot, kun taas ammatilliselta korkea-, opisto- 

tai kouluasteelta valmistuneiden vahvempi puoli ovat perustaidot, kuten voi nähdä taulukosta 1. 

Taulukossa esitetään eri koulutusasteilta valmistuneiden puutteita karkeasti tarkastellen. 

Tarkasteltavassa joukossa ovat mukana vain kyllä (puutetta on) ja ei (puutetta ei ole) -vastaukset, ei 
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osaa sanoa -vastaukset on jätetty pois. Esim. yleissivistyksessä on puutetta 37  % ylemmästä 

korkeakoulusta valmistuneesta, kun taas ammattikoulusta valmistuneella vastaava luku on 79 %. 

 
Taulukko 1.  Vastavalmistuneiden puutteita 

Osaamisalue Ylempi 

korkea-

koulu 

Amm. 

korkea 

tai 

opisto 

Amm. 

koulu 

Amm. 

kurssi 

 

 N  % N  % N  % N  % 

Yleissivistys 97 37 101 62 92 79 60 93 

Amm. perustaidot 102 79 104 68 100 71 71 89 

Amm. erityisosaaminen 98 79 101 80 96 83 68 93 

Kielitaidot 99 52 100 88 93 97 63 95 

Sosiaaliset taidot 87 83 93 90 85 95 59 98 

Taloudellinen osaaminen 95 78 98 92 86 99 64 98 

 Lähde: Naumanen & Silvennoinen 1996, 102 

 

Edellisestä taulukosta ilmeni, että vaikka osa yksittäisistä työnantajista pitää muita asioita 

koulutusta tärkeämpänä, pidetään vastavalmistunutta kuitenkin sitä parempana työntekijänä, mitä 

korkeampi tämän koulutus on. Ainoana poikkeuksena olivat puutteet ammatillisten perustaitojen 

hallinnassa. Koulutus ei takaa työpaikkaa. Se kuitenkin minimoi todennäköisyyttä jäädä 

työttömäksi tai vajota sosiaalisella asteikolla; koulutuksen avulla voi esim. tietää mistä hakee apua 

ongelmiinsa eli koulutus on resurssi joka vahvistaa ylipäänsä yksilön mahdollisuuksia 

yhteiskunnassa (Naumanen 2004, 156). Marianne Johnson ja Pekka Myrskylä (1996, 31-32) ovat 

samoilla linjoilla siinä, ettei koulutus takaa työpaikkaa, he painottavat oikean koulutuksen valinnan 

tärkeyttä. 

 

4.2 Huono-osaisuuden periytymisen vaikutus koulutukseen 
 

Suomessa on tutkittu varsin niukasti huono-osaisuuden ylisukupolvista periytyvyyttä. Se jakaantuu 

köyhyyden, sosioekonomisen aseman ja koulutuksen periytymiseen sekä niiden välisen yhteyden 

tutkimiseen. Huomattavin koulutusta koskeva periytyvyystutkimus on Kivisen ja Rinteen (1995) 

Koulutuksen periytyvyys, johon on kerätty kattava otos suomalaisista nuorista, heidän 

koulutuksestaan sekä vanhempiensa yhteiskunnallisesta statuksesta. Nuorten koulutusta verrataan 
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heidän isiensä koulutukseen ja ammattiasemaan. Isän sosioekonomisella statuksella ja jälkeläisen 

koulutustasolla havaitaan tutkimuksessa selkeä yhteys toisiinsa. Korkeakouluopiskelijoiden 

sosiaalisen taustan tarkastelu vuodesta 1945 vuoteen 1995 osoittaa, että suurin osa heistä on koko 

aikavälillä ollut ylempien toimihenkilöiden tai yrittäjien jälkeläisiä, eikä määrä ole juuri pudonnut 

(Nevala 1999, 154). 

 

Perheellä on sanottu olevan iso merkitys koulutusvalintoihin, mm. tulotaso, perheen koko ja 

rakenne voivat vaikuttaa koulutukseen (Pekkala 2003). Ulkomaisia periytyvyyttäkoskevia 

tutkimuksia ei voi kovin helposti verrata suomalaisiin tutkimuksiin, koska erot koulutuskulttuurissa, 

lainsäädännössä ja yleensäkin yhteiskunnassa ovat valtavia. Pohjoismaissa keskinäiset erot näillä 

sektoreilla eivät ole kuitenkaan ylitsepääsemättömät. Ruotsissa on samankaltainen universalistinen 

koulutuskulttuuri, joka pyrkii takaamaan koulutuksen tasa-arvoisesti kaikille. Lisäksi muut 

yhteiskunnan lait ja asetukset sekä sosiaalinen turvaverkko ovat suhteellisen samankaltaisia. 

Poikkeuksia toki löytyy, mutta suuremmat erot löytyvät Pohjoismaiden ulkopuolelta. 

 

Ruotsissa yksi kattavimmista koulutuksen periytyvyyteen paneutuvista julkaisuista on Robert 

Eriksonin ja Jan O. Jonssonin (1996) toimittama Can education be equalized?, jossa he ovat tuoneet 

esiin tutkimuksia koulutuksen vaikutuksesta tasa-arvoon. Tässä tutkielmassa em. teoksen pääosassa 

on Eriksonin ja Jonssonin tutkimukset, jotka koostuvat kahdesta datasta. Ensimmäinen aineisto on 

kaksi survey-kyselyä vuosilta -76 ja -90, joissa on kysytty koulutusta ja perheen sosiaalista asemaa. 

Tässä datassa ovat mukana kaikenikäiset. Toinen aineisto on rekisteriaineisto, joka koostuu vuosina 

1943-1974 syntyneistä ruotsalaisista. Aineistosta käy ilmi valittujen koulutus ja vanhempien 

sosiaalinen asema. Perheen sosiaaliluokalla ja varallisuudella katsotaan olevan merkitystä lapsen 

kouluttautumiseen. 

 

Oppilas tuo kouluun kotitaustansa resurssit ja rajoitukset. Nämä määrittävät osaltaan, missä määrin 

kukin omaksuu koulun tarjoamat tiedot, taidot, arvot ja asenteet ja miten niiden avulla elämässään 

etenee. Suotuisissa oloissa koulutus voi katkoa köyhyyden ja etuoikeuden kehiä. (Kivinen & Rinne 

1995b, 90.) Kuitenkin sosiaaliluokan vaikutus koulutusvalintoihin on sanottu olevan voimakkaampi 

kuin lahjakkuuden vaikutuksen (ks. Nevala 1999, 143). 

 

Sakari Kainulainen (1998, 122-124.) sanoo koulutuksen olevan läheisesti yhteydessä 

sosiaaliluokkaan. Alhaisimman koulutusasteen osuus on suuri maanviljelijöiden keskuudessa. 

Ruotsissa koulutuksen on havaittu pysyneen 1900-luvun alusta 1990-luvun alkuun matalana 
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nimenomaan maanviljelijäperheissä (Erikson & Jonsson 1996, 90). Keskiasteen koulutus on 

tyypillisintä yrittäjille ja alemmille toimihenkilöille. Korkea-asteen koulutuksen omaavat ovat 

sijoittuneet lähes poikkeuksetta ylempien toimihenkilöiden ryhmään. Kivinen & Rinne (1995b, 91) 

toteavat samaan tapaan korkeimpien tutkintojen suorittavien tulevan perheistä, joissa on korkeasti 

koulutettuja vanhempia; heillä on parhaat taidot käyttää koulutusta hyväksi. Tutkimus antaa 

samansuuntaisia tuloksia kuin Isoahon, Kivisen ja Rinteen (1990, 23) tutkimus, jossa 

tutkimuskohteena olivat vuoden 1980 ja 1985 20-24-vuotiaat nuoret. Myös Ruotsissa on saatu 

samansuuntaisia tuloksia (Eriksson & Jonsson 1996). 

 

On väitetty, että alemmista sosiaaliryhmistä tulevat oppilaat joutuvat jo lähtökohdiltaan paljon 

heikompaan asemaan koulussa. Ylempien sosiaaliryhmien lapset menestyvät riippumatta siitä, 

kuinka lahjakkaita he ovat, mutta perinteisen työväenluokan lapset eivät menesty vaikka olisivat 

lahjakkaita. (ks. Aho & Vehviläinen 1997, 29.) Jan Saarela ja Fjalar Finnäs (2003) havaitsivat 

sosioekonomisen taustan vaikuttavan koulutukseen sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten 

keskuudessa Suomessa. Periytymisen todettiin laskeneen korkeasti koulutettujen keskuudessa. 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa syitä koulutuksen periytymiseen on arvioitu seuraavasti. Perheen 

sisäinen koulutuskulttuuri antaa kyvyn sijoittautua korkeammalle helpommin, koska kotona on 

saatavilla asiantuntevampaa apua kuin perheessä, jossa ei ole korkeakoulutettuja vanhempia. 

Varallisuuserot nähdään yhdeksi syyksi, koska varakkaammat voivat paremmin tukea rahallisesti 

lapsensa opiskeluaikaista elämää. Lisäksi ylemmästä sosiaaliluokasta tuleva voi kokea oman 

sosiaalisen statuksensa huonommaksi kuin muut kaltaisensa, mikäli hän ei kouluttaudu ja sijoitu 

kuten muut omassa sosiaaliluokassaan. Tämä voi lisätä painetta suorituksiin, jollaisia alemmasta 

sosiaaliluokasta tulevalla ei välttämättä ole. (Erikson & Jonsson 1996, 55.) 

 

Kivinen & Rinne (emt., 102.) ovat laskeneet todennäköisyyksiä (odds ratio) eri sosiaaliluokille 

saavuttaa akateeminen tutkinto. Akateemisen isän jälkeläisten korkeakoulunkäynnin vedonlyönti 

suhde on 11 kertainen kouluttamattoman isän jälkeläiseen nähden. Ammattikoulutettuun isän 

lapseen nähden korkeakoulutetun isän lapsen todennäköisyys korkeakouluttua on 7-8 kertaa 

todennäköisempi. Opistokoulutetun isän jälkeläisiin nähden suhde on noin kolminkertainen. Isän 

koulutusasteella on selvä ennustearvo tarkasteltaessa nuorten valikoitumista eri oppilaitoksiin 

(Isoaho, Kivinen & Rinne 1990, 21). Äidillä ennustearvon on sanottu olevan vielä merkittävämpi 

(Esping-Andersen 2007). 
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Vanhempien koulutuspääoman ja nuoren sosioekonomisen aseman välillä on havaittu selvä yhteys 

myös Isoahon, Kivisen & Rinteen (emt., 47-48) tutkimuksessa. Sosioekonomisen aseman 

periytymisestä on tehty Suomessa havaintoja (Österbacka 2004, 77-79). Kivinen ja Rinne (1995a, 

40-45) osoittavat isän koulutuksellisen pääoman vaikuttavan lapsen kouluttautumiseen ja otettaessa 

mukaan lisäksi äidin koulutus, näkemys periytymisestä vankkenee entisestään. Kivinen ja Rinne 

tutkivat 20-24-vuotiaiden koulutusvalintoja ja mahdollista periytyvyyttä. Alla olevassa taulukossa 

on vertailtu isien ja lasten koulutuksia. 

 

Taulukko 2. Isän koulutustason merkitys lapsen koulutukseen 1985 ja 1990 

 Lapsen koulutustaso Isän koulutustaso %
vuosi Perus Keski Korkea Yht.

 Ammatillinen 1985 70 26 4 100
 koulutus 1990 63 34 2 100

 Korkeakoulu 1985 44 27 29 100
1990 41 40 19 100  

Lähde: Kivinen & Rinne 1995a 
 

1980-luvulla on jo ollut tiedossa, että koulutuksen vaikutukset sosiaalisen liikkuvuuden lisäämiseen 

ja etenkin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamiseen ovat rajalliset; Kivinen ja Rinne (1995b, 

92.) ovatkin päätyneet lopputulokseen, ettei demokraattisella retoriikalla legitimoitu 

koulutuspolitiikka näyttänyt sanoittavammin tasoittaneen väestön syntyperään ja kotitaustaan 

kytkeytyvää eriarvoisuutta. Määttä (2000, 142-144) sen sijaan arvelee sosiaaliryhmien välisen 

epätasa-arvon lientyneen vuosien 1985-1995 välillä, kun mittauskohteena käytettiin 

korkeakoulutettujen ja vain peruskoulutuksen saaneiden vanhempien jälkeläisiä. 

 

Erikson & Jonsson (1996, 91) toteavat, että Ruotsissa koulutuksen periytyvyydestä aiheutuvaa 

eriarvoisuutta on onnistuttu kitkemään 1970-luvulle saakka, mutta kahtena seuraavana 

vuosikymmenenä erot pysyivät stabiilina. Norjassa Tore Lindbekk (1998, 151) on päätellyt, ettei 

koulutuksen periytyminen ole vähentynyt vuosina 1960-1992. Hän (emt. 161) mainitsee kuitenkin, 

että Norjan koulutuspolitiikka ja muut toimenpiteet ovat näkyneet – vastoin muita kansainvälisiä 

trendejä – korkeasti koulutettujen palkkaamisena riippumatta heidän sosiaaliluokastaan ja 

koulutusperimästään. 

 

Mahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa auttaa enemmän niitä, joiden huono-osaisuus on 

taloudellista eikä kulttuurista tai sosiaalista. Jo aiemmin on todettu moniin koulutustutkimuksiin 
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pohjaten Euroopan maissa olevan syntymässä ’uuden koulutuksellisen alaluokan’, joka tulee 

kulttuurisesti huono-osaisista kodeista ja on kykenemätön käyttämään hyväkseen tarjottuja 

koulutusmahdollisuuksia. Sen syyt olivat taloudellisten tekijöiden merkityksen vähennyttyä 1980-

luvulla ensisijaisesti sosiaalipsykologisia, kulttuurisia ja kasvatuksellisia. (Kärkkäinen 2004, 99.) 

 

Useimmissa koulutuksen periytyvyyttä koskevissa tutkimuksissa arvioidaan siis vanhempien 

koulutuksella olevan selkeä rooli jälkeläisen tulevan koulutusvalinnan kanssa. Kyseisiä tutkimuksia 

on tehty niukasti niin Suomessa kuin muuallakin Skandinaviassa. Erimielisyyksiä on ilmennyt 

lähinnä siinä, onko periytyvyys ja sen tuoma epätasa-arvoisuus vähentynyt viimeisinä 

vuosikymmeninä. Kiistaa on ollut lisäksi puhtaista mittaamismenetelmistä. 

 

4.3 Koulutuksen suhde työttömyyteen 
 

Paitsi että koulutus vaikuttaa itsessään hyvin voimakkaasti työttömyysriskiin, on sillä myös selkeä 

interaktio vanhempien työttömyyden kanssa. Yleiskuva koulutustason yhteydestä työttömyyden 

periytymiseen on se, että mitä korkeampi nuoren koulutus on, sen vähäisempi on vanhempien 

työttömyyden vaikutus. Matalasti koulutetuilla nuorilla isän työttömyydellä on selvästi 

voimakkaampi yhteys työttömyysriskiin. Keskitasoisen ja korkean koulutuksen saaneilla nuorilla 

äidin vaikutus on hieman voimakkaampi. (Virmasalo 2002, 80.) 

 

Etenkin matalasti koulutetuilla miehillä on hyvin voimakas isän työttömyyteen liittyvä 

periytymistendenssi, koska kuitenkin myös matalasti koulutetuilla naisilla isän työttömyys liittyy 

vahvasti kohonneeseen työttömyysriskisuhteeseen, ei voida puhua sukupuolilineaarisuudesta. 

Miehillä jo ylemmän keskiasteen koulutus vähentää selvästi vanhempien työttömyyden vaikutusta 

omaan työttömyysriskiin. Sukupuolesta riippumatta korkeasti koulutetuilla vanhempien pitkä 

työttömyys ei vaikuta merkittävästi työttömyysriskiin. Korkeasti koulutetuilla miehillä myöskään 

vanhempien lyhyet työttömyydet eivät ole merkittävästi yhteydessä nuorten työttömyyteen, mutta 

naisilla yhteys on melko voimakas. (Virmasalo 2002, 80.) 

 

On kuitenkin joitain ryhmiä, joissa periytyvyys ei ole merkittävää. Esimerkiksi korkeasti 

koulutetuilla nuorilla vanhempien työttömyys ei yleensä periydy merkittävästi. Toisaalta nuoret 

voivat selkeästi taistella työttömyyden periytymistä vastaan hankkimalla kelvolliset kvalifikaatiot 

työelämää varten, mutta toisaalta useissa tapauksissa nuorille kasautuvat epäsuotuisat 
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ympäristötekijät yhdessä vanhempien työttömyyden kanssa luovat työttömyydelle altistavat 

olosuhteet. (Virmasalo emt., 90.) 

 

Mikäli nuorisotyöttömyys on korkeaa ja pysyy pitkään korkeana, saattaa nuoriso jakaantua entistä 

selkeämmin koulutukseen panostaviin ja koulutuksesta kieltäytyviin (Aho & Vehviläinen 1997, 24). 

Todennäköisesti myös tieto siitä, että koulutuksenkin kautta työpaikan saaminen on hankalaa, 

saattaa asettaa jotkin nuorista turhautumisen tilaan ja jäämään koulutuksen ulkopuolelle. Tällaisista 

asioista juontuvat mielikuvat voivat tuottaa vääristymiä koulutuksen hyödystä. Koulutus kuitenkin 

vähentää työttömyysriskiä (Järvinen & Vanttaja 2005, 32). 

 

4.4 Miksei koulutus kiinnosta kaikkia? 
 

Työ-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa (311/2004) kerrotaan 

opetusministeriön tavoitteesta nuorten koulutustakuuseen, jossa yritetään saada mahdollisimman 

moni peruskoulunsa päättänyt jatkamaan opintojaan. Tarkoituksena on, että ennen kuin työttömyys 

on kestänyt kolme kuukautta, nuorella olisi toteutuskelpoinen näkymä siitä, mihin hän pyrkii, 

osallistuuko hän työharjoitteluun, työpajatoimintaan tai onko työpaikka näkyvissä. Samankaltaisia 

ehdotuksia on ollut Anne Brunilan raportissa, jossa ehdotetaan mm. kymppiluokan pakollisuutta 

niille peruskoulusta valmistuneille nuorille, joilla ei ole koulutus- tai työpaikkaa (Brunilan 

työryhmän raportti 2004, 25). Pohdinnan arvoista on, kuinka saataisiin työhön 150 000 hengen 

nuorten ryhmä, joilla ei ole peruskoulua enempää koulutusta ja jota koulutus ei kiinnosta (Kautto 

2002, 80-81) ja miten tulevaisuudessa vältetään tämän laajuinen nuorisotyöttömyys. 

 

Koulunkäynnistä kiinnostumattomimmat ovat useimmiten poikia. Miksei koulutus kiinnosta tiettyjä 

poikia? Syitä on lukuisia; korkeakouluilla voi olla esimerkiksi imagoarvo niin korkealla, ettei sinne 

edes viitsitä yrittää, koska sen arvioidaan olevan liian hankalaa. Imagokysymys ei kuitenkaan selitä 

sukupuolieroja. Toisilta voi puuttua innostus ja halu kehitellä taitojaan. Jotkut vetoavat huonoon 

lukupäähän tai oppimiskykyyn. Jotkut poikaryhmät näkevät koulutuksen liian feminiinisenä ja 

näihin kuuluvat karttavat voivat sitä, jotta eivät joutuisi ryhmässään huonoon asemaan (Willis 

1984). Tällaisesta joukosta osa voi vältellä pehmeitä arvoja edustavaa koulua ja pitää sitä 

ärsyttävänä ja jonkin asteisena ”mamoiluna”. 

 

Monet edellä mainituista asioista ovat kiinni kasvatuksesta, olosuhteista ja sen hetkisestä 

valmiustilasta oppia tai opetella uutta tietoa. Motivaatio-ongelmiin voidaan kuitenkin vaikuttaa 
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muutenkin kuin ainoastaan kasvatuksellisin keinoin. Oppimisesta olisi tehtävä miellyttävää myös 

niille, jotka eivät ole siitä tällä hetkellä kiinnostuneita. Tasa-arvoa korostavan koulumaailman 

pitäisi ottaa myös huomioon ne pojat, jotka ovat ”vanhankantaisista” perheistä tai elinympäristöstä. 

Tällä tarkoitan vahvasti maskuliinisen maailman omaavia oppilaita, jotka pitävät esim. lukemista, 

viittaamista, tottelemista tms. tyttömäisenä käyttäytymisenä. Koulumaailmassa tulisi kannustaa 

myös näitä koulunkäyntiin, muuten se ei voi olla todella tasa-arvoinen. 

 

Poikkeavien oppilaiden ryhmien muodostumisesta koulutilanteissa on syytetty mm. koulun 

perinteisinä, epädemokraattisina ja pikkutarkkoina pidettyjä sääntöjä, tavoitteita ja oppisisältöjä, 

ajan puutetta, oppilaiden ja opettajien kykyjä sekä persoonattomia, yksitoikkoisia ja 

opettajajohtoisia opetustapoja, jolloin arjen ikävään jännityksen luominen on noussut osalla 

oppilaista ensisijaiseksi. (Kärkkäinen 2004, 104.) 

 

Britannialaisen työväestön lapsia ja niiden kouluhaluttomuutta tutkinut Paul Willis (1984, 64-73, 

151.) väittää työväenluokan koulunvastaisen kulttuurin luovan ympäristön, jossa pojat halveksivat 

koulussa menestyviä yksilöitä ja haluavat itse tehdä ruumiillista työtä ja kuulua omaan ryhmään. 

Hän sanoo koulunvastaisella kulttuurilla olevan syvällisiä yhteyksiä työpaikkakulttuuriin, jossa 

korostuvat maskuliiniset ja sovinistiset arvot; näihin töihin tämän kulttuurin jäsenet 

peruuttamattomasti ohjautuvat. Willis lisää, ettei sovinismin, kovuuden ja machismon erityinen 

yhdistelmä työpaikalla ole aikansa elänyttä, eikä se välttämättä kuole pois, kun teollisen työn muoto 

muuttuu. Hän näkee lisäksi luokkahuoneissa tähän kulttuuriin kuuluvien ottavan samaan tapaan 

käyttöönsä omat epäviralliset aikataulunsa kuin heidän vanhempansa työpaikoilla; ts. 

työnjohtaja/opettaja ei kontrolloi työtilaa vaan työmiehet/oppilaat. Myös kielenkäyttö ja tavat 

kopioidaan omasta kulttuurista ja koulussa käytettävä erilainen kieli ja porvarillisemmat tavat 

vaikuttavat etäisiltä. 

 

Willisin tutkimusta on kuitenkin kritisoitu liiasta yksipuolistamisesta (mm. Töttö 2000, 57). On 

esitetty, että enemmistö britannialaisista työväenluokkalaisista nuorista suhtautuu kouluun välttävää 

menestystä hakien ja ne oppilaat, jotka haluavat nopeasti koulusta töihin jäävät vähemmistöön. 

Toisaalta työväen luokasta kotoisin olevat suhtautuvat harvoin kouluun mahdollisena sosiaalisen 

nousun välineenä. Suomessa kulttuuriset erot eri yhteiskuntaluokkien välillä on todettu melko 

vähäisiksi. (ks. Aho & Vehviläinen 1997, 28; 232) 
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On myös huomioitava, että Willisin tutkimus sijoittuu Britanniaan, jossa luokkajaot ovat suuremmat 

kuin Suomessa. Kielenkäytön erot ja useat muut seikat eivät ole Suomessa työväenluokan ja 

keskiluokkalaisten nuorten välillä samaa kaliiberia kuin Saarivaltakunnassa. Niin yleensä Suomessa 

kuin Porissakin kouluttamattomiksi nuoriksi jää nykyään pieni vähemmistö. Willisin perspektiivillä 

voi kuitenkin olla käyttöä tätä vähemmistöä koulutettaessa tai työllistäessä. Avainkysymys onkin, 

kuinka pojat, jotka halveksivat koulua ja teoriaa, saisi innostumaan koulunkäynnistä. Suomessakin 

koululaisille opetettavat tavat, käytännöt ja kielenkäyttö ovat monesti kristillistä perinnettä tai/ja 

keskiluokkaisia.  

 

5. Pori – teollisuusperinne ja rakenteelliset ongelmat 
 

Timo Aro kuvaa Porin työttömyysongelmaa: ”Porissa asuvien työttömien kysyntä ja tarjonta on 

epätasapainossa. 65 % työttömistä on syrjäytynyt pysyvästi työmarkkinoilta, heidän 

työkokemuksensa ja koulutustaustansa eivät vastaa nykyvaatimuksia. Heidän paikkansa on muualla 

kuin työhallinnon kortistoissa. Tälle joukolle ei ole muuta pelastusta kuin toimeentulon turvaava 

kansalaispalkka tai erilaiset eläkejärjestelyt. Osa työkykyisistä tarvitsee pitkäkestoista sosiaalista ja 

opinnollista kuntoutusta.”  

 

Samansuuntaisia ilmiöitä ja ongelmia esiintyy läpi Suomen. Kroonisesti työttömien1 osuus Simo 

Ahon (2004) tutkimuksessa näyttää varsin suurelta; määrä oli vuonna 2000 noin 45 % työttömien 

varannosta (tila) ja noin 30 % työttömien virrasta (muutos). Hän tekee pitkälti samansuuntaisia 

koulutuksen, kuntoutukseen ja sosiaaliturvaan liittyviä johtopäätöksiä. Voidaan siis puhua 

rakenteellisesta epätasapainosta ja rakenteellisesta työttömyydestä niin Porissa kuin koko 

Suomessakin. 

 

Koska tutkimuksessa tarkastellaan porilaisia, on syytä käydä hieman Porin historiaa läpi. Näin 

aiheeseen ja tilastotietoihin saa paremman tuntuman. Jussi Koivuniemi (2004, 319; 2006, 96-97) 

kertoo ongelman ytimeksi rakennemuutoksen, joka iski Porin selkärankaan, teollisuuteen. Lasku 

alkoi 1970-luvun puolesta välistä ja 1990-luvun lama pahensi tilannetta entisestään. Vuoden 1974 

teollisuuden 16 305 työpaikasta oli 1995 jäljellä enää 7 428. Muuttovoitot kääntyivät yhä 

lisääntyviksi muuttotappioiksi. Nuoret lähtivät ja kaupungin väestö ikääntyi. Vuosituhannen 

vaihteessa joka neljäs porilainen oli eläkeläinen. 
                                                 
1 Kroonisesti työttömäksi on määritelty henkilö joka ei ole kahteen tai useampaan vuoteen ollut mainittavasti työssä 
avoimilla työmarkkinoilla vaikka on yhtäjaksoisesti pääasiassa kuulunut työvoimaan. 
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Rakennemuutoksen seurauksena työntekijöitä irtisanottiin kustannussyistä. Monet tärkeät tehtaat 

joutuivat sulkemaan ovensa. Syynä tehtaiden lakkauttamiseen olivat kansainvälisen kaupan 

muutokset ja halpatuonti. Idänkaupan romahdus 1990-luvulla oli kohtalokas isku etenkin 

tekstiilitehtaille, koska Neuvostoliittoon vienti oli ollut tärkeää myös Porissa. Rakennemuutoksen 

synkin seuraus oli pysyvä joukkotyöttömyys sosiaalisine lieveilmiöineen. 1974 Porissa oli 

työvoimapulaa, mutta 1978 työttömyysprosentti oli jo 13,9. Varsinaiseen massatyöttömyyteen Porin 

ajoi 1990-luvun lama. Vuonna 1995 joka neljäs porilainen oli työtön ja lomautetut mukaan lukien 

vielä useampikin. (Koivuniemi 2006, 98-101.) 

 

Porin teollisuuden rakenne oli altis rajuille muutoksille. Automaatio saneerasi kauttaaltaan runsaasti 

työväkeä ulos. Koivuniemi (105-108.) summaa yhteishaittavaikutukseksi myös sen, että taloudellis-

maantieteellinen asema heikkeni; uitto loppui 1967, lisäksi Kokemäenjoesta saatu hyöty energian 

tuottajana kävi aikaisempaa mitättömämmäksi. Kärsimystä tuotti tehtaiden ja konttoreiden 

siirtäminen toisille paikkakunnille porilaisomistuksen vähetessä. Konttorien siirtämisen ja 

porilaisen omistuksen vähenemisen myötä paikkakuntasidonnaisuus hiipui ja pienempiä 

tuotantoyksiköitä oli entistä helpompi lopettaa. Porin imago oli saanut pahan kolauksen taantuvana 

teollisuuskaupunkina, jossa on paha työttömyys ja ympäristöongelmia, näitä lietsoivat jatkuvat 

negatiiviset uutiset.  

 

Porissa ei ollut nuoria vetävää korkeakoulua. Tämä selittää osaltaan nuorten katoamista 

kaupungista. Yliopistokaupungit ovat houkutelleet nuoria ja taanneet korkeasti koulutettua 

työvoimaa paikkakunnalleen. Porin yliopistohanke haudattiin aikoinaan eikä yliopistoa kaupunkiin 

perustettu. Korkeakouluhanketta vauhditettiin 1990-luvulla ja nykyään Porissa toimiikin useampia 

ammattikorkeakouluja sekä yliopistokeskus. 1980-luvulta lähtien imagoa on yritetty parantaa. Pori 

on haluttu esittää kaupunkina, jossa on vahvat teollisuusperinteet sekä kunnossa olevat 

peruspalvelut. Perustettu yliopistokeskus antaa kehittymismahdollisuuksia ja tuo osaajia kuntaan. 

Nykyään tuotanto on noussut rakennemuutosta edeltävälle tasolle. Mutta vaikka tuotantoluvut 

ovatkin parantuneet, paikkakunnalle on jäänyt runsaslukuinen työttömien ryhmä. 

Työntekijäkohtainen voitto on huomattavasti suurempi kuin aikaisempana kasvukautena. Porin 

ongelma onkin työttömien työllistäminen ja etenkin sellaisten, jotka ovat juuttuneet 

pysyväistyöttömyyteen tai syrjäytyneet pahasti työmarkkinoilta. 
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Tämän tutkielman kohderyhmän nuoret aikuiset ovat olleet 1990-lamavuosien aikana 

nuorimmillaan kahdeksan vuotiaita. Laman aiheuttama työttömyys ja köyhyys olivat siis olennainen 

osa haastateltavien lapsuutta. Kodin niukkuus ja muutos taloudellisesti huonompaan suuntaan 

saattoi näkyä kodin ilmapiirissä. Vaikka työttömyys voikin näkyä positiivisesti isän tai äidin 

lisääntyvänä vapaa-aikana perheessä, sillä voi olla myös kodin ilmapiiriä heikentäviä vaikutuksia. 

 

Ammatillinen koulutus on Porissa ollut perinteisesti laajaa. Eikä rakennemuutoksesta huolimatta 

teollisuuden asema kaupungissa ole pieni. Koivuniemi (2006, 103-104) kertoo Porin säilyneen 

merkittävänä teollisuuskaupunkina; työpaikkojen menetyksestä huolimatta teollisuus tarjosi vuonna 

2000 edelleen neljäsosan Porin työpaikoista. Tilastokeskuksen (2006, 47-48) mukaan vuonna 2004 

koulutetuista n. 20 % on korkeasti koulutettuja ja n.60 % keskiasteen koulutuksen saaneita. 

Voidaankin siis katsoa ammattikoulutuksen kuuluvan porilaiseen traditioon, jota tukee niin 

työpaikkojen määrä kuin kasvuympäristö. 

 
Tarkastellessa nuorien koulutusvalintoja Satakunnassa on nähtävillä, että 20-24-vuotiailla 

ammatillinen korkeakoulutus on ollut yliopistoa suositumpi vaihtoehto toisin kuin keskimäärin 

Suomessa. Lukiolaisten vanhempien koulutustaso on ollut Satakunnassa keskimäärin selvästi 

alhaisempi kuin useimmissa maakunnissa. Etenkin verrattuna Uudenmaan lukiolaisten isien ja 

äitien koulutustasoon, erot ovat huomattavat. (Havén 1998, 65;69.) 

 

Katsaus Porin tilastoihin antaa ainakin määrällisen kuvan siitä, minkälainen kaupunki on kyseessä. 

Poimin taulukoihin tutkielman kannalta olennaisimmat tiedot paikkakunnasta ja sen väestön 

rakenteesta. Alla olevia tilastotietoja löytyy tarkemmin Porin kaupungin sivuilta sähköisesti: joko 

(< http://www.pori.fi/suunnitteluosasto/tunnusluvut.htm >) tai mm. kirjasta Tilastoja Porista 2004. 

 
Taulukko 3. Porin väestö, koulutus ja työllisyys 2006 

Porin väestö, koulutus ja työllisyys 2006
Väestö Määrä Koulutus Määrä

väkiluku 76 144 keskiaste 22 %
0-14 vuot. 15 % korkea-aste 40 %
15-64 vuot. 66 % Työllisyys Määrä
65+ vuot. 19 % työttömyys 13 %

työttömiä 4 981
tulomuutto 2 113 työpaikat 34 779
lähtöm. 2 076 työlliset 30 402
nettom. 37 työvoima 36 504
syntyvyys 552 työvoiman
kuolleisuus 504 ulkopuol. 39 648  
Lähde: Porin kaupunki 
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6. Otoksen vastaajat ja koko ikäryhmän vertailu Porissa 
 
Koska aineistossa oli huomattava kato ja se on osittain harkinnanvarainen, on syytä paneutua siihen, 

minkälainen ryhmä kyselyyn on vastannut. Vertaan vastaajien sukupuolta, koulutustaustaa ja 

työmarkkinatilannetta kaikkiin saman ikäisiin porilaisiin, jotka ovat 25-29-vuotiaita. Vastaajat ovat 

24-29-vuotiaita ja vertaisryhmä 25-29 vuoden ikäisiä. Voidaan olettaa, että tulokset eivät 

merkittävästi muutu, kun siihen lisätään yksi ikävuosiryhmä. Tämä ero aiheutuu, koska TE-

keskuksessa Porissa iät on tilastoitu hieman eri ikäryhmiin kuin PROFIT -projektissa. 

 

Taulukko 4. PROFIT -vastaajien ja porilaisten 25-29-vuotiaiden taustatietojen vertailu  

PROFIT Pori
% % vuosi

 Sukupuoli (mies) 60 53 2005

 Siviilis. (naimisissa) 21 27 2005

 Työttömyysaste 18 13-23 2005

 Palkkatyössä 46 65 2002

 Opiskelijat 23 11 2002  
Lähde: Tilastollinen vuosikirja 2007 

 

Sukupuolijakaumat vertailuikäryhmissä näkyvät taulukossa 4. Porissa miehiä oli 53 %. Aineistossa 

miehiä oli vastaajista 60 %. Tulos oli samansuuntainen eli miesvoittoinen, mutta ero oli suurempi. 

Naimisissa olevien määrä oli Porissa kuusi prosenttia suurempi, mitä se oli PROFIT -ryhmän 

porilaisissa. Porilaisten siviilisäädystä yleensä ei ollut saatavilla ikäryhmittäin tietoa esim. 

avoliitossa elävistä. Palkkatyössä olevien osuus ja opiskelijoiden määrät olivat selvästi erisuuruisia 

aineistossa, kuin mitä ne olivat Porissa yleensä 2002. Uudempia tietoja ei ollut saatavilla. 

 

Kyselyyn jätti vastaamatta siis useammin nainen kuin mies. Palkkatyössä olevat vastasivat 

keskimääräistä heikommin, kun taas opiskelijat selvästi enemmän kuin muut ryhmät. Näiden sekä 

avioliitossa elävien vastausprosentin erilaisuuden vuoksi, voidaan kysyä, oliko harkinnanvarainen 

otanta todella tarpeellinen. Sillä voi mahdollisesti olla vaikutusta otoksen ja vertailuryhmän eroihin. 

Vuonna 2005 Porissa oli 25-29-vuotiaita noin 4448 (Porin kaupungin vuosikirja 2006, 10). Heistä 

työttömänä oli 582 (Liite 1). Eli tämän ryhmän työttömyysaste oli 13 %, siis selvästi suurempi kuin 
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kyselyyn vastanneiden työttömyysaste, joka oli 18 %. Vastauksista saatu otos on kuitenkin looginen 

kun kaikkien työnhakijoiden (Liite 1.) määrä otetaan huomioon. Puhdas työttömien määrä ei sisällä 

lomautettuja. Työnhakijoita 25-29-vuotiaista on 23 %. Tämän 13-23 % osuuden sisälle 18 % 

mahtuu hyvin. Lomakkeella kysyttiin: Oletko viimeisen kuluneen neljän viikon aikana ollut 

työttömänä? Siinä on siis mukana myös ne, jotka ovat mahdollisesti olleet lomautettuina. 

 

Koulutuksen tasosta Porissa ei ole tilastoituja tietoja ikäryhmittäin. Keskiasteen tutkinnon 

suorittaneita oli Porin koko väestöstä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta 40 % ja korkea-asteen 

suorittaneita 22 %. Vastaajista taas keskiasteen suorittaneita oli 56 % ja korkea-asteen suorittaneita 

43 %. Otoksen ryhmä on selvästi koulutetumpi kuin Porin koko väestö, mutta tässä vaikuttaa 

ryhmän ikä. Nuoret aikuiset ovat yleensäkin koulutetumpia kuin vanhemmat. Lisäksi Porin 

tilastojen otoksessa on mukana kaikki 15-vuotiaasta lähtien, jolloin ryhmässä on runsaasti niitä, 

joilla on koulutus kesken. 

 

Koska katoanalyysi ei onnistu koulutuksen perusteella suoraan vertaistilastoja käyttämällä, 

tarkastelin PROFIT -ryhmän koulutustasoa sukupuolen kanssa. Tarkoituksenani oli katsoa, miten 

miesten naisia runsaampi lukumäärä tuli näkyviin koulutusvalinnoissa. Tämän jälkeen tutkin, mikä 

merkitys oli harkinnanvaraisella otannalla koulutuskäyttäytymiseen aineiston sisällä. Katsoin 

kuitenkin parhaaksi tarkastella emt. asioita vasta sen jälkeen, kun olin selvittänyt, kuinka koulutus 

periytyy otoksen nuorilla aikuisilla. Periytyvyystaulukoissa on esitetty myös painomuuttujan kanssa 

otetut rinnakkaistulokset. Näin ollen asiaa on kätevämpi käsitellä siinä yhteydessä, kun esillä on 

enemmän muuta relevanttia tietoa. 

 

6.1 Vastaajien elämäntilanne 
 

Aloitan aineiston läpi käymisen esittämällä vastaajien työmarkkinatilanteen. Vastaajista 46 % oli 

vakituisessa palkkatyössä, heistä työttömänä oli 18 %, opiskelemassa oli 23 % ja 10 % hoiti kotona 

lapsiaan tai teki muuta vapaaehtoista hoitotyötä kotonaan. Kaksi prosenttia ilmoitti, etteivät ole 

koskaan olleet palkkatyössä. Työssä olevista viidesosa oli osa-aikaisia työntekijöitä. 
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Kuvio 1. Vastaajan työmarkkinatilanne 
 
 
 

Alla on taulukoituna poikkileikkaus ryhmän lapsuuden perheistä vastaajien ollessa teini-iässä. 

Perheen pääasiallisina tulonlähteinä saattoi olla useampia vaihtoehtoja. 

 

Taulukko 5. Ryhmän lapsuuden perheen kuvausta 
Ongelma Määrä Vanhempien amm.asema      Isä      Äiti

heikko terveys 9 % palkansaaja 67 % 70 %
alkoholiongelmia 14 % itsenäinen ammatinharj.
huonot asumisolot 3 % tai yrittäjä 19 % 10 %
vaikeuksia perheen sis. 18 % ei työelämässä 8 % 17 %
huonot välit naapureihin 7 % tieto puuttuu 5 % 3 %

Pääasiallinen tulonlähde Määrä Asuntotyyppi Määrä

palkkatulot 90 % velaton omistusasunto 26 %
yrittäjätulot 11 % lainarah. omistusasunto 61 %
maanviljelys 7 % yksityinen vuokra-asunto 5 %
eläkkeet 5 % kunnan tai vast. vuokra-asunto 7 %
työttömyyskorvaukset 12 % muu 1 %
sosiaaliavustukset 6 %
erilaiset pääomatulot 5 %  
 

Vastaajista enemmistö on ammatillisen koulutuksen saaneita. Ainoastaan yksi heistä oli käynyt vain 

peruskoulun. Vastaajien isistä 36 % oli käynyt korkeintaan peruskoulun. Ammatillisen koulutuksen 

on saanut 16 % ja korkeakoulututkinnon 17 %. Vastaajien äideillä toisen asteen koulutus on 

yleisempää kuin isillä. Selvästi pienempi joukko kuuluu korkeintaan peruskoulun käyneisiin. 

Korkeasti koulutettuja taas on selkeästi vähemmän äideissä kuin isissä. 

Palkkatyössä

Koulutuksessa

Työttömänä 

Lasten tai muiden ihmisten 
hoitaminen

Muu toiminta

Pysyvä sairaus tai vamma 

  

50403020 10 0 
Prosenttia
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Taulukko 6. Vastaajan korkein koulutustaso 

 n %
Yo-tutk. 24 9
Ammatill. 121 47
Korkeak. 112 43
Yhteensä 257 100  
 
 
Alla oleva kuvio (Kuvio 2.) auttaa hahmottamaan vastaajien isien ja äitien välisiä koulutuksellisia 

eroja. Miesten painotus ääripäihin on huomattava. 

 
 
 

 
Kuvio 2. Vastaajan isän ja äidin koulutus 
 
 

7. Koulutuksen periytyvyys PROFIT -ryhmässä 
 

Tarkastellessani koulutuksen periytyvyyttä vertasin vastaajien koulutustasoa heidän vanhempiensa 

koulutustasoon. Ristiintaulukoimalla vastaajien koulutustason ja heidän isän/äidin koulutustason, 

näemme miten eri tavoin koulutettujen isien/äitien lapset ovat sijoittautuneet koulutusasteikolla. 

Vanhempien perus-/keskikoulu tai alle ryhmään kuuluu kansakoulun ja kansalaiskoulun suorittaneet 

sekä koulunsa keskeyttäneet. 

 

Ainoastaan peruskoulun suorittaneita oli vastaajista alle prosentti. Ammattikorkeakoulututkinnot ja 

yliopistotasoiset tutkinnot on yhdistetty keskenään. Ammatillisen koulutuksen saaneet ovat oma 

ryhmänsä. En yhdistänyt lukion käyneitä ja ammattikoululaisia, eli en tehnyt niistä toisen asteen 

koulutusluokkaa. Halusin käsitellä ammatillisen koulutuksen saaneiden ryhmää erikseen, koska 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

äiti 

isä 
Peruskoulu tai alle

Yo-tutkinto

Ammatillinen koul.

Korkeak./yliopisto
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mielestäni se oli relevanttia Porin työväenkulttuurisen historian kannalta. Isän ja äidin 

koulutustasossa on luonnollisesti huomioitu myös alemmat koulutustasot, koska minkä tahansa 

koulutuksen saaneita oli tuolloin huomattavasti vähemmän tähän aikaan verrattuna. Suluissa oleva 

luku, kuvaa prosentuaalista osuutta siinä tapauksessa, että huomioidaan painomuuttuja. 

Painomuuttuja kohdistuu sukupuoleen. Se painottaa naisten vastauksia ikäryhmän todellisen 

sukupuolijakauman mukaisesti. 

 

Isän koulutus 

 

Kaikkiin koulutuksen periytyvyyttä kuvaaviin taulukoihin laitoin näkyviin vastaajien korkeimman 

sen hetkisen koulutustason. Taulukossa 7. on isän koulutustaso sellaisena kuin se oli vastaajan 

lapsuuden perheessä. Vastaajat joiden korkein koulutus oli lukio, jätin taulukosta pois kahdesta 

syystä. Ensinnäkin ryhmä oli verrattain pieni ja toiseksi kyseisellä ryhmällä oli muita ryhmiä 

useammin koulutus vielä kesken. Taulukossa kuvataan isän koulutustasoa ja sen yhteyttä lapsen 

koulutustasoon. Esim. jos isän korkein koulutus oli lukio, jälkeläisistä selvä enemmistö (61 %) 

ohjautui ammatilliseen koulutukseen. 

 

Isät joiden koulutusaste on joko peruskoulu tai sen alle edustavat otoksen enemmistöä. Heidän 

jälkikasvustaan ohjautui yhtä suuri osuus ammattikouluihin kuin korkeakouluhinkin. Isät jotka ovat 

ylioppilaita, olivat toiseksi suurin ryhmä. Heidän lapsistaan selvästi yli puolet valitsi ammatillisen 

koulutuksen. Ammatillisen koulutuksen saaneiden lapset ovat useimmiten korkeamman asteen 

tutkinnon suorittaneita. Jopa 58 % oli korkeasti koulutettuja. Korkeasti koulutettujen isien 

jälkikasvusta yllättäen vain 42 % oli suorittanut korkeamman asteen tutkinnon ja jopa yli puolet 

ammattikoulun. 
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Taulukko 7. Vastaajien koulutus heidän isiensä koulutuksen mukaan (%) 
 

 N=233  p < 0.04  Vastaajan korkein koulutustaso

 Isän korkein ammat. korkea
 koulutustaso koulutus koulutus yhteensä n

perusaste 50     (52)  50     (48) 100 86
tai alle
yo-tutk. 61     (61) 39     (39) 100 72

ammat. 33     (35) 67     (65) 100 39
koulutus
korkea 58     (59) 42     (41) 100 36
koulutus

 yhteensä 52 48 100
n 121 112 233  

Suluissa olevat luvut kuvaavat prosentteja, jotka ovat painotettu 

sukupuolen mukaan. 

 

Tarkasteltaessa miten koulutetut isät korkeasti koulutetut vastaajat omaavat, saadaan 

seuraavanlaisia tuloksia. Isän koulutus 39 % tapauksista jää peruskoulutasoiseksi tai alle, 25 % on 

ylioppilaita ja 13 % korkeasti koulutettuja. Ammattikoululaisten isistä ainoastaan peruskoulun tai 

alle on käynyt 36 % eli suunnilleen sama määrä kuin ylioppilaaksi lukeneita. Heidän isistä 17 % on 

suorittanut korkeamman asteen tutkinnon. 

 

Muuttujien välinen yhteys on taulukossa tilastollisesti merkitsevä. Merkitsevyyden rajoina pidetään 

melkein merkitsevä <0.05, merkitsevä <0.01 ja erittäin merkitsevä <0.001 (Erätuuli ym. 1996, 74). 

Taulukon ulkopuolelta mainittakoon, että yliopiston käyneiden isien lapsista (n 25) jopa 15 oli 

valinnut ammattikoulun ja vain neljä valmistunut yliopistosta. Ammattikorkeakoulutetuista (n 18) 

ammattikoulun käyneitä oli kuusi, ammattikorkean käyneitä kolme ja yliopiston käyneitä oli 

seitsemän. 

 

Logistisen regressioanalyysin avulla laskettu riskisuhde antoi samansuuntaisia tuloksia kuin 

ristiintaulukointikin. Odds Ratio (OR) kertoo, mikä on isän koulutuksen ollessa esim. peruskoulu tai 

alle, jälkeläisen mahdollisuus päästä korkea-asteen koulutukseen. Otoskoon pienuudesta johtuen 

useimpia tuloksista ei kuitenkaan voi pitää varmana. Eli esim. matalasti koulutettujen isien 

mahdollisuus korkean asteen koulutukseen näyttää isommalta kuin yo-tutkinnon suorittaneiden 

isien, mutta luottamusväli osoittaa, että mahdollisuus voi olla vaikka päinvastainen. Ainoastaan 
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ammatillisen koulutuksen saaneiden isien jälkeläisistä pystytään melko varmasti sanomaan, että he 

valitsevat useammin korkea-asteen tutkinnon ammatillisen tutkinnon sijaan. He valitsevat sen noin 

kolme kertaa useammin kuin korkeasti koulutettujen isien jälkeläiset. 
 

Taulukko 8. Mahdollisuus korkea-asteen tutkintoon isän koulutustason perusteella 
N=233

Isän koulutus OR Luottamusv. (95%)
 Peruskoulu tai alle 1,4 0,63 - 3,07
 Yo-tutkinto 0,9 0,39 - 2,01
 Ammatillinen koulutus 2,8 1,09 - 7,16
 Korkea koulutus 1  
 

 

 

Äidin koulutus 

 

Äidin koulutus lapsen koulutuskulttuurisessa perimässä on väitetty olevan suhteellisesti tärkeämpi 

kuin isän muun muassa siksi, että äidillä on perinteisesti isää suurempi vaikutus lapseen tämän 

murrosikään saakka; näin on erityisesti vielä eroperheiden määrän lisäännyttyä (Kärkkäinen 2004). 

Äitejä vertailtaessa tulokset näyttävät hieman erilaisilta. Korkeasti koulutettujen vastaajien äideistä 

26 % ei omaa muuta koulutusta kuin korkeintaan peruskoulu, 28 % on ylioppilastutkinto ja 10 % on 

koulutettu korkeasti. Ammatillisen koulutuksen saaneiden vastaajien äideistä 29 % on korkeintaan 

peruskoulun käynyt, 41 % omaa ylioppilastutkinnon ja 9 % on korkeasti koulutettuja. 

Painomuuttuja ei vaikuttanut jakaumiin. 

 

Mikäli äidillä ei ole kuin korkeintaan peruskoulu käytynä, lapsi valitsee tässä aineistossa 

todennäköisemmin ammattikoulun kuin korkeamman asteen koulutuksen. Jos äidillä on yo-tutkinto, 

lapsi valitsee vieläkin todennäköisemmin ammattikoulun kuin korkeamman asteen koulutuksen, 

toisaalta ylioppilaaksi lukevien lasten määrä on suurempi kuin peruskoulutasoon jääneillä äideillä. 

Äitien ammatillinen koulutus puoltaa lapsen hakeutumista korkeammalle koulutusportaissa: 35 % 

lapsista on käynyt ammattikoulun, kun taas korkeakoulusta on valmistunut peräti 58 % lapsista. 
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Taulukko 9. Vastaajien koulutus heidän äitiensä koulutuksen mukaan (%) 
 

 N=233  p < 0.04  Vastaajan korkein koulutustaso

 Äidin korkein ammat. korkea
 koulutustaso koulutus koulutus yhteensä n

perusaste 55     (56)  45     (44) 100 64
tai alle
yo-tutk. 62     (63) 38     (37) 100 81

ammat. 37     (38) 63     (62) 100 67
koulutus
korkea 52     (53) 48     (47) 100 21
koulutus

 yhteensä 52 48 100
n 121 112 233  

Suluissa olevat luvut kuvaavat prosentteja, jotka ovat painotettu 

sukupuolen mukaan. 

 

Korkeasti koulutetuimpien äitien jälkeläisistä yhtä moni on valinnut ammattikoulun kuin jonkin 

korkeamman asteen koulutuksen. Äidin koulutus on siis tämän perusteella merkittävämpi tekijä 

kuin isän koulutus korkeamman koulutuksen kannalta. Kummankaan vanhemman oma koulutus ei 

tosin osoita, että koulutus periytyisi. Äitejä koskevassa taulukossa p-arvo on alle (<0.04). Erot ovat 

siis melkein merkitseviä. Odds ration luottamusvälit eivät kuitenkaan antaneet äidin ja lapsen 

koulutuksenvälisestä yhteydestä luotettavia tuloksia. 

 

Koska tulokset vanhempien koulutuksen periytyvyydestä eivät ole yhteneväiset aikaisempien 

tutkimuksien kanssa, on tarkasteltava mitkä tekijät ovat mahdollisesti aiheuttaneet eron. Erot voivat 

tulla ainakin neljästä eri syystä. 

 

1. Ensimmäinen tekijä voi olla otoksessa oleva miespuolisten hienoinen yliedustus; noin 60 % 

vastaajista oli miespuolisia. Tytöt valitsevat yleensä poikia useammin koulutusväylän, joka johtaa 

korkeaan tutkintoon eli naiset ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet (Eurydice 

2005, 153; Education in Finland 2006, 22-23); sama ilmiö koskee myös useimpia Euroopan maita, 

ei ainoastaan Suomea. Sukupuolten väliset erot ovat kuitenkin yleensäkin sen verran pienet, etteivät 

kuitenkaan yksin ne riittäisi selittämään tutkimuksissa olevia eroavaisuuksia. 
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2. Toinen epävarmuustekijä on otannan laajuus; Porissa tehdyssä survey-kyselyssä otanta on 

selvästi pienempi kuin esimerkiksi Kivisen ja Rinteen (1995) rekisteriaineistossa, toisaalta sen ei 

ole tarkoituskaan tutkia kuin vain porilaisia. Lisäksi kouluttautumiskulttuuri on voinut muuttua 

sitten Kivisen ja Rinteen tutkimuksen. 

 

3. Otannan laajuuteen liittyy kuitenkin kolmas epävarmuustekijä, joka on vastaajien parissa ollut 

suuri kato; 800 lomakkeesta vain noin kolmasosa tuli takaisin. Vastaamisprosentin oletettiin jäävän 

matalaksi etenkin huono-osaisten keskuudessa. Tämä huomioitiin lisäämällä sellaisten vastaajien 

määrää, jotka todennäköisimmin jättäisivät vastaamatta eli kaikista huono-osaisimmat. Tehty 

harkinnanvarainen otanta voi toisaalta myös vääristää aineistoa. 

 

4. Koska paikkana oli Pori, jossa on vankat työväen perinteet, erot voivat olla myös 

paikkakuntakohtaisia. Kaikki paikkakunnat ja yhteisöt poikkeavat ainakin hieman toisistaan. 

Ammatillisen koulutuksen poikkeuksellinen suosio antoi kuitenkin syyn epäillä sitä mahdollisuutta, 

että Porissa korkea-asteen koulutus ei periytyisi lapsille vanhemmiltaan. 

 

7.1 Sukupuolen tilastollinen merkitys koulutuksen periytyvyystuloksiin 
 

Sukupuolen mukaan painotetut tulokset osoittivat, ettei miesten suurempi vastausprosentti 

vaikuttanut mitenkään merkittävästi koulutuksen periytymisen tutkailuun. Voidaan kuitenkin 

tarkastella vielä sukupuolten välisiä kouluttautumiseroja. 

 

Taulukko 10. Koulutus sukupuolen mukaan 

N 257 p < 0.000
 Korkein
 koulutustaso Mies Nainen Yht.

 Amm. Koulutus 44 % 53 % 47 %

 Korkeak. 51 % 31 % 44 %

 Yo-tutkinto 5 % 16 % 9 %

 Yhteensä 100 % 100 % 100 %  

 

Yllä olevista taulukoista voidaan huomata, että sukupuoli ei ole ratkaiseva syy siihen, että koulutus 

ei juuri periydy Porin ryhmässä. Taulukot osoittavat naisten olevan suhteessa vielä enemmän 
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ammattiin koulutettuja kuin miesten. Tämän aineiston erilaisuutta muihin tutkimuksiin nähden ei 

siis selitä sukupuoli. Koska miehiä oli aineistossa määrällisesti enemmän, naisten lisääminen ei 

ainakaan lisäisi periytyvyyden todennäköisyyttä. Ellei oleteta, että juuri korkeasti koulutetut naiset 

ovat jättäneet vastaamatta. 

 

Niitä joiden korkein koulutus oli vastaushetkellä lukio, on naisten joukossa suhteellisesti enemmän 

kuin miesten, mutta muuten korkeammin koulutetut ovat miehiä. Miespuoliset ovat valikoituneet 

useammin niin ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoonkin. Odds Ratio osoittaa PROFIT -ryhmän 

miespuolisten omaavan lähes kaksinkertaisen todennäköisyyden saada korkea-asteen tutkinto 

naisiin verrattuna. Luottamusväli näyttää kertoimen sijoittuvan 1,12 ja 3,4 väliin, joten tulos ei 

välttämättä ole kaksinkertainen. Se on kuitenkin vahvasti suuntaa antava. Mallissa on huomioitu 

ainoastaan ne vastaajat, kenellä on jokin työelämään valmistava tutkinto; eli pelkästään lukion tai 

peruskoulun suorittaneet on rajattu pois. 

 

On huomioitava, että korkeakoulutettujen määrä voi kasvaa, kunhan ne ketkä ovat tällä hetkellä 

yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa valmistuvat. Yliopistossa olevat näkyvät useimmiten yo-

tutkinnon suorittaneina, mutta joukossa on myös ammattikoulusta valmistuneita. Osa ammatillisen 

tutkinnon suorittaneista valmistuu myöhemmin ammattikorkeakouluista. Vastaajien nuori ikä 

vaikuttaa otokseen siten, että esim. ammattikorkeakoulututkinto tai etenkään ylempi 

korkeakoulututkinto ei ole välttämättä ehtinyt tulla valmiiksi, jolloin vastauksessa näkyy korkein 

sen hetkinen koulutustaso. 

 

7.2 Aineiston kuvaus ilman toimeentulotuen asiakkaita 
 

Harkinnanvarainen otanta, jossa 37 vastaajaa poimittiin toimeentuloa hakevien joukosta saattaa 

vaikuttaa tuloksiin. Tämän vuoksi poistin alla olevasta taulukosta em. toimeentuloa hakevat. 

Taulukkoa selventääkseni poistin siitä henkilöt, joilla korkein koulutusaste oli lukio; näitä oli 

ainoastaan kahdeksan kappaletta. 
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Taulukko 11. Vastaajien koulutus isän koulutustason mukaan ilman harkinnanvaraista otantaa 

 N=212 Isän korkein koulutustaso

 Vastaajan korkein perusaste ammat. korkea
 koulutustaso tai alle yo-tutkinto koulutus koulutus

 ammatillinen 47 % 57 % 32 % 50 %
 koulutus

 korkeakoulu/ 53 % 43 % 68 % 50 %
 yliopisto

 yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 %  
 

Taulukko 11. osoittaa, että korkeakoulutuksen saaneiden lapsista puolet on saanut ammatillisen 

koulutuksen ja puolet korkeakoulututkinnon. Ammatillisen koulutuksen saaneiden lapsista jopa 68 

% oli valinnut korkeakoulutuksen. Myös korkeintaan peruskoulutuksen saaneiden isien jälkikasvu 

oli valikoinut useammin korkeakoulun kuin ammattikoulun. Ainoastaan ylioppilastutkinnon 

suorittaneiden lapsista suurempi joukko oli valinnut ammatillisen koulutuksen. Korkeakoulu on 

tässä joukossa ylipäätään ammattikoulua suositumpi vaihtoehto. Poistettaessa harkinnanvarainen 

otanta korkeakoulun käyneiden suhteellinen kävijämäärä nousi. Se nousi kuitenkin joka luokassa, 

joskin eniten korkeakoulutettujen isien jälkeläisillä. Periytymistä ei ollut siitä huolimatta 

havaittavissa. 

 

Ammatti- ja korkeamman asteen tutkintoja suorittaneiden isien koulutusasteissa ei ollut juuri eroja 

verrattaessa niitä aikaisempiin tuloksiin, joita esitin taulukossa 7. Koulutuksen periytyvyyttä tämä 

otos ei lisännyt, joten poikkeavuus suhteessa muihin tutkimukseen ei johdu harkinnanvaraisesta 

otannasta. Tarkistin saman vielä vastaajien äitien koulutustason mukaan; tulokset olivat kutakuinkin 

samansuuntaisia kuin aikaisemmassa äitiä ja lapsia koskevassa taulukossa. Periytymistä ollut 

havaittavissa, mutta kuitenkin äitien koulutustaso oli merkittävämpi kuin isien koulutustaso. 
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8. Isän työmarkkinatilanteen suhde lapsen koulutusvalintaan 
 

Tämän kappaleen tarkoitus on kuvailla otoksen nuorten aikuisten koulutusvalintaa suhteessa isän 

työttömyyteen. Vastaajilta kysyttiin heidän lapsuusaikaansa koskevassa osiossa, ovatko heidän 

isänsä olleet työttöminä yli kolmen kuukauden periodia. Suurin osa vastaajien isistä oli ollut 

työelämässä ilman pidempiä työttömyysjaksoja. Työelämässä ilman yli kolmen kuukauden katkoja 

oli 53 % ja työelämänulkopuolella 26 %. Kysyttäessä isän työttömyydestä, reilu neljäsosa sanoi 

isällään olleen työuransa aikana yli kolmen kuukauden poissaolo ansiotyöstä ja heistä vajaa puolet 

mainitsi syyksi työttömyyden, joten työttömyys vastaajien isien keskuudessa on ollut varsin pientä. 

Epävarmojen osuus oli suuri mutta voidaan sanoa, että ainakin 14 % vastaajien isästä on ollut 

joskus työttömänä. Kuinka työttömyys tai muu syy pidempi aikaiseen poistumiseen työelämästä on 

vaikuttanut koulutukseen? 

 

 
Kuvio 3. Isä pysyvästi työelämässä tai poissa työelämästä yli 3kk 
 

Tarkastelin isän työmarkkinatilanteen merkitystä suhteessa lapsen koulutusvalintaan 

ristiintaulukoimalla isän työmarkkinatilanteen ja lapsen koulutuksen. Kohdassa Korkein 

koulutustasosi näkyy kuinka monta prosenttia sen ryhmän – esim. ammattikoululaisten – isistä on 

ollut työttömänä tai muuten poissa työelämästä. Kohdasta Isä poissa yli 3kk käy ilmi mihin 

koulutuspaikkoihin vähintään kolme kuukautta työmarkkinoilta poissa olleiden jälkeläiset ovat 

sijoittuneet. 
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Taulukko 12. Vastaajan koulutustaso ja isän työmarkkinatilanne 
Isä poissa yli 3kk Koulutustaso ja isän 

työmarkkinatilanne   Kyllä Ei Yhteensä 
Korkein 
koulutustasosi 44 % 56 % 100 % Yo-tutkinto 

Isä poissa yli 3kk 12 % 7 % 9 % 

Korkein 
koulutustasosi 37 % 63 % 100 % Ammatillinen 

koulutus 
Isä poissa yli 3kk 50 % 43 % 45 % 

Korkein 
koulutustasosi 28 % 72 % 100 % 

Vastaajan 
korkein 
koulutustaso 

Korkeakoulu/ 
yliopisto 

Isä poissa yli 3kk 38 % 50 % 46 % 

Korkein 
koulutustasosi 34 % 66 % 100 % Yhteensä 

Isä poissa yli 3kk 100 % 100 % 100 % 

 
Ainoastaan ylioppilastutkinnon suorittaneiden isistä 56 % ei ollut kokenut yli kolmen kuukauden 

työttömyyttä tms. Vastaava luku ammattikoulusta valmistuneiden isistä on 63 %. Korkeammin 

koulutettujen isät ovat kokeneet vähiten poissaoloa työelämästä, vain 28 % oli ollut poissa yli 

kolme kuukautta. Poissaoloja kokeneiden isien lapsista suurempi osa oli mennyt ammattikouluun 

kuin sitä kokemattomien isien lapsista. Korkeamman koulutusasteen olivat valinneet useimmin 

sellaiset henkilöt – puolet tapauksista – joiden isät eivät olleet poissa työelämästä. Sukupuolittain 

katsottuna sekä miehillä että naisilla työelämästä poissaolo näkyi. Erittäin vahvana se näkyi naisten 

ammattikouluttautumisessa, joskin otanta on siinä kohtaa aika pieni ja se voi aiheuttaa vääristymää. 

Odds ratiolla tarkasteltuna todennäköisyydet olivat samansuuntaisia kuin mitä ristiintaulukointi 

kuvasi, mutta luottamusvälit kuitenkin osoittivat, etteivät saadut tulokset ole täysin luotettavia. 

 

Tarkasteltaessa työelämän poissaolojen syitä näkyi, että perheissä joissa työelämästä oltiin yli 

kolme kuukautta poissa työttömyyden takia, ammatillinen koulutus oli selvästi suosituin vaihtoehto. 

Muut syyt taasen, kuten vanhempainloma tai opiskelu saattoi jopa kannustaa korkeamman 

koulutuksen hankkimista. Porissa koulutus ei ole tämän aineiston mukaan periytynyt vanhemmilta 

lapsille elikkä korkeakoulun käyneen vanhemman lapsi valitsee ammattikoulun siinä missä 

kouluttamattoman tai ammatillisen koulutukseen saaneenkin lapsi. Tilastokeskuksen (2003) mukaan 

ammatillinen koulutus ei työllistä yhtä hyvin kuin korkeamman asteen koulutus; satakunnassa 

toisen asteen ammatillisen koulun käyneillä on huikea 19 % työttömyys, kun taas 

ammattikorkeakoulusta valmistuneilla on 8 % ja yliopistosta valmistuneilla 9 %. Blomin ym. (2001, 
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216-217) väite siitä, että parhaiten ovat nykyään työllistyneet hyvin koulutetut pitää paikkansa 

myös Porissa. 

 

Miksi aineiston porilaiset nuoret olivat valinneet siitä huolimatta ammattikoulun korkeamman 

koulutuksen sijaan? Miksi ne keiden perheessä koettiin työttömyyttä, valitsivat useimmin 

ammattikoulun? Syynä on varmaankin osalla tapauksista huonoa peruskoulumenestystä, pyrkimistä 

työelämään ja sitä kautta nopeammin paremmille ansioille sekä työväenluokkainen identiteetti. 

Koska ammattikoulu oli valittu riippumatta vanhempien koulutustaustasta, ei ainakaan eri 

yhteiskuntaluokkien väliset identiteetit ole merkittävässä asemassa. Onkin syytä selvittää, 

minkälaisia kokemuksia vastaajilla on isiensä koulutuksen ja työttömyyden suhteesta. Onko 

mahdollisesti ammatillinen koulutus taannut varmimman työuran, josta lapset ovat ottaneet 

esimerkkiä? Vai onko työttömyyttä kokeneiden perheiden ja ammatillisen koulutuksen välillä jokin 

muu yhteys? 

 

Taulukko 13. Miten isän koulutus on vaikuttanut tämän poissaoloihin työelämästä? (%) 
 

 
 N=257 Isän korkein koulutustaso

Isä kok. työelämässä perusaste ammat. korkea
tai alle yo-tutkinto koulutus koulutus yhteensä

 työttömyys 41 49 5 5 100
16 22 5 5

 ei työttömyyttä 32 31 18 19 100
63 68 80 83

 muu syy 50 21 16 13 100
20 10 15 12

 yhteensä 100 100 100 100  
 
 
Ristiintaulukoidessa työttömyyttä ja isän koulutustasoa saadaan tuloksia, jotka viittaisivat 

ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen etuihin. Työttömyyttä kokeneet isät olivat pääosin 

ylioppilastutkinnon suorittaneita tai kouluttamattomia. Ammatillinen koulutus ja korkeamman 

asteen koulutus takasivat pysyvimmät työsuhteet. Näistä kuitenkin ammatillinen koulutus on 

huomattavasti nopeampi ja vaivattomammalta tuntuva koulutusreitti, joten vastaajilla on ollut 

periaatteessa hyvä syy valita ammatillinen koulutus. Vastaajien isät kuuluvat lisäksi sukupolveen, 

jolloin ylioppilaskin laskettiin aikalailla hyvin koulutetuksi. 
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Koulutuspaikan valintaan on Porissa voinut vaikuttaa paikkakunnalla vallitseva työläiskulttuuri. 

Kuten Poria kuvailevassa kappaleessa tuli ilmi, kaupungilla on vankan teollisuuspakkakunnan 

imago. Teollisuus on ollut historiassa merkittävä työllistäjä ja on edelleenkin. Työväenluokan 

kulttuuri elää edelleenkin vahvana vaikuttajana, joka voi näkyä lasten kasvatuksessa ja 

kaveripiirissä tapahtuvana käyttäytymisenä. Tällä on todennäköisesti vaikutusta porilaisten 

koulutuspolkuihin, mutta kuinka paljon, sitä on hankala arvioida pelkän surveyn perusteella. 

 

9. Sosiaalisen asema suhteessa vanhempiin ja taloudellinen tilanne 
 

Haastateltavilta kysyttiin heidän omaa käsitystä taloudellisesta tilanteestaan, joka heillä oli ollut 

lapsuuden perheessään. Heiltä kysyttiin myös tämän hetkistä omaa tilannetta/oman perheen 

tilannetta. Sosiaalisen aseman tulkitseminen saattaa olla paikoin erittäinkin subjektiivista. Tämän 

vuoksi tarkastelen asiaa varmuuden vuoksi useammalla mittarilla. 
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Rahankäyttöä oli harkittava 
tarkkaan

Raha riitti jokapäiväiseen 
elämään, muuhun säästettävä
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ilman säästämistä

Myös ylellisyyteen oli varaa
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Kuvio 4. Taloudellinen tilanne lapsena              Kuvio 5. Taloudellinen tilanne nyt 
 
Vastaajien perheistä 2 % oli lapsuuden perheessä niin tiukkaa, ettei rahaa riittänyt kaikkiin 

perustarpeisiin. Tämänhetkistä tilaa vastaavasti pitää niin huonona 4,5 % eli yli kaksinkertainen 

määrä. Rahankäyttöä harkittiin tarkkaan 13 % lapsuusperheistä ja nykyisissä selväsi enemmän, yli 

23 %. Lapsuusperheissä raha on 55 % riittänyt jokapäiväiseen elämään, mutta säästämistä on 

tarvittu suurempia hankintoja varten; nyt tilanne vastaajilla/vastaajien perheissä on 47 %. 

Lapsuusaikana rahaa on vastaajien mukaan ollut selvästi enemmän käytettävissä heidän 

vanhemmillaan kuin vastaajilla itsellään nykytilanteessa. 

 

Kuitenkin kysyttäessä sosiaalista asemaa suhteessa vanhempiin, vastaajat sanoivat sen 

keskimääräisesti olevan parempi heillä nyt kuin heidän vanhemmillaan tuolloin. Vastaajat ovat joko 
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ymmärtäneet sosiaalisen aseman kattavan selvästi enemmän muita asioita kuin vain taloudellisen 

aseman. Sosiaalinen viittaa terminä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja useiden nuorten silmin heidän 

vanhempiensa elämä näyttää tylsältä, vailla aktiivista sosiaalista viihdykettä verrattuna heihin 

itseensä. Heidän koulutuksensa on keskimääärin paljon korkeampi kuin vanhemmillaan ja he voivat 

pitää sitä merkittävänä osana sosiaalista asemaa, tämä voi olla yksi selittävä tekijä. Pelkästään 

lapsuusmuistot selittävät tuskin eroa. On siis syytä tarkastella koulutuksen vaikuttavuutta 

sosiaalisen aseman parantajana. 

 

Kuvio 6. Sosiaalinen asema vanhempiin verrattuna (%) 
 

Vastaajia pyydettiin vertaamaan heidän nykyistä sosiaalista asemaa siihen, mikä heidän 

vanhemmillaan oli silloin, kun he olivat vastaajien ikäisiä. Ristiintaulukoimalla pyrin 

tarkastelemaan millä koulutustasolla sosiaalista edistymistä edelliseen sukupolveen on tapahtunut 

eniten ja millä vähiten. Koska monet vastaajista ovat sen verran nuoria, että heillä voi olla kesken 

korkeamman asteen koulutus, ei yo-tutkinnon suorittanutta ryhmää kannata alkaa erikseen 

spekuloimaan. Ryhmä on kuitenkin taulukoitu näkyviin, jotta kokonaisuudesta saa paremman 

kuvan. Toisaalta se että vain neljä 23:sta katsoo asemansa olevan matalampi kuin vanhempiensa 

viittaisi siihen, että joukossa on vakituisesti työssä käyviä, koska opiskelijoiden katsotaan yleensä 

olevan heikoimmassa asemassa suhteessa muuhun väestöön. 

 

 
 
 
 
 

Matalampi Sama Korkeampi En tiedä
0 

10 

20 

30 

40 

50 

 

 



 42

Taulukko 14. Korkein koulutustaso ja sosiaalinen asema suhteessa vanhempiin (%) 
 

 N=257  Sosiaalinen asema suhteessa vanhempiin

Korkein koulutust. matalampi sama korkeampi en osaa yhteensä
sanoa

 yo-tutkinto 17 22 39 22 100
9 7 8 19 9

 ammatillinen 21 27 41 11 100
 koulutus 56 44 46 50 47

 korkeakoulu/ 14 33 45 7 100
 yliopisto 36 49 46 31 43

 yhteensä 18 29 43 10 100
100 100 100 100  

 

Jokaisessa koulutustasolla suurin osa vastaajista piti omaa sosiaalista asemaansa parempana kuin 

omien vanhempiensa asemaa. Ammatillisen koulutuksen saaneista 41 % piti asemaansa 

korkeampana ja 27 % samana. Korkeakoulutetut näyttäisivät pitävän asemaansa keskimäärin 

parempana 45 %. Huonompana asemaansa pitää ammatillisen koulutuksen saaneista 21 %, kun taas 

korkeasti koulutetuista 14 %. Tässä täytyy muistaa, että kaikkia ryhmiä verrataan heidän 

vanhempiinsa eli ammatillisen koulutuksen suorittaneita omiin vanhempiinsa ja 

korkeakoulututkinnon suorittaneita taas omiinsa. Yleensä koulutuksen on katsottu periytyvän 

ainakin jossain määrin, mutta periytymistä näkynyt tässä otannassa. Koska näiden vastaajien parista 

niin ammatillisen kuin korkeamman asteen tutkinnon suorittanut pystyi olemaan minkälaisesta 

perheestä tahansa2, voidaan sanoa, että korkeasti koulutetut pärjäävät hieman paremmin kuin 

ammatillisesti koulutetut suhteessa aikaisempaan sukupolveen. 

 

Taulukossa on laitettu samaan ryhmään ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Kummatkin ryhmät 

pitivät asemaansa keskimäärin parempana vanhempiinsa nähden. Vastaajista yliopiston käyneitä oli 

otoksessa selvästi vähemmän (N 28) kuin ammattikorkeakoulusta valmistuneita (N 84). 

Yliopistossa tutkinnon suorittaneet pitivät asemaansa suhteessa vanhempiinsa parempana kuin 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. 

 

Vanhempien tulotasolla oli merkitystä lapsen kouluttautumiseen. Alla olevassa taulukossa näkyy 

yhteys taloudellisen huono-osaisuuden ja koulutuksen välillä. Siinä on kuvattu vastaajien 

taloudellista tilannetta lapsena ja saavutettua koulutusastetta. Korkeakoulutetut olivat selvästi 
                                                 
2 Perheensä koulutustaustaan nähden. 
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keskimääräistä useammin perheistä, joissa oli käytettävissä eniten rahaa. Tilastollisesti ero on 

erittäin merkitsevä (<0.001) Eli lapsuuden taloudellisen tilanteen ja koulutusasteen väliset erot eivät 

aiheudu vain sattumanvaraisesti. Tarkemmat vastausvaihtoehdot löytyvät PROFIT-lomakkeesta 

kysymyksestä 5 (Liite 2). 

 

Taulukko 15. Taloudellinen tilanne lapsena ja tämänhetkinen korkein koulutustaso 

 
Tarkastellessa lapsuuden taloudellisen tilanteen merkitystä koulutukseen pelkästään korkeatasoisen 

ja ammatillisen koulutuksen kanssa, ilmiö oli havaittavissa konkreettisemmin (kuvio 7.). Yhdistin 

lisäksi "Ei varaa perustarvikkeisiin" ja "Rahan käyttöä harkittava tarkkaan". Kombinoin myös 

muuttujat "Rahaa riitti ilman säästämistäkin" ja "Myös ylellisyyteen oli varaa". Keskimmäisen 

muuttujan jätin ennalleen. 

 

Lapsuuden taloudellisen tilanteen yhteys 
koulutukseen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ammat.

Korkeak.
Niukka
Keskiverto
Runsas

 
Kuvio 7. Lapsuuden taloudellisen tilanteen yhteys koulutukseen 

   
N=254

Koulutustaso

Taloudellinen Yo-tutkinto Ammattikoulu Korkeakoulu Yhteensä
tilanne lapsena

Ei varaa perus- 0 5 0 5
tarvikkeisiin
Rahankäyttöä 1 18 13 32
hark. tarkkaan
Suurempia hank 15 75 50 140
varten säästet.
Rahaa riitti ilman 8 19 41 68
säästämistäkin
Myös ylellisyyt. 0 2 7 9
oli varaa
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Odds ratio (Taulukko 16.) kuvaa todennäköisyyttä ammatilliseen suuntautumiseen lapsuuden 

perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että ammatillisen 

koulutuksen todennäköisyys kasvaa suhteessa korkeakouluun tulotason heiketessä. Mikäli 

taloudellinen tilanne on ollut niukka, valitsee lapsi noin neljä kertaa todennäköisemmin 

ammatillisen koulutuksen. Luottamusvälit tukevat havaintoa. 

 

Taulukko 16. Lapsuuden kodin talouden merkitys koulutukseen 
N=230

Taloudellinen tilanne OR Luottamusv. (95%)
Runsas 1
Keskiverto 3,4 1,83- 6,4
Niukka 4 1,75- 9,47  
 

10. Johtopäätöksiä 
 

Koulutus ei näyttäisi periytyvän PROFIT -projektiin valittujen vastaajien ryhmässä. Syynä 

periytymättömyyteen ei ole aineistossa oleva sukupuolijakauma, jossa enemmistö on miespuolisia. 

Harkinnanvarainen otanta ei muuttanut olennaisesti tulosta. Riskinä tulosten merkittävyyteen on 

survey-kyselyssä tapahtunut suuri kato sekä otoksen vaatimaton koko (N 258). Porissa tehty kysely 

voi myös jättää ulkopuolelle korkeasti koulutettuja henkilöitä, jotka ovat kotoisin Porista, mutta 

ovat hakeutuneet opiskelemaan tai töihin varsinaisille yliopistopaikkakunnille. Toisaalta tämän 

tutkielman tarkoitus ei ollut tutkia, kuinka porilaisten jälkeläiset ovat kouluttautuneet vaan 

tarkastella tilannetta Porissa. 

 

Koulutuksen periytyvyys ei välttämättä näy, koska koulutus on muuttanut muotoaan viime 

vuosikymmenenä. Aktiivista koulutuspolitiikkaa on lisätty ja korkeakoulutettuja valmistuu yhä 

enemmän. Ammattikorkeakoulu-uudistus vaikuttaa tässä tutkielmassa korkeakoulutettujen 

lisääntymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa vertailtaessa aikaisempiin tutkimuksiin sitä, että entiset 

opistotasoiset koulutetut ovat linkitetty korkeakoulutettujen ryhmään. Se ettei tässä tutkielmassa ole 

eritelty eri yliopistoasteita ja ammattikorkeakouluja voi näkyä havainnoissa olemattomana 

periytymisenä, koska tie ammattikorkeakouluun on auki ammattikoulun jälkeen, mutta yliopistoon 

hakeudutaan yleensä lukiotaustalla. Näiden kaikkien opintoasteiden eritteleminen näin pienessä 

aineistossa ei olisi ollut järkevää tulosten kannalta. Ryhmistä olisi tullut aivan liian pieniä. 
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Isän työttömyydellä näyttäisi olevan yhteyttä lapsen koulutustasoon. Mitä vähemmän työttömyyttä 

on ollut, sitä todennäköisemmin vastaaja oli valinnut korkea-asteen koulutusväylän. Työttömyys on 

ollut yleisintä pelkästään lukion käyneillä isillä. Ammatillinen koulutus ja korkeamman asteen 

koulutus takasivat pysyvimmät työsuhteet. Näiden tietojen valossa yksi tulkinta on, että lapset, jotka 

ovat nähneet kotonaan ylioppilaspohjaista työttömyyttä, ovat valinneet mieluiten ammattikoulun, 

koska ylioppilastutkinto ei näyttäisi johtavan hyvään työsuhteeseen. Ne ketkä ovat valinneet lukion, 

ovat taas huolehtineet useimmiten siitä, että he hankkivat itselleen jatkokoulutuspaikan. 

Kouluttamattomuus on samoin nähty huonoksi vaihtoehdoksi. 

 

Lapsuuden perheen taloudellisella tilanteella oli selvä yhteys matalaan koulutukseen. 

Korkeakouluun sijoittuneet olivat kokeneet suhteessa selvästi vähemmän puutetta kuin 

ammattikouluun sijoittuneet. Ylelliseksi koettu elämä oli huomattavasti yleisempää korkeakoulun 

suorittaneiden ryhmässä. Puutetta perustarvikkeista oli koettu vain ammatillisen oppilaitoksen 

suorittaneiden joukossa. Tämä viittaa siihen, minkä Erikson ja Jonsson olivat havainneet 

tutkimuksessaan, että perheen taloudellinen asema vaikuttaa lapsen koulutusvalintoihin. 

 

Myös vastaajien vanhempien koulutus on erilaisempi kuin mitä se oli 1980-1990, johon periodiin 

aikaisemmat suomalaiset periytyvyystutkimukset sijoittuvat. Eriksonin ja Jonssonin tutkimus taas 

koskee kohortteja, jotka ovat syntyneet vuosisadan alusta vuoteen 1965. Tämän tutkielman 

kohderyhmänä puolestaan ovat vuosina aikaisintaan 1976 syntyneet ja heidän vanhempansa. 

Kymmenen tai jopa yli kahdenkymmenen vuoden muutos koulutusrintamalla voi hyvinkin näkyä 

tuloksissa vähentyneenä periytymisenä. Tutkielmani ikäryhmä on vanhempi kuin mainitsemissani 

aikaisemmissa suomalaisissa tutkimuksissa. Tämä saattaa vaikuttaa tuloksiin, mitä tulee 

koulutuksen periytymiseen. Määttä (2000, 143) on esittänyt korkeasti koulutettujen isien 

jälkeläisten hakeutuvan nuoremmalla iällä korkeakouluihin kuin pelkän peruskoulutuksen saaneiden 

isien jälkikasvun. 

 

10.1 Pohdintaa koulutuksen periytyvyydestä ja epätasa-arvosta 
 

Kivinen ja Rinne (1995b) väittävät, että periytyminen ei ole vähentynyt Suomessa viime 

vuosikymmeninä. Tässä on syytä muistaa seuraavat seikat. Ensinnäkin he käyttävät vanhaa 

rekisteriaineistoa, joka ei välttämättä anna enää samoja tuloksia korkeakoulu-uudistuksen jälkeen. 

Toiseksi vaikka periytyvyyttä ei olisikaan kyetty vähentämään, se ei välttämättä tarkoita sitä, ettei 

koulutuksen epätasa-arvoisuutta vähentämä tendenssi olisi toiminut. Periytyminen voi edelleen olla 
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suurta tietyissä ryhmissä. Koska korkeakoulutetut ovat lisääntyneet enenevissä määrin, tarkoittaa se 

myös koulutettujen vanhempien lisääntymistä siinä vaiheessa, kun nk. koulutetut sukupolvet saavat 

jälkeläisiä. Tällöin matalasti koulutetut tulevat yhä pienemmäksi ryhmäksi, jota verrattaessa 

korkeasti koulutettuihin, voidaan nähdä koulutuksen periytyvyyttä. Kokonaisuudessaan 

koulutuksellinen epätasa-arvo on tällöin kuitenkin vähentynyt. Pysyvä periytyvyys voisi viitata 

siihen, että matalasti koulutettuja on yhä vähemmän ja sitä ammattikuntaa kuitenkin tarvitaan. 

Alemmasta koulutusluokasta lähtöisin olevan koulutetun henkilön lapsella säilyy erinomaiset 

mahdollisuudet saada korkea koulutus riippumatta isovanhempiensa asemasta. 

 

Aineistojen heikkoudet ja sosiaaliluokkien välisten erojen määrittelytavat saattavat kätkeä 

eriarvoisuuden vähenemisen trendin niin Ruotsissa kuin muissakin maissa (Jonsson, Mills ja Müller 

1996, 200-204). On myös väitetty, että koulutuksen periytyvyyden tutkiminen on niin 

moniulotteista, että siitä voi saada jopa haluamiaan tuloksia. Esim. Petri Lempinen (1998) on 

kommentoinut koulutuksen periytyvyyttä käsittelevien tutkimuksien riippuvan pitkälti tutkijasta ja 

hänen asenteestaan, miten hänen mielestään koulutus periytyy; asiasta saatavat tiedot ovat sen 

laatuisia, että niitä voi tulkita käytännössä katsoen miten vain ja saada sellainen tulos, mikä itseään 

miellyttää. 

 

Eri asia on tietenkin se, miten eri luokista lähtöisin olevien vanhempien lapset sijoittautuvat 

työelämään ja saavatko he samassa mittakaavassa koulutustaan vastaavaa työtä. On perheitä ja 

sukuja, joilla on valmiiksi suuret verkostot ja/tai pääomaa, joiden avulla he menestyvät ja 

sijoittautuvat työelämään muita helpommin. Koulutusta vastaavan työn saaminen riippuu monesti 

alasta, jolta työtä hakee. Lindbekk (1998, 161) on havainnut luokan ja koulutusperimän vaikutusten 

olevan pieniä rekrytoitaessa työntekijöitä korkeasti koulutettujen joukosta. 

 

Aineiston nuorten aikuisten huomattava määrä ammatillisen koulutuksen valinneisiin voi selittyä 

Porin teollisella perinteellä. Olisikin mielenkiintoista havainnoida koulutuksen periytyvyyttä 

Porissa laajalla rekisteriaineistolla ja vertailla tuloksia muiden kaupunkien välillä. On myös 

mahdollista, että nuorten arviot eri koulutusalojen työllistävyydestä ovat muuttuneet. Ammatillisen 

osaamisen tärkeyttä kansalaisten silmin kuvaa Helsingin Sanomien teettämä gallup (Liiten 2007, 

18-19), jossa ammatillisen koulutuksen arvellaan työllistävän parhaiten. Kyselyn otos on tuhat 

puhelinhaastattelua. Vastaajista 73 % arvioi ammattikoulun työllistävän tulevaisuudessa hyvin. 

Heistä 58 % arveli ammattikorkeatutkinnon takaavan työpaikan. Ainoastaan 42 % piti korkeakoulun 
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työllisyysnäkymiä hyvinä. Haastateltavat arvioivat työpaikkojen löytyvän kaupan, rakentamisen, 

terveys- ja hoiva-alan sekä teollisuuden eri sektoreilta. 

 

Vastaavasti em. artikkelin yhteydessä listattiin opetusministeriön ennustetta, jonka mukaan 

työllisten määrä lisääntyy runsaimmin vuoteen 2015 mennessä tuotannon, liikenteen, talouden ja 

hallinnon johto- ja asiantuntijatehtävien saralla. Seuraavilla sijoilla olivat hoitotyö sekä opetus- ja 

kulttuurityö. Puheet puolalaisista putkimiehistä ja koulutusinflaatiosta olivat kirjoittajan mielestä 

mahdollisia vaikuttajia. Medialla voikin siis olla suuri painoarvo myös opinto-ohjauksessa. 

 
Käsittelin Willisin havaintoja apuna käyttäen niitä poikia, joita koulunkäynti ei kiinnosta. Voisiko 

tai kannattaisiko opetusmetodeja muuttaa kyseisen vähemmistön takia? Muutos olisi tehtävä niin, 

ettei minkään muun ryhmän oppiminen sen takia olennaisesti heikkene. 
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11. Teemahaastatteluiden kuvaus 
 

Teemahaastattelut olivat osana PROFIT -projektia. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 14 kappaletta. 

Olen käyttänyt niistä 12. Niistä yksi ei ehtinyt valmistua ajoissa ehtiäkseen tähän tutkielmaan. Yksi 

haastateltavista puhui niin vaimeasti, ettei nauhoituksessa ollut mahdollista kuulla ääntä. Lisäkseni 

pääosan haastatteluista, joita käytän, teki Taina Kuokkanen Turun yliopistosta (viisi kappaletta). 

Harri Melin ja Päivi Naumanen tekivät niistä kumpikin yhden. 

 

Haastateltavat PROFIT -projektin teemahaastatteluihin valikoitiin siis heidän valmiiksi 

täyttämistään strukturoiduista survey-lomakkeista iän, 24-29-vuotiaat, ja vapaaehtoisuuden sekä 

lisäksi seuraavin kriteerein: 

 

1. Isän ja äidin koulutustaso on matala 

2. Isä ja/tai äiti tai itse on ollut työttömänä 

3. Perhe tai itse on tukeutunut toimeentulotukeen tai muuhun sosiaalitukeen 

4. Perheen taloudellinen aseman on ollut heikko 

 

Osa vapaaehtoisiksi haastateltavaksi ilmoittautuneista eivät halunneetkaan tulla haastatteluun 

kuullessaan tullessaan valituiksi. Osa ei päässyt paikalle jatkuvan sen hetkisen sairastelunsa vuoksi. 

 

Survey-lomakkeessa oli rastitusvaihtoehto, haluaako ottaa osaa mahdolliseen haastatteluun vai ei. 

Koska arveltiin jo etukäteen, että kaikkein huono-osaisimmat eivät tulisi vastaamaan postikyselyyn, 

kerättiin osa aineistosta ns. harkinnanvaraisesti, eli siis Porin sosiaalitoimen nuoret asiakkaat saivat 

täytettäväkseen ko. lomakkeen. Niin lomakkeen täyttö kuin haastatteluun tuleminen oli täysin 

vapaaehtoista. Tämä voi tarkoittaa, että haastateltavilla oli ainakin jonkinasteinen motiivi yrittää 

parantaa asemaansa yhteiskunnassa ja/tai yrittää vaikuttaa yhteiskuntaan. 

 

Haastattelujen ajankohta oli kesällä 2006. Käytin kaikissa haastatteluissa nauhuria, mutta kahden 

haastateltavan kohdalla tekniikka petti ja käytin manuaalisia muistiinpanovälineitä. Kaikki 

kohdehenkilöt suostuivat nauhurin käyttöön. Nauhoitukset litteroitiin sanatarkasti. Kaikkien 

haastateltavien nimet on muutettu ja kaupunkia yksityiskohtaisempia asuinpaikkoja, kouluja tai 

laitoksia ei ole esitetty. Em. seikat on tehty kohdehenkilöiden anonymiteetin säilyttämiseksi. 
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Teemahaastatteluiden aiheina olivat: 

 

1. Miten oma ura eroaa vanhempien elämänurasta? 

2. Missä pärjää paremmin/huonommin kuin vanhemmat? 

3. Mitkä ovat olleet keskeisiä taitekohtia elämässä? 

4. Lapsuuden kuvaus 

5. Opiskeluiän kuvaus 

6. Aikuisuuteen siirtyminen 

 

Haastateltavat: nykyinen toiminta koulutus (jos eri)

(A) Anders opiskelija koneistajalinjalla

(E) Eveliina parturi-kampaaja

(H) Hilkka vapaa-ajan ohjaaja lukio

(J) Jaska markkinoija konetekniikan ins.

(Ma) Marko työtön maalari

(Mi) Minna koulunkäyntiavustaja (oppisop.)

(P) Pertti työtön tietojenkäsittelijä 

(R) Riitta sairaanhoitaja

(Sa) Saara opisk. taideteoll. korkeakoulussa

(Si) Silja kosmetologi

(T) Touko opisk. ohjelmointia amm.korkeassa

(Pa) Pasi merivartioston alueupseeri
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11.1 Aihepiirit ja indikaattorit 
 

Vanhempien koulutus ja ammattiasema eivät ole suinkaan ainoat tekijät, jotka voivat vaikuttaa 

kohdehenkilön koulutuskäyttäytymiseen ja pärjäämiseen työelämässä. Valitsin aihepiirejä, jotka 

mahdollisesti selittävät päätöksiä, joita nuoret ovat tehneet koskien koulutus- ja työuraansa. 

Aihepiirit määrittelin sen perusteella, joita alan kirjallisuudessa pidettiin merkittävinä osatekijöinä. 

Niitä ilmeni seuraavasti: 

 

1. Isän ja äidin koulutus (jonka käsittelin aikaisemmissa kappaleissa) 

2. Perheen tulotaso ja työmarkkinatilanne(jonka käsittelin aikaisemmissa kappaleissa) 

3. Kodista saatu kannustus ja koulumenestys 

4. Lasten ja vanhempien keskinäinen suhde ja kodin ilmapiiri  

5. Ympäristön vaikutukset 

 

Teemoittelin litteroiduista haastatteluista aihepiirit 3, 4 ja 5 ja lisäksi kuvasin haastateltavien 

terveydellisen tilanteen. Haastateltavien elämäntilanteen ja teemojen mukaan pyrin löytämään 

yhtäläisyyksiä, joista muodostin erilaisia tyyppejä. Määrittelin tyypit lapsuudesta saadun 

lähtöasetelman ja haastatteluhetkellä olevan elämäntilanteen mukaan.  

 

Haastateltavat olivat valintakriteereistä huolimatta erittäin heterogeeninen joukko. Osa ei osannut 

sanoa, oliko heitä kannustettu vai ei. Kodin ilmapiiri koettiin hyvin eritavoilla aikalailla 

samantyyppisessä lapsuuden kodissa. Survey-lomakkeiden ilmapiiritulkinnat olivat samoilla 

henkilöillä erilaisia kuin teemahaastatteluissa. Osa vaihtoi haastattelun aikanakin käsitystään kodin 

ilmapiiristä. Samoin suhdetta vanhempiin kuvattiin hyväksi, vaikkei heihin välttämättä oltu edes 

yhteydessä. 

 

Ryhmään mahtui yksilö, jolla oli vahva uskonnollinen tausta. Kaksi koulukiusattua ja yksi, joka oli 

kokenut työpaikkakiusaamista. Yksittäisia erottelevia tekijöitä oli jokaisessa. Useimmat tekijät 

vaikuttivat tavalla tai toisella koulutuskäyttäytymiseen. Lähdin tekemään pääasiallista teemoittelua 

niiden asioiden perusteella, joita useammat haastateltavat toivat esiin. 

 

Syyt ja niiden merkitsevyys vaihtelivat hieman riippuen tutkijoista, jotka asiaa olivat tutkineet. 

Esimerkiksi koulutussosiologian (Kivinen & Rinne, 1995a,b) piirissä tärkeimpinä momentteina 
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pidettiin isän koulutusta ja ammattiasemaa. Soveltavan kasvatustieteen puolella (Kärkkäinen, 2004) 

isän ammattiasemaa ei nähty yhtälailla yksiselitteisenä vaikuttavana tekijänä. Tärkeimmiksi 

aiheuttajiksi esitettiin mm. avioerojen lisääntymisen seurauksena äidin koulutustasoa; isän 

koulutuksella ei samanlaista merkitsevyyttä ei havaittu.  Koulumenestystä, käyttäytymistä, 

vanhempien ja lasten hyviä keskinäisiä välejä ja kodin ilmapiiriä korostettiin niin ikään 

kasvatustieteen puolella. 

 

Esitän haastateltavat, jotka saivat kotoaan kannustusta ja miten se tehosi, kuten myös ne, jotka eivät 

sitä kokeneet saavansa. Esittelen jokaisen haastateltavan koulumenestyksen ja kuinka he 

suoriutuivat jatkossa. Oliko koulumenestys jatkuvaa vai osittaista, ja näkyikö se aikuisiän 

valinnoissa? Käyttäytymiseen en tässä erityisemmin paneutunut. Haastateltavat kokivat 

käyttäytymisen hyvin subjektiivisesti. Ihmiset tulkitsevat subjektiivisia asioita aina jonkin verran eri 

tavalla. Käytöksen suhteen oli erittäin vaikea tehdä linjavetoa; kuka oli käyttäytynyt huonosti ja 

kuka ei. Vastaajat voivat sanoa käyttäytyvänsä huonosti silloin, kun he ovat vaikka joskus puhuneet 

kesken koulutunnin. Toiset taas voivat kokea sen normaaliksi käytökseksi. Jotkut pitävät vasta 

sellaista käytöstä huonona, jotka täyttävät rikoslain asettamat tunnusmerkit. Osa voi pitää tiettyjen 

lakien rikkomista jopa hyvänä käytöksenä. 

 

Käytös, elämäntavat ja asenteet näkyvät osaltaan haastatteluista suoraan, mutta jokainen tulkitsee 

kuitenkin niitä omasta ja usein opitusta yhteisöllisestä perspektiivistään. Tämä koskee myös 

tutkijoita. Kärkkäinen (2004) lukee käyttäytymisen piiriin mm. tavoitteellisuuden, 

pitkäjänteisyyden, toisten huomioon ottamisen, tasapainoisuuden ja itsetunnon.  Jätin 

käyttäytymisen lukijan itsensä tulkittavaksi. 

 

Tässä osuudessa kävin läpi miten lasten ja vanhempien keskinäinen suhde ja kodin ilmapiiri 

heijastui koulutuskäyttäytymiseen. En tarkoita tällä pelkästään sitä, että esim. jos lapsen kodin 

ilmapiiri on ollut hyvä ja menestys koulutusrintamalla myös hyvää, yhtälö olisi löytynyt. Yritin 

löytää haastatteluista selvempiä viitteitä, joissa näkyisi näiden keskinäinen merkitys. Eli miten 

vanhempien ja lasten välit ja ilmapiiri näissä tapauksissa ovat nimenomaan vaikuttaneet sekä mitkä 

muut tekijät ovat osasyinä hyvään tai huonoon menestykseen. Tarkastelin missä tapauksessa ne 

olivat vaikuttaneet ja milloin eivät olleet. 

 

Ympäristön vaikutuksilla tarkoitan kasvuympäristön ja sosiaalisen taustan lisäksi haastateltavien 

muita henkiseen kasvuun ja mahdollisesti koulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä 
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voivat olla mm. kaveripiiri, sukulaiset ja opettajat. Ideoita tulevaisuutta koskien voivat luoda 

kotiväen ja tuttavien lisäksi media ja tietyt imagot, joita etenkin tiedotusvälineissä on esillä. Näitä 

kuitenkaan haastatteluissa ei ilmennyt. Muoti-ilmiön irrationaalinen seuraaminen, joka ei ole 

tuottanut toivottuja tai jopa haitallisia tuloksia, voi olla epämieluisaa myöntää. 

 

Indikaattoreina on monesti käytetty statusta työelämässä ja koulutuksen tasoa siten, että matalin 

koulutus on kouluttamattomalla ja korkein koulutus on tohtorintutkinto. Tässä ne on luonnollisesti 

huomioitu. Halusin lisäksi painottaa tyytyväisyyden merkitystä oman koulutuksen ja työpaikan 

suhteen. Olennaista olisi tässä tapauksessa, missä mittakaavassa haastateltavien haaveet olivat 

toteutuneet näillä sektoreilla. Kuinka onnellisia he haastatteluhetkellä olivat nimenomaisesti työnsä 

tai koulutuksensa puolesta? Tämän tutkielman päätarkoitus oli kuitenkin tutkia, miten huono-

osaisuus on vaikuttanut koulutukseen, joten onnellisuudesta en voinut ottaa pääteemaa. 

 

Ajattelin problematiikkaa aiheuttavan toteutuneet haaveet matalan osaamisen sektorilla, mikäli 

indikaattorina olisi pelkkä koulutusjana peruskoululaisesta korkeakoulutuksen saaneeseen. Haaveet 

eivät välttämättä ole olleet yhtä korkealla perinteisessä koulutusasteikolla sellaisella henkilöllä, joka 

on pitänyt tiettyjä tavoitteita mahdottomina itselleen. Tällöin matala koulutus olisi osaltaan 

aiheutunut sosiaalisesta asemasta. Entä jos henkilö olisi tyytyväinen saavutettuun matalaan 

asemaan, ja ajattelisi sen olevan juuri oikea itselleen. Toisaalta henkilön arvomaailma työelämästä 

voi aidosti sijoittua koulutusportaikon alapäähän. Tämän kaltaisia filosofisia dilemmoja on hankala 

ratkoa. Katsoin jokaista tapauskohtaisesti ja otin huomioon em. asiat. Teknisesti ottaen huono-

osaisuuden vaikutusta suhteutettuna koulutukseen oli erittäin hankala toteuttaa. Tämän vuoksi 

käytin mittarina koulutusta siten, että esittelin myös muita tekijöitä, joista oli poimittavissa em. 

asioita. 

 

Vaikeutena oli käyttää laajaa korpusta niin, että se kuvaisi riittävästi aineistoa, jottei lukija olisi 

pelkästään tutkijan armoilla, kuten Eskola ja Suoranta (2003, 180.) muistuttavat. Samalla 

tutkielman tulisi olla helposti luettava, eikä se saisi olla mikään useiden sitaattien varaan teemoiteltu 

kokoelma vailla analyysia ja johtopäätöksiä. Runsaat sitaatit mahdollistavat lukijan tulkinnan siitä, 

onko kirjoittajan tekemissä tulkinnoissa mitään järkeä. Tutkielma ei kuitenkaan saisi jäädä vain 

selvityksen tasolle ilman syvällistä pohdintaa. 

 

Tutkimusongelmien käsittely tulisi siis toteuttaa käyttämällä mahdollisimman laajaa aineiston 

kuvausta samalla pitäen silmällä edellä mainitut aspektit. Halusin antaa haastateltavien tuoda omia 
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näkemyksiään esiin. Lisäksi oli muistettava, ettei käytettävissäni ollut vertailuaineistoa henkilöistä, 

joilla oli paremmat lähtökohdat. Vertailuaineisto olisi tehnyt tutkielmasta osaltaan 

mielenkiintoisemman, mutta toisaalta liian laajan tämän tyyppiseen opinnäytetyöhön.  

 

12. Koulutusväylän valitseminen: koti, kannustus ja kaveripiiri 
 

Lähtökohdiltaan kenenkään haastateltavan vanhemmilla ei ollut akateemista loppututkintoa. 

Jokainen asui Porissa, joka on kärsinyt pitkään suuresta työttömyydestä. Aho & Vehviläinen (1997, 

233) toteavat, ettei paikkakunnan työllisyystilanteella ja vanhempien sosiaalisella asemalla ei ole 

yksiselitteistä vaikutusta koulussa menestymiseen, vaikkakin ne vaikeuttavat koulussa pärjäämistä 

ja koulutukseen sijoittumista. Koulumenestys ennustaa pitkälle nuoren sijoittumista 

jatkokoulutukseen ja sitä myöten työmarkkinoille (emt., 233 & Kärkkäinen 2004, 228).  

 

Lisäksi Aho & Vehviläinen (1997, 233) korostavat, että työväenluokkaisen nuoren on pärjätäkseen 

koulutusrintamalla otettava etäisyyttä taustastaan, nimenomaan taustastaan, koska hyvin usein myös 

työväenluokkalaiset vanhemmat kannustavat lapsiaan menestymään koulussa. Silmäilenkin heti 

transition jälkeen haastateltavien kotoa saatua kannustusta ja kaveripiirin vaikutusta sekä niiden 

kautta tehtyjä jatkokoulutuspaikan koskevia valintoja. 

 

12.1 Transitio, aikuistuminen ja työelämä 
 

Nuorten aikuistumista ja koulusta työelämään siirtymistä on kuvattu transition käsitteellä. Sen 

avulla on havainnoitu ja problematisoitu nuorten yhä monitahoisemmaksi ja epävarmemmaksi 

käyvää kasvuprosessia. Nuorten koulutuksesta siirtyminen työelämään problematisoitui suomessa 

vasta 1990-luvulla suurtyöttömyyden myötä. Nyt on havahduttu siihen, että perinteinen, turvallinen 

ja ennustettava elämänmalli uhkaa hävitä kokonaan. Työttömyys, pitkittyvä epävarmuus ja huono-

osaisuus eivät enää koske pelkästään kouluttamattomia tai ongelmanuoria. (Nyyssölä & Pajala 

1999, 10-11.) 

 

Transitio ei nykyaikana välttämättä tarkoita siirtymistä ehdottomasti työelämään, koska yhä 

useammalla valmistuneella on edessään arvaamaton työura ja lisää koulutusrupeamia. Nykyään on 

vaikeaa vetää ehdotonta rajaa siihen pisteeseen, jossa siirtyminen on tapahtunut. Henkilö voi 

ajautua uudelleen koulutettavaksi tai hän voi itse halutessaan vaihtaa ammatillista 
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suuntautumistaan. Siirtyminen koulusta työelämään, vanhempien kodista omaan kotiin ja oman 

perheen perustaminen on tapahtunut 1990-luvun jälkeen yhä myöhemmin (Alestalo 2007, 152). 

 

Siirtymisen hankaluudesta, muutoksesta, syistä ja ratkaisumalleista on käyty kiivasta keskustelua 

anglosaksisissa maissa. Transitioon on sanottu vaikuttavan niin kasvatuksen, kodin ilmapiirin kuin 

perheen luokan ja taustatekijöidenkin. On myös väitetty, että mitä myöhemmin siirtyminen on 

tapahtunut, sitä pienempi on sosiaalisen taustan vaikutus (Lucas 2001, 1642). Samanlaisia 

havaintoja on tehty Ruotsissa; mitä vanhempana koulutusvalintansa tekee, sitä paremmin pystyy 

tunnistamaan omat taitonsa ja varsinaiset mahdollisuutensa (Erikson & Jonsson 1996, 55). 

 

Lukio mahdollistaa kolmen vuoden lisäajan päättää omaa suuntautumista kouluun ja työelämään. Se 

lisää samalla valinnanmahdollisuuksia eri koulutusasteille. Vaikka lukio lisääkin henkistä pääomaa, 

moni voi katsoa sen turhaksi, mikäli ei ole päässyt hyödyntämään sitä. Esimerkiksi henkilö, joka 

menee suoraan lukion jälkeen sellaiseen ammatilliseen kouluun, johon hän olisi päässyt ilman 

lukiotakin, voi katsoa lukion vain vieneen kolme vuotta hänen ajastaan. Toisaalta ylioppilastutkinto 

ei vanhene ja hän voi mahdollisesti hyötyä siitä tulevaisuudessa. 

 

Näkisin tässä tutkielmassa transitiopisteeksi sen ajankohdan, jolloin kohdehenkilö on muuttanut 

asumaan itsenäisesti sekä suorittanut johonkin valmistavan tutkinnon tai saanut työpaikan, jonka 

arvelee olevan itselleen mieleinen tai pysyvä. Nuorilla miehillä on monissa kulttuureissa riittejä, 

jotka symbolisoivat aikuistumista. Armeijaa on pidetty yhtenä aikuistumisriittinä. Haastateltavista 

kolme kertoi armeijasta ja sen vaikutuksesta koulutukseen ja työelämään. 

 

Touko piti syynä hitaaseen siirtymisen työelämää kohti omaa luonnetta sekä muita tekijöitä, kuten 

armeijaa ja pakkoruotsia. Alla ote Toukon kertomaa tarinaa itsestä ja transitiosta. 

 

K: No miten sen ammattikoulun jälkeen, pääsitkö sä sitte töihin vai jatkoitko sää… kun 
sää..tai siis mä en muista mitä sanoit ja mitä teit misssä järjestyksessä… että sanoitko sä mitä 
sä teit sen ammattikoulun jälkeen. 
 
T: Ammattikoulun jälkeen mä menin armeijaan.  
 
K: Sit armeijan jälkeen mitä sä teit? 
 
T: Armeijan jälkeen mulla oli puol vuotta lusmuiluaikaa… 
 
K: Sä oot edelleen opiskelija? 
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T: Mun tämän hetkinen tilanteeni on vähän hankala. Kun mun opintoni on viivästyneet. Et mä 
oon jo viis vuotta opiskellu ja käytännös multa nyt sit loppu tuet. Ja multa on päättynyt jo 
opiskeluaika, mut mä oon hakenu siihen jatkoaikaa, koska multa puuttuu enää semmonen 
kymmenen opintopistettä. Et.. 
 
K: Loppusuoralla… 
 
T: Joo. Päättötyö on tekemättä ja ruotsin suullinen on suorittamatta. 

 

Armeija sekoitti myös Jaskan elämää hetkellisesti. 

 

K: Sun ei varmaan oo tarvinnu nytkään hakee (toimeentulotukea)? 
 
J: Ei, ei. Ett mä oon kerran elämässäni joutunu hakeen, armeijan jälkeen. Mull oli sellanen 
tilanne, ett mull oli koulu silloin viell kesken, mutt mä en ollu kouluss kirjoilla. Ja siinn 
armeijan jälkeen oli vähän semmonen olo, ett jaksaisko enää jatkaa opiskelua, mä olin siinä 
muistaakseni kuus kuukautta työttömänä. Ja sitä ennen, ku mä pääsin siihen työttämäks, mä 
kävin kyll anomassa, mut ei ne koskaan ottanu mitään avustuksii, ett niin pitkälle ei sitt 
tarvinnu mennä. Ett kävin kumminkin anomassa. 
 
   *** 

Armeija hidasti valmistumista ja se heikensi myös opiskelumotivaatiota. Armeija voi heikentää 

opiskeluintoa etenkin, jos opinnot keskeytyvät sen takia (Räikkönen 2002). Armeijalla on lisäksi 

työllistävä vaikutus. Pasille armeija tarjosi avaimen työelämään. 

 
Pa: …niin siinä vaihessa sitä muutenkin tajus, että eihän tällä lukiolla kuitenkaan oo sitten 
virkaa tässä maailmassa, kolme vuotta lisäaikaa miettiä että mitä haluu tehdä. 
 
K: No missä vaihessa sulle selvis, että mitä sä haluat tehdä? 
 
P: Kyl se lukioaikaa oli. Ei se nyt ihan sata prosenttisesti, mutta sillon mä jo aattelin, että 
kadettikoulu vois olla mielenkiintoinen valinta niin kun ei ollu armeija käyty, niin tiesi, että 
siellä täytyy ensin menestyä, että tulee ylipäänsä edellytykset. Mut silloin mä aattelin ja 
toinen vaihtoehto on että oon historiasta aina tykänny…että lähtee historiaa lukemaan 
yliopistoon. Se oli semmonen kakkosvaihtoehto.  
 
K: …Sä et oo varmaan ikinä joutunut käymään työvoimatoimistossa. 

 
Pa: Itse asiassa oon mä kerran joutunut. Mä armeijan jälkeen jäin ylikessuks eli tämmöseen 
vähä hääppöiseen virkaan ja yritin siinä sitten eka kertaa päästä kadettikouluun, mutten 
silloin viel päässy. Sitten mä lähin Raumalle merikouluun vuodeks, niinku 
ammattikorkeekoulun puolelle, musta ois tullu merikapteeni. Mutta se olis ollu muutenki 
semmonen väliaikaisratkaisu, kun  mä sinne kadettikouluun haikailin ja sen jälkeen sitten oli 
se eka vuos kun kävin lukion, kun se oli ammattikoulupohjainen ja mulla se loppu jo 
helmikuussa ja mulla alkoi kova työnhaku ja mä sain heti siitä sit laivalta puolimatruusin 
paikan, mut se jäi vain yhteen, kuukauden mittaiseen pestiin ja tuntui ettei millään saa uutta 
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työpaikkaa, niin silloin mä kävin työvoimatoimistossa siltä varalta ilmoittautumassa 
työnhakijaks, jos mä en nyt saiskaan töitä. 

 
K: Kuin kauan se kestää se maanpuolustuskorkeakoulu, tai se minkä sä oot käyny? 

 
Pa: Mä olin viimeinen tämmönen niin sanottu vanhamuotoinen, sen jälkeen se muuttu 
seuraavat kurssit on semmosia että voi valmistua kandina tai maisterina ja mä kävin sen 
nelivuotisen mikä nykyään vastaa maisterii.. 

 
12.2 Kotoa saatu kannustus 
 

Kannustamista vanhemmiltaan koulunkäynnissä sekä jatkokoulutuksen suhteen kokivat selkeästi 

saaneensa Jaska, Eveliina, Touko ja Pasi. Minna, Anders, Marko ja Riitta jäivät täysin vaille 

kannustusta. Muut saivat osittaista kannustusta tai eivät osanneet vastata yksiselitteisesti 

kysymykseen. 

 

Jaskaa (J) kannustettiin kotoa käsin mahdollisimman hyvään käytännön ammattiin. Isän tietoisuus 

vaarallisista töistä, joissa käsitellään mm. myrkkyjä, oli jäänyt Jaskan mieleen. Hän kouluttautui 

ammattikoulun kautta ammattiin, jossa ei ole suoranaista vaaraa altistua haitallisille kemikaaleille, 

mutta olisi silti käytännönläheinen. 

 

K: Ja sä ite olet? 
 
J: Mä olen konetekniikan insinööri.  
 
K: Miten tää sun oma ammatinvalinta, niin oikein sitt tuli? Mist sä sait tämmosen idean 
lähtee opiskeleen insinööriks? 
 
J: No, mä menin yläasteen jälkeen, en oikein tienny sitten, ett mitä tekis, en oo koskaan ollu 
hyvä koulussa. Yläasteellakaan en ollu mikään hyvä oppilas, sillai keskitason oppilas. Ja en 
oikein tienny, ett mitä, ett riittääkö rahkeet edes lukioon. Ja en ollu kauheen kiinnostunutkaan 
lukiosta, niin mä lähdin ammattikouluun sitten. Sitä kautta sitten, menin metallipuolelle ja se 
ehkä johtu tästä, ku isänikin on metallialan hommissa, niin ehkä siitt päädyin. Ja sitt 
kuitenkin huomasin ammattikoulussa, ett en halua ihan tähänkään pysähtyä sitt kuitenkin. Ett 
jotenkin tuntu, ett kuitenkin pystyis jatkamaan vielä.  
 
K: Joo, aivan. Miten toi, ku tää sun ammatinvalintas, niin miten sun vanhemmat suhtautu 
siihen, että kannustiko he sua opiskelemaan, vai? 
 
J: Kannusti, joo... kannusti… …he on hirveesti koettanu mua kannustaa opiskelemaan ja 
jatkamaan. 
 
K: Halusko ne sulle, minkälaista ammattia? Oliko niillä mitään semmosta toivetta, ett mihin 
poika rupeis? 
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J: No, ei oikeastaan mitään toivetta. No, ehkä jotain täntyyppistä hommaa, mitä mä nyt teen. 
Ett mun isä on ainakin sanonu aina, ett älä vaan näihin hommiin jää, ett niin kauheesti 
myrkkyy ja kaikkee, ku joutuu hitsaileen ja tekeen ja niihin, älä jää. Mutt ei oo ollu mitään 
semmosta, ett ei olis ollu mitään, ett olisin varmaan voinu lähtee taidemaalariks opiskeleen, 
niin uskon, ett olis tullu siunaus. En usko, ett olis ollu mitään. 

 

   *** 

 

Minnalla (Mi) oli hyvä koulutodistus, mutta usko omaan pärjäämiseen oli silti heikko. Tällaisessa 

tapauksessa koulutetulla taustalla varustettu henkilö saisi ehkä helpommin ohjausta kotoa käsin. 

Lukihäiriöllä oli varmaankin oma osuutensa myöhempiin koulutusvalintoihin, mutta näkisin 

kotitaustan ratkaisevaksi tekijäksi. Lukihäiriön takia Minna on todennäköisesti joutunut 

työskentelemään enemmän hyvän todistuksen eteen, eikä välttämättä halua kokea samanlaista 

rasitusta enempää. Kuitenkin viittaus siihen, ettei yksikään lapsuuden perheen jäsenistä ole käynyt 

lukiota, lisäksi se millainen on vanhempien arvomaailma, kallistaa vaakaa kasvuympäristön 

puolelle merkittävämpänä tekijänä. 

 

K: Joo. Saiks sä jotain tukiopetusta siihen lukihäiriöön? 
 
Mi: Juu, sain ala-asteella. Mutt se oli hyvin vähän, ku se oli pieni koulu ja erityisopettaja kävi 
sitt joskus pari kertaa kuukaudess. Ett se oli kyll... mutt jotenkin se siitt vaan meni eteenpäin. 
 
K: Joo-o. Tuntuuks sust siltä, ett se on vaikuttanu jotenkin sun myöhempään pärjäämiseen tai 
esimerkiksi kouluttautumiseen tai oppimiseen, tai? 
 
Mi: No, kyll se siis sillai, ett en mä yläasteen jälkeen ajatellu edes mennäkään lukioon, ett 
jotenki tuntu, etten mä pärjäis siell. Ett en mä sitt tiedä, ku ajattelee nykyään, niin olisin 
voinutkin pärjätä, mutt silloin ajattelin, ett en välttämättä pärjää. Mutt ihan hyvin olis lukioon 
päässy, ett 8.3 oli keskiarvo, mutt jotenkin sitt vaan, varmaan sitt just ala-asteaikana tullu 
semmonen, ett en mä sitt pärjää. Sitt, ku se oli kauheeta lukemista aina semmosta, ett täyty 
kauheesti lukee kokeisiin kaikkiin, ett ei ne pysyny päässä sitt muuten. Ett se oli sitt semmosta.  
 
K: Joo. Mitä sun vanhemmat tuumas siitä sitten, että oliko heillä joku kanta siihen, että tähän 
lukioon siirtymiseen, tai? 
 
Mi: Ei ne mitään, ett täyty sinne lukioon.. ett ei meist muksuist oo ketään ollu lukioss. Ett ei 
ne.. ett paremmin ne nyt aatteli, ett parempi tehdä jotain ammattia ja siitä sitt eteenpäin 
töihin. Sitä ne arvosti enemmän. 
 
K: Ajatteliks sä itte näin myös? 
 
Mi: Kyllä, joo .. joo. Ett mieluummin ammattia, ett pääsee töihin. Sitt, ku lukion jälkeen ois 
viell täytyny mennä kouluun ja siitt sitt vasta ammatti. Ett mieluummin ammatti ja sitt töihin.  
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  *** 

 

Haastateltava Eveliina (E) kannustettiin lukioon peruskoulun päätyttyä: 

 

K: Kun sä olit peruskoulussa, niin mihin sä siitä sitten lähdit? 
 
E: Lukioon…ei se ollu ihan selvää mitä sitä oikein haluu, ja vähä tietysti vanhemmilta tuli 
painetta…että tottakai sä sitten lukioon – 
 
K: Että vanhemmat kannusti? 
 
E: - kun olet hyvä koulussa, muttei silleen pakotettu, että oisin mä saanu valita, mut  sanottiin 
että kaikki mahollisuudet avautuu sitte, että totta kai lukioon. 
 
K: Ja sä menit sitten lukioon ja kirjoitit… entäs sitten sen jälkeen? 
 
E: No, tietysti sitä on aina miettiny että mikä on haaveammatti, että olin halunnut  aina 
opettajaks. Et se oli semmonen tavote ja hainki pariin paikkaan sit lukion jälkeen mut mä 
totesinkin että en mä tiä jaksanks mä ylipäätään ja  haluunks mä sitä ja mä haluun ammatin 
ja vähä äkkii et se on sitten ihan sama mikä se on. Silleen vaan mietin että mikä se sitten olis 
mielenkiintoista. Heitin syrjään vaan, että no ei tuu kokkia en tee ruuan kans mitään, no ei 
vaatteitten kans ei semmosesta. No poisti vaan, että mikä mua kiinnostaa, no en mä tiedä 
mikä mua  kiinnostaa. Sit mä vaan totesin että tää kauneudenhoito..että kosmetologi 
nooooo…. parturi-kampaaja, se ois ihan kiva, vaikkei musta ikinä semmosta tuu. No haetaan 
nyt kumminki sinne. 

 

Näiden kahden yksittäistapauksen vertailussa voi nähdä yhden esimerkin perheen kannustavuuden 

vaikutuksesta, joskin kummatkin haasteteltavista päätyivät lopulta koulutusvalinnassaan keskiasteen 

ammatilliseen koulutukseen ja sitä kautta työelämään. Eveliina olisi alun perin halunnut opettajaksi, 

mutta turhautui kohdatessaan vastoinkäymisiä pääsykoevaiheessa. Mikäli vanhemmilla olisi ollut 

korkeakoulutausta etenkin samalta alalta kuin Eveliinan haaveammatti, he olisivat voineet 

kannustuksen lisäksi opastaa myös sijoittumisessa korkeakouluun. Kirjallisuuskatsauksessa 

käsittelemäni Kivisen ja Rinteen akateemisten vanhempien tuomista hyödyistä tämä voisi olla yksi 

esimerkki. Eveliinan ei voi olettaa olleen tietoinen kaikista mahdollisista väylistä 

opettankoulutuslaitokseen tai tiedoista, joita kyseisissä pääsykokeissa erityisesti vaaditaan. 

 

Jaskaa ja Eveliinaa kannustettiin jatkamaan opintojaan. Heistä kummatkin jatkoivat opiskelujaan – 

Eveliina lukioon ja Jaska ammattikouluun ja sen jälkeen ammattikorkeakouluun. Jaska sai kotoa 

asiantuntevampaa apua ja tietoa alalle, jonne hän suuntautui. Tätä mahdollisuutta ei olisi ollut, 

mikäli hän olisi yrittänyt hakeutua esim. opettajaksi, kuten Eveliina teki. Työväenluokkaisessa 
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perheessä neuvominen käytännönalan jatkokoulutukseen ja sitä kautta työelämään voi olla 

helpompaa kuin alalle, josta vanhemmat eivät käytännössä tiedä paljoakaan. 

Opettajankoulutuslaitokseen oli toki vaikeampi päästä sisään kuin monien ammattikorkeakoulun 

miesvaltaisille linjoille, jos indikaattoreina käytetään hakijamäärää ja ylioppilastutkinnon  tai jonkin 

muun tutkinnon arvosanoja. 

 

Anders tunsi jääneensä vaille kannustusta. Häneltä jäi kaksi peruskoulun jälkeistä koulua kesken. 

Sähköpuoli jäi kesken matemaattisten vaikeuksien takia ja datanomin opinnot vaikuttivat hänestä 

enemmän rahastukselta kuin opettamiselta. Hän ei tuntenut saavansa sieltä riittävää osaamista 

työelämään. Kannustusta Anders olisi mielestään tarvinnut eniten peruskoulun jälkeen. 

 

K: Oisko kuitenkin sun vanhemmat voinu jollain lailla vaikuttaa siihen? 
 
A: Olis. Kyllä mä uskosin sillai, ett tavallaan olis jollain tapaa motivoinu ja tukenu esimerkiks 
opiskelun suhteen tai auttanu rahallisesti tollai. Mutt siinn mieless, ku mull on ittellä nyt 
reilun vuoden ikänen poika, niin tavallaan, nyt ei tee sitt samoja virheitä oman pojan kanssa, 
mitä omat vanhemmat on tehny.  
 
K: Joo. Silti sä ajattelet, ett se on sun oma vika, vaikka sä näät sen, että jos vanhemmat ois 
tietyllä lailla kannustanu, niin? 
 
A: Niin. No, sanotaan, että siinä 16-22 ikävuoteen, niin silloin tavallaan ehkä  se oli 
semmonen , ett vanhemmat jätti mua oman onnen nojaan, ett milloin ois ehkä eniten tarvinnu 
sitä tukee. Ja sitt sinä aikana mä tein tosi paljon semmosia huonoja valintoja, ett siinn 
mieless.. . no, tavallaan kyll siinn on ollu molemmissa vikaa, sekä mussa että vanhemmissa. 
Mutt kyll mä silti katson, ett enemmän muss itessä, koska loppukädessä itte mä ne valinnat 
oon tehny. 
 
K: Joo. Mitä sä ajattelet, ett minkä takia sun vanhemmat ei oo tavallaan tukenu sua? Mikä 
olis syy siihen? 
 
A: Meiän isä meni uusiin naimisiin, eros silloin, kun mä olin kahden vanha. Ja hänen nykynen 
vaimonsa, niin jostakin syystä, hän ei hyväksy mua. Ja mä asuin heidän tykönään. Mä olin 
joku 15 vanha, mulle tuli tän naisen kans riitaa ja sitt mä sanoin, ett mä lähden äidin tykö. Ja 
sitt, ku mä tulin takasin, niin mull oli siell tavarat pakattu pahvilaatikkoon, ei ketään missään. 
Ja mä jouduin sitt lähteen mein äitin tykö asuun joka asui 24 neliön yksiössä silloin, niin 
sinne 15 vanhana. Ja mä jäin kntaan niin paljon kaunaa, ett siinä tavallaan meni isän ans 
välit poikki pitkäkski aikaa. Sitte meiän äitillä oli aika paljon alkoholin kans ongelmii, ett hän 
lähti Porista sitt pois. 
  
   *** 

Toukon isällä oli selvä visio ammattikunnasta, johon kannattaisi kuulua. Isä kannusti Toukoa 

tietotekniikan alalle. Automaatio ja tietokonepohjainen työ oli aiheuttanut Porissa uudistuksia, 
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joiden seurauksena oli paljon työttömyyttä. Atk-ala tuntui varsin todennäköisesti monesta 

tulevaisuuden alalta. 

 
K: No mikä sun isän ammatti ja äidin ammatti oli...tai on? 
 
T: Isä oli trukkikuski. Hän on tällä hetkellä eläkeläinen. Äiti on sit lähinnä kotiäitinä. Sillon 
tällöin työkkäri on tietysti järjestäny jotain semmosta että pitää mennä töihin. Mutta mitään 
varsinaista ammattia hänellä ei ole.  
 
K: Joo sä peruskoulusta ammattikouluun. 
 
T: Joo. 
 
K: No mites teillä kotona puhuttiin näistä koulutusasioista? Että mitä he toivoivat pojastaan 
tulevan?  
 
T: Iskä sitä koko ajan höpötti että tietokoneet tietokoneet, se on tulevaisuuden ammatti. Totta 
kai mä olen itekin kiinnostunut silleen että hän on siihen kovasti panostanut että mä pääsen 
tietotekniikan saral koulutukseen ja saan hyvän ammatin ja yksinkertaisesti toi ammattikoulu 
oli se että mä ITTE menin. Sitä ei tarvinnu itte ees miettiä. Mä halusin työskennellä 
tietokoneitten parissa. Jos mä oisin menny lukioon, niin niin ei olis käyny. Et lukion jälkeen 
toi ammattikorkeakoulu. Et siinä vaiheessa mä en tienny että menen ammattikorkeakouluun. 
Sen takia mä valittin ton ammattikoulun. Pääsin nopeesti oppimaan tietokoneista paljon 
kaiken näköistä hyödyllistä juttuu. 

 

   *** 

Pasia kannustettiin myös; kotona tentattiin kokeisiin ja ilmapiiri oli koulunkäyntiin innostava. 

 

K: …että miten teillä suhtauduttiin kotona koulutukseen? Että kannustiko vanhemmat sua 
lähteen kouluttautumaan ja mihin ne halus että sää menisit? 
 
Pa: No joo. Oikeestaan eka luokka oli semmonen että oli pieniä sopeutumisvaikeuksia. Ehkä 
se johtu osaltaan siitä, että se oli toisaalta aika helppoa. Mä muistan niistä eka luokan 
todistuksista ja palautteista, että sillon opettaja useesti antoi palautetta, että mulla on 
keskittymisvaikeuksia ja mä näsäviisastelen. Kun jälkeen päin ajattelen niin se oli vaan sitä, 
että kun se oli niin helppoo, niin ei jaksanut keskittyy, kun oli jo hommat valmiina. Mut sitten 
myöhemmin oo koskaan ollu luokan paras, mutta ainakin kymmenen parhaan, kymmenen 
prosentin joukossa peruskoulussa. Ja sitä mun mielestä pidettiin itsestään selvänä, että 
ylioppilaaks ja sen jälkeen mitä sit haluaaki tehä. 
 
K: Mut että se oli itsestään selvää, että lukioon mennään? 
 
Pa: Joo. Sinänsä kyl kannustettiin siihen koulutukseen ja ala-astellakin vanhemmat oli 
valmiina kyselemään ennen kokeita, varsinkin isä. Kaikki silleen että kun oli luettu että otti 
kirjan käteen ja tenttas että asiat oli opittu ja sit meillä oli semmonen…meillä ei ollut 
viikkorahajärjesetelmää, mut meillä oli semmonen että koenumeroiden perusteella, 
ensimmäisestä kiitettävästä sai muutaman  markan ja kympistä sai kymmenen markkaa. 
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[epäselvä]. Tietysti sen nyt kans kannusti mutta enemmän kuitenkin aattelisin, että se oli 
kunnianhimo. Varsinkin sen jälkeen kun jakeli niitä ilmaisjakeluita ja säännölliset tulot oli 
joka tapauksessa taattu, niin se oli vähän semmosta pientä koulutusta, tämä oma pieni 
kilpailuhenkisyys. 

 
12.3 Intressit kouluttautumiseen – kotoa, koulusta vai kavereilta 
 

Nuorilla on monesti vaikeuksia tehdä itseään koskevia päätöksiä koskien heidän tulevaa uraansa. 

Nuoren silmin useat ammatit ja mahdollisuudet ovat hämärän peitossa. Tietyt konkreettiset työt, 

kuten opettaja, poliisi ja palomies ovat helppoja hahmottaa; niiden ammatinkuva on selvä ja 

koulutusreitti määritelty. Akateemisissa ammateissa on kuitenkin viljalti nuoren käsityskyvyn 

ulkopuolella olevia toimia. Osa voi kuulostaa tylsiltä ja tapahtumaköyhiltä töiltä, etenkin energisen 

ja aktiviteettejä kaipaavan nuoren näkökannasta katsottuna. He eivät välttämättä osaa kuvitella, mitä 

hauskaa tai luovaa voi kuulua esim. sosiologien toimenkuvaan. Työelämäntutkija kuulostaa 

tylsemmältä kuin rikosetsivä, opettaja selvemmältä kuin kouluttaja jne. Ei ole lainkaan harvinaista, 

että stereotyyppisten ammattien koulutusväylät ovat niin sanotusti tukossa, niihin on paljon 

pyrkijöitä ja niihin on hankala päästä. Kahden samantapaisen toimenkuvan imagoarvo voi olla 

nuorella hyvin erilainen. 

 

Korkeasti koulutettujen perheessä akateemisten ammattien ymmärtäminen ja hahmottaminen on 

monesti helpompaa kuin työväenluokkaisissa perheissä. Lapset voivat konkreettisesti nähdä, mitä 

jokin tuntemattomampi ammatti pitää sisällään. Tosin vanhempien työt saattavat vaikuttaa 

tympäännyttäviltä ja niihin halutaan etäisyyttä. Lapsen tietoisuus lisääntyy iän noustessa; 16-

vuotiaan valinta voikin olla selvästi erilainen kuin 24-vuotiaan. Nuoren mahdollisuudet saada tietoa 

tulevat kodista, kavereilta ja opinto-ohjaajilta. Mielenkiintoiselta kuulostava tieto voi synnyttää 

intressin. Miten tämän tutkielman haastateltavien intressit ovat muotoutuneet? 

 

Toukolle yksi merkittävimmistä vaikuttajista oli ammattikoulun opettaja. 

 

K: No nyt mä kysyn täs vaiheessa sitä että onko sulla kaverit vaikuttanu jotenkin siihen, että 
mikä sää nyt oot? Tai tähän ammatinvalintaan tai näihin sun ratkaisuihis. Niin onko kaverit 
ollu siihen vaikuttamassa mitään? Vai katotko että siihen kukaan vaikuttaa mitään? 
 
T: Kaikkein eniten mä sanoisin et tohon on vaikuttanut ammattikoulun opettaja [koko nimi]. 
Koska se meni silleen hauskasti, että toisena vuonna me oltiin valkkaamassa sitä että mihin 
päin me suuntaudutaan. Toiset meni konepuolelle, ja toiset meni ohjelmointipuolelle. Niin 
konepuolella oli hirveesti porukkaa ja ohjelmontipuolella ei ollu paljon porukkaa. No sitten 
[opettaja] kysyi multa että kummalle puolelle sä haluut. Mä sanoin että kummalle puolelle 



 62

vaan. Mä itte kyllä halusin ohjelmointipuolelle, koska mä en elektroniikasta paljon tienny, 
enkä mä välittäny sitten. No sitte hän sanoi että mä siirrän sut ohjelmointipuolelle, selvä. Mä 
sanoin selvä. Se oli niinku siinä. 
 
K: Siis opettaja on semmonen, jonka sä voit heti nimetä. 
 
T: Hän teki tavallaan sen päätöksen niinku mun puolesta. Iskä oli silleen aina että mene sinne 
konepuolelle, koska sä opit elektroniikkaa korjaamaan. Mä olin silloin sitte että ei! 
 
K: No mitäs se äiti sano tähän sitten, sanoiko hän mitään? 
 
T: Äiti oli vaan semmonen, että hän halus, että mä opiskelen ittelleni jonku ammatin.  

 
 
   *** 

 

Hilkasta tuli vapaa-ajan ohjaaja oppisopimuksen kautta. Lukio antoi lisäaikaa ajatella, mikä 

koulutus ja ammatti olisi mielenkiintoinen. 

 
K: Entäs siirtyminen peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen. Tai seuraavalle 
koulutasteelle…lukioon ja.. 
 
H: Varmaan on ollu jossain siinä vaiheessa kun lukioonhan mä menin sillä ajatuksella, että 
mä saan lisäaikaa miettiä mikä musta tulee isona. Mähän en silloin sitä vielä tienny. Mä en 
sen takia osannut mennä mihinkään ammattikouluun kun mä en selkeästi tienny että joku 
ammatti…mut enhän mä senkään jälkeen niinku vielä sitä - vieläkään sitä tienny. 
 
H: Joo. Mulla kävi lukiossa, että laski ne numerot aika paljon, mulla oli varmaan motivaatio 
siinä vaiheessa vähän hukassa. Semmoset c:n paperit mä sitten sieltä sain. Mulla oli tosi 
vaikee se alku lukiossa. Mä muistan että luokkakavereilla oli hirveen helppo. Mulla oli hirvee 
stressi, saksaa ja jotenkin… vaik sitä oli mulla yläastella niin lukiossa mä en ymmärtäny siitä 
yhtään mitään. Mä olin ollut yläasteella paljon parempi ja sitten lukiossa mä olin aika 
häntäpäässä, että mä en ollutkaan sitten niin hyvä koulussa [nauraa] kun mä olin ehkä 
ajatellut, mut kyl mä siihen sitten kiinni pääsin silleen,  mut jälkikäteen ois harmittanut, että 
paremminkin ois voinu mennä niin ois ollut papereista enemmän iloa myöhemmin…tsempata. 
 
H: No niin no…sen lukion jälkeen mä kävin kokkipuolella vissiin kaks viikkoo. Se oli 
semmonen koulu minkä mä oon lopettanut. Sen jälkeen, koska mä päättelin että se ei ole 
todellakaan se mun juttu, että ei siitä ole mitään hyötyä, et mä käyn sitä. Sit jäi tyhmästi 
työttömäks… 

 

Tämän jälkeen Hilkalla oli lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. Korkeakouluun hän ei yrittänyt 

pyrkiä. Työllistyminen kiinnosti häntä nimenomaan ammatillisen osaamisen kautta. 

 

   *** 
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Sekä Eveliina että Hilkka kävivät lukion. Heillä siirtyminen työelämään tapahtui myöhemmin kuin 

Minnalla. Tästä huolimatta kaikki kolme valitsivat viimeisimmäksi koulutusvalinnaksi ammatillisen 

puolen. Kenelläkään heistä ei ollut huonoa menestystä peruskoulusta. Siljalla puolestaan 

kouluarvosanat olivat heikkoja. Haastattelun missään vaiheessa hän ei edes ottanut esiin lukioon 

menemistä vaihtoehtona saati korkeampaa koulutusta. 

 

K: Mitäs sun vanhempas tekee? 
 
Si: Mun äiti on tällä hetkellä siivoojana ja isä on itse asiassa eläkkeellä tai sairaseläkkeellä. 
Hänellä todettiin Alzheimer tässä. *****[nimi] ollut autonkuljettajana ja sitten varastolla 
ollut töissä. 
 
K: He on sitten käyneet pelkästään ihan peruskoulun, etteivät ole kouluja käyneet sen 
enempää? 
 
Si: Ei o. Ei o. 
 
K: No entäs sun oma koulunkäynti? 
 
Si: No peruskoulun jälkeen mä lähdin Tampereen kotitalousoppilaitokseen ja mä olin siellä 
kaks ja puoli vuotta koulussa…ja valmistuin siellä keittöapulaiseks ja sit sen jälkeen olin 
työttömänä siinä ja sitten menin tehtaaseen töihin.  Olin siellä sitten vuoden verran ja sitten 
mä jäin sairaslomalle sieltä ja sitten mä olin taas siinä vähän aikaa työttömänä ja sitten 
jotenkin kiinnostuin tosta alasta, mistä nyt pääsin koulusta, niinku kauneudenhoitoalasta ja 
pääsin harjoitteluun puoleks vuodeks ja 2003 pääsin sitten kouluun, josta valmistuin nyt. 
 
Si: Kauneudenhoitoalan perustutkinnon eli mä olen kosmetologiks lukenut nyt. Se kesti kolme 
vuotta ja valmistuin itse asiassa tänä keväänä.  
 
K: No ootko sä tällä hetkellä töissä vai työttömänä? 
 
Si: Mä oon toiminimellä. Että pääsin hoitolaan toiminimellä, vuokratuolipaikka… 
 
K: Käviks sä..meniks sä suoraan yläasteen jälkeen kouluun vai oliksä töissä välillä? Meniksä 
kymppiluokkaan vai piditkö välivuotta tai…? 
 
Si: Kyl mä mietin, mut oikeestaan mä menin kavereitten perässä sinne sitten Tampereen 
kotitalousoppilaitokseen. Ei kiinnostanut mua mutta siinä vaiheessa mulla oli vähän huonot 
paperit yläasteelta, niin ne ei ollut oikeesti…sillä lailla turvauduin kavereihin. 

 

Riitta opiskeli sairaanhoitajaksi. Häntä on vaikea verrata tässä kontekstissa edellisten kanssa, koska 

Riitan lapsuuden kodissa ei ole ollut vanhempia ohjaamassa mihinkään suuntaan. Hänen äitinsä teki 

itsemurhan jo Riitan ala-asteaikana ja isä oli erittäin paljon poissa työn vuoksi. Lapsuutensa Riitta 

eli suurimmaksi osaksi veljensä kanssa keskenään. Hänellä oli myös epätietoisuus tulevasta 

uravalinnasta. Peruskoulun jälkeen hän oli epävarma siitä, mitä haluaisi tehdä, ”joten lukio oli 
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looginen valinta”. Sen jälkeen hän luki itsensä sairaanhoitajaksi. Apua hän sai opettajiltaan ja 

kavereiltaan. Isältä tuli rahallista avustusta. 

 

Marko ei niin ikään saanut kotoaan kannustusta. Hän päätyi sijaiskotiin, jossa hän ei kokenut 

saavansa kannustusta. Sijaiskoti ei halunnut pitää Markoa kovin kauaa. Hänen laitettiin 

pienryhmäkotiin, jossa hän tunsi saavansa kannustusta. Riitan tavoin kannustavuuden merkitystä 

Markon koulumenestykseen on hankala mitata, koska Markon elämän vaiheet ovat erittäin 

kompleksiset. Hänen vaiheistaan kerron enemmän kappaleessa Perheen ulkopuolella kasvaminen. 

 

   *** 

 

Pertti (P) pärjäsi hyvin peruskoulussa ja jatkoi sen jälkeen lukioon, jossa menestyi kiitettävästi. 

Suunnitellessa jatkokoulutustaan, hänen intresseissään oli päällimmäisenä pääsy työpaikkaan, jossa 

olisi hyvät ansiot. Hän arvosti lisäksi sitä, että oppilaitoksessa on vanhoja kavereita. 

 

K: Miten sä pärjäilit sitt koulussa? 
 
P: No, sanotaan näin, ett ammattikorkeeseen asti erittäin hyvin. Sanotaan näin, että 
yläasteelta mun päästötodistus oli 8.4, mikä oli vähän yli keskitason. Ja 
ylioppilastodistuksessa oli kaks e:tä ja yks l ja yks a ja c ja m. 
 
P: Niin, siis sillai, ett äidinkielestä laudatur ja englannista ja matikasta sitten e ja ranskasta a 
ja reaalista m ja ruotsista c. ja sitt mä jatkoin ammattikorkeeseen ja se oli yks isompia 
virheratkaisuja mun elämässä kyllä. Ett mä menin lukeen tietojenkäsittelyä, kun se oli silloin 
90-luvun lopussa, kuuma ala. Ja koska olin vähävarainen ja sieltä luvattiin, ku mä menisin 
suoraan koulunpenkiltä, hirveillä rahoilla revitään töihin väkisin. Niin, ja sitten mulla oli jo 
kavereita, jotka oli siellä. Ja se oli siis kiva koulu tosiaan. 
 
K: Ei ollu. Ett vaikuttiko esimerkiks sun ammatinvalintaan kukaan muu kuin sun kaverit, ku sä 
sanoit, ett sä sait sen idean sieltä? 
 
P: Joo, ei ollu, ei yhtään. 
 
K: Ei opettajat eikä kukaan? 
 
P: Ei. 

   *** 

 

Anders (A) oli peruskoulun päätyttyä keskeyttänyt ammattiin valmistavan koulutuksensa, eikä ollut 

huomattavaan aikaan hakeutunut uuteen koulupaikkaan, jota olisi jatkanut valmistumiseen asti. 
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Hänellä oli vahvana vaikuttajana kaverit. Hän oli menestynyt peruskoulussa, mutta kaveripiiri vei 

mukanaan rikoksiin ja päihteiden käyttöön: 

 

K: Mitä sä ajattelet, että mitkä tekijät sitten vaikuttaa siihen, että sun elämä... mikä on 
kaikkein ratkasevin tekijä siihen, ett sä aattelet, ett sä pärjäät huonommin kuin vanhemmat? 
 
A: Mä oon tehny aika paljon huonoja valintoja elämässä, jos ajattelee, liittyen ystäväpiiriin ja 
on vähän sellasta laiskuutta ollu. Ja sitt tavallaan, ett vanhemmat ei oo riittävästi tukemassa 
siinä. Ett se on ollu sillai, ett mä oon ollu 16 vai 17, ku mä oon muuttanu jo yksin asumaan. 
Sillain olis kyll tarvinnu sitä vanhempien tukee pidemmälle huomattavasti.  
 
A: Joo, se joskus varmaan 18-19 –vuotiaana, ku mä aloin sitt rikollisten kans liikkumaan. 
Siinä sitt tuli kaikennäkösiä ongelmia mukana, ett tuli töppäiltyä aika lailla, että, että... 
 
K: Niin, sä ajattelet, ett se oli nimenomaan tavallaan sitt niitten kavereitten vaikutusta, mikä 
sua..? 
 
A: Kyll mä uskosin, ett jos ... ett kun mä ajattelen sitä asiaa näin taaksepäin, ett jos mä olisin 
sellasten ihmisten kanssa ollu tekemisissä, ketä on tavallaan normaaleita ihmisii, niin tuskin 
ois tullu mitään autoja varastettua tai mitään muutakaan tämmosta tehtyä. Ett ois varmaan 
sitt harrastanu jotain ja opiskellu ja sellasta, joka on ihan normaalielämää.  
 
K: No, sitt, jos ajatellaan sitä aikasempaa elämänkulkua, niin sitt näitt ikäviä vaiheita, niin 
mitä sä ajattelet, mikä on kaikkein ratkasevin tekijä, ett on menny pieleen tai olet pärjänny 
sitten heikommin, tai? 
 
A: Varmaan toi päihteidenkäyttö.  Että se on aika hankala kyll sanoo, että mikä siinn ois sitt 
ollu se... 
 
K: Niin. Mikä siihen on johtanu, ne kaverit? 
 
A: No... joo, kaveripiirit lähinnä. Mä järjestin aika paljon bileitä silloin. Ett silloin tuli juotuu 
ensin hirveesti ja tavallaan siitt sitt siirryttiin vahvempiin ?ambiaineisiin?. 
 

   *** 

 

Jaskalla puolestaan kaveripiiristä ei ollut haittaa vaan päinvastoin: 

 

K: Mutt mites sun muut sosiaaliset suhteet, elikkä jos aatellaan sun perheen ulkopuolisia 
ihmisiä, niin miten he on vaikuttanu siihen sun ammatinvalintaan? Vai vaikuttiko ne 
mitenkään? 
 
J: Aika paljon, aika paljon.  
 
K: Kaverit tai sukulaiset, vai? 
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J: Joo. Nyt, kun sanoit, niin tuli mieleen. Mull oli semmonen hyvä kaveri ammattikoulussa ja 
itse asiassa hän sano ensiks, ett hän lähtee opiskeleen insinööriks. Ja ehkä mä sain sitt siitä 
sen kipinän: mäkin lähden. Me lähdettiin samaan aikaan, hän kyll lopetti koulun, hän ei sitt 
viihtynytkään, hän lopetti vuoden jälkeen. Mutt mä jatkoin sitte, ett siinnn kävi sitt sillai. Ja 
jotenki kaikki ystävät tuntuu olevan vähän samaa, mull on melkein kaikki ystävät insinöörejä. 
Jotenki ehkä ollaan sitt ajauduttu porukalla siihen samaan. 

 

Jaskalle kavereista oli hyötyä, mutta Anderssille haittaa. Osaltaan on sattumaa millaisia kavereita 

seuraan hakeutuu. Kaikki joutuvat tekemisiin elämänsä varrella varmasti sekä hyviä että kehnojen 

ideoiden ja neuvojen kanssa. Yksilön henkilökohtaisista kyvyistä tulkita toisia riippuu, minkälaisia 

henkilöitä hän uskoo. Siihen vaikuttavat myös yksilön intressit, millaisesta retoriikasta hän pitää eli 

minkälaisten ihmisten parissa hän mieluiten viettää aikaansa sekä kasvatustausta, vanhempien 

valinnat ja elinympäristö. Listaa voisi jatkaa loputtomiin pohtien geneettisen perimän vaikutusta, 

luonnetta ja yksilön eri kypsyysvaiheita eri elämäntilanteissa, mutta se ei olisi tämän tutkielman 

puitteissa mahdollista eikä relevanttia. 

 

Tämän tutkielman nuorilla valinnan vapaus ympäristössä, jossa koulutustaso oli matala, näkyy 

epätietoisuutena ja ajelehtimisena. Riitan koulutus eteni portaittain ammattiin, jossa hän on erittäin 

tyytyväinen. Hänellä ei ollut vanhempia opastamassa. Hänen ohjaus oli riippuvainen opettajista ja 

opinto-ohjaajista. Hän kävi säännöllisesti psykiatrilla, johtuen masennuksista, joita äidin itsemurha 

aiheutti. Turvaverkko ympäröi hänet koulutetuilla ohjaajilla ja auttajilla. Huolimatta huomattavan 

rankasta lapsuudesta, jossa läheistä turvaa ja huolenpitoa ei juuri ollut, ammattiauttajien avulla 

Riitta ohjautui selvästi muita haastateltavia mutkattomammin ammattiin. 

 

Jaska oli toinen joka päätyi aika mutkattomasti korkeakouluun, tosin hänellä oli armeijan jälkeen 

vaikeuksia sopeutua opiskeluun uudestaan ja hän oli hetken aikaa työttömänä. Hän pelkäsi 

työpaikkansa pysymisen – joka on eri kuin mihin hän on kouluttautunut – puolesta. Häntä 

huolestuttivat tulevaisuuden epävarmuustekijät, joita hänen mukaansa aiheuttavat jatkuva 

insinöörien ylikouluttaminen ja vuokratyövoiman käyttö saivat epäröimään perheen perustamisessa. 

Tarkoitus olisi tulevaisuudessa opiskella diplomi-insinööriksi, kunhan rahatilanne parantuu ja 

puoliso pääsee töihin. Puoliso valmistuu diplomi-insinööriksi. 

 

12.4 Sosiaaliset siteet ja verkostot 
 

Nuorilla sosiaaliset siteet rajoittuvat yleensä kotiväkeen, sukulaisiin ja kaveripiiriin. Loppujen 

lopuksi näistähän iäkkäämpienkin verkostot koostuvat. Yliopiston käyneen, poliittisesti aktiivisen 
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keski-ikäisen ihmisen kaveripiiri on statukseltaan nuoren kaveripiiriä merkittävämpi ja tämä osaa 

käyttää verkostojaan tehokkaammin ja määrätietoisemmin. Varhaisessa iässä voi olla 

harvinaisempaa tuntea ystäviä, jotka ovat korkeasti koulutettuja ja korkeissa asemissa kuin 

vanhempana. Oman ikäiset ystävät ja tuttavat alkavat olla korkeasti koulutettuja aikaisintaan 

selvästi yli 20-vuotiaana. Nuoren verkostot ovat monesti hänen vanhempiensa verkostot, jolloin 

koulutettujen vanhempien tuttavapiiri on koulutuskentälle sijoittautumista loogisesti ajatellen 

parempi. Kuitenkin PROFIT -hankkeen ikähaarukassa kaikilla oli ainakin periaatteessa 

mahdollisuus olla korkeasti koulutettuja ikänsä puolesta. 

 

Vaikka verkostojen luominen ja sosiaaliset siteet katsotaankin nykyisillä työmarkkinoilla suureksi 

eduksi, niillä voi olla negatiivinen puoli. Vahvat sosiaaliset siteet voivat tuottaa verkostojen kautta 

haitallisiakin vastakkainasetteluja ja esteitä asettamalla sosiaalisia rajoituksia esim. sukuun, 

paikallisuuteen, sosioekonomiseen asemaan, luokkaan, sukupuoleen, etnisyyteen, uskontoon tms. 

perustuen (Kärkkäinen 2004, 31). Tämä tuli myös ilmi omissa teemahaastatteluissa; työpaikan tai/ja 

koulutuspaikan saaminen onnistuisi toisilta muualta päin Suomea, mutta kiintymys omaan 

asuinseutuun on liian suuri: 

 

K: No, ku sä sanoit, ett sä oot ollu pienestä pitäen kiinnostunu esimerkiks vaikka nyt sitten 
arkeologin hommasta, niin ... 
 
P: Mä oisin menny yliopistoon, jos sellanen olis ollu Porissa.  
 
K: Joo. Sun ei tullu mieleen, että sä oisit voiu hakee muualle, että ... 
 
P: Totta kai tuli mieleen. Mutt koska se oli sama juttu, ku siinä, ett mä en lähteny Helsinkiin 
ohjelmoimaan.  
 
K: Niin. Sä halusit olla Porissa. 
 
P: Niin. Kotiseuturakkaus, yhteys perheeseen ja ystäviin ja tähän paikkaan.  
 
K: Se menee kaikkien näitten asioiden edelle? 
 
P: Kaikkien. Enkä mä sitä kadu, vaikka nyt oonkin työttömänä.  

 

 

Touko olisi valmis matkustamaan työn takia, vaikka kotiseuturakkaus vetääkin puoleensa: 

 

K: Mistä sää mielellään ha..saisit töitä? Otatko sä mistä vaan vai haluatko sä jäädä tänne 
seudulle? 
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T: Mielelläni mä ottasin täältä Porista ihan töita, tai Satakunnan alueelta, lähitienoolta. Mut 
mut, valitettava todellisuus on se, että tietotekniikan alueelta ei Porista löydy, eikä 
Satakunnastakaan. Et se on sitten Helsinki, Tampere, Espoo. Niist löytyy sit töitä. Se on just 
kun ei oo ittellä niin paljo työkokemusta tost noin, niin sitä tarttis hankkia sit jostain. Se on 
vähä silleen, että jostakin kun saa työpaikan niin sinne mennään.  

 

Side voi tulla kotoa tai paikkakunnasta. Paikkakunta voi pitää sisällään tutun ympäristön, yhteisön 

ja elämäntavan. Paikkaan kiintyminen (place attachment) kertoo yleensä yksilön vahvasta 

tunnepuolen elämästä; siinä yhdistyy usein keskenään oma tieto, luulot ja uskomukset (Altman & 

Low 1992, 4-5). Paikkaan kiintyminen voi tulla lisäksi halusta kuulua johonkin ja sen myötä tuleva 

turvallisuuden tunne (Brown & Perkins 1992, 300-301). Ihminen on tavallisesti sijoittunut 

sosiaalisesti johonkin ryhmään, jonka hän tuntee hyvin. Tutut normit, tavat, käyttäytymiskoodit ja 

puhetapa ovat esimerkkejä niistä seikoista, jotka saavat jonkin paikan tai ryhmän tuntumaan 

läheiseltä. Paikkoihin voi liittyä mieluisia kokemuksia ja muistoja, jotka vahvistavat kiintymystä 

esim. kotipaikkakuntaan tai tiettyyn lähiöön. Paikoilla voi vastaavasti olla negatiivisia vaikutuksia 

aiheutuen mm. koetusta väkivallasta, avioerosta tms.; samoin kiinnostus paikkaan voi löyhentyä 

esim. kasvavan rikollisuuden tai emigraation seurauksena (emt.). 

 

Usein nuorten kohdalla siihen vaikuttavat vahvimpana kaverit. Anders oli esimerkki negatiivisista 

verkostoista ja siteistä, Pauli puolestaan oli esimerkki vahvasta siteestä kotipaikkaansa. 

Suurimmalla osalla haastatelluista kaverit vaikuttivat jonkin verran. Niin kaveripiiriin kuin 

paikkaankin kiintymiseen liittyy monesti ns. insiders-outsiders -ajattelu (Hufford 1992, 246), jolloin 

ei haluta olla ulkopuolisia vaan turvallisuuden tunnetta haetaan tutusta kaveripiiristä ja 

elinympäristöstä. 

 

Koska positiiviset kokemukset lisäävät kiintymystä elinympäristöön, voisi luulla, että korkeassa 

sosiaalisessa asemassa oleva ei muuttaisi paikkakuntaa tai kotipiiriään niin helposti kuin heikossa 

sosiaalisessa asemassa oleva. Kuitenkin Hummon (1992, 257-258) on havainnoinut, että 

korkeammassa sosiaaliluokassa oleva on valmiimpi muuttamaan kuin matalammissa 

sosiaaliluokissa olevat. Tähän voi olla syynä koulutuksen mukana tuleva tietämys ulkoisesta 

ympäristöstä sekä ennakkoluulojen ja uskomusten muuttuminen realistisemmaksi näkökulmaksi. 

Paine saada hyvä asema verrattuna kanssaihmisiin kyseisessä sosiaaliluokassa voi lisätä halua 

liikkuvuuteen. 
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Saara koki hyötyvänsä verkostoitumisesta ja vahvoista sosiaalisista siteistä kavereihinsa. Hän 

opiskelee taideteollisessa korkeakoulussa. Hänen molemmat vanhempansa ovat kouluttamattomia. 

Hän oli nopeasti havainnut, ettei verkostoituminen hänen alalleen onnistuisi muuten kuin 

kavereiden kautta: ”Kaverit ovat vanhempia tärkeämpiä uralla etenemisessä, koska heiltä voi saada 

ammattitaitoisempaa apua. Vanhemmat eivät ymmärrä niin paljoa tästä minun alastani, joten he 

eivät osaa neuvoa.” 

 

Eveliina ei kokenut kaveripiiriään hyödylliseksi eikä haitalliseksi. Hänellä oli parempi 

koulumenestys kuin kavereillaan. Kaveripiirin heikompi koulumenestys ei vaikuttanut Eveliinasta 

hänen omaan pärjäämiseensä. 

 

K: Oliks sulla kavereita? Miten ne vaikutti sun elämään…perheen ulkopuoliset ihmiset? Oliko 
sulla semmosia ihmissuhteita? 
 
E: On mulla ollu aina muutama kaveri ja ihan hyvii ystävii. Mä oon aina kulkenu ja 
liikkunu…aina yks tai kaks, kuka kulloinki on ollu. Ei oikeestaan sillai kuitenkaan enempää 
kuin ne yks tai kaks.  
 
K: Oliko nää kaverit, joitten kans sää liikuit, oliko ne tälläsia pärjääjiä tai koulussa pärjääjiä 
vai oliko ne semmosia jotka mielummin harrasti tommosta näpistelyä vai mihin sä niinku…? 
 
E: Siltä väliltä. Ei ne ollu pärjääjiä eikä semmosia että must ois vielä pahempi rikollinen 
tullu. Kyl me yhdeskin vähä näpisteltiin mut ei mitään pärjääjiä kyl ollu. 
 
K: Mut sä sanoit että sä pärjäsit hyvin koulussa et sä sait tavallaan sieltä sitä positiivista 
palautetta… 
 
E: Mä oon aina ollu kavereitani parempi koulussa. 

 

 

Hilkka ei näe tuttavapiiriään hyödyllisenä verkostona. Sen sijaan hän arvioi, että erilaisella 

kaveripiirillä olisi voinut olla negatiivisia vaikutuksia. Harrastusten kautta Hilkka ei ole onnistunut 

verkostoitumaan. Epämiellyttävät muistot koululiikunnasta näkyivät useiden vuosien jälkeen. Into 

harrastuksiin palasi aikuisiällä työn myötä. 

 

K: Entäs miten pärjäämiseen on vaikuttanut kaveripiiri ja muut sukulaiset, tai siis kaveripiirit 
ja sukulaiset ja ei-sukulaiset? 
 
H: Mä luulen että se on yks osatekijä, et mulla on ollu ainakin nuorempana vielä kunnolliset 
kiltit kaverit. Tai no normaalit. Ei mitään hirveen ylikilttejä mutta…Nyt myöhemminkin sitte 
sillai että mulla ei oo mitään semmosta hirvittävän laajaa ystäväpiiriä. Osa sukulaisista on 
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suurin osa samanikäsiä serkkuja, jotka ollaan ehkä nuorempana ollaan oltu tekemisissä ja 
yhteys on katkennut ja taas ollaan tekemisissä. Mut että se muu suku on sillai että en mä… ne 
vaan on siellä taustalla sitten. En mä tiedä onks ne varsinaisesti vaikuttanut sitten. 
 
K: Entä miten sä oot kokenut sen että nää harrastukset ja sosiaalinen osallistuminen tai 
järjestötoiminta, onkse vaikuttanut pärjäämiseen? 
 
H: Mmm… mä en oon nuorena harrastanu hirveesti mitään. Just ku mä oon kauheesti 
lukenut. Hyvä harrastushan on seki, mut mä sitä joskus mietein katkerana, että oisko se ollut 
hienoo, jos mun vanhemmat ois laittanut mun pienenä johonkin harrastukseen, johonki 
balettiin. Että ois ollut aikuisena joku balettitanssija. Mut toisaalta kun nyt aattelee, niin on 
ollut hyvä kun on ollut valinnanvapaus valita ettei oo väkisin laitettu mihinkään 
harrastuksiin. Vaan on sitten aikuisiällä ja työn kautta sitten..kun on ollut nuoriso-ohjaaja 
niin on ollut hirveesti kokeiltu erilaisia lajeja. Mä oon sitä kautta päässy kokeilemaan ja sit 
mä päätin että mä meen sinne aikuisbalettiin joskus..hassua..kokeilemaan sitä sitte. Et nyt 
ajatellen se on hyvä ettei ole pistetty mihinkään balettitunnille. Ja ymmärränkin hyvin miksei 
oo pistetty. Se on kauheen rankkaa fyysisesti ja henkisesti ja kaikkee. Mä olin aina viimeinen 
kaikissa juoksukilpailuissa ja hiihtokilpailussa ja kaikissa mahdollisissa. Siitä jäi kauhee inho 
kaikkea tälläasta liikuntaa ja semmosta kohtaan. Niin mä oon onnellinen, että on näin 
aikuisiällä päässyt kokeilemaan lajeja, semmosia urheilulajeja hyvässä porukassa. 

 

12.5 Yhteenveto kannustuksen, kaveripiirin ja transition efekteistä 
 

Tämän tutkielman aineiston henkilöillä kodista saatu kannustus näyttäisi edesauttavan nuoren 

parempaa koulutusta. Pelkästään kannustus ei kuitenkaan aina yksin riittänyt edistämään nuoren 

koulutusuraa lukiota pidemmälle. Nuori tarvitsi lisäksi asiantuntemusta ja hyviä verkostoja 

päästäkseen korkeakouluun tai hyvään positioon työmarkkinoilla. Kannustettu henkilö pääsi 

helpommin haluamaansa korkeakouluun, jos hänellä oli saatavilla asiantuntevaa apua. Henkilö, jota 

ei ollut kannustettu laisinkaan, ei näiden haastateltavien valossa kouluttaudu korkealle. Kannustus 

voi tulla kodin ulkopuolelta; opettajat, opinto-ohjaajat, muut ammattiauttajat, sukulaiset ja kaverit 

pystyvät vaikuttamaan kohdehenkilön valintoihin positiivisesti koulutuskentällä. 

 

Alan töihin pääsy voi edellyttää omien verkostojen luomista tai vanhempien verkostojen 

käyttämistä. Myös alalle, jossa työvoiman tarjonta on vähäisempää kuin sen kysyntä, 

valmistuminen on järkevää työmarkkinatilannetta ajatellen. Oma alakohtainen kiinnostus on 

merkittävä tekijä. Vaikka vanhemmat eivät olisi korkeasti koulutettuja, heillä on mahdollisuus tukea 

jälkikasvunsa pääsyä kouluun, josta heillä on tietoa. Esim. rakennusmies voi neuvoa käytännön 

asioita, jotka auttavat pääsemään rakennusinsinööriksi. 

 



 71

Verkostot ja vahvat siteet auttavat pääsyssä koulutukseen ja työmarkkinoille. Ne voivat olla myös 

haittatekijöitä. Henkilö, jolla on vahvat siteet esim. kaveripiiriinsä, kotipaikkaansa tai johonkin 

uskonnolliseen ryhmään, voi olla riippuvainen heidän mielipiteistään ja päätöksistään. 

Työmarkkinoilla liikkuvuus heikkenee huomattavasti, jos kiintymys kotipaikkaan on niin suuri, että 

se estää työnhaun kauempaa. Kaveripiiri taas voi vaikuttaa uravalintaan ja mennä joskus oman 

kiinnostuksen edelle. 

 

Transition merkitys näkyi tässä aineistossa siten, että iäkkäämpänä vastaajille oli muodostunut 

selvempi käsitys siitä, mitä he todella haluavat tehdä. Nuorempana tehtyjä virheitä oli havainnoitu 

myöhemmällä iällä. Eri elämänvaiheissa tehdyistä virheistä oli monesti opittu oman 

epäonnistumisen myötä. Väärien valintojen syyt ja seuraukset oli ymmärretty ja sisäistetty monesti 

vasta vuosien päästä. Iän myötä omat preferenssit olivat nousseet paremmin esiin. Pelkästään 

lukioaika ei aina tähän kuitenkaan riittänyt. 

 

13. Lapsuuden perhe: ilmapiirin ja ehjän perheen merkitys 
 

Lapsuuden perheen ilmapiirin ja avioerojen merkityksestä koulutukselliseen huono-osaisuuteen on 

tehty havaintoja alan kirjallisuudessa. Olen listannut alapuolelle kahden tutkijan löytämiä tuloksia 

heidän aineistostaan. Vertaan havaintoja tämän tutkielman henkilöihin niiltä osin kuin se on 

mahdollista. Johansson ja Vuori (1999, 57-59) havainnoivat Turussa seuraavasti projektinsa 

työttömistä ja sosiaalitoimen projektiin lähettämistä nuorista sekä heidän koulutuksestaan: 

 

1. Kodin huono ilmapiiri oli selvässä yhteydessä heikkoon koulumenestykseen. 

 

2. Suurin osa lukion suorittaneista oli peräisin ehjästä perheestä. 

 

3. Yksikään lukion suorittanut ei ollut kasvanut kodin ulkopuolella. 

 

4. Syrjäytymisaltteimpia olivat yksinhuoltajaperheiden nuoret, jotka keskeyttivät 

koulutuksensa eivätkä menneet sen jälkeen työhön tai uuteen koulutukseen. 

 

5. Avioerolla ja yksinhuoltajuudella on vaikutusta koulutuksen keskeyttämiseen ja 

syrjäytymisriskiin. Erityisen suuri tämä on pojilla. 
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13.1 Kodin ilmapiiri, avioero ja koulumenestys 
 

Miten kodin huono ilmapiiri vaikutti koulumenestykseen tai pärjäämiseen elämässä PROFIT -

aineiston nuorilla aikuisilla? Löytyykö ryhmästä samankaltaisia ilmiöitä ja mikäli löytyy, 

tarkastelen tekijöitä, jotka mahdollisesti aiheuttivat ilmiön. Joukko on sen verran pieni, ettei siitä 

voi tehdä yleistyksiä. On kuitenkin mahdollista käydä läpi ilmiöön johtavia tekijöitä, vaikka 

kyseessä onkin yksittäistapauksia. Kodin hyvän ja huonon ilmapiirin ovat määritelleet haastateltavat 

itse. Indikaattoreina he ovat pitäneet hyviä keskinäisiä välejä vanhempiinsa lapsena ja aikuisena, 

koettua väkivaltaisuutta, kodin riitaisuutta sekä saatua huomiota ja hellyyttä. Kaksi viimeisintä ovat 

erittäin subjektiivisia, jonka jokainen voi kokea hieman eri tavalla, koska toiset tarvitsevat 

enemmän hellyyttä ja huomiota kuin toiset. Jotkut voivat kokea vähäisenkin huomion täysin 

riittäväksi ja päinvastoin. 

 

Jaskalla oli kotonaan hyvä ilmapiiri ja hyvät välit vanhempiin edelleenkin. Hänellä oli omien 

sanojensa mukaan keskitason koulumenestys. Lukiota hän ei ollut suorittanut. On hyvin vaikea 

lähteä päättelemään, millä kaikilla tavoilla ydinperhe vaikutti koulussa pärjäämiseen. Käytännössä 

tässä tapauksessa näkisin hyvien perhesuhteiden vaikuttavan osaltaan ainakin Jaskan jatko-

opintojen kannalta. Hän näki vanhempiensa käyttäytyvän rationaalisesti ja piti vanhempiaan 

järkevinä. Näin ollen hänen vanhempiensa opastus vaikutti hänestä todennäköisesti loogiselta ja 

rationaaliselta. Perheessä jossa vanhemmat käyttäytyvät lapsen silmissä naiivisti, irrationaalisesti tai 

epäjohdonmukaisesti voi myös heidän antama opastus tuntua samankaltaiselta. Hyvät välit 

merkitsivät sitä, että Jaska oli valmis kuuntelemaan vanhempiensa neuvoja ja piti niitä 

varteenotettavilta. 

 

Toukon tarina on melko identtinen Jaskan kanssa. Toukolla oli peruskoulussa hieman huonompi 

koulumenestys, mutta polku ammattikouluun ja ammattikorkeaan on samankaltainen. Lisäksi 

hänkin kasvoi ydinperheessä. Toukon lapsuuden kodissa ilmeni vain pientä torailua ja maltillista 

alkoholin kulutusta. Hänellä on edelleen hyvät välit vanhempiinsa. 

 

K: Joo. Saanks mä sellasta kysyä, että oliks teillä sitten kotona ongelmia, mitä ois 
huomannut? Raha-asioihinhan sitä tässä keskitytään mutta oliko mitään semmosta mikä ois 
pistäny silmään? 
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T: Ei raha ollu mikään semmonen et se ois ollu ongelma, mut totta kai sitä oli silloin tällöin 
jotain sanaharkkaa jostain asioista. Sisarukset tappeli keskenään ja vanhemmat riiteli sillon 
tällöin jostain jutuista. Semmosta mikä epämiellytti oli se, että vanhemmat otti viikonloppusin 
vähä alkoholia. Pari kaljaa ja lonkeroa äiti veteli.  …kun vähän kasvoi, niin sit ei enää 
tykänny.  
 
K: Entäs sun omat välit… ne on sitte hyvät sun isän ja äidin kanssa? 
 
T: Todella hyvät. Välillä mä mietin, että mitä pahaa mä oon tehny, kun mulla on noin hyvät 
vanhemmat [naurahtaa] 

 

Kärkkäisen (2004) mukaan lapsen omat koulutustavoitteet vaikuttavat enemmän kuin vanhempien 

ehdotukset; ristiriitatilanteessa lapset valitsevat useammin oman kuin vanhempien tarjoaman 

vaihtoehdon. Vanhempien retoriikka ja tapa esittää tavoitteet, joita he haluaisivat jälkikasvunsa 

saavuttavan, voikin siis olla yksi olennaisista seikoista. Esim. verrattaessa parhaan kaverin ja 

vanhempien suunnitelmia ja ehdotuksia merkittävää voi olla selityksen uskottavuus ja mielikuvat, 

joita he pystyvät luomaan. Mikäli lapsi tuntee jotkin tavoitteet epämieluisiksi tai epäsopiviksi 

itselleen, hän harvemmin yrittää toteuttaa niitä vaan preferoi jotain toista vaihtoehtoa. 

 

Taulukossa 19. on esitetty haastateltavat ja heidän koulumenestyksensä sekä kodin eheys. 

Koulumenestyksen luokittelin asteikolla heikko, vaihteleva, kohtalainen ja hyvä. Ne vastaukset 

joissa on kaksi merkintää tarkoittaa, että koulumenestys muuttui jossain elämänvaiheessa. 

Vaihtelevalla tarkoitan kouluarvosanojen ja koulumenestyksen usein vaihtuvaa ylä- ja alamäkeä. 

Kodin eheyden määrittelyssä tyhjä kohta tarkoittaa, että lapsuudessa ei ole koettu perhettä 

hajottavaa tapahtumaa. Yksinhuoltajaperheessä kasvamisen ja lapsuudessa koetun eron on sanottu 

vaikuttavan negatiivisesti koulutukseen (Pekkala 2003). 
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Taulukko 17. Haastateltavien koulumenestys ja kodin eheys 
 

  koulumenestys kodin eheys 

     

Riitta hyvä äidin kuolema 

Minna hyvä   

Eveliina hyvä ero 

Hilkka hyvä/koht   

Anders vaihteleva ero 

Jaska kohtalainen   

Marko vaihteleva sijaiskoti ja laitos 

Pertti hyvä   

Silja heikko ero 

Saara hyvä ero 

Touko heikko   

 Pasi koht/hyvä   

 

  *** 

 

Eveliinalla oli kotonaan huono ilmapiiri. Hänen vanhempansa erosivat. Hänen koulumenestyksensä 

oli hyvää ja hänet kannustettiin lukioon. Aikaisemmin totesin Eveliinan haaveammatin – opettaja – 

mahdollisesti kariutuneen siihen, että hänelle ei osattu antaa kodista riittävää informaatiota 

korkeakouluun pääsemiseksi. Kodin huono ilmapiiri ei vaikuttanut ainakaan silmiinpistävästi 

koulumenestykseen. Aina voi tietenkin arvailla, olisiko menestys ollut vieläkin parempi vai ei. Alla 

on Eveliinan kertomusta omasta lapsuudestaan. 

 

K: Muistaksä mitään sellasta? Että mikä ois jääny sun mieleen, jotain muutakin kuin tää 
taloudellinen ongelma tai tiukka tilanne. 
 
E: Kyl ne vanhemmat riiteli tosi paljon, eikä siinä ollut mitään lämpöä ja kyl se heijastu sit 
minuun jo aikasemmin. Jo alle kymmenen tai kakstoistavuotiaana mä olin jo suurrikollinen, 
varastin kaikki kaupat tyhjäks, koska mä en sitä rahaa saanu eikä mulle ostettu mitään niin 
sitä tarvi saada. Sit se loppu johonki kohtaan viistoist neljätoistikäsenä varmaan siin mä 
päätin että nyt ei enää. 
 
K: No jäitkö sä niistä jollain lailla kiinni sit? 
 
E: Jäin mä niist pari kolme kertaa sillon lapsena. 
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K: No tuliks niistä mitään seuraamuksia…? 
 
E: No yhdestä sit tuli. Mä olin jotain seittemän tai kaheksanvuotias niin lähetettiin kirje 
kotiin. Mä olin niin hyvä valehteleen että mä valehtelin mun elämässäni kaikki asiat kaikille 
ihmisille suurin piirtein. Jostakin ne kuitenkin oli saaneet mun oikeat tiedot ja oikeat osoitteet 
ja tuli kirje kotiin. Mut seki vähä niinku  painettiin villasella ja unohdettiin ja lakastiin maton 
alle, ettei oikeesti keskitytty mihinkään ongelmiin. 
 
E: Ja meijän äiti oli väkivaltainen mua kohtaan ja käytti fyysistä kuritusta ihan olemattomista 
asioista ja seki on tietysti vaikee… Mä oon käyny täs kaikki läpi täs eron jälkeen. (Puhuu 
omasta avioerosta) 
 
K: No millä tavalla sä itse selvisit tosta, kun toi kuulostaa rankalta lapsen elämältä. 
 
E: No periaatteessa oli perusturvallinen lapsuus. Tietysti kun on oma äiti on millanen on niin 
siinä synty semmonen että…ei me olla vieläkään…kyl me moi sanotaan ja kysytään et mitä 
kuuluu lapsille ja hyvää kuuluu ja töissä on menny hyvin ja nähdään viikottain mut kyl mä sit 
jotenkin varmaan jossain vaiheessa vasta kakskymppisenä tajusin vasta sen, et hei, se on ollu 
tosi väärin, et millai se on kohdellu mua. Ettei sillai lapsii saa…ja sitten tuli viha ja 
katkeruus, tai joku suru. Ehkä mä niist vihasta ja  katkeruudesta oon  päässy eroon. Mä en tiä 
miten mä sit selvisin. Ehkä pakenin sit kouluun, ja niinku silleen pärjäs sit yksin ja lähdin sit 
jo…en mä oikeestaan. Kuustoistvuotiaana alko silleen jo, et mä lähtisin sit jo kotoo, lähdin  
karkuun sit pois, joka paikkaan. Et sillai. 

 

Omien sanojensa mukaan Eveliina katsoi koulun olleen hänelle pakopaikka. Menestys koulussa 

olisi siis periaatteessa voinut jopa parantua kodissa tapahtuneiden ongelmien vuoksi. Hän piti 

lapsuuttaan perusturvallisena äitinsä väkivaltaisuudesta huolimatta. 

   *** 

 

Siljalla koulumenestys oli heikkoa ja kotona oli huono ilmapiiri. 

 

K: Millanen suhde sulla on tällä hetkellä sun vanhempiis? Tapaatko sä heitä säännöllisesti? 
 
Si: Joo, siis itse asiassa mun isä asuu ihan siinä naapurissa, naapuritalossa ja tälleen näin, ja 
kyllä mä siitä oon yrittänyt nähdä että hän on sairas ja tälleen näin ja.. 
 
Si: Hän lähti kotiansa sitten siitä. Niin..kyl me oltiin ihan hyvissä väleissä, se  kävi tässä ja 
näin. Sitten kun se on tämmönen vähän alkoholisoitunut niin en oikein tykkää nähä hirveen 
usein.[naurahtaa]. 
 
K: No oliks se sillon ku sä olit nuori, niin oliko hän jo sillon…Oliks tällä tekemistä 
vanhempies eron kans? 
 
Si: Joo oli oli! Se oli mulle…siinä oli oikeestaan kummatkin ihan alkoholisteja ja sitten tuli 
riitoja ja kaikkea niin ei siinä ollut mitään tehtävissä. Ja parempi niin, mä olin tosi 
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helpottunut sillon ku mä olin kakstoista niin mä muistan kuinka mä olin niin helpottunut siitä 
ettei ne ollu enää saman katon alla [nauraa]. 

 

   *** 

 

Hilkan koulumenestys oli peruskoulussa hyvä. Lukiossa arvosanat putosivat ja suoritus oli 

keskitasoa. Hänen lapsuuden kotinsa oli ydinperhe, jossa ei ilmennyt mainittavia riitoja. 

Henkilökohtaisesti hän häpesi isänsä viikonloppuisin tapahtuvaa alkoholinkäyttöä. 

 

K: Mennään eteenpäin. Okei, jos sä muistelet sun varhaislapsuutta ja kouluunmenoa niin 
oliks se helppoa vai hankalaa vai jättiks se jotain muistoja? 
 
H: Mä olen ollu aikaisemmin arka lapsi. Että varmaan oon jännittänyt kouluunmeno, mut mä 
sain sieltä aika nopeesti semmosen hyvän kaverin, että muistan että se helpotti tosi paljon. Mä 
muistan että mä olin avuton, että mä en suurinpiirtein osanuu solmii kengännauhoja ja kuorii 
perunoita. Mulle kuorittiin perunat. Muttei…siis ope [nauraa] mutta se autto paljon, että 
löyty semmonen kaveri. Oli semmonen suhteellisen iso koulu, ihan niinku oli vitos-
kutosluokkaan asti. Niin mä ihmettelen sitä nykypäivänä, että miten mä oon sinne osannu 
mennä. Kai sitä on sitten vaan menny ryhmän mukana, koska se on aika iso koulu. 
 
K: Entäs sitten toi koulunkäynti? Miten se on vaikuttanut pärjäämiseen? 
 
H: Niin. Sillon ala-asteella ja yläasteellakin mulla oli suhteellisen hyvää koulussa. Et en mä 
ainakaan koe sitä että se ois huonolla tavalla vaikuttanut. Mut se oli oikeestaan kova pala 
lukiossa…enkä mä usko että välttämättä oisin ollu kovin huono. Ehkä sekin teki että oli niin 
hirveen isot luokkakoot. Meillä oli kolkytkaks siinä yhessä luokassa ja sitten just kun on ollut 
varsinkin semmonen, vaikka mä teen sitä työkseni niin en halua hirveen isojen ryhmien edessä 
olla. Et se on hankalaa, kun on jännittäjätyyppi. Et mä luulen että se vaikutti osaltaan 
tuntijuttuihin, etten mä ollut hirveen aktiivinen tunnilla kun se oli niin iso se luokka ja muuten 
kaikki on paljon parempia kuin minä ja tosi jotenkin ahdistunut nuori siinä joukossa. 
 
K: …jos palataan siihen lapsuuteen, siihen (isän) alkoholinkäyttöön… 
 
H: …siis se ei oo suoranaisesti koskaan johtanut työttömyyteen tai tämmöseen. Se on ollu 
tämmöstä. En mä tiä oliks se niinku moni muu…onks se niinku viikonloppujuopotttelua, tosi 
isoja määriä. Mutta kuiteski niin, että on pystyny työpaikan pitämään. 
 
K: Toiks se minkälaisia ongelmia? 
 
H: No sehän oli siis ihan kamalaa. Siis edelleenkin tietyl tavalla. Tai se aina välillä…sitä on  
sitä en enemmän ja sitten vähemmän. Se menee silleen kausissa. No se et..niinku nuorena…en 
mä siit hirveesti just näille ystäville, et en mä jotenki koin, et mä en haluu siitä puhua. Enkä 
voinu puhua. Mutta tota siis se oli hirveä häpeä niinku mulle henkilökohtasesti, ja sitte tietysti 
aiheutti jonkin verran, tai mitä aiheuttaa vieläkin vanhempien kesken semmosta riitaa. 

 

   *** 
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Pertti kasvoi ydinperheessä ja piti lapsuuttaan onnellisena. Kotona oli hyvä ilmapiiri. Lapsuutta 

varjosti äidin sairastelu sekä isän alkoholinkäyttö, jota Pertti ei kuitenkaan pitänyt ongelmana, ” 

koska isän ryyppääminen nyt oli semmosta, ettei hän ollu väkivaltanen meille eikä muutenkaan. Ett 

siis lähinnä se oli rasittavaa ja ärsyttävää, koska sitä humalaisen paasausta kesti ja kesti ja 

kesti...”. Pertin koulumenestys oli hyvää niin peruskoulussa kuin lukiossakin. 

 

   *** 

 

Andersin vanhemmat olivat eronneet. Isäänsä hän näki lapsena erittäin harvoin, mutta 

murrosikäisenä hän oli enemmän tekemisissään isänsä kanssa. Äidillä oli alkoholin kanssa 

ongelmia. Anderssin koulumenestys oli vaihtelevaa, riippuen perheen tilanteesta ja opettajasta. 

 

K: No, mites sitten kouluun meno? Sujuks se ihan hyvin? 
 
A: Ensimmäisenä koulupäivänä mä itkin koko päivän sieltä, halusin sieltä pois. Mä en 
viihtyny koulussa yhtään ollenkaan. Kyll siitt sitt alko menemään ja sitt kolmannell luokall 
tuli semmonen tilanne, ett jostakin syyst se opettaja hiers mua ja mun numerot tippu todella 
paljon. Ja sitt mä muuten mein isän tykö, niin sitt mun numerot nousi todella paljon. Sitt tuli 
melkein kiitettävii koko ajan.  
 
K: Ett sä vaihdoit sitten koulua myös? 
 
A: Joo. Mä oon aika monta kertaa vaihtanu peruskouluaikan kouluu muuttamisen takia. 
 
K: Joo. Sitt, ku sä muutit iskän luo, niin mites sitten se kotielämä tai se meni? 
 
A: No, se oli oikeestaan ihan hyvää aikaa, koska me asuttiin silloin mein isän kans 
kahdestaan. Ett hän kyll oli tämän nykysenkin vaimonsa kanssa, mutta he ei asunu samassa 
taloudessa. Sitt, ku muutetiin sielt takas Poriin, niin sitt ne ongelmat tavallaan alko sitt, ku 
tää nainen tuli siihen kuvioihin mukaan. 

 

   *** 

 

Saaran vanhemmat olivat niin ikään eronneet, jota ennen kodissa oli ollut huono ilmapiiri. Hän piti 

eroa erittäin hyvänä ratkaisuna. Huonona puolena hän mainitsi omakotitalon, josta lapsuuden perhe 

joutui luopumaan erosta johtuvien rahaongelmien takia. Eron jälkeen niukkuus tuntui 

jokapäiväisessä elämässä. ”Äiti teki paljon töitä, jotta selvittiin. Aina oli ruokaa, mutta ei voinut 

juurikaan mennä minnekään. Jouduin kasvamaan isoksi nopeasti.” 
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Huomiota hän sai vanhemmiltaan mielestään riittävästi, vaikka eron jälkeen isän antama aika 

vähenikin. Koulumenestys on ollut Saaralla hyvää. Vaikeuksien kautta hän pääsi lopulta 

haluamaansa oppilaitokseen. Ensi yrittämällä portti taideteolliseen korkeakouluun ei auennut. Hän 

kävi ammattikorkeakoulun, mutta ei työllistynyt alalle. Turhaksi kokemansa koulun jälkeen hänen 

onnistui vihdoin päästä taideteolliseen korkeakouluun. 

 

   *** 

 

Minna pärjäsi koulussa hyvin. Hän kasvoi ydinperheessä, jossa ei ilmennyt mainittavaa 

eripuraisuutta. Kodissa oli hyvä ilmapiiri. 

 

K: Joo. No, itse asiassa nyt menee vähän kauemmaksi, ett mä kysyn ihan tämmosta lapsuutta 
tai lapsuudenkotia. Niin mitä sä ajattelet siitä, miten oliko sulla onnellinen lapsuus? 
 
Mi: Oli ... oli, joo. Meitt on neljä sisarusta ja vanhemmat tietysti. Sitt oli aina lainoja kanssa, 
ku äiti oli kotona ja isä kävi töissä, niin oli tosi tiukkaa aina. Ett siinn aina kädest suuhun 
melkein mentiin, ettei paljon mitään saanu sitt ylimäärästä. Mutt sen oppikin sitten itte, että 
täytyy samalla elää, ettei mitään rupee kauheesti kaikkee osteleen ja sillai, ett osaa säästää ja 
pistää ne just, mihin kuuluukin: laskuihin ja ruokaan rahat, säästäväisyytt. 
 
K: Ja sitt täss oli keskeinen tekijä just se tavallaan, ett se toimeentulo oli yhden elättäjän 
varassa? 
 
Mi: Joo ... joo, ett ku äiti oli koton sitt, niin sillain se oli just niukkaa. Ett olishan se ollu 
varmaan parempi tilanne, jos äitikin olis ollu töissä. Se oli meiän kans kotona ja en mä sitt 
tiedä, ei se senkän jälkeen menny töihin. Ett se on joskus nyt vaan ollu töissä sitten, pienii 
aikoi. 

 

   *** 

Riitan koulumenestys oli hyvää. Hänellä ei ollut ydinperhettä, koska hänen äitinsä kuoli. Kotona oli 

hyvä ilmapiiri, mutta suurimman osan ajasta hän vietti veljensä kanssa. Pasi menestyi koulussa 

omien sanojen mukaisesti tarkoituksellisesti keskitasoisesti. Hänellä oli ydinperhe, jossa ilmapiiri 

oli hyvä. 

 

Saaran ja Eveliinan koulumenestys on päinvastainen kuin Johanssonin ja Vuoren havainnoissa. 

Jaskan ja Pasin kohdalla se riippuu siitä, katsotaanko koulumenestystä koulussa saatuina 

arvosanoina vai sijoittumisena viimeisimpään oppilaitokseen. Siljan, Pertin, Hilkan, Minnan ja 

Andersin tapaus puolestaan pitäisi sisällään em. tutkijoiden samanlaisia havaintoja. Heidän 

mukaansa ongelmat kulminoituivat poikiin, joten olisi relevanttia kiinnittää tässä mielessä huomiota 
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PROFIT -aineiston miespuolisiin. Verrattaessa raa-asti tätä aineistoa ja Turussa tehtyä tutkimusta 

molempien aineistojen miespuolisilla näyttäisi olevan paljon samankaltaisuuksia. Ainakin Pertin, 

Andersin ja Markon – josta tarkemmin seuraavassa kappaleessa – elämänpoluilta on löydettävissä 

Johanssonin ja Vuoren mainitsemaa yhteyttä koulumenestyksen ja kodin ilmapiirin välillä, myös 

Jaska sopii joukkoon pienellä varauksella. Kaikki neljä sopivat kohdan 5 muottiin; eli avioeron 

vaikutus koulun keskeyttämiseen ja syrjäytymiseen. 

 

Naispuolisia tarkastellessa ilmeni, että heille ydinperhe ei ollut yhtä merkittävä tekijä 

koulumenestyksen kannalta kuin miespuolisilla. Ero koettiin myös positiivisena seikkana kodin 

paremman ilmapiirin kannalta. Riitta eli muihin nähden poikkeuksellista elämää, jonka puitteissa 

häntä on vaikea verrata muihin. Tarkoitan tällä sitä, että vaikka kodin ilmapiiri ja koulumenestys 

olivat hyviä, perheellä ei juuri ollut yhteiseloa. Riitalla oli ydinperhe kahdeksanvuotiaaksi saakka, 

jossa äiti käytti runsaasti alkoholia ja isä oli paljon poissa. Äidin kuolema muutti tilannetta siten, 

että Riitan seurassa olleet aikuiset olivat useimmiten ammattiauttajia. 

 

Ydinperheen ja avioeron merkityksestä on käyty kiivasta keskustelua monella foorumilla. Näiden 

tekijöiden on arveltu vaikuttavan lapsen henkiseen kehitykseen, koulutukseen ja pärjäämiseen 

elämässä. Kysymykset ovat monesti filosofisia ja pitkälti riippuvaisia ajasta, paikasta ja tilanteesta. 

Kun palataan ajassa takaisin niihin vuosikymmeniin, jolloin avioerojen yleisyys oli vähäistä ja 

eroaminen paheksuttua, voidaan päätellä ainakin kaksi asiaa verrattaessa erolasten tilannetta silloin 

ja nyt. Silloin avioero otettiin vankemmilla perusteilla kuin nykyään. Perhe joka silloin hajosi, oli 

todennäköisemmin selvästi suuremmissa ongelmissa kuin keskimäärin nykyajan hajonnut perhe. 

Postmodernissa yhteiskunnassa avioliiton perusteena eivät ole taloudelliset intressit ja lapsista 

saatava hyöty, vaan kyse on ennen kaikkea omasta emotionaalisesta tarpeentyydytyksestä (Beck & 

Beck-Gernsheim 1995, 24). 

 

Jos perhe hajoaa vakavien ongelmien seurauksena – kasautuneiden ongelmien, kuten alkoholismin, 

perheväkivallan ja taloudellisen ahdingon vuoksi – siinä ympäristössä kasvavat lapset ovat kokeneet 

keskimäärin traumaattisempia kokemuksia kuin sellaisen perheen lapsi, joka on kokenut eron esim. 

vanhempien erimielisyyksien tai partneriin kyllästymisen seurauksena. 2000-luvulla avioeron 

seuraukset eivät siis välttämättä näy yhtä suurina kuin 1970-luvulla. Tässä tapauksessa kysymys ei 

oikeastaan ole avioeron seurauksista vaan siitä, mitä lapsi on joutunut käymään läpi ennen eroa. 

Nykyajan avioerolapsi on siis yhä useammin sellaisesta perheestä, jossa taloudellinen tilanne, on 

hyvä ja väkivaltaisuutta ei esiinny. 
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Avioerossa lapselle on vaikeaa samaa sukupuolta olevan vanhemman lähtö kotoa ja lapseen ehkä 

tiedostamattakin kohdistunut torjunta ja katkeruus, vanhempien muuttuvat puheet toisistaan ja se, 

ettei lapsella ole mahdollisuutta ymmärtää vanhempiensa muuttuneita asenteita eikä vaikuttaa 

elämänsä kokonaismuutokseen. Lisäksi taloudellinen asema heikkenee monesti eron myötä. 

(Kärkkäinen 69.) 

 

Andersin vanhemmat erosivat, kun hän oli kaksi vuotias. Ongelmia ilmeni hänen isän mentyä 

uudelleen naimisiin. Vastoinkäymisistä huolimatta hän piti lapsuuttaan onnellisena. 

 

K: Joo. Silti sä ajattelet, ett se on sun oma vika, vaikka sä näät sen, että jos vanhemmat ois 
tietyllä lailla kannstanu, niin? 
 
A: Niin. No, sanotaan, että siinä 16-22 ikävuoteen, niin silloin tavallaan ehkä  se oli 
semmonen , ett vanhemmat jätti mua oman onnen nojaan, ett milloin ois ehkä eniten tarvinnu 
sitä tukee. Ja sitt sinä aikana mä tein tosi paljon semmosia huonoja valintoja, ett siinn 
mieless.. . no, tavallaan kyll siinn on ollu molemmissa vikaa, sekä mussa että vanhemmissa. 
Mutt kyll mä silti katson, ett enemmän muss itessä, koska loppukädessä itte mä ne valinnat 
oon tehny. 
 
K: Joo. Mitä sä ajattelet, ett minkä takia sun vanhemmat ei oo tavallaan tukenu sua? Mikä 
olis syy siihen? 
 
A: Meiän isä meni uusiin naimisiin, eros silloin, kun mä olin kahden vanha. Ja hänen nykynen 
vaimonsa, niin jostakin syystä, hän ei hyväksy mua. Ja mä asuin heidän tykönään. Mä olin 
joku 15 vanha, mulle tuli tän naisen kans riitaa ja sitt mä sanoin, ett mä lähden äidin tykö. Ja 
sitt, ku mä tulin takasin, niin mull oli siell tavarat pakattu pahvilaatikkoon, ei ketään missään. 
Ja mä jouduin sitt lähteen mein äitin tykö asuun joka asui 24 neliön yksiössä silloin, niin 
sinne 15 vanhana. Ja mä jäin kntaan niin paljon kaunaa, ett siinä tavallaan meni isän ans 
välit poikki pitkäkski aikaa. Sitte meiän äitillä oli aika paljon alkoholin kans ongelmii.  
 
K: No, jos me mennään vielä vähän taaksepäin, niin sitten ihan lapsuuteen, aikasempaan 
lapsuuteen, niin mitä sä ajattelet siitä, onks se ollu ihan hyvä? Sujunu ok? 
 
A: No... lapsuus on, joo, sujunu ihan ok. Ett siitä voi kiittää oikeestaan kyllä sisaruksia 
enimmäkseen. He on kuitenkin mua hoitanu, ett mä näin lapsena meiän isää noin kaks kertaa 
vuodessa. Ja on mun veljen kans 12 vuott ikäeroo. Meiän äiti lähti vudeks opiskeleen toiselle 
paikkakunnalle. Mun veli hoisi sitt sen koko vuoden mua 16 vanhana. Ja tavallaan mun veli 
on tosi paljon joutunu hoitamaan mua silloin lapsena. Mutt ett ihan onnellinen lapsuus ollu 
sinä mielessä, ett ei mulle siitä jääny mitään sillai hampaankoloon. 
 
K: Joo. Sitt, ku sä muutit iskän luo, niin mites sitten se kotielämä tai se meni? 
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A: No, se oli oikeestaan ihan hyvää aikaa, koska me asuttiin silloin mein isän kans 
kahdestaan. Sitt, ku muutetiin sielt takas Poriin, niin sitt ne ongelmat tavallaan alko sitt, ku 
tää nainen tuli siihen kuvioihin mukaan. 
 
K: Ne oli kuitenkin tämmosii ihmissuhdeongelmii, ettei pärjänny? 
 
A: Joo, lähinnä. Ett kyllähän mä oon rahallisesti meiän isän kans tosi hyvät välit, ett sehän 
osti mulle melkein ihan mitä vaan mä halusin suurin piirtein. 

 

Johansson ja Vuori (1999, 57-59.) sanoivat ehjän perheen merkityksen tulleen selvästi esille 

tarkasteltaessa tutkimuksessa mukana olleita lukion suorittaneita nuoria. Suurin osa heistä oli 

viettänyt lapsuutensa molempien vanhempiensa kanssa. Lisäksi lukion suorittaneiden vanhemmat 

olivat hyvin harvoin työttöminä. Vastavasti sosiaalitoimiston projektiin lähettämien nuorten 

kotitausta oli muita useammin väkivaltainen, ja he olivat viettäneet usein pääosan lapsuudestaan 

vain toisen vanhemman kanssa. 

 

Syrjäytymisriskit edellä mainitussa tutkimuksessa näyttivät painottuvan pojille ja yleensä 

yksinhuoltajaperheistä tuleville nuorille, jotka ovat keskeyttäneet koulutuksensa tai eivät hae töihin 

tai koulutukseen. Nämä nuoret käyttävät eniten mielenterveyspalveluita, ja he tupakoivat sekä 

käyttävät huumeita muita tutkittuja nuoria enemmän. Rangaistukseen johtava käyttäytyminen on 

tällä ryhmällä muita ryhmiä yleisempää. Yksinhuoltajaperheistä tulleiden nuorten suuri osuus 

koulunsa keskeyttäneistä on merkki siitä, että avioerolla ja yksinhuoltajuudella on vaikutusta 

koulutuksen keskeyttämiseen ja syrjäytymisriskiin. 

 

13.2 Perheen ulkopuolella kasvaminen 
 

Vertaillessaan lukion suorittaneita ja kodin ulkopuolella kasvaneita Johansson ja Vuori (1999) 

havaitsivat, ettei yksikään lukion suorittanut ollut kasvanut kodin ulkopuolella. 

 

PROFIT -projektin teemahaastateltujen joukossa oli ainoastaan yksi kodin ulkopuolella kasvanut 

henkilö. Marko oli moniongelmainen nuori aikuinen, jolle oli jo lapsuudesta lähtien kasautunut 

huono-osaisuutta. Se näkyi mm. henkisenä ja fyysisenä sairasteluna. Hän oli kärsinyt 

masennuksesta ja ahdistuksesta. Sen lisäksi hänellä oli aikuisiällä todettu krooninen vakava sairaus 

sekä allergia ja astma, joka esti työllistymisen alalle, johon hän oli kouluttautunut.. Marko oli 

käynyt läpi koulukiusaamista ja perheväkivaltaa. 
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K: Sun äiti kuoli varhain sitten? 
 
M: Joo. No siit, mitä mä kysyin mummolta, et mikä oli ruumiinavauspöytäkirja niin patologin 
lausunto ois ollu että sydän petti, sydän loppu ja että mä olin se, joka löysi mun äidin 
kuolleena sieltä. 
 
K: Elikkä jos ajatellaan ihan lapsuutta, niin sillon niitä positiivisia ja negatiivisia 
käännekohtia..? 
 
M: No negatiivisia käännekohtia oli se että mitä mä pidin isänä niin olikin mun isäpuoleni ja 
se pahoinpiteli mun äitiä ja sit muakin ja se on ollu yks sellanen huono, mikä  vaikuttaa vielä 
tänä päivänäki. Ja sitten ku äidillä ja isäpuolella oli alkoholiongelma niin mut pistettiin 
asumaan lastenkotiin mun pikkuvelipuolen kanssa. Sielt meille haettiin sijoituspaikkaa sitte 
kasvattiperheeseen. Meidät pistettiin eri kasvattiperheeseen asumaan. Niin menin vuotta 
myöhemmin kouluunkin kuin normaalisti kun tää psykologi sanoi, että mulla on 
keskittymisvaikeus. Niin sit ne lemppas mut (kasvattikodista) pihalle. Mainittakoon, että he sai 
rakennettua omakotitalon vähän ennen kuin ne lemppas mut pihalle. Ja näista kasvattilapsista 
tienaa tosi hyvin…niillä oli molemmilla oli ihan hyvä työpaikkakin. Toi sit ku mut lempattiin 
pihalle tonne lastenpsykiatriselle osastolle Poriin, ja sanottiin sitten et me tullaan hakemaan 
sut pois mut koskaan ei tultu hakemaan sieltä pois. 
 
M: Sit sieltä mulle etittiin uutta sijoituspaikkaa, kun mä olin yheksän vanha, kaheksan 
yheksän välillä ja mulle etittiin uutta sijoituspaikkaa. Ja sit mulle löyty  pienryhmäkoti ja se 
oli taas semmonen hyvä käännekohta. Et siel oli… sai kasvaa kumminkin turvallisissa 
puitteissa ja ei ollu mitään perheriitoja tai alkoholiongelmaa, ja kaikki lapset oli siellä suurin 
piirtein samanarvosii ja siellä oli oikeudenmukaisuus silleen et ei ollu lellilapsii, et kaikki oli 
samanarvosii. Se on semmonen perhe…kodinomainen lastenkoti.  
 
K: Entäs siirtyminen peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen…? 
 
M: Siihen mahtuukin sitte paljon, siinä oli paljon vaikeuksia aika paljonkin. …kun mulla oli 
tää keskittymisvaikeusdiagnoosi, niin mut siirrettiin tarkkailuluokalle ja tarkkailuluokalla 
sitten mä olin vasta toka luokalla niin mut siirrettiin taas… jotka meni vuotta myöhemmin 
kouluun  toisluokkalaisena [8:27 epäselvä] niin mä olin koko luokan kuopuksena, muut oli 
sitte vanhempia siinä tarkkisluokalla 
…ja mä en tiä, mikä koulupsykologi tai mikä oli päättäny et ku oli keskittymishäiriö, niin 
pistetään tarkkailuluokalle, ku eihän siellä pysty mitään keskittyyn. Musta tuli aika pahasti 
koulukiusattu sillon tarkkailuluokalla ja mä sain silloin joka päivä pelätä et mä saan turpiin 
niilt muilt ja tosi usein sainkin turpiin sit yksinkertaisesti etten pystyny kävelemään 
pienryhmäkotiin, kun mä olin voittanut meidän luokkalaiset yhessä  maastojuoksussa niin sit 
ne hakkas mun jalat ihan  mustelmille ennen seuraavaa liikuntatuntia että perhana, toi ei 
enää voita meitä… ja näin. 
Kun mä pääsin sieltä pois, mun ois pitänyt, mä kävin siel koulupsykologil tai tämmösel kävin 
testeissä ja todettiin, ettei mun ees tarttis olla siellä tarkkailuluokalla, et mut oltais siirretty 
sieltä normaalille luokalle normaalikouluun. Niin mä en halunnu sinne normaalille koska mä 
oletin, et siellä olis semmosta hakkaamista ja kiusaamista sielläkin… 

 

Marko edustaa elämänkokemuksineen negatiivista ääripäätä, jonka epätasapainoinen koti 

lieveilmiöineen voi tuoda. Kasautuneet ongelmat – alkoholismi, väkivalta, koulukiusaaminen ja 
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huono fyysinen ja psyykkinen terveydentila – voivat maksimoida huono-osaisuutta vaikkei lapsi 

olisikaan kokenut avioeroa, kuten tässä tapauksessa. Lapsuuden kokemukset vaikuttavat lapsen 

itsetuntoon. Lapsena arat ja itsetunnoltaan valmiksi heikot, ovat joutuneet todennäköisemmin 

epävakaalle työuralle ja olleet pitkään työttöminä suurtyöttömyyden aikana (Kärkkäinen, 57). 

 

14. Haastateltavien terveydentila 
 

Kuvaan haasteteltavien terveydentilaa, jotta haastateltavien kokonaiskuva tulisi paremmin esiin. 

Rauhalan (1988, 21) ja Nettletonin (1995, 160-167) mukaan sosiaalinen status korreloi pitkälti 

terveydentilan kanssa. Rauhala painottaa koulutuksellisen ja Nettleton taloudellisen -huono-

osaisuuden merkitystä. Sosiaalisen pääoman merkitystä terveyteen on mittauksissa pidetty 

huomattavana tekijänä kysyttäessä koettua terveydentilaa (Tilastokeskus 2006). 

 

Haastateltavista useat olivat kärsineet masennuksesta, johon heillä oli ollut ja osalla oli vielä 

haastatteluhetkellä lääkitys. Masennuksesta kärsivistä ainoastaan Saara oli ollut ilman lääkitystä. 

Hänellä psyykkinen oireilu meni ohi vuodessa. Syyksi hän mainitsi ”opiskeluaikaiset takaiskut”. 

Fyysisesti vastaajat olivat terveytä Markoa lukuunottamatta. Pasi joutui lapsena 

leikkausoperaatioihin suolistosairauden vuoksi, mutta sen kummemmin tauti ei ollut häntä 

vaivannut. 

 

Johanssonin ja Vuoren (1999, 82) tutkimuksessa havaittiin masennusoireiden olevan suhteellisen 

vahvassa yhteydessä kotioloihin. Osaltaan sen vuoksi sijoitin terveyttä käsittelevän osan heti 

kotioloja kuvaavan osuuden jälkeen. Seuraavassa taulukossa olen tuonut esiin haastateltavien 

terveystilanteen. 
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Taulukko 18. Haastateltavien terveydentila 
 

  Terveydelliset ongelmat 

Riitta masennus ja ahdistus 

Minna   

Eveliina  

Hilkka masennus 

Anders masennus 

Jaska  

Marko reuma,astma,allergia,masennus

Pertti masennus 

Silja  

Saara masennus 

Touko   

Pasi suolistosairaus (lapsena) 

 

Riippumatta siitä, onko masennusta perusteltua pitää sairautena, masennuskokemus rinnastetaan 

monin tavoin kokemuksiin, jotka liittyvät vakaviin fyysisiin sairauksiin. Niitä ovat mm. fyysinen ja 

psyykkinen tuska, toimintakyvyn heikkeneminen ja hengenvaarallinen tila. Viimeisimmästä on 

esimerkkinä itsemurhan vaara. (Hänninen 2004, 279.) 

 

Kaikilla oli ollut lapsuuden perheessä taloudellisia ongelmia ja työttömyyttä. Useimpien 

haastateltavien koulutustaso oli matala. Ryhmänä haastateltavat olivat sairastelleet psyykkisesti 

keskimääräistä enemmän. Masennuskokemukset vaihtelivat hieman. Paulilla masennus oli 

kausiluonteista, vuodenaikaan perustuvaa. Riitalla se taas se oli diagnosoitu vakavaksi ja sillä oli 

selvä yhteys äidin kuolemaan. Andersin syy masennukseen johtui huumausaineiden käytöstä ja 

ehkä perinnöllisyydestä. 

 

K: Mites terveys ja henkinen hyvinvointi? 
 
A: No, tavallaan, mä kärsin masennuksesta, syön siihen lääkkeitä, ett nyt on löytynyt onneksi 
semmonen lääkitys, mikä sopii, sitä oon ottanu siihen. Ja kunto on tosi huono, ett urheillu en 
oo nyt. Sill tavall oikeestaan jääny, en oo moneen vuoteen oikeestaan enää tehny mitään. Ett 
ajatuksiss kyll on ollu, ett täytyis alkaa tekeen jotain, mutt se on sitt vaan jääny ajatusasteelle 
toistaseks.  
 
K: Mistä lähtien sä oot kärsiny masennuksesta? 
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V: Olisinkohan mä joku ... mitä mä sanosin, kyll mä varmaan joku seitsemän vuotta varmaan 
oo kärsiny. 
  
K: Joo. No, sä kerroit tossa, että se masennus liittyy siihen huumeidenkäyttöön .. 
pitkäaikaseen huumeidenkäyttöön ja sitt tavallaan stressiin näistä tuloksista ja näistä..? 
 
A: Joo, sitt ... mutt sekä mun siskolla että veljellä on myös masennus.mä uskosin, ett se on 
varmaan perinnöllistä, uskosin, ett mein äitilläkin on masennus. Hän ei oo hakenu sitt taas 
mitään apua siihen eikä suostu sitä tunnustaan. Ett sitt saattaa olla, ett se on perinnöllistäkin, 
ett voi olla, vaikk en olis ikinä käyttäny mitään, ois silti saattanu tulla ihan samalla lailla kuin 
siskolla ja veljellä. 

 

Hilkan masennuksella saattoi olla tekemistä ajoittaisen työttömyyden kanssa: 

 

K: No entäs psyykkinen hyvinvointi… 
 
H: Sitt taas kun oli puol vuotta työttömänä niin alkoi tulla semmosia oireita ja olen tehnyt 
töitä ihmisten kans joilla on mielenterveysongelmia niin tunnistin ne ehkä sit helpommin ja 
hakeuduin sit lääkäriin. Mut et se meni sit kans kun mä pääsin ekaks semmoseen neljän 
tunnin työhön ja mulla oli sen aikaa semmonen  lääkitys. En mä tiedä auttoiko se sit oikeesti 
mitä, mutta mä oisin kovasti halunnu päästä [epäselvä] lääkäriin ajan mut sinne oli 
hirvittävät jonot ilmeisesti, ettei sieltä kuulunut missään vaiheessa mitään ja  sit mä olin 
tavallaan päässy siihen töihin että mä itseni hoidin tai sit se, että tuli jotain mielekästä 
tekemistä, mutta ei mihinkään semmoseen vakavaan, mut huomaa tästä, et jos on puoli vuotta 
työttömänä ja alkaa tulla semmosii oireita, että varmaan jos ois pidemmän aikaa niin ne sit 
pahenis ja pahenis ja mulla on taipumus lievään depressiivisyyteen sit on. 
 

Haastateltavien masennukset ja selitykset mahdollisista aiheuttajista näyttäisivät olevan 

tavanomaisia. Sukutaakka, ruumiillinen sairaus, ajatusten umpikujat ja vieraantuneisuus ovat 

masennuksen arkiselityksiä (Tontti 2000, 55, 67, 81, 95), jonka eri genreen haastateltavat mahtuvat. 

Jotkut ovat sijoitettavissa useampaankin ryhmään. 

 

15. Yhteiskunnan problematiikkaa haastateltavien kertomana 
 

Haastateltavilla oli mahdollisuus kertoa asioista, jotka ovat heidän mielestään vialla yhteiskunnasta. 

Vain harva vaivautui miettimään tai osasi listata ongelmia muutoin kuin omasta lapsuudestaan tai 

omista virheistään käsin. Toin esiin halukkaiden ehdotuksia sekä syitä, joista yhteiskunnan 

negatiiviset asiat juontuvat. Paulin kannanotto oli seuraavanlainen. 

 
K: Susta tää yhteiskuntarakenteen muutos on tavallaan tuonu ne ongelmat? 
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P: Kyllä. Ja sitten... yks, mikä vaikuttaa on se, että tietynlainen se, että nykyään on niin paljon 
enemmän kilpailemassa ihmisiä samoista... tai siis vähemmistä työpaikoista, sanotaan näin. 
Että totta, väkiluku on noussut, mutt sitt, mikä on yks iso tekijä, on se, että naiset on tullu 
työelämään, että... ja se on paljon enemmän kilpailua työpaikoista. Että ennen vanhaan, kun 
hankittiin a) enemmän lapsia, b) ne hoidettiin kotona itte, niin ei sitt.. ei joka perheestä, niin 
ei tarvinnu huolehtia, ku sen miehen työllistämisestä. Mutta nykyään, kun kaikki a) haluaa, b) 
pakotetaan, c) kannustetaan, d) aivopestään töihin ja sitt on käytännössä tuplamäärä 
oikeastaan naisia viell enemmän, muutama prosentti enemmän, ku miehiä. Niin sitten onkin 
tuplamäärä väkeä työmarkkinoilla. 
 
K: Ett ootko sä sitä mieltä, ett miehet tekis näitä tämmosia... esimerkiks tekisitkö sä sun 
vaimon työn? Jos tavallaan tapahtuis joku ihme, että naiset lähtis pois työmarkkinoilta, niin 
tuntuuks sust, että riittäis miehiä sitt, ett jos sillä lailla työllistettäis kaikki miehet vaikka, että 
naisten työpaikat annettais miehille, niin tekiskö miehet niitä töitä sitten? 
 
P: No, ei kaikkien naisten tarvis palata... ei tietenkään. Siis nimenomaan kysymys oli siitä, 
että ne, joilla on pieniä lapsia, että mitä mun vaimolla esimerkiks ei nyt ole. Ja se on sinänsä 
irrelevantti kysymys, koska iltapäiväkerhoohan ei olis, jos yhteiskuntarakenne ois tommonen 
eikä ois päiväkoteja. …tämä nykyinen markkinatalouteen vapaaseen markkinatalouteen 
perustuva globaali yhteiskunta, missä ei kilpaillakaan enää pelkästään naapureitten kanssa 
niistä työpaikoista. Vaan nyt, kun on rajat avattu, niin kilpaillaan myös niitten kuuluisien 
puolalaisten putkimiesten ja somalialaisten vessansiivoojien kanssa samoista työpaikoista, 
niin tää suunta tulee ainoastaan pahenemaan. 
 
P: Ja samaan aikaan on tullu... no, teollinen vallankumous oli 1800-luvulla, mutta kuitenkin 
se on logaritminen se, ett kuinka se nousee. Ett samaan aikaan kehitetään koneita tekemään 
ne samat työt, mitä ihmiset teki ennen, jotta niille työntekijöille ei tarttis maksaa, koska kone 
ei kuluta, koska kone ei kuluta, ku energian ja huoltokulut. Samaan aikaan päivitellään sitä, 
ett ku tulee työttömiä, ett mitä näille tehdään, kun rakennetaan koneita, jotta ne ois 
tarpeettomia, ne ihmiset. Ja tämähän ... kysymys on myös siitä, että tämä pääomajohtoinen 
talousjärjestelmä, se vaatii, sitä ei kovin usein ääneen sanota, mutta se vaatii ja haluaa ja sen 
tarkotus on, että on mahdollisimman paljon työttömiä. Koska, jos työttömyys vähenee, niin 
palkat nousee, ihmiset voi valita työpaikkansa ja pääoman tuotto vähenee. 

 
   *** 

 

Jaskan näkemykset olivat enemmän mikrotasolla ja elämänkatsomuksellisia. Hän piti tärkeänä 

vanhemmilta saatavaa elämäntapaoppia. Koska kaikkien vanhemmat eivät pysty tätä antamaan, olisi 

vastuu myös koululla ja opettajilla. 

 

K: Tai sano nyt pari, kolme, mitä tulee mieleen semmosia hyviä juttuja. 
 
J: No, tämmonen lojaalisuus perhettä kohtaan. Ja perhe on yleensäkin semmonen, se on ollu 
aina etusijalla. Se on ollu semmonen ja semmonen rehellisyys, ett aina ollaan oltu rehellisii. 
Ett siihen on opetettu, ett jos lompakko löytyy, niin sitä ei tarvii mennä availemaan ja kattoon, 
ett onks siell rahaa ja sitt vast palauttaa, vaan se täytyy palauttaa semmosena. 
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K: Joo. Sulle on opetettu tämmoset jutut pienestä pitäen sitten? 
 
J: Niin. Ja välittäminen... toisista ihmisistä välittäminen, ehkä se. 
 
K: No, mä vielä kysyn kuitenkin, vaikka sä ajattelet.. sun on vaikee kuvitellakaan semmosta. 
Ja onhan se, eihän sitä voi tietää, miten ihmisen elämä menee, jos ois saanu toisenlaiset 
lähtökohdat, mitä on. Se on hirveen vaikeeta. Mutt, ett jos olis vaikeet kotiolot, niin mistäs 
hakisit sitä tukea ja apua, jos et sä saiskaan sitä sun vanhemmilta? Tai mistä sä olisit hakenu, 
jos et olisi saanut? 
 
J: Olisko se sitt ollu ainoo vaihtoehto se koulu, mistä mä olisin sitä hakenu. Mä uskon, ett mä 
olisin hakenu koulusta sitä... jostain. Ja kyllähän opettajat antaa usein mahdollisuuden siihen 
eleillään ja teoillaan, ett jos on jotain, niitt on helppo lähestyy kyllä. 
 
K: Sull on ollu sellaset hyvät opettajat sitten? 
 
J: On ollu, on ollu... joo.  

 
   *** 

 

Anders toivoi kohennusta avustuksiin tai korjausta elintarvikkeiden hintoihin. 

 

K: mitä sä ajattelet, mitä pitäis tehdä, muuttaa tai korjata, jotta asiat toimisivat nykyistä 
paremmin? Oisko joku semmonen, mitä selvästi vois tehdä, joko itse tai joku muu tai vaikkapa 
sitten yhteiskunta? 
 
A: No, nuo tuet sais kyllä nousta tai sitten muuten hinnat laskee. Ett se on ainoo tällä hetkellä, 
ett kauheen tiukkaa tekee pärjäämisen kanssa. Ett saa kyll laskea tarkkaan joka euron, ett 
mihin laittaa.  
 
K: Niin. No, mikä on semmosta, mikä saisi olla sitten edullisempaa? 
 
A: No, ruoka esimerkiks, seki tekis jo paljon.  

 

   *** 

 
Pasin oli täysin päinvastaisella kannalla kuin Anders. Hänen mielestään sosiaaliturva passivoi 
ihmistä. 
 

K: Onks sulla mitään sanomista tähän suomalaiseen hyvinvointijärjestelmään tai siihen 
liittyvistä työvoimapalveluista tai tällasista kun sulla on aika vähän itellä sitä kokemusta, 
onks sulla mitään semmosta yleistä mielipidettä asioista, että miten nämä liittyy 
pärjäämiseen? 
 
Pa: No sanotaan, että mullon tällainen yleinen mielipide… mä en asiaa hirveen hyvin tunne, 
sen takia voin olla vähän kärkevä, mutta mun mielestä Suomessa on sen verran hyvä 
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sosiaaliturva, että kaikis olosuhteissa se ei ees kannusta hakemaan töitä. Että se pitäis olla 
sen verran heikko, että jokaisen kannattais ottaa lähes mikä tahansa työpaikka vastaan.  
 
K: No sano nyt, mistä ihmisen pärjääminen johtuu sillä tavallla, että onko se kiinni omasta 
ittestä vai aiheuttako sen jotku muut tekijät, että jotku pärjää ja jotku ei? 
 
Pa: No sitä on vaikee sanoa. Mutta mun mielestä jokaisella ihmisellä on tietty 
älykkyysosamäärä ja jos se menee jonku tietyn rajan alle, niin silloin voi olla vaikeempi 
pärjätä. Mutta ei sekään tarkoita, ettei välttämättä pärjäis. Mutta sitten suurin osa, varmaan 
kaheksankyt prosenttia, mitkä mahtuu siihen välimaastoon eli on niin sanottu keskiluokkainen 
niin ku  mullakin, niin mä luulen sillon sitten tietysti se, että on tasaset lähtökohdat kotona, 
ettei oo semmosia kriisei eikä ongelmii, mikä heijastais, että sais rauhassa tehdä ja aina saa 
sopivasti tukee ja sopivasti kannustusta ja kotona ei oo mitään semmosii ongelmii, minkä 
kanssa siellä kotona joudutaan painisekeleen. Ainakin mulla se on varmasti vaikuttanut 
asiaan. On saanu ihan rauhassa edetä, ilman mitään kriisejä oikeestaan. 

 

Pasi oli joukosta ainoa, joka selvästi ei ollut hyvinvointijärjestelmän tarjoaman turvaverkon 

kannalla. Toisaalta hän huomioi, että omat lähtökohdat olivat hyvät ja tarve turvaverkon käyttöön 

pieni. Hän oli ainoa, joka ei ollut saanut toimeentulotukea. Pasi suhtautuikin itsekriittisesti ja arveli, 

että em. tekijät voivat vaikuttaa tulkintaan. Useimmat vastaajista tulkitsivatkin yhteiskuntaa ja 

tarpeita omista lähtökohdistaan. Ne ketkä olivat joutuneet turvautumaan tukiverkkoon, ymmärsivät 

paremmin myös sellaiset tarpeet, joita eivät itse tarvinneet. Osa haastateltavista totesi, että heidän 

tilanteensa ja elämänsä on lisännyt ymmärryskykyä ja opettanut heitä ajattelemaan muiden ihmisten 

kannalta. Elämän pienistä nautinnoista oli opittu ”ottamaan ilo irti.” 

 

16. Haastateltavien eri tyypit ja pohdintaa 
 

Koska tässä näytteessä ei lähtökohtaisesti vaikuta vastaajien vanhempien koulutus tai ansioiden 

suuret erot, voidaan tarkastella muita tekijöitä, jotka ovat mahdollisesti yhteydessä valintoihin 

koulutuskentällä. Vaikka vanhempien tuloerot eivät ole tässä näytteessä suuria, voi isän tai äidin 

rahankäytöllä kuitenkin olla eroja. Toiset perheet ovat voineet satsata esim. lukion kirjoihin ja 

lapsen kouluajan kulutuksen rahoittamiseen; toiset perheet ovat taas preferoineet joitain muita 

asioita. Vanhempien koulunkäyntiin kannustaminen ja koulutuksen arvostaminen saattavat 

esimerkiksi ennustaa lapselle annettavia rahallisia investointeja koulunkäyntiä varten. 

 

Selkeytin teemoittelussa tekemiäni havaintoja rakentamalla haastateltavista neljä erilaista tyyppiä. 

Teemahaastattelujen persoonista oli aika monimutkaista muodostaa erilaisia tyyppejä, koska 

lähtökohtaisista kriteereistä huolimatta ryhmä oli hyvin heterogeeninen. Tein jaon sen perusteella, 
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oliko vastaajalla hyvä vai huono lähtöasetelma. Koska kaikki olivat jo täyttäneet tietyt huono-

osaisuuden vaatimukset, oli rajausta täsmennettävä entisestään. 

  

Hyvät lähtökohdat vastaaja sai, mikäli hänellä oli ollut lapsuudessa perhe tukena, kodissa hyvä 

ilmapiiri ja vain verrattain vähäisiä ongelmia vanhempien alkoholin3 ja huumausaineiden käytön 

suhteen. Toinen segregoiva tekijä oli henkilöiden koulutus ja mahdollinen työ sekä niissä 

viihtyminen. Haastateltavien joukossa oli löydettävissä ainakin neljä eri tyyppiä. Nimesin heidät 

suoriutujiksi, yhteisöllisiksi, ajelehtijoiksi ja riippumattomiksi. 

 

Taulukko 19. Haastateltavien tyypit 

 
 

Suoriutujat olivat tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseen, koulutukseen ja työhön; heillä on ollut 

ydinperhe, jossa on vallinnut hyvä ilmapiiri. Yhteisöllisillä on ollut perhe vahvasti tukena ja kodissa 

on ollut hyvä ilmapiiri; heillä on hyvä koulutus, mutta ei oman alan työpaikkaa tai työpaikkaa 

ylipäänsä.  Ajelehtijat kuvaavat henkilöitä, joiden perhe ei ole ollut yhtenäinen, heitä ei ole 

kannustettu koulun käyntiin ja he ovat riippuvaisia yhteiskunnan turvaverkosta. Heillä vaikuttimena 

oli ollut kaverit ja yhteiskunnalliset tai elinympäristössä tapahtuneet muutokset. Riippumattomat 

                                                 
3 Vanhempien alkoholiongelmien on väitetty vaikuttavan negatiivisesti koulutukseen (Pekkala 2003). 

Haastateltavien tyypit

Lähtökohdat Koulutus/työ
Suoriutujat
(Pa, Mi) Hyvä Vaihteleva/

mieluisa

Yhteisölliset
(P, J, T) Hyvä Korkea/

ei oma ala

Ajelehtijat
(M, A, Si) Huono Matala/

ei vak. työtä

Riippumattomat 
(Sa, E, H, R) Huono Vaihteleva/

mieluisa
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painottivat itsenäisyyttä; heitä yhdisti oikean ammatin/koulutuksen löytäminen vaikeasta 

lähtötilanteesta huolimatta. Asemansa he olivat saavuttaneet vaikeuksien kautta. 

 

Suoriutujat tukevat niitä havaintoja, joissa perheen ilmapiirillä on merkitystä hyväksi koettuun 

elämäntilanteeseen. Korkeaa koulutusta se ei kuitenkaan ole taannut. Työmarkkinatilanne sen sijaan 

oli hyvä. Yhteisölliset puoltavat myös havaintoja kodin ilmapiirin positiivisista vaikutuksista. Heillä 

puolestaan koulutus on korkea, mutta siitä huolimatta työmarkkinatilanne on huono. Suoriutujista ja 

yhteisöllisistä yhteensä ainoastaan yksi ei ollut korkeasti koulutettu, hänellä oli ylioppilastutkinto. 

Ilmapiiri näyttäisi olevan tärkeä tekijä korkea-asteen tutkinnon saamiseksi. Kodin hyvä ilmapiiri 

puolsi kotoa saatua kannustusta. 

 

Ajelehtijat ovat esimerkki, jossa ongelmat kodissa, huono ilmapiiri ja kannustuksen puute tuottivat 

matalamman koulutuksen ja huonon position työmarkkinoilla. Riippumattomat tosin osoittavat, että 

vaikeuksienkin kautta on mahdollista löytää mieluisa työ ja joskus myös korkea koulutus. 

Kummassakin ryhmässä tärkein syrjäytymistä ehkäisevä tekijä oli ollut yhteiskunnan turvaverkko. 

Riippumattomat olivat paikoin selviytyneet myös oman asenteensa avulla. 

 

Näissä haastatteluissa ilmeni, että positiivisia vaikutuksia koulutuskäyttäytymiseen4 oli: 

1. kodista saadulla kannustuksella, 

2. asiantuntijuudella; ammattilaisten tuella, 

3. omalla kiinnostuksella sekä 

4. kodin hyvällä ilmapiirillä. 

 

Negatiivisia vaikutuksia oli puolestaan havaittavissa: 

1. Kodin huonolla ilmapiirillä, 

2. koulutusta väheksyvästä perheestä ja kaveripiiristä sekä 

3. pojilla huonon terveyden suhteen 

 

16.1 Parannusehdotuksia 
 

Tässä kappaleessa pyrin päättelemään haastateltavia apuna käyttäen toimivia ratkaisuja 

koulutuksellisen huono-osaisuuden välttämiseksi. Lisäksi olen poiminut muusta alan 

                                                 
4 Tarkoittaa tutkinnon saamista, painotuksena on korkea koulutus-aste ja valmistumisnopeus. Valmistumisen nopeudella 
kiinnitetään huomiota koulutuksen keskeyttämisiin ja ajelehtimiseen ilman koulutuspaikkaa. 
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kirjallisuudesta keinoja, jotka voisivat tepsiä edellä mainittujen asioiden ehkäisemisessä. 

Tavoitteenani on löytää toimivia tapoja, jotka olisivat pikemminkin institutionaalisia kuin 

vanhemmille suunnattuja moraalisääntöjä ja neuvoja. Haen siis välineitä oikean koulutuspaikan 

löytämiseksi, joka vaikuttaa eksplisiittisesti mieluisan työpaikan saamiseen.  

 

Havaintojen perusteella ainakin alla oleviin seikkoihin tulisi panostaa. Olen tiivistänyt 

parannusehdotukset lyhyesti tähän. Tarkempia perusteluja on löydettävissä seuraavista kappaleista. 

 

1. Joustavat koulutusmahdollisuudet myös jatko-opintoja ajatellen. 

2. Portaittain etenevien koulutusmenetelmien kehittäminen. 

3. Satsaukset ammattitaitoiseen opinto-ohjaukseen. 

4. Yhteiskunnan turvaverkon resurssien lisääminen. 

 

Mieluisan koulutusväylän ja ammatin löytäminen ei ole mitenkään mitätön asia. Koska alastaan 

innostunut ja kiinnostunut työntekijä on usein myös hyvä työntekijä, parantaa oikean työpaikan 

löytäminen mahdollisesti myös palveluiden tasoa miellyttävämmäksi ja asiantuntevammaksi. 

Lisäksi löytyvällä koulutuspolulla on vaikutusta mm. työttömyyteen ja taloudelliseen tilanteeseen 

niin mikro- kuin makrotasolla. 

 

Mitä on mielekäs työ? 

 

Määrittelen sen, mitä tarkoitan mieluisalla työllä seuraavasti. Yksinkertaistettuna työ on mieluisaa, 

kun sitä tehdessä tuntee mielihyvää. Monille ihmisille se merkitsee eri asiaa. Osa pitää tärkeänä 

työn joustavuutta, vapaa-aikaa, haasteita, työilmapiiriä jne. Joillekin tärkeimpiä asioita työssä ovat 

palkka, status, imago tai tunne siitä, että on osa jotakin, on hyödyksi ja tarpeellinen. Mieluisa työ 

onkin yleensä yksilön itse määriteltävissä. Annan myös aineiston puhua puolestaan. 

 

Mielekkäällä työllä voi toki olla negatiivisia efektejä. Työpaikan viihtyvyys, mielekäs työ, mukavat 

työtoverit, onnistumisen elämykset ja arvostuksen kokeminen voivat toimia magneetin lailla. Töitä 

tai työkavereita ei ehkä haluta jättää työpäivän päätyttyä. Työ tarjoaa positiivisia tunne-elämyksiä ja 

se vetää puoleensa. Työn tai työpaikan vetäessä liikaa puoleensa lähestytään eräänlaista 

’hunajaloukkua’ jossa työ tuottaa elämyksiä ja onnistumisia, ja huomio keskitetään siihen muiden 

elämänalueiden kustannuksella. (Antila 2005, 172.) 
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Osa haastateltavista kommentoi työn tai työnsä mielekkyyttä. Esim. Riitta kertoi työnsä olevan 

tarpeellinen henkireikä. ”Siinä tuntee olevansa hyödyksi ja auttavansa muita.” Hän piti myös työn 

mukana tuomia sosiaalisia suhteita erittäin tärkeinä. Pauli esitti puolestaan oman näkemyksensä 

siitä kuinka olisi mahdollista saada mielekäs työ. 

 

P: …ketä kiinnostaa tehdä jotain työtä, mitä tekis pelkästään rahan tähden, kun nyt on 
mediassa ollut ns. paskaduunit. Ja mun mielestä sinänsä, siis sen paskaduuninhan määrittelee 
ainoastaan se, että sen työn mielekkyyden ja palkan suhde. Se siivoojana olo lakkais heti 
olemasta paskaduuni, jos siitä sais kaks tonnia kuussa eikä tonnin. Ja sitt taas joku 
semmonen, mitä tekee mielellään, niin sitä vois tehdä vähemmälläkin rahalla, mutta kun 
semmosia, mitä mielellään tekee, niin niitt ei oo tarjolla muuta, ku isolla koulutuksella. 

 

   *** 

Seuraavassa Minnan tuntoja omasta työstään: 

 

K: Joo. Onks sitt nimenomaan tavallan tää työ kouluavustajana, ajatteleks sä, ett se on kans 
jotenki... onks se jotenki tärkeä? 
 
Mi: On se mun mielestä tärkee just, ku auttaa lapsia eteenpäin niitten vaikeuksissa. Mun 
mielestä se on tosi tärkee työ ja sitt opettajan apuna siinä. Välillä tuntee... itte on siis silleen 
korvaamaton, ainakin silleen välilläne opettajat on semmosii, ett niill on ollu kauhee hätä, ku 
mä oon ollu pois, tai. Ett ne välill tekis sitt mulla kaikki hommat, pääsis itte helpommalla. Ett 
kyll niitäkin löytyy sitt taas, mutt sitt taas jotkut on sitt just taas, että osaa ottaa silleen, kun 
kuuluukin avustaja ottaa.  
 
K: Se työ on mielekästä sun mielestä? 
 
Mi: On .. on.  Ja ei ikinä oo samanlaista päivää, ett ain on ihan erilaisia. 

 

16.2 Väärä koulutusvalinta: koulun keskeyttäminen ja työttömyys 
 

Tämän tutkielman haastateltavilta oli monilta jäänyt ammattiin valmistava koulu kesken. Anders oli 

keskeyttänyt useammankin koulun. Toinen selvä trendi oli vaikeus saada oman alan työtä, mikä oli 

aiheuttanut työttömyyttä ja turhautumista. Lukio oli antanut osalle lisää miettimisaikaa, mutta 

kaikkia lukion käyneitä lisäaika ei auttanut. Ongelmana oli uravalinta ammattiin, jota ei koettu 

miellyttäväksi ja/tai joka ei työllistänyt. 

 

Portaittain etenevä koulutus hyödyttäisi monia sellaisia henkilöitä, jotka ovat valinneet mielestään 

väärän alan, mutta henkilökohtaiset resurssit eivät riitä toisen tutkinnon suorittamiseen. Mikäli 

koulutus rakentuisi ikään kuin palapeli, josta voi jonkun tietyn kohdan ottaa uusiksi käyttämällä 
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kuitenkin reilusti vanhaa pohjaa hyväksi, tutkinnon saanti helpottuisi. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa 

tutkinnon laadun heikkenemiseen. Olisi karsittava päällekkäisyyksiä sekä annettava suora 

mahdollisuus tentteihin alueista, jotka henkilö arvelee jo osaavansa. 

 

Heikosti peruskoulussa menestyneiden nuorten kannalta ammatillista koulutusta tulisi kehittää 

suuntaan, jossa koulutustasolta toiselle siirtyminen tapahtuu entistä enemmän portaittain. Koulunsa 

keskeyttäneille tai sitä miettiville olisi tarjottava nykyistä enemmän joustavia mahdollisuuksia 

jatkaa opintoja esimerkiksi muussa koulussa tai eri linjalla. Myös yksilöllisemmät ja eri tavalla 

räätälöidyt koulutus- ja työvoimapoliittiset palvelut saattaisivat yksilön kannalta olla tehokkaista. 

(Aho & Vehviläinen 1997, 239-242.) 

 

Portaittain kouluttautuminen tukisi etenkin ammatikoulujen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita. 

Joustavat opetuskäytännöt ja koulutusreitit avittaisivat myös akateemisen tutkinnon aloittamista. 

Korkeakoulujen sisällä toimivat jo tälläkin hetkellä monet joustavuutta lisäävät käytännöt. 

 

Omien intressien mukainen koulutus ja työpaikka ovat tämän tutkielman henkilöillä löytyneet 

Riitalla ja Minnalla, joista Minnalla virka on osa-aikainen. Riitan uran arkkitehteina olivat hänen 

itsensä lisäksi useat ammattiauttajat ja hyvä opinto-ohjaus. Elämässä selviytymiseen on katsottu 

vaikuttavan lapsen yksilölliset ominaisuudet sekä ympäristön vaikutukset, kuten sosiaaliset 

turvaverkot, yhteiskunnan antama mahdollisuus kouluttautua ja tulla toimeen (Kärkkäinen 2004, 

64). Tukiverkko onkin tärkeä huono-osaisuuden vähentäjä. 

 

Korkealaatuinen opinto-ohjaus olisi yksi erinomainen keino avittaa oikean koulutusvaihtoehdon 

löytämisessä. Tähän viittaa Riitan elämänkokemus sekä useiden haastateltavien tietämättömyys 

nuorena siitä, mitä tulevaisuudessa halutaan. Nuorten futuristista visiota selventää aika, mutta 

jotkut, kuten Pauli, kokevat hämärtymisen kaikonneen liian myöhään. Nuorten silmissä monet 

toimenkuvat ovat usein abstrakteja ja tulevaisuutta olisi selkeytettävä opinto-ohjausta apuna 

käyttämällä. 

 

Nuorten työttömyyttä on yritetty lieventää lukuisilla toimenpiteillä useiden toimijoiden voimin. 

Osaltaan siinä on onnistuttukin. Hyvällä opastuksella tuleviin opintoihin ja tarkistamalla 

hakijamääriä opiskelupaikkoihin – joiden alat sisältävät runsasta työttömyyttä tai pulaa työvoimasta 

– voisi kuitenkin helpottaa prosessia. Sen sijaan koulutuksen kasvun yleensä, on jopa sanottu 

lisäävän periytyvää eriarvoisuutta työmarkkinoilla, koska se voi heikentää koulutuksen merkitystä 
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työmarkkina-aseman kohottajana ja lisäävän mm. vanhempien verkostojen merkitystä (ks. Pekkala 

2003). Tämän on vaarana niillä sektoreilla, jonne on jo ennestään ylitarjontaa. 

 

Porin rakennemuutos heijastui teemahaastatteluissa muutoinkin kuin lapsuudessa koettuna 

niukkuutena ja vanhempien työttömyytenä. Haastatteluissa oli näkyvillä mm. vanhempien 

suhtautuminen erityyppiseen työhön. Automaatio, tietotekniikka ja tehostaminen olivat vieneet 

lukuisia työpaikkoja. Vanhempien kannustuksesta näkyi pyrkimys saada jälkikasvulleen atk-

pohjaista koulutusta. Tietotekniikassa nähtiin tulevaisuus ehkä osaltaan siksi, koska se oli myös 

menneisyyttä, jonka rakennemuutos oli opettanut ns. tulevaisuuden alaksi. 

 

Varsinaisia nuoruuden haaveita koulutuksen suhteen mainitsi ainoastaan kaksi. Usein haave oli 

työpaikka yleensä tai sellainen työ, jossa viihtyy tai on hyödyksi. Haave opettajan urasta kariutui 

pääsykokeisiin. Arkeologiksi lukeminen puolestaan haluttomuuteen vaihtaa paikkakuntaa. Edellä 

mainitulla oli myös haave tulla kirjailijaksi, joka ikään kuin antoi mahdollisuuden jättää toinen 

haave toteuttamatta. 
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17. Loppuyhteenveto huono-osaisuuden merkityksestä koulutukseen 
 

PROFIT -hankkeen tutkimusjoukkona olleiden nuorten aikuisten sijoittumiseen korkea-asteen 

koulutukseen vaikuttivat vanhempien tulotaso, kodista saatu kannustus ja kodin hyvä ilmapiiri. 

Työttömyys lapsuuden perheessä ja pojilla huono terveydentila ennustivat matalampaa 

koulutustasoa. Isän ja äidin koulutustasolla ei ollut itsessään vaikutusta koulutusvalintoihin, mutta 

vanhempien suhtautumisella koulutukseen sen sijaan oli merkitystä. Jos vanhemmat olivat 

kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä ja osasivat opastaa jälkeläisiään koulutusvalinnoissa, 

mahdollisuus korkeampaan tutkintoon kasvoi. 

 

Sukupuoli vaikutti eriasteisten tutkintojen saamiseen. Vaikka naisista miehiin verrattuna useampi 

oli suorittanut ylioppilastutkinnon, korkea-asteen tutkintoja oli miespuolisilla enemmän. Tulosta voi 

selittää se, että yliopistoihin valikoituneista useat ovat muuttaneet Porista pois. Lisäksi ammatillisiin 

korkeakouluihin voi monesti hakea myös ilman lukiotodistusta. Tulos viittaa joko siihen, että 

porilaisia korkeasti koulutettuja naisia poistuu paikkakunnalta miehiä enemmän tai juuri korkeasti 

koulutetut naiset jättivät keskimääräistä useammin vastaamatta. Osalla vastaajista saattoi lisäksi olla 

korkea-asteen tutkinto kesken. 

 

Kaveripiirillä oli koulunkäyntiin niin myönteisiä kuin haitallisiakin vaikutuksia. Parhaimmillaan 

kavereilta sai asiantuntevaa apua ja tukea. Kaverit vaikuttivat joissain tapauksissa ratkaisevasti 

epäonnistuneisiin koulutusvalintoihin ja koulun keskeyttämiseen. Pahimmillaan kaveriporukka oli 

yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikuttivat henkilön ajautumiseen kovien huumausaineiden 

käyttöön ja vakaviin rikoksiin. 

 

Korkeaan koulutukseen pääsemistä ja ylipäätään johonkin kouluun hakeutumista tuki yhteiskunnan 

turvaverkko. Sosiaalinen tuki ja puhdas taloudellinen apu osoittautuivat tarpeelliseksi huono-

osaisuutta ehkäiseväksi ja poistavaksi tekijäksi. Niillä oli myös olennaista merkitystä koulutuksen 

kannalta. Rahallisen tuen tarpeellisuuteen viittaavat lisäksi havainnot perheen tulotason ja lapsen 

koulutuksen yhteydestä. Porissa tuen tarve oli erityisen laaja -70 luvun lopulla sekä -90 luvulla. 

Rakennemuutos vaikutti joidenkin henkilöiden elämään kahteen kertaan käsittelemässäni 

ikäryhmässä. Taloudelliset ongelmat ja työttömyys näkyivät monien lapsuudessa, ja ne heikensivät 

osaltaan kodin ilmapiiriä. Ensimmäinen haastateltavia koskeva muutoksen aalto osui 

varhaislapsuuteen. 1990-luvun laman aikoihin suurin osa haastateltavista kävi koulua ja osa valitsi 
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opiskelupaikkaa. Useiden perheiden oli todennäköisesti vaikea antaa taloudellista tukea opiskeluun. 

Laman jälkiseuraukset näkyivät monien perheiden taloustilanteessa vielä pitkään. 

 

Koulutukseen ei välttämättä niissä perheissä suhtauduttu negatiivisesti, joissa rahallista tukea 

koulunkäyntiin annettu. Perheissä ei ehkä pystytty tukemaan lapsen pitkää koulutusuraa 

taloudellisesti. Tämän tutkielman perusteella voidaan tiivistää, että taloudellisesti huono-osaisten 

perheiden lapset, joiden kodissa on huono ilmapiiri ja joita ei kannusteta koulunkäyntiin sijoittuvat 

todennäköisesti koulutusportaan alapäähän. Tulokset ovat kuitenkin sidoksissa ikäryhmään, aikaan 

ja paikkaan. 
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Liite 1. 
 
                TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 30.09.2005 
 
                     TAULU 4. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT IÄN MUKAAN 
 
                     TYÖVOIMATOIMISTO: PORI               (KOKO) 
 
  IKÄRYHMÄ 
                     TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT                         KAIKKI TYÖNHAKIJAT        TYÖNHAKIJAT     TYÖSSÄ OLEVAT 
                     ILMAN LOMAUTETTUJA                           (LOMAUTETTUJEN KANSSA)     PL. TYÖTTÖM.    TYÖNHAKIJAT 
                                                                                             ELÄKELÄISET     PL. SIJOITETUT 
                     YHTEENSÄ   %    MIEHET   %    NAISET   %     YHTEENSÄ   %    NAISET 
 
  15 - 19                161   2.6      91   3.2      70   2.1        295   2.5      158          295              37 
 
  20 - 24                606   9.8     290  10.3     316   9.4       1086   9.3      581         1086             184 
 
  25 - 29                582   9.4     285  10.1     297   8.8       1013   8.7      550         1013             183 
 
  30 - 34                475   7.7     197   7.0     278   8.3        874   7.5      529          874             171 
 
  35 - 39                583   9.4     265   9.4     318   9.4       1090   9.4      647         1090             207 
 
  40 - 44                620  10.0     277   9.8     343  10.2       1123   9.6      668         1123             211 
 
  45 - 49                565   9.1     271   9.6     294   8.7       1054   9.1      628         1054             189 
 
  50 - 54                657  10.6     294  10.4     363  10.8       1167  10.0      687         1167             197 
 
  55 - 59               1566  25.3     704  25.0     862  25.6       2063  17.7     1177         2063             227 
 
  60 - 64                366   5.9     141   5.0     225   6.7       1871  16.1     1018          429              35 
 
  YLI 64                   3   0.0       1   0.0       2   0.1          4   0.0        2            3               0 
 
  YHTEENSÄ              6184 100.0    2816 100.0    3368 100.0      11640 100.0     6645        10197            1641 
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Liite 3. 
 
 

 

PROFIT5-projekti 
 

”EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa paikannetaan ylisukupolvisen huono-osaisuuden 

aiheuttamia ongelmia sekä analysoidaan kansallisen ja paikallisen tason ratkaisumalleja näihin 

ongelmiin. Lähtökohtana on oletus, että perhetaustan, lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan rakenteiden 

eriarvoisuutta tuottavien prosessien yhteisvaikutuksista syntyy mekanismeja, joiden välittäminä 

vanhempien köyhyys, työttömyys ja matala koulutustaso periytyvät heidän lapsilleen. 

Tutkimuksella pyritään löytämään sellaisia toimintamalleja, joiden avulla parhaiten vahvistettaisiin 

heikoimmin toimeentulevien lasten ja nuorten pärjäämistä sekä edistettäisiin sosiaalista liikkuvuutta 

Euroopassa. Monitieteisessä ja vertailevassa projektissa tutkitaan harjoitetun politiikan – erityisesti 

koulutuspolitiikan – käytäntöjä ja vaikutuksia kahdeksassa Euroopan maassa, jotka poikkeavat 

toisistaan suuresti sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että kulttuurisesti. Projektissa analysoidaan 

eritoten sosiaalisen liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävien kansallisen ja paikallisen tason 

politiikkamallien keskinäissuhteita. PROFIT -projekti on kolmevuotinen tutkimushanke (2004-

2007), jota koordinoivat sosiologian professorit Wielislawa Warzywoda–Kruszynska ja Ewa 

Rokicka Lodzin yliopistosta Puolasta. Suomessa projektin vastuullisena johtajana on professori 

Harri Melin ja tutkijana tutkija Päivi Naumanen.” 

(<http://www.soc.utu.fi/laitokset/sosiologia/tutkimus/projektit/profit/>) 
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