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TIIVISTELMÄ 

 
Tutkimuksessa tarkastellaan lähihoitajakoulutuksessa työskentelevien opettajien 
nuorisokulttuurituntemusta ja nuorisokulttuurien merkitystä opiskelijoiden asenteisiin ja opettajien 
pedagogiseen toimintaan. Tavoitteena on selvittää tunnistavatko opettajat nuorten elämään liittyviä 
merkityksellisiä tekijöitä ja näkevätkö opettajat nuorisokulttuurien liittyvän opiskelijoiden 
asenteisiin lähihoitajakoulutusta kohtaan. Nuorisokulttuurien merkitystä opettajien pedagogiseen 
toimintaan lähestytään tarkastelemalla, millaisena opettajat kokevat pedagogisen työnsä 
nykynuorten kanssa ja ilmeneekö opiskelijoiden käyttäytymisessä opetustilanteessa 
nuorisokulttuurisia piirteitä. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esiin kokevatko opettajat, että joitain 
tiettyjä nuorisokulttuureihin mukautuvia pedagogisia ratkaisuja/valintoja tarvitaan opetuksessa. 
Nuorisokulttuureilla viitataan tässä tutkimuksessa yleisesti nykynuorille tyypilliseen 
käyttäytymiseen vapaa-ajan mieltymyksistä ja harrastuksista tietynlaisiin tapoihin. Tutkimusaineisto 
koostuu yhdeksästä lähihoitajakoulutuksessa työskentelevän opettajan teemahaastattelusta, jotka 
suoritettiin keväällä 2007 Seinäjoella. Aineiston analyysissa käytettiin ensisijaisesti temaattista 
analyysia ja osittain teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.  
 
Tutkimus osoittaa, että lähihoitajakoulutuksessa työskentelevät opettajat tunnistavat monipuolisesti 
nuorten elämään liittyviä merkityksellisiä tekijöitä. Nuorisokulttuurin katsotaan tarkoittavan tietyn 
ajan nuorille tyypillisiä tapoja ja tyylejä, jotka näkyvät heidän pukeutumisessa, musiikkimaussa, 
käyttäytymisessä, arvoissa ja asenteissa. Tyylit ilmaisevat valtavirran nuorisokulttuuria tai 
kuulumista johonkin tiettyyn alakulttuuriin. Erilaisten tyylien avulla nuoret pyrkivät erottautumaan 
aikuiskulttuurista ja samanlaisuuteen muiden ikäistensä kanssa. Tyylien perusteella on myös 
mahdollista erotella nuorten alakulttuureita, joihin kuuluvat nuoret jakavat keskenään yleisestä 
nuorisokulttuurista eroavia kiinnostuksen kohteita. Muita nuorten elämää luonnehtivia 
merkityksellisiä tekijöitä ovat opettajien mukaan ystävät, harrastukset ja vapaa-aika, jota määrittää 
nykyisin pitkälti kännykät, tietokoneet ja Internet erilaisine mahdollisuuksineen. Lisäksi 
kaupallinen nuorisokulttuuri ja nuorille tyypillinen tapa vastustaa auktoriteetteja kuvaa nuorten 
elämismaailmaa. 

 
Lähihoitajakoulutuksessa opiskelevat nuoret suhtautuvat pääsääntöisesti tulevaisuuteen 
myönteisesti ja ovat motivoituneita opiskelusta. Tulosten perusteella opettajat pitävät 
nuorisokulttuureja ja erityisesti sen sisäisiä tekijöitä yhtenä asenteisiin vaikuttavana tekijänä. 
Nuorisokulttuurien lisäksi aineistossa korostuvat erityisesti myös sosiaaliset, henkilökohtaiset, 
psykologiset, yhteiskunnalliset ja kouluyhteisöön liittyvät tekijät nuorten asenteiden taustalla.  
 
Opettajien mukaan nykynuorten opettaminen on oppimisen ohjaamista ja kasvun tukemista. Nuoret 
tuovat mukanaan opetustilanteeseen nuorisokulttuureihin perustuvia ulkoisia piirteitä, jotka näkyvät 
heidän käyttäytymisessään opetustilanteessa usein opetusta häiritsevästi. Tällainen käyttäytyminen 

  



tuo haasteita opettajien pedagogiseen toimintaan ja omaan jaksamiseen. Opetustilanteessa 
ilmenevään nuorisokulttuuriseen käyttäytymiseen on puututtava erinäisillä huomautuksilla tai 
kielloilla. Opettajien puuttuminen nuorisokulttuurien ulkoisten piirteiden myötä esiintyvään 
käyttäytymiseen riippuu kuitenkin opettajan persoonasta.  
 
Opettajat kokevat, että opetuksessa tarvitaan mahdollisimman toiminnallisia ja vaihtelevia 
opetusmenetelmiä, jotka mukautuvat nykynuorten tarpeisiin. Nuorille tiettynä hetkenä tärkeiden 
asioiden liittäminen osaksi opetusta tekee oppimisesta mielekkäämpää. Opettajien 
nuorisokulttuurituntemus ja nuorisokulttuurit määrittävät opetusta, vaikka opetukseen vaikuttavat 
myös opettajan persoona, taidot, opiskelija-aines sekä koulutuksen hallinnolliset, rakenteelliset ja 
käytännön tekijät.  

 
Avainsanat: nuorisokulttuuri, lähihoitajakoulutus, asenteet, opetus 
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1 JOHDANTO  
 

Nuoruus on elämänvaiheena kiehtonut monen eri alan tutkijoita kautta aikojen ennen kaikkea siksi, 

että se on kehitys- ja elämänvaiheena erityisen merkittävä lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Nyky-

yhteiskunnassa nuoruuden raja-aidat ovat kuitenkin hämärtyneet. Jostain kumman syystä nuoruutta 

pidetään ihmisten keskuudessa tavoitelluimpana elämänvaiheena. Tähän on osaltaan vaikuttanut 

median, sähköisen viestinnän, matkapuhelinteknologian ja kulutuksen kasvava merkitys ihmisten 

elämässä. Mahdollisuus tavoittaa ja omaksua mitä erilaisimpia käyttäytymisen ja yksilöllisyyden eri 

muotoja osaksi omaa identiteettiään koskettaa nykyisin kaikkia eri ikäryhmiä. Erityisesti nuoriin 

medialla ja sähköisellä viestinnällä on kuitenkin suurin vaikutus, sillä normaalisti nuoruus on se 

vaihe elämässä, jolloin yksilö etsii käsitystä itsestään erilaisten kulttuuristen käytänteiden avulla. 

 

Yhteiskunnan muutos globaalimmaksi toiminta-alueeksi tuo nuorten elämään rajattoman määrän 

erilaisia ajatus- ja toimintamalleja. Vaikka nuorten kulttuurisilla ilmiöillä on edelleen merkittävä 

asema nuorten elämässä, ovat yhteisöllisyyden muodot jäämässä yksilökeskeisyyden ja 

individualististen arvojen taustalle nykyisessä globalisaation ympäröimässä maailmassa. Myös 

nuorten keskuudessa yksilötason toiminnot korostuvat näkyvästi saaden aikaan eroavaisuutta 

nuorten erilaisten ryhmien välillä. Förnäsin (1998, 294) mukaan nuorisokulttuureille ominaisten 

tyylien ja elämänmuotojen runsautta voidaan nyky-yhteiskunnassa tulkita uusien normien, 

suhteiden ja elämäntyylien kokeilemiseksi. Vaihtoehtoisten elämänmallien ja ihanteiden etsintä ei 

aiheudu kuitenkaan ainoastaan nuoruudesta, vaan kumpuaa nimenmaan modernisaation 

muutoksista. Alituinen muutos näkyy nuorten elämässä myös kaaoksena, epätietoisuutena ja 

nopeina käänteinä. Nuoret joutuvat kohtaamaan tulevaisuuden suurena tuntemattomana sekä 

muuttamaan asenteita ja arvojaan tilanteen mukaan, tyylinä. (Inkinen 1998, 59-60.) 
 

 

Tähän muutokseen pohjautuen oma mielenkiintoni nuorisokulttuureja ja niissä nuoruuttaan 

viettävien nuorten elämää kohtaan heräsi. Erityisesti opintoihini sisältyvän työharjoittelun myötä 

silmäni nuorille opettamisesta avautuivat ja mieleeni nousi paljon kysymyksiä siitä, millaisena 

opettajat kokevat nykynuorten opettamisen? Opettamisesta innostuneena minua kiinnostaa 

erityisesti se, miten siinä kohdataan globalisaation mukanaan tuoma nykynuorten kulttuuristen 

tyylien runsaus. Postmodernissa yhteiskunnassa yksilökeskeisyys on johtanut siihen, että vastuu 

toisista on unohtunut. Puhutaan paljon nuorten pahoinvoinnin ja päihteiden käytön lisääntymisestä, 

mutta miten nykynuorten kanssa työskentelevät opettajat puhuvat nuorisosta? Millaiset seikat 
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heidän mukaansa määrittelevät nuoruutta? Nuorten elämässä yhä enemmän mukana olevat 

kasvavan kulutuksen ja median tarjoamat virikkeet tekevät nuorisokulttuureista heterogeenisempia, 

jolloin nuorten parissa työskentelevien opettajien on tärkeä olla tietoisia niistä moninaisista 

tekijöistä, jotka määrittävät nykyisin nuorten elämää. Opettajankoulutus luo hyvät edellytykset 

kyseisessä ammatissa toimimiselle, mutta toisaalta nykynuorten heterogeenisuus saattaa kuitenkin 

herättää opettajissa voimakkaita työn kuormittavuutta lisääviä kokemuksia. Kiinnostukseni 

nuorisokulttuureja kohtaan ei siten rajoitu ainoastaan itse nuorisoon, vaan nostaa huomion kohteeksi 

erityisesti opettajat ja heidän näkökulmansa nuorisokulttuureista. 

 

Nykyisessä globaalissa yhteiskunnassa opettajilta vaaditaan kykyä ymmärtää nuoren elämis- ja 

oppimismaailmaa ollakseen innostavia, motivoivia ja osaavia opettajia ja pitääkseen opetuksen 

tuloksellisuutta yllä. Nuoret opiskelijat tarvitsevat opettajan tukea menestyksen ja nuoruuden 

ihannoinnin täyttämässä yhteiskunnassa, joka lisää toisaalta myös nuorten opiskelijoiden paineita ja 

ahdistusta osaamisen riittämättömyydestä. Kuten Kemppinen (1998, 8) toteaa, nuorten on 

helpompaa kohdata aikuinen, joka on tietoinen siitä, mikä on tiettynä aikana nuorten keskuudessa 

”in” tai ”out” ja osaa suhtautua heihin oikealla tavalla. Miten hyvin opettajat sitten tunnistavat 

käytännössä nykynuorten kulttuureita? Entä miten nuorisokulttuurit näkyvät koulun käytännöissä ja 

nuorten asenteissa? Onko opettajien mukautettava opetus nuorisokulttuurien mukaan? Liittämällä 

nuorten asenteet opiskelua kohtaan osaksi tutkielmaani, haluan kartoittaa kokonaisvaltaisesti 

opettajien kokemuksia työstään nykynuorten kanssa. Olen rajannut nuorisokulttuurien tarkastelun 

käsitteen laajuudesta johtuen yleiseen määritelmään yksittäisten alakulttuuritarkastelujen sijaan. 

Tarkastelen nuorisokulttuureja yleisesti nykynuorille tyypillisen käyttäytymisen kautta vapaa-ajan 

mieltymyksistä ja harrastuksista tietynlaisiin tapoihin. Tätä periaatetta noudatan läpi tutkielman.  

 

Yhdistämällä nuorisokulttuurit, asenteet ja opettajan työn tutkimusaiheeksi haluan myös tarjota 

perinteisestä nuorisokulttuuritutkimuksesta poikkeavan ja enemmän opettajien työhön sidotun 

näkökulman nuorten tavoista. Toivon, että tutkielmani myötä opettajille ja koulun hallinnosta 

vastaaville avautuu mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan toimintaansa nykynuorten kanssa ja 

kehittämään sitä entisestään niin, että siinä pysytään ajan kehityksen mukana. Lisäksi haluan 

kannustaa opettajia hyödyntämään nuorisokulttuurista saatavaa tietoutta oppilaantuntemuksessa ja 

opetuskäytänteissä tehokkaamman opiskelija-opettaja välisen yhteistyön saavuttamiseksi. 

Opettajien on tärkeää tunnistaa nuorisokulttuurien taustat ja tämän hetken nuorison käyttäytymiselle 

ominaiset piirteet ymmärtääkseen, miksi nuoret käyttäytyvät tietyllä tavalla ja mitkä tekijät 

muokkaavat heidän käyttäytymistään.  
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2 POSTMODERNI NYKYNUORUUDEN MUOKKAAJANA 
 

Postmodernin asema tämän päivän yhteiskuntakeskustelussa on merkittävä ja se tulee esiin 

erilaisissa yhteiskunnan muutosta käsittelevissä kirjallisuusteoksissa. Postmodernin käsittely ei 

kuitenkaan ole keskittynyt ainoastaan johonkin tiettyyn teoriaan tai näkökulmaan, vaan monet 

sosiologit ja kasvatustieteilijät ovat esittäneet siitä oman näkemyksensä. Rahkosen (1995, 23) 

sanoja mukaillen kyse on kilpailevista teorioista, eikä niinkään yhdestä hallitsevasta teoriasta 

postmodernista.  

 

Postmodernin laajan käsittelyn vuoksi päädyin valitsemaan yhden teoreetikon näkemyksen 

postmodernista ja sen ominaispiirteistä osaksi tutkimukseni teoreettista viitekehystä. Syy siihen, 

miksi valitsin Zygmunt Baumanin postmodernin näkemyksen, on hänen laaja tuotantonsa 

postmodernista ja sen merkityksestä yhteiskunnan toimintaan ja arvoihin. Lisäksi hänen ajatuksiinsa 

viitataan nykyisin usein sosiologisessa yhteiskuntakeskustelussa (ks. esim. Bryant 2007; Pollock 

2007). Baumanin näkemykset ovat kuitenkin saaneet osakseen myös kritiikkiä. Kritiikki liittyy 

erityisesti hänen vaikeisiin tulkintoihin, joiden perusteella herää kysymys, mitä hän oikein kuvaa 

puhuessaan postmodernisuudesta. Kaiken kaikkiaan hänen tekstiään voidaan kuitenkin pitää 

esityksenä siitä, millaista postmodernisuus on muotoutuessaan modernisuudesta. (Jallinoja 1995, 

50-52.) Baumanin katsotaan olevan yksi keskeisimmistä postmodernia ajattelua muokanneista 

teoreetikoista (Inkinen 1998, 60). 

 

Baumanin näkemys postmodernista tarjoaa yhteiskunnallisella tasolla monipuolisen pohjan nuorten 

kulttuuriselle käyttäytymiselle ja valinnoille. Sen avulla on mahdollista yhdistää nuorten 

kulttuuriset toimintatavat osaksi laajempaa yhteiskunnallista tilannetta. Koska Baumanin näkemys 

postmodernista on suhteellisen kattava käsittäen monia erilaisia yhteiskunnan ulottuvuuksia, on 

hänen koko tuotantonsa tarkastelu tämän tutkimuksen yhteydessä mahdotonta. Seuraavassa nostan 

kuitenkin esiin joitain Baumanin tuotannon keskeisimpiä aiheita ja käsitteitä, joiden kautta hän on 

tarkastellut yhteiskuntaa, sen moraalisääntöjä ja miten ne muotoutuvat ihmisten arkitoimintojen 

pohjalta.  

 

Postmodernin ja postmodernin kasvatuksen tarkastelu on oleellista ymmärtääksemme nykynuorille 

tyypillisen käyttäytymisen yhteiskunnallisia ja kasvatustieteellisiä taustoja sekä rakentaaksemme 

kuvaa opettajan työskentelystä nuorten kanssa. Koska tutkimukseni tarkoituksena ei ole 

yksityiskohtaisesti erotella olemassa olevia tai olleita nuorten yksittäisiä alakulttuureja, keskityn 
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tarkastelemaan tämän hetken mainstream nuorisoa luonnehtivia kulttuurisia ilmiöitä, käytänteitä ja 

niiden muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Osaltaan tähän on myös syynä nuorisokulttuureja 

koskevan teoreettisen tiedon laaja-alaisuus, jonka vuoksi olen pyrkinyt rajaamaan tarkasteluni 

yleiseen nuorisokulttuuriin. Tuon kuitenkin näkyväksi alakulttuurikäsitteen teoreettisia lähtökohtia, 

perusteita ja siihen kohdistuvaa kritiikkiä, jotta mahdollisimman monipuolinen nuorisokulttuureja 

koskeva kuva muodostuisi.  

 

2.1 Postmoderni yhteiskuntanäkemys ja kasvatus 

 

Baumanin näkemys postmodernista kapinana modernin ajan yksioikoisia ja maailmanlaajuisia 

arvoja vastaan tiivistää suunnan, johon hänen teoriansa perustuu. 1900- luvun jälkipuoliskolla 

kehittynyt postmoderni ei ole muunnelma modernin teoriasta, vaan se on siitä alkunsa saanut, 

itseään tietoisesti tuottava ja ylläpitävä sosiaalinen tila. Pyrkimyksenä on palauttaa maailmalle 

modernin aikana riisuttu subjektius ja lumovoima takaisin. Postmoderni on ennen kaikkea 

mielentila, jossa intellektuellit (mm. teoreetikot ja filosofit) reflektoivat ja kriittisesti 

kyseenalaistavat, kunnes ei ole enää mitään, mihin suhtautua kriittisesti. (Bauman 1996, 22, 26-27, 

193, 284.)  

 

Yksilöllisten arvojen korostus ja muutoshalukkuus näkyvät myös Baumanin kuvauksissa 

postmodernista kevyen ja notkean modernin aikana. Tulkinta sulautuu tämän hetken 

yhteiskunnalliselle kentälle erinomaisesti. Nyky-yhteiskunnalle tuntematon pysyvyys kaikilla eri-

ikäisten ihmisten elämänalueilla tarjoaa kuvainnollisesti kattavan selityksen siitä, mikä 

postmodernia maailmaa luonnehtii. Nestemäisessä elämässä jatkuvasti liikkeessä olevat nesteet 

sekoittuvat toisiinsa altistaen kaiken pysyvän muutokselle. Tällaisessa yhteiskunnassa ympäröivät 

olosuhteet muuttuvat nopeammin, kuin toimintatavat ehtivät vahvistua arkipäivän käytännöiksi. 

Tulevan ennustamisesta aiempien kokemusten perusteella muodostuu harhaanjohtavaa ja se tuo 

elämään puolestaan epävarmuutta. (Bauman 2005, 1-11.)  

 

Käsitteellisellä tasolla Bauman osoittaa, miten postmodernille tyypillinen kaaos ja epävarmuus 

näkyvät toimijan sosiaalisen vuorovaikutuksen ympäristössä, habitaatissa. Modernin 

universaaliuden ja eheyden sijasta tätä habitaattia hallitsevat keskenään kilpailevat, keskenään 

ristiriitaisia merkityksiä tarjoavat väitteet, minkä vuoksi habitaatti on loputtoman ambivalentti 

yhteisö. Habitaatissa tyypilliset tee-se-itse- toiminnot ilmaisevat toimijan vapautta, ei ulkoisen 
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tahon määräämää pakkoa. Näin ihmiset tekevät itsensä vapaaehtoisesti riippuvaiseksi esimerkiksi 

markkinoista ja asiantuntijoista. (Bauman 1996, 21, 198-202.)  

 

Peilatessa habitaatti -käsitystä nyky-yhteiskuntaan ja nuoriin, on mahdollista nähdä, miten habitaatti 

perustuu kulutukseen. Habitaatissa vallitseva kulutuksenomaisuus ja kertakäyttöisyys tulevat esiin 

nuorten välisissä sosiaalisissa suhteissa ja liitoissa. Bauman katsoo, että kokemus elämän 

haavoittuvuudesta, turvattomuudesta ja uhkasta on tehnyt ihmisten välisistä siteistä löyhiä ja 

korvattavia. Niitä ei pyritä enää korjaamaan ja tuottamaan elinikäisen sitoutumisen vuoksi, vaan 

niistä on tullut kulutettavia asioita, jotka vähitellen kuihtuvat pois. Ihmisten välisiä suhteita leimaa 

kulutusmarkkinoiden tavoin välittömän tyydytyksen hakeminen kulutettavasta, valmiista tuotteesta, 

josta tarpeen tullen voi hankkiutua eroon. (Bauman 2002, 192-198.) Nuorten elämässä asia ei 

kuitenkaan ole niin mustavalkoinen. Vaikka nuoret kokeilevat ja hakevat omaa identiteettiään 

kulutuksen tavoin erilaisista ihmissuhteista, on pysyvillä ihmissuhteilla edelleen merkittävä osa 

nuoren elämää ja kasvuprosessia.  

 

Tyypillinen ajatusmalli nuoruuden kehitysvaiheeseen sisältyvästä identiteetin etsintävaiheesta saa 

uudenlaisen näkökulman Baumanin liittäessä sen koskemaan koko ihmisryhmää.  Todellisuudessa 

törmää usein ihmisiin, jotka hakevat vaihtelevuutta oman itsensä kokemiseen tai ”löytävät itsensä” 

yhä uudellaan ja uudelleen erinäisissä maailman kolkissa. Baumanin mukaan identiteettiä kuvaa 

postmodernissa yhteiskunnassa jatkuva vaihtuvuus. Toisin kuin hierarkioiden ja järjestyksen 

puolesta puhuva moderni ihminen, nomadi nyky-ihminen pitää muutoksesta ja liikkeestä, jotka 

näkyvät minän jatkuvana koostamisena tekemällä valintoja. Identiteetin jatkuvasta muutoksesta 

huolimatta, sitä ei kuvata kehittyväksi, sillä ei ole kiintopistettä, josta sen kehittymistä kyettäisiin 

mittaamaan. (Bauman 1996, 181-189, 200-201.)  

 

Bauman näkee kulutuksen kietoutuvan myös osaksi yksilön identiteettiä. Kuluttajariippuvuus 

edellytys vapaudelle olla erilainen ja sille, että on oma identiteetti. Vain antautumalla ostohimolle ja 

massatuotannolle voi saavuttaa riippumattomuuden ja löytää identiteettinsä. (Bauman 2002, 103-

104, 110.) Näin mieleen nousee kysymys, onko yhteiskuntamme todella ajautunut tilanteeseen, 

jossa kulutus on edellytys itsemme löytämiselle sosiaalisen verkoston sijaan? Ainakaan työ ei enää 

tarjoa perustaa identiteetin rakentamiselle. Samoin kuin habitaatissa vallitsevasta kulutuksesta, 

työstä on tullut osa peliä, jossa tähtäimenä ovat lyhyet tavoitteet ja pyrkimyksenä siitä saatava 

välitön nautinto. Työn arvostuksen taustalla on sen viihdyttävyys ja välitön tyydytyksen tuotto 

työntekijälle. Myöskään työntekijän ja työnantajan välille ei synny riippuvuussuhdetta, sillä 
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sitoumuksien mukaan meneminen on tarpeetonta ja se rajoittaa liikkumavapautta, mahdollista 

tuotannon kasvua ja kilpailukykyä. Työntekijöiden kohdalla tämä näkyy määräaikaisina 

työsuhteina. (Bauman 2002, 164-168, 178-181.) Toisaalta määräaikaisuudella saattaa olla yksilön 

kannalta myös kielteisiä seurauksia, sillä se kyseenalaistaa työntekijöiden vakaan turvaperustan 

elämälle ja tulevaisuudelle. Pitkäntähtäimen suunnitelmien tekeminen vaikeutuu siitäkin huolimatta, 

että yhä enemmän ihmiset elävät tässä hetkessä.  

 

Merkittävä käsite Baumanin tarkasteluissa postmodernista on lisäksi eettinen paradoksi, jonka 

avulla hän käsittelee postmodernin ajan moraalisuutta. Moraalisuuden tarkastelu on olennaista 

yksilökeskeisessä nyky-yhteiskunnassa, jossa yksilön tarpeet asettuvat muiden tarpeiden edelle. 

Postmodernin myötä varsinainen moraali on tullut mahdolliseksi. Moraalista on kuitenkin tullut 

yksilöllistä. Ihmisten on itse ratkottava moraaliset ongelmansa, minkä seurauksena toimiminen 

omien moraalisten vakaumusten mukaan johtaa helposti ihmisten häpeämättömään vallanhimoon. 

Postmoderni on riistänyt ihmisiltä etiikan universaalin ohjenuoran ja perustan, jota moderni 

itseluottamus aikoinaan lupaili. Sen sijaan yksilöiden elämää ohjaavat viettelykset, halut ja pikaiset 

toiveet. Tavoitteena on tyydyttää halu heti, tässä ja nyt. (Bauman 1996, 42-45, 212-213; 2002, 95-

96; 2005, 92.) Ihmisten tulisi kuitenkin omaan moraaliinsa pohjautuen miettiä, millaisia ihanteita ja 

normeja he haluavat noudattaa yhteiskunnassa, joka pursuaa kulutuksen säätelemiä arvoja.  

 

Postmodernin epävarmuuden ja pirstaleisuuden aikana koulutus ja opetuksen toteuttamiseen 

liittyvät käytänteet kohtaavat uusia yksilöllisyyden haasteita. Oppiminen ei tapahdu enää ainoastaan 

koulussa, vaan arkipäivän informaalit oppimisympäristöt nousevat nykyisin yhä merkittävämpään 

asemaan nuorten opiskelijoiden elämässä. Mediakulttuurin ja teknologisoitumisen myötä oppiminen 

on mahdollista ajattomasti ja paikattomasti kouluun verrattuna. (Suoranta 2000, 29-36.) 

Oppimisympäristö on muuttunut teknologian ja laajentuneiden viestintäyhteyksien myötä 

globaalimmaksi.  

 

Perinteisen kulttuurin ja kollektiivisten uskomusten menettäessä otettaan ihmisten elämästä 

opettajan rooli tietoa jakavana auktoriteettina ja ehdottomana asiantuntijana on murentunut. Vaikka 

se merkitsee koulun suuntaa kohti parempaa, tuo se kuitenkin enemmän painolastia opettajan 

työhön kasvattajana ja sivistäjänä. Opettaja ei voi enää luottaa perinteisen didaktiikan tarjoamiin 

menetelmiin kuten ennen. (Sironen 1992, 9-12.)  
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Ziehe kuvaa tätä koulun tilaa kulttuurisen sädekehän eli auran menettämisenä.  Opettajan on omalla 

persoonallisuudellaan, kyvyillään ja toiminnallaan tuotettava koululle se symbolinen todellisuus, 

joka aikaisemmin leimasi koulun ja opettajan asemaa. Opiskelijat sietävät koulua enää olemalla 

sisäisesti poissa opetustilanteesta. Heidän tympääntymisensä ilmenee levottomana 

häiriökäyttäytymisenä. Muutoksen taustalla oleva voima on osa kulttuurista vapautumista. Se on 

seurausta aikaisemmin yhteiskunnan modernisaatioprosessia pehmentäneiden puskurivyöhykkeiden 

katoamisesta ja subjektiviteetin merkityksen lisääntymisestä. Nuoressa opiskelijassa nämä näkyvät 

identiteetin muunteluna. (Ziehe 1991, 20-41, 162-163, 167-169.) Lähteenmaa (2000, 21) viittaa 

Ziehen teorialla aikalaisdiagnoosiin, sillä se on kuvaus ajasta, jota leimaavat tietyt piirteet, kuten 

elämänalueiden teknokratisoituminen, traditioiden murtuminen ja perheen muutos.  

 

Postmodernissa yhteiskunnassa kasvatuksen painopiste on siirtynyt tehdasmaisesta valmiiden 

ratkaisujen antamisesta kasvatettavan yksilölliseen kokemusten huomioimiseen ja vastavuoroiseen 

kasvatustoimintaan. Kasvattajan merkitys tulee entistä enemmän näkyviin opiskelijan tukijana, 

kasvuun saattajana, kuuntelijana ja ennen kaikkea kasvatuksellisesti näkevänä. (Suoranta 2000, 40, 

171-181.) Kokemuksellisen oppimisen ja yksilöllisyyden myötä kasvatuksessa nostetaan esille 

yksilön oma ääni kokemuksineen ja ajatuksineen. Erityisesti opiskelija yksilönä nähdään oppimisen 

keskiössä. Opetuksessa korostetaan itseohjautuvuuden ja – motivoinnin taitoja, jotka näkyvät muun 

muassa vastuun antamisena opiskelijoille. (Usher & Edwards 1994, 24-25, 187, 196-200.) Nykyisin 

opiskelijat kunnioittavat opettajaa, jolla on aikaa kuunnella ja ottaa heidän näkökulmansa huomioon 

opetuksessa (Lundan 2003). 

 

Keskeinen osa postmodernin kasvatuksen tavoitteita on paremman ymmärryksen saaminen omista 

ja muiden käsityksistä kriittisen itsereflektion avulla. Siinä kasvatettava ja kasvattaja tutkivat ja 

arvioivat kriittisesti omia uskomuksia ja omien merkitysperspektiivien taustalla olevia ennakko-

oletuksia. (Huttunen 2003, 141-142.) Opettajan toimintaa kuvaavan reflektiivisen opettamisen 

ensisijainen pyrkimys ei ole mahdollisimman monipuolisen tiedon kerääminen, vaan jatkuva 

opetuskäytänteiden parantaminen ja testaaminen. Reflektiiviseen opettamiseen sisältyy opettajan 

avoin ja ennakkoluuloton suhtautuminen erilaisiin ja uusiin vaihtoehtoihin. Opettajalta vaaditaan 

vastuuta kyseenalaistaa käytänteiden toimivuus ja vilpitöntä sitoutumista asioihin. (Parker 1997, 30-

48.)  
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Postmodernia kasvatusajattelua kuvaavan kriittisen ihmisen kasvattaminen edellyttää opettajalta 

vaihtoehtoisten toimintamallien tarjoamista opiskelijoille omien arvojen ja näkemysten siirtämisen 

sijaan. Parkerin (1997, 139-149) mukaan tällainen dekonstruktiivinen opettaja pyrkii kriittisen ja 

analysoivan lukutavan avulla etsimään opetussuunnitelmasta vastakkaisuuksia ja piileviä 

ristiriitaisuuksia. Opetuskäytänteissä dekonstruktiivisen kasvatuksen vaikutukset näkyvät opettajien 

ja opiskelijoiden kyvyissä tuoda ilmi minkä tahansa kasvatuksellisen vuoropuhelun olennaisia 

kielikuvia ja piirteitä. Dekonstruktionisessa kasvatuksessa on kuitenkin aina mahdollista tehdä 

valintoja, sillä mistään tekstistä ei ole varsinaista todellista tulkintaa.  

 

Giroux nimittää tällaista postmodernia kasvatusta ja ennen kaikkea postmodernia opettajuutta 

muutokseen tähtääväksi eli transformatiiviseksi intellektuelliksi. Käsite mahdollistaa tarkastelut 

postmodernista opettajuudesta laajemmin ajattelemisen taitona, jossa otetaan lisäksi huomioon 

opettamisen yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Opettajalle on tunnusomaista, että hän pystyy 

tunnistamaan ja neuvottelemaan opiskelijan kanssa erilaisista kulttuurisista merkitysjärjestelmistä, 

kokemuksellisuudesta ja representaatioista. Näkemys opiskeltavien asioiden merkitysten 

neuvottelemisesta sisältyy opetuskeskusteluissa paljon esillä olleen kriittisen pedagogiikan dialogi-

käsitykseen. (Aittola & Suoranta 2001, 17-20.) 

 

Vuorikosken ja Kiilakosken (2005, 309) mukaan dialoginen opetus mukailee postmodernia 

kasvatusajattelua autoritaarisen ja yksisuuntaisen opetuksen vastakohtana. Lundan (2003, 485) 

toteaa, miten dialoginen opettaja kohtelee opiskelijaa tasavertaisena ihmisenä, jolla on oikeus olla 

juuri sellainen kuin hän on ja vapaus ilmaista mielipiteitään. Dialogisessa opetuksessa opettajilta 

edellytetään vallan tasapuolista jakamista opettaja-opiskelija vuorovaikutustilanteessa sekä avointa 

tunteiden ja kokemusten ilmaisua. Keskeistä on painottaa erilaisuuksien kunnioittamista ja erilaisten 

ryhmittymien sopusointuista rinnakkaiseloa. (Vuorikoski & Kiilakoski 2005, 325-332.)  

 

Värrin (2000, 173, 181) mukaan kasvatettavan ihmisyyden ehdoton kunnioitus ja arvostus 

ainutlaatuisena yksilönä ovat osa kasvatuksen kohtaamisen taitoja ja hyvän kasvatuksen 

perusehtoja. Dialogiin pyrkivässä kasvatuksessa on kuitenkin huomioitava, miten kasvatussuhde ei 

dialogisenakaan ole aito Minä-Sinä -suhde. Kasvattaja on aina sidoksissa johonkin 

kasvatusinstituutioon, jonka rooliodotukset ja kasvatustavoitteet ohjaavat kasvatettavan 

kohtaamisen ehtoja. Huttunen (2003, 142-143) pitää dialogisuutta ja kommunikatiivista opetusta 

indoktrinaation vastakohtana. Opettajan tulee pyrkiä häivyttämään auktoriteettiasemaansa 

opetuksen aikana ja löytämään opiskelijoiden kanssa yhteinen merkitys. Vaikka opettaja 
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onnistuukin luomaan opetuksesta keskustelevaa, ei indoktrinaation mahdollisuus ole kuitenkaan 

poissuljettu.  

 

Käsitykset postmodernin ajan kasvatettavasta ovat yhteneväisiä konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen kanssa. Siinä oppija nähdään aktiivisena merkityksiä etsivänä ja rakentavana 

toimijana, jolle reflektiiviset toiminnot ovat oppimisen kannalta keskeisempiä kuin passiivinen 

tiedon vastaanottaminen. (Tynjälä 1999, 38.) Näin postmodernin ajan muutokset kasvatuksessa 

johtavat muutoksiin subjektikäsityksissä, mutta lisäksi myös muutoksiin tiedon käsityksissä. 

Nykyisin tieto haastaa merkittävällä tavalla aikaisemmin opitut asiat ja tiedon hierarkiat. (Usher & 

Edwards 1994, 24-25.)  

 

2.2 Näkökulmia 2000 – luvun nuorisoon ja nuoruuteen 

2.2.1 Nuorison ja nuoruuden historiasta 
 

Erityisenä elämänvaiheena nuoruus on suhteellisen uusi ilmiö, jonka synty kytkeytyy erityisesti 

koulutuksen pidentymiseen ja laajentumiseen 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Nykymuotoisena, 

pitkittyneenä elämänvaiheena nuoruus on kuitenkin melko tuore ilmiö, vaikka nuorisoa, iältään 

nuoria, on ollut olemassa jo aiemmin. Heitä ei ole kuitenkaan aina nimitetty erityisiksi nuoriksi eikä 

heidän nuoruutensa ole ollut sellaista kuin nykyään. (Aapola & Kaarninen, 2003, 12-13.)  

 

Perusteluja nuorison ja nuoruuden elämänvaiheille haetaan nuoriso ja nuoruus käsitteiden 

olemassaolon toteamisesta. Erilaisten historiallisten nuorisotutkimusten myötä nuoriso ja nuoruus 

käsitteiden voidaan katsoa esiintyneen lähes kaikissa yhteiskunnissa kaikkina aikoina aina antiikin 

Kreikasta saakka. (Puuronen 2006, 22-24, 33.) Nuoriso ei ole ”syntynyt” tai sitä ei ole ”keksitty” 

erityisesti 1950- luvulla, jolloin  tietyt nuorisoryhmät olivat näkyvässä asemassa yhteiskunnan 

kulttuurisella kentällä. Sen sijaan nuorisoa ja nuoria on ollut aina. Samoin nuoruuteen erityisenä 

elämänvaiheena liittyvät kulttuuriset käytänteet ovat olleet näkyvässä asemassa kautta aikojen 

huolimatta ikävaiheen sisältöjen vaihtelusta yhteiskunnan eri aikakausina. (Aapola & Kaarninen, 

2003, 16.)  

 

Nykynuoruuden muotoutuminen erityiseksi elämänvaiheeksi ja ulottuminen koskemaan koko 

ikäryhmää on sidoksissa teollistumisen myötä johtaneisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin.   

Muutokset talouselämän, perhe-elämän, lääketieteen ja ennen kaikkea koulutuksen alueella ovat 
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muovanneet nuoruuden sellaiseksi, millaisena se nykyisin näyttäytyy. (Aapola & Kaarninen 2003, 

12.) Lisäksi nuoruus ja nuoriso eroavat traditionaalisesta nuorisosta ja nuoruudesta sukupuolten 

välisen eriarvoisuuden vähennyttyä useilla elämänalueilla. Nykyään nuoruus koskee kulttuurisesti 

niin tyttöjen kuin poikien elämää suhteellisen tasavertaisesti. (Puuronen 2006, 50.) 

 

Koulutuksen pidentyminen ja laajentuminen ovat johtaneet siihen, että nuoruudessa yhä harvemmin 

ammatti opitaan perinnön kautta perhepiirissä, kuten ennen. Ammattiin oppiminen vaatii nyky-

yhteiskunnassa jonkin asteista muodollista koulutusta. (Mt. 2006, 44-45.) Koulutukseen 

sijoittuminen ja koulutusjaksot ovat pidentyneet sekä koulutuspolkujen katkoksellisuus on 

lisääntynyt (Antikainen, Rinne & Koski 2006, 290-292). Seurauksena syntynyttä 

koulutusjärjestelmää ja nuoruuden pitenemistä pidetään merkittävinä tekijöinä hahmottaessa 

nuoruutta erityisenä yhteiskunnallisena ryhmänä (Puuronen 2006, 45).  

 

Olivier Gallandin (1995) mukaan nuoruuden pitenemisen taustalla oleva keskeinen muutos on 

traditionaalisten elämänvaiheiden järjestyksen muuttuminen, joka on osoittautunut joillekin nuoria 

jopa mahdottomiksi. Nuorten sujuvaa siirtymistä elämänvaiheesta toiseen on perinteistä poiketen 

viimeisten vuosien aikana estänyt lisääntyvässä määrin vuosia kestävä työttömyys. (Puuronen 2006, 

160-161.) Sauli (1990, 125) löytää suomalaisten nuorten työelämään siirtymisen pitkittymisen 

taustalta yhä useammin opiskeluaikojen pidentymistä tai opiskelujaksojen välillä pidettyjä 

välivuosia. Aapolan ja Kaarnisen (2003, 12) mukaan tämä merkitsee osalle nuoria usein 

taloudellisen itsenäistymisen lykkäytymistä, vaikka nuoret usein yhdistävät työssäkäynnin ja 

opiskelun. Toisaalta opiskelujen ohessa tapahtuva työssäkäynti kertoo nuorten itsenäisen 

kulutuskulttuurin lisääntymisestä. Muita nuoruutta myöhempään ikävaiheeseen venyttäviä tekijöitä 

ovat kotoalähdön ja perheen perustamisen väliin jäävä sitoutumattomuuden tai ”sinkkuuden” 

ajanjakso (Sauli 1990, 136).  

 

Nuoruuden pitenemisen taustalla voidaan havaita myös yksilön varhainen nuoruuden 

saavuttaminen, mikä näkyy puolestaan lapsuuden lyhenemisenä. Merkittävä rooli yksilön aikaisessa 

nuoruuden saavuttamisessa on kaupallisuuden asettamilla vaatimuksilla ja houkutuksilla, kuten 

trendivaatteilla. Nyky-yhteiskunnassa nuoruuden piteneminen liittyy tietynlaiseen nuoruuden 

ihannointiin niin lapsuuden kuin aikuisuuden ikävaiheessa. Kleinin (2001, 68) mukaan on modernia 

ja trendikästä olla nuorekkaan ”cool”, mikä tulee näkyviin ennen kaikkea tämän päivän nuorten ja 

aikuisten kulutuskulttuurissa. Kaupalliset markkinavoimat markkinoivat lapsille ja aikuisille 

nuoruuteen kuuluvia asioita. Sauli (1990, 113) kuvaa nuoruuden varhaista alkamista sillä, miten 
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nuorilla on jo varhaisessa vaiheessa tavoitteena aikainen kotoa poismuutto ja työssäkäynti kohti 

itsenäistä elämää.  

 

Ziehe viittaa nuoruuden pitenemisellä nuoruuden ja aikuisuuden rajojen katoamiseen. 

Postmodernissa yhteiskunnassa nuorten on helpompi saavuttaa ja tarkkailla klassisia aikuisuuden 

alueita kodin ja koulun ulkopuolelle laajenevien elämänalueiden myötä.  Tämä laajentaa nuorten 

kykyä kriittisesti tulkita aikuisten kokemuksia ja kasvatusta. Aikuisten on yhä vaikeampi 

uskottavasti osoittaa, että heidän ikänsä mukanaan tuoma etumatka tuo vastaavan edun myös 

todellisuuden ymmärtämisessä. Nuorilla on piilevää valtaa. Mitä epävarmemmaksi aikuisten suhde 

omaan aikuisuuteensa käy, sitä suuremman merkityksen nuoruuden myytti saa. (Ziehe 1991, 42-

48.) 

 

Vaikka postmoderni suomalainen yhteiskunta on täynnä nuorille suunnattuja erilaisia 

koulutusmahdollisuuksia, on siitä teollistumisen seurauksena tullut myös koulutuspakkojen 

yhteiskunta. Nuorten elämää määrittävät valtion lainsäädännön asettamat puitteet, jotka tulevat esiin 

erilaisten ikärajojen ja oikeuksien myötä esimerkiksi työmarkkinatuen myöntämisessä. Nuorille ei 

jää juuri minkäänlaista vapautta itse tehdä siirtymä- ja poikkeamapäätöksiä koulutuspoluillaan 

ennen kuin yhteiskunta puuttuu siihen erilaisilla interventioilla. (Antikainen ym. 2006, 295.) 

Tällainen nuoruuden institutionalisoituminen vaikuttaa osaltaan myös nuorille tyypilliseen 

käyttäytymiseen, valintoihin ja asenteisiin. (Puuronen 2006, 164-166). 

 

2.2.2 Nuorisokulttuureista  
 

Förnäsiä (1998, 11) mukaillen nuorisokulttuuri liitetään luonnollisena osana kulttuurin käsitteeseen, 

joka nähdään dynaamisena, kaikkialla inhimillisessä elämässä ja yhteiskunnassa läsnä olevana. 

Kulttuuri ja nuorisokulttuuri käsitteiden laajuudesta ja niihin sisältyvistä moninaisista ilmiöistä 

johtuen tarkan määritelmän tekeminen erityisesti nuorisokulttuurikäsitteestä on mahdotonta. Tämä 

on myös syy siihen, miksi tässä tutkimuksessa nuorisokulttuureja tarkastellaan yleisesti 

nykynuorille tyypillisen käyttäytymisen kautta, joka ulottuu aina vapaa-ajan mieltymyksistä ja 

harrastuksista tietynlaisiin tapoihin.  
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Nuorisokulttuurit ovat keino muodostaa ja ilmaista aktiivisesti omaa identiteettiään ja jäsentää 

maailmaa. Nuorisokulttuureissa nuorilla on mahdollisuus ilmaista enemmän ja vapaammin 

erilaisuuttaan ja itsenäisyyttään muusta yhteiskunnasta tapojen ja erilaisten alakulttuurien kautta. 

(Garrat 2004, 145; Heiskanen & Mitchell 1985, 382.) Toisaalta nuorisokulttuureja ei tule nähdä 

minä tahansa nuorten ryhmämuotona. Nuorisokulttuurisessa ympäristössä on usein tärkeää, ”että on 

asennetta”, jolloin aatteellisuus on aatetta tärkeämpää. Näin nuorisokulttuurit ovat ympäristöstään 

erotettavissa olevia, asenteisiin ja tyyliin perustuvia aatteellisia virtauksia, jonka jäseneksi yksilö 

voi liittyä omien valintojensa kautta. Aatteet ja aatteellisuus ruokkivat valikoiden erilaisia tyylejä. 

Tyyleillä voidaan ilmaista asenteiden, aatteellisuuden tai aatteiden lisäksi ryhmään kuulumista, 

tunnetiloja, toiveita, ihanteita tai henkilökohtaisia mieltymyksiä. (Hermonen 2006, 47.) 

 

Nuorisokulttuurien muotoutumisprosessi lähtee liikkeelle vallitsevasta kulttuurista järjestyksestä, 

jonka menettäessä kontrollinsa nuoriin, nuorisokulttuurit syntyvät (Garrat 2004, 145). Nuorten 

yleiskulttuurilla tarkoitetaan kulttuuria, joka sopeutuu yhteiskunnan valtakulttuurin määrittämiin 

rajoihin hyväksytyn vapauden puitteissa. Nuorison yleiskulttuurille määritetyt rajat ylittyvät 

puolestaan vastakulttuureissa, joissa nuoret asettuvat vastustamaan valtakulttuurin arvoja, kuten 

koululaitosta ja kulutusta. Myös alakulttuureissa nuoret voivat olla vastaan yleisiä arvoja. Ne 

muotoutuvat yleiskulttuurista irrallisina ryhminä ja siitä osia lainaten. (Heiskanen & Mitchell 1985, 

31-32.) Vaihtoehtokulttuurilla viitataan puolestaan vaihtoehtoiseen mahdollisuuteen valtakulttuurin 

rinnalla, jonka ei välttämättä tarvitse vastustaa valtakulttuuria, kuten vastakulttuuri eikä myöskään 

olla sen alakulttuuri (Raippa 2002, 9).  

 

Usein nuorisokulttuureihin suhtautuminen voi erityisesti aikuisten parissa olla kielteistä. Aikuisten 

käsitysten taustalla ovat toistuvasti nähtävissä median asettamat stereotypiat, jotka saavat 

nuorisokulttuurit näyttämään uhkalta yhteiskuntaa kohtaan.  (Garrat 2004, 145; Miles 2000, 70-71.) 

Toisaalta nuoret osaavat myös käyttää mediaa oman kuvansa esiintuomisessa ja elämäntyylinsä 

rakentamisessa (Miles 2000, 71).  

 

Nuorisokulttuurit ovat olennainen osa nuoren kasvua aikuiseksi. Helveen (2005, 207) sekä 

Heiskasen ja Mitchellin (1985, 382) näkemykset nuorisokulttuureista tulkintamalleina nuorten 

irrottautuessa perheestä ja siirtyessä aikuismaailmaan ovat samansuuntaisia. Nuorisokulttuurit 

auttavat nuoria irtautumaan lapsuudesta entistä aikaisemmin itsenäisyyden ja yhteiskuntaan 

sosiaalistumisen saavuttamiseksi. Nuorisokulttuurien symbolit tai tyylit, kuten pukeutuminen, 

hiusmuoti, musiikki ja korut liittävät nuoren omaan ikäryhmäänsä ja samalla tavalla ajattelevien 

 17 
 



joukkoon. Erilaisten tyylien avulla nuoret ilmaisevat identiteettiään ja yhteenkuuluvuuttaan. 

Kulttuuritausta on keskeinen myös nuoren oman maailmankuvan jäsentämisessä. (Helve 2005, 

207.) Heiskanen ja Mitchell (1985, 382) korostavat erityisesti, miten nuorisokulttuurit 

tasapainottavat perhe- ja koulutusideologian välisiä ristikkäispaineita. Lisäksi nuorten erilaiset 

kulttuuriset ryhmittymät opettavat ystävyyden sekä aitojen ihmissuhteiden merkityksen elämässä ja 

korvaavat läheisten aikuiskontaktien ongelmia (Mäki-Kulmala 1993, 276-277).  

 

Nuorisokulttuurien siirtyminen underground kulttuureista kaupallisempaan valtavirran ilmiöön on 

saanut aikaan sen, että kulutus säätelee hyvin pitkälle nuorten käyttäytymistä ja kulttuureja kaikilla 

elämänalueilla (Weber 1999, 323). Nuorten kulttuuriin kuuluvia käyttäytymispiirteitä määrittää halu 

kokea mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. Tarjonnan ja taloudellisten edellytysten 

parantumisen myötä nuorilla on enemmän mahdollisuuksia tehdä valintoja vapaa-ajankäytön ja 

oman kulutuskäyttäytymisensä suhteen. Vaatteiden, asusteiden, viihde- sekä kulutushyödykkeiden 

ja vapaa-ajanviettotapojen täytyy olla ”sitä viimeisintä huutoa”. Muoti-ilmiöiden ja median tarkkaa 

seurantaa ei tule kuitenkaan nähdä systemaattisena tarpeiden tyydyttämisenä, vaan yhtenä 

sosiaalisen kanssakäymisen muotona. Nuorten vapaa-ajan viettotavoista ja harrastuksista on 

kehittynyt aiempaa merkittävämpiä välineitä nuorten oman aseman määrittelemiseen. (Latvala 

2000, 6, 71, 89.)  

 

Tarkastellessa 2000-luvun nuorisokulttuuria on nuorten arvojen kohdalla tapahtunut muutos. 

Yksilölliset valinnat ja niiden kautta ilmenevä yksilöllinen käyttäytyminen ovat tämän päivän 

nuorisokulttuureja ja nuorten arvoja kuvaava piirre. Ihmiset tekevät yksilöinä valintoja, joissa 

traditio, perhe, suku, naapuristo ja työ eivät enää toimi kiinnekohtina. Sen sijaan voidaan puhua 

atomisoituneesta sukupolvesta tai nuorisokulttuureista, joiden käyttäytymistä leimaa yksilöllisyys 

”olla mitä haluaa tässä ja nyt” -ajatteluna. (Salasuo 2006, 38, 87.) Kurikka (1996, 3) näkee tilanteen 

taustalla tämän päivän nuorille tyypillisen olemuksen, jota kuvaa mielipiteiltään ja arvoiltaan vapaa 

sukupolvi. Nuori ei enää kiinnity loppuelämäkseen tiettyihin yhteiskunnallisiin käsityksiin. Nuorilla 

on mahdollisuus vapaasti omana sukupolvenaan määritellä arvostuksen kohteensa 

tilannekohtaisesti. Näin myöskään jähmettynyt puoluepolitiikka ja siihen liittyvät ilmiöt eivät ole 

enää ainut tapa osallistua.  

 

Nuorten yhteiskunnallisuus ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään, vaan se ilmenee tavalla, johon 

vanhemmat sukupolvet eivät ole tottuneet. Perinteisten poliittisten järjestöjen toiminnan 

vieroksuminen ei ole merkki nuorten passiivisuudesta. Radikaalimmat nuoret hakevat uusia ja 
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vaihtoehtoisia keinoja vaikuttamiseen oman arvomaailman ja yksilövalintojen kautta. 

Yhteiskunnassa ja koko maailmassa vallitsevien ajankohtaisten teemojen ympärille ovat 

kokoontuneet radikaalien alakulttuurien muodossa muun muassa eläin- ja luontoaktivistit, anarkistit 

ja skinheadit. (Latvala 2000, 90.)  

 

Tapahtunut arvomuutos näkyy myös radikaalien alakulttuurien yleistymisen taustalla. Nuorten 

tietoisuus maailman ongelmista on lisääntynyt kansainvälistymisen ja teknologian kehityksen 

myötä. Myös ympäristötietoisuus, suvaitsevaisuus ja nuorten sukupuolinen tasa-arvo ovat 

lisääntyneet. Nuoret eivät ole vakuuttuneita globaalien taloudellisten ja poliittisten 

päätöksentekijöiden demokraattisesta toiminnasta. Politiikan ja poliittisten puolueiden sijasta nuoret 

suuntaavat mielenkiintonsa kansalliset rajat ylittävään toimintaan ja muodostavat erilaisia 

ääriliikkeitä. Nuorten kulttuurisella kentällä on vähitellen syntymässä toiminnallaan vaikuttamaan 

pyrkivä nuorisosukupolvi. (Helve 2005, 208-214.)  

 

Lähteenmaa (2005, 384-387) tarkastelee nykypäivän nuorisokulttuurien ja vastakulttuurien 

muodossa esiin tulevan aktivismin ilmentymistä puolestaan kapinallisuutena. Nyky-nuorisolle 

tyypillinen teknokulttuuri, metsäbileet ja reppumatkailu (travellerit) ilmentävät nuorten kapinaa 

poikkeamalla valtavirran ajattelusta. Samanaikaisesti niissä näkyy piirteitä nuorisoaktivismin 

alakulttuuri-ilmiöistä globalisaation seurauksena. Kapinaa ne ovat siksi, että ne ovat toisin 

tekemistä ja omien kulttuuristen tilojen ja mielenmaisemien luomista. Salomäen (2005, 445-452) 

mukaan yhteiskunnassa vastakulttuureina näkyvät erilaiset kieltäytymisliikkeet havainnollistavat 

erinomaisesti nuorten kapinallisuuteen tähtääviä käyttäytymispiirteitä. Kieltäytyjät suhtautuvat 

postmodernin yhteiskunnan vapauteen rajoittamalla sitä ja asettamalla itselleen rajoja. Nuorten 

nousu kapinaan näkyy kieltäytymällä esimerkiksi kulutustuotteista (luomutuotteita McDonaldsin 

tuotteiden sijaan), ruoka-aineista (vegaanit, vegetaristit), päihteistä ja seksistä.  

 

Informaatio- ja mediayhteiskunnan monipuolistuminen ja kehittyminen näkyvät nuorten 

kulttuurisessa käyttäytymisessä. Teknologian ja Internetin mahdollistamat kommunikointitavat, 

kuten chattailu, surffailu, sähköposti ja tietokonepelit sekä kännykkä- ja tekstiviestikulttuuri 

tarjoavat nuorille runsaasti virikkeitä jokapäiväiseen käyttäytymiseen myös koulun seinien sisällä. 

Teknologia ja sen sisällä vaikuttava matkapuhelinteknologia tukevat yhä liikkuvammaksi 

muodostuvan nuorisokulttuurin kehittymistä. Sen kautta nuoret omaksuvat lisääntyvässä määrin 

sekä arvoja että erilaisia asenteita. (Latvala 2000, 6, 23-25, 64.)  
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Lisäksi tietotekniikan ja teknologian merkittävä asema nykynuorten nuorisokulttuurissa ja 

arkipäivässä saa aikaan ilmiön teknologisesta nuorisokulttuurista ja nuorten elinympäristöstä 

(Kangas & Kuure 2003, 12). Erilaiset verkkoyhteisöt ja kommunikointitavat tarjoavat nuorille 

paikan ilmaista itseään, kertoa tunteistaan sekä ajatuksistaan ja luoda suhteita saman kiinnostuksen 

kohteen jakaviin ihmisiin. Verkostososiaalisuus mahdollistaa tunteen yhteenkuuluvuudesta 

samanaikaisesti, kun sen puuttuminen kasvattaa nuorten syrjäytymisriskiä. (Suoranta & Lehtimäki 

2003, 30-32.) Toisaalta Internetin rajattomat mahdollisuudet tarjoavat myös liikaa negatiivisia 

virikkeitä nuorille, jotka ovat vasta muodostamassa omaa minäkuvaansa. 

 

Vaikka tekniikan kehitys on tuonut nuorisokulttuureihin uusia muotoja, on nuorten vapaa-ajalla 

sosiaalisilla suhteilla ja ystävillä edelleen tärkeä rooli nuorten elämässä (Latvala 2000, 19-20). 

Nuorisokulttuurit tarjoavat nuorille mahdollisuuden yhdessäoloon sekä hauskanpitoon ystävien ja 

kavereiden kanssa. Nuoret viettävät vapaa-aikaansa erilaisissa nuorisokulttuureille tyypillisissä 

toiminnoissa, harrastuksissa ja alakulttuureissa. Usein yhdessäolo sisältää myös joitain kaupallisen 

nuorisokulttuurin muotoja. Kaupallinen nuorisokulttuuri, kuten musiikki, muoti, TV, elokuvat ja 

kirjat, toimii myös merkittävänä alakulttuureihin samaistajana. (Heiskanen & Mitchell 1985, 382.)  

 

Järvisen (1999, 118) mukaan yksilöllistymisen ja elämänvalintojen moninaistuminen tulee parhaiten 

esiin juuri siinä, miten ihmiset viettävät vapaa-aikaansa. Erilaiset vapaa-ajan viettotavat ja 

kulttuuriset käytännöt muokkaavat nuoren kasvuprosessia. Nuori rakentaa käsitystään itsestä ja 

omanarvontuntoaan vapaa-ajan harrastuksissa ja sosiaalisissa kanssakäymisissä. (Latvala 2000, 19-

20.) Yksi merkittävä nuorisokulttuuriin juurtunut ja nuorten tapoja vapaa-ajalla luonnehtiva tekijä 

on päihteet. Globalisaation myötä ne ovat arkipäiväistyneet osaksi nuorten vapaa-ajan 

juhlimiskulttuuria. Lisäksi niiden käyttö on usein taustalla nuorten ongelmakäyttäytymisessä, kuten 

nuorisorikollisuudessa.  

 

2.2.3 Alakulttuurista tyylinä  
 

Yksi merkittävä osa nuorisokulttuuria ja sen ilmenemismuotoja ovat erilaiset alakulttuurit. 

Alakulttuurien muotoutumisessa pidetään keskeisinä nuorten keskenään jakamia samankaltaisia ja 

muusta yhteisöstä eroavia arvoja, mieltymyksiä, piirteitä, tapoja ja aatteita (Garratin 2004, 146). 

Juuri alakulttuureiden erilaisuuden voima on merkittävä niitä valtavirtakulttuurista erottava tekijä 

(Thornton 1996, 166). Alakulttuurit sisältävät tietyn ajan sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset 
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näkymät, mitkä tulevat esiin nuorten tyyleissä, kuten musiikkimaussa, pukeutumisessa, 

elämäntavassa ja käyttäytymisessä (Garrat 2004, 146). Sen lisäksi, että alakulttuuristen ryhmien 

jäsenet pitävät samoista mieltymyksistä, on heidän myös vastustettava samoja asioita (Locher 1998, 

101; ks. Weber 2003).  

 

Alakulttuuri on käsitteenä hallinnut nuoruuden, tyylin, musiikin ja vapaa-ajan tutkimusta 1970- 

luvulla Birminghamin yliopistossa kehitetyn brittiläisen alakulttuuriteorian, Centre of 

Contemporary Cultural Studies eli CCCS:n myötä. Birminghamilaisen alakulttuuriteorian mukaan 

kulttuuri sisältää merkityskarttoja, jotka tekevät ympäröivän sosiaalisen maailman ymmärrettäväksi 

kulttuurin jäsenille. Nuorten alakulttuurit sijoittuvat tämän suhteellisen itsenäisen kulttuurin 

alueelle. Niiden eetosta pidetään imaginaarisena eli kuvitteellisena työväenluokasta nousseena 

ratkaisuna yhteiskunnan kehityksen aikaan saamiin muutoksiin ja ongelmiin. (Puuronen 2006, 111-

113.) Samoin Raippa (2002, 209) on todennut tutkimansa punkkulttuurin olevan osa 

myöhäismodernia ilmiötä, koska se on sekä yhteiskunnan perusarvojen rikkomista että yksilöllisen 

eettisyyden esiin nostamista.  

 

Alakulttuurien muotoutumista on kuitenkin mahdollista tarkastella myös erilaisesta näkökulmasta, 

kuten Lähteenmaa (2000, 66-70) tekee.  Hän tulkitsee nuorten alakulttuureita sen perusteella, miten 

eri tavoin ne sijoittuvat tiettyjen akselien jäsentämään maastoon. Nuorten myöhäismodernit 

alakulttuurit muotoutuvat sen perusteella, millainen suhde niillä on kollektiivisten 

edistyskertomusten murenemiseen. Esimerkiksi radikaalit luontoaktivistit pyrkivät vaikuttamaan 

vallitsevaan tilanteeseen luomalla uutta suurta kertomusta tasa-arvoihanteita koskevien käsitysten 

avulla. Oletetut vanhat suuret kertomukset edustavat puolestaan niihin uskojille, kuten skinheadeille 

perinteisempiä ja ihanteellisia käsityksiä järjestyksestä. Erilaisista näkemyksistä huolimatta, tuon 

seuraavassa esiin alakulttuuriteorian (CCCS) keskeisiä käsitteitä, koska ne luovat yhä edelleen 

perustavanlaatuisen pohjan nuorten alakulttuurien tarkastelulle. Teoria tiivistää teoreettiset 

lähtökohtansa kaksoisartikulaatio-, bricolage- ja homologia-oletukseen (Puuronen 2006, 113). 

 

Kaksoisartikulaatio-oletus selittää nuorten alakulttuurien muotoutumistapaa. Sen mukaan 

alakulttuuri sijaitsee luokkaperustaisen emokulttuurin ja valtakulttuurin välissä ottaen vaikutteita 

molemmista. (Puuronen 2006, 113.) Kaksoisartikulaatiolla viitataan emo- ja valtakulttuurin väliseen 

ristiriitaan ja siitä syntyvään nuorten symboliseen vastarintaan (Harinen, Itkonen & Rautopuro 

2006, 32). Hermonen (2006, 295) osoittaa tutkimuksessaan saatananpalvojista ja satanismista 

kaksoisartikulaatio-oletuksen paikkansapitävyyden saatananpalvojien osalta. Nuorten 
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vastakulttuurisuuteen voidaan löytää vastaus identiteettien muodostumiseen kohdistuvista 

kulttuurisista, yhteiskunnallisista, taloudellisista, psykologisista, sosiaalisista tai hengellisistä 

uhkista ja niitä vastaan reagoivasta ryhmäidentiteetin muodostumisesta. Tutkimuksen perusteella 

saatananpalvojat etsivät saatananpalvonnasta voimaa todellisia tai kuviteltuja identiteetin uhkia 

vastaan.  

 

Alakulttuuriteorian bricolage-oletus kuvaa alakulttuurien tyylin muodostumista. Siinä tyyli perustuu 

tiettyjen esineiden tai kielen käyttöön ja alakulttuurin jäsenten identiteettiä tuottavaan toimintaan. 

Bricolage-oletuksessa koodataan uudelleen tavaroiden merkitykset liittämällä esimerkiksi 

tavanomaiset käyttöesineet muuhun kuin niiden alkuperäiseen yhteyteen, jolloin niiden merkitys 

muuttuu. Homologia-oletus pyrkii vastaamaan, miksi tietty nuorisoryhmä muokkaa tietynlaisen 

tyylin ottamalla käyttöönsä tietyt esineet ja antamalla niille tietyt merkitykset. Oletetaan, että 

ryhmänidentiteetti ja tyyli vastaavat toisiaan. Homologia-oletus kuvaa nuorison alakulttuurin 

ilmiasun ja jäsenten elämäntavan sekä arvojen yhteyttä, joiden väitetään olevan homologisia 

keskenään. (Puuronen 2006, 113-114.)  

 

2.2.3.1 Alakulttuuri vai jokin muu?  
 

Huolimatta CCCS teorian suuresta merkityksestä nuorisotutkimukselle (ks. Lähteenmaa 2005, 380; 

Bennet 2005) on teoria saanut osakseen kritiikkiä niin suomalaisella (ks. esim. Lähteenmaa 2000; 

Perho 2000) kuin kansainvälisellä tutkimuskentällä. CCCS:n teoria on kuvauksissaan esimerkiksi 

sivuuttanut täysin tyttöjen osallisuuden alakulttuureissa (Bennet & Kahn-Harris 2004, 7). Tämä 

näkyy myös Lähteenmaan (1989) alakulttuuriteoriaan perustuvassa tutkimuksessa, jota on 

muunneltu koskemaan tyttöjen sukupuolenmukaista sosialisaatiota ja feministisiä diskursseja 

alakulttuuriteorian patriarkaalisen kulttuurin sijaan. CCCS näkee nuoruuden rajoitetusti 

elämänvaiheena paremmin kuin mielentilana (Bennet & Kahn-Harris 2004, 10). Seuraavassa 

tarkastelen muuta alakulttuuriteoriaa koskevaa kritiikkiä alakulttuurikäsitteestä esitettyjen 

vaihtoehtoisten ja sen puolesta puhuvien näkemysten avulla. Ne ilmentävät myös 

nuorisokulttuurisen teoriankentän moninaisuutta.  

 

Alakulttuuriteoriasta (CCCS) ja -käsitteestä esitetty kritiikki ja eriävät näkemykset tulevat esiin 

nykyisin nuorisotutkimuksen saralla tehtyjen kriittisten alakulttuuriteoriaan suhtautuvien jälki- tai 

post-alakulttuuritutkimusten myötä. (ks. esim. Muggleton & Weinzierl 2003.) Ne eivät näe uusia 
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postmodernin aikaansaamia alakulttuureja ennen kaikkea brittiläisen luokka-aseman mukaisesti, 

kuten alakulttuuriteoria. Post-alakulttuureissa nuorten identiteetti muotoutuu kulutuksen kautta, 

minkä johdosta alakulttuureilla on kulutukseen liittyviä tavoitteita. Kulutuksen avulla nuoret 

rakentavat merkityksiä vapautuakseen alistavista suhteista. Post-alakulttuuritutkimukset painottavat 

yksilöllisten merkitysten ja ymmärryksen löytämistä hyödyntämällä globaaleja kulutushyödykkeitä. 

(Blackman 2005, 8.)  

 

Toisin kuin modernin ajan tyylilliseen yhtenäisyyteen perustuvat alakulttuurit pidetään post-

alakulttuureille tyypillisenä yksilöllistä valtavirrasta erottautumista ja autenttisuuden tavoittelua. 

Post-alakulttuureissa yksilön identiteettiä ei nähdä holistisena, vaan pirstaloituneena. 

Nuorisokulttuurit ovat monimutkaisia heterogeenisia ilmiöitä, joissa keskeistä ei ole enää 

ainoastaan ryhmän kollektiivisuus. Ryhmäidentiteetti, tyyli ja aatteet muodostetaan ja tulkitaan 

yksilöllisellä tasolla. (Muggleton 2000, 157-158.) Post-alakulttuuritutkimusten yksilöllistä valinnan 

vapautta korostavasta näkökulmasta huolimatta niihin suhtaudutaan alan tutkijoiden kesken 

kriittisesti. Seuraavassa tarkastelemien post-alakulttuuri teoreetikkojen ohella kritiikkiä 

alakulttuurikäsitteen korvaavasta käytöstä ovat esittäneet muun muassa Blackman (2005), 

Hesmondhalgh (2005) sekä Shildrick ja Macdonald (2006).  

 

Milesin (2000) ja Bennetin (2000) mukaan yksi vaihtoehtoinen tapa tarkastella alakulttuureja 

(CCCS) on korvata ne elämäntyylikäsitteellä tai elämäntyyliteorialla. Heidän näkemyksensä 

elämäntyylikäsitteestä pohjautuvat yhteneväisiin tulkintoihin siltä osalta, että he molemmat pitävät 

nykyajan kulutuskulttuuria merkittävänä tekijänä nuorten yksilöllisyyden ja identiteetin 

muodostumisessa. Milesin (2000, 5) mukaan elämäntyyli istuu paremmin nuorten käytäntöjen 

tarkasteluun, sillä se edustaa alakulttuuria valistuneempaa tapaa tarkastella nuorten ihmissuhteita 

sosiaalisen muutoksen keskellä. 

 

Miles ei kuitenkaan pidä elämäntyyliä täysin yksilöllisenä, vaan niiden muotoutuminen tapahtuu 

neuvottelujen ja hyväksymisen kautta. Elämäntyylit ovat elettyjä kulttuureja, joissa yksilöt 

aktiivisesti ilmaisevat identiteettiään. Tämä tapahtuu kuitenkin suorassa suhteessa niiden asemaan 

vallitsevaa kulttuuria kohtaan. Kulutuksen avulla nuorilla on mahdollisuus kehittää vaihtoehtoisia 

elämäntyylejä. Se tarjoaa nuorelle vapautumisen mahdollisuuden toimimalla vakauden perustana 

muutoin epävakaassa ja muuttuvassa maailmassa. Maailmassa, jossa lisääntyvät vapaa-ajan 

mahdollisuudet tekevät nuorten elämäntyyleistä entistä hajanaisempia. (Mt. 2000, 16, 24, 28-29, 33, 

159.)  
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Eräs tulkinta vaihtoehtoiselle alakulttuurikäsitteen käytölle perustuu kritiikkiin CCCS:n tavalle 

jättää huomiotta paikalliset vaihtelut nuorten reaktioissa musiikkiin ja tyyliin tai nuorten omat 

aikomukset (Bennet & Kahn-Harris 2004, 8-9). Esimerkiksi Bennet korostaa elämätyyliteoriassaan 

paikallisuuden merkitystä puolestaan siksi, että se toimii keinona ymmärtää, miten kollektiiviset 

kulttuuriset merkitykset on kuvattu kulutushyödykkeissä. Nuorten elämätyylien myötä he kykenevät 

paikallisesti rakentamaan kulutushyödykkeistä, kuten tavaroiden ostamisesta, tanssimisesta, 

musiikin kuuntelusta, television katselusta ja radion kuuntelusta omia aitouden muotojaan. 

Elämäntyylikäsitteen puolestapuhujana hän puolustaa myös uusheimo-käsitteen käyttöä 

alakulttuurin asemasta. Uusheimo- käsitteen avulla on mahdollista kuvata alakulttuuria 

monipuolisemmin niitä erilaisen taustan omaavia nuorten kulttuureja, jotka kaikesta huolimatta 

kerääntyvät yhteen yhteisen kollektiivisen toiminnan merkeissä. Alakulttuuria käyttävien 

perususkomus alakulttuureista yhteiskunnan osajoukkona tai kulttuureina kulttuurien sisällä 

yliarvioi nuorisoryhmittymien yhtenäisyyttä ja pysyvyyttä. (Bennet 1999, 605; 2000, 27; 2005, 255-

256.)  

 

Lisäksi alakulttuuriteoriaa on kritisoitu siitä, miten se ei tiedosta median merkitystä alakulttuurien ja 

alakulttuuristen identiteettien muotoutumisessa (Bennet & Kahn-Harris 2004, 10). Thorntonin 

(1996, 3, 160-161) mukaan median rooli ennen kaikkea musiikkiperusteisten ala - tai 

klubikulttuurien, kuten rapin, raven sekä popin muotoutumisessa ja erottumisessa on otettava 

huomioon. Klubikulttuurit ovat makukulttuureja, joiden parissa olevia ihmisiä yhdistävät 

samankaltainen musiikkimaku ja mediakulutus. Klubikulttuurit sisältävät omia aitouden ja 

hyväksyttävyyden muotoja, joiden pohjalta kulttuurissa toimivien jäsenten paikka määritellään. 

Median avulla klubikulttuureihin kuuluvat nuoret neuvottelevat alakulttuurisesta pääomasta ja 

sosiaalisesta rakenteesta. Koulutusjärjestelmän tavoin media on mukana kulttuurisen tiedon 

luomisessa, luokittelussa ja jakamisessa, vaikka sen vaikutus ei yllä niin syvälle, että se manipuloisi 

klubikulttuureissa mukana olevia jäseniä. Klubilaiset ja reivaajat ovat aktiivisia osallistujia 

kulttuuriensa muotoutumisprosessissa.  

 

Alakulttuurikäsitteeseen kohdistuneesta kritiikistä huolimatta sen käyttöä myös puolletaan joidenkin 

tutkijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Hodkinson toteaa, miten on kyettävä erottamaan lyhytaikaiset 

nuorten ryhmittymät sellaisista, jotka sisältävät syvempiä olemuksen tasoja. Alakulttuurien 

olemusta määrittäviä tekijöitä ovat ryhmän yhtenäinen erottautuminen (tyyli), samanhenkisyyden 

tunne ryhmän muiden jäsenten kanssa (identiteetti), sitoutuneisuus ryhmän toimintaan sekä 

autonomia laajemmista sosiaalisista ja taloudellisista suhteista. (Hodkinson 2002, 24, 28-33.) 
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Kyseiset tekijät ja seuraavassa esittelemät tutkimustulokset kuvaavat selkeästi niitä piirteitä, jotka 

ovat tyypillisiä alakulttuureille ja niiden ymmärtämiselle.  

 

Tutkimuksissaan gootti-alakulttuurista Hodkinson löytää kaikkia alakulttuurin olemusta mittaavia 

tekijöitä. Goottiryhmää luonnehtivat tietynlaiset arvot ja mieltymykset, jotka tulevat esiin muun 

muassa ulkonäössä, kuten pukeutumisessa ja musiikin kuuntelussa. Ne olivat riittävän 

yhdenmukaisia erottamaan heidät ulkopuolisista. Lisäksi suurin osa ryhmän jäsenistä jakoi 

paikallisuuden ylittävän tunteen yhtenäisyydestä ja kollektiivisesta erilaisuudesta. Ryhmä hallitsi 

myös jäsenten vapaa-aikaa, kulutustottumuksia, sosiaalista elämää ja Internetin käyttöä sekä 

mahdollisti suhteellisen autonomisen toiminnan.  (Hodkinson 2002, 195-198.)  

 

Suomalaisessa nuorisokulttuuritutkimuksessa vastaavanlaiseen johtopäätökseen ovat osittain 

päätyneet Harinen ym. He osoittavat, miten skeittikulttuuri voidaan tietyssä määrin tulkita 

perinteisen alakulttuurimääritelmän sisälle, vaikka toisaalta kyseinen alakulttuuri saa myös vasta- ja 

käänteiskulttuurille tyypillisiä piirteitä. Tulosten mukaan skeittareilla on oma alakulttuurinen 

tyylinsä, jolla he haluavat erottautua muista. Lisäksi heillä ovat omat autenttisuuden 

rajanmäärittelynsä ja symboliset järjestelmänsä, vahva skeittari-identiteetti, kolleektiivinen 

kokemus ”meistä” sekä pyrkimys ottaa haltuun omaa tilaa. (Harinen ym. 2006, 71.) Samankaltaisia 

alakulttuurin olemusta määrittäviä tekijöitä on löytänyt myös Perho (2000) tutkimuksessaan 

skinhead-alakulttuurista kiinnostuneista joensuulaisnuorista.  

 

Alakulttuurien samanhenkisyyden tunnetta ei kuitenkaan tule tarkastella itsestäänselvyytenä. 

Woodin (2003, 50) tutkimus osoittaa, miten mielihyvää tuottavista toiminnoista pidättäytyvän 

alakulttuurin jäsenet voivat muodostaa hyvin erilaisia identiteettejä kyseisen alakulttuurin sisällä. 

Näin tietyissä alakulttuureissa on mahdollista, että jäsenten välillä on merkittäviä eroavaisuuksia 

alakulttuurisen identiteetin ja kulttuurisen yhtäläisyyksien suhteen.  

 

2.2.3.2 Alakulttuureissa sukkulointi 
 

Miten voimakasta ja millaista nuorten alakulttuureihin kuuluminen sitten nykyisin on? Seuraavassa 

pyrin tuomaan esiin vastauksen tähän kysymykseen Lähteenmaan (2000) tulkintojen avulla 

myöhäismodernista nuorisokulttuurista. Ne tarjoavat tämän hetkiselle nuorisokulttuurikeskustelulle 
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kattavan selityksen nuorten näkyvien alakulttuurien keskeisistä erottelijoista ja auttavat 

ymmärtämään tehokkaammin nuorten alakulttuurien käyttäytymis- ja ilmenemismuotoja.  

 

Lähteenmaa löytää nuorten ryhmiin kuulumisen intensiteetistä vaihtelua sen mukaan, miten paljon 

aikaa, tunteita ja persoonaa jäsenet investoivat ryhmiin. Vaihtelua tarkastellaan sitoutumisen, 

satsaamisen ja sukkuloinnin ulottuvuuksilla. Sitoutuminen tiettyyn ryhmään nähdään voimakkaana 

ja keskeisenä identiteetin osana. Sitoutumista edellyttävistä ryhmistä irrottautuminen ei ole nuorille 

välttämättä helppoa. Satsaaminen viittaa puolestaan ryhmän käytännöille omistettuun aikaan ja 

energiaan. Alakulttuuriin satsaavat nuoret kiinnittävät usein ryhmien käytäntöihin myös omia 

oppimisprojekteja. (Lähteenmaa 2000, 34-37.) 

 

Sen sijaan, että nuoret kuuluvat johonkin tietynlaiseen alakulttuuriin, he sukkuloivat 

samanaikaisesti ryhmästä toiseen. Sukupuolinäkökulmasta raskaat ajankäytännölliset satsaamiset tai 

sitoutumiset tiettyyn alakulttuuriin ovat tyypillisempiä erityisesti pojille kuin tytöille. Tytöt sen 

sijaan sukkuloivat enemmän monien eri ryhmien välillä omaksuen niistä jotain oman identiteettinsä 

muotoutumisprosessia varten. Sukkuloinnista huolimatta nuoret eivät välttämättä koskaan kuulu 

johonkin tiettyyn alakulttuurin, sillä ala- ja vastakulttuurisamastujat ovat yleensä vähemmistöjä 

nuorista. Osa nuorista tarvitsee alakulttuurisamastumisia aikuisuuteensa työstämiseen muita nuoria 

enemmän. Nuoret työstävät identiteettiään yksilötasolla ja toisaalta alakulttuuritasolla. (Lähteenmaa 

2000, 38-41.) 

 

Nuorten ryhmään kuulumisen intensiteettiä tarkastellessa ääripään muodostavat tiukkaa 

sitoutumista edellyttävät alakulttuurit ja sukkulointi useissa kevyissä alakulttuureissa. Tiukan, 

sitovan ja velvoittavan yhteisöllisyyden omaaviin alakulttuureihin pääsy edellyttää tiettyjä 

suorituksia ja jengistä irtautuminen on hankalaa. Tällaista kuulumista edellyttävät väkivaltaiset ja 

rikolliset alakulttuurit, kuten skinheadit, satanistit ja moottoripyöräjengit. Kyseisissä 

alakulttuureissa nuoret kuuluvat itse arvostamiinsa yhteisöihin, jotka antavat heidän elämälleen 

merkityksen. Samanaikaisesti nämä alakulttuurit suhtautuvat yhteiskuntaan torjuvan vihamielisesti 

ja pyrkivät vaikuttamaan asioihin. Torjunnan omaavissa alakulttuureissa pyrkimyksenä ei ole 

muuttaa yhteiskuntaa, vaan niissä yhteiskunnan normeja ja lakeja voidaan rikkoa vetäytymällä 

omaan, sisäänpäin kääntyneeseen alakulttuurin. Toinen ääripää, aktiivinen yhteiskuntaan 

vaikuttaminen näkyy puolestaan järjestöissä toimimisena jonkin alakulttuurin, kuten eläinaktivistien 

päämäärän saavuttamiseksi. (Lähteenmaa 2000, 71-75.) 
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Kevyt yhteisöön tai useampiin yhteisöihin kuuluminen ei edellytä tiukkaa sitoutumista, vaan sen 

voidaan katsoa edistävän yksilöllisen identiteetin kehittymistä. Toisaalta seurauksena voi olla 

nuoren kokema yksinäisyys, jolloin ahdistus siitä työntää sitoviin yhteisöihin kevyistä. Tällaiset 

ideaalityyppiset, useissa eri yhteisöissä sukkuloivat nuoret ovat todennäköisesti myös psyykkisesti 

vahvoja ja sosiaalisesti joustavia yksilöitä. (Lähteenmaa 2000, 72-73.) Harisen ym. (2006, 36) 

tutkimuksen mukaan nuoret hiphopparit edustavat alakulttuurina lähtökohtaisesti tällaista löyhää 

sitoutumista ja irtaantumisen keveyttä. 

 

Salasuon (2006) tutkimus tukee Lähteenmaan (2000) näkemystä siitä, miten myöhäismodernin 

aikana nuorten alakulttuureihin kiinnittymistä kuvaa löyhä ryhmiin kuuluminen. Kyseessä ei ole 

nuorten alakulttuureihin kiinnittymättömyys, vaan sen tapahtuminen ilman sukupolvitietoisuutta. 

Lisääntyneen yksilöllisyyden myötä vanhat alakulttuuriset raja-aidat ovat murentuneet ja 

alakulttuurit ovat 2000- luvulla lomittuneet monisäikeisesti. Ne ovat tulleet niin näkyviksi, että ne 

edustavat pikemmin valtavirtaa kuin erottautumista. (Salasuo 2006, 20, 35-37; vrt. Thornton 1996.)  

 

Jokainen myöhäismoderni yksilö on oma alakulttuurinsa. Tällä kuvataan nykynuorten tyylien 

jatkuvaa vaihtumista identiteetin rakennusprosessissa. Nuorten alakulttuureille on tunnusomaista 

niiden yksilölliset valinnat kollektiivisen identiteetin sijaan. Nuoret eivät koe kuuluvansa tiettyyn 

alakulttuuriin, vaikka nuorten puheista voidaan erottaa tiettyjä alakulttuuriryhmittymiä, kuten skinit, 

punkkarit, tavikset ja hip-hopparit. Heidän sosiaalinen verkostonsa muodostuu heterogeenisista 

ryhmistä kulttuurisidonnaisten ryhmien, alakulttuurien sijaan. Yksilöiden välinen erilaisuus 

hyväksytään pukeutumisen kautta. Nuorille tyypillistä pukeutumista ei nuorten kesken koeta 

poikkeavana, vaan normaalina. (Salasuo 2006, 35, 40-52; vrt. Hodkinson 2002.)  

 

Yhteneväisiä ajatuksia nykyisin nuorisotutkimuksessa nähtävillä olevasta alakulttuureihin 

panostamisen keveydestä tuo esiin myös Perho (2000, 90-95). Tuloksista ilmenee, miten skinhead 

alakulttuurista kiinnostuneet nuoret ovat kiinnittyneitä vertaisryhmiinsä ja panostavat niihin 

vahvasti, kun taas skinhead-alakulttuuriin he ”satsaavat” kevyemmin. Nuoret eivät olleet 

sitoutuneita skinien alakulttuuriin, vaikka he mahdollisesti panostavat siihen pääsemiseen. 

Tutkimusta tarkastellessa on kuitenkin huomioitava, miten skinhead-nuoret ovat vasta skineyden 

äärellä, ei alakulttuurin jäseniä. Skinhead-alakulttuurin äärellä olevat nuoret eivät myöskään 

vastustaneet suoranaisesti valtakulttuuria, yhteiskuntaa tai aatteeseensa sopivaa 

ulkomaalaispolitiikkaa. Lähteenmaata (2000, 72) mukaillen kyseessä on skininuorten kevyt 

kuuluminen useisiin eri yhteisöihin.  
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Edellä olevien lähdeviittausten tarkastelu osoittaa, miten moninaisia ilmiöitä nuorisokulttuuriin ja - 

kulttuureihin sisältyy ja miten eriytyneitä nuorisokulttuurit nyky-yhteiskunnassa ovat. Tämän 

huomioon ottaminen on tärkeää myös koululle, jotta se kykenee säilyttämään edes jonkinmoisen 

aseman nuorten elämässä. Aiheesta käyty tiivis yhteiskuntakeskustelu antaa viitteitä siitä, miten 

koulun asemaa nuorten elämässä ovat vallanneet erilaiset nuorisokulttuuriset ilmiöt. Globalisaation 

myötä nuorten elämää muotoutuu yhä enemmän yksilöllisyyttä korostavista asioista, mikä näkyy 

nuorten kulttuurien kaupallisuuden ja kulutuksenomaisuuden lisääntymisenä. Näin koulu on 

väistämättä haasteiden edessä koskien nykynuorten opetusta ja sitä, miten se kykenee huomioimaan 

nuorten elämässä vaikuttavat moninaiset nuorisokulttuuriset tekijät opetuksessa ja ymmärtämään 

nuorten kulttuureita.  

 

3 KÄSITYKSIÄ AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 
ARVOSTUKSESTA 
 

3.1 Ammatillinen peruskoulutus vuonna 2008  

 

Vuosien 1999-2006 välillä ammatillinen perustutkinto on muuttunut merkittävästi. Vuosina 1999-

2001 ammatilliset perustutkinnot sekä opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen perusteet on 

uudistettu siten, että syksyllä 2001 alkaneesta koulutuksesta lähtien kaikki ammatilliset 

perustutkinnot muuttuivat kolmivuotisiksi (120 ov). Nykyisin ne tuottavat myös jatko-

opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Samanaikaisesti kaikkiin tutkintoihin 

on sisällytetty vähintään 20 opintoviikon laajuinen työssäoppimisen jakso. (Kumpulainen & Saari 

2006, 69.) 

 

Vuonna 2006 Suomessa oli lähestulkoon 260 ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitosta ja 520 

opetuspistettä. Tällä hetkellä ammatilliseen koulutukseen sisältyy 52 ammatillista perustutkintoa, 

joissa on 116 koulutusohjelmaa. (Mt. 2006, 69.) Koulutuskeskus Sedun sosiaali- ja terveysalan 

lähihoitajakoulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus valita kahdeksasta 

koulutusohjelmavaihtoehdosta.  

 

Ammatillinen tutkintoon johtava perustutkinto voidaan suorittaa oppilaitosmuotoisena, 

oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona. Elokuusta 2006 alkaen opiskelijan ammatillista 

osaamista on arvioitu muun arvioinnin ohella opiskelijan ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. 
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(Kumpulainen & Saari 2006, 69, 174.) Ammattiosaamisen näytöt ovat koulutuksen järjestäjien ja 

työelämän suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtilanteita. Näyttöjen avulla pyritään 

varmistamaan koulutuksen laatua, jotta opiskelijoiden suoraviivainen siirtyminen työelämään 

helpottuu. Opiskelijoiden näkökulmasta näytöt lisäävät muun muassa opiskelumotivaatiota, 

opiskelun tavoitteellisuutta, koulutuksen käytännönläheisyyttä ja yksilöllistävät opiskelua. 

Työelämän näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt puolestaan varmistavat alalle valmistuvien 

työntekijöiden koulutuksen työelämävastaavuuden. (Opetushallitus 2006a, 6-9.)   

 

Näyttötutkintojärjestelmän lisäksi oppisopimuskoulutuksen ja yleissivistävän 

kaksoistutkintojärjestelmän (ylioppilas- ja ammatillinen tutkinto) avulla ammatillinen peruskoulutus 

ylläpitää vetovoimaista työelämälähtöisyyttään pyrkien vastaamaan työelämän muutoksiin ja 

tarpeisiin. Nämä ammatillista peruskoulutusta ja sen työssäoppimista kuvaat muodot ovat tekijöitä, 

jotka houkuttelevat opiskelijoita koulutukseen ja vahvistavat työelämäyhteyksiä sekä 

ammattikoulutuksen arvostusta (Opetushallitus 2006b). Erityisesti kaksoistutkintojärjestelmän 

myötä yhteneväisyydet vanhempien ja heidän kauttaan nuorten myönteisempien ammatillista 

koulutusta koskevien asenteiden muotoutumisessa tulevat entistä mahdollisemmiksi (Kumpula & 

Saari 2006, 60-61). 

 

3.2 Koulutuksen arvostus yhteiskunnan eri tahoilla 

 

Postmodernissa koulutusyhteiskunnassa nuorten koulutukseen sijoittumisen prosessi sisältää usein 

eri koulutusvaihtoehtojen etsimistä, kokeilemista ja hylkäämistä. Yksilöllistymisellä ei näin viitata 

koulutuksen arvostuksen vähenemiseen, vaan koulutuspolut halutaan rakentaa itselle sopivaan 

aikaan ja itselle sopivassa koulutuksessa. Tämän seurauksena myös nuorten mahdollinen 

koulukeskeyttäminen tulee nähdä koulutuksellisen etsinnän vaiheena ja risteyksenä muutokseen. 

(Antikainen ym. 2006, 296.) Ammatillisten oppilaitosten osalta tilastot osoittavat, miten opintojen 

keskeyttäminen ammatillisella puolella on suurempi ongelma kuin lukioissa, vaikka se on 

vähentynyt vuosien 2000-2004 välillä (Tilastokeskus 2004). 

 

Ruohotien (1998, 42) mukaan asenteet ilmaisevat yksilön positiivisesti tai negatiivisesti arvostavia 

reaktioita johonkin objektiin, henkilöön tai tilanteeseen. Yhteiskunnan tasolla positiiviset asenteet 

koulutusta kohtaan ovat korkeita, jos koulutus kykenee lisäämään kansalaisten hyvinvointia ja 

parantamaan kansainvälistä kilpailukykyä. Nyky-yhteiskunnan markkinavoimat ovat merkittäviä 

ammatillisen koulutuksen arvostusta määrääviä tekijöitä. Käytännössä asenteet koulutuksia kohtaan 
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muotoutuvat kuitenkin paljolti siitä, millainen mielikuva ihmisillä on ammateista ja alojen 

työntekijöiden ominaisuuksista, kuten käyttäytymisestä. Ammatillisen perustutkinnon uusiuduttua 

ja työssäoppimismahdollisuuksien lisäännyttyä koulutuksen työelämävastaavuus ja arvostus 

erityisesti työnantajien parissa ovat parantuneet. (Parikka 1999, 165, 168, 171, 174.) 

 

Nuoret arvostavat ammatillista koulutusta, vaikka se on vähäisempää kuin koulutuksen arvostus 

yleisellä tasolla. Usein ammatillinen koulutus on nuorelle yleissivistävää koulutusta halutumpi 

vaihtoehto sen mahdollistavan nopean toimeentulon kiinnittymisen ja sitä kautta saatavan itsenäisen 

elämän myötä. Yksilötasolla juuri työllistymismahdollisuudet ja palkka ovat eri ammattien 

arvostuksen lähtökohtana. Onnistuneet työharjoittelukokemukset ja pätevät sekä innostuneet 

opettajat ovat myös merkittäviä tekijöitä nuoren arvostuksen taustalla. Sen sijaan ammatillisesta 

koulutuksesta valmistuneiden nuorten arvostus perustuu pitkälti siihen, työllistyykö nuori saman 

tien vai ei. (Mt. 1999, 166-169.) 

 

Myös Kumpulainen ja Saari (2006, 10, 74-76, 86) korostavat nuorten myönteisiä ammatillista 

peruskoulutusta koskevia asenteita. Ennen kaikkea tämä tulee näkyviin opiskelijamäärien kasvussa 

kaikilla ammatillisen peruskoulutuksen aloilla vuodesta 2002 vuoteen 2005. Tilastojen perusteella 

sosiaali- ja terveysala on ollut erityisesti yksi niistä aloista, joilla kasvu on ollut määrällisesti 

suurinta. Viitteitä kyseisen alan suosiosta nuorten keskuudessa antaa myös ensisijaisten hakijoiden 

määrän kasvu vuoden 2005 yhteishaussa. Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon 

suorittaneiden työllistyneiden määrä on suhteellisesti suurin muun muassa sosiaali- ja terveysalan 

tutkinnon suorittaneilla. Kyseisellä alalla on tutkinnon suorittaneista suhteessa muihin 

koulutusaloihin eniten työllisiä sekä vähiten työttömiä ja opiskelijoita.  

 

Lukiokoulutukseen verrattuna ammatillisen koulutuksen hakijamäärät ovat suurempia. Lukioiden 

opiskelijamäärä on supistunut enemmän kuin itse lukioiden määrä, vaikka lukioiden 

aloituspaikkatarjontaa on viime vuosina hiukan lisätty. Lukioon suoraan peruskoulusta ensisijaisesti 

hakeneiden määrä ei kuitenkaan ole noussut samassa suhteessa. Sen sijaan suoraan 

perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä on kasvanut yhdessä 

koulutusalojen aloituspaikkamäärien kanssa. Tämä siitäkin huolimatta, että alle puolet 

ammatilliseen koulutukseen hakevista hakevat suoraan peruskoulun päätettyään. (Mt. 2006, 10, 74-

76, 81.)   
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Tarkastellessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutukseen osallistumista on tärkeää 

huomioida koulutukselle tyypilliset valintakokeet. Valintakoevaiheessa heikosti koulutukseen 

asennoituneet opiskelijat karsitaan ja alalle haetaan soveltuvia sekä motivoituneita opiskelijoita ja 

tulevia työntekijöitä. Tämän vuoksi kuka tahansa ei koulukseen pääse. Koska koulutuksen 

opiskelijamäärä on selkeästi noususuhdanteinen, voidaan tämä tulkita hakeutuvien opiskelijoiden 

positiivisena asennoitumisena kyseistä koulutusta ja opiskelua kohtaan. Tämä näkyy Ruohosen 

(1996) tutkimuksessa, jossa yli puolet sosiaali- ja terveysalan lähihoitajaopiskelijoista olivat 

tyytyväisiä oman alan arvostukseen ja opettajiin. Lähestulkoon jokainen opiskelija piti opinnoissa 

menestymistä tärkeänä. Opiskelijoiden epävarmuus nousi sen sijaan siitä, millaiset mahdollisuudet 

heillä on päästä koulutusta vastaaviin vakinaisiin työsuhteisiin valmistumisen jälkeen.  
 

Toisaalta Majuri-Kylväjä (2001) korostaa, miten oleellista on huomioida nuorten kypsyminen 

ammatillisen koulutuksen aikana ja opiskeluaika tarkastellessa nuorten koulutusta koskevia 

asenteita. Tutkimustulosten perusteella aloittavan ja päättävän lähihoitajaopiskelijaryhmän asenteet 

voivat poiketa toisistaan niiden sisällön ja monipuolisuuden osalta. Koulutuksensa päättävillä 

opiskelijoilla on valmiuksia nähdä asiat useammasta näkökulmasta ja perustella asenteet laajemmin 

kuin koulutuksensa aloittavilla opiskelijoilla.  

 

Opetushallituksen (2007) mukaan opiskelijoiden myönteisiä mielikuvia ammatillista koulutusta 

kohtaan ovat edistäneet parantuneet jatko-opintomahdollisuudet. Nykyisin suurin osa nuorista 

tietää, että ammatillisten opintojen jälkeen on mahdollista jatkaa korkeakouluun. Tutkimukseen 

osallistuneista ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 96 % oli tyytyväisiä opiskelupaikkaansa ja 

lähestulkoon yhtä moni koki viihtyvänsä oppilaitoksessa. Aineistossa olivat mukana myös yritysten 

henkilöstöasioista päättäviä henkilöitä, jotka pitivät ammatillista koulutusta laadukkaana.  

 

Vaikka ammatilliseen koulutukseen haetaan lukiokoulutusta enemmän, siirrytään sieltä 

huomattavasti useammin ammattikorkeakoulutukseen kuin yliopistokoulutukseen. 

Koulutusjärjestelmän rakennemuutoksen myötä korkeakoulujen suosio näkyy suurempina 

aloituspaikka- ja hakijamäärinä ammatilliseen peruskoulukseen verrattuna, vaikka sinne pääsy on 

keskimäärin helpompaa kuin ylemmille kouluasteille pääsy. (Kumpulainen & Saari 2006, 114-120; 

Havén 1998, 53.-54.) Toisaalta myös mahdollisuus ammattikorkeakouluissa suoritettavaan 

ylempään korkeakoulututkintoon houkuttelee opiskelijoita. Lasonen (1999, 29) muistuttaa, miten 

ammattikoulutuksen statuksen kohentaminen suhteessa yleissivistävään koulutukseen on 
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pysyväisluonteinen tavoite. Se vaatii yhä edelleen ammatillisen koulutuksen parantamista ja 

mukauttamista uusiin vaatimuksiin.  

 

3.3 Koulutusratkaisujen taustalla olevat tekijät  

 

Nuorten kiinnostus alaa kohtaan on tekijä, joka tulee huomioida koulutukseen hakeutumista 

motivoivana ja asenteita kuvaavana tekijänä. Helve (2002, 104-105, 124) ja Ruohonen (1996) 

toteavat, miten nuoret valitsevat peruskoulun jälkeisen koulutuksen yksilöllisten tekijöiden, kuten 

oman kiinnostuksen ja arvojen mukaan. Erityisesti Pohjanmaalla ja ammatillisiin oppilaitoksiin 

suuntautuvilla nuorilla kouluun hakeutumista ja ammatissa työskentelyä vauhdittaa mieltymys alaa 

kohtaan (Helve 2002, 105). Kauppisen (2004, 44) mukaan koulumenestys peruskoulussa on selvästi 

ammatillisten tavoitteiden ohella yhteydessä peruskoulun jälkeisiin koulutusuriin. Tämä näkyy 

myös esimerkiksi omaan lukioaikaan palatessani, jolloin oli yleisesti nähtävissä, miten lukioon 

mentiin paremmilla keskiarvoilla kuin ammatillisiin oppilaitoksiin.  

 

Yksilöllisinä näyttäytyvien tekijöiden taustalla voi olla ympäristöstä tulleita vaikutteita (Mt. 2004, 

44). Esimerkiksi teknologian tarjoamat tiedonvälitysmuodot vahvistavat jatkuvasti asemaansa 

nuorten elämässä ja nuorten tietoisuus ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista on näin 

lisääntynyt. Nykyisessä teknologisoituvassa yhteiskunnassa tiedotusvälineiden, kuten Internetin, 

TV:n, radion ja lehtien merkitystä keskeisenä nuorten asenteisiin vaikuttavana tekijänä ei voida 

sivuuttaa. Myös nuorten läheisiltä ja kavereilta saamat mielipiteet on tärkeä nostaa keskiöön 

nuorten asenteita tarkastellessa. (Parikka 1999, 166.) Nuorten opiskeluvalintoja koskevina 

tiedonlähteinä toimivat nuorisokulttuureihin sisältyvät ilmiöt, kuten ystävät ja Internet 

(Opetushallitus 2007). 

 

Ystävien ja kaverien lisäksi nuorten lähipiriin kuuluvilla vanhemmilla ja heidän sosioekonomisella 

asemallaan on havaittu useissa eri tutkimuksissa olevan yhteyttä nuorten koulutusratkaisuihin. 

Järvisen (1999, 168) tutkimus, jossa väite siitä, miten eri taustan omaavissa perheissä koulutukseen 

ja sen hankkimiseen suhtaudutaan eri tavoin, tukee Parikan (1999, 166) näkemystä vanhempien 

merkityksellisestä asemasta nuorten koulutusvalinnoissa ja ammatillisissa tavoitteissa. Opiskelijan 

tehdessä valintoja peruskoulun jälkeisiä koulutusreittejä koskien, vanhempien koulutus- ja 

ammattitaustat sekä asenteet eri vaihtoehtoja kohtaan näkyvät opiskelijoiden valitessa tulevaa 

koulutustaan (Parikka 1999, 166). Väite saa tukea myös Kauppisen (2004, 99, 159-160) 

tutkimuksesta, jossa vanhempien korkea koulutus- ja tulotaso viittaavat nuorten ylioppilastutkinnon 
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suorittamiseen. Lisäksi asuinalueella todetaan olevan merkitystä nuorten suoritetun tutkinnon 

tyyppiin (lukio- vai ammatillinen koulutus) siten, että korkean statuksen alueilla 

ylioppilastutkintojen osuus suoritetuista tutkinnoista on suuri. Asuinalueiden välinen ero näkyy 

myös kaupungeissa asuvien nuorten suurempana lukiosuuntautumisena ammatillisen koulutuksen 

sijaan (Havén 1998, 69). 

 

Järvisen tutkimuksen työntekijäperheissä, joissa koulutus nähtiin ammattiin valmistajana, nuoret 

suuntautuivat tyypillisesti ammatillisiin opintoihin. Lukioon hakeutuvien työläisnuorten perheissä 

nuoria kannustettiin yleissivistävälle koulutusuralle, vaikka usein lukiovalinta merkitsi lisäaikaa 

ammatillisten suunnitelmien selkiyttämiseksi. Sen sijaan toimihenkilötaustaisille nuorille halu 

samastua vanhempiinsa merkitsi hakeutumista lukioon. Tutkimuksessa toimihenkilötaustaiset 

nuoret luokiteltiin myös koulumenestyjiksi. Se, miten nuoret tulkitsivat vanhempiensa odotuksia, 

oli yhteydessä vanhempien ja nuorten keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen.  (Järvinen 1999, 170-

173; ks. Helve 2002, 124.) Vanttaja (2002, 236) puolestaan huomauttaa, miten nuorten 

koulumenestyksen taustalla ei tule yksiselitteisesti pitää vanhempien korkeaa koulutustasoa.  

 

Myös Opetushallitus (2007) on todennut perheen ja vanhempien merkittävän vaikutuksen nuoren 

koulutusvalintoihin. Lähes puolet yhdeksäsluokkalaisista piti vanhempien mielipidettä tärkeänä 

opiskelupaikkaa valitessaan, vaikka nuoret tekevät koulutusvalintapäätöksensä nykyään melko 

itsenäisesti. Vanhempien asenteissa oli nähtävissä kuitenkin kallistumista lukiokoulutuksen 

arvostukseen, sillä ammatillisen koulutuksen jälkeiset jatko-opintomahdollisuudet eivät olleet 

vanhemmille kovinkaan tuttuja. Vanhempien koulutustaso voi puolestaan määrittää myös sitä, 

millaiset kyvyt heillä on auttaa lapsiaan koulutyössä. Vanhemmat voivat toimia koulutuksellisina 

roolimalleina lapsilleen. Lisäksi heidän asettamat tavoitteet lastensa koulunkäynnille voivat liittyä 

heidän omaan koulutukseensa. (Kauppinen 2004, 46.) Ruohonen (1996) taas toteaa, miten kaikille 

nuoria vanhemmilla ja ystävillä ei ole kovinkaan suurta merkitystä koulutusta valittaessa.  

 

Vanhempien lukiota arvostavien asenteiden ja yleisten ammatillista koulutusta koskevien 

asenteiden välillä on yhtäläisyyksiä. On esitetty, että yleiset ammatillista koulutusta koskevat 

asenteet (peruskoulusta lukioon, ylioppilaasta korkea-kouluun) rakentuvat olettamukselle 

koulutukseen hakeutuvasta ”heikommasta oppilasaineksesta”. Tällöin on kyse niistä nuorista, jotka 

eivät muunlaiseen koulutukseen pääse. Nuoren ammatilliseen koulutukseen siirtyminen voidaan 

kokea epäonnistumisena yleissivistävällä puolella. Näin nostetaan esiin yksittäisten ihmisten, 

työnantajien tai yhteiskunnan arvostus heikoimmin koulussa menestyviä nuoria kohtaan. (Parikka 
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1999, 166-167.) Todellisuudessa yksilöiden toiminta ja valinnat ovat kuitenkin rationaalisessa 

suhteessa tiettyihin ympäristöllisiin, yhteiskunnallis-historiallisiin, kulttuurisiin ja yksilön 

elämänhistoriallisiin tekijöihin. Tämän vuoksi on muistettava, että nuorten koulutusvalintoihin 

liittyvien tekijöiden tarkastelu edellyttää taustojen tapauskohtaista tarkastelua. (Järvinen 1999, 195.) 

Lisäksi on huomioitava, miten joidenkin nuorten kohdalla eteneminen tiettyyn ammattiin tapahtuu 

askel askeleelta, koulutusvaihe koulutusvaiheelta. Nuoressa iässä ei vielä välttämättä osata ajatella 

tai olla kiinnostuneita ajattelemaan eri koulutusten tarjoamia vaihtoehtoja. Usein innostus 

kouluttautua nousee opiskelun ja käytyjen koulujen myötä.  

 

Muutoksen tilassa oleva ammatillinen koulutus aiheuttaa muutoksia opettajan työhön ja 

opiskelijoiden elämään. Opiskelijoiden kohdalla ammatillisen koulutuksen muutokset tähtäävät 

pääasiassa helpottamaan ja parantamaan opiskelijoiden työelämään sijoittumista ja ammatillisuuden 

kehittymistä. Opettajille muutokset eivät kuitenkaan välttämättä aina näyttäydy työtä helpottavina, 

vaan lisäävät usein opettajan työn hektisyyttä sekä oman ammattitaidon päivittämistä jatkuvina 

kehittämis- ja kouluttautumistarpeina. Ammatillisen koulutuksen rakennemuutosten myötä 

opettajien työ on yhä enemmän laajentuviin työtehtäviin ja uusiin toimintatapoihin, käytäntöihin 

sekä opintoyhdistelmiin sopeutumista ja niiden oppimista. 

 

4 TUTKIMUSONGELMAT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

4.1 Tutkimusongelmat 

 

Tutkimusongelmat muotoilen seuraavanlaisesti:  

 

1. Millainen tuntemus lähihoitajakoulutuksessa työskentelevillä opettajilla on nuorten 

opiskelijoiden nuorisokulttuureista ja niiden merkityksestä opiskelijoiden asenteisiin 

lähihoitajakoulutusta kohtaan?  

 1.a Tunnistavatko opettajat nuorten elämään liittyviä merkityksellisiä tekijöitä?  

            1.b Näkevätkö opettajat nuorisokulttuurien liittyvän opiskelijoiden asenteisiin 

  lähihoitajakoulutusta kohtaan?   
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2. Millaisena opettajat kokevat pedagogisen työnsä nykynuorten kanssa?  

 2.a Ilmeneekö opiskelijoiden käyttäytymisessä opetustilanteessa nuorisokulttuurillisia 

 piirteitä?  

 2.b Kokevatko opettajat, että joitain tiettyjä nuorisokulttuureihin mukautuvia pedagogisia 

 ratkaisuja/valintoja tarvitaan opetuksessa?  

 

4.2 Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut 

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto hankittiin haastattelemalla 

lähihoitajakoulutuksessa työskenteleviä opettajia. Laadullisen tutkimuksen valinta perustuu 

tutkimuksen tavoitteisiin. Tarkoitukseni on tutkia yksilöiden ja tässä yhteydessä opettajien 

ainutlaatuista ja subjektiivista tuntemusta ja kokemusta nuorisokulttuurista ja niiden heijastumisesta 

opettajien pedagogiseen toimintaan ja opiskelijoiden asenteisiin. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2003, 155) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukon valitseminen tapahtuu 

tarkoituksenmukaisesti. Tutkin tietyn koulun opettajien sen hetkistä tuntemusta ja kokemuksia 

rajatussa kontekstissa. 

 

Laadullisen tutkimuksen avulla saan tutkittavasta ilmiöstä sellaista tietoa, joka perustuu tutkittavien 

ymmärtämiseen. Tarkoitus on tuoda esiin yksi tulkinta opettajien nuorisokulttuurituntemuksesta ja 

nuorisokulttuurin merkityksestä opiskelijoiden asenteisiin ja opettajan pedagogiseen työhön. 

Eskolan ja Suorannan (1998, 61) mukaan laadullisessa tutkimuksessa oleellista on pyrkimys kuvata 

jotain tapahtumaa, ymmärtämää tiettyä toimintaa tai tarjota teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin 

ilmiöstä. Näiden avulla koen pääseväni syvälle tutkittavaa ilmiötä ja niiden asiayhteyksien äärille, 

jotka ovat tutkimusongelmieni kannalta merkityksellisiä. Kvantitatiivinen tutkimus ei olisi 

mahdollistanut syvällistä tutkittavien kokemusten käsittelyä ja tutkimusaineiston rikkautta.  

 

Haastattelun tavoitteena on saada luotettavaa tietoa haastattelijan tutkimusongelman kannalta 

tärkeiltä alueilta. On kuitenkin tärkeää huomioida ero haastattelun ja keskustelun välillä, sillä 

haastattelu tähtää informaation keräämiseen ja on näin ennalta suunniteltua päämäärähakuista 

toimintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 42-43.) Tutkimusongelmieni kannalta pidän haastattelua 

toimivana ratkaisuna, sillä se tarjosi tutkittaville mahdollisuuden tuoda oman äänensä kuuluviin. 

Haastattelutilanteessa tämä näkyi tutkittavien syvällisenä oman tuntemuksen ja kokemusten 

pohdintana. Haastattelun avulla koen saaneeni monipuolisempia tuloksia ja erityisesti 

tutkimusongelmiini perustuvia vastauksia. Suora kielellinen vuorovaikutus tutkittavien kanssa 
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mahdollisti sen, että tutkittavat pystyivät vapautuneesti kertomaan tutkimustani koskevasta aiheesta 

ja omista kokemuksistaan. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 34-35) tuovat esiin, miten haastattelussa sekä 

tutkijan että tutkittavan on mahdollisuus tarvittaessa tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä ja seurata ei-

kielellisiä vihjeitä. Näitä haastattelututkimuksen mahdollisuuksia käytettiin myös tämän 

tutkimuksen yhteydessä ja niiden koetaan auttaneen ainakin tutkittavien ymmärtämistä.  

 

Päätyminen haastatteluun ja erityisesti puolistrukturoituun teemahaastatteluun 

aineistonkeruumenetelmänä muotoutui jo tutkimuksen hahmotteluvaiheessa. Valitsin 

teemahaastattelun tutkimukselleni siksi, että siinä ei ole tarkasti muotoiltuja kysymyksiä ja niiden 

järjestystä. Sen sijaan haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. 

Teemahaastattelussa haastattelija voi teema-alueiden pohjalta syventää keskustelua niin pitkälle 

kuin tutkimusongelmien kannalta on tarpeellista. (Mt. 2001, 47-48, 67.) Tämä osoittautui erittäin 

hyödylliseksi tämän tutkimuksen yhteydessä, sillä osa tutkimuksen käsitteistä ei sellaisenaan ollut 

haastateltaville niin selkeitä.  

 

Teemahaastattelun avulla halusin tarjota haastateltaville mahdollisuuden keskustella aiheesta 

luonnollisesti pitäen kuitenkin kiinni teema-alueista. Puolistrukturoituna menetelmänä haastattelun 

aihepiirit, teema-alueet, olivat kaikille samat, vaikka niiden järjestys vaihteli yksilöllisesti 

haastateltavien mukaan. Haastattelujen teemat ja haastattelurunko (ks. liite 1) muotoutuivat 

teoreettisen viitekehyksen ja aihetta koskevan oman kiinnostukseni pohjalta.  Pidin tärkeänä sitä, 

että haastateltavilla oli mahdollisuus vapaasti liikkua teema-alueiden sisällä. Lisäksi haastattelun 

kohdistaminen tiettyihin teemoihin edesauttoi jälleen kerran tutkittavien äänen kuulumista. 

Teemojen avulla haastattelujen keskustelut etenivät tutkimusongelmieni kannalta oleellisissa 

aihepiireissä.  

 

4.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla yhdeksää Koulutuskeskus Sedun lähihoitajaopettajaa. 

Kaikki haastateltavat olivat naisia. Tutkimuksen kohderyhmän valinnassa käytin apuna harjoittelun 

aikana saamaani tuntemusta opettajien opetuskokemuksesta. Koen onnistuneeni saamaan mukaan 

sellaisia opettajia, joilla on vankka työkokemus kyseisessä organisaatiossa opettamisesta. Katsoin, 

että tämän perusteella opettajilla on enemmän kokemuksia erilaisista nuorista ja heidän 

kulttuureistaan sekä asenteistaan, mikä tuo enemmän syvyyttä tutkimusaiheeseen. Ennen varsinaisia 

haastatteluja suoritin esihaastattelun, jossa minulla oli mahdollisuus testata haastattelurungon 
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toimivuutta ja sen vastaavuutta tutkimusongelmiini. Koska haastattelurunkoon ei esihaastattelun 

perusteella tullut muutoksia ja esihaastattelu onnistui hyvin, sisällytin sen osaksi tutkimusaineistoa. 

 

Tutkimusaineiston hankin keväällä 2007. Haastateltaviin otin yksitellen yhteyttä sähköpostitse (ks. 

liite 2) helmikuussa 2007. Pyrin sopimaan haastattelut siten, että itselleni jäisi riittävästi aikaa 

sulatella edellistä haastattelua ennen seuraavaa. Koen sen hyvänä päätöksenä, sillä haastattelujen 

myötä kehityin myös itse haastattelijana. Tämän huomaan erityisesti siitä, miten osasin vähitellen 

tehdä oikeanlaisia lisäkysymyksiä oikeissa kohdissa ja erityisesti tilanteissa, joissa haastateltava ei 

heti ymmärtänyt, mitä tarkoitin. Ennen varsinaisia haastatteluja suorittamani esihaastattelun myötä 

sain myös itsevarmuutta ja hyödyllisiä vinkkejä muita haastatteluja varten, vaikka kaiken kaikkiaan 

keskustelut olivat rentoja ja tuttavallisia hieman vaikeasta aiheesta huolimatta. 

 

Tutkimukseen tarvittavan aineiston sain kasaan suhteellisen nopeasti. Sopiessani haastatteluja 

suurin osa opettajista reagoi nopeasti yhteydenottooni, mikä oli tutkimukseni kannalta positiivista. 

Ainoastaan muutamat opettajat eivät reagoineet lähettämääni tutkimuspyyntöön millään tavoin. 

Saadakseni riittävän määrän tutkittavia kasaan lähetin pyynnön vielä muutamille opettajille, joita en 

ollut lähestynyt tutkimuksellani. Joidenkin opettajien kohdalla taas muistutussähköposti 

haastatteluihin osallistumisesta oli välttämätön, mutta tuloksellinen. Sähköpostin välityksellä 

sovimme haastateltavien kanssa etukäteen ajankohdasta, jonka jälkeen järjestin haastatteluihin 

tarvittavan tilan. Vaikka olinkin tutkimuspyynnössäni esittänyt toiveen haastattelujen ajankohdasta, 

pyrin olemaan mahdollisimman joustava sopiessani haastatteluajankohtia opettajien kanssa. 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 43) korostavat, miten haastateltavan on voitava luottaa, että annettuja 

tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tässä tutkimuksessa pyrin painottamaan haastattelujen 

luottamuksellisuutta jo yhteydenottovaiheessa ja ennen haastattelujen varsinaista alkua.  

 

Haastattelut tapahtuivat Koulutuskeskus Sedun lähihoitajakoulutuksen opetustiloissa. Koulun 

tiloissa haastatteleminen tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta, koska tunsin tilat harjoitteluni myötä jo 

etukäteen. Haastatteluihin käytössä oleva huone oli varattu käyttööni, jolloin haastattelun 

häiriötekijöiltä vältyttiin. Huone oli rauhallinen, mikä mahdollisti avoimen ja vapaan keskustelun. 

Haastattelut kestivät 45-90 minuuttia eli keskimäärin sen verran, mitä olin sähköpostiviestissä 

pyytänyt haastateltavia varaamaan aikaa haastatteluun. Jokainen haastattelu nauhoitettiin.  
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Opettajien nuorisokulttuurituntemuksen ja nuorisokulttuurin merkityksen tarkasteluissa 

opiskelijoiden asenteisiin ja opettajien pedagogiseen toimintaan käytin apuna temaattista analyysia 

(Eskola & Suoranta 1998, 175-176) ja osia teoriaohjaavan sisällönanalyysin (Tuomi & Sarajärvi 

2003, 110-115) perusteista. Teemoittelun avulla nostin aineistosta esiin tutkimusongelmia 

valaisevia teemoja ja vertailin tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Eskolan ja 

Suorannan (1998, 151) mukaan laadullisen analyysin ensimmäiset tehtävät ovat aineiston 

kerääminen, purkaminen tekstiksi eli litterointi, valmistelu teknisesti käsiteltävään muotoon ja 

aineiston järjestäminen. Tässä tutkimuksessa analyysi aloitettiin litteroimalla aineisto sanasta 

sanaan ja lukemalla se useampaan kertaan läpi. Litterointi tuotti analysoitavaa tekstiä 143 liuskaa. 

Jo tässä vaiheessa aineistosta esiin nousevat keskeiset tulokset alkoivat hahmottua ja käsitys 

aineiston suunnasta alkoi selkiytyä. Keskityin lukemaan aineistoa läpi haastattelurungon teemojen 

mukaisesti ja huomasin, miten rungon pääteemat muodostavat myös aineistossa tutkimusongelmien 

kannalta olennaiset asiakokonaisuudet. Eskola ja Suoranta (1998, 152) huomauttavatkin, miten 

teemahaastattelun teemat muodostavat jo sinänsä eräänlaisen aineiston jäsennyksen, josta voi lähteä 

liikkeelle.  

 

Litteroinnin ja aineiston lukukertojen jälkeen teemoittelin aineiston. Sijoitin haastateltavien 

vastauksia haastattelurungon teemojen alle leikkaamalla ja liimaamalla jäsentääkseni ja 

pelkistääkseni tutkittavaa ilmiötä sekä löytääkseni tutkimusongelmien kannalta olennaisia asioita. 

Tässä vaiheessa merkitsin myös ylös sivujen reunaan tapaukset, joissa samassa tekstikohdassa 

puhuttiin useammasta teemasta. Teemoittelemalla aineistoa mielikuva aineiston välisistä yhteisistä 

piirteistä hahmottui.   

 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 173) painottavat analyysivaiheessa sellaisten aineistosta nousevien 

piirteiden tarkastelua, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Piirteiden pohjautuminen 

teemahaastattelun teemoihin siten, että ainakin lähtökohtateemat nousevat esiin on odotettavaa. 

Saadakseni vielä tarkempaa kuvaa aineistosta piirsin teemojen ympärille sijoittuvista asioista ja 

toistuvasti aineistossa näkyvistä teemoista käsitekarttoja, joiden keskiöön nousseiden teemojen 

pohjalta rakensin tulososion rakenteen. Käsitekarttojen avulla aineistosta esiin nousseita keskeisiä 

piirteitä oli selkeä lähteä tulkitsemaan kirjoitettuun muotoon käyttäen apuna aikaisempia 

tutkimuksia ja teoriaa. Lisäksi käsitekartat toimivat oivallisina apukeinoina aineistossa ilmenevien 

poikkeuksien esiintuomisessa. Analyysin tässä vaiheessa tulokset ryhmittyivät vielä selkeämmin 
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kolmen alkuperäisen pääteeman ympärille omine alateemoineen. Ensimmäisenä pääteemana on 

opettajien nuorisokulttuurituntemus, jossa kartoitan heidän tuntemustaan nuorisokulttuurikäsitteestä 

ja millaisia tekijöitä opettajat pitävät merkityksellisinä nuoruudessa. Opettajien näkemys 

lähihoitajakoulutuksessa opiskelevien asenteista koulutusta kohtaan ja asenteisiin vaikuttavista 

tekijöistä muodostaa toisen pääteeman. Kolmantena pääteemana on ammatillisten opettajien 

pedagoginen toiminta, jossa erittelen, millaista se on nykynuorten kanssa ja millaiset tekijät siihen 

ovat yhteydessä.  

 

Toisen ja kolmannen pääteeman tulkintavaiheessa käytin hyödykseni teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin perusteita joiltain osin sen jälkeen, kun olin ensin teemoitellut tai pelkistänyt 

aineiston ilmaukset. Haluan kuitenkin korostaa, että teemoittelua olen käyttänyt tutkimuksessa 

ensisijaisena analyysitapana. Toisen ja kolmannen pääteemojen yhteydessä teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin periaatteiden osittainen noudattaminen joissain kohdin tarjosi selkeämmän ja 

luonnollisemman tavan lähteä jäsentämään ja tulkitsemaan aineistoa, joka oli näiltä osin hyvin 

moniulotteinen. Näin sisällönanalyysi auttoi aineiston järjestämistä tiiviimpään muotoon 

kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Sisällönanalyysissa etsitäänkin tekstin merkityksiä, 

jonka vuoksi sitä kutsutaan myös tekstianalyysiksi. Sen jälkeen, kun olin pelkistänyt ilmaukset, 

ryhmittelin niitä ala- ja yläluokiksi muodostaakseni niistä teoreettisia käsitteitä. Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin siten, että teoreettiset 

käsitteet tuodaan esiin valmiina, ilmiöstä ”jo tiedettynä”. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 105-106, 110-

116.)  

 

Tutkimusaineistosta tehtyjen tulkintojen tukena ja perusteluina käytän sitaatteja eli lainauksia 

opettajien vastauksista. Sitaatit kuvaavat esimerkinomaisesti aineistoa ja tuovat tutkittavien oman 

ääneen esiin. Sitaateissa näkyvät eri teemojen yleisempiä ja toisaalta myös niistä poikkeavia 

näkökulmia. Sitaattien lopussa olevat tunnisteet kuvaavat monesko haastateltava on kyseisen asian 

todennut. Mahdollisimman yksinkertaisia tunnisteita käyttämällä haluan turvata tutkimuksen 

eettisyyden. Tunnisteita käyttämällä haluan kuitenkin osoittaa, että lainausten käytössä ei ole 

systemaattisesti käytetty saman haastateltavan vastauksia. Käyttämissä lainauksissa esiintyvä 

merkintä -- kuvaa sitä, miten lainauksista on poistettu joitain tutkimuksen kannalta epäolennaisia 

kohtia ja sanoja, jotka viittasivat jollain tavoin haastateltavien henkilöllisyyteen. Lisäksi näin 

tekemällä on haluttu korostaa sitaattien sujuvaa lukumahdollisuutta. 
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5 NUORISOKULTTUURIT NUORTEN TAPANA ELÄÄ 
 

Ensimmäisenä päätutkimusongelmana on selvittää, millainen tuntemus lähihoitajakoulutuksessa 

työskentelevillä opettajilla on nuorisokulttuureista. Alaongelmana on tunnistavatko opettajat 

nuorten elämään liittyviä merkityksellisiä tekijöitä. Nuorisokulttuurikäsitteen yleisesti todetun 

haasteellisuuden vuoksi määrittelin käsitteen yleisellä tasolla opettajille aloittaessani käsittelemään 

kyseistä teemaa. Tarkoituksena oli saada opettajat puhumaan tutkimukseni kannalta olennaisista 

asioista. Tällä tavoin pyrin huomioimaan myös käsitteen mahdollisen vaikeuden opettajille. 

Määrittelyn ansiosta keskustelut etenivät aiheeni kannalta merkityksellisissä asiayhteyksissä ja 

koen, että opettajien mahdollinen epätietoisuus käsitteen yleisestä tarkoitusperästä heikkeni ainakin 

osittain. Seuraavassa tarkastelen opettajien nuorisokulttuurituntemusta erottelemalla keskeisimpiä 

opettajien esiin tuomia nykynuorille tyypillisiä piirteitä ja tapoja.  
 
 

5.1 Nuorisokulttuuri käsitteenä 

 

Opettajien haastatteluista käy ilmi, miten käsite nuorisokulttuuri on opettajille tuttu. 

Nuorisokulttuureihin liitetään nuorten tapa elää ja olla kosketuksessa ympäristön sekä muiden 

ihmisten kanssa. Nuorille pidetään tyypillisenä tietynlaista käyttäytymistä. Eräs opettajista 

kuitenkin huomauttaa, miten kaikki nuorten käyttäytyminen ei ilmennä kulttuurillisia piirteitä, vaan 

on sen sijaan osa nuoruuden kehitysvaihetta.   

 

  -- Että tietty osa niistä kuuluu nuoruuteen ja murrosiän jälkimaininkeihin tai tämmöseen 
 ja johonkin näyttämisen haluun tai tälläseen, että emmä nää kyllä kaikkee kuuluvan 
 mihinkään kulttuuriin erityisesti. (H9) 
 

Nuorisokulttuurityylit vaihtelevat eri nuorisosukupolvien ja yhteiskunnan historiallisen tilanteen 

mukaisesti (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén, 2003, 33). Tässä tutkimuksessa 

nuorisokulttuurityylien vaihtuvuus näkyy siinä, miten nuorisokulttuureita ja niihin kuuluvaa 

käyttäytymistä ei nähdä pysyvänä ilmiönä, vaan ajan mukana muuttuvana kulttuurimuotona. 

Yhteiskunnallinen muutos ja hektinen maailmanmeno koskettavat nuoria ja heidän elämänsä kaikkia 

osa-alueita. Nuorisokulttuurien katsotaan ilmentävän tiettynä aikana elävien nuorten tyypillisiä 

tapoja, käyttäytymistä ja asenteita.  
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 No ehkä se on just tätä, mikä on sen hetken nuorisolle tyypillistä. Mä nyt laittaisin 
 kaikki käyttäytyminen, pukeutuminen, mutta se, että se ei oo mikään pysyvä, vaan se tietenkin 
 muuttuu sitte ajassa, että sitten se tavallaan liittyy siihen yleiseen elämänmenoon. Että näin 
 mä niin ku ajattelisin, että  kaikki nuorten käyttäytyminen, pukeutuminen. Mikä on sille ajalle 
 tyypillistä nuorisokulttuuria. (H7) 
 

Opettajat ovat tietoisia, miten nuorisokulttuuri muotoutuu useista erilaisista kulttuurisista ja 

tyylillisistä ryhmittymistä yhden vallitsevan tai yhden nuorille tyypillisen kulttuurin sijaan. Nuorten 

katsotaan olevan osa nuorisokulttuuria, mutta välttämättä kaikki nuoret eivät kuulu johonkin 

tiettyyn tyylilliseen ryhmittymään eli alakulttuuriin. Osan nuoria katsotaan tarvitsevan jonkun 

alakulttuurin ideologiaa aikuiseksi kasvamisessa selkeästi enemmän kuin toisten. Opettajien 

näkemykset nuorten tyypillisistä kulttuurisista tyyleistä tukevat Salasuon (2006, 38) väitettä siitä, 

miten nykyinen nuorisosukupolvi ei ole kehittänyt omaa aikalaiskuvaansa ilmentäviä sosiaalisia 

liikkeitä, vaan kiinnittynyt vanhoihin. Aineistossa tällaisia lähestulkoon vuosikymmen sitten 

syntyneitä alakulttuurisia tyylejä edustavat opettajien esiin tuomat hevarit, skinit, hip-hopparit, 

nörtit, pissikset, punkkarit, skeittarit, saatananpalvojat ja gootit.  

 

Aineiston perusteella nuorisokulttuureille on ominaista sitoutuminen johonkin nuorille tärkeään 

asiaan. Asioihin sitoutumisen perusteella voidaan määritellä, minkä tyylistä nuorisoryhmää tai 

alakulttuuria nuori edustaa ja millaisia tyylillisiä piirteitä hänellä on. Nuorten tyylin 

muodostumisessa ja alakulttuuriin kuulumisessa olennaista on, millaiseen arvomaailmaan, 

pukeutumiskoodiin, musiikkimakuun ja käyttäytymiseen nuoren ryhmä ja nuori ovat sitoutuneet. 

Vastaavanlaisen huomion nuorten erilaisten tyylien tavasta ilmaista kuulumista tiettyyn 

nuorisokulttuuriin ja sitoutumisen asteesta ovat tehneet Aaltonen ym. (2003, 32), Sarmavuori (1986, 

108), Hodkinson (2002) ja Harinen ym. (2006).   

 

 -- Ja sitten tietysti nuorisokulttuuriin liittyy mun mielestä tämmöset erilaiset 
 nuorisokulttuuriryhmittymät ja nuorten alakulttuurit, joilla on sit omat tapansa, jotka näkyy 
 sit pukeutumisessa, ulkoisena merkkeinä hyvin voimakkaasti et voi niin ku kattoa et mihinkä 
 joukkoon toi kuuluu. -- (H2) 
  
  
Opettajien näkemykset oppilaitoksen arjessa näkyvistä alakulttuureista ovat kahdensuuntaisia, 

vaikka painotus on ennen kaikkea alakulttuurien näkymättömyydessä. Osa opettajista erottelee 

oppilaitoksessa näkyviä alakulttuureita ja osa taas katsoo, että oppilaitoksessa opiskelevat nuoret 

edustavat enemmän yleistä kaupallista nuorisokulttuuria, kuin eriytyneitä nuorisokulttuureja. 

Oppilaitoksessa näkyvinä alakulttuureina nostetaan esiin hip-hopparit ja aatteelliset alakulttuurit, 
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kuten vegetaristit ja luonnonsuojelijat. Aution ja Wilskan (2003, 16) tutkimuksen mukaan tytöt ovat 

ympäristötietoisempia asenteiltaan kuin pojat, mikä antaa viitteitä vegetaristien ja 

luonnossuojelijoiden kulttuuristen ilmiöiden esiintymisestä tyttövaltaisessa oppilaitoksessa siitäkin 

huolimatta, että ne ovat vähäisiä.   

  

 --Meijän lähihoitajaopiskelijat on aika semmosia niin ku tavallisia, että ei ne niin ku, ei 
 kovin monikaan erotu joukosta, ettei oo semmosia mitään gootteja tai jotakin 
 ympäristöaktivisteja. Ei hirveesti sellasia, että joskus saattaa vähän sinnepäin vivahtavaa 
 olla. -- (H6) 
 

Tietyn nuorisojoukon jakaessa valtavirrasta eroavia tapoja nähdään niiden nimeäminen 

alakulttuuriksi opettajien keskuudessa luonnollisena. Tällaisena esimerkkinä aineistosta nousee 

esiin uskonnolliset ryhmittymät, jotka yhdistetään osaksi nuorten alakulttuureita. Uskonnollisiin 

ryhmiin kuuluvilla nuorilla on samankaltainen valtavirrasta eroava aatteellinen perusta, joka ohjaa 

heidän opiskeluaan ja muuta elämää. Lisäksi niiden osuus on tyttövaltaisessa oppilaitoksessa 

näkyvä.  

  

 -- Että jos on tämmönen uskonnollinen tausta, niin hakeudutaan tänne sosiaali- ja terveys- 
 alalle, että se niin ku kyllä ilmenee tälläsena omana alakulttuurina näitten tyttöjen 
 keskuudessa, että ollaan sitten niitten kans paljon yhdessä, joilla on tällänen 
 uskonnollinen vakaumus ja se vaikuttaa myös heidän tähän opiskeluunsakin. -- (H6) 
 

Eräs syy alakulttuurien vähäiseen ilmenemiseen oppilaitoksessa löytyy opiskeltavan alan 

ammatillisuudesta, jonka todetaan jo koulutukseen hakeutumisvaiheessa jättävän voimakkaasti 

näkyvät alakulttuuriset ryhmät koulutuksen ulkopuolelle. Lisäksi oppilaitoksen tyttövaltaisuudella 

katsotaan olevan merkitystä siihen, miksi oppilaitoksen arjesta ja opiskelijoista ei niin selkeästi 

löydy erilaisia alakulttuureita, vaikka ulkoisten piirteiden avulla on mahdollista erotella 

opiskelijoiden tyyliä. Lähteenmaan (1991, 262) mukaan tyttöjen vähäistä alakulttuureihin 

kuulumista suhteessa poikiin voidaan tarkastella osana sukupuolten välistä identiteetin 

muotoutumisprosessia nuoruusiässä. Tytöt eivät samalla tavalla tarvitse identiteettityönsä tueksi 

tiettyyn selvästi identifioituvaan ja erottautuvaan ryhmään kuulumista kuin pojat.  

 

 

 
 
 

 42 
 



5.2 Nuorten erilaisuus ja samanlaisuus  

 

Opettajien mukaan nuoruudessa on tärkeää olla osa ryhmää, joka jakaa keskenään samankaltaiset 

arvot ja periaatteet. Nuorisokulttuuri yhdistetään samanaikaisesti sekä nuorten haluun erottautua 

valtavirtakulttuurista että heidän pyrkimykseen olla samanlaisia muiden ikäistensä kanssa. 

Ruohonen (2001, 160) toteaa, miten suurin osa nuorista haluaa erottautua toisaalta jostakin nuorten 

ääriryhmistä, toisaalta keski-ikäisistä. Nuoret haluavat olla nuoria ja erottautua aikuisten kulttuurista 

ulkoisilla piirteillään. Aineistossa esimerkiksi tietyssä alakulttuurissa oleville nuorille pidetään 

tunnusomaisena tapaa jakaa samankaltaisia valtavirrasta eroavia näkemyksiä. Alakulttuureihin 

kuuluvien nuorten tapoja ja tyylejä pidetään myös erikoisempina, mitä yleisellä nuorisokulttuurilla 

on. Näkemys on samansuuntainen Garratin (2004) kanssa. Lisäksi nuorten yleiskulttuuriin 

kuuluvana piirteenä kova äänenkäyttö ja vaatimus saada itselleen muodissa olevia asioita nähdään 

opettajien mukaan yhtenä nuorten tapana erottautua muista ja pyrkimyksenä samanvertaisuuteen 

muiden nuorten kanssa.  

 

Nuorille tyypillinen pyrkimys sekä erilaisuuteen että samanlaisuuteen nähdään merkittävänä 

nuorten elämänpolkuja ja valintoja viitoittavana tekijänä. Eräs opettaja kokee nuorten keskinäisen ja 

tietynlaisten ryhmittymien jakaman samankaltaisuuden tunteen niin voimakkaana, että sen myötä 

myös erilaiset nuorisokulttuurit muotoutuvat.  

 

 No kyllähän nuorilla on tää ryhmän paine. Tää, että nuorten ajatusrakennelmaan 
 liittyy se ettei saa olla erilainen kun muut  et nehän haluaa erottautua, mutta siinäkin 
 ne haluaa olla samanlaisia ku ryhmän  muut jäsenet  eli kyllä siinä sellasta tiettyä 
 turvallisuutta haetaan sillä, että joko erottaudutaan samanlaisiksi tai ei erottauduta siitä 
 massasta. Että tavallaan se on sellanen, mikä varmaan aika paljon siinä toiminnassa ohjaa 
 niitä nuoria.  (H1) 
 

Toisaalta nuorten samanlaisuuden tunteen merkitys tulee esiin myös tavalla, jossa poikkeaminen 

valtavirtanuorisosta voi nostaa nuoren riskiä kokea itsensä irrallisena muista saman ikäisistä.  

 

 Kyllä tää just et jos oot erilainen tai poikkeat siitä mitä ihannoidaan tai on niin  ku vallalla 
 niin kyl se helposti johtaa sit siihen, että se nuori syrjäytyy, että se  kyllä ohjaa sitä nuoren 
 elämää.  (H5) 
 

Aineiston perusteella voidaan todeta, miten nyky-ajan nuorilta löytyy ryhmän paineesta huolimatta 

omaa tahtoa ja minuutta toteuttaa itselle tärkeitä asioita ja tulevaisuudenhaaveita. Nuoret eivät 

pelkää ilmaista omaa identiteettiään. Nuorten kulttuurisia ryhmittymiä tarkastellessa aktiivisuus 
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toimia näkyy opettajien mainintoina nuorten vastakulttuureista, kuten vegetaristeista ja 

ympäristöaktivisteista.  

 

Nuorten tietynlainen omaksuttu tyyli on merkityksellinen oman identiteetin rakentaja ja keskeinen 

osa nuoruuden elämänvaihetta. Yhdenmukainen ulkoasu ja pukeutumistyyli tulevat näkyvin tavoin 

esiin nuorten yleiskulttuurista poikkeavissa alakulttuureissa. (Perho 2001, 59-64.) Erilaisten 

pukeutumistyylien ja kollektiivisen alakulttuuri-identiteetin avulla samankaltaisen arvomaailman 

jakavat nuoret pyrkivät erottautumaan muista ryhmittymistä (Vaaranen 2004, 54-56). Pukeutuminen 

voidaan kiinnittää myös oman paikan ja aseman löytymiseen yhteiskunnassa (Ruohonen 2001, 

169). Aineistossa tätä nuorten ulkoisten piirteiden avulla tapahtuvaa erottautumista kuvaa se, miten 

opettajat pitävät nuorisokulttuurien näkyvimpänä tapoja ilmentävänä ulkoisena piirteenä nuorten 

tyyliä erityisesti pukeutumisen muodossa. Opettajien mukaan nuorten yleiskulttuurissa ja erilaisissa 

alakulttuureissa esiin tulevat pukeutumistyylit vahvistavat nuorten yksilö- ja ryhmäidentiteetin 

muodostumista. Erityisesti musiikki nähdään taustalla tietynlaisen pukeutumistyylin 

omaksumisessa ja päinvastoin.  

  

 -- Nuorille on hyvin tärkeää se, että yritetään ehkä olla samankaltaisia kun toiset ja 
 samaa ajatusmaailmaa noudatetaan. Toisaalta joskus törmää siihen, että joku haluaa 
 valtavasti erottautua porukasta joillain aivan semmosella hyvin erikoisella 
 pukeutumisella tai tyylillä, mutta enimmäkseen mä  ymmärrän sen näin, että siinä on niin 
 ku tällasta pyrkimystä kaveriporukas  samankaltaisuuteen, että ”me ollaan me, näitä 
 nuoria. --  (H4)  
 

Nuoret, jotka kokevat epätietoisuutta ja -varmuutta itsestään hakevat ulkonäön kokeilujen kautta 

kuvaa ja käsitystä omasta itsestään, jonka vuoksi siihen panostaminen on heille tärkeää. Identiteetin 

löydyttyä ulkonäöstä huolehtiminen ei korostu enää välttämättä niin merkittävällä tavoin, vaan on 

luonnollinen osa nuorta. Osa nuorista ei taas välttämättä käy läpi identiteettikriisiä. Myös Nurmen 

(1997, 257-258) mukaan nuoret eivät välttämättä käy läpi mitään kriisivaihetta. Nuoruuden 

kehitysvaihetta pidetään sen sijaan jatkuvana. Toisaalta on kuitenkin huomioitava, miten suuren 

osan nuorista varttuessa aikuiseksi ilman näkyvää kuohuntaa, näyttää nuoruus muodostavan 

jonkinlaisen kehitysriskin ainakin joillekin yksilöille.  

 

  -- Ja onhan sitten niitä, joilla on tämmönen nuoruusiän kriisi ihan selkeesti, ettei tiedä 
 kuka minä olen ja sitten on se ulkonäkökin tärkee jollekin. Kauheen tärkeetä minkälaiset 
 vaatteet on ja onko meikannu ja eikö oo meikannu.Selkeesti myös sellaset tavallaan ja kun ne 
 on  menny ohi niin he voivat selkeesti olla omana itsenään. Että mää nään siinä kauheen 
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 suuren eron et se ulkonäkö ei oo kaikille niin tärkee, ku ehkä yleisesti odotetaan. --
 (H9) 
 

Nuorisokulttuurin katsotaan sisältävän niitä asioita, joita nuoret arvostavat elämässä. Nuorille 

vaativassa maailmassa arvojen koetaan kuitenkin muuttuneen. Suurin arvomuutos on tapahtunut 

rahan kohdalla. Nuorille raha ja materiaalisuus sanelevat paljon elämisen laatua ja sisältöä. Rahaa 

käytetään niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä tai muodissa nuorten keskuudessa, sillä nuoret haluavat 

kokea olevansa yhtä muiden samanikäisten kanssa. Näin nuorten rahan käyttö on tiiviisti yhteydessä 

heidän eniten arvostamiinsa asioihin.   

  

 --Pitää olla kaikkee. Pitää olla tv:t, dvd:t ja kaikki laitteet ja sun muut ihan niin ku just 
 samalla lailla niin ku muillakin, että kaikki tää materiaalinen maailma on niille jotenkin 
 paljo tärkeempää tai ainakin se niin ku korostuu, että pitää olla niin ku muillakin. -- (H6) 
 

Valtari (2005, 94-95) toteaa, miten oma ulkonäkö ja kulutus ovat nuorille tärkeitä asioita. Samoin 

opettajat katsovat, että suurin osa nuorista pitää tärkeänä omasta ulkonäöstään huolehtimista, mikä 

ilmentää kaupallisuuden merkitystä nuoruudessa. Pukeutumiseen halutaan satsata, vaikka siihen ei 

aina ole paljon rahaa käytettävänä. Nuoret arvostavat muotiin ja ulkoiseen olemukseen sisältyviä 

pinnallisia asioita, kuten kauniita vaatteita, muodinmukaista hiustyyliä ja sitä, mitä merkitys niillä 

on heidän ulkonäköönsä. Ulkoisten piirteiden yhteydessä opettajat tuovat esiin erilaisia nuorille 

tyypillisiä pukeutumistyylejä, joita ovat topit, tiukat minihameet ja housut, lantiohousut, laahaavat 

housut, mustat vaatteet ja paljastavat puserot. Tiettyihin kulttuureihin kuuluvina asusteina mainitaan 

myös lätsät (oikein- tai väärinpäin), pipot ja kaulanauhat.  

 

Pinnallista arvostuksen kohteista huolimatta nuorten katsotaan kuitenkin olevan mielipiteiltään 

suvaitsevaisia ja perinteisiä. Vaikka rahan koetaan tekevän nuorten elämästä materian täyttämää, 

ovat perinteiset asiat, kuten perhe, terveys ja toisista välittäminen yhä nuorille peruspilareita 

elämässä. Tämän on todennut myös Kurikka (2000, 92) ja Stainton Rogers, Stainton Rogers, Výrost 

ja Lovás (2004, 21-25), joiden mukaan nuoret arvostavat perinteisiä arvoja, kuten perhettä, sukua ja 

muita välittämiseen perustuvia läheisiä ihmissuhteita.  

 

Lisäksi kaupallisuudella todetaan olevan muitakin vaikutuksia nuorten elämän tarkastelussa. Sen 

nähdään syrjäyttävän selkeät nuorten ryhmittymät osaksi aikuiskulttuuria ja kadottavan pohjan 

monipuolisilta pohdinnoilta nuorisokulttuurien erinäisistä merkityksistä nuorten toimintaan.  
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 --Tää menee niin ku samaan mylläkkään tähän kaupalliseen kulttuuriin. Sekä aikuisten 
 kulttuuri että nuorten kulttuuri on sitä yhtä ja samaa, että vois ajatella, että aikasemmin oli 
 ihan niin ku nuorisokulttuureita et oli näitten musiikkimakujen mukaan esimerkiksi ja 
 oli luonnonsuojelijoita ja tällasia ryhmittymiä, mut nyt jotenkin tuntuu, et tää kaupallisuus 
 imee niin ku myös ne nuoret kaikki ja yhtä lailla aikuiset. Eihän sinne pääse hyvänen aika 
 tapahtumaan mitään tätä nuorille tyypillistä kuviota, kun kaikki ollaan siinä samassa 
 mössössä. (H2)  
 
 

5.3 Vertaisryhmät merkittävänä osana nuorten elämää 

 

Nuorisokulttuurit ovat merkittävä osa nuorten elämää, sillä ne koskettavat niin monia nuorten 

elämän osa-alueita. Ne pitävät nuoret mukana yhteiskunnan arjessa ja yhdistävät heidät sosiaaliseen 

ympäristöön jopa voimakkaammin mitä koulu. Nuorisokulttuureilla on merkitystä nuorten 

koulunkäyntiin (koulumenestys), tulevaisuuden suunnitelmiin, ulkoisiin piirteisiin, perheeseen, 

sääntöihin suhtautumiseen ja ennen kaikkea vapaa-aikaan. Nuorisokulttuuri ohjaa niitä nuorten 

valintoja, joita he arvostavat ja pitävät tärkeänä elämässä.  

 

Eräs opettaja jakaa nuorisokulttuurien näkymisen nuoren elämässä kuvainnollisesti pinta- ja 

syvänäkymiseen. Pintanäkymisellä viitataan ulkoisiin piirteisiin ja käyttäytymiseen, kuten 

ulkonäköön ja kavereihin. Syvänäkyminen liittyy sen sijaan enemmän nuorten asenteellisiin 

arvotekijöihin, jotka tulevat näkyviin nuorissa vähitellen.  

 

 Miksei ne vaikuta kaikkiinkin, mutta se tietysti niin ku mikä tulee pinnalle, näkyväksi, 
 tulee nopeiten siinä nuoren käyttäytymisessä, niin kai se on jotenkin ihan se ulkonäkö ja 
 sosiaaliset suhteet niin ku siinä lähiympäristössä et mikä mulle tuli tossa mieleen 
 aiemmin et mikä on tossa nuorten elämässä keskeistä, niin kyl se on ne kaverit. Kaverisuhteet 
 nousee siellä kun auktoriteettia vastustetaan. Mutta nuorisokulttuurien näkyminen 
 niin tota ehkä siinä on jotakin semmosta että on semmosta pintanäkymistä ja syvänäkymistä. 
 Syvänäkyminen, joka tulee myöhemmin esille tai on niin ku semmosta piilossa olevaa 
 asenteellista muokkautumista, joka sitten näkyy sit pikkuhiljaa. (H2)  
 

Vaikka nuorisokulttuureja pidetään tärkeänä osana nuorten elämää, pitävät jotkut opettajat ennen 

kaikkea alakulttuureita merkittävämpänä osana nuorten elämää ja kasvuprosessia. Koetaan, että 

nuoret eivät välttämättä tiedosta yleisen nuorisokulttuurin tärkeyttä elämässään, vaikka suurin osa 

opettajista kokee nuorten arvostavan eniten ystävyyttä ja muita ihmissuhteita sekä niiden 

ominaispiirteitä, kuten rehellisyyttä ja uskollisuutta. Yhtenä syynä alakulttuurien merkittävään 

asemaan pidetään niiden muodostamaa tiivistä yhteisöä.  
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Nuorisokulttuurien muodostama verkosto ystävien, poika- ja tyttökaverien sekä harrastusten myötä 

konkretisoi nuorten ryhmään kuulumisen. Joillekin nuoria esimerkiksi sitoutuminen, kuten kihlaus 

on välttämätöntä nuoresta iästä huolimatta. Opettajat kokevat, että ihmissuhteet, ystävät ja heidän 

kansaan viettämä vapaa-aika ovat jokaiselle nuorelle tärkeitä tukipylväitä elämässä ja toisinaan jopa 

tärkeämpiä mitä koulu. Vapaa-ajan mukanaan tuoma mahdollisuus sosiaalisten suhteiden 

solmimiseen ja niiden ylläpitoon koetaan yhtenä keskeisenä nuorisokulttuurisena tekijänä nuorten 

elämässä. Opetuksen yksilöllistäminen hops:in avulla mahdollistaa nuorten harrastusten ja 

opiskelun yhteensovittamisen. Samanlaisen huomion ystävien ja läheisten kanssa vietetyn vapaa-

ajan merkityksestä nuoren elämässä on tehnyt Latvala (2000, 19-20) ja lisäksi Saarela (2000, 12-

15). 

  

 Ensimmäisenä mun tulee mieleen, että esimerkiksi sitä ystävyyttä ja hyvää kaveria 
 arvostetaan. Sitä niin ku ennen kaikkea. Tietysti meillä on voittopuoleisesti 
 tyttöopiskelijoita täällä, mutta sen selekeesti huomaa, että kaikilla pitää olla se hyvä 
 kaveri, ystävä. Paljo kuljetaan pareittain tai että on sitten semmosia kolmen hengen 
 porukoita et mun miälestä tänä päivänä  nuorelle merkitsee todella paljon nää kaverisuhteet. 
  --  (H4) 
 

Ystävät ja kaverit vaikuttavat nuoren elämänkulun ja kulttuuristen piirteiden muotoutumiseen. Sitä, 

millainen ystäväjoukko nuoren ympärille muotoutuu määrittää perheen taloudellinen tilanne. 

Esimerkiksi Raipan (2002, 211) mukaan hyvätuloisilla vanhemmilla on tarvittaessa varaa tukea 

nuoren alakulttuurisuutta ilmentäviä ulkoisia piirteitä, kuten pukeutumista ja heikompi tuloisilla 

taas välttämättä ei. Toisaalta nuoret voivat myös tietoisesti kapinoida vanhempien 

pikkuporvarillisuutta vastaan jonkin alakulttuurin toimintaan osallistumalla.  

  

 Kaveripiiri. Se on varmaan se ensijainen, että miten siinä kaveripiirissä, millasia 
 käyttäytymistapoja siinä on. -- Mä mietin ihan sitä  perheen taloudellista asemaakin, että se 
 voi jossain määrin vaikuttaa siihen nuoren elämään ja siihen nuorisokulttuuriin ja 
 tietysti varsinkin sillon, jos on näitä et  on erittäin rikas perhe ja sit taas toisesta köyhä 
 perhe. Se voi vaikuttaa siihen, millaseen kaveriporukkaan se nuori sit hakeutuu ja 
 onko siinä sit kuinka paljon saman tyyppisiä. (H7) 
 

Lisäksi aineistossa nostetaan esiin asuinympäristön merkitys nuorisokulttuurien muotoutumisessa. 

Koetaan, että perheen asuinpaikkakunta ja -kaupunki määrittelevät, millaisia kulttuurisia ilmiöitä 

nuorisolla voimakkuudeltaan esiintyy.  
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Alakulttuurien, erilaisten tyylien ja ystävien ohella nuorten harrastukset ilmentävät heidän 

kuulumista tietynlaiseen ryhmään ja kertovat heidän elämäntavoistaan. Opettajien näkemysten 

mukaan nuoret viettävät vapaa-aikaa ystäviensä kanssa erilaisten harrastusten, kuten liikunnan 

parissa ja käymällä kahviloissa ja ulkona. Nuorten liikuntaan aktiivisesti osallistumisessa nähdään 

opettajien kesken kuitenkin kahtiajakoa. Liikunnan lisäksi kansainvälisyys näkyy nuorten vapaa-

ajalla ja lisääntyvässä määrin myös kouluelämässä. Nuoret matkustelevat enemmän, ovat 

kielitaitoisia ja käyttävät Internettiä maailmanlaajuisten yhteyksien ylläpitämiseksi. Oppilaitoksessa 

kansainvälisyyden kasvu tulee esiin ulkomaille suunnattujen työssäoppimispaikkojen, 

opintomatkojen ja englanninkielisen kurssitarjonnan myötä. Nuorilla on mahdollisuus toteuttaa 

itseään kotimaansa rajojen ulkopuolella.  

  

  Sitten tietysti niin ku mitä nuorilla näkyy on tämmönen kansainvälisyys eli nuoret on 
 aika kielitaitoisia, internetin välityksellä ollaan niinkun yhteydessä  ympäri maailmaa, 
 matkustetaan ihan eri tavalla niinkun ennen, et kyllä  maailma sillai nyt on avoimempi 
 nuorelle ku silloin aikanaan et tosiaan voi aatella et meneekö töihin Suomeen vai 
 johonkin muualle et ei enää et meempä  sinne kotikylälle takaisin ja oon siellä loppuelämän.  
 -- ( H1) 
 
 
5.4 Nuorten teknologiavirittynyt elämäntapa 

 

Aineiston perusteella käy ilmi, miten nuoret seuraavat kaikkiin elämänalueisiin liittyviä muoti-

ilmiöitä myös pukeutumisen ulkopuolelta. Teknologian kehityksen myötä nuorten keskinäinen 

yhteyden pito erilaisten viestimien välityksellä on täyttänyt heidän elämän virtuaalisuudella ja 

muodostanut siitä samanaikaisesti uuden muoti-ilmiön nuorten parissa. Eri viestimet tarjoavat 

nuorille mahdollisuuden kommunikoida tavalla, joka ei välttämättä vaadi minkäänlaista kasvo-

kasvotusten kanssakäymistä. Nuorten elämää värittää asioiden vaihtuvuus ja tapa olla aina 

saatavilla. Virtuaalisuuden ja verkossa olemisen ei nähdä kuitenkaan heikentävän nuorten 

vuorovaikutustaitoja, päinvastoin, vaikka suullisen ja kirjallisen ilmaisun taidoissa nähdään 

parantamisen varaa.  

  
 
 -- Siihen elämismaailmaan liittyy kontaktien otto koko ajan erilaisten viestimien  välityksellä 
 joko niin ku puhelimen tai kännykän tai tietokoneen kautta tai sitten siinä on tv,  joku musiik-
 kivideo tai tällanen. Et ollaan kontaktissa, mutta ei välttämättä niin kun fyysisesti siis 
 olla samassa paikassa, mutta niiden kontaktoitavien kanssa. Se on hyvin keskeistä 
 nuorten elämässä. Nopeus ja tota vaihtuvuus, asioitten vaihtuvuus, joka tietysti liittyy 
 siihenkin, että niitä kontaktia on niin ku moniin tahoihin, se vaikuttaa, että sitä vaihtuvuutta 
 on siinä elämässä. --(H2) 
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Medialla on merkittävä rooli nuorten elämän muotoutumisessa, sillä se kauppaa ja välittää nuorille 

erilaisia identiteettien elementtejä ja kulutukseen perustuvan elämäntyylin omaksumista (Miles 

2000, 75, 84-85). Nykypäivän nuorten vapaa-aika ja informaali oppiminen kietoutuvat yhä 

enemmän elektroniseen mediaan (Ermi & Mäyrä 2003, 102). Nuorten tavat ovat sidoksissa tämän 

hetken yhteiskunnassa vallitsevaan tilaan ja aikaan, jossa tietokone ja kännykkä ovat lähestulkoon 

jokaisen nuoren arkipäivää niin kodissa kuin vapaa-ajalla, oppilaitosympäristöstä puhumattakaan. 

Toisaalta kännykän ja netin olemassaolo nähdään niin itsestään selvänä asiana, että niitä ei osata 

välttämättä enää arvostaa nuorten keskuudessa.  

 

 Kyllä mä ajattelisin, että nykypäivän nuoret, jos ne on tottunu siihen, että on kännykät ja 
 netti. Emmä tiedä osaako nykypäivän nuoret enää arvostaa niitä, et onpas nyt hienoa, ku 
 mulla on uus kännykkä, että ehkä mä ajattelisin, että ne alkaa olla niin tavanomasia juttuja jo 
 nuorille.-- (H7) 
 

Tietoyhteiskunnan tiedon lähteistä media ja ennen kaikkea Internet tarjoavat nuorille tietoa ja 

näkyvyyttä. Niiden lisääntynyt käyttö on laajentanut nuorten maailmankuvaa ja herättänyt 

tietoisuutta erilaisista nuorille tyypillisistä kulttuurisista ryhmittymistä (Helve 1997, 144-145). 

Opettajat tunnistavat, miten median eri lähteet ovat kasvavan kansainvälistymisen kanssa keskeisiä 

väyliä nuorten kulttuurin muodostumisessa ja tietynlaisten tapojen taustalla. Esimerkiksi Internetin 

välityksellä nuorille avautuu mahdollisuus rajoja ylittävään kommunikaatioon ympäri maailmaa. 

Median asema nuorten tapojen muodostumisessa tuo kuitenkin mukanaan myös haittapuolia. Sen 

koetaan saavan aikaan nuoruuden pidentymistä siinä suhteessa, että nuoruuden katsotaan alkavan 

lapsilla liian aikaisin. Katsotaan, että jo lapsilta vaaditaan asioita, jotka kuuluvat vasta nuoruuden 

elämänvaiheeseen.  

 

Internetin lisäksi televisio ja videot koetaan merkittävinä mediaan liittyvinä tekijöinä tarkastellessa 

nuorisokulttuurin muotoutumista. Aineistosta nousee esiin, miten nuoret omaksuvat 

käyttäytymiseensä liittyviä tapoja television ja erilaisten videoiden kautta. Ne tarjoavat virikkeitä 

nuorten käyttäytymiseen ja tyyliin. Esimerkiksi tietynlaisen musiikkisuuntauksen omaksuminen 

perustuu pitkälti television ja niiden tarjoamien idolien tyyliin. Toisaalta nuorten kulttuurin 

muotoutumisessa pidetään myös keskeisenä nuorten herkkää tapaa reagoida median välittämiin 

yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten luonnon katastrofeihin.  

  

 No koko elämä tietenkin vaikuttaa, että tiettyjä tapoja tulee, mutta että kyllähän  ihan sitten 
 tää lisääntyvä kansainvälisyys. Et se on yks ja sit siihen liittyen Internet kaikkine 
 mahdollisuuksineen ja yleensä tämmönen media. -- (H5) 
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Kaduilla ja kaupungilla oleskelun ohella nuorten päivittäinen uppoutuminen tietokoneen 

virtuaalimaailmaan on mahdollista, sillä nuoret osaavat käyttää erilaisia teknisiä laitteita vanhempaa 

sukupolvea paremmin. Tietyssä ikävaiheessa olevilla nykynuorilla tietokoneen ja Iternetin 

viihteellinen käyttö korostuu toistaiseksi tiedon hakua enemmän, vaikka oppilaitoksen opetuksessa 

näkyy tietokoneen ja Internetin jatkuva sekä lisääntynyt käyttö.  

 

 -- Eli sukupolvi on sellanen et toiminen siinä verkossa on niille ihan luonnollinen 
 tapa toimia. -- (H1) 
 

Tyypillisimpiä viihtellisen käytön muotoja ovat Internetissä surffaaminen, pelaaminen, chattailu, 

mesettäminen ja kuvagallerioiden ylläpito. Jotkut opettajat nostavat erityisesti Irc- kuvagallerian 

keskeiseksi nuorten kommunikointiväyläksi kaikenlaisten nuorten ryhmittymien keskuudessa. 

Uskonnollisten nuorten kohdalla eräs opettajista pitää tätä hyvin ristiriitaisena.  

 

 No tämä tämmönen mitä nyt aikasemminkin jo sanoin nää tämmöset irc-galleriat ja 
 tämmöset että ne on sellasia, että jos luokassa vaikka kysyy ohimennen et ootteks te 
 irc-galleriassa, niin kaikki nostaa kätensä. -- Kyllä se  koulussakin sit ilmenee ku ollaan atk-
 luokassa, niin heti ollaan siellä surffailemassa, jos on vähänkin pieni aika niin  ollaan niin 
 ku aivan riippuvaisia siitä netistä. Se on semmonen tietyssä vaiheessa… -- (H6) 
 

Opettajien haastattelujen perusteella nuoret arvostavat median syöttämiä asioita. Tämä tulee 

näkyviin opettajien huomioissa, joissa ihmetystä herättää erityisesti nuorten tietoinen halu altistaa 

itseään ja ulkonäköään arvostelun kohteeksi Internetissä. Koetaan, että nuoret hakevat tällä 

nimenomaan esillä oloa ja arvostusta. Esimerkiksi kuvagallerioiden mukanaan tuomaa näkyvyyttä 

arvostetaan nuorten parissa. Tv-ohjelmista ennen kaikkea tosi tv-ohjelmat, kuten Idols ja muut 

musiikkipainotteiset ohjelmat ajavat saman tarkoituksen.  

 

 -- Sitä mä oon ajatellu, näitä kuvagallerioita, mitä on nykyään on. Näitä netin 
 kuvagallerioita, niin se on mun mielestä ihmeellistä se juttu, kun mä en oo ite semmosta 
 kokenu et ihan käsittämätöntä ja outoa, kun ne laittaa niitä kuvia et ikään niin  ku se vasta 
 ois olemassa tai julki. Pitää niin ku jotain julkista olla, tuoda itseään julki jotakin 
 kautta. -- (H2) 
 

Media ja julkisuus välittävät nuorille kauneusihanteita. Ulkonäöstä on median eri kanavien myötä 

tullut julkista, mikä lisää puolestaan entisestään erityisesti nuorten tyttöjen ulkonäköpaineita. 

Nuorilla on usein myös julkisuuden idoleita, jotka sanelevat ystävien ohella pitkälti, miten he 

elävät, pukeutuvat ja käyttäytyvät.  
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5.5 Auktoriteettien vastustaminen nuoruudessa  

 

Nuorten auktoriteettiuskon koetaan vähentyneen merkittävästi tarkastellessa nykypäivän nuoruutta. 

Auktoriteettien ja muiden kasvattajien vastustaminen nähdään yhtenä nykynuoruuden vaiheeseen 

kuuluvana tapana. Sen taustalla pidetään muun muassa opiskelija-aineksen nuorentumista ja 

nuorten tietynlaista itsekeskeisyyttä. Vastustus näkyy kaikilla nuoren elämänalueilla, joissa 

auktoriteetit, kuten vanhemmat ja opettajat eivät enää toimi määräävinä tekijöinä nuorten elämässä. 

Nuorille on sen sijaan tyypillistä esittää erilaisia vaatimuksia eri asiayhteyksissä, sillä he haluavat 

nauttia elämästä. Vastoinkäymisiä ei siedetä. Nuoret ovat hedonisteja, joille on tärkeää oma 

viihtyminen ja mielihyvän tavoittelu (Miles 2000, 87). 

 

 Tähän nuoriin liittyny sellanen, että eihän tää nuoriso oo ollu sellasta auktoriteettiuskosta 
 mitä esim. 15 vuotta sitten vielä oli. -- Nyt tota koulu ja tällaset auktoriteetit ei enää mun 
 mielestä yleensäkään sillä tavalla määrääviä oo nuorten elämässä, vaan sitten jotkut muut 
 tahot on määräävämpiä kuin opettaja tai muu auktoriteetti.-- (H2) 
 

Willisin (1984) tutkimus brittiläisistä työväenluokkaisista pojista osoittaa, miten auktoriteettien 

vastustamista on jo tuolloin pidetty nuorten elämää ja käyttäytymispiirteitä luonnehtivana piirteenä. 

Tämä näkyy myös opettajien haastatteluissa, joissa kaikki eivät pidä nuoruuden kapina-ilmiötä 

ainoastaan nykynuoruuteen kuuluvana piirteenä, vaan paremminkin kautta aikojen nuorten 

käyttäytymisessä ilmenneenä yleisenä piirteenä. Nuoruuden kapinan koetaan koskettavan jokaista 

opiskelijaa jossain nuoruuden vaiheessa. Nuoruuteen kuuluu oleminen ja toimiminen auktoriteetteja 

vastaan esimerkiksi erilaisten nuorisokulttuuristen piirteiden, kuten musiikin avulla. Kurikka (2000, 

17) tähdentääkin, miten kapinointi ja yksilöllisyyden korostaminen ovat keskeisiä nuoruuteen 

kuuluvia piirteitä.  

  

 -- Sitten pikkusen nuaris on siinä mun ryhymäs, kun mä ajattelen,  niin vähä sitä, että ne 
 koettelee opettajaa ja että onko tua niin pehemoonen opettaja, että tua antaa heijän määrätä 
 et kyllä se tulee sieltä, et hän tietää, hän on kuule niin hyvä opiskelija ja hän tietää. Et se on 
 sitä kapinaa ja kyllä se kuuluu siihen nuoruuteen. Sitä on ollu kyllä aina, että ei se oo ollu 
 tämän päivän ilimiö mitenkään. (H3) 
 

Toisaalta nykyajan perheissä tapahtunut perherakenteen muutos näyttäytyy nuorten 

käyttäytymisessä auktoriteetteja vastaan kapinointina ja selittää tietynlaisten kulttuuristen tapojen ja 

käytänteiden muotoutumista ja omaksumista. Esimerkiksi Hildenin (2001, 51) mukaan perhetausta 

selittää usein tiettyihin nuorten alakulttuureihin liittyvää nuorisorikollisuutta. Opettajat kokevat, että 

kotikasvatuksella on merkitystä, miten nuorten kulttuurinen käyttäytyminen ilmenee.  
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Nuorten auktoriteettien vastustamiseen liitetään myös nuorten tapa olla vastaan asetettuja ja 

määrättyjä sääntöjä. Tämän yhteydessä halutaan kuitenkin korostaa, miten kyse ei ole nuorten 

tavasta olla täysin välittämättä säännöistä, vaikka se saattaa sellaisena usein näyttäytyä kasvattajille. 

Toisaalta nuorille pidetään tyypillisenä halua poiketa säännöistä ollakseen niistä vapaita ja 

erottuakseen muista. Taustalla on nuorten vahva vaikuttamisen halu oman toiminnan kautta ja usko 

omiin arvoihin ja näkemyksiin tarkastellessa esimerkiksi ympäristön tilaa. Enemmistöllä nuorista 

on ympäristötietoiset kulutusasenteet, vaikka toisaalta tämänkin tutkimuksen yhteydessä havaittu 

nuorten materialistisuus on myös ilmiselvää. (Autio & Wilska 2003, 7, 15.) Opettajien mukaan 

nuorten käyttäytymisessä ympäristötietoisuus näkyy konkreettisesti esimerkiksi 

energiansäästämisenä, luonnon puhtaana pitämisenä ja eläinten oikeuksien puolustamisena sekä 

eläinkokeiden vastustamisena.  

  

 Kyllä osa haluaa hyvinkin voimakkaasti olla vapaa tavallaan säännöistä ja normeista, mutta 
 ehkä kuitenkin osa tekee siitä poikkeamista siinäkin mieles, että heillä on vahva halu 
 erottautua, saada omaa ääntä kuuluville. Että siellä voi osa tällästä pientäkin ylilyöntiä siinä, 
 että halutaan niin ku päästä esiin, että aika niin ku mun mielestä sitten hirveen vahvasti ajaa 
 jonkun asian eteenpäinmenoa täs yhteiskunnas. Jossain energian säästämises, luonnon 
 puhtaana pitäminen, eläimet ja testaukset eläinkokeilla jne. Siinä on aika semmosia 
 voimakkaitakin ja just yrittävät, että uskovat todella siihen oman asiaansa, että pienikin voi 
 vaikuttaa. (H4) 
 

Lisäksi nuorten erilaiset viihdekäyttäytymisen kokeilut ja tekemisen kehuskelut ilmentävät 

opettajille auktoriteettien vastustusta. Nuoret haluavat nauttia elämästä ja erilaisista kokemuksista. 

Viihdekäyttäytymisen kokeiluna tuodaan esiin erityisesti erilaisten päihteiden, kuten alkoholin ja 

huumeiden käytön kokeilut. Niitä pidetään samanaikaisesti keskeisinä nuoruuteen kuuluvina 

käyttäytymispiirteinä.  

 

Toisaalta opettajien haastatteluissa näkyy, miten nuorten alkoholinkäyttö ei tule katukuvasta esiin 

niin näkyvällä tavoin, kuin aikaisemmin. Taustalla on väite, jonka mukaan nykynuoret eivät 

välttämättä enää pidä julkista humalakäyttäytymistä auktoriteettien vastustamisena sen yleisyyden 

vuoksi. Opettajien näkemys alkoholinkäytön epämuodikkuudesta nuorten parissa on yhteneväinen 

Lähteenmaan (2004, 31-32) kanssa, jonka mukaan nuorisokulttuurin humalakielteisyys tai 

kokonaan alkoholikielteiset trendit ovat nykyisin ”in” paremmin kuin ”out”. Alkoholinkäyttöä ei 

koeta enää niin muodikkaana nuorten keskuudessa, vaikka sen käyttö kuuluu edelleen jossain 

määrin nuoruuteen.  
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Nuoret haluavat sen sijaan muilla keinoin vastustaa ja herättää kasvattajien huomion 

käyttäytymistään kohtaan. Nuorilla on myös rohkeutta kieltäytyä alkoholin käytöstä. Katsotaan, että 

nuoret eivät torju toisiaan kaveriporukassa alkoholinkäytöstä kieltäytymisen perusteella, koska se ei 

ole nuorille nykyisin häpeällinen asia. Alkoholin mukanaan tuomaa ulkoista näkyvyyttä halutaan 

nuorten keskuudessa välttää. Alkoholinkäytön sijaa nuorten elämässä ovat viime aikoina vallanneet 

erilaiset tietokonemaailmaan mahdollisuudet. 

  

 Mä kuvittelisin, että ehkä siinä on tapahtunu tai toivottavasti on tapahtunu sellasta muutosta, 
 että nuoret tai useampi nuori uskaltaa nykyisin kieltäytyä esim. siitä alkoholin käytöstä. 
 Kyllä nuoret varmaan käyttää alkoholia, mutta vähemmän ja sitte se, että se ei oo enää 
 kaveriporukas niin häpeällistä, jos ei otakaan sitä alkoholia, että tuota niin näin mä 
 ajattelisin. (H7) 
 

Päihteistä huumeet ovat tulleet osaksi nuorten arkipäivää. Ne eivät ole enää ainoastaan vieraiden 

huumediilerien tarjonnan kautta saatuja, vaan lisääntyvässä määrin huumeiden tarjoajat ovat 

nuorten tuttuja ja ystäviä. (Rimpelä, Rainio, Pere, Lintonen & Rimpelä 2005, 60.) Huumeiden 

käytön arkipäiväistymisen taustalla nähdään myös nuorten uskomus huumeiden käytön 

sivistyneestä tavasta hakea hyvää oloa ja pitää hauskaa. Huumeet tarjoavat nuorille alkoholin 

rinnalla sivistyneemmän keinon olla sekaisin, sillä nuorille on tärkeää, millainen heidän ulkoinen 

olemuksensa on. 

  

 No mä luulen sillai, että nuoret on niin ku alkanu tätä, että pitää olla niin ku sivistyneesti tota 
 kaihtapäinen, että ajatellaan, että alkoholi näkyy ulospäin ja sitä ollaan humalassa. Oisko se 
 jotenkin niin ku vähentyny. Aletaan siirtymään huumeisiin. Ollaan sivistyneesti sekasin 
 tavallansa. Miten mä nyt ajattelisin…ettei näytetä humalalta tai tyhmältä, mutta on 
 kuitenki hyvä olo ja sitte tota niin, se alkoholi tosiaan haisee ja näkyy ulospäin tosi 
 selvästi.--  (H6) 
 
 

6 NUORTEN OPISKELUASENTEET JA NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  
 
Ensimmäisen päätutkimusongelman yhteydessä tarkastelen myös sitä, millainen tuntemus 

opettajilla on nuorisokulttuurien merkityksestä opiskelijoiden asenteisiin lähihoitajakoulutusta 

kohtaan ja alaongelmana näkevätkö opettajat nuorisokulttuurien liittyvän opiskelijoiden asenteisiin. 

Näihin tutkimusongelmiin haen ensin vastausta sen pohjalta, minkä suuntaisia latauksia nuorten 

opiskeluasenteet saavat opettajien näkemyksissä. Sen jälkeen kartoitan, millaisia asenteisiin 

vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöstä aiheutuvia tekijöitä haastatteluista nousee esiin ja mihin 
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kohtaan nuorisokulttuuriset tekijät istuvat tässä jaottelussa. Asenteisiin vaikuttavien tekijöiden 

tarkastelun yhteyteen olen liittänyt opiskelijoiden tarvitseman tuen osa-alueita ja muotoja, sillä ne 

perustuvat pitkälti opiskelijoiden asenteisiin. Käsittelyn asenteisiin liittyvistä tekijöistä olen 

aineiston pohjalta jaotellut sosiaalisiin, henkilökohtaisiin, psykologisiin, yhteiskunnallisiin, 

kouluyhteisöön liittyviin ja kulttuurillisiin tekijöihin. Selkiyttääkseni vielä analyysia, olen 

muodostanut kulttuurisista tekijöistä kaksi luokkaa: nuorisokulttuurien sisäiset ja ulkoiset tekijät. 

 

6.1 Nuorten suhtautuminen tulevaisuuteen 

 

Saarelan (2000, 38-39, 49-50) mukaan koulutuksen ja opiskelun arvostus näkyy nuorten 

tulevaisuuden suunnitelmissa. Nuoret pitävät koulutusta merkittävänä reittinä kohti työmarkkinoita 

ja uskovat, että koulutus parantaa merkittävällä tavalla työnsaantimahdollisuuksia. Nuoret ovat 

tietoisia siitä, miten työelämä edellyttää jatkuvaa ammattitaidon päivittämistä ja elinikäistä 

oppimista.  

 

Aineistossa opiskelijoiden suhtautuminen tulevaisuuteen kuvastaa heidän asennoitumistaan sosiaali- 

ja terveysalan lähihoitajakoulutusta kohtaan. Suurin osa lähihoitajakoulutuksessa opiskelevista ja 

sinne hakeutuvista opiskelijoista on varmoja hakeutumisestaan omaa mielenkiintoaan vastaavalle 

alalle. Opettajien haastattelujen perusteella tällainen suhtautuminen alaan kuvastaa opiskelijoiden 

myönteisiä asenteita koulutusta ja opiskelua kohtaan.  

 

Merkittävänä tekijänä alalla opiskelevien nuorten myönteisessä suhtautumisessa koulutukseen ja 

tulevaisuuteen pidetään soveltuvuuskokeita. Alan soveltuvuuskokeet lisäävät koulutuksen 

arvostusta nuorten silmissä, sillä koulutus ei toimi avoimena ovena kaikille työelämään pyrkiville 

henkilöille. Tämän katsotaan lisäävän myös nuorten motivaatiota koulutusta kohtaan.  Alasta 

epävarmat tai kielteisiä asenteita omaavat opiskelijat karsiutuvat usein tässä vaiheessa koulutuksen 

ulkopuolelle. 

 

 --Eli siinä soveltuvuuskoevaiheessa tänne sosiaali- ja terveysalalle  karsiutuu, täältä 
 karsiutuu yks kolmasosa pois aina siinä soveltuvuuskokeessa, joka tarkoittaa sitä, että 
 semmoset, jotka ei oikein tiedä haluaako ne tänne alalle niin suurin osa niistä karsiutuu. 
 Totta kai aina voi jäädä joitain, mutta  sanotaanko, että suurin osa on 
 motivoituneita opiskelusta ja tekee kovasti töitä. -- (H1) 
 

 54 
 



Opettajien vastauksista käy ilmi, miten opiskelijoiden myönteiset asenteet näkyvät heidän 

sitoutuneisuudessaan opiskeluun. Opiskeluun sitoutuneet opiskelijat pitävät koulutusta 

edellytyksenä työssäkäynnille ja ovat tietoisia alan hyvästä työpaikkatarjonnasta. He ovat asettaneet 

opiskelulleen tavoitteita, jotka koskevat esimerkiksi jatko-koulutusta seuraavalle opintoasteelle. Itse 

opiskeluun ja tulevaisuuteen halutaan panostaa. Opiskelijat ovat motivoituneita opiskelustaan ja 

tyytyväisiä oppilaitoksen tarjoamaan oppimisympäristöön. Nuoret ovat aktiivisia ja innostuneita 

tunneilla. He haluavat ottaa vastuun opiskelustaan ja ovat innokkaita uuden oppimisesta. Heillä ei 

ole kiire ammatin saamiseksi, vaan he haluavat kehittää itseään ja kokea mahdollisimman paljon 

opiskelujen aikana. Myönteisesti alaan asennoituneet ja motivoituneet opiskelijat ovat 

kiinnostuneita alasta ja alan ihmisläheisyydestä. Positiiviset oppimiskokemukset nuorelle itselleen 

mielenkiintoisesta alasta ovat tärkeitä. Myös Kupias (2007, 120) toteaa, miten motivoituneella 

ihmisellä on ”halu ja hinku” opiskella jotakin. Motivoitunut ihminen suhtautuu opiskeluun 

pitkäjänteisesti ja hänellä on selkeä päämäärä, jonka hän haluaa saavuttaa. 

  

 --Suurimmalla osalla on halu oppia ja halu menestyä niis opinnois.-- (H7) 
 
  
Vaikka opettajat olivat yksimielisiä siitä, että valtaosalla sosiaali- terveysalan opiskelijoista on 

myönteinen asenne koulutusta ja opiskelua kohtaan, on heidän jokaisen puheistaan löydettävissä 

myös selkeitä opiskelijoiden kielteisiin asenteisiin viittaavia tekijöitä. Opiskelijoiden asenteiden 

vahvaa positiivispainotteista suuntaa kuvaa kuitenkin myös se, että opettajat lähes poikkeuksetta 

aloittivat kuvauksensa opiskelijoiden asenteista myönteisillä ominaisuuksilla.  

 

Kielteisten asenteiden tarkastelu noudattaa opettajien kertomana selkeästi päinvastaisia 

ominaisuuksia verrattuna myönteisiin asenteisiin. Kielteisiä asenteita omaavilla opiskelijoilla 

suhtautuminen tulevaisuuteen näkyy epävarmuutena ja epätietoisuutena siitä, mitä tulevaisuudessa 

halutaan tehdä. Opiskelijoiden päämäärät eivät ole vielä selvillä. Stainton Rogers ym. (2004, 25) 

toteavat tutkimuksessaan, miten nuoret ovat huolestuneita tulevaisuudesta ja ennen kaikkea 

työllistymisestä. Tällaiset opiskelijat ovat kuitenkin vähemmistönä koulutuksessa, vaikka niiden 

määrän katsotaan lisääntyneen viime vuosien aikana. 

 

Opiskelijoiden kielteiset asenteet ilmentävät sitoutumattomuutta opiskeluun. Opettajat kohtaavat 

jatkuvasti opiskelijoita, joita opiskelu ei kiinnosta. Pyrkimyksenä voi olla ainoastaan suoriutuminen 

koulutuksesta mahdollisimman helpolla ja käyttämällä esimerkiksi hyväksi opettajien 

ymmärtäväisyyttä. Opiskelu koetaan välttämättömänä pahana. Vaikka nuorten koetaan arvostavan 
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koulutusta, on joitain nuoria, joille opiskelu ei ole edellytys työssäkäynnille. Rahaa on mahdollista 

saada muillakin keinoin. Eräs opettajista kuvaa tätä opiskelijoiden asennesuuntaa muutoksen kautta, 

joka on tapahtunut nykynuorten työmoraalissa. Raha saa nuorten elämässä yhä merkittävämmän 

aseman.  

  

 -- Jotenkin tällanen työn tekemisen, protestanttinen työmoraali, että aika harva  nuori toivoo, 
 että saan työn missä saan tehdä pitkiä päiviä ja tuota kovasti töitä,  vaan halutaan niin ku 
 paljon rahaa mahdollisimman vähällä työllä. Et mun  mielestä niin ku jossain nettipokerin 
 pelaajamiljonääris kulminoituu tää tällanen pahimmillansa et mitä se sitten voi olla, mutta 
 tavallaan niin kun sellanen asenne, että ensin työ ja sitten palkka, niin joskus tuntuu että se on 
 nykyään niin  että ensin palkka ja sitten mahdollisesti työ, jos sitä vähän pakko tehdä. (H1) 
 

Lisäksi sitoutumattomuus opiskeluun näyttäytyy opiskelijoiden motivaation puutteena 

tuntityöskentelyä, opetusjärjestelyjä ja erityisesti alalla vaadittavien taitojen opettelua kohtaan. 

Opetuskäytännöissä motivaation puute tulee usein esiin levottomana tuntikäyttäytymisenä ja 

vaikeutena keskittyä opiskeluun. Ollaan sisäisesti ja toisinaan myös fyysisesti poissa opetuksesta. 

Opiskelijat, jotka eivät ole motivoituneita opiskelusta eivät välitä aikataulujen noudattamisesta, 

tehtävistä ja tenteistä, mikä näyttäytyy opettajille selkeänä vastuuttomuutena. Kaikki opiskelijat 

eivät ole välttämättä vielä sisäistäneet, millaista opiskelua ihmisläheiseen ammattiin opiskeleminen 

heiltä vaatii.  

  

Eräs opettajista kuvaa haastattelussaan, miten nuoret ovat aikaisempaa enemmän vastuuttomia 

opiskelusta, kun kyse on opintoihin liittyvien sopimusten noudattamisesta. Sopimuksia osataan 

kyllä tehdä asiallisesti, mutta niiden noudattamiseen ei suhtauduta tosissaan. Tällainen opiskelujen 

laiminlyönti kuvastaa opettajan mukaan opiskelua koskevien asenteiden kielteisyyttä. 

  
  
 Tällanen, että eletään tässä-nyt elikkä tänään sovitaan asioita ihan fiksusti ja hienosti ja 
 saman pöydän ääressä ja niin poispäin ja huomenna tai ylihuomenna ne sopimukset on jo 
 unohdettu. Et semmosta vähän ”hällä-väliä” nykyään, että sopimuksista ei pidetä 
 kiinni ollenkaan enää, joka on sellanen negatiivinen  asenne tai puoli. (H2) 
 
 
Toinen opettaja taas kuvaa, miten opiskelujen laiminlyönti on vähentynyt viime vuosina.  

 

 --Pari vuotta taaksepäin, niin sillon mun mielestä oli enemmän sellasia opiskelijoita, 
 jokka asennoitui opiskeluun enemmän hällä-väliä – tyylillä, että  mun mielestä nyt on taas 
 menty parempaan suuntaan, että nyt on sellasta väkee, jotka asennoituu 
 positiivisesti, on motivoituneita, mutta pari vuotta sitten siinä oli jokin notkahdus. (H7) 
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Osalle opettajista opiskelijoiden asenteet ovat aina olleet samalla tavoin myönteisesti ja kielteisesti 

painottuneita. Tällöin opettajat eivät koe, että asenteet olisivat muuttuneet mihinkään suuntaan tai, 

että niissä ilmenisi mitään uusia piirteitä. 

 

6.2 Asenteisiin vaikuttavat tekijät 

 

Opiskelijoiden asenteisiin koulutusta ja opiskelua kohtaan ovat yhteydessä monet erilaiset tekijät. 

Opettajat eivät kuitenkaan erottele selkeästi, mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden myönteisiin ja 

mitkä kielteisiin asenteisiin. Tämän vuoksi tarkastelen asenteisiin yleisesti liittyviä tekijöitä, joita 

opettajien haastatteluista nousee esiin ja tarkennan asennetekijän latauksen, mikäli se käy ilmi.  

 

Sosiaaliset tekijät. Ympäristö, jossa nuori elää kattaa monenlaisia sosiaalisia ja 

vuorovaikutuksellisia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa sosiaaliset tekijät rakentuvat ennen kaikkea 

nuoren perheestä ja ystävistä. Koska ystävät ovat samanaikaisesti merkittävä osa myös 

nuorisokulttuurillisia tekijöitä, perehdyn niiden tarkasteluun myöhemmin kulttuuristen tekijöiden 

yhteydessä.  

 

Perhetausta ja kodin ilmapiiri määrittävät suurelta osin nuoren koulutus- ja uravalintoja. 

Vanhempien koulutusta arvostava, rohkaiseva ja tukeva ilmapiiri kannustavat nuorta opiskeluissaan 

eteenpäin. Nuorelle tieto taustalla olevista tärkeistä ihmisistä, jotka uskovat hänen menestykseensä 

opinnoissaan, on merkityksellinen hänen oppimismotivaationsa kannalta. (Mäkinen 1999, 66-74; 

Vanttaja 2002.) Toisaalta koulussa menestymisen taustalla ei tule yksiselitteisesti pitää nuoren 

tukevaa kasvuympäristöä, sillä koulussa suoriutumisen motiivina saattaa olla myös pakeneminen 

kodin ahdistavasta ilmapiiristä. Lisäksi urasuunnittelu ja ammatinvalinta voivat aiheuttaa ongelmia 

sellaisille nuorille, joiden vanhemmilla on vähäinen koulutus ja niukasti tietoa eri 

koulutusvaihtoehdoista. (Vanttaja 2002, 121-128, 149.) 

 

Aineistossa perheen tärkeys nuoren koulutusvalintojen ja koulutusasenteiden taustalla tulee esiin 

merkittävin tavoin, koska yhtenä tärkeimpänä opiskelijoiden asenteita muokkaavana tekijänä 

opettajat pitävät sosiaalisiin tekijöihin lukeutuvia kotia ja perhettä. Vastaavan on todennut myös 

Parikka (1999, 166) ja Kauppinen (2004). Nuorelle on tärkeää, että vanhemmat osaavat välittää 

hänestä ja toimia vanhempina perheen tilanteesta huolimatta. Mureneva perherakenne, kuten 

ydinperheiden häviäminen ja uusioperheiden lisääntyminen tuovat nuorten elämään kuitenkin 

lisähaasteita.  
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Opettajien mukaan nykyisin tyypillisissä rikkonaisissa ja hajonneissa perheissä nuoret kohtaavat 

lisääntyvässä määrin vaikeita elämäntilanteita, jotka liittyvät esimerkiksi vanhempien avioeroon 

sekä murheisiin ja epävakauteen kotona. Nämä vievät mehut nuoresta opiskelijasta, jolloin hänen 

vaikea suhtautua opiskeluun innostuneesti ja tuloksena saattaa olla ongelmakäyttäytymistä. 

Saloviita (2007, 34-36) toteaakin, miten tarpeiden laiminlyönti ja puutteellinen kotikasvatus voivat 

lisätä nuorten käytöshäiriöitä. Vanhemmat, jotka eivät välitä nuoren koulunkäynnistä tai 

opiskeltavasta alasta, eivät tarjoa myöskään eväitä myönteisiin opiskeluasenteisiin.  

 

Henkilökohtaiset tekijät. Järven (1997) tutkimus osoittaa, miten opiskelijoiden ammattimielikuvan 

taustalla vaikuttavat muun muassa ikä, kokemukset, kyvyt, intressit ja harrastuneisuus. Aineistossa 

nämä ovat tekijöitä, joita muutamat opettajat sisällyttävät kuvauksiinsa opiskelijoiden asenteisiin 

sekä myönteisesti että kielteisesti vaikuttavina henkilökohtaisina tekijöinä. Henkilökohtaisilla 

tekijöillä viitataan näin ollen tässä yhteydessä sellaisiin opiskelijan yksilöllisiin ominaisuuksiin, 

jotka ohjaavat ja selittävät hänen käyttäytymistään ja päätöksentekoaan. Eräs tällaisista tekijöistä on 

kattavasti nuoren persoonallisuus, joka vaikuttaa siihen, millaisista asioista hän on kiinnostunut ja 

millaisia haluja sekä kykyjä hänellä opiskelun suhteen on.  

 

Opiskelijan tiedollisten ominaisuuksien ja kokemusten, jotka perustuvat lähinnä omiin tai läheisten 

sairaalakokemuksiin koetaan vaikuttavan siihen, miten hän suhtautuu alansa opintoihin. Esimerkiksi 

joidenkin opiskelijoiden kohdalla motivaation puutteen taustalta löytyy hakeutuminen väärälle 

alalle. Opiskelijan itse hankittu mielikuva tai lähipiirin tarjoama tieto alasta ja sen työvaatimuksista 

ei vastaa todellisuutta tai niitä odotuksia, joita nuori alalta toivoisi. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

tällaisista tapauksista on kyse harvoin tai tapaukset eivät näy ainakaan alan 

keskeyttämisprosenteissa, jotka eivät herätä erityistä huomiota.  

  
 --Joskus saattaa olla, että kaikesta huolimatta valinnu sitten väärin, että se ala nyt ei 
 ookkaan sopiva. On ollu ehkä virheelliset kuvitelmat tai joku kaveri on kertonu et se on 
 sellasta ja oma mielipide ei sit ookkaan sellanen. -- (H6)  
  
  
Asenteiden taustalta löytyy myös opiskelijan ikä ja elämänvaihe, jossa hän on ja elää. Nuoruuden 

kuohuntavaiheessa oleva opiskelija ei välttämättä osaa asennoitua opiskeluun, vaan tarvitsee aikaa 

sisäistääkseen ja löytääkseen asioita, jotka ovat hänelle mielenkiintoisia ja tärkeitä. Aineiston 

perusteella tällainen opiskelijoiden kypsymättömyys aiheuttaa heissä käyttäytymistä, joka 

näyttäytyy opettajille opiskelijoiden kielteisinä asenteina opiskeluun. Taustalla nähdään 

opiskelijoiden kypsymättömyys koulutuksessa vaadittavaan itseohjautuvuuteen. Opiskelijoiden 
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aloittaessa koulutuksen useimmiten suoraan peruskoulusta, on heidän ammatillisessa koulutuksessa 

sopeuduttava ja kasvettava pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kykyyn ottaa vastuuta. Heidän on itse 

tehtävä työtä oppimisensa ja ammatillisuutensa kasvun eteen.  

  
 --On vähän semmonen et tullaan peruskoulusta et tullaan luokkaan vaan ja heti mulle 
 kaikki tänne. Täälä vaaditaan kuitenki sitä itsenäisyyttä. -- Tuntuu,  että se on niin vaan sitä, 
 että odotetaan, että kaikki ois niin ku valmista et niille pureskeltuna valmiina. Se on niin 
 ku semmonen aika uus asia, jonka he joutuu täälä opettelemaan, olla vastuussa  siitä omasta 
 opiskelusta, niin se tuo siihen semmosta vastarintaa tavallaan. (H6) 
 

Opintojen alkuvaiheessa vastarinta ja opintojen kyseenalaistaminen ovat voimakkaimmillaan 

opiskelijoiden nuoresta iästä johtuen. Opettajien mukaan nuori kuitenkin kasvaa merkittävästi 

opintojen aikana ja vähitellen oppii ymmärtämään, miksi asiat tehdään niin kuin tehdään.  Näin 

opiskelijan ammattiin kasvaminen tapahtuu vähitellen opintojen kuluessa.  

 

Psykologiset tekijät. Opettajien kuvauksissa asenteisiin vaikuttavista tekijöistä psykologisina 

tekijöinä nousevat esiin motivaatio, oppiminen ja arvot. Motivaatioon ja arvoihin opettajat viittaavat 

puhuessaan opiskelijan omasta mielenkiinnosta opiskelua kohtaan, joka ohjaa hänen 

asennoitumistaan koulutukseen. Ruohotien (1998, 38) mukaan sisäisesti motivoituneen opiskelijan 

opiskeluja ohjaa kiinnostus alaa kohtaan ja hän kokee työn iloa pyrkiessään opiskelulle asetettuihin 

tavoitteisiin. Opettajat näkevät sisäisen motivaation taustalla opiskelijan arvomaailman ja sen, 

millainen asema koulutuksella on siinä.  

 

Nuoret kohtaavat koulumaailman hyvin erilaisista lähtökohdista käsin. Selkeästi yksilön 

psyykkiseen hyvinvointiin liittyvänä ominaisuutena aineostossa mainitaan mielenterveysongelmat, 

kuten koulukiusaaminen ja masentuneisuus. Nuorten lisääntyneen psyykkisen pahoinvoinnin 

katsotaan ulottuvan kouluelämässä jaksamiseen ja oppimiseen sekä ennen kaikkea 

oppimismotivaatioon.  

 

 --No sanotaanko, että tänä päivänä nuorten tietynlainen pahoinvointi on lisääntynyt 
 eli tämmöset psyykkiset ongelmat, mielenterveysongelmat, jotka vaikuttaa siihen  opiskeluun 
 ja jaksamiseen. -- (H1) 
 

Oppimismotivaatioon ja suhtautumiseen opiskeluun ovat yhteydessä myös nuoren mahdolliset 

oppimisvaikeudet. Eräs opettajista katsoo niiden lisääntyneen viime vuosien aikana. Toisaalta 

taustalla havaitaan diagnosoinnissa tapahtunut viimeaikainen kehitys. Oppimisvaikeuksia 

kartoittavan erityisopetusjärjestelmän avulla asenteisiin vaikuttaminen on mahdollista lyhyelläkin 
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tähtäimellä. Opiskelijoille annetaan oppimisen vaikeuksien yhteydessä tarvittaessa tukiopetusta. 

Opiskelijan saadessa tarvitsemaansa erityistä tukea oppimiseen, on hyvät mahdollisuudet löytää 

myös hänen oppimismyönteisyytensä.  

 

Yhteiskunnalliset tekijät. Nuoren elämässä puhaltavat voimakkaat tuulet horjuttavat hänen 

myönteistä suhtautumistaan opiskeluun. Opettajien mukaan nyky-yhteiskunnassa elinolojen 

epävarmuus ja globalisaation myötä lisääntynyt vaihtoehtojen runsaus saavat opiskelijat epäilemään 

omaa koulutuksellista panostustaan. Samanaikaisesti kiristyvä koulutuksellinen kilpailu ja 

vaatimustaso asettavat nuoret menestyspaineiden alle, joilta osa haluaa tietoisesti suojautua 

jättäytymällä koulutuksen ulkopuolelle. Opiskelua ei edes yritetä nähdä myönteisenä asiana.  

 

Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen katsotaan heijastuvan siihen, millaisia asenteita nuoret 

muodostavat koulutusta ja opiskelua kohtaan. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa vanhempien 

työttömyyden nähdään aiheuttavan opiskelijoissa piirteitä, jotka eivät tue koulumyönteisyyttä. 

Taloudellisesti heikkona aikana kenen tahansa motivaatio töiden saamiseksi laskee. Toisaalta 

globalisaation myötä nuorilla on mahdollista suunnata opiskelujaan ja työuraansa laajemmille 

kansainvälisille kentille. Vaihtoehtojen kuitenkin lisääntyessä nuoren elämän koetaan 

samanaikaisesti vaikeutuvan. Tässä on osansa myös median eri muodoilla, vaikka niiden 

myönteinenkin vaikutus nuoren asenteisiin tiedostetaan.  

 

Opettajien haastatteluissa korostuvat useaan eri otteeseen ja eri yhteyksissä koulutuksen 

tunnettavuuteen työelämän tasolla liittyvät ongelmat. Lähihoitaja-koulutuksen suhteellisen nuoresta 

iästä johtuen, opiskelijat törmäävät yhä jossain määrin työelämän negatiivisiin asenteisiin 

koulutustaan kohtaan. Vaikka koulutuksen tunnettavuus ja työllistymismahdollisuudet ovat 

yhteiskunnassa hyvät, käy aineistosta ilmi, miten suuri vaikutus niillä voi olla nuoriin ja heidän 

asenteisiin. Eräs opettajista kuvaa tilannetta seuraavasti:  

  

 --Kun on työllisyys parantunu, kun lähihoitajille on työtä tarjolla vaikka kuinka  paljon niin 
 ei enää epäile et onko tää koulutus hyvä. Yleensäkin kun tää tunnetaan tää koulutus 
 kentilläkin, niin ei tuu enää sitä, mikä tuli alakuvaiheessa, kun alettiin lähihoitajia 
 kouluttamaan, sellanen hirveen negatiivinen asenne siihen koulutukseen, joka tarttui 
 opiskelijoihinkin, mutta nyt ne (opiskelijat) aika positiivisesti ajattelee työstänsä. (H3) 
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Kouluyhteisöön liittyvät tekijät. Opettajat kokevat, että he pystyvät omalla tukevalla toiminnallaan 

vaikuttamaan opiskelijoiden asenteisiin, vaikka asenteiden muuttamista pidetään pitkäkestoisena 

prosessina. Pyrkimyksenä on luoda opiskelijoille mielekäs oppimiskokemus erilaisia 

opetusmenetelmiä käyttämällä. Opetusmenetelmien käytössä oleellista on riittävän monipuolisten ja 

vaihtelevien menetelmien tarjoaminen opiskelijoille heidän yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.  

 

Myönteisten asenteiden vahvistamiseksi opiskelijoille tuodaan esiin alalla tarvittavia tietoja ja 

taitoja ja tarvittaessa tuetaan opiskelijaa mahdollista tukea tarvitsevilla osa-alueilla sekä koulussa 

että työssäoppimispaikoilla. Katsotaan, että alan myönteisiä ominaisuuksia painottamalla ja 

tarjoamalla opiskelijoille tukea opiskeluun voidaan myös vaikuttaa heidän asenteisiin myönteisin 

tavoin. Opiskelijat tarvitsevat tukea ennen kaikkea oppimiseensa ja löytääkseen itselleen sopivan 

oppimistyylin ja -strategian kasvaakseen itseohjautuviksi opiskelijoiksi. Lisäksi tuki 

elämänhallinnallisissa taidoissa, kuten itseluottamuksen vahvistamisessa ja vaikeissa 

elämäntilanteissa on nykyisin tarpeellisempaa kuin ennen. Koetaan, että nuoret tuovat avoimemmin 

ja rohkeammin esiin henkilökohtaisia ongelmiaan ja kokemuksiaan.  

 

Aineistosta käy ilmi, miten opiskelijat tarvitsevat näillä alueilla opettajalta emotionaalista, 

sosiaalista ja tietoon perustuvaa tukea sekä konkreettisen avun piirin ohjaamista. Emotionaalisella 

tuella tarkoitetaan nuorten vahvuuksien tukemista kaikissa elämätilanteissa kuuntelemalla, 

kannustamalla ja rohkaisemalla opiskelijaa eteenpäin. Emotionaalisen tuen annon katsotaan myös 

lisääntyneen johtuen osaksi vanhempien ajanpuutteen vähenemisestä nuorille. Opettajat pitävät 

kuitenkin tärkeänä tunnistaa, missä raja emotionaalisen tuen antajana menee ja millainen tukeminen 

kuuluu muille ammattilaisille. Taustalla vaikuttavat opettajan ja koulun resurssikysymykset. 

Tarvittaessa opiskelija ohjataan konkreettisen avun piiriin, kuten opiskelijahuoltoryhmään, 

erityisopetukseen tai terveydenhuoltoon. 

  
 --Opiskelijat tarvitsee sellasta kuuntelijaa. Ne tarvitsee semmosta niin kun ”äitiä”, 
 jolla voi purkaa huolensa ja murheensa ja sanotaanko, että se on mahdoton pesti 
 ryhmänohjaajalle, joka haastattelee niitä opiskelijoita ryhmänohjaajantunneilla  ja toki on 
 niin ku opiskelijoiden tukena, mutta sitten hän ei pysty kantamaan kaikkia niitä 
 henkilökohtaisia murheita.-- (H1) 
 

Yhdessä haastatteluista ei kuitenkaan koettu, että nuorten tarvitsema emotionaalinen tuki 

oppimiseen olisi muuttunut vuosien saatossa millään tavoin.  
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 En mä oo huomannu, että se (emotionaalinen tuki) ois muuttunu. Kyllä se on ollu 
 samanlaista aina. (H3) 
 

Opiskelijoille pyritään korostamaan kouluyhteisön sosiaalisen verkoston merkitystä heidän 

oppimiselleen. Eräs opettajista tuo esiin, miten opettajien ja opiskelijaryhmien lisäksi verkostoon 

lukeutuva koulun koko henkilökunta voi omalla myönteisellä suhtautumisellaan nuoreen vaikuttaa 

hänen opiskelua myötäileviin asenteisiin.  
  
 Kyllä mä uskon, että ensimmäinen vaikutus on sillä nuoren kohtaamisella elikkä 
 henkilökunta, joka pitää sisällään meilläkin kaikki nämä opintotoimistot, opinto- ohjaajat, 
 koulutusalapäällikkö, rehtori,kaikki opettajat sit mukaan lukien et, miten me niin ku 
 kohdataan se nuori. Sillä on hyvin painava merkitys myös niihin  asenteisiin, että on paljon 
 helpompi meidänkin esittää tietynlaisia vaatimuksia ja toivomuksia, jos kuitenkin meiltäkin 
 käsin on ollu sillai niin ku semmonen opiskelijaa kunnioittava, fiksu asennoituminen.-- (H4) 
 

Yksi sosiaalisen tuen ilmentymistapa on opettajalta ja vertaisryhmältä saatu myönteinen ja 

rakentava palaute. Sitä pidetään erityisen tärkeänä opiskelijan oppimisprosessiin suhtautumisessa ja 

laajemmin koko kehityksen kannalta. Jotkut opettajat tuovat esiin, miten emotionaalisen ja 

sosiaalisen tuen annon lisääntyminen on seurausta paitsi opiskelijoiden tarvitsevuuden tason 

nousemista, myös opettajan roolin muuttumisesta. Opettaja ohjaajana pyrkii huomioimaan 

opiskelijoiden yksilöllisyyden kannustavalla ja yksilöllisellä palautteella.  
  
  
 --Kyllä mä nään tän tämmösen välittömän palautteen, minkä nuori saa multa ja  muilta 
 opiskelijoilta, että jos se on jatkuvasti huonoa ja sellasta teilaavaa, niin se on tosi 
 kamala asia. Mutta jos se on hyvää, niin se antaa hyvät rakennuspuut siihen koko 
 opiskelulle tai ainakin et jotakin hyvää löydettäs kaikista, vaikka siis pitää olla  kritiikkiäkin. 
 (H8) 
 

Lisäksi ryhmänohjaajan tunnit ja keskustelut ryhmänohjaajan kanssa ovat opettajien käyttämiä 

konkreettisia tuen muotoja. Oppimistilanteiden tietoon perustuva tuki on ensisijainen erityisesti 

silloin, kun on kyse konkreettisesta neuvomisesta tai tiedon jakamisesta esimerkiksi oman 

oppimisstrategian löytymiseen.  

 

Kulttuuriset tekijät. Nuorisokulttuurisia tekijöitä pidetään opiskelijoiden asenteita muokkaavina 

tekijöinä, vaikka niiden merkitys tulee haastatteluissa esiin vasta kyseisen teeman yhteydessä. 

Nuorisokulttuurisista tekijöistä puhuessa opettajat viittaavat ennen kaikkea nuorisokulttuurien 

sisäisiin tekijöihin, kuten arvoihin, jotka viittasivat myös psykologisiin tekijöihin. Opettajien 

mukaan nuorisokulttuurit säätelevät nuorten valintoja ja arvoja, jotka puolestaan ohjaavat nuoren 
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toimintaa. Nuoret noudattavat hyvin pitkälle niitä trendejä, joita pidetään yleisesti nuorten 

keskuudessa tai tietyssä ystäväpiirissä tärkeänä. Trendeillä tarkoitetaan esimerkiksi koulutuksen, 

opiskelun ja alojen asemaa sekä suosiota nuorison parissa. Näin tärkeä merkitys on sillä, millaisia 

kavereita nuorella on ja miten he suhtautuvat koulunkäyntiin (Vanttaja 2002, 98). Ystävien ja 

kaverien kanssa jaettujen yhteisten kiinnostuksen kohteiden koetaan vaikuttavan nuoren asenteisiin 

koulutukseen hakeutumisvaiheessa ja siellä jo ollessa.  

 

 --Kaveripiirikin vaikuttaa. Jos kavereis on sellasia, jotka opiskelee ihan eri 
 oppilaitoksessa ja heillä on siellä motivaation puutetta eikä kiinnosta lähtee kouluun, niin 
 kyllä se voi tarttua siihen toiseenkin, että toi kaverikaan ei mee kouluun, niin en mäkään 
 mee, mitä mä siellä teen. (H7) 
 

Selkeästi nuorisokulttuurien ulkoisiin ominaisuuksiin viittaavia tekijöitä tulee haastatteluissa esiin 

joidenkin opettajien kohdalla. Ulkoiset tekijät liitetään nuorille tyypillisiin ulkoisiin ominaisuuksiin 

tai käyttäytymiseen, kuten ulkonäköön ja harrastuksiin. Nuoret saattavat tuoda esimerkiksi esiin 

kielteisiä opiskeluasenteita, jos jotain nuorisokulttuurissa omaksuttua tyyliä ei voida hyväksyä alan 

työvaatimusten vuoksi.  

 

 No joskushan saattaa olla semmosia jotakin lävistyksiä et halutaan niitä lävistyksiä, 
 niin se on sit ristiriidassa tän meidän tota alan kanssa. Ulkonäkövaatimukset on niin
 erilaiset, ku tällä alalla vaaditaan niin ku ulkonäöllisesti, että sä niin ku edustat jotain niin 
 vakavaa alaa, niin sit toi nuorisokulttuuri on niin taas, se ilmentää niin rajusti, vaikka nyt 
 jotakin lävistyksiä, niin sitä ei nyt taas sallita täälä, että tämmöset jokku ulkoiset jutut 
 on ristiriidassa ja aiheuttaa kielteisyyttä. (H6) 
 

7 AMMATILLISEN OPETTAJAN PEDAGOGINEN TOIMINTA 
 
Toisena päätutkimusongelmana on selvittää, millaisena opettajat kokevat pedagogisen työnsä 

nykynuorten kanssa. Lisäksi pyrin alaongelmien kautta selvittämään ilmeneekö opiskelijoiden 

käyttäytymisessä opetustilanteessa nuorisokulttuurillisia piirteitä ja kokevatko opettajat, että joitain 

tiettyjä nuorisokulttuureihin mukautuvia pedagogisia ratkaisuja/valintoja tarvitaan opetuksessa. 

Lähestyn ongelmia tarkastelemalla ensin opettajuudessa tapahtunutta muutosta. Sen jälkeen tuon 

esiin nuorille tyypillistä käyttäytymistä opetustilanteissa ja miten nuorisokulttuurit näkyvät siinä. 

Nuorille tyypillisen opetustilannekäyttäytymisen tarkastelu on luonnollista tässä yhteydessä, koska 

sen lomassa opettajat erittelevät kokemuksiaan opettamisesta. Olen jakanut nuorten 

käyttäytymisestä aiheutuvat haasteet opettajan työlle aineiston perusteella seuraavanlaisesti: 
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opetuksen tavoitteellisuus, opettajuus ja oma jaksaminen sekä yksilöllisyys. Viimeisessä 

kappaleessa erittelen opettajan pedagogiseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joita ovat 

haastattelujen perusteella opettajan persoona, nuorisokulttuurituntemus, opiskelija-aines ja 

nuorisokulttuurit sekä koulutuksen hallinnolliset, rakenteelliset ja käytännön tekijät.   

 
 
 

7.1 Opettaja oppimisen ohjaajana ja kasvun tukijana 

 

Opettajien haastatteluista käy ilmi, miten opetukseen liittyvät käytänteet ovat muuttuneet ja 

kehittäneet ammatillista oppimisympäristöä vastaamaan nyky-yhteiskunnan opetushaasteita. 

Merkittävänä muutoksena oppimisympäristössä koetaan opettajan roolin muutos. Opettajan työ 

sisältää nykyisin monenlaisia ulottuvuuksia, jotka määrittävät opettajan roolin opetustilanteissa 

uudella tavalla.  

 

Ammatillisen opettajan rooli ei opetustilanteessa ole enää tiedonjakaja, vaan oppimisen ohjaaja. 

Opetustyötä luonnehtivat nykyisin enemmän myös työelämätaitojen päivittämisjaksot ja 

kasvatukselliset kysymykset, kuten aikuisen esimerkkinä olo. Opetuksen suuntana pidetään 

selkeästi opiskelijakeskeistä opetustapaa, jossa opettajan voimakkaan auktoriteettiaseman koetaan 

murentuneen. Opettajan yksipuolisen äänessä olemisen sijaan hänen tehtävänään on ohjata 

opetustilanteita, joissa opiskelijat tuottavat ja hankkivat tietoa nykyään itse. Opettajalla ja 

opiskelijalla on toisiinsa nähden tasavertainen suhde.  

  

 No sanotaanko, että jos ajatellaan, että se opettajan rooli on muuttunu tällasesta 
 tiedonjakajasta oppimisen ohjaajaksi, niin ehkä se rooli on myös  muuttunut tämmösestä 
 auktoriteetistä enemmän sit siihen suuntaan, että tietyissä keskusteluissa voidaan 
 hyvin tasavertaisesti käydä niitä keskusteluja ja opettaja ohjaa sitä keskustelua 
 oikeaansuuntaan. Ehkä tällänen hyvin voimakas auktoriteettiasetelma on murentunut 
 kyllä. (H1) 
 

Vastaavanlaisen huomion aikuisten perinteisen auktoriteettiaseman heikentymisestä on tehnyt 

Saloviita (2007, 33). Hän painottaa erityisesti sen vaikutuksia opettajan aseman muuttumiseen 

luokkahuoneissa. Opettaja ei voi kuten ennen nojautua perinteiseen arvovaltaan, joka liittyi 

opettajan ja aikuisen rooliin, koska opiskelijoista on tullut entistä tasa-arvoisempia aikuisten kanssa.   
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Opetuksen muuttuminen opettajakeskeisestä näkökulmasta opiskelijakeskeiseksi on saanut aikaan 

sen, että opetus pyritään järjestämään opiskelijan yksilöllisyys huomioon ottaen. Opetuksen 

lähtökohtana ovat opiskelijat ja heidän tarpeensa. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijoiden oman 

opintopolun valitsemista valinnaisten aineiden ja hops:n avulla sekä opiskelijoiden yksilöllisten 

oppimistyylien tunnistamista. Vaikka oppilaitoksen opetuksessa näkyy selkeästi opetuksen 

yksilöllisyyden lisääntyminen, ei se tarkoita kuitenkaan yksilöllisen opetuksen järjestämistä 

jokaiselle opiskelijalle.  

 

Yksilöllisyyden lisääntymisen myötä opiskelijat vaativat teoriaopetukseen mielenkiintoisuutta, 

pohdintoja, elämyksellisyyttä ja erilaisten vaihtoehtojen monipuolista tarjontaa. Näin opetus 

perustuu vaihtelevasti erilaisiin tiedon työstämiseen ja soveltamiseen keskittyneisiin 

opettajajohtoisiin -, yksilökeskeisiin - ja ryhmätyömenetelmiin. Esimerkiksi toisinaan opiskelijat 

kaipaavat ryhmätyöpainottuneisiin menetelmiin perinteistä opettajajohtoista luento-opetusta 

kalvojen tai power-pointin avulla. Jatkuvana opetusmenetelmänä sen ei kuitenkaan katsota 

toimivan. 

 

Sen lisäksi, että opetuksessa pyritään painottamaan eri menetelmien vaihtelevuutta, on opetuksen 

pääpaino ennen kaikkea toiminnallisissa ja käytännönläheisissä menetelmissä. Opiskelijat toivovat 

niitä opetuksen työssäoppimisjaksoista ja oppilaitoksessa tapahtuvasta työn konkreettisesta 

käytännön harjoittelusta huolimatta. Käytettäviä toiminnallisia menetelmiä ovat 

yhteistoiminnallinen oppiminen, ryhmä- ja parityöt, draama, luovat menetelmät, case-opetus, 

toimintatuokioiden järjestäminen sekä opintokäynnit ja -matkat. Toiminnallisissa menetelmissä 

opettajat ohjaavat nuoria ottamaan huomioon ryhmän muut jäsenet, neuvovat, opastavat ja ovat 

saatavilla tarvittaessa. Opiskelijoille halutaan luoda mahdollisuus osallistua aktiivisesti oppimiseen 

ja oppimiskeskusteluihin.  

 

Yhdessä tapauksessa opettaja kokee kuitenkin, että ryhmätöitä käytetään liikaa opetuksessa, jonka 

vuoksi ryhmämuotoisten opetusmenetelmien toimivuutta oppimistulosten ja opiskelijoiden 

osallistuvuuden osalta ei pidetä tuloksellisina.   
  

 --Opiskelijat ei oo kauheen innostuneita ryhmätöistä, että täälä jotkut käyttää niin 
 hirveesti ryhmätöitä et osittain senkin takia mä oon sit käyttäny muita menetelmiä. (H9) 
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Lisäksi ryhmämuotoisten menetelmien tuloksettomuutta ilmentää toisinaan se, miten opiskelijoiden 

on helppo sivuuttaa niissä vastuunsa. Eräs opettajista tuo esiin, miten opiskelijoiden aktiivinen rooli 

oppimisprosessissa ei ole heille itsestäänselvyys, vaan edellyttää kasvamista vastuunottoon. 

  

 -- Ja sitten semmosta et mä en niin ku välttämättä oo aina auktoriteetti -- että tota niin 
 kaikki ei aina tarvi kulkea opettajan arvioivan katseen ja kuulon kautta. Se on semmonen 
 pitkä prosessi, että heidän pitää myös oppia siihen, että opettaja ei aina oo välltämättä se 
 auktoriteetti, joka sanoo kaikki, että näin ja näin, vaan heillä on niin ku omaa 
 arvostelukykyä ja heidän pitää oppia siihen luottaan. Että jos sulle annetaan niin ku vapautta, 
 niin se vaatii myös vastuuta et kaikille se vastuunotto ei niin ku oo helppoo. (H6) 
 

Teknologian kehitys lisää toiminnallisten opetusmenetelmien, kuten verkko-opetuksen ja 

virtuaalisuuden käyttöä opetuksessa. Tietokoneita ja Internetiä käytetään lisääntyvässä määrin 

ammatillisessa opetuksessa, minkä vuoksi opettajien verkkotaitojen päivityksen välttämättömyys 

samassa suhteessa nostetaan aineistossa esiin. Vaikka opiskelijoiden tekniset tietokoneen 

käyttötaidot koetaan hyvinä, tarvitsevat he myös osaavan opettajan ohjausta kriittisen 

medialukutaitonsa kehittymiseen. Opiskelijat luottavat liian yksiselitteisesti Internetin 

tekstisisältöihin.  

 

 No se Internetin olemassaolo, sen käyttäminen ja se, että opiskelija ei välttämättä tiedä tai 
 ymmärrä sitä, että saako sieltä netistä kopioida tekstiä suoraan vai eikö, tehdä esim. jotain 
 tehtäviä. Ja ehkä se, että tehtävien teko voi olla ehkä sitä, että uskotaan vaan siihen 
 Internetiin, että se on ainut hyvä tiedon  lähde ja sieltä otetaan sit suoraan. (H7) 
 

Toisaalta verkko-opetuksen mukanaan tuomat kasvavat riskit nuorten syrjäytymisen kannalta 

tiedostetaan, minkä vuoksi opetuksessa pidetään tärkeänä ennen kaikkea myös fyysistä ja sosiaalista 

läsnäoloa edellyttäviä opetusmenetelmiä. 

  
 --Mun mielestä se on niin ku ihan hirveetä ajatella, että ku he (nuoret) on muutenkin siellä 
 verkossa ja sit vielä opiskeleekin verkossa et nehän täysin eristyy, koska ne nyt ei 
 muka halua tulla kouluun, haluaa vaan siellä olla, niin tuetaan väärin niiden kasvua niin kun 
 sosiaalisiks yksilöiks, että ei enää senkään vertaa oo toistensa kanssa tekemisissä. Tää
 verkkoopetus on ihan ok  toisaalta. Se on niin ku yks opetusmenetelmä muitten joukossa, 
 mutta tota mun mielestä se ei oo niin ku sitä parasta, koska ihmisten pitää oppia tuleen niin 
 ku toisten kans toimeen. --  (H6) 
 

Siihen, miten paljon opetusmenetelmien vaihtelevuutta opettajien on mahdollista tarjota 

opiskelijoiden motivaation ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi vaikuttavat ennen kaikkea opettajien 

ohjaustaidot. Ohjaustaidoilla viitataan eri opetusmenetelmien käytön hallintaan, opettajan 

kokemuksiin ja kykyyn tunnistaa opiskelijoiden erilaisia oppimistyylejä. Muita opetusmenetelmien 
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käyttöön yhteydessä olevia tekijöitä ovat opiskeluryhmän rakenne sekä opettajan työn luonne ja 

työmäärä.  

  
 --Että oppimispäiväkirja on ehorottomasti sellanen, mitä mä käyttäisin, jos mulla ois 
 vähempi tunteja, niin mä käyttäsin aina sitä. Mut se on oikeesti niin vaikee, ku  siihen menee 
 kymmenkertanen aikamäärä ku opiskelijoitakin on palijo, niin ei voi sillon kun on tiukka 
 jakso. Kerta kaikkiaan niiden tehtävien määrä on älytön. Pitää itteään aatella, mutta se vaan 
 tuntuu kurjalta. (H9) 
 

 

7.2 Opettajan työn haasteet  

  

Opetuksen tavoitteellisuus. Jo asenteita koskeva tulososio antoi viitteitä opiskelijoiden motivaation 

merkityksestä opiskelulle. Opettajien kokemuksia tarkastellessa motivaatio opiskelua kohtaan 

yhdistetään myös yhdeksi nuorten käyttäytymistä opetustilanteessa määrittäväksi tekijäksi. 

Erityisesti opiskelijoiden motivaation puutteella koetaan olevan yhteyttä opettajien työn haasteisiin, 

sillä opiskelijoiden vastuuton ja kielteinen käyttäytyminen vaikeuttaa opettajan työtä ja tuo haasteita 

opetuksen tavoitteellisuuden saavuttamiseen.  

 

Haasteet koskevat ennen kaikkea ammatillisuuden opettamista. Välipitämättömille ja vastuuttomille 

opiskelijoille on korostettava tavallista enemmän alan ammattilaisille ominaisia toisesta 

huolehtimisen piirteitä. Koska nuoret vaativat opetuksessa vastuuta itsestään, mutta eivät 

välttämättä vielä alan mukaisesti muista ihmisistä, muodostuu ammatillisuuden opettamisesta 

vaativa prosessi. Tällaisissa tilanteissa on haasteellista pyrkiä tarjoamaan riittävän monipuolisia ja 

toiminnallisia opetusmenetelmiä opiskelijoiden motivaation parantamiseksi. Lisäksi ammatillisten 

aineiden opettaminen edellyttää opettajilta alan käytännön kokemusten ja tietouden esiintuomista, 

mikä nähdään myös haasteellisena. 

 

Opettajuus ja oma jaksaminen. Toinen nuorten käyttäytymistä opetustilanteessa määrittävä tekijä 

on pyrkimys tyydyttää erilaisia toimintoja ohjaavia tarpeita. Nämä tarpeet tulevat opetustilanteissa 

esiin nuorten ulkoisessa käyttäytymisessä ja toiminnoissa. Eräs tällainen tarve on 

yhteenkuuluvuuden tarve, jota nuorisokulttuureille tyypilliset ulkoiset piirteet, kuten tietynlainen 

pukeutuminen, puhetapa, kännykät ja mp3-soittimet ilmentävät. Usein nuorten parissa tiettynä 

aikana tärkeinä pidetyt asiat heijastuvat koulukäyttäytymiseen ja näyttäytyvät opettajille 

levottomuutena.  
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Erityisesti opiskelunsa juuri aloittaneilla nuorilla on tarve käyttää oppitunneilla heidän trendeilleen 

tyypillistä vaatetusta, kuten pipoja ja takkeja sekä keskustella opetuksen aikana kavereiden kanssa 

huomiota herättävällä kielellä joko suullisesti tai kännyköiden välityksellä. Oheistoiminta aiheuttaa 

suurissa opiskeluryhmissä häiritsevää hälinää ja passiivisuutta, joihin opettajan on toiminnallaan 

puututtava. Nuorille tyypilliseen kielenkäyttöön on puututtava myös opetuksen ulkopuolella. 

Konkreettisen asiaopettamisen lisäksi on neuvoteltava opiskelijoiden ja muiden opettajien kanssa 

peruskäytöstavoista ja säännöistä, mikä lisää opettajan työn painolastia ja vie aikaa 

perusopetustyöstä. Kun yhteiset säännöt on saatu muodostettua, suurin osa opiskelijoista osaa 

kuitenkin käyttäytyä niiden mukaan.  

  

 --Se vie yllättävän paljon tätä aikaa ja energiaa tällanen veivaaminen säännöistä.  
 (H2) 
 

Toisinaan nuorisokulttuureille tyypillisten ulkoisten piirteiden ilmenemisen taustalla nähdään myös 

kielteinen asennoituminen opiskelua kohtaan. Opettajan toiminta oppimisen ohjaajana ja kasvun 

tukijana nousee ensiarvoisen tärkeäksi opiskelijoiden asenteiden muuttamisessa myönteisempään ja 

avarakatseisempaan suuntaan. Tukemiseen käytettävää aikaa ja resursseja ei kuitenkaan aina ole 

löydettävissä, vaikka tahtoa löytyisikin.  

 

Lisäksi yksilön fysiologisten tarpeiden tyydyttäminen on nuorten toimintaa opetustilanteessa 

ohjaava tarve. Se häiritsee suurissa opiskelijaryhmissä lähestulkoon jokaisen opettajan opetusta. 

Fysiologiset tarpeet yhdistetään opiskelijoiden omien perustarpeiden, kuten syömisen, juomisen, 

nukkumisen ja wc:ssä käynnin tyydyttämiseen. Opettajien mukaan tarpeiden tyydyttäminen kesken 

oppitunnin saa opiskelijoissa aikaan spontaania liikehdintää ja ylimääräistä levottomuutta, jotka 

tekevät opettamisesta vaikeaa.   
 

 No puhelin ja soittimet. Sitten käydään kesken tuntia juomassa. Voidaan esim. syödä. On 
 eväät siinä. Karkkiakin voi olla ja joku voi ihan vaikka maata pöydällä ja nuokkuakin. -- 
 Kyllä se riippuu varmaan vähä omastakin jaksamisesta, että joskus hihat sitten palaa ja 
 sanoo, että tämä nyt ei oikein kuulu asiaan, että jos ei kiinnosta niin lähde pois.  (H5) 
 

Opettajat pyrkivät työssään konkreettisesti puuttumaan näihin opetusta häiritseviin tilanteiseen. 

Opiskelijoille on tehtävä selväksi, millainen käyttäytyminen opetustilanteissa on suotavaa ja 

millainen ei. Tuntityöskentelyä häiritsevä, vastuuton ja kielteinen käyttäytyminen lisää opettajien 

opetustyötä ja asettaa haasteita omalle psyykkiselle jaksamiselle etenkin silloin, jos kyseessä on 

suuri opiskeluryhmä. Keskittyminen opetustyön kannalta epäolennaisiin tekijöihin häiritsee 
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opettajan työtä. Nuorten käyttäytyminen opetustilanteessa saattaa esimerkiksi katkaista opettajan 

ajatuksen virran.  

 

Opettajat reagoivat tilanteisiin kuitenkin eri tavoin. Oheistoimintaan suhtautuminen ja 

käyttäytymiseen tarvittava puuttuminen riippuu opettajan persoonasta ja omasta jaksamisesta. 

Toisaalta tuodaan myös esiin, miten opettajan persoona ja opetustyyli voivat aiheuttaa opiskelijoissa 

häiritsevää käyttäytymistä, kuten välinpitämättömyyttä. Opettajan ymmärrys nuorten käyttäytymistä 

kohtaan nousee näin oleelliseksi tekijäksi. Opiskelijat arvostavat oikeudenmukaisuutta. 

  

 -- Se niin ku peilaa niiden suhdetta siihen aikuiseen, että kyllä mä päädyn siihen  aina, että jos 
 se aikuinen ymmärtää, niin sillon niiden (opiskelijoiden) ei tartte  reagoida, mutta sitte jos 
 se on oikein sellanen, muistuttaa heidän vanhempiaan, sitte pitää vähä 
 äärikäyttäytyä ja ehkä vetää levoks jonnekin ja nukkumaan ja tällälailla niin ku. Että 
 näin mä jotenkin aattelen.  (H9) 
 

Opiskelijoiden häiritsevä käyttäytyminen korjataan opettajasta riippuen erilaisilla huomautuksilla, 

joita ovat esimerkiksi opiskelijoiden käytöksen sivuuttaminen ja kieltäminen, häiritsevästä 

käyttäytymisestä huomauttaminen, asioiden ratkaiseminen keskustelemalla yhdessä opiskelijoiden 

kanssa, huumori tai ääritapauksissa jopa itse opettajan poistuminen luokasta. Eräs opettaja ei 

kuitenkaan anna nuorten käyttäytymisen häiritä opetusta, vaan kokee, että taustalla vaikuttaa 

opettajan vallitseva auktoriteettiasema. Saloviidan (2007, 47) mukaan opettajalla on auktoriteettia 

oppilaisiinsa, kun oppilaat suostuvat toimimaan opettajan ohjauksen mukaisesti.  
  
 No emmä oo kyllä antanu häiritä et sitte, jos siitä(nuorten käyttäytymisestä) tulee häiriö, 
 niin mä sanon. -- Ja se vähä riippuu et mikä auktoriteetti opettajalla on, että se on 
 kokeilua, niin ku uhmaikäsen kokeilua. -- (H9) 
 

Opettajan auktoriteettiaseman hankkiminen oman toiminnan kautta ja yhteistyö opiskelijoiden 

kanssa ei välttämättä ole helppoa kaikille opettajille opiskelijoiden auktoriteettivastaisuuden vuoksi. 

Tämä nuorille tyypillinen käyttäytymispiirre koettelee omaa sietokykyä ja rajoja, vaikka 

opiskelijoiden katsotaan tarvitsevan opettajan mallina oloa.  

  

 No ihan se, että saa pysymähän ne hilijaa ja äänensä kuuluvihin, ettei se oo sellasta 
 kilipahuurantaa, että sen mä koen tosi vaikiana, kun mun on vaikia  sanoa, että nyt hilijaa ja 
 lyödä nyrkkiä pöytään. Sen mä kyllä koen vaikiana, kun ne pölisee pienissä porukoissa ja 
 sitten ku kysyy, että mikä sulla oli, niin meillä oli tässä nämä omat jutut, aivan liittyy tähän 
 samaan asiaan, mitä sä opetat. Sitte yrittää, että sanokaa ny meillekin, että me kaikki 
 tiäretään mitä te miätittä  siinä yheres. (H3) 
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Jos pelkkä sanallinen huomautus epäsuotavasta käyttäytymisestä ei kuitenkaan riitä, on tilanteeseen 

erään opettajan mukaan puututtava henkilökohtaisemmilla kurinpidollisilla keinoilla. 

 

 Niin ja sitten myös se, et jos se hälinä jatkuu, niin mä oon kokenu sen myös hyvänä et 
 mä sanon selkeesti niitten opiskelijoitten nimet ja saatte lähtee nyt  ulos, että sitte kun te ootte 
 omat juttunne puhunu, niin tulkaa takasin. Että ku vaan rohkeesti käyttää niitä aika 
 rajujakin ratkaisuja, eikä uhkaa aina, vaan todella toimii. Mä oon kokenu sen 
 henkilökohtasen lähestymisen hyvänä. Emmä tiiä oonko mä niin pelottava sitte, et voi 
 olla, mut se vaan toimii. Se menee niin  henkilökohtaseksi. (H8) 
 

Aineistosta käy ilmi, miten perusopetustyön vaativuutta lisäävät myös opettajan työhön viime 

aikoina mukaan tulleet lisäilmiöt. Nämä liittyvät erilaisiin opetuksen suunnittelu- ja 

kehittämistehtäviin. On pyrittävä suunnittelemaan oppimistilanne, johon kaikki osallistuvat 

aktiivisesti. On pysyttävä ajan hermoilla ja kiinnitettävä huomio omaan toimintaan opettajana. 

Opetustyön mielenkiintoisuudesta ja haasteellisuudesta huolimatta, lisäilmiöt koetaan raskaina 

opettajien käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Opetuksen työrauhan katsotaan muuttuneen.  

 

Yksilöllisyys. Opettajien mukaan nuorten oheistoiminta opetustilanteessa kuvaa lisäksi nykynuorille 

tyypillistä rohkeutta ilmaista avoimesti mielipiteitään, arvojaan ja kokemuksiaan. Näin opiskelijat 

tuovat enemmän opetustilanteissa esiin yksilöllisyyttään. Heille jää nykyisin myös enemmän tilaa 

ilmaista opettajasta eroavia mielipiteitään ja kriittisyyttään, koska opettajan auktoriteettiasema on 

vähentynyt. Opiskelijat ilmaisevat kriittisyyttään esimerkiksi keskustelemalla asioista 

vapautuneemmin kuin ennen.  

 

Rohkeasti avoimet opiskelijat uskaltavat myös itse esittää kysymyksiä ja olla tiedonhaluisia. Näin 

opettajalla on oltava valmius riittävän tiedon tarjoamiseen opiskelijoille. Opiskelijoiden vähitellen 

kehittyvä rohkeus tarttua keskusteluihin saa aikaan syvällisiä ja antoisia opetuskeskusteluita niin 

opiskelijoille kuin opettajille, vaikka toisinaan tyttöjen liiallisen kiltteyden koetaan olevan esteenä 

heidän kriittisille mielipiteille. Nuorten avoin elämänkokemusten ilmaisu asettaa opettajat kuitenkin 

tilanteeseen, jossa oikean tarjottavan tuen muotoa ja reagointitapaa on tarkoin mietittävä. Erityisesti 

opiskelijoiden vaikeat elämäntilanteet ovat haastavia opettajille niiden käsittelyn vuoksi.  

 

Sen lisäksi, että kännykät näkyvät konkreettisesti oppitunneilla, katsotaan niiden olevan yksi 

vaikuttava tekijä nuorille tyypillisen pitkäjännitteisyyden vähentymisessä ja käytöshäiriöiden 

lisääntymisessä. Nuorten pitkäjännitteisyyden vähentyminen tulee opetustilanteissa esiin vaikeutena 
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keskittyä pitkiksi ajoiksi opiskeltavaan asiaan. Toisinaan sen taustalla nähdään myös opiskelijoiden 

kielteinen asennoituminen opiskeluun.  

 

Sen sijaan, että nuorten koettaisiin olevan pitkäjännitteisiä käyttäytymisessään, heidät nähdään 

nuorina individualisteina, jotka ovat tottuneet saamaan mitä haluavat. Nuorille on tarjottava 

vaihtoehtoja esimerkiksi opetusmenetelmien valinnassa, sillä heille on tärkeää, että he saavat itse 

vaikuttaa asioihin. Näin opettajien on jatkuvasti tähdättävä mahdollisimman monipuolisen, 

mielenkiintoisen, toimintaa sisältävän ja idearikkaan oppimisympäristön tarjoamiseen. Opettajat 

kokevat, että nuoret vaativat heiltä nopeaa ja välitöntä reagointia tarpeisiinsa, mikä ei taas 

välttämättä aina johda mahdollisimman tulokselliseen oppimiseen.   

 

 Kaikki tarpeet pitää heti tyydyttää, kaikki pitää tapahtua tässä ja nyt, kaikki pitää olla 
 mahdollisimman konkreettista ja kaikki opetus mielellään hyvin toiminnallista. (H8) 
 

Aineistosta nouseva mielenkiintoinen huomio on, miten ainoastaan yksi opettajista koki 

opiskelijoiden käyttäytymisen rauhoittuneen merkittävällä tavalla viime vuosiin verrattuna. 

Kännykkäbuumiin tasaantuminen myötä opettaminen koetaan helpompana.  
  

 -- Että kyllä mun mielestä nuoret on rauhottunu jonkun verran et sanotaan täs  viis vuotta 
 sitten mietti et mihinkä tää menee, ku ne oli niin levottomia ja just ne kännykät oli 
 niin hallittevia ja sitten tota ne oli kovempia puhumahan. Nyt on ollu hiljasempia ryhmiä 
 ainakin mulla aika monta. (H3) 
 

Ylläpitääkseen opiskelijoiden mielenkiintoa ja myönteistä asennoitumista opettajat pitävät tärkeänä 

opetuksen yksilöllisyyteen panostamista. Tämä siitäkin huolimatta, että sen katsotaan asettavan 

koetukselle opettajan työhön käytettävän ajan erityisesti silloin, kun kyse on hopsien laadinnasta ja 

opiskelijoiden yksilöllisestä tukemisesta. Muita tapoja pyrkiä huomioimaan opiskelijoiden 

yksilöllisyyttä ja osoittamaan mielenkiintoa opiskelijoiden mielipiteitä ja kertomia kokemuksia 

kohtaan on esimerkiksi henkilökohtainen palaute. Samanaikaisesti palautekeskustelujen läpikäyntiin 

kaivataan kuitenkin enemmän opettajien resursseja. Aineiston perusteella jokaiselle opiskelijalle 

mielekkäiden ja elämyksellisten oppimiskokemuksien sekä -ympäristöjen luominen koetaan 

haasteellisena, koska yksilölliset oppimistyylit, nuoren ikä ja siihen sisältyvä aikuistumisprosessi 

saavat opiskelijoissa aikaan vastarintaa aina jossain muodossa.  

 

Opettajien haastattelujen perusteella opiskelijaryhmien rakenteen muutos vaikuttaa siihen, miten 

yksilöllisyyden huomioiminen opetuksessa toteutuu. Isojen ryhmien ohjaamisessa on vaikea 
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kohdata jokainen opiskelija yksilönä. Isojen ryhmien ohjaamista pidetään erityisesti ryhmätöissä 

haastavana, sillä opiskelijoiden tehtäviin käyttämä aika vaihtelee suuresti ja jokainen ryhmä vaatii 

opetukselta hieman eri asioita. Opettajat toivovat opetukseen välineitä, joiden avulla isojen ryhmien 

hallittavuus helpottuu ja jotka mahdollistavat monipuolisten ja erilaisten opetusmenetelmien käytön 

suurissa opiskelijaryhmissä. 

  

 --Ryhmäkoot on suurentunu. Nyt on 28, ku saatto olla 18-20 maksimi sillon aikasemmin 
 niin se,  että on kymmenen enemmän ryhmässä opiskelijaa niin sillä on valtava  vaikutus 
 siihen käytännön työhön.-- (H2) 
 
 
7.3 Pedagogiseen toimintaan vaikuttavat tekijät 

 

Aineistosta käy ilmi, miten opettajien pedagogisiin ratkaisuihin ja valintoihin vaikuttavat 

monipuolisesti erilaiset oppimisympäristöön liittyvät tekijät. Myös nuorisokulttuurilla todetaan 

olevan merkitystä pedagogiseen toimintaan, vaikka opettajien määrittelyissä merkityksen 

lähtökohdista on havaittavissa jonkin verran eroavaisuutta.  

 

Opettajan persoona. Opettajan pedagoginen toiminta perustuu ennen kaikkea opiskelijoiden 

oppimiseen, joka on vahvasti sidoksissa oppimisympäristöön liittyviin tekijöihin, kuten opettajien 

persoonaan. Opettajat kokevat, että heidän taidoillaan käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja 

vaihtoehtoja, oppimisnäkemyksellään ja yksilöllisillä omaisuuksillaan on merkitystä siihen, 

millaisiin ratkaisuihin he opetustilanteessa päätyvät. Opettajien oppimisnäkemystä kuvastaa 

esimerkiksi se, miten yhdessä tapauksessa oleellisinta opetuksessa on sen rakentaminen siten, että 

nuoret oppivat ymmärtämään ihmisten yksilöllisyyttä.  

 

Nuorisokulttuurituntemus. Toisaalta osana opettajan persoonaa, mutta kuitenkin merkittävänä 

omana kokonaisuutena aineistosta nousee esiin opettajan ymmärrys nuorta kohtaan. Opettajien 

haastattelujen perusteella tieto nuorisokulttuureille tyypillisistä tavoista ja ymmärrys nuorten 

erilaisuudesta on tärkeä osa nykypäivän ammatillista opettajuutta ja opiskelijoiden ammatillisen 

kasvun tukemista. Ennen kaikkea se lisää opettajien opiskelijatuntemusta. Epsteinin (1998, 3) 

mukaan kaikkien nuorten parissa työskentelevien aikuisten on pyrittävä näkemään nuori suhteessa 

siihen kontekstiin, jossa hän elää. Tätä opettajat hahmottavat kuvaamalla, miten tärkeää opettajan 

työssä on nähdä nuori opiskelija kokonaisvaltaisesti ympäristössään ja pyrkiä huomioimaan 

monipuolisesti hänen elämäänsä yhteydessä olevia tekijöitä. Tietoisuus siitä, että nuorilla on tiettyjä 
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kulttuurisia käytänteitä auttaa opettajia ymmärtämään paremmin opiskelijoiden käyttäytymistä ja 

reagoimaan nopeammin nuorten mahdollisiin ongelmiin. Opettajan tietämys nuorisokulttuureista 

luo yhteisen kielen opettajan ja opiskelijan välille.  

 

 Totta kai se et ymmärtäis opiskelijaa enemmän, sitä opiskelijan elämää ja sitä et  miks se 
 käyttäytyminen on mitä on, miten se näyttäytyy. -- Et kyllä se sillä lailla on tärkeetä, 
 et ei mee siihen ettei ymmärrä mitä luokassa tapahtuu. (H5) 
 

Opettajien mukaan tieto ja ymmärrys nuorten tavoista vaikuttavat merkittävästi opetustyöhön. Ne 

helpottavat opettajan opetustyötä ja selittävät opetustilanteissa heidän omia henkilökohtaisia 

reaktioitaan nuorista. Opettajat voivat käyttää nuorisokulttuurituntemustaan hyödyksi myös 

motivoidessaan opiskelijoita ja etsiessään tilannekohtaisia ratkaisuja. Tuntemalla nuorten erilaisia 

tapoja opettajilla on mahdollisuus tarjota opiskelijoille monipuolisia vaihtoehtoja oppimiseen.  

 

 On se merkityksellistä, koska se niin kun helpottaa jotenkin sitä, et jos mulla on tietoa asioista 
 se helpottaa sitä mun käyttäytymistä. Mä en mee ahdistuksen valtaan heti, jos kaikki ei 
 meekkään niin ku mä oon ajatellu, vaan mulla on ymmärrystä sille asialle.  -- (H2) 
 

Vaikka nuorison ja nuorisokulttuurien kohtaaminen on helpompaa silloin, kun eri tyylisuuntien 

ajatuksiin ja nuorten keskuudessa pinnalla oleviin asioihin tutustutaan, ei nuorten kanssa 

työskentelevien tarvitse kuitenkaan tuntea kaikkia nuorten edustaman kulttuurin yksityiskohtia tai 

olla tietoinen uusimmista trendeistä ja bändeistä. Näistä yksityiskohdista muodostuu nuorten oma 

juttu ja yhteenkuuluvuuden tunne. Tärkeintä on sen sijaan ilmaista kiinnostustaan nuoren 

maailmaan ja nähdä jokainen nuori omana yksilönä. (Aaltonen ym. 2003, 33.) Tämän tutkimuksen 

yhteydessä eräs opettaja ilmaisee asian seuraavasti: 

  
 --Jonkinnäkönen ymmärrys on hyvä olla olemassa, että kaikki ei oo samassa muotissa, 
 mut emmä tiedä onko siitä sit hirveen paljo hyötyä, jos kauheesti tietää et mitä musiikkia 
 kuuntelee, että se on kuitenkin ennakkotietoa, ku mä  ajattelen, että jokainen ihminen on 
 yksilö, että jonkinnäkönen arkitieto ja ymmärrys, että ihan niin ku keski-ikäsillä on 
 kulttuureita erilaisia, niin semmonen ehkä vaan ymmärrys, että kaikki ei oo samanlaisia. -- 
 (H9) 
 

Siinä, miten riittävinä opettajat pitävät omaa nuorisokulttuurituntemustaan on opettajien välillä 

eroja. Osa kokee nykyisen nuorisokulttuurituntemuksensa riittämättömänä.  

 

 Siinä mieles se ei oo riittävää, että mä en oo ajan tasalla. -- (H8) 
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Osa taas katsoo tämän hetken tuntemuksensa nuorista olevan riittävää.  

 

 Ei oo ainakaan tullu sellasta tilannetta vastaan, että olis huomannu, että nyt mä en tiedäkään 
 riittävästi. Että ei oo tullu sellasta tilannetta vastaan, että kai sen voi tulkita sitten niin, että 
 tiedot on ainakin tällä hetkellä riittäviä. -- (H7) 
 

Nuorisokulttuurituntemuksen taustalla nähdään tiedotusvälineiden välittämä tieto nuorista ja 

opettajien omien kokemusten kautta hankittu tieto nuorten tavoista. Opettajien omilla kokemuksilla 

viitataan tässä yhteydessä omaan nuoruuteen, opiskelukokemuksiin, koulutuksiin, 

kirjallisuustietoon, työhön, vapaa-aikaan ja omiin lapsiin. Nämä tekijät ovat joko yksittäisinä tai 

yhdistettyinä muokanneet opettajien tämänhetkistä nuorisokulttuurituntemusta.  

 
 No kyllä se pohjaa tietysti ensinnä ihan sinne kauas, kauas omaan nuoruuteen ja mikkä silloin 
 oli nuorison parissa vallalla. Minkälaiset kulttuurit oli vallalla ja sitten tuli seurattua niitä, 
 koska nuorilla on aika vahvana se oma kulttuuri siellä koko ajan eri aikoina. No sen lisäksi 
 tietysti on vaikuttunut paitsi kokemukset, sen kulttuurin seuraaminen, tietenkin sitten tää työ, 
 kirjallisuus, televisio, lehdet ja radio. Kaikki nämä tekijät. Mä uskon, että se on siitä niin ku 
 sillai muotoutunu sitten pikkuhiljaa. (H4)  
 

Lisätietoa nuorten kulttuurisesta käyttäytymisestä ja nuorille tyypillisistä tavoista pidetään 

opettajien keskuudessa ajankohtaisena. Opettajilla on halua ja tarvetta pysyä nuorten ajan hengessä 

mukana. Lisätiedon saanti perustuu oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin ja opettajien omaan 

aktiivisuuteen. Suurin osa opettajista toivoo oppilaitoksen taholta vuosittaisia koulutustilaisuuksia 

ja asiantuntijaluentoja erityisesti nuorten elämäntavoista, ei niinkään nuorten tavoista oppia uusia 

asioita. Asiantuntijaluentojen kautta saatu tieto nuorille tyypillisistä uusimmista virtauksista auttaa 

opettajia suhtautumaan nuoriin oikealla tavalla erityisesti silloin, jos omassa perheessä ei ole nuoria. 

Lisäksi se tuo mahdollisuuden ymmärtää nuorille tärkeitä asioita.  

  

 --Mutta mä pitäisin kuitenkin sitä tärkeenä, että vuosittain meillä olis täällä ihan 
 automaattisesti rakennettu tähän meidän oppilaitokseen ja tähän meidän opettajien 
 koulutukseen joku koulutuspäivä liittyen nuoriin. --(H2)  
 

Opettajien oma aktiivisuus nuorisokulttuuritiedon syventämisessä näkyy selkeästi muutaman 

opettajan kohdalla. Tällöin tuodaan esiin mahdollisuus osallistua nuoria koskeviin koulutuksiin 

omin kustannuksin, vaikka työnantajalla koetaan olevan ensisijainen velvollisuus järjestää asiasta 

koulutuksia. Myös median katsotaan tarjoavan nykyään runsaasti ajankohtaista tietoa nuorista. 

Median väylinä mainitaan erityisesti Internet, tv ja lehdistö. Usein median tarjoama tieto nuorista 

koetaan kuitenkin liian negatiivispainotteisena ja yksipuolisena, jonka vuoksi siihen suhtaudutaan 
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varauksella. Muita tapoja ottaa itse selvää nuorten käyttäytymisestä on perehtyä kirjallisuus- ja 

tutkimustietoon sekä keskustella asioista itse nuorten kanssa. 

 

Opiskelija-aines ja nuorisokulttuurit. Sen lisäksi, että opettajat säätelevät pedagogista toimintaansa 

pitkälti omaan persoonansa liittyvien tekijöiden ja nuorisokulttuurituntemuksensa mukaisesti, 

pidetään opiskelija-ainesta ja nuorisokulttuureita merkittävinä pedagogiseen toimintaan yhteydessä 

olevina tekijöinä. Opiskelija-aineksella tarkoitetaan tässä yhteydessä opiskelijoiden yksilöllisiä 

oppimistyylejä, motivaatiota, ikää, kokemuksia ja opiskelijaryhmän rakennetta sekä dynamiikkaa. 

Opetus rakennetaan sen pohjalta, millaisia tapoja oppia opiskelijoilla on, millainen ryhmän 

motivaatio on, millaisia kokemuksia opiskelijoilla on, millaiset keskinäiset suhteet ryhmäläisillä on 

toisiinsa ja kuinka isosta ryhmästä on kyse.  

 

Toisaalta opiskelija-aineksen ja nuorten elämän huomioiminen opetuksessa yhdistetään myös 

nuorisokulttuurien vaikutukseen opettajan pedagogisessa toiminnassa. Brunila (2003, 53) pitää 

nuoren kohtaamisessa ja yhteisen luottamuksen rakentamisessa oleellisena muun muassa kiinnosta 

nuorta ja nuoren elämää kohtaan. Kupiaksen (2007, 113) mukaan opiskelijoille vaikeat käsitteet 

tulisi kääntää heidän kielelleen ja asioita valottavat esimerkit tulisi liittyä heidän maailmaansa. 

Tällaisen näkemyksen omaavat opettajat pitävät nuorisokulttuureja selkeästi taustalla opetusta 

suunnitellessaan. Katsotaan, että silloin, kun opetus on lähellä nuoren elämää, mielekkyys ja 

kiinnostus opiskelua kohtaan säilyvät. Jotta opiskelijat kykenevät sisäistämään ja ymmärtämään 

opetuksessa käytettyjä esimerkkejä, on niiden perustuttava heidän elämäänsä. Jos asiaa pidetään 

itselle tärkeänä, siitä myös kiinnostutaan ja kiinnostus on suhteellisen pysyvää (Kupias 2007, 121).  

  
Opetukseen tuodaan mukaan nuorille tyypillisiä ja tärkeitä asioita, mikä näkyy myös 

opetusmenetelmien valinnassa. Yksi tällaisista nuorille tyypillisestä piirteestä, joka suuntaa 

opetusmenetelmien valintaa on nuorten rohkeus. Lisäksi opettajat pyrkivät huomioimaan nuorten 

toivomia asioita ja samoin kuin itse opiskelijan ollessa opetuksen keskiössä, ryhmän opiskelija-

aineksen. On tärkeää valita osaksi opetusta sellaisia menetelmiä, jotka sopivat nykynuorille. 

Tällaisia menetelmiä ovat opettajan auktoriteettiasemaan pohjautuvien menetelmien sijaan 

elämyksellisyyteen ja toiminnallisuuteen tähtäävät opetusmenetelmät, kuten verkko-opetus ja 

musiikin käyttö opetuksessa.  

  
 No varmaan niin ku tää et haetaan netistä tietoa nuorten kanssa, ei aikuisten kanssa juuri 
 koskaan. Esimerkiksi, jos mulla on sellanen luokka, missä mulla on tietokone käytössä ja mä 
 oon nuorten kans, niin kyllä mä avaan sen valmiiksi, että mä pääsen tsekkaamaan yhessä 
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 niitten kans jotakin asiaa sieltä netistä ja jos tulee joku keskustelu tai muu niin mä niin ku 
 nään et se istuu niille ja on niin ku helppoo niitten kanssa netin kautta työskennellä. 
 Ja sit mä käytän aika paljon musiikkia tuolla tunneilla, koska se musiikki on kumminkin yks 
 tärkee juttu nuorille. -- (H2) 
 

Eräs opettaja kuitenkin korostaa, miten oppimisympäristö ei vielä tällaisenakaan vastaa riittävästi 

nuorten elämismaailmaa, vaan siinä tulisi huomioida yhä enemmän nuorten elämän 

nopeasykkeisyyttä.  

 

Lisäksi huomioitavaa on, miten nuorten tavoilla on joissain tapauksissa myös kielteinen vaikutus 

opettajan toimintaan. Kielteisellä vaikutuksella viitataan opettajien tehtäviin erinäisiin 

huomautuksiin, joilla heidän on puututtava nuorten selkeästi näkyviin ulkoisiin toimintoihin, kuten 

pukeutumiseen ja musiikin kuunteluun.  
 

Toisaalta myös ala rajoittaa jossain määrin nuorisokulttuureille tärkeiden piirteiden esiintymistä 

opiskelijoiden käyttäytymisessä, vaikka opettajat kohtaavat silti tilanteita, joissa heidän on 

puututtava nuorisokulttuurisiin tapoihin, jotka eivät ole yhteneväisiä opiskeltavan alan 

ominaispiirteiden kanssa. Alalla vaadittavista ulkoisista ominaisuuksista ei kuitenkaan voida tinkiä 

edes nuorten kohdalla. Opiskelijoiden on luovuttava nuorisokulttuurien ulkoisista tunnusmerkeistä 

viimeistään työelämään siirryttäessä, jos ne eivät mukaudu alan perusperiaatteisiin. Opettajien 

puuttuminen koskee ennen kaikkea nuorten radikaaleja ulkoisia piirteitä, kuten pukeutumista ja 

puhetapaa. Vaikka opettajat tiedostavat tavat osaksi nuorisokulttuureja, on ammatillisuuteen 

kasvattaminen kuitenkin tärkeintä.  

 

 No tietysti, jos ajatellaan sosiaali- ja terveysalan koulutusta yleisesti ottaen, niin eihän 
 ihan kaikesta voida antaa periksi esim. pukeutumiseen liittyen ja kyllä mäkin pikkasen katon 
 pitkään, jos tuota niin mun opiskelijat menee lukutuokiota pitään vanhuksille ja  niillä on 
 napapaidat, että näkyy puoliska selkää ja vähän alemmaksikin, että tuota niin se 
 pukeutuminen on ainakin sellanen, mistä ei voida antaa periksi. Että on tietyt tavat, miten 
 sosiaali- ja terveysalalla pukeudutaan ja siihen ei kyllä sitten vaikuta nuorisokulttuurin 
 tavat, että nuorisokulttuurin tavat saa jäädä sinä vaiheessa kakkoseksi. (H7) 
 

Koulutuksen hallinnolliset, rakenteelliset ja käytännön tekijät. Opettajien mukaan nuoret eivät saa 

kuitenkaan yksin säädellä opetusta, vaikka ne on otettava huomioon opetuksen tavoitteita ja 

menetelmiä suunniteltaessa sekä toteuttaessa. Koulutuksen hallinnolliset ja rakenteelliset tekijät, 

kuten opetussuunnitelma ja sen määritelmä opetuksen tavoitteista, kurssin ajankohdasta, 
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opetussisällöstä, koulutuksen rakenteesta ja opettavista aineista luo puitteet, joita ei voida 

opetuksessa sivuuttaa.  

 
 -- Mutta kyllä se tietysti et ihan kaikkea ei kuitenkaan niiden (nuorten) ehdoilla  voi viedä. 
 Täytyy yrittää pitää opetussuunnitelmat semmosena lähtökohtana et ei kaikki lähtökohta aina 
 voi olla tai et kaikkia ei voi tehdä sillä nuorten ehdoilla, vaan kyllä pakostakin se 
 opetussuunnitelma luo ne puitteet. Näin mä tään ajattelen. (H4) 
 

Toisinaan myös opetuksen päiväjärjestyksen käytännön suunnittelu ja toteutus määrää pitkälti sitä, 

miten opetus on vietävä läpi huolimatta esimerkiksi opettajan omista suunnitelmista.  

 

8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Yhteenveto tuloksista 

 

Tutkimuksessa olen kartoittanut ammatillisessa peruskoulutuksessa työskentelevien opettajien 

nuorisokulttuurituntemusta ja nuorisokulttuurien merkitystä opiskelijoiden asenteisiin ja opettajien 

pedagogiseen toimintaan. Opettajien kuvausten perusteella heidän tuntemuksensa 

nuorisokulttuureista ja niihen sisältyvistä ilmiöistä pohjautuvat pitkälti siihen, mitä aikaisemmat 

tutkimukset ja teoria ovat aiheesta todenneet. Teoreettiseen viitekehykseen, aikaisempiin 

tutkimuksiin ja teoriaan peilatut tulokset osoittavat, miten opettajat tunnistavat monipuolisesti 

nuorten elämään liittyviä merkityksellisiä tekijöitä.  

 

Opettajat tulkitsevat nuorisokulttuurin tarkoittavan tietyn ajan nuorille tyypillisiä tapoja, asenteita ja 

käyttäytymistä, toisin sanoen sitä, miten nuoret tiettynä aikana elävät. Nuorilla katsotaan olevan 

erilaisia tyylejä, jotka ilmaisevat valtavirran nuorisokulttuuria tai kuulumista johonkin tiettyyn 

alakulttuuriin. Tyylien avulla nuoret pyrkivät erottautumaan aikuiskulttuurista omaksi joukokseen 

ilmaisten ja rakentaen rohkeasti sekä omaa että ryhmäidentiteettiään. Tyylit konkretisoituvat 

nuorten pukeutumisessa, musiikkimaussa, käyttäytymisessä ja arvoissa. Nuorten voimakas halu 

erottautua aikuisten kulttuurista ja kokea samanlaisuutta muiden samanikäisten kanssa kuvastaa 

opettajien tulkinnoissa myös nuorisokulttuurien muotoutumista. Samanlaisuuden tunteen 

voimakkuutta nuoruudessa kuvaa se, miten muista poikkeava nuori voi pahimmassa tapauksessa 

syrjäytyä yhteiskunnasta. Muita nuorisokulttuurien muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

globalisaatio, media, ystävät, perhe ja asuinpaikka. 
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Tyylien perusteella opettajat erottelevat erilaisia alakulttuurillisia ryhmittymiä, joita ei kuitenkaan 

jokaisen nuoren koeta automaattisesti edustavan. Opettajat tiedostavat, miten puhuessa 

nuorisokulttuureista, puhutaan yleisestä nuorisokulttuurista ja sen sisällä olevista sekä siitä eroavista 

erilaisista alakulttuureista. Alakulttuuri tulkitaan tietyksi nuorisoryhmäksi, jossa nuoret jakavat 

keskenään valtavirtanuorisosta eroavia kiinnostuksen kohteita, tapoja ja tyylejä. Siitäkin huolimatta, 

että opettajat tunnistavat monipuolisesti erilaisia alakulttuurillisia ja nykyisin tyypillisiä aatteellisia 

ryhmittymiä, niiden ei katsota näkyvän merkittävin tavoin tyttövaltaisen oppilaitoksen 

jokapäiväisessä arjessa.  

 

Sen lisäksi, että nuorten elämään kuuluu pukeutumisessa, musiikkimaussa ja käyttäytymisessä sekä 

arvojen kautta esiin tulevat tyylit, kuuluu siihen myös muunlaisia tapoja, jotka yhdessä kertovat 

nuorisokulttuurien moniulotteisuudesta ja merkittävästä asemasta nuorten elämässä. 

Nuorisokulttuurien vaikutukset eivät ulotu ainoastaan nuorten vapaa-aikaan ja ystäviin, vaan 

näkyvät nuoren koko olemuksessa niin koulussa kuin kotona. Vapaa-aikaa, ystäviä ja harrastuksia 

pidetään opettajien keskuudessa kuitenkin erityisen merkittävinä nuorisokulttuurisina piirteinä 

nuorten elämässä, sillä niissä nuorilla on alakulttuurien lisäksi mahdollisuus kuulua johonkin heille 

tärkeään ryhmään. Toisaalta nuorten turhamaisuuteen viittaavat elämäntyylit, kuten materiaalisuus, 

virtuaalisuus, ulkonäkö ja pukeutuminen määrittävät nuoruutta kaupallisuuden myötä yhä 

enemmän. Raha ja sen mahdollistama asioiden saatavuus saa merkittävän roolin nykynuorten 

elämässä.  

 

Opettajat tunnistavat tietoyhteiskunnalle ominaisten piirteiden vaikutuksen nuorten elämässä. 

Nuorten elämän ja erityisesti vapaa-ajan koetaan rakentuvan nykyisin pitkälti teknologian 

tarjoamien erilaisten vaihtoehtojen ympärille. Näistä ennen kaikkea kännykät ja tietokoneen sekä 

Internetin viihteellinen käyttö näkyvät nuorten elämän kaikilla osa-alueilla. Internetissä nuoret 

harjoittavat sosiaalista kanssakäymistään kommunikoimalla ja asettamalla kuvia itsestään erilaisiin 

yhteisöihin. Nuorten osallisuus erilaisissa netti-gallerioissa kuvaa sitä, miten muiden hyväksyntä ja 

oman persoonan sekä tyylin esilletuominen ovat tärkeitä nuoruudessa.  

 

Merkittävän aseman nuoruuteen kuuluvana tapana saa opettajien puheissa myös auktoriteettien 

vastustus. Ilmiötä pidetään toisaalta osana nykynuoruutta ja toisaalta sen katsotaan olleen aina osa 

nuoruutta. Auktoriteettien vastus ilmenee ennen kaikkea opettajien ja vanhempien vastustamisena 

sekä päihteiden ja erityisesti huumeidenkäytön kokeiluina. Nuoruudessa pidetään tärkeänä 

kokemusten runsasta antia ja kykyä nauttia elämän eri mahdollisuuksista. Nuorille on 
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tunnusomaista asettua vastaan aikuisten asettamia sääntöjä, sillä he haluavat nykyisin itse ottaa 

kantaa asioihin ja tuoda ääntänsä kuuluviin. Toisaalta auktoriteettien vastustuksen taustalla pidetään 

myös nuorten tapaa ajatella iälle tyypilliseen tapaan hyvin itsekeskeisesti ja lyhytjännitteisesti, jota 

kuvaa erinomaisesti heille tyypillinen lausahdus ”tässä ja heti kaikki minulle”.  

 

Opettajien kuvausten perusteella lähihoitajakoulutuksessa opiskelevien nuorten asenteet kyseistä 

koulutusta kohtaan määräytyvät sen perusteella, miten nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen. 

Valtaosalla nuorista on myönteiset asenteet koulutusta kohtaan johtuen pitkälti alan 

soveltuvuuskokeista. Niiden perusteella näkyvimmät kielteisen asenteen omaavat nuoret karsiutuvat 

koulutuksesta. Myönteisesti alaan asennoituneet opiskelijat ovat motivoituneita ja sitoutuneita 

opiskeluun. Koulutus nähdään reittinä kohti työelämää. Sen sijaan kielteisesti koulutukseen 

asennoituneet opiskelijat eivät ole selkiyttäneet tulevaisuuden suunnitelmiaan, mikä näkyy 

sitoutumattomuutena opiskeluun. Koulutusta ei välttämättä nähdä edellytyksenä työssäkäynnille. 

Opiskelijoilla ilmenee motivaation puutetta ja häiriökäyttäytymistä. Kielteisesti koulutukseen 

suhtautuvat opiskelijat nähdään kuitenkin vähemmistönä oppilaitoksessa.   

 

Nuorten asenteisiin lähihoitajakoulutusta kohtaan ovat yhteydessä monet eri tekijät. Opettajat 

nostavat esiin sosiaalisten, henkilökohtaisten, psykologisten, yhteiskunnallisten, kouluyhteisöön 

liittyvien ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen opiskelijoiden asenteiden taustalla. Kulttuurisiin 

tekijöihin lukeutuvia nuorisokulttuureja ei ensisijaisesti nähdä asenteiden taustalla oleva tekijänä, 

vaikka niiden nähdään liittyvän opiskelijoiden asenteisiin lähihoitajakoulutusta kohtaan. 

Nuorisokulttuurisista tekijöistä painotetaan erityisesti nuorisokulttuurien sisäisten tekijöiden, kuten 

arvojen merkitystä, jotka määräävät, millaisia asioita nuorten keskuudessa pidetään tärkeänä. 

Lisäksi ystävien ja kaverien mielipiteillä sekä suhtautumisella koulutukseen on suuri vaikutus 

nuoren omiin koulutusasenteisiin. Nuorisokulttuureja voimakkaammin aineistossa korostuu nuorten 

elämässä nykyisin tyypillisenä piirteenä näkyvänä yksilöllisyys, epävarmuus ja vaikeat 

elämäntilanteet, jotka heijastuvat myös opiskeluun. Tällöin opettajien emotionaalinen, sosiaalinen ja 

tietoon perustuva tuki sekä konkreettisen avun piirin ohjaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä 

tukimuotoja nuorten koulumyönteisyyden takaamisessa.  
 

Opettajat kokevat, että heidän pedagoginen työnsä nykynuorten kanssa on oppimisen ohjaamista ja 

kasvun tukemista. Opetuksen painopiste on opiskelijakeskeisissä, käytännönläheisissä, 

toiminnallisissa ja vaihtelevissa opetusmenetelmissä, joissa opettaja ja opiskelija ovat 

samanarvoisessa suhteessa toisiinsa opettajan hallitsevan auktoriteettiaseman sijaan. Huomio 
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kiinnitetään opiskelijoiden yksilöllisiin oppimistyyleihin ja tarpeisiin. Toiminnallisista 

opetusmenetelmistä nostetaan esiin erityisesti verkko-opetuksen kasvava ja tärkeä asema 

nykynuorten opetuksessa, vaikka toisaalta sen mukanaan tuomat syrjäytymisen riskit ovat myös 

tiedossa. Monipuolisten opetusmenetelmien tarjoamisessa ei kuitenkaan riitä ainoastaan, että 

opiskelijat toivovat niitä opetukseen, vaan suuri merkitys on ennen kaikkea opettajien 

ohjaustaidoilla.  

 

Nuorten käyttäytymistä opetustilanteessa määrittävät motivaatio ja toimintaa ohjaavat tarpeet, kuten 

yhteenkuuluvuuden tarve ja yksilön fysiologisten perustarpeiden tyydyttäminen. Nuorisokulttuuri ja 

erityisesti sille tyypilliset ulkoiset piirteet tulevat näkyviin opetustilanteissa opiskelijoiden 

yhteenkuuluvuuden tarpeiden yhteydessä. Nuoret tuovat mukanaan oppitunneille nuorisokulttuurien 

ulkoisia piirteitä, kuten pukeutumista, puhetapaa ja nykyteknologian tarjoamia välineitä, kuten 

kännyköitä ja mp3-soittimia ilmentääkseen osallisuuttaan johonkin heille tärkeään yhteisöön tai 

kaveripiiriin. Nuorisokulttuurit ovat osa nuorten käyttäytymistä myös koulumaailmassa, vaikka 

siihen vaikuttavat muutkin tekijät. Motivaation yhteydessä kyse on ennen kaikkea opiskelijoiden 

motivaation puutteesta, jota kuvastavat vastuuton ja kielteinen käyttäytyminen. Yksilön 

fysiologisten perustarpeiden tyydyttämisen yhteydessä on puolestaan kyse syömisestä, 

nukkumisesta ja wc:ssä käynnistä oppituntien aikana.  

 

Opettajat kokevat haasteellisena työskentelyn nykynuorten kanssa, sillä heidän on puututtava 

nuorten opetustilanteessa ilmeneviin käyttäytymisen eri muotoihin. Nuorten käyttäytymisestä 

aiheutuvia haasteita opettajan työssä ovat opetuksen tavoitteellisuus ammatillisuuden opettamisessa, 

opettajuus ja oma jaksaminen sekä nuorten yksilöllisyys mahdollisimman monipuolisten 

vaihtoehtojen vaatimuksina. On nuorten käyttäytymisen taustalla sitten motivaation puute, 

yhteenkuuluvuuden tarve tai fysiologisten perustarpeiden tyydyttäminen, kokevat lähestulkoon 

kaikki opettajat sen häiritsevänä tekijänä, johon on puututtava levottomuuden, passiivisuuden ja 

hälinän poistamiseksi. Se, millaista ja miten tarvittavaa puuttuminen kunkin opettajan kohdalla on, 

riippuu täysin opettajan persoonasta. Koska nuorten käyttäytyminen ja siinä ilmenevät 

nuorisokulttuuriset piirteet tuovat haasteita opettajan työhön, on nuorisokulttuureilla merkitystä 

opettajien pedagogiseen toimintaan.  

 

Nuorisokulttuurien merkitys opettajan pedagogiseen toimintaan näkyy myös opettajan toimintaan 

vaikuttavien tekijöiden myötä. Sen lisäksi, että opettajien pedagoginen toiminta nykynuorten kanssa 

määräytyy opettajan persoonan, taitojen, opiskelija-aineksen sekä koulutuksen hallinnollisten, 
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rakenteellisten ja käytännön tekijöiden perusteella, katsotaan opettajan 

nuorisokulttuurituntemuksella ja yleisesti nuorisokulttuureilla olevan merkitystä siihen, millaisiin 

ratkaisuihin ja valintoihin opettajat opetustilanteessa päätyvät. Opetuksessa ja opiskelijoiden 

oppimisen kannalta pidetään merkityksellisenä tietoa nuorille tyypillisistä kulttuurisista 

käytännöistä ja tavoista, sillä ne lisäävät opiskelijatuntemusta ja auttavat ymmärtämään 

opiskelijoiden käyttäytymistä. Opettajien ymmärtäessä nuorten käyttäytymisen syitä he pystyvät 

kohtaamaan nuoret paremmin ja tekemään tilannekohtaisesti toimivia ratkaisuja. Opettajat eivät 

yksimielisesti koe, että heidän tuntemuksensa nuorten kulttuureista on kuitenkaan riittävää. 

Lisätietoa nuorille nykyisin tyypillisestä käyttäytymisestä kaivataan erityisesti koulutusten 

muodossa, vaikka kaikkea ei koeta tarvittavana tietää. Yleisesti nuorisokulttuurien merkitys näkyy 

siinä, miten opetukseen pyritään tuomaan nuorille tiettynä hetkenä tyypillisiä ja tärkeitä asioita sekä 

mieltymyksiä, kuten verkkoympäristöä ja heidän elämäänsä perustuvia esimerkkejä.  

 

Opettajien pedagogisten ratkaisujen ja valintojen mukautuminen nuorisokulttuureihin ei näin ole 

itsestään selvää lähihoitajakoulutuksessa työskentelevien opettajien kohdalla. Toisaalta opettajat 

mukauttavat opetuksen niihin tapoihin, jotka ovat nuorille tyypillisiä eli toisin sanoen 

nuorisokulttuuriin ja toisaalta he korostavat myös muita opetukseen vaikuttavia tekijöitä sekä 

mukautumista vastaan olevia toimia. Mukautumattomuutta kuvastaa opettajien puuttuminen 

opiskelijoiden käyttäytymisessä ilmeneviin nuorisokulttuurien ulkoisiin piirteisiin ja muihin nuorten 

käyttäytymisestä aiheutuviin opetusta häiritseviin tilanteisiin. Kuitenkin myös opetusmenetelmien 

valinnassa painotus on ennen kaikkea nuorten toivomissa ja vaatimissa elämyksellisissä, 

toiminnallisissa ja käytännöllisissä opetusmenetelmissä. Opiskelijoille on nykyisin tarjottava 

mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoja oppimiseen, koska koetaan, että nuorille on 

tunnusomaista voimakas halu kokeilla eri asioita. Pedagogisten ratkaisujen ja valintojen tulee 

mukautua nuorisokulttuureihin jossain määrin, jotta nuorten mielenkiinto ja motivaatio opetusta 

kohtaan säilyvät sekä mahdollisimman tulokselliset oppimiskokemukset tulevat nuorille 

mahdollisiksi.  

 

Johtopäätökset 

 

Postmodernia aikaa ja kasvatusta kuvaavat ilmiöt ovat monelta osin yhdenmukaisia opettajien 

nuorisokulttuurituntemusta ja nuorisokulttuurien merkitystä opiskelijoiden asenteisiin ja opettajan 

pedagogiseen toimintaan tarkastellessa. Sekä Baumanin (2002) esittämä näkemys kulutuksen 

merkityksestä ihmisten eri elämänalueilla että Suorannan (2000), Lundanin (2003) ja Vuorikosken 
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ja Kiilakosken (2005) näkemykset opiskelijakeskeisestä sekä vastavuoroisesta kasvatuksesta 

voidaan havaita opettajien kuvausten taustalla. Postmodernille kasvatukselle ominainen opettajan 

auktoriteettiaseman murentuminen saa kuitenkin dialogisen kasvatuksen valossa pohtimaan sitä, 

miten pitkälle koulumaailmassa ollaan valmiita menemään opiskelijoiden mielipiteiden vapaan 

ilmaisun ja yksilöllisyyden suhteen? Yksilöllisyys, oleminen juuri sellaisena kuin on tuo varmasti 

nuorille tyypillisiä tapoja yhä enemmän koulumaailmaan, jolloin myös opettajat kohtaavat 

väistämättä opetustyössään lisääntyvässä määrin nuorisokulttuureja ja haasteita, miten reagoida 

nuorten moninaisiin tapoihin. Vaikka nuorten elämänpiirin ilmiöt ovat osa ammatillisen opettajan 

työtä, on opettajille kuitenkin tärkeää tarjota työn ohessa riittävästi ajankohtaista tietoa 

nuorisokulttuureista ja keinoja nuorten heterogeenisyyden hallitsemiseen.  

 

Merkittävänä nuorisokulttuurien moninaistumisen taustalla olevana tekijänä voidaan pitää 

teknologian kehitystä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia nuorten kulttuurisille ilmiöille. 

Teknologian kehitys tuo jatkuvasti kontakteihin perustuviin nuorisokulttuureihin uusia muotoja, 

jonka vuoksi koulun sisällä käydyt keskustelut oppituntien aikana sallituista välineistä tulevat 

varmasti lisääntymään. Tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä, miten voimakkaasti erilaiset 

teknologian mahdollistamat kommunikointiväylät tulevat nuorten mukana opetustilanteisiin. 

Toisaalta teknologian tarjoamat välineet toimivat väylinä nuorten lisääntyneen pahoinvoinnin 

näkyväksi tuomisessa ja siihen liittyvän itsetuhoisan käyttäytymisen levittämisessä sekä lisäävät 

nuorten opiskelijoiden syrjäytymisriskiä. Ne voivat pahimmassa tapauksessa kyseenalaistaa koulun 

turvallisena paikkana kehitykselle, minkä osoittaa viime vuoden traagiset tapahtumat 

yhteiskuntamme koulumaailmassa. Siitäkin huolimatta, että opiskelijalähtöinen ja yksilökeskeinen 

näkökulma ovat hyviä asioita opetuksessa, ei voida välttyä ajattelemasta myös niiden mahdollisia 

kielteisiä vaikutuksia ja yleensä koulun aseman säilymistä. Näin voidaan kysyä onko teknologian 

kehityksen myötä muodostumassa uusi nuorten alakulttuuri, jossa toisten ja itsensä 

vahingoittaminen on tie oman identiteetin esille tuomiseen ja yksilöllisyyteen, jota myös kouluissa 

korostetaan?  

 

Vaikka opettajuus on muuttunut yksipuolisesta toteuttajasta oppimisen ohjaajaksi ja kasvun 

tukijaksi, tarvitsevat opettajat kuitenkin valmiuksia nykynuorten kanssa työskentelyyn ja 

epävarmoista tilanteista selviämiseen. Opetuksen auktoriteettiasetelman murentumisen myötä 

opetus ei valmiiksi sisällä ratkaisuja, joiden avulla selvittää tilanteita. Opettajat edustavat nuoriin 

nähden myös eri sukupolvea, joka voi osaltaan vaikuttaa siihen, miksi he eivät välttämättä aina 

ilman tietoa tavoita nuorten kulttuuria ja elämäntapaa. Tavat, jotka ovat nuorille tyypillisiä nyt, 
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eivät olleet tyypillisiä heidän nuoruudessaan. Tämän tutkimuksen yhteydessä opettajien 

nuorisokulttuurituntemusta eivät merkittävästi häirinneet sukupolvierot, vaikka joissain kohdin 

aineisto antaakin viitteitä tällaisesta ilmiöstä. Toisaalta koulun ja nuorisokulttuurien kohtaamisessa 

on kiinnitettävä huomioitava myös opettajien työssäjaksamiseen. Kuten tässä tutkimuksessa nousi 

esiin, nuorille tyypillinen käyttäytyminen tuo haasteita opettajien omalle psyykkiselle jaksamiselle. 

Kouluorganisaation ei siten tulekaan missään vaiheessa unohtaa työyhteisön toimintatapojen 

tarkastelua.  

 

Opettajien nuorisokulttuurituntemuksen ja nuorisokulttuurien yhdistäminen opettajan pedagogiseen 

työhön ja opiskelijoiden asenteisiin on ollut mielenkiintoinen tapa lähestyä opettajan työn arkea ja 

nuorten elämää. Aikaisemmat nuorisokulttuureja koskevat tutkimukset eivät tarjoa tietoa 

nuorisokulttuureista opettajien näkökulmasta, mistä olen hieman yllättynyt huomioiden opettajien 

keskeisen aseman nuorten kanssa työskentelevänä ammattiryhmänä. Vaikka nuorisokulttuureja on 

tutkittu paljon käsitteen laajuudesta johtuen, aikaisemmat nuorisokulttuuritutkimukset käsittelevät 

pääasiassa yksittäisiä alakulttuuri-ilmiöitä tai muita nuorten elämää luonnehtivia tekijöitä. 

Opettajien nuorisokulttuureja koskeva tuntemus on kuitenkin merkittävä asia 

oppilaantuntemuksessa ja opetuksen mielenkiinnon ylläpitämisessä, kuten tämä tutkimus osoittaa.  

 

Opettajien nuorisokulttuurituntemusta koskevan tiedon vähyyden ja toisaalta sen merkittävyyden 

vuoksi pidän keskeisenä jatkotutkimuksen osalta juuri opettajien näkökulmaa nuorisokulttuureista. 

Mielenkiintoista olisi esimerkiksi vertailla nuorten eri kouluasteilla työskentelevien opettajien 

nuorisokulttuurituntemusta. Löytyykö opettajien nuorisokulttuurituntemuksesta ja sen 

muotoutumiseen vaikuttaneista tekijöistä erovaisuuksia nuorten eri kouluasteilla työskentelevien 

opettajien kesken? Entä ilmeneekö nuorisokulttuuri samanlaisena maalla ja kaupungeissa? Onko 

pienemmissä ja suurimmissa kaupungeissa työskentelevien opettajien 

nuorisokulttuurituntemuksessa eroa? 

 

Toisaalta pidän tärkeänä myös opiskelijoiden näkökulmaa. Tämän tutkimuksen myötä mieleen 

nousee kysymys kokevatko opiskelijat, että heidän oppimistyylit ja yksilölliset tarpeet on otettu 

huomioon opetuksessa? Ovatko opiskelijat sitä mieltä, että heidän elämässä vaikuttavat 

merkitykselliset tekijät huomioidaan opetuksessa? 

 

 

 

 83 
 



9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIONTIA 
 
Laadullisessa tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, jonka vuoksi 

luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 1998, 211). Tutkijan on 

tärkeä huomioida, miten tutkijan oma viitekehys vaikuttaa kenttätyöhön, sillä laadullisella 

tutkimuksella tavoitetaan pikemmin näkökulmia kuin totuutta sinänsä. Myös tutkimusmenettelyt on 

dokumentoitava huolellisesti, jotta lukijalle avautuu tilaisuus seurata tutkimuksen kulkua ja arvioida 

sen luotettavuutta. (Tynjälä 1991, 392.) Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt kuvaamaan 

tutkimusprosessin etenemistä ja aineiston tulkintaa tarkasti, jotta tutkimuksesta välittyy tutkittavien 

mahdollisimman totuudenmukaiset näkökulmat ja kuva tulosten vastaavuudesta tutkittavien 

ajatusmaailmaan. Tutkimustyöskentely on painottunut tulkintojen esittämiseen tutkittavien 

kokemuksiin ja näkemyksiin vastaten siten, että ne tulevat ilmi juuri sellaisina kuin ne kerrottu. 

Lisäksi tutkimuksessa on peilattu tuloksia rakennettuun teoreettiseen viitekehykseen ja muihin 

tutkimuksiin nähden.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä arvioitaessa on tärkeä kiinnittää huomiota tutkittavien 

anonymiteettiin, jonka olen pitänyt mielessä läpi tutkimuksen kulun. Tämä näkyy jo 

tutkimusaineiston keruu- ja analyysivaiheista. Erityisesti sitaattien käytössä olen pyrkinyt jättämään 

sellaiset kohdat pois, joiden perusteella tutkittavien opetettava aine ja siten myös henkilöllisyys 

paljastuisi. Koska tutkimuksessa tutkitaan tietyn opettajajoukon nuorisokulttuurituntemusta ja 

kokemuksia opettajan työstä, on ensisijaisen tärkeää turvata opettajien anonymiteetti. Toisaalta 

lupaus anonymiteetin säilyttämisestä on pitkälti sen taustalla, että tutkittavat ovat ylipäätään 

suostuneet mukaan tutkimukseen, joka koskee heidän henkilökohtaisia kokemuksia ja tuntemusta.  

 

Vaikka haastateltavien joukko muodostui ennestään tutuista henkilöistä, en koe sen aiheuttaneen 

ongelmia tutkimuksen luotettavuudelle. Tutkittavien tuttuus ei johtanut minkäänlaisiin jännitteisiin 

haastattelutilanteissa. Päinvastoin koen, että harjoittelun ja työn myötä karttunut oppilaitoksen ja 

sen henkilökunnan tuttuus on lisännyt tutkimuksen luotettavuutta. Siitäkin huolimatta, että 

työskentelyni oppilaitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa on ollut suhteellisen lyhyt 

(4kk), katson, että se on antanut viitteitä siitä, millaista opettajan työ ja nuorten asenteet kyseisessä 

oppilaitoksessa ovat, jonka johdosta teoria ja tulokset nivoutuvat toisiinsa. Tutkittavien tuttuudesta 

ja omasta kokemuksestani kyseisessä oppilaitoksessa aiheutuen olen pyrkinyt pitämään omat 

ennakkokäsitykseni erillään haastattelutilanteesta ja säilyttämään objektiivisen näkökulman 

tutkimukseen.  
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Tutkimusaiheen haastavuus näkyi haastattelutilanteissa ja tuloksia analysoidessa. Tutkijana 

kohtasin tilanteita, joissa opettajilla oli selkeästi vaikeuksia erottaa käsitteet nuorisokulttuuri ja 

alakulttuuri toisistaan. Nuoriso- ja alakulttuurikäsitteiden sekoittuminen on voinut osaltaan 

vaikuttaa tulosten suuntaan. Haastattelujen aikana ja aineistoa analysoidessa oli selkeästi nähtävissä, 

miten opettajat sekoittivat käsitteet aika ajoin toisiinsa siitäkin huolimatta, että 

nuorisokulttuurikäsitteen määrittely haastattelujen alussa suuntasi haastatteluja tutkimuksen 

kannalta olennaisiin asiayhteyksiin. Kyseisten käsitteiden vaikeus ja laajuus näkyivät myös ajoittain 

ristiriitaisuuksina opettajien ajatuksia tulkitessa, jonka vuoksi suuremman huomion kiinnittäminen 

tähän seikkaan haastattelurunkoa laadittaessa ja haastatteluihin valmistautuessa olisi ollut suotavaa. 

Näin haluan korostaa omaa rooliani ja toimintaani tutkijana tutkimuksen luotettavuutta 

tarkastellessa.  

 

Tynjälä (1991, 391) toteaa, miten tutkimuksen kulussa esiintyvä vaihtelu voi muun muassa johtua 

juuri tutkijasta itsestään. Hän tuo kuitenkin esiin erityisesti haastattelutekniikan oppimisen 

merkityksen tutkimuksen luotettavuudelle. Tämän tutkimuksen yhteydessä haastattelutekniikan 

kehittyminen haastattelujen myötä on saattanut johtaa vaihteluihin tutkimustuloksissa, koska koen 

hyvin voimakkaasti, että kehityin haastattelijana vähitellen. Erityisesti tutkimustuloksia 

analysoidessa huomasin, miten tarkentavien lisäkysymysten esittäminen olisi ollut tietyissä kohdin 

erityisesti haastattelujen alkuvaihetta oleellista. Toisaalta haastavan tutkimusaiheen kanssa 

työskenteleminen sai haastatteluissa nuorisokulttuurikäsitteen yleisestä määrittelystä ja 

lisäkysymyksistä huolimatta toisinaan aikaan tilanteita, joissa keskustelun suuntaaminen 

tutkimusongelmien kannalta olennaisiin asioihin oli haastavaa, vaikka olin ennen haastatteluja 

perehtynyt teemahaastattelun perusperiaatteisiin huolellisesti. Vaikean ja haastavan tutkimusaiheen 

ympärillä liikkumisesta huolimatta tutkittavien kanssa käydyt keskustelut olivat kaikesta huolimatta 

kuitenkin vapautuneita.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessani mietin paljon myös sitä, millaiseksi tutkimustulokset 

olisivat muotoutuneet, jos olisin analysoinut tuloksia koko tutkimuksen osalta teoriaohjaavalla 

sisällönanalyysilla. Vaikka koen valintani temaattisen analyysin osalta tuloksellisena ja opettajien 

todellista tuntemusta ja kokemuksia erinomaisesti ilmentävänä, en voi välttyä ajattelemasta, olisiko 

teoriaohjaava sisällönanalyysi koko tutkimuksen kulun tuonut esiin vielä jotain tutkimuksen 

kannalta syvempiä ja merkityksellisempiä kokemuksia. Kokemuksia, jotka ovat aineistossa 

olemassa, mutta joita en temaattisella analyysilla tavoittanut. Toisaalta en kuitenkaan katso, että 

tulosten analysointi teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla olisi varsinaisesti vaikuttanut tulosten 
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suuntaan, vaan paremminkin tarjonnut tutkimuksen kannalta mahdollisesti vielä rikkaampaa 

tutkittavien syvempien kokemusten ymmärtämistä ja tulkintaa.  
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Haastattelurunko    LIITE 1 

 

ALKULÄMMITTELYÄ 

- Millaista opettaminen on tänä päivänä? 

- Koetko, että opetus ja opettaminen ovat muuttuneet vuosien aikana nuorista 

 johtuvista seikoista? 

- Millaiset asenteet opiskelua ja työntekoa kohtaan ovat tyypillisiä tämän 

 päivän nuorelle?  

 

NUORISOKULTTUURITUNTEMUS 

- Kuvaile tämän päivän nuoren opiskelijan elämis- ja oppimismaailmaa.  

- Tulkinta nuorisokulttuuri – käsitteestä. (Esim. Kuuluuko nuorten elämään 

 jotain tiettyjä tapoja? Millaisia? Mitkä asiat ovat nykynuorille tärkeitä?) 

- Nuorisokulttuurin merkitys nuoren elämässä. Millaisia nuoren 

 elämänalueita nuorisokulttuuri koskettaa? 

- Nuorisokulttuurin muotoutuminen  

 

NUORTEN ASENTEET 

- Nuorten asenteet kyseistä ammatillista koulutusta kohtaan 

- Asenteiden pysyvyys/muutos 

- Asenteisiin vaikuttavat tekijät. Onko nuorisokulttuurilla merkitystä

 asenteisiin? 

- Näkemys opetustoiminnan haasteista. Tuovatko opiskelijoiden asenteet 

 ammatillisista koulutusta kohtaan haasteita opetustoimintaan?  Millaisia? 
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OPETTAJAN PEDAGOGINEN TOIMINTA 

- Nuorelle tyypillinen käyttäytyminen opetustilanteessa. Millaisena se koetaan?   

- Pedagogisiin ratkaisuihin/valintoihin vaikuttavat tekijät. Näkemys 

 nuorisokulttuurin merkityksestä pedagogiseen toimintaan 

- Pedagogisten ratkaisujen/valintojen mukautuminen nuorisokulttuureihin. 

 Koetaanko, että pedagogisten valintojen tulee mukautua  nuorisokulttuureihin? 

- Nuorten tarvitsema tuki opetuksessa. Millaista tukea nuoret tarvitsevat? 

 Nuorten tarvitseman tuen pysyvyys/muutos 

- Mahdollisten uusien työvälineiden tarvitsevuus opetuksessa 

- Opetusmenetelmät; millaisia opetusmenetelmiä käytetään, toimivuus ja 

 opiskelijan tukeminen 

- Nuorisokulttuurituntemuksen merkitys opettajan työssä 

 Nuorisokulttuurituntemuksen riittävyys  

- Nuorisokulttuuri - käsitteen perusta. Mihin tuntemuksesi nuorisokulttuureista 

 perustuu? 

 

 

Lisättävää?  

Kysyttävää? 
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Hei!      LIITE 2 

 

Olen kasvatustieteen ylioppilas ja opiskelen Tampereen yliopistossa kuudetta vuotta 

kasvatustieteitä. Teen parhaillaan pro gradu tutkielmaani ammatillisten opettajien 

nuorisokulttuurituntemuksesta ja niiden merkityksestä opiskelijoiden asenteisiin ja 

opettajan pedagogiseen toimintaan. Suoritin tutkintooni sisältyvän harjoittelun viime 

vuoden keväällä ja syksyllä oppilaitoksessanne, josta graduaiheeni kimposi. Käsitteenä 

nuorisokulttuuri on laaja, mutta tutkimukseni painottuu ennen kaikkea teidän 

jokapäiväisiin kokemuksiinne nuorten kanssa työskentelystä heitä opettaessanne.  

 

Olen kiinnostunut juuri teidän kokemuksistanne ja tuntemuksestanne 

nuorisokulttuuria kohtaan. Tämän vuoksi lähestyn teitä näin sähköpostitse ja pyydän 

osallistumaan tutkimusaineistokseni. Tutkimuksen toteutus tapahtuu 

teemahaastattelulla viikkojen 12-15 välillä. Saatuja tietoja tulen käsittelemään 

luottamuksellisesti ja nimettömästi. Haastattelut ovat Koskenalantiellä ja niihin on 

hyvä varata aikaa tunnin verran. 

 

Toivon, että lähdette mukaan tutkimukseeni nuorisokulttuurista, koska juuri teidän 

kokemuksillanne on merkitystä.  

 

Pyydän teiltä vastausta mahdollisuudesta osallistua tutkimukseeni ja 

haastatteluajankohdasta mahdollisimman pikaisesti sähköpostitse.  Tiedustelen asiaa 

uudelleen viikon kuluttua, ellen ole saanut teidän vastaustanne. 

Aurinkoista työviikon jatkoa! 

 
Ystävällisin terveisin, Maria Lamminen 
p. 040-7381569 
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