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Etnistyvätkö koulutusvalinnat ja -polut?
• Maahanmuuttajataustaiset nuoret keskeyttävät valtaväestöä todenköisemmin
toisen asteen opinnot (etenkin pojat ja afrikkalaistaustaiset, sekä Itä-Aasia, LähiItä; Tilastokeskus, Kilpi-Jakonen 2017)
• Erot koulusaavutuksissa ovat OECD:n maista korkeimmat Suomessa
valtaväestön ja maahanmuuttajataustaisten välillä (ml. Pisa)
– Heikommasta koulumenetyksestä huolimatta lukiokoulutus (etenkin tytöillä)
keskuudessa) suositumpaa, mutta suuri osa päätyy ammatilliseen
koulutukseen (koulutusoptimismi, Kalalahti ym. 2018)
– Osaamiserot/ heikompi koulumenetys heijastuu vähäisempinä siirtyminä
korkea-asteen koulutukseen (vähiten entinen Jugoslavian alue, eniten
yliopistoon Itä-Aasiasta kotoisin olevat ja amk:hon Afrikasta.)

• Toisen polven maahanmuuttajat suorittavat korkeakoulutuksen yhtä usein
kuin muutkin, mutta heistä keskimääräistä suurempi osa jää myös koulutuksen
ulkopuolelle – maahanmuuttajien koulutuspolkujen kahtiajakautuneisuus
(Hyvärinen & Erola 2011)
4
UEF // University of Eastern Finland

”Realistisia” unelmia?
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Etnistä segregoitumista vahvistavat
institutionaaliset käytänteet:
• Työvoimapoliittinen koulutus ohjaa maahanmuuttajia kouluttautumaan
hyvinkin valikoituville aloille.

• Toisen asteen koulutuksen sisällä ei ole tukitoimia riittävästi ja
alueellisesti yhdenvertaisesti saatavilla (esim. S2 lisäopetusta,
selkosuomen käyttö harvinaista) – kiinnittymisen ehtona suomalaisuus?
– Onko kielitaidon puute opiskelijan vai inklussiivisen opetuksen puute?
– Valma ja Luva koulutukset sisältävät segregoivia ulottuvuuksia
– Luopuminen valtakunnallisista kielikokeista – koulutuksen järjestäjän
päätettävissä -> alueellisesti eriarvoistava käytäntö?

• Vähäiset ohjaukselliset resurssit oppilaitoksissa
– Pienryhmätoiminnan (esim. tutoroinnin) sattumanvaraisuus
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Omasta tutkimuksesta ja aineistosta..
• Esityksessäni peilaan nuorten (31) ja ohjaajien (16) haastatteluita
keskenään.
• 22 9.luokkalaista
• 9 ammattiin opiskelijaa

• 14 opinto-ohjaajia
• Opiskelijoista eniten Somaliasta ja Venäjältä (myös Vietnam, Thaimaa, Saharan
etäpuoleinen Afrikka, Irak, Kurdistan taustoissa)

• Suurin osa haastattelemistani nuorista on syntynyt muulla, joukossa paljon
myös yksin tulleita turvapaikanhakijoita.
• Olen haastatellut myös yliopistossa (UEF) opiskelevia maahan muuttaneita
nuoria
UEF // University of Eastern Finland
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Tutkimuskysymyksenä:
– Millaisena valinnan avaruutena ja kirjona toisen asteen
koulutusvaihtoehdot näyttäytyvät niille, jotka ovat itse tai
joiden vanhemmista vähintään toinen on syntynyt Suomen
rajojen ulkopuolella ja jotka ovat saaneet suomalaisen
peruskoulutodistuksen kantasuomalaisten vertaistensa tavoin?
– Mikä toistuvuutta näyttää rakentavan nuorten näkökulmasta
katsottuna?
– Millaisena vuorovaikutussuhteena ohjattavien ja ohjaajien
välinen suhde ja työskentely näyttäytyy: mitä siinä tavoitellaan
ja ohjataan, miten siinä ohjataan ja ketkä mielletään ohjauksen
osapuoliksi?
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Koulutusvalinnasta puhutaan usein omana
valintana, mutta…
• Yksilön hakeutumista toisen asteen koulutukseen ohjaa myös:
–
–
–
–
–
–

yksilön aiempi koulumenetys, asuinpaikka (kotipaikka)
vanhempien sosio-ekonominen asema ja perheen suhtautuminen koulutukseen,
kavereiden valinnat,
sukupuoli, luokkatausta
paikkakuntien ja oppilaitosten imagot sekä
niin kutsuttu ”pää-käsi -jaottelu” eli toisen asteen koulutuksen jakautuminen
yleissivistävään lukiokoulutukseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen koulutukseen.
– Lisäksi nuorten valinnat ovat usein varsin pragmaattisia: valintaa voi määrittää pitkälti
se, minne on aamulla lyhin tai kätevin matka tai minne kaveritkin menevät tai mistä
vaihtoehdoista nuorella on ylipäätänsä tietoa.
– Valinnassa merkityksellistä on myös se, mikä koetaan jollakin tapaa itselle läheiseksi,
tutuksi tai emotionaalisesti tärkeäksi (Hodkinson & Sparks 2006).
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Maahanmuuttajataustaisten nuorten
koulutusvalinnoista yleisesti..
- lukio oli monen nuoren toivekohde, mutta vain harvalle se näytti olevan
realistista – niin suomenkielen taidon kuin koulumenestyksenkin
näkökulmasta.
- monesti yhtenä perheen muuttosyynä ollut mahdollisuus lasten hyvään
koulutukseen -> voi luoda paineita lapselle.
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Valinnan horisontti avautuu maahanmuuttajataustaiselle
nuorelle erilaisena – riippuen muun muassa:
- nuoren koulumenestyksestä, oppimisvalmiuksista
- suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemuksesta (mm. professioalojen
painottuminen)

- Suomessa vietetystä ajasta & suomenkielen ja kulttuurin hallinnasta,
- vanhempien taustakoulutuksesta, perheen sos-eko.tilanteesta,
- suomalaisten verkostojen ja sosiaalisten suhteiden laadusta & harrastuneisuudesta,

- koulun sosiaalisesti integroivista toimenpiteistä, koulutusjärjestelmän
tuntemisesta ja maahanmuuttajille erikseen suunnatusta opinto-ohjauksesta
- vasta murrosiässä Suomeen muuttaneiden nuorten olevan erityisen vaikeassa
tilanteessa jatkokouluttautumisen kannalta; heille kielikokeiden läpäisy ja
sisäänpääsy toisen asteen koulutukseen näyttäytyi useimmiten erityisen
haastavana.
UEF // University of Eastern Finland
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Merkonomi, lähihoitaja, autoala, lähihoitaja, matkailuala, kielipainotteinen
lukio, autoala, nuoriso-ohjaaja, datanomi, merkonomi, sähköasentaja,
laborantti, lähihoitaja, matkailuala, kielipainotteinen lukio.

• Tutkimieni nuorten koulutusalavalintoja voi yhtäältä kuvailla
moninaisiksi, toisaalta niissä toistuu tiettyjä ammattialoja ja
koulutusmuotoja.

• Toistuvuus nuorten valinnoissa pysäytti minut tarkastelemaan
yhtäältä etnisyyden merkityksiä nuorten koulutusvalintojen
rakentumisessa ja mahdollisessa rajautumisessa - toisaalta sitä, miten
ohjaajat tunnistavat ja tutkivat/työstävät näitä valintoja nuorten kanssa
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Etnisyydestä..
• Huomion kohteena ne etnisyyteen liittyvät tekijät, jotka näyttävät rakentavan
tiettyä toistuvuutta nuorten valinnoissa.
• Näistä tekijöistä osa kytkeytyy siihen,
– että nuori itse mieltää itsensä etnisesti tietynlaiseksi,
– osa taas siihen, että hänet määritetään ulkopuolelta etnisesti tietynlaiseksi –
useimmiten suomalaisuudesta poikkeavaksi (somalialaiseksi/ ulkomaalaiseksi/
maahanmuuttajaksi) (Brubaker 2013).
– HUOM: etnisyys ei itsessään ja yksistään selitä nuoren valintaa ja
koulutuspolun rakentumista!

• Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusvalinnat ja –polut
muodostuvat mahdollisuuksista ja riskeistä, jotka kytkeytyvät
monimutkaisella tavalla yksilöllisiin valintoihin, rakenteellisiin
mahdollisuuksiin, sosiaalis-kulttuurisiin reitteihin ja moninaisiin (ja
usein pätkittäisiin) ohjauskäytänteisiin.
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Tilaus vastavuoroisuudelle- kannattelevuudelle!
Vaikeneminen ja katkoksellisuus ohjauksessa
Monikulttuurisessa ohjauksessa keskitytty liiaksi
kulttuurisen erilaisuuden kohtaamiseen ja kielen
merkityksiin?
Perhe nähdään useimmiten ongelmana.

Uskallan puhua vain sen, mitä
minulta odotetaan..

Paljon merkityksellistä jää sanomatta –
perheestä, rasismista, itselle tärkeistä
asioista ja vahvuuksista, unelmista,
transnationaalisista suhteista..
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Katse nuorten koulutusvalintoihin ja niiden
perusteluihin
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Kolme etnisyyteen linkittyvää merkityksellistä tekijää:
• Transnationaalisesti merkitykselliset ammattialat
• Etniselle erilaisuudelle avautuvat ammattialat
• Etnistä moninaisuutta mahdollistavat oppilaitokset ja arjen ympäristöt
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Transnationaalisesti merkitykselliset ammattialat –
alavalinnat, jotka liittyivät siihen, että nuori itse mieltää itsensä etnisesti moninaiseksi/
erilaiseksi

• Mie oisin hyvä hoitoalalla, pystyy sillee samastumaan kaikkeen ja mie oon
kokenu ihan sikana. Miun mielestä mie oon tosi vahva ja sit mie oon niiku
ylpee et mie oon aasialainen sekä suomalainen ja mie olen selvinny ihan
kauheista vuosista”.
• Jos opiskelisin lääkäri, pitäis ottaa hijab pois, ja on se vähän vaikee.. Ei voi
ottaa. Ja jos sinä menet kauppa, sinä et voi tehdä alkoholin… et voi ottaa, etkä
voi juoda, ja sekin on vaikea. Jos sinä olet ravintola, jos sinä et voi tehdä…
sikaa… siis pitäis tehä, et voi tehä.
– Esimerkkeinä: hoiva-ala, (rakennus-, sähkö- ja autoala,) matkailu- ja kaupan ala
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Transnationaalisesti merkitykselliset ammattialat – omaan
etniseen taustaan liittyvät perustelut
• Koulutusvalintojen perustelussa painottui:
– Perheen arvostus/ toive ko. ammattiin kouluttautumisesta, arvostettu ala
aiemmassa kotimaassa
– Työllistymismahdollisuus ulkomailla / vanhempien kotimaassa
– Uskonnollinen vakaumus (sukupuolelle/ elintavoille sopiva valinta)
– Oma kokemus erilaisuudesta/ vaikeista elämäntilanteista nähtiin antavan
ko. ammateissa tarvittavia avoimuuden, ymmärtämisen, sosiaalisuuden ja
erilaisuuden kohtaamiseen taitoja
– Mahdollisuus monikieliseen työhön ja toimimiseen monikulttuurissa/
kansainvälisessä työyhteisössä (koettiin itselle läheiseksi ja
merkitykselliseksi asiaksi)
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Vaikka nämä pohdinnat ja perustelut näyttävät olevan nuorille useimmiten varsin
merkityksellisiä, he vaikenevat niistä koulussa käytävissä ohjauskeskusteluissa
– Monikulttuurisuustaitojen (esim. kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa) ohittaminen
ohjauksessa
– Lähinnä vain venäjän osaaminen tunnistetaan nuoren vahvuudeksi – muiden kielten
(esim. arabia, ranska, thai) osaamista ei oltu lainkaan huomioitu vahvuudeksi.
– Suomenkielen osaamisen korostaminen muiden merkityksellisten tekijöiden
kustannuksella
– Ohjauksen kiinnittyminen pääasiassa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille
transnationaalisten verkostojen ja kontekstien jäädessä toissijaisiksi.

• Vaikenemisen taustalla Suomessa vallitseva ilmapiiri: maahanmuuttokriitikot
usein äänekkäimpiä!
– Nuoret eivät uskalla tuoda maahanmuuttoon tai uskonnolliseen vakaumukseen liittyviä
kysymyksiä keskusteluun, kun he pelkäävät tulla leimatuksi.
– Opot olivat kiinnittäneet huomioita pääasiassa vain suomenkielen taitoon – ”olen
muutakin kuin ongelma/ lisävaiva tai heikosti suomea puhuva”
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Etniselle erilaisuudelle avautuvat ammattialat
Svetlana: Eihän
venäjänkielisiä muulla nähdä
tarpeellisiksi ehkä kuin kaupan
kassalla tai hotellissa. Et sie
muualla töitä saa.
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• Samuel: Minä ja äitiki halusi rakennusalalle, minä sanoin sille
ryhmänohjaajalle, että minä en tykkää hirveesti tästä luokan ilmapiiristä,
koska se on huono, koska minä haluun valmistua, haluun opiskella
paikassa, missä on hyvä ilmapiiri että miusta tuntuu turvalliselta… No
yks minun kaveri luovutti sieltä x-oppilaitoksesta.

• AMS: No minkä takia hän luovutti?

• Samuel: No vähän rasistinen meininki siellä… Minusta nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaaja ja matkailuala on semmoset, missä on hyviä ihmisiä…
On erilainen kuin autoala, kiviala, putkimies, rakennusala, metalliala…
Nää on erilaiset, koska jos sanotaan suoraan, tää ala ja matkailuala on
semmoset, jossa ihmisen pitää olla sosiaalinen ja avoin… Koska
nuorisotalolle voi tulla kuka tahansa ihminen… Voi tulla tumma… Jos
sinä olet semmonen ohjaaja, että sinä katot ihonväri, sit ei kannata olla
siellä. Sama matkailualalla, joutuu olla tekemisissä kaikenlaisten ihmisten
kanssa… mutta nyt jos puhutaan kiviala ja ne alat, että sun ei ole pakko
olla tekemisissä kenen kanssa sinä et halua.
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”Kyse ei

ole siitä, mistä minä olen kiinnostunut, vaan missä minut

helpoiten hyväksytään Suomessa”
• Tytöt perustelivat hakeutumistaan esimerkiksi lähihoitajan, nuoriso-ohjaajan tai matkailualan
koulutuksiin paitsi aiemmin mainituilla henkilökohtaisilla intresseillään, myös sillä, että he
odottivat tulevansa siellä todennäköisimmin hyväksytyiksi.
• Nuorten koulutusalojen jaottelu erilaisuuden sietokyvyn mukaan pohjautui yhtäältä aloilla
vaadittaviin ammattitaitovaatimuksiin (esim. sosiaalisuuteen, avoimuuteen), toisaalta ystävien
ja tuttavien kokemuksiin oppilaitosten ilmapiiristä.

• Tietyille aloille hakeuduttiin myös sukulaisen esimerkin mukaan – etenkin vähän aikaa
Suomessa olleet:
- Vaikka esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalle hakeutuminen oli monesti mielekästä
myös nuoren itsensä näkökulmasta, on samankaltaiseen yhteiskunnalliseen
asemaan kategorisoidun yksilön antama esimerkki myös yksi väylä, jota kautta
työmarkkinoiden etninen lohkoutuminen valuu osaksi nuorten valintoja ja heitä
ohjaavia arkisia käytänteitä.

UEF // University of Eastern Finland

Sukupuolen näkökulmasta tilanne tyttöjen ja
poikien kesken näyttäytyy osin erilaisena.
• Omassa aineistossani tyttöjen valintojen kirjo oli poikia kapeampi ja
kulttuurisesti tiukemmin kategorisoitu
– tytöille etenkin hakeutuminen lähihoitajakoulutukseen (tai labra-alalle) näyttäytyy
valintana, joka saa ohjauksellista tukea – joskus jopa painostustakin – niin etnisen
ryhmän sisä- kuin ulkopuoleltakin.
– Venäläistyttöjen kohdalla on kaupan ja matkailualan ylikorostumisesta.

• Poikien kohdalla vastaan voi kuitenkin tulla käsitys ”suomalaisesta
ammattimiehestä”, joka ei näytä helpolla avautuvan ja ottavan sisäänsä etnistä
ja rodullistettua moninaisuutta. Tästä antaa viitteitä myös toisella asteella
tehdyt asennemittaustulokset, jotka osoittavat ammattiin opiskelevien poikien
suhtautuvan negatiivisesti monikulttuurisuuteen.
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Etnistä moninaisuutta mahdollistavat oppilaitokset ja arjen ympäristöt

• Valentina: Haluaisin päästä lukioon, mutta en mie tiiä pääsenkö mie. Mie haen
kaksikieliseen lukioon, sen takia, että siellä on mahollisuus opiskella venäjää
äidinkielenä ja suomee toisena kielenä. Se on tosi tärkeää miulle, ku en mie vielä osaa
suomea niin hyvin ja tarpeeks. Sitten miun sisko opiskelee siellä.
• Sarina: Mun siskolla on ollu amiksessa hankalaa, kun ei ole sen luokalla sellasii, jotka
niiku tummaihosii. Sen kimppuun on hyökätty ja tälleen. Mutta niitä oppilaita on
erotettu.
• Tina: Mie laitoin sen koulun tutustumisen perusteella ja vähän miten kaverit menee ja
mikä tuntu turvalliselta vaihtoehdolta. Koska se x-lukio, siellä oli sellainen tunnelma,
et siellä ei syrjitä ketään niin sit itsellä on hyvä opiskelufiilis. Sen y-lukion laitoin
viimeseksi, koska siellä oli ihan surkee fiilis, ja sit siellä kuulemma kiusataan ja sitten
mie olin siellä tutustumassa, niin kaikki katto silleen tosi ilkeesti”.
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• Koulutusvalinnan pohdinnassa tärkeää oli se, millä konkreettisilla tavoilla etninen
moninaisuus oli huomioitu oppilaitoksissa ja esimerkiksi ainevalinnoissa tai
maahanmuuttajille erikseen suunnatuissa tukipalveluissa.
• Tieto siitä, että oppilaitoksessa satsattiin maahanmuuttajien erityisopetukseen tai
suomi toisena kielen opetukseen heijastui positiivisesti ja luottamusta rakentaen
nuorten koulutusvalintoihin.
• Sen sijaan nuorten suhtautuminen maahanmuuttajille erikseen suunnattuihin
ohjaaviin ja valmistaviin 2. asteen koulutuksiin vaihteli suuresti: osa koki ne itselle ja
omia erityistarpeitaan tukeviksi, osa taas näki ne maahanmuuttajat yhteen
niputtavaksi ja kantaväestöstä eristäviksi koulutusmuodoiksi. Nuoret olisivatkin
ensisijassa halunneet opiskella normaalisti muiden opiskelijoiden seassa, joskin osa
haastattelemistani nuorista tiesi, ettei välttämättä olisi pärjännyt siellä ilman
tukitoimia.
• Tieto ja/ tai epäilyt tukitoimien rajallisuudesta paikallisessa ammatillisessa
koulutuksessa sai monet haastattelemistani nuorista hakeutumaan
pääkaupunkiseudulle tai muille maahanmuuttajamääriltään runsaammille
koulutuspaikkakunnille.
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Etten olisi yksin erilainen
• Muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä oppilaitoksessa oli
seikka, johon jokainen haastattelemani nuori kiinnitti huomiota
• Kaikki haastattelemani nuoret olivatkin hakeutumassa oppilaitoksiin, jonne haki tai
joissa tiedettiin opiskelevan myös muita opiskelijoita, joilla oli myös riski tulla
etnisesti erilaiseksi määritellyksi – siis suomalaisuudeltaan poikkeavaksi - ja siten
kuuluvuudeltaan ja osallisuudeltaan kyseenalaistetuksi.
• Tässä oli kyse ennen kaikkea sosiaalisesta hyväksyttävyydestä, kavereiden
saannista sekä arkisesta turvallisuuden tunteesta: rasismi ja siihen kiinnittyvä
pelko, koulukiusaaminen tai opettajien epäasiallinen käytös oli värittänyt jokaisen
haastattelemani nuoren kouluarkea tavalla tai toisella ja sen kohtaamisessa ja
käsittelyssä muiden ulkomaalaistaustaisten nuorten tarjoama tuki ja turva olivat
olleet korvaamattomia.
– Koulu on paikka, jossa lapset ja nuoret kohtaavat tutkimusten mukaan eniten rasismia ja
jossa siitä myös vaietaan eniten.

Rasismi ja pelko omasta hyväksyttävyydestä oli asia, jota yksikään opo ei ollut
ottanut puheeksi ja jota myöskään kukaan nuori ei ollut opolle uskaltanut sanoa.
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Kysymys perheestä…
AMS: Sä sanoit aiemmin että aasialaiset vanhemmat toivoo että lapsista tulee
lääkäreitä niin, mihin tää liittyy?
Saryana: Sehän on silleen arvostettu ammatti. Mie muistan, miten pienenä
vanhemmat sano mun veljelle, että susta tullee isona lääkäri…Se vaan joo…ja
nyt se onkin merkonomi… Kaikissa sketseissä mitä näkee netissä, niin siinä
aasialaista aina silleen…one day you’re gonna be a doctor! (nauraa).
Myriam: äiti ja isä ei ymmärrä, mitä täällä on vaihtoehtona. Olisi parasta kun
olisivat täällä ja minä voisin näyttää ja kertoa, ei sitä voi puhelimessa
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Jännitteinen suhde perheeseen…
• Perheen ja suvun toiveet ja esimerkit vahvasti mukana oppilaan
koulutusvalintaprosessissa
– Yhtäältä:
• Perheen merkitys nuorelle tärkeä: elämän perhekeskeisyys, arkisen tuen ja
hyvinvoinnin lähde
• Perhe lähellä tai jossain muulla tai muistoissa, mutta silti läsnä.

– Toisaalta
• perhe voi myös painostaa nuorta kouluttautumaan alalle, johon nuori ei halua
• Perheen tuntemus heikkoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja sen suomista
realistisista mahdollisuuksista
-> Ohjauksen tavoitteena on antaa ohjattavalle aikaa, tilaa ja tukea ajatusten ja valintojen
jäsentämiseen. Kulttuurisensitiivisen ohjauksen tärkeänä tehtävänä on myös
ohjattavan ja PERHEENSÄ merkitysperspektiivien laajentamien, vaihtoehtojen esille
nostaminen ja toimintamahdollisuuksien luominen
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• Oppilaitosten tavat huomioida perheen merkitys vaihtelevat:
perheen mukaan ottaminen ohjausprosessiin vs. aiheen tietoinen
sivuuttaminen ohjauksessa (liian arka aihe)
– Tyttöjen kohdalla oli poikia yleisempää, että perhe nähtiin jo ennalta
(tilanteeseen tutustumatta) usein ongelmallisena ja tyttöjä uhriuttavana

• Perheen vaihtelevat roolit ohjauksessa: osa kohderyhmää (esim.
maahanmuuttajille suunnatut omat tulkatut vanhempain illat,
pienryhmäohjausta, jossa perheet mukana) vs. sivuutettu osapuoli,
äärimmillään vihollinen.
– Miten nuoren perheeseen suhtaudutaan, heijastuu suuresti siihen,
miten paljon nuori uskalsi opolle kertoa valinnan takana olevista
asioista
– Pahimmillaan nuori/ohjattava jäi yksin vaikean päätöksen ja
ristiriitaisten toiveiden edessä
UEF // University of Eastern Finland
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Katse ohjaukseen ja sen kannattelevuuteen,
vastavuoroisuuden mahdollistumiseen
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Ohjauksen ydinkysymysten äärelle… ohjaus on aikaa,
huomiota ja kunnioitusta…. kohtaamista..mutta?
Ohjauksen orientaatiot (Sanna Vehviläinen)
• KANNATTELEVA

• TUTKIVA
• ONGELMANRATKAISU
• PEDAGOGINEN
• JÄRJESTYS ON USEIN HIERARKINEN -> EDELLÄ OLLUT TASO
TULEE TÄYTTYÄ, JOTTA SEURAAVA ORIENTAATIO VOI
ONNISTUA.
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Ongelmanratkaisu- ja tuloskeskeistä ohjausta
”Kyllä se siitä kielitaidosta kaikki kiinni!”
• Kannatteleva orientaatio
• Tutkiva orientaatio
• Ongelmanratkaisuorientaatio
– Suomen kielen ja kulttuurin tuntemuksen kartoittaminen
– Opintojen henkilökohtaistaminen, valinnaisaineet, mahdollisuuksien
kartoittaminen

• Pedagoginen orientaatio
– Suomen kielen, koulujärjestelmän ja työmarkkinoiden opettaminen

• -> kaksi jälkimmäistä painottuu
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Ei uskalleta kohdata sitä kaikkea, mitä nuori voi
tuoda tilanteeseen mukaan?

•Rajattua kannattelua Tulevaisuuden kannattelua menneisyys ohittaen
• Etenkin maahanmuuton taustalla olevia syitä ja itse tulemiseen (esim.
pakenemiseen, muuttamiseen) liittyneitä tapahtumia ei haluttu nostaa
ohjauskeskustelussa esille.
• Myös perhe oletetaan jännitteiseksi aiheeksi.
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• Sit erehyin siinä kysymään, että no mitäs niinku, mitäs isälle ja äitille
kuuluu tai että kerro perheestä, ja sitten ku että on niinku puoli sukua
tapettu silmien eessä, sitten oli ite että: no niin no, mites se
koulutausta….ett niinku ei ollu mitenkään osannu tai mä en oo vieläkään
keksiny sitä, ett miten mie pystyn reagoimaan semmoseen.
…mä meinaan oon lopettanu sen perheestä kysymisen
alkuhaastattelussa, että se ei oo mun mielestä, ehkä se ei nyt liity
siihen niin paljon….
mut joskus tulee sit aina jotenkin kiertokautta sitten että niinkun, ett jos
on vaikka vanhemmat kuollu niin totta kai sitä nyt pahottelee ja on niinku,
ett ikävä mut ett mä en niinku mene siihen enää, että niinku ku en oo
mikään kuraattoripsykologi, joka osais sitten jotenkin löytää niitä
oikeita sanoja niin hyvin kuin ite kokee, niin en mee sitten niitä
enää kyselemään.”
» opo, yläkoulu
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• Tasapainottelu menneisyyden käsittelystä osana uuden arjen
rakentamista on toistuva haaste etenkin yksin tulleiden
turvapaikanhakijanuorten parissa tehtävässä työssä.
– Yhtäältä on todettu, että lapset ja nuoret usein itsekin kieltäytyvät
puhumasta menneestä ja rankoista kokemuksista. Vaikenemista on pidetty
merkkinä paitsi haavoittuvuudesta myös osoituksena lasten toimijuudesta,
tavasta hallita omaa elämäntilannettaan (Anis & Esberg 2018, 196).
– Toisaalta samalla on myös todettu, että nuoret kaipaavat turvallisten
aikuisten tukea uudessa arjessa selviytymiseen – suhteita, joissa jakaa
kokemuksiaan.

•
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• Ohjaajien puheet kuitenkin osoittavat, että he eivät näytä luottavan
siihen, että kannattelu – toisen kokemuksen ja tunteen
vastaanottaminen ja empaattinen kuuntelu riittäisivät.
• He näyttävät vaativan itseltään ohjaajina sitä, että he osaisivat auttaa
enemmän ohjattavia - toisin sanoen, ongelmanratkaisuorientaatio
näyttää menevän kannattelevan orientaation ohi työn onnistumisen
arvioinnissa ja samalla ohjauksen agendan rajaamisessa.
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Tutkivan orientaation yksilökeskeisyys
• ett kyl siellä on niitä perheen ja näitten toiveita koko ajan taustalla
mut siinä ohjauskeskustelussa sitten mun mielestä se on myös tämän
ohjaajan semmonen velvollisuus lähtee siitä yksilöstä mikä on
hänelle ja hänen omien syvimpien toiveittensa ja lahjakkuuksien
kautta niin se oikee ja sillä tavalla tuua vapautta koska mie uskon siihen
ihan sata prosenttisesti että sillon ku ihminen löytää sen oman juttunsa ett
tulee se semmonen oma intuitio ett tätä minä haluun täähän on ihan jees tätä
on kiva tehä niin sillon kyllä kaikki järjestyy, ihminen jaksaa elämän
myllerryksissä ja hän kehittyy siihen mitä hän parhaimmillaan voi olla.
opinto-ohjaaja, yläkoulu
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Yksilökeskeisen paradigman näkökulmasta
• erilaisten vaihtoehtojen tutkiminen lähtee vain ja ainoastaan yksilöstä
itsestään – jopa siinä määrin, että se (tällainen yksilöllisesti kompetentti
toimijuus) rajautuu tutkivan otteen ja työskentelyn eräänlaiseksi
ehdoksi ja kontekstiksi. (”vahvuus sokeus ja omajuttu”)

• ”oman itsensä näköisen valinnan tekeminen on suomalaisten nuorten
keskuudessa eräänlainen ”sosiaalinen ja kulttuurinen normi” (ks. esim.
Herranen & Souto).
• Tähän kulttuuriseen ideaalin nähden perheen, sukulaisten ja
kavereiden ottaminen ohjauksen yhdeksi osapuoleksi ja
keskustelukumppaniksi määrittyy paitsi vääränlaiseksi myös
toisarvoiseksi. Samalla tämä rajaus on kulttuurisesti toiseuttava. (ks.
Myös Puukari) McLeod)
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Toisaalta yksilöllisyydestä tulee valinnan
”pyhittävä” tekijä – tutkimista ei tarvita.
• Tutkivan orientaation yksilökeskeisyys – keskittyminen vain nuoren
vahvuuksiin - poissulkee sosiaalisten, kulttuuristen ja laajemmin
yhteiskunnallisten kysymysten työstämisen osana ohjausta.
• Ohjauksessa ei näytetä juuri ottavan kantaa yksilöä ympäröiviin
valtasuhteisiin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat ohjattavan
toimijuuteen ja hänelle avautuviin/ poissulkeutuviin
mahdollisuuksiin.
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Kohti kannattelevaa ohjausta…
• Kannatteleva ja tukeva kohtaaminen edellyttää kuitenkin myös
rohkeutta tarkastella yksilön – hänen vahvuuksiaan ja unelmiaan ohella häntä ympäröivää yhteiskuntaa sellaisena, jona se aukeaa tai
sulkeutuu hänen asemastaan ja elämänhistoriastaan.
• Muualla tehty tutkimus osoittaa, että uraohjaus, jossa yksilön tilanteen
rinnalla käsitellään myös vähemmistöjen asemaa ja heitä syrjiviä
käytänteitä, koetaan ohjattavien keskuudessa tuloksekkaampana
verrattuna yhteiskunnallisista asioista etäisyyttä ohjattavaan
ohjaukseen.
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Sosiaalisesti oikeudenmukaisen ohjauksen lähtökohdat:
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Mitä tämä edellyttää?
• Tutkivan ja kannattelevan orientaation täytyy tulla hahmotetuksi
tietoisena osana ammattimaista ohjaustyötä
• Ohjaajien tulisi uskaltaa haastaa itsensä oppimaan todellisuudesta
yhdessä ohjattavien kanssa – valmius kohdata sellaista, mitä ei tietää
tai hallita
• Ohjaajien ei niinkään tarvitse osata erilaisia kulttuureita tai ”hallita
ohjaustilannetta” tai tietää vastausta ja ratkaisua jokaiseen puheena
olevaan asiaan tai ongelmaan, vaan kuulla ja tutkivasti tarkastella
erilaisia merkityksiä, joita ohjattava antaa asioille
• Kutsua esiin:
– Mm. elämänviivaa, elämänkenttää, merkityksellisten asioiden karttaa,
– Yksin tai pienryhmissä – vertaistuen mahdollistaminen (”En ole yksin!”)
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• Ohjaajien tulee pystyä käsittelemään myös asioita, jotka herättävät
heissä vaikeita tai ristiriitaisia tunteita
– ohjaajan oma lähikehityksen vyöhyke – vertaistuki!

• Ohjattavien todellisuuden pitää saada tulla näkyväksi ohjauksessa,
jotta löytyy se liikkumatila (lähikehityksen vyöhyke), jossa ohjattavan
toimijuuden este, tai toimijuuden vahvistamisen alue, voidaan
tunnistaa ja jossa heidän toimijuuttaan voidaan tukea.

• Ohjauksen vaikuttavuutta koskeva diskurssi tulee purkaa:
dikotominen tuotosvetoinen ajattelu ei toimi, sen paremmin ohjauksen
vaikuttavuustutkimuksen kuin eettisesti kestävän kohtaamisen ja
yhteistyösuhteenkaan näkökulmasta
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YKSIKIN KANNATTELEVA
OHJAUSSUHDE VOI RIITTÄÄ
TUKEMAAN OHJATTAVAA
ETEENPÄIN!

uef.fi

Kiitos!

