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LUKIJALLE

Kun alkuvuodesta 2004 ryhdyimme suunnittelemaan hakemusta Euroopan 

sosiaalirahaston Equal-yhteisöaloitteeseen yhteistyössä Opetushallituksen, 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Koulutuksen tutkimuslai-

toksen sekä Jyväskylän ammattiopiston kanssa, emme osanneet aavistaa, mi-

ten paljon uutta tietoa, ymmärrystä ja kokemuksia prosessi tulisi tuottamaan. 

Joensuun yliopiston ohjauksen koulutuksen osa-alueeksi määriteltiin ’Yhtei-

sölliset ohjausprosessit ja sukupuoli’. Tuolloin yhteisöllisyys ymmärrettiin lä-

hinnä verkostotyönä ja moniammatillisena yhteistyönä, ja nuo kaksi teemaa 

– sukupuoli ja yhteisöllisyys – hahmottuivat mielissämme vielä toisistaan ir-

rallisina ja abstrakteina. Nyt, kun virallista projektia ollaan päättämässä, on 

kiintoisaa huomata, että erillisten teemojen välille on syntynyt mielekkäitä 

yhteyksiä niin omassa osaprojektissamme kuin muiden osaprojektien kanssa. 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ohjauksen keinoin on Chances-hankkeessa 

lähestytty monilla eri tasoilla: koulutuspoliittisilla, institutionaalisilla, alueel-

lisilla, koulun organisaatioon liittyvillä, opetuksen ja ohjauksen asiantunti-

juuden ja kompetenssien näkökulmasta sekä oppilaiden ja opiskelijoiden 

sekä heidän läheistensä elämäntodellisuuksien perspektiivistä. Toimintamme 

hankkeessa on fokusoitunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin 

muun muassa sukupuoleen, etniseen taustaan sekä fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen toimintakykyyn liittyen. Mielenkiintoisen lisänsä prosessiin on 

tuonut kansainvälinen Choices-yhteistyö, jossa Joensuun yliopiston osapro-

jektilla on ollut erinomainen mahdollisuus jakaa asiantuntijuutta ja koke-

muksia ohjauksellisista kysymyksistä espanjalaisten, italialaisten ja tanskalais-

ten kollegoidemme kanssa. 

Projektin alkuaika painottui alueellisten yhteistyökumppaneidemme 

(Joensuun seudun, Pielisen Karjalan ja Keski-Karjalan oppilaan- ja opinto-

ohjauksen kehittämishankkeet, Vaasan seudun oppilaan- ja opinto-ohjauk-

sen kehittämishanke, Savonlinnan seudun oppilaan- ja opinto-ohjauksen 

kehittämishanke) kanssa toteutettujen täydennyskoulutusten suunnitteluun 

ja toteutukseen. Koulutusten tavoitteena oli opettajien ohjausajattelun ja 

ohjaustaitojen kehittäminen sekä nuorten elämänalueisiin liittyvän tiedon 

ja ymmärryksen lisääminen. Projektin loppuvaiheessa olemme keskittyneet 

kokemusten dokumentointiin ja uuden tiedon tuottamiseen. Käsillä oleva ar-

tikkelikokoelma on osaprojektimme toinen julkaisu, joka koostuu hankkeen 

aikana toteutetuista tutkimushankkeista. 
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Yhteisyys ja yhteisöllisyys nuorten elämässä ja ohjauksessa ovat tämän 

artikkelikokoelman kantava ajatus. Kuten Marjatta Vanhalakka-Ruoho artik-

kelissaan toteaa, liittyminen toisiin ja suhteissa toimiminen on perinteisesti 

yhdistetty ammatillisen kehityskulun teorioissa riippuvuuteen. Teoriat ovat 

korostaneet itsenäistä päätöksentekoa ihanteena, ikään kuin ihminen eläisi 

eristyksessä toisista ihmisistä. Sen sijaan relationaalisuus, suhteissa toimimi-

nen elämän suuntaa otettaessa, korostaa ihmissuhteita ja yhteisyyttä yksi-

löllisten valinta- ja päätöstilanteiden osatekijöinä eikä aseta itsenäisyyttä ja 

yhteisyyttä toisilleen vastakkaisiksi. Artikkelissaan Marjatta Vanhalakka-Ruo-

ho analysoi peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten sekä lukion ensimmäistä ja 

toista opiskeluvuottaan käyvien nuorten kirjoitelmia päätöksentekoonsa 

vaikuttaneista tekijöistä, painopisteen ollessa erityisesti itsenäisyyden ja suh-

teissa toimimisen vuoropuhelussa. Marjatta Vanhalakka-Ruoho on kasvatus-

psykologian, erityisesti ohjauksen professori Joensuun yliopistossa. Hän on 

toiminut kansallisen Chances-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä ja Joensuun 

osaprojektin asiantuntijana. 

Vanhempien yhteyttä nuoren ammatinvalintaan on suomalaisessa tut-

kimuksessa selvitetty ennen kaikkea ammatteihin ja koulutukseen liittyvi-

en statusten näkökulmasta, ei niinkään vanhempien toiminnan tai lasten 

ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Sini Suihkonen 

tarkastelee artikkelissaan ammatinvalintaa projektina, joka tapahtuu aina 

tietyssä kontekstissa ja jonka osa yksilö ammatinvalintaa tekevänä henkilö-

nä on. Tutkimuksen empiirinen aineisto käsittää kolme sukupolvea, joiden 

edustajat – isoäidit, äidit ja tyttäret – ovat eläneet erilaisissa yhteiskunnal-

lisissa oloissa ja työhön siirtymisen kulttuureissa. Artikkelissaan Sini Suih-

konen etsii vanhempien osallistumisessa ilmeneviä yhtäläisyyksiä ja eroja, 

huomioiden sekä työelämässä että kasvatuskulttuurissa tapahtuneet muu-

tokset. Sini Suihkonen toimii peruskoulun oppilaanohjaajana Varkaudessa. 

Artikkeli perustuu hänen kasvatustieteen syventävien opintojen pro gradu 

-tutkielmaansa.

Holistiset ohjauksen teoriat korostavat ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja 

sen huomioimisen merkitystä ohjauksessa. Toisaalta ohjaus yhteiskunnas-

samme on ymmärretty myös kapea-alaisena, muusta elämästä irrallisena 

tiedollisena toimintana. Laura Juuti ja Anu Kinnunen lähestyvät tätä jän-

nitettä kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaan perustuvassa artikkelissaan. 

Tutkimuksessaan he ovat selvittäneet, millaisia kokemuksia ja ajatuksia seu-

rustelevilla nuorilla on seurustelusta ja sen merkityksestä lukion yksilöoh-

jausprosessissa. Artikkelissa seurustelua ja siihen kytkeytyen elämän suun-
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nittelun prosessia tarkastellaan sekä henkilökohtaisten kokemusten että 

sosiaalisten ilmiöiden tasolla. Artikkelillaan Laura Juuti ja Anu Kinnunen 

nostavat esiin keskeisen nuorten tulevaisuuden suunnittelussa vaikuttavan 

asian, josta kuitenkin ohjauksessa yleensä vaietaan. Molemmat kirjoittajat 

ovat luokanopettajia ja opinto-ohjaajia ja toimivat opinto-ohjaajina Hel-

singissä.

Suhteissa oleminen ja situationaalisuus ilmenevät nuorten elämässä ja 

koulun arjessa monin eri tavoin. Koulukulttuurisen tarkastelun kautta on 

mahdollista nostaa esiin piileviä rakenteita ja prosesseja, jotka usein tiedos-

tamatta ohjaavat yksilöiden ajattelua ja toimintaa. Harvoin tulemme aja-

telleeksi, että esimerkiksi oppilasarviointi samalla kategorisoi ja rakentaa 

poikkeavuutta. ’Poikkeavat’ oppilaat tulevat puolestaan helposti kohdelluik-

si koulussa ongelmiensa kautta. Satu Alatalo ja Katja Hyvönen ovat raken-

taneet tutkimusasetelman, jossa eläytymismenetelmää käyttäen on kerätty 

opinto-ohjaajien tarinoita kahden eri kehyskertomuksen suuntaamana. Toi-

sessa kehyskertomuksessa ohjaajia pyydettiin kuvailemaan tilannetta, jossa 

ohjaukseen tulee esimerkillinen ihanneoppilas. Toisessa kehyskertomuksessa 

oppilas on käyttäytymishäiriöinen. Asetelma tuottaa rikkaan ja puhuttele-

van aineiston, joka tarjoaa kaikille ohjauksen ammattilaisille pohdittavaa. 

Opinto-ohjaaja Satu Alatalo on perehtynyt monikulttuurisuuskysymyksiin 

ja toiminut muun muassa maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaajana. Katja 

Hyvönen toimii niin ikään oppilaanohjaajana joensuulaisessa peruskoulus-

sa. Myös tämä artikkeli perustuu kasvatustieteen syventävien opintojen pro 

gradu -tutkielmaan.

Opettajan arkea saattaa edelleen olla tilanne, jossa aamulla työhön 

mennessään hän ei tiedä, että luokassa istuu oppilas joka ei ymmärrä lain-

kaan suomen kieltä. Tällaisia tilanteita kuvailivat Chances-hankkeen mo-

nikulttuurisuuskoulutukseen osallistuneet opettajat. Venäjänkieliset maa-

hanmuuttajat muodostavat tällä hetkellä suurimman ulkomaalaistaustaisen 

ryhmän Suomessa. Tästä huolimatta heidän elämästään tiedetään meillä 

kovin vähän. Päivi-Katriina Juutilainen tarkastelee artikkelissaan nuorten 

venäläistaustaisten naisten arjen rakentumista ja tulevaisuuden näkymiä 

kahden kulttuurin välissä. Tarkastelun keskiössä ovat elämää voimavarais-

tavat ja/tai hajaannuttavat kokemukset sekä identiteettiin ja sukupuoleen 

liittyvät neuvottelut. Päivi-Katriina Juutilainen toimii ohjauksen metodiikan 

lehtorina Joensuun yliopistossa. Hän on toiminut Chances -Joensuun osa-

projektin johtajana ja kouluttajana sekä Choices -kansainvälisen yhteistyön 

tutkijana. 
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Kuvataiteilija Ninka Reittu-Kuurila on raikkaalla tyylillään herättänyt 

ihastusta jo aikaisempien julkaisujemme kuvittajana. Tälläkin kertaa hänen 

kuviensa kerroksinen metaforisuus tuo myös sisällöllistä ulottuvuutta artikke-

leihin. Kirjan taitosta vastaa Tarja Makkonen – kiitokset hänelle joustavasta 

yhteistyöstä. Lämmin kiitos yhteistyöstä myös kaikille Chances-kumppaneil-

lemme – erityisesti Eija Asikaiselle ja Mervi Lätille!

Joensuussa 27.9.2007

Päivi-Katriina Juutilainen
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NUORTEN ELÄMÄNKULUN SUUNNITTELUN 
RELATIONAALISIA ASPEKTEJA

Marjatta Vanhalakka-Ruoho

Nuoren koulutuksellisia valintoja, ammatillista suunnannottoa ja elämän-

kulun suunnittelua voidaan jäsentää yksittäisinä päätöksenteko- ja valinta-

tilanteina, osana ammatillisen kehityksen prosessia tai osana elämänkulun 

suunnittelua. Monien koulutuksellista ja ammatillista päätöksentekoa käsitte-

levien tutkimusten perustana ovat kognitiiviset tiedon prosessoinnin teoriat 

ja mallit (ks. esim. Gati & Saka 2001, Peterson & al. 2002). Päätöksenteko 

ja valitseminen tulevat kuvatuiksi askel askeleelta rakentuvana, järkiperäises-

ti etenevänä, yhdessä tilanteessa toteutuvana päätösten ja valintojen sarja-

na. Tämäntapaiset rationalistiset mallit korostavat Hartungin ja Blusteinin 

(2002) mukaan päätöksenteon sisältöä, painottavat rationaalisuutta jättäen 

huomiotta esimerkiksi sattumanvaraisuudet ja tunnekokemukset, korostavat 

itsenäisyyttä sivuuttaen suhteissa toimimisen ja päätyvät esittämään yleisiä 

malleja kontekstuaalisten sijaan. 

Valitsemista ja päätöksentekoa voidaan tarkastella laajemmin ammatil-

lisen kehityskulun rakentamisena (ks. esim. Sharf 2002, Brown 2002, van 

Esbroeck & al. 2006). Perinteisesti vahva ammatillisen kehityskulun mallitus 

on sosiokognitiivisen teorian kiinnostusten kehittymisen prosessimalli (Lent 

& al. 2002). Uudempi van Esbroeckin ym. (2006) dynaaminen uravalinnan 

malli esittelee päätöksentekoon liittyvien kehitysprosessien olevan joustavia 

ja ei-hierarkkisia. Päätöksentekotilanteen tunnistaminen ja tietoiseksi tulemi-

nen, itsetuntemuksen lisääminen, ympäristön mahdollisuuksien tutkiminen 

ja luominen, minän ja ympäristön suhteen monipuolinen tutkiminen ja ym-
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märtäminen sekä valintavaihtoehtojen syventäminen ja päätöksenteko ovat 

tehtäviä, jotka virittyvät aina uudelleen elämänkulun siirtymä- ja muutosti-

lanteissa. Elämänkulun varrella yksilö rakentaa valintatilanteisiin kytkeyty-

neitä kokemusprofiileja. 

Elämänkulun suunnittelun näkökulma pyrkii jäsentämään ammatillista ja 

koulutuksellista päätöksentekoa osana elämänkenttää, elämänkulkua ja sosi-

okulttuurisia yhteyksiä (ks. esim. Sugarman 2004, Peavy 2000, Richardson 

2000, Hansen 2001). Elämässä suunnanotto nähdään elämänkentän kehyk-

sessä tapahtuvana sekä eri elämänalueiden tehtäviä, rooleja ja suuntautumi-

sia koostavana prosessina. Elämänsuunnittelu (life-planning) sanana ja käsit-

teenä ei oikein tavoita arkielämässä kehkeytyvien päätöksentekotilanteiden 

ja -prosessien monia ulottuvuuksia. Vaihtoehtoisina ja parempina kielellisinä 

kuvina ja ilmauksina voisivatkin toimia juuri ’elämässä suunnanotto’ (life-sha-

ping) tai ’elämäkulun muotouttaminen’ (life-designing) (Vanhalakka-Ruoho 

2006). Elämässä suunnanoton kulttuurisen mallin peruspostulaatteina ovat 

kontekstuaalisuus, prosessinomaisuus, holistisuus ja relationaalisuus. 

Elämässä suunnanoton relationaalisuus korostaa ihmissuhteita ja yhtei-

syyttä yksilöllisten valinta- ja päätöstilanteiden osatekijöinä. Itsenäisyyttä ja 

yhteisyyttä ei nähdä vastakkaisina. Liittyminen toisiin ja suhteissa toimiminen 

on perinteisesti ammatillisen kehityskulun teorioissa, erityisesti päätöksen-

tekotyylin tutkimuksissa yhdistetty riippuvuuteen. Esimerkiksi Harrenin mu-

kaan (1979) erilaisia päätöksenteon tyyppejä ovat rationaaliset päätöksen-

tekijät, intuitiiviset päätöksentekijät ja riippuvaiset päätöksentekijät. Kahta 

jälkimmäistä tyyppiä arvotetaan vähemmän suotavina päätöksenteontyylei-

nä. Tietynlainen ylikorostunut eristyneen itsenäisyyden ihanne on elänyt pit-

kään ammatillisen kehityskulun ja päätöksenteon tutkimuksissa. Yhteisyyden 

ja relationaalisuuden korostaminen elämänkulun ja toiminnan osatekijänä 

löytää perinnettä ja perustaa naistutkimuksesta (ks. esim. Gilligan 1982, Gal-

los 1989, Crozier 1999) sekä toimintateoreettisesta (Young & al. 2001) ja 

narratiivisesta ohjauksen tutkimuksesta (Cochran 1997, Chen 1997). 

Ammatillisen suuntautumisen kirjallisuudessa on viime aikoina paljonkin 

tutkittu ja jäsennetty päätöksenteon relationaalisuutta (Richardson 2000, 

2002; Blustein & al. 2004; Phillips & al. 2001, Amundson 2003, Schultheiss 

2003, Watson & McMahon 2006). Watson ja McMahon (2006) jäsentä-

vät ammatillisen kehityskulun relationaalisuutta yksilösysteemin, sosiaalisen 

ympäristön ja sosiaalis-yhteiskunnallisen ympäristön monitasoisina suhteina. 

Tässä artikkelissa lähestymistapa on rajatumpi: relationaalisilla aspekteil-

la tarkoitetaan sosiaalisen suhdeverkoston osuutta päätöksenteossa. Nuo-



Nuorten elämänkulun suunnittelun relationaalisia aspekteja  11

ren ollessa kyseessä suhdeverkko sisältää suhteita vanhempiin, sisaruksiiin, 

kavereihin ja ystäviin, sukulaisiin ja muihin merkittäviin ’toisiin’. Phillipsin 

ym. (2001) mukaan päätöksenteko on konsultatiivista ja relationaalista si-

ten, että ihmiset hakevat tukea, neuvoa ja apua perheenjäseniltä, ystäviltä, 

mentoreilta ja opettajilta. Schultheissin (2003) mukaan relationaalinen kon-

teksi suhteineen voi toimia voimavarana, mutta sisältää myös suunnittelun 

ja suuntautumisen esteitä tai häiriötekijöitä. Merkittävä suhdeverkoston anti 

on sosiaalinen tuki, joka voi toteutua emotionaalisena tukena, arvostukse-

na, tiedon tarjoamisena ja konkreettina apuna. Roolimallit, koulutukseen ja 

ammatteihin liittyvät arvot ja ideologiat sekä kokemukset erilaisista elämän-

ympäristöistä ovat esimerkkejä muista suhdeverkoston kautta välittyvistä te-

kijöistä. Relationaalinen suhdeverkosto toimii koko elämänkulun ajan, mutta 

erityisen tähdellistä sen tarkastelu on nuoren päätöksenteon ja valintojen ol-

lessa kyseessä. Vanhalakka-Ruoho (2007) jäsentää artikkelissaan peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaisten kertomuksia myös suhteiden näkökulmista (ks. myös 

Vanhalakka-Ruoho 2006). 

Tässä artikkelissa on tarkoitus selvittää, kuinka nuoret kuvaavat koulu-

tukseen, ammattiin ja muihin elämänalueisiin liittyviä päätöksentekotilantei-

taan itsenäisyyden ja suhteissa toimimisen välimaastossa. 

Nuorten kirjoitelmat aineistona

Artikkeli perustuu kirjoitelma-aineistoon, jossa nuoret kuvaavat eri elämän-

alueiden päätöksentekotilanteitaan. Heitä on pyydetty kirjoittamaan niin 

koulua ja koulutusta, vapaa-aikaa ja harrastuksia, rahankäyttöä ja kulutusta 

kuin seurustelua koskevista päätöksentekotilanteistaan. Tutkimusaineistona 

on 111 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen kirjoitelmaa kahdelta yläasteel-

ta Pohjois-Karjalan alueelta sekä 35 lukion ensimmäisen ja toisen vuoden 

opiskelijan kirjoitelmaa. Peruskoululaisista tyttöjä on 54 ja poikia 57, ja lu-

kiolaisissa on 15 tyttöä ja 20 poikaa. Peruskoululaisten tutkimusajankohta 

oli yhteisvalinnan jälkeinen aika, ennen tietoa tuloksesta. Lukiolaiset ovat 

kirjoittaneet kirjoitelmansa tilanteessa, jossa peruskoulun jälkeiset valinnat 

ovat takanapäin ja lukion jälkeiset valinnat odottamassa vuoden, kahden ku-

luttua. Peruskoululaisten ja lukiolaisten kirjoitelmien systemaattinen vertailu 

ei ole tämän artikkelin tavoitteena. 

Nuorille esitetty kirjoitelmien kirjoittamispyyntö (9 lk) oli seuraava: 
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Pyytäisin Sinua kirjoittamaan lyhyen kirjoitelman siitä, kuinka juuri Sinä teet 
omaa elämääsi ja asioitasi koskevia päätöksiä. Kuvaile kirjoitelmassa, millä 
tavalla toimit tilanteissa, joissa olet tehnyt tulevaa koulutusta ja ammattia 
koskevia päätöksiä tai päätöksiä vapaa-ajan viettosi, harrastustesi, seuruste-
lusuhteiden tai rahankäyttösi suhteen. Pyytäisin Sinua kirjoittamaan lyhyen 
kirjoitelman siitä, kuinka juuri Sinä teet omaa elämääsi ja asioitasi koskevia 
päätöksiä. Kuvaile kirjoitelmassa, millä tavalla toimit tilanteissa, joissa olet 
tehnyt tulevaa koulutusta ja ammattia koskevia päätöksiä tai päätöksiä vapaa-
ajan viettosi, harrastustesi, seurustelusuhteiden tai rahankäyttösi suhteen.
1. Kuvaa, millä tavalla olet tehnyt yhdeksännellä luokalla päätöstä ja suunni-
telmaa siitä, kuinka jatkat koulutustasi peruskoulun jälkeen, mille alalle tähtäät 
jne. 

Millä tavalla toimit tässä tilanteessa? 
Kenen kanssa teit tätä päätöstä?
Mitä tunteita päätöksenteko herätti? 

2. Kerro myös muista elämäntilanteista, joissa olet tehnyt omaa elämääsi kos-
kevia päätöksiä. Valitse kaksi elämänaluetta seuraavista: vapaa-aika, harras-
tukset, seurustelusuhteet tai rahankäyttö.

Minkälainen päätöksentekotilanne oli? 
Millä tavalla toimit tässä tilanteessa?
Kenen kanssa teit päätöstä? 
Mitä tunteita päätöksenteko herätti? 

Lukiolaisille osoitetussa kirjoitelmapyynnössä ensimmäinen pyyntö oli muo-

toiltu seuraavasti:

Kuvaa, millä tavalla Sinä teet päätöksiä ja suunnitelmia koulutuksesi ja am-
mattinvalinnan suhteen? Millä tavalla olet toiminut päättäessäsi lukioon tulos-
ta? Kenen kanssa teit tätä päätöstä? Mitä tunteita päätöksenteko herätti?

Kirjoitelmat vaihtelivat pituudeltaan ja sisällölliseltä rikkaudeltaan suuresti. 

Kymmenesosa kertomuksista oli lähinnä lyhyitä, muutamista lauseista koos-

tuvia vastauksia. Enemmistö lyhyistä kertomuksista oli poikien kirjoittamia. 

Peruskoululaisten kirjoitelmat olivat keskimäärin lyhyempiä kuin lukiolais-

ten Pisimmät kertomukset olivat 450 –500 sanan mittaisia. Kerättyä aineis-

toa olen analysoinut useammasta ulottuvuudesta käsin (mm. päätöksenteon 

itsestäänselvyys ja kuormittavuus) toisessa artikkelissa (Vanhalakka-Ruoho 

2007).

Nuorten elämässä suunnanoton relationaalisia aspekteja tutkitaan eri elä-

mänalueiden kontekstissa ja kirjoitettujen kertomusten kautta. Kertomuksista 

on ensin analysoitu ne episodit, joissa on kuvattu, keiden kanssa päätöksiä 

on tehty, keiden kanssa niistä keskusteltu ja millä tavalla muut ovat mukana 

päätöksenteossa. Näitä kertomuksen osia tai mainintoja analysoidaan ka-

tegorisoimalla relationaalisia teemoja. Kertomusten analyysissa on pyritty 



Nuorten elämänkulun suunnittelun relationaalisia aspekteja  13

kiinnittämään huomiota puhetapoihin, joilla nuoret rakentavat liikkumistaan 

päätöksenteon itsenäisyyden ja suhteissa toimimisen välimaastossa. 

Määrälliset tulokset ja yleistettävyys eivät ole tämän pienimuotoisen tut-

kimuksen tarkoituksena. Muutama määrällinen huomio nuorten kertomusten 

esille tuomista tärkeistä toisista on kuitenkin tarpeen. Eli keihin nuoret viit-

tavat, jos ja kun he tuovat esille päätöksentekotilanteissa mukana olleita ih-

misiä? Mukana olevien ihmisten verkosto koostuu vanhemmista, sisaruksista 

ja muista sukulaisista, kavereista ja ystävistä, opinto-ohjaajista ja opettajista. 

Kun nuoret kertovat koulutuksellisesta ja ammatillisesta suuntautumisestaan, 

sekä nuoremmat että vanhemmat opiskelijat mainitsevat vanhemmat ylei-

simmin niinä tahoina, joiden kanssa he ovat keskustelleet (n=102) ja kaverit 

ja ystävät toiseksi yleisempänä tahona (n=37). Opinto-ohjaajat oli nuorten 

kertomuksissa mainittu hyvin harvoin (n=19) ja opettajat vielä niukemmin 

(n=5). Saattaa olla niin, että tämäntapainen tiedonhankintatapa, jossa oma 

merkityksenanto ja kokemukset ovat viritettyinä, saavat esiin kuvauksia pi-

kemminkin yksityisiltä elämänalueilta kuin institutionaalisista tilanteista. Kir-

joitelmaohje on voinut olla osaltaan vaikuttamassa tähän. Kun nuoret ker-

tovat muiden elämänalueiden päätöksenteostaan, mainintoja merkittävistä 

toisista on kaiken kaikkiaan vähemmän. Yleisyysjärjestys on kuitenkin sama: 

vanhemmat mainitaan 58 kertomuksessa ja kaverit ja ystävät 25 kertomuk-

sessa. 

Seuraavassa keskitytään ensin siihen, minkälaisia relationaalisia teemoja 

nuoret tuovat esille koulutus- ja ammattisuunnitteluaan kuvatessaan. Sen jäl-

keen esitellään muiden elämänaluiden suunnanoton relationaalisia teemoja. 

Relationaaliset teemat koulutus- ja ammattisuunnittelussa 

Nuorten kertoessa koulutus- ja ammattisuunnitelmistaan relationaalisina tee-

moina ovat oman päätöksenteon korostaminen, avun toivominen, muiden 

vaikutusyritysten rajaaminen, itsenäinen yhteistoiminnallisuus, muiden akti-

vointi tilanteisiin, jaettu päätöksenteko sekä oman päätöksenteon ehkäisty-

minen. 

Nuorten kertomuksista välittyy monia vivahteikkaita tapoja kuvata mui-

den merkittävien ihmisten osuutta päätöksentekotilanteissaan. Oman pää-

töksenteon korostaminen ja itsemääräämisen puhetapa ovat kuitenkin myös 

nuorten kertomuksille tyypillisiä. Tämä on ymmärrettävää ja merkkinä siitä, 

että nuorille, kuten ihmisille yleensäkin on tärkeää osoittaa ja kokea olevansa 
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itse ohjaksissa. Psykologian sanasto (1969) määrittää autonomian seuraavasti: 

Autonomia: sisäisen vapauden ja itsenäisyyden tila; psyykkisen itsemääräyty-

vyyden edellytys. Vuorinen (1990,141-145) määrittää autonomiapyrkimyksen 

juuri itsemääräämispyrkimyksenä. Nuoruusvaiheessa oma päätöksenteko on 

erityisesti koettelun, harjoittamisen ja neuvottelujen kohteena (Bosma 1996, 

Fleming 2005, Steinberg 1999). 

Osalla nuorista itsemääräämisen teema on ainut vallitseva puhetapa: 

nuori korostaa sitä, että päätös on itse tehty. Nämä lyhyet kuvaukset vä-

littävät päättäväisyyttä ja harkintaa. (Sitaattien koodit sukupuoli: P=poika, 

T=tyttö; kouluaste: P=peruskoulu, L=lukio)

Päätän mitä haluan, mietin ja sitten opiskelen. Tapanani päättää asiois-

ta itse. Teen niinkuin itse haluan enkä kuuntele muita, jos päätös on oikein 

mielestäni. (2PP)

Tein päätökseni yksin. Ja on hyvä, että vanhempani kunnioittavat sitä. 
Otin selvää eri lukioista ja yksinkertaisesti valitsin sopivimman. Ei tarvitse tur-
hista stressata, kun tietää, että keskiarvo riittää mainiosti sisäänpääsyyn mihin 
vain. (33TP)

Olen tehnyt päätökseni aika lailla oman mielen mukaan. Päätöksenteko 
on ihan oma asiani, ja haluan paikkaan joka miellyttää minua. (80TP)

Lukioon siirtymisen päätöksen tein itse...Päätöksiä mitä opiskelen lukiossa 
olen tehnyt itse. Sen mukaan mikä on kurssitarjonta ja että kaikki tarvitsemat 
75 kurssia tulee täyteen. Tähtäimenä valkolakki. Itse olen ottanut vastuuni 
mitä aineita opiskelen tai miten opiskelen. (139TL)

Kaikki maininnat eivät kuitenkaan avaudu riittävästi eli niistä ei voi teh-

dä johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, onko yksin – kuvausten taustalla mah-

dollisesti yhteydenpidon ja tuen tarvetta. Ohjauksen arviointitutkimukset 

kertovat osaltaan siitä, että peruskoulussa ja lukiossa ei ole tarjolla institu-

tionaalista ohjausta siinä määrin kuin on tarvetta (ks. esim. Numminen & al. 

2002). Löytyy myös kertomuksia ja mainintoja, joissa nuori korostaa tiedon 

ja avun saamisen tarvetta oman päätöksenteon ohella. Painokkaamin tätä 

toivovat lukiolaiset, jotka ennakoivat ensimmäisellä ja toisella luokalla olles-

saan lukion jälkeisiä hakeutumisia ja valintoja. 

Ehkä enemmän kaipaisi eri alojen ja koulutuspaikkojen suhteen jotain 
esittelyä, koska on paljon kiinnostavia ammatteja joita edes tule ajatelleek-
si. Siitä mihin jatkan lukion jälkeen tulen varmasti myös itse päättämään. 
(139TL) 

Päätös siitä, mitä teen lukion jälkeen, on minulle vielä epäselvä. Itse kai-
paisin lisää tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia on ja mille alalle omilla kurssi-
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suorituksillani edes voi hakea. Tästä asiasta saamani tiedot ovat olleet erittäin 
vähäisiä. Ja lisäksi tieto siitä, mitä työtä tietyn koulutuksen jälkeen voi tehdä, 
on ollut olematonta. Tämän vuoksi päätöksenteko tulee olemaan hankalaa. 
Tottakai itselläni on olemassa tieto siitä, millaiset alat kiinnostavat ja mitkä 
eivät, mutta informaatiota niistä aloista, jotka kiinnostavat on ollut tarjolla 
hyvin vähän. (134TL)

Omaa itsemääräävää päätöksentekoa nuori voi tuoda esille myös ker-

tomalla rajaavansa muiden vaikutusyrityksiä ulkopuolelle ’En anna muiden 

vaikuttaa’. Kyseessä voi olla persoonallinen tyyli, omaan elämänvaiheeseen 

liittyvä itsemäärämisen painotus nuoren raivatessa tilaa omalle päätöksente-

olle tai toimintapa, jolla puskuroidaan liian kontrolloivien sosiaalisen sitei-

den vaikutusta. 

Yksin olen tämän päätökseni tehnyt eikä mikään esim. äidin tai mummon 
sana ole vaikuttanut vaikka he ovatkin asiasta puhuneet. (43PP)

Olen päättänyt itse mitä opiskelen, kukaan muu ei ole siihen vaikuttanut. 
En ole vielä päättänyt mihin menen lukion jälkeen. Itse tulen päättämään 
mihin menen enkä anna muiden vaikuttaa päätökseeni. (124PL)

Oikeastaan kukaan ei ole sanonut mistään päätöksistäni mitään. Nämä 
ovat ihan omia valintojani, eikä muilla ole niihin sanomista. (138TL) 

Itsemääräämisen teema ja muiden mukanaolon teema kulkevat yleisesti 

yhdessä. Nuoret kertovat yleisesti itse tehdyistä, mutta samalla yhteistoimin-

nallisista valinnoista. Nuori on kuunnellut muiden mielipiteitä, saanut apua 

ja neuvoja sekä neuvotellut ja tehnyt sopimuksia. Nuoren koulutuksellinen ja 

ammatillinen päätöksenteko on yhdistettyä (joined) toimintaa, jossa on sekä 

yksilöllisiä intentioita että yhteistä keskustelua ja tiedonvaihtoa (ks. myös 

Young & al 2001). Nuorilla on hallussaan monia kiehtovia tapoja ilmaista 

sekä oma päätösvalta että muiden mukanaolo päätöksissä. 

Tein päätöksen itse ja vanhemmat autto. (22PP)

Olen tehnyt päätökseni siitä, minne haluan jatkaa, käytännössä itse. Tie-
tysti vanhempani halusivat jotakin sanoa sen suhteen, mutta pääasiassa antoi-
vat hekin minun tehdä sen itse. (58TP)

Olen tehnyt päätöksiä omien mieltymysteni mukaan ja siten miten olen 
itse halunnut. Totta kai opo ja vanhemmat ovat antaneet suuntaa, mutta 
lopulta päätöksen teen minä itse. (78TL)

Yritän toimia päätöksentekotilanteessa järkevästi & päättäväisesti, mutta 
kuuntelen kyllä muidenkin ehdotuksia. (10TP)

Olen pyrkinyt valitsemaan itse aina jos on vain mahdollista. Minua ei 
pakoteta tekemään väkisin sitä mitä en halua. Pyrin kuitenkin olemaan su-
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vaitsevainen ja teen niinkuin vanhemmat pyytävät. (3PP)

Toimin näissä tilanteissa siten, että seuraan omia mielenkiintojani ja tun-
temuksiani. Keskustelin valinnoista lähinnä perheeni ja ystävieni kanssa ja kun 
olin tehnyt päätöksiä, olin tyytyväinen niihin. (123PL) 

Jos olen päättämässä tulevaisuudestani, päätöksentekoon ei vaikuta 
muut, vaan teen sen itse. Kavereiden kanssa keskustelu saattaa aukaista silmiä 
ja vanhempien kanssa pitää keskustella käytännön asioista, kuten opiskelu-
kaupungin valinnasta, asunnon hankkimisesta jne. (128TL)

Monet kertomuksista sisältävät myös kuvauksia valintojen vaikeuksista 

monien vaihtoehtojen ja näkökantojen keskellä. Päätöksentekotilanteille 

on yleensäkin tunnusomaista, että vaihtoehtoja on useita ja niiden hyviä 

ja huonoja puolia on punnittava ja tähän punnintaan osallistuu suhteiden 

verkostoa. Selviytyäkseen eteenpäin on useimmiten tehtävä kompromisseja, 

muunnettava suunnitelmia ja priorisoitava vaihtoehtoja. Chenin (2005) mu-

kaan kompromissit ovat kriittinen ja monesti välttämätön osa koulutus- ja 

työuraratkaisuja koko elämänkaaren aikana (ks. myös Gottfredson 2002). 

Vaikeus oli valita lukioiden välillä. Kaikki kaverit menisivät lähilukioon, 
mutta minua kiinnosti kauempana oleva lukio ja siellä musiikkilinja. Puhuin 
asiasta paljon vanhempieni kanssa ja yritin miettiä lukioiden hyviä ja huonoja 
puolia. Ahdisti, kun ei tiennyt että tekeekö varmasti oikean päätöksen. Kau-
empana olevassa lukiossa viehätti myös kokonaan uusi koulu ja uudet kasvot. 
Lopulta valitsin lähellä olevan lukion. Se olisi tuttu ja turvallinen, siellä ei var-
masti ole hometta, se olisi lähempänä ja muutenkin hyvä lukio. Silti vieläkin 
välillä mietin, että mitä jos sittenkin viihtyisin toisessa paikassa paremmin.Ei 
voi mittään. (14TP)

Päätin mennä lukioon, jo hyvin nuorena, koska haave ammattini on 
arkkitehti ja haluan kovasti saavuttaa päämääräni. Joten luonnollisesti täy-
tin hakukorttini 5 kohtaa lukioilla. Ensin halusin mennä taidelukioon, koska 
olen hyvin taiteellinen, mutta sitten elämän tilanteeni muuttui aika kovasti ja 
hylkäsin sen haaveen. Enkä toisaalta ole varma olisinko edes pärjännyt siellä 
yksin, ehkä olisin ollut liian nuori. No tuo kyseinen päätös jättää taidelukio 
väliin oli iso uhraus, koska se oli haaveeni, jo kauan. Mutta tiettyjen ihmis-
ten ja asioiden takia se oli tehtävä. Lukio (tavallinenkin) sivistää paljon ja 
on yleishyödyllinen. Tein päätöksen suurelta osin yksin, mutta, poikaystäväni 
ja äitini mielipiteet merkitsivät tietenkin. Olen aika tyytyväinen päätökseeni, 
toivottavasti pääsen haluamaani lukioon. (17TP)

Mietin ensin että muuttaisin yhden ystävättäreni kanssa pois kotikaupun-
gista. Muuttaisimme yhteiseen taloon ja saisimme vapautta. Päätökseni kui-
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tenkin muuttui kun eräs toinen ystäväni ei hyväksynyt 
tätä ja silloin tuntui kamalalta. ...Päätin kuitenkin jäädä 
ja nyt olen menossa keskustan lukioon tämän parhaan 
ystäväni kanssa. Toinen ystäväkin on jäämässä myös ja 
toivon että välimme vielä korjaantuisivat sillä en voi 
vieläkään kertoa syvimmistä tunteistani hänelle. Mi-
nulla on kuitenkin ongelma vielä haluamaani lukioon 
pääsemisen kanssa sillä keskiarvoni (8,3) ei pakolla rii-
tä pääsemiseen, jos en pääse sinne niin menen toiseen 
lukioon, tosin se hieman pelottaa minua sillä en tunne 
sieltä ketään ja olen ujo persoona. Mutta toivon selviä-
väni kuinka nyt sitten käykään. (31TP)

Lukion jälkeisestä koulutuksesta olen tehnyt vasta 
aika ylimalkaisia päätöksiä .....Näissä asioissa vanhem-
pien mielipiteet painavat myös jonkin verran. Äiti ha-
luaisi minun menevän talouskouluun ja on muistuttanut 
asiasta viimeisen kolmen vuoden aikana säännöllisesti. 
Pidän itsekin ideaa hyvänä, mutta en tiedä vielä kiin-
nostaako se minua tarpeeksi. Olisi tietenkin mukava 
myös täyttää äidin toive, mutta en usko että hän olisi 
murskaavan pettynyt jos en sitä täyttäisi. (129TL)

Kevään yhteisvalinnoissa oli sitten pakko valita. Ja 
valitsin lukion. Vaihtoehtonani oli ainakin neljän eri 
paikkakunnan lukioita urheilulukiosta taidelukioon. 
Punnitsin itsenäisesti jokaisen koulun etuja ja huono-
ja puolia. Vanhempieni mielipiteet ja ajatukset olivat 
olennainen osa prosessia. Valintaan vaikuttaneista 
asioista suurin oli raha. Perheellämme ei olisi luultavasti 
riittänyt tarpeeksi rahaa monen sadan kilometrin mat-
kustuskustannuksiin ja asunnon vuokran maksamiseen. 
Tällä perusteella listasta karsiutuivat pois maantieteelli-
sesti kaukaisimmat kohteet ja jäljelle jäi saman paikka-
kunnan oppilaitos kuin jossa olin käynyt myös ala- ja 
yläasteen. Matka on kuitenkin yhä melko pitkä, mut-
ta kohtalaisen koulukuljetusverkoston avulla pääsen 
useimpina päivinä kotiin linja-auton ja taksin kyydillä. 
Neljään ja viiteen kestävinä koulupäivinä joutuvat kui-
tenkin vanhempani ajamaan hakumatkoja. (131TL)
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Yhtenä nuorten kertomana relationaalisena strategiana on muiden akti-

vointi ja mukaanvetäminen päätöksentekotilanteisiin. Yhteistoiminnallisuus 

esitetään näissä kertomuksissa siten, että nuori on vetänyt muun muassa ky-

symyksillään ja tiedonjanollaan muita mukaan tilanteeseen. Myös Phillips 

ym. (2001) tuovat esille nuoria aikuisia käsittelevässä tutkimuksessaan sen, 

että osalla on toimintapana hyvin aktiivinen muiden mukaanvetäminen ja 

hyödyntäminen omissa päätöksentekotilanteissaan. Tähän ei välttämättä lii-

ty mitenkään kokemusta oman itsemääräämisen tunteen katoamisesta. 

Päätökset lähtivät itsestäni ja esitin itselleni kysymyksiä asiasta. Kysyin ka-
vereilta ja muilta tutuilta hieman mieli piteitä mutta eipä niillä ollut paino 
arvoa. (21PP)

Päätöksieni tekoon on vaikuttanut OPO, vanhemmat ja kiinnostus. Han-
kin tietoa opolta, internetistä ja kavereilta. Päätöksen minne menen opiskele-
maan tein vanhempien ja opinto-ohjaajan kanssa. (100PP)

Päätöksiä olen tehnyt itse miettimällä mihin haluaisin suuntautua, ja ky-
selemällä muilta työtä tekeviltä ihmisiltä, niistä ammateista joista olen ollut 
kiinnostunut. Olen myös ollut kesätöissä paikoissa, joissa mahdollisesti halu-
aisin työskennellä. Ammatista en vielä tiedä, mutta jonnekkin sosiaalipuolelle 
olen suunnitellut meneväni. Mukana päätöksen teossa ovat olleet vanhem-
mat jotka ovat kertoneet siitä alasta minulle paljon. (113TL)

Muiden mukanaolo koulutusta ja ammatinvalintaa koskevissa päätök-

sissä voidaan kuvata korostaen yhdessä tehtyä päätöstä, ei omaa päätöstä. 

Tällöin viittaukset itsemääräämiseen ja itse tehtyyn päätökseen jäävät pois. 

Relationaalisena teemana on jaetun (shared) päätöksenteon teema, ja pää-

töksenteon ’yksikkö’ on isompi kuin yksi yksilö. Vaihtoehtojen rajautuminen 

ja kompromissit näkyvät näissäkin kuvauksissa (ks. esim. Chen 2005). Elävän 

elämän päätöksentekoon liittyy moninaisia elämäntilanteen ja toimintaym-

päristön tekijöitä, joita yhdessä täytyy punnita ja harkita. 

Tein päätöksiä vanhempieni kanssa rauhassa. (90PP)

Päätökseni tein vanhempieni kanssa. Vaihtoehtona minulla oli taidelukio, 
mutta välimatkojen takia totesimme toisen lukion olevan parempi vaihtoeh-
to. Aluksi olin vanhempieni kanssa eri mieltä, mutta sitten tajusin itsekkin, että 
näin on ihan hyvä. (116PL)

Harkitsin pitkään kaksoistutkintoa, mutta vanhempani eivät siitä pitäneet 
ja lisäksi koulu on kaukana, eli luovuin suunnitelmista. Nyt olen sitten me-
nossa kiltisti samaan lukioon, mikä sijaitsee samassa rakennuksessa kuin ylä-
koulu. Ja alakoulunkin kävin norssissa. Harmittaa, että päädyin näin tylsään 
ratkaisuun, mutta pääsen sitä kautta hyvin haluamaani jatkokoulutukseen. 
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Olin päätöstä tehdessäni turhautunut ja stressaantunut, koska tuntui, että mi-
nua painostettiin kotona, koulussa ja kaveripiirissä. (47TP)

Nuoren päätöksenteon täysi ehkäistyminen on kertomusten mukaan hy-

vin harvinaista. Oman autonomian harjoittamisen ja opettelun mahdolli-

suuksia täten löytyy nuorten elämisen todellisuuksista. 

Olen suunnitellut käyväni lukion, enkä tiedä mille alalle päädyn. Päätöstä 
teki äitini, kun sanoi, että ”Sinä menet lukioon”. Olisinhan minä voinut am-
mattikouluunkin mennä, mutten tiedä mille alalle ...Mitä ihmeen päätöksiä?! 
En ole tehnyt mitään päätöksiä elämäni aikana. Kaikki päätökset on tehnyt 
äiti. (93PP) 

Nuorten kertomukset todentavat sitä, että koulutukseen ja ammattialan 

valintaan liittyvä päätöksenteko on suhteissa toimimista, mutta tämä ei sulje 

pois itsemääräämisen kokemusta ja mahdollisuutta. Nuoret korostavat kerto-

muksissaan omaa päätöksentekoa. Heillä on hallussaan monia vaihtelevia ja 

sosiaalisesti vivahteikkaita tapoja kertoa muiden merkittävien ihmisten osal-

lisuudesta koulutus- ja ammattisuuntautumiseensa. 

Relationaaliset teemat muiden elämänalueiden suunnanotossa

Nuoren koulutuksellinen ja ammatillinen suuntautuminen toteutuu osana 

eri elämänalueiden kokonaisuutta ja elämänkenttää (Peavy 2004, Hansen 

2001). Nuoret saivat valita kirjoitelmissaan kaksi muuta elämänaluetta, joi-

den päätöksentekotilanteista he kirjoittivat. Valittavana oli vapaa-aika ja har-

rastukset, rahankäyttö ja kulutus sekä seurustelusuhteet. Näistä kolmesta en-

sin mainitusta kirjoitettiin useimmiten, seurustelusta harvemmin. Muutamat 

nuoret jopa painokkaasti mainitsivat, että seurusteluasiat ovat yksityisasioita, 

joita ei tutkijalle kerrota. ’Enkä halua kertoa mun yksityisasioista kenellekään 

muulle ulkopuoliselle.’

Muiden elämänalueiden suunnanotto eroaa koulutukseen ja ammattei-

hin suuntautumisesta siinä suhteessa, että suunnanotto erityisesti kulutuksessa 

ja vapaa-ajankäytössä tapahtuu enemmän tässä ja nyt eläen, ei niinkään tu-

levaisuutta suunnitellen. Kun nuoret kertovat muiden mukanaolosta näiden 

elämänalueiden päätöksentekotilanteissa, relationaaliset teemat ovat samat 

kuin koulutus- ja ammattisuunnittelun ollessa kyseessä: oman päätöksenteon 

korostaminen, avun toivominen, muiden vaikutusyritysten rajaaminen, itse-

näinen yhteistoiminnallisuus, muiden aktivointi tilanteisiin, jaettu päätöksen-

teko sekä oman päätöksenteon ehkäistyminen. Seuraavassa keskityn muiden 
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elämänalueiden relationaalisten aspektien erityispiirteisiin pikemminkin kuin 

kertaamaan jo edellä esiintuotua. 

Kun peruskoululaiset nuoret kuvaavat muiden osallistumista vapaa-aikaa 

ja harrastuksia sekä rahankäyttöä ja kulutusta koskeviin päätöksentekotilan-

teisiin, itsemäärääminen muiden asettamissa rajoissa on tyypillisesti kuvaus-

tapana. Bosma ym. (1996) korostavat sitä, että nuorten päätöstenteon ava-

ruus liikkuu vanhempien auktoriteetin ja nuorten autonomian välimaastossa 

ja sisältää hyvin paljon sekä ikään että kulttuuriin kytkeytyneitä normatiivisia 

odotuksia. 

Vapaa-ajalla teen mitä haluan vanhempieni asettamissa rajoissa. (38PP) 
Vapaa-ajastani päätän lähinnä itse ellei ole toisin sovittu. Omaa rahaani 

saan käyttää lähes vapaasti. (6PP)

Vapaa-aikaa minulla on aika vähän, sillä harrastukset vievät paljon ai-
kaani. Päätän itse vapaa-ajastani pääasiassa, mutta kyllä vanhemmatkin sii-
hen puuttuvat. En saa olla esim. myöhään illalla ulkona. (12TP)

Rahan suhteen päätökset on itsenäisiä paitsi vanhemmat vaikuttavat min-
kä verran saan sitä. (74TP)

Rahan käyttö… saan joka kuukausi sovitun määrän rahaa (50 –100) eu-
roa ja kokeista koe rahaa. Olen tyytyväinen siihen ja jos rahat loppuvat van-
hemmat antavat kyllä. Minun puhelinlaskut ovat kurissa ja rahan käyttöni on 
järkevää, joten sen suhteen meillä ei ole mitään kiistoja ja olemme päässeet 
summista yksiymmärrykseen. (17TP)

Tietty olen muistakin asioista joutunna piättämmää itte. Esim rahankäyt-
tö. Kaikesta turhasta on joutunut luopumaan ja säästöä on joutunut oppi-
maan. Harrastuksiin ei ole paljoa rahaa jäänyt. Näitäkin päätöksiä olen poh-
tinut vanhempieni kanssa. (89PP)

Lukiolaiset ovat jo luoneet itselleen peruskoululaisia enemmän omaa rat-

kaisuvaltaa ja itsenäistä päätösvaltaa. 

Voisin kertoa vaikka rahankäytöstäni. Tilanne on se, että minä päätän 
rahoistani, sillä minä ne hankin. Vanhemmat antavat kyllä ruuan ja kodin, 
mutta muun ostan itse. Keskustelua ei siis näissä asioissa tarvita. Päätös on 
omissa käsissäni. (138TL) 

Harrastukseni olen valinnut myös täysin omien mielenkiintojeni pohjalta. 
Mitään päätöksentekotilannetta ei oikeastaan edes ollut, sillä jos joku asia 
kiinnostaa minua, alan  harrastamaan sitä. (123PL)

Teen nykyään omaa elämääni koskevat päätökset melko itsenäisesti, jos-
kus kysyn vanhempieni tai siskoni mielipidettä johonkin asiaan. (135TL) 

Harrastukset päätän siitä, mikä mielestäni on mukavaa, yleensä myös 
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vanhemmat osallistuu päätökseen, jos harrastus on kallis. Ja raha-asioista 
päätän ite ja ostan rahalla, mitä oikeasti tarvitsen, enkä hetken mielijohtees-
ta. (121PL)

Teen päätökset yksin, koska ulkopuoliset eivät ymmärrä minua ja urput-
tavat ”mikä olisi minulle hyväksi”. Toki otan mielipiteitä vastaan ja vaikut-
teita. Se että päätän asioita yksin koskee kutakuinkin kaikkea mitä yksin voi 
päättää. (59TP) 

Lukiolaisten harrastusten ja vapaa-ajan suunnitteluun rajoja ei niinkään 

aseteta vanhempien taholta, vaan suunnanoton kehyksiä luo lukion edellyt-

tämä työtahti. 

Vapaa-ajastani päätän tottakai itse. Tiukkojen jaksojen aikana on ollut 
pakko laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Kaikkea ei millään ehdi tehdä. Kou-
lun olen laittanut ”ykkössijalle”. Asenteeni on, että jos teen jotain, teen sen 
niin hyvin kuin osaan tai sitten en ollenkaan. Lukio on kuitenkin rankka ja 
panostusta vaativa, ja kerta olen sen valinnut, yritän myöskin tosissani. En 
keskustellut kenenkään kanssa vapaa-ajan käytöstäni. Se on henkilökohtai-
nen asiani. Lukioon panostaminen on vaatinut ”hikeä ja kyyneleitä”. Har-
rastusten vähentäminen tai poisjättäminen on ärsyttänyt aivan hirveästi. 
Varsinkin liikunnasta riippuvaisena liikunnan vähäisyys on tehnyt vihaiseksi 
ja ärtyneeksi. Itse päätöksenteko on ollut helpompaa kuin seurauksien kestä-
minen. (128TL)

Päätöstä tehdessä tunteet vaihtuivat laidasta laitaan. Päällimmäisenä on 
kuitenkin viha siitä että harrastukset menevät päällekkäin, sekä suuttumus ja 
mielipaha. Lopulta olen kuitenkin huomannut tehneeni täysin oikean ratkai-
sun ja ainakin tämä päätös oli oikea. Vaikkakin yleensä päätöksenteko on 
missä tahansa tilanteessa hankalaa. (133TL)

Päätöksentekotilanne oli aika vaikea. Siinä tilanteessa toimin aika rau-
hallisesti ja järkevästi, sillä kyseessä oli seurustelusuhteen lopettaminen. Joten 
mietin että lukio tarvitsee enemmän aikaani ja keskittymistä. Päätöksestä en 
puhunu muille. Kerroin myöhemmin muille asiasta. Tunteita tilanne tietenkin 
herätti. Aluksi oli aika hämmentynyt olo ja vitutti mutta ei enää. Nyt tiedän 
että tein oikean ratkaisun. (118TL) 

Vanhemmat olivat yleisimmin mainittu merkittävinä toisina nuorten 

koulutukseen ja ammatteihin kytkeytyvässä suunnanotossa. Vanhempien eri-

tyistehtävä vapaa-ajan ja harrastusten alueella on toimia maksajan roolissa.

Olen harrastanut lentopalloa kolme vuotta. Aloitin sen käymällä katso-
massa kaverin harjoituksia. Päätin liittyä mukaan. Porukat maksaa ja minä 
urheilen. Keskustelimme aluksi lajista ja hinnoista, mutta ei niistä ole tullut 
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mitään sanomista jälkeenpäin. Harjoitukset ei pilaa koulunkäyntiäni ja van-
hempien kuljetuskustannuksia kertyy vain kerran viikossa koska en ole ainut 
pelaaja. Ei minun tarvitse vanhemmilta lupaa kysyä, jos haluan harrastaa 
jotain. (66TP)

Harrastuksenikin olen saanut valita itse, vaikka ei niitä paljoa olekkaan. 
Pääasiassa harrastan laulamista, joka on minulle henki ja elämä, tapa purkaa 
sielua ja sydäntä. Laulan lähes joka päivä kotona, ja käyn myös laulutunneil-
la, jotka maksavat jonkin verran, mutta äiti kustantaa ne! (77TP) 

Kaverit toimivat myös yleisesti vapaa-ajan ja harrastusten suuntautumis-

ta luovana suhdeverkkona. 

Aloitin tanssiharrastukseni alun perin kolmosluokalla, koska kaverinin 
raahasi minut tunnille. Pidin tanssimisesta ja jatkoin sitä. Jossain vaiheessa 
taas lopetin sen, koska paikka jossa kävin lakkautettiin. Sitten en pariin vuo-
teen harrastanut mitään mutta kun menin yläasteelle sama kaverini houkutte-
li minut taas tanssitunnille. Oikeastaan en ole siis tehnyt nykyistä harrastustani 
koskevia päätöksiä itse. Vuoden ajan soitin kitaraa, senkin aloitin kavereiden 
mukana hetken päähän pistosta. Olen myös soittanut pianoa, ehkäpä sekin 
alkoi kavereiden esimerkistä, monet heistä nimittäin soittavat pianoa. (15TP) 

Minulla vapaa-aika ja harrastukset ovat yleensä samassa paikassa, koulun 
jälkeen kotiin ja sitten jalkapalloa/jääkiekkoa kavereitten kanssa pelaamaan. 
Kavereitten kanssa esim. kaupungilla tulee usein tilanne että tarvitsee rahaa 
niin pitää lainata ja se yleensä on ahistanut myöhemmin. Kaikki päätökset 
mitä teen niin menee minun kauttani ja tekee pienen mietinnän mielessä. Mut-
ta riippuen tilanteesta niin kuuntelen kyllä kavereitteni mielipiteitä. (21PP)

Rahankäytössä on paljon suunnitelmia ja päätökset tulevat nopeasti ja 
usein huolimattomasti. Tuhlaamisesta päätökset tulee joko yksin tai kaverei-
den tai tyttöystävän kanssa. (43PP) 

Toimin tekemällä mitä milloinkin tulee mieleen, yksin tai kavereiden 
kanssa teen päätökset. (71PP)

Harrastukset: Valitsin itse harrastukseni joka liittyy asioihin joista pidän. 
Löytyi myös kavereita, jotka olivat kiinnostuneita samasta aiheesta, eli airsoft. 
(122PL)

Kun nuoret luovat toimijuuttaan liikkuen itsenäisyyden ja suhteissa toi-

mimisen välimaastossa, he ovat osapuolia suhdeverkkojen neuvotteluissa ja 

sopimuksissa. Muiden elämänalueiden kertomukset todentavat, että koulu-

tus- ja ammattisuunnittelun ohella nuori kohtaa monia hänelle tärkeitä ja 

polttavia päätöksenteon tilanteita. Nämä liittyvät rahankäyttöön ja kulu-

tukseen, elämäntapavalintoihin, harrastusten aloittamiseen ja lopettamiseen, 
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terveyteen, ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen ja ristiriitoihin sekä seuruste-

luun. On täten syytä laajentaa relationaalisten teemojen analyysia kysyen, 

minkälaiset asiat ovat neuvottelujen kohteina elämässä suunnanoton suh-

deverkoissa. Nuorten kirjoitelma-aineistosta relationaalisiksi neuvottelutee-

moiksi nousevat vapaus ja vastuu, huolet ja kriisit, ’järkevyys’ ja viisaus sekä 

elämäntavan muutokset. 

Herranen ja Harinen (2007) toteavat riippuvuudesta ja holhoamisesta 

vapautumisen olevan osa aikuistumisen kulttuurista käsikirjoitusta. Kehkeyty-

vän aikuisen on aika päästä irti vanhemmista ja alkaa kantaa vastuuta omasta 

elämästä. Kyseessä on useimmiten useita vuosia kestävä vastavuoroisen opet-

telun prosessi. 

Olen päättänyt muun muassa oman koirani hankinnasta. Siitä tuli tietysti 
keskusteltua vanhempien kanssa, mutta päätin kuitenkin itse jutun itse asias-
sa, sillä maksoin koiran ostohinnan omista rahoistani. Päätöksenteko herätti 
voimakkaita tunteita meidän kotona ainakin vanhemmat eivät aluksi oikein 
olleet suostuvaisia ideaani… Itse olen kuitenkin tyytyväinen päätökseni enkä 
ole katunut. Harrastuksistani päätin itse jääkiekon aloittamisesta. Äiti var-
sinkin laittoi kovasti vastaan, mutta koska halusin tehdä sitä niin tein myös. 
Kaikkia asioita on tullut päätettyä porukoitten kanssa… (58TP)

Muista päätöksentekotilanteista mieleeni tulee ensimmäisenä rahankäyt-
tö. Tilini näyttää juuri nyt nollaa, joten olen tässä muistellut, ovatkohan kaik-
ki päätökseni olleet viisaita? Suurimmaksi osaksi itse olen päätökset tehnyt, 
joten ehkä kaipaan vielä pientä ohjausta. (116TL) 

Erityisesti lukiolaiset nuoret tuovat esille päätöksentekotilanteiden kuva-

uksissaan itsemääräämisen tuoman vapauden ja siihen kytkeytyvän vastuun 

liiton. 

Kun päätän itse, olen myös itse vastuussa. Onhan se vähän pelottavaa ot-
taa vastuuta ja kasvaa aikuiseksi, mutta toisaalta se tuntuu hienolta. (129TL)

Tieto siitä, että saa tehdä päätökset itse antoi sellaisen tunteen, että oi-
keasti määrää elämästään. Se on myös opettanut vastuuta. (143PL)

Rahaa käytän aika säästeliäästi, en tiedä, miksi. Se on vaan tapa. Yleen-
sä ostan itse omista tavaroistani, jonkin verran, mutta tietenkin vanhemmat 
jotain kustantaa. Minusta on ihan hyvä, että joudun jo nyt miettimään mihin 
rahani käytän. Se on sitten helpompaa tulevaisuudesta. Olemme vanhempien 
kanssa sopineet, etteivät he enää maksa kaikkia minun menojani. Ja pitäähän 
sitä vastuuta ruveta jo ottamaan. (113TL)

Varsinkin silloin, kun nuoren elämässä on jollakin alueella huolia ja vai-

keuksia, sosiaalinen suhdeverkko on mukana päätöksenteossa ja valintojen 
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teossa. Mukanaolo merkitsee parhaimmillaan sosiaalista tukea, joka sisältää 

tietoa ja neuvoja, emotionaalista tukea ja käytännön apua. Muiden muka-

naolo pulmatilanteissa voi sisältää myös pakottamista ja kontrollia sekä estei-

den luomista. Schultheiss (2003) korostaakin sosiaalisen verkoston virittävän 

monenlaisia relationaalisia prosesseja, niin positiivisia, neutraaleja kuin nega-

tiivisia ja konflikteja sisältäviä. 

Jouduin lopettamaan rakkaimmat harrastukset sairauteni vuoksi. Sysäsin 
sen syrjään, enkä käsitellyt asiaa. VIRHE! Sitten puhuin äidin, lääkärien ja 
itseni kanssa. No aika lailla vitutti ja itketti, niinkuin arvata saattaa (45TP)

Minua painostettiin lopettamaan tanssi joukkuevoimistelun takia (jouk-
kue teki päätöksen puolestani). Nykyäänkin tuntuu, että joukkue tekee pää-
tökset ja minä en niihin pysty vaikuttamaan, siitä olisi useita esimerkkejä. 
Joukkue tekee päätökset ilman minun mielipidettäni (joka tukahdutetaan), 
vaikka päätös koskisi minuakin. Tuntui, että joukkuevoimistelusta oltiin teke-
mässä toista elämääni koulun rinnalle, mitä en halunnut. Minulla oli suoriu-
tumispaineita yhdeksännen luokan takia ja joukkuevoimistelu vei viimeisetkin 
voimani. (32TP) 

Tilanne oli semmoinen että halusin lopettaa pianon soiton. Ensin en pu-
hunut kenellekään, että haluan lopettaa, sillä halusin jatkaa äidin mieliksi. Lo-
pulta se tuntui niin vastenmieliseltä joten puhuin äidin kanssa ja päädyimme 
kompromissiin, että soitan tämän vuoden loppuun ja lopetan sitten. Silloin 
se tuntui aluksi hyvälle, mutta nyt se ehkä hieman harmittaa, mutta sen voi 
onneksi aloittaa uudelleen joskus. (115TL) 

Nuorten kuvaukset vaihtelevat suuresti sen mukaan, missä määrin he 

pohtivat ja reflektoivat omaa toimintatapaansa. Osassa kirjoitelmia päätök-

set ja valinnat vain kuvataan tehdyiksi osana elämänmenoa, eikä niihin liite-

tä mitään erityistä ’oppimisen paikkaa’. Yleisesti ottaen en pahemmin mieti 

päätöksiäni. Teen vain jonkun päätöksen edes tajuamatta että olen sellaisen 

tehnyt. En jaksa miettiä. Osa nuorista pohtii päätöksenteon kysymyksiään 

esimerkiksi suhteessa oman elämäntyylin luomiseen. 

Vapaa-ajan käytöstäni on tullut tehtyä monia päätöksiä. Esimerkiksi ke-
nen kanssa henkailen, harrastanko jotain säännöllisesti tai vaikka kuinka tuh-
laan rahani. Perusajatukseni on, että tämä elämä on minun ainoani. Omaan 
loistavat avut luonnostaan, jotta voin nauttia kaikesta mitä se tarjoaa. Enkä 
kaipaa turhia rajoituksia. (33TP) 

Osa nuorten kuvauksista tuo esille, että oman elämänsä päätöksenteossa 

nuori käy neuvotteluja sekä suhteessa itseensä että lähiympäristöönsä sen 

suhteen, mikä on kussakin tilanteessa järkevää ja viisasta. 
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Tein päätökseni koulutuksen alalla realistisesti. Otan vastuulleni sen min-
kä tiedän että pystyn hoitamaan. Vapaa-ajalla harrastuksissa ja tunne- elä-
mässä käytän enemmänkin ”mututuntuma metodia” kuin realistista puolta. 
”Mututuntuma” siis tarkoittaa tunnepuolta. Raha -asioissa käytän molempia 
sekä tunnetta että realismia. Minä olen ailahtelevainen raha- asioissa, joskus 
olen niin pihi että Roope Ankkakin kalpenee ja joskus niin tuhlari, että ei 
loppua näy. (59TP)

Vapaa-aikaani koskevat päätökset ovat olleet helppoja tehdä. Olen 
tehnyt päätökseni itsenäisesti, ja olen suhteuttanut sen niin, että koulu hoi-
tuu hyvin. Mistään ei ole tarvinnut jäädä paitsi. Myös rahankäytön suhteen 
päätökseni on ollut itsenäinen ja se on toiminut hyvin. Tottakai vanhemmat 
ovat olleet osallisena päätökseeni ainakin oman esimerkkinsä kautta, mutta 
muuten rahankäyttööni ei ole tarvinnut puuttua.Tehdessäni päätöksiä yritän 
ajatella asiaa kaikilta kannoilta, ja tällöin päätökset ovat yleensä hyviä ja 
niihin on helppo päätyä. Tottakai monet asiat, kuten kaverit ja muu lähipiiri 
vaikuttavat jollakin tavalla päätöksentekooni, mutta yritän silti tehdä pää-
tökseni niin, että se todella on minulle parasta. (134TL) 

Joskus päätökset ovat vaikeita, ja sanoisin mihin tahansa asiaan liittyen, 
että jos se ei ole varma, niin antaa asian mieluummin olla (52TP)

Generatiivisuutta, pyrkimystä tehdä jotain muille merkittävää, on pe-

rinteisesti pidetty aikuisuuden elämänteemana. Frensch ym. (2007) toteavat 

sen ilmentyvän myös aikuistuvien nuorten elämänpyrkimyksissä. Tämä ilme-

nee erityisesti muiden huomioon ottamisena ja persoonallisina arvoina, ei 

niinkään pyrkimyksenä saada jotain sosiaalisesti tai yhteiskunnallisesti mer-

kittävää aikaan. Muiden huomioon ottaminen tulee nuorten kirjoitelmissa-

kin esille, näin erityisesti ystävyys- ja seurustelusuhteista kirjoitettaessa. 

Muissa päätöksenteko tilanteissa kuten vapaa-ajan suhteen pyrin neuvot-
telemaan aina sellaisten henkilöiden kanssa, kuten vanhempien, joihin pää-
töksen teko vaikuttaa ja sopimaan kaikkia miellyttävän ratkaisun. Päätökset 
eivät aina miellytä, mutta siihen on syytä tottua, sillä elämä ei mene aina 
minun mielen mukaan. (146PL) 

Omat päätökset ovat olleet itsenäisiä, jos päätökset koskevat muita, olen 
ajatellut heitä. (101PP)

Seurustelun suhteen olen joutunut pari kertaa lopettamaan suhteen, kos-
ka se ei ole vastannut sitä mitä olen halunnut ja tuntunut hyvin väärältä. 
Keskustelin asiasta vain siskoni kanssa, mistä ei ollut paljonkaan apua, paitsi 
rohkaisua sain. Pyörittelin asioita omassa päässäni, mikä ei ollut kovin hyvä 
asia, mutta asia oli kuitenkin vain kahden välinen asia. Lopulta selitin tilan-
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teen poikaystävälleni ja kuuntelin hänen näkemyksiään, mutta olin hyvin 
varma silti päätöksestäni. Tilanteen jälkeen oli vapautunut olo ja aikamoinen 
tunteenpurkaus ja siitä kaikesta seurasi taas lisää rohkeutta tehdä niin kuin 
oman sydämen mukaan on oikein. (129TL) 

Päätöksenteon ja elämäntapojen muutokset ovat nuorten ja heidän 

suhdeverkkonsa keskinäisten neuvottelujen kohteena. Monet nuoret tuovat 

esille tarpeen parantaa päätöksentekoaan ja asioiden hoitamista. Katumuk-

set ovatkin Jokisaaren (2000) mukaan hyvin keskeinen ja opettavainen osa 

yksilöiden tavoitteellista suuntautumista. Rahankäyttö ja kulutus on uusien ja 

harkitsevampien suunnanottojen kohteena.

Rahankäytön suhteen teen erittäin huonoja ja pikaisia päätöksiä, ja lo-
pulta huomaan, että minulla on kasa tavaraa millä en tee mitään ja ”kukka-
rosta löytyy matti”… (130TL)

Siinähän se jos on rahaa se yleensä häviää jonnekin. Tulee vain kaupassa 
päätettyä ostaa jotain ja sitten ostettua. Ei sinänsä hirveätä miettimistä vaan 
nopeita päätöksiä… Ehkä sitä voisi harkita rahan kuluttamista enemmän, 
mutta se jää nähtäväksi. (57T)

Rahankäytössäkin on joutunut tekemään päätöksiä. Pienen tapaturman 
takia rahatilanteeni nollaantui. Tuntui inhottavalta olla ilman rahaa. Nyt mi-
nusta on tullut säästäväisempi tai pihimpi. Säästän suurempaan tavoitteeseen, 
jota vain en vielä tiedä. (56PP)

Yhessä vaiheessa kun meni paljon rahaa melkein enemmän kun sain ru-
vettiin miettimään kaverin kanssa että mihin meillä menee eniten rahaa ja 
se rahanreikä oli tupakka joten päätettiin lopettaa mutta se oli vaikeaa ja 
siinä meni paljon aikaa mutta nyt rahaa on enemmän ja voin ostella kaikkee 
muuta. (106P)

Muutamalla nuorella on ollut edessään myös elämäntavan suurempi 

muutostarve, joka on edellyttänyt neuvotteluja ja sopimuksia suhdeverkos-

sa, useimmiten vanhempien kanssa. Tämäntyyppisiä tilanteita McAdams ym. 

(2000) jäsentävät elämänkulun käännekohtina. 

Vapaa-ajan vietossa olen viime syksynä ysin alussa päättänyt että vähen-
nän vapaa ajan viettoa koneen ja telkkarin ääressä ja keskityn enemmän 
kouluun, että saisin nostettua todistuksen keskiarvoa, ja niin se myös välito-
distuksessa nousikin. Päätin myös että kun olen enemmän kotona kouluaika-
na aion viettää enemmän kesällä aikaa ystävieni kanssa. Rahan käytössä olen 
päättänyt vähentää rahan kulutusta ja säästää rahaa mielestäni tärkeimpiin 
asioihin tein päätöksen itse mutta vanhempani kyllä vihjailivat rahan käytös-
tä, teen yleensä kesällä töitä vanhemmilleni ja saan heiltä mielestäni erittäin 
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huonoa palkkaa työhön katsottuna mutta pitäähän minun jostain saada ra-
haa eli ei ole vara valittaa. (103PP)

Varsinaisesti omaa elämääni koskevia päätöksiä aloin tehdä 7. luokalla 
jolloin sain itse päättää valinnaiset aineet joita opiskelen, nyt myöhemmin 
olen pysytellyt poissa hankaluuksista jottei kouluunpääsy esty rikoksien takia. 
Vanhempani ovat myös sitä mieltä että kannattaa pysytellä poissa ikävyyksis-
tä ja heidän kanssaan tehtiin päätös että juhliminen tapahtuu kotona ja etten 
ole joka viikonloppu kaupungilla. Alussa oli vaikeaa totutella siihen että ka-
verien kanssa ei voinut aina lähteä kaupungille ”rellestämään” mutta nyt kun 
koulut ovat jo melkein loppuneet ja olen selvinnyt koulunkäynnistä hyvin olo 
tuntuu mahtavalta! (96PP) 

Harrastuksistani sen verran että noin vuosi sitten en tehnyt käytännössä 
mitään muuta kuin istuin tietokoneen edessä. Se sitten näkyi yleiskunnossa. 
Olin fyysisesti todella huonossa kunnossa sekä jatkuvasti flunssainen. Ystäväni 
kertoi minulle aloittaneensa lajin nimeltään Hanmoodo. Se on kamppailulaji, 
jonka harjoituksissa painotetaan lihaskuntoa ja venyvyyttä. Päätin ryhtyä pa-
rantamaan kuntoani ja ilmoittauduin kurssille. Hyvä että tein niin. Terveyteni 
on nykyisin paljon parempi. (144PL)

Pohdinta 

Tässä artikkelissa on selvitetty, kuinka nuoret kuvaavat koulutukseen, am-

mattiin ja muihin elämänalueisiin liittyviä päätöksentekotilanteitaan itsenäi-

syyden ja suhteissa toimimisen välimaastossa. Tutkimuksen aineistona ovat 

toimineet peruskoulun viimeisellä sekä lukion ensimmäisellä ja toisella luo-

kalla olevien nuorten kirjoitelmat, jotka antavat rikasta ja monensävyistä 

tietoa nuorten suunnanotosta eri elämänalueilla. Kirjoitelmat aineistona si-

sältävät myös rajoituksensa. Nuorten selontekoja ei ole voitu tarkentaa, ja 

osa kirjoitelmista jää lyhyiksi vastauksiksi. 

Elämässä suunnanoton relationaalisuus korostaa ihmissuhteita, yhteisyyt-

tä sekä sosiaalista verkkoa ja ympäristöä yksilöllisten valinta- ja päätösti-

lanteiden osatekijöinä. Watson ja McMahon (2006) jäsentävät ammatillisen 

kehityskulun relationaalisuutta yksilösysteemin, sosiaalisen ympäristön ja so-

siaalis-yhteiskunnallisen ympäristön monitasoisina suhteina. Tässä artikkelissa 

lähestymistapa on ollut rajatumpi: relationaalisilla aspekteilla on tarkoitet-

tu sosiaalisen suhdeverkoston osuutta päätöksenteossa. Tätä on jäsennetty 

nuorten kirjoitelma-aineistoon perustuen kysymällä, millä tavalla merkittä-
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vät muut ovat mukana nuorten päätöksentekotilanteissa ja minkälaiset asiat 

ovat neuvottelujen kohteina näissä suhdeverkoissa. 

Nuorten kertomukset todentavat sitä, että niin koulutukseen ja ammatti-

alan valintaan liittyvä päätöksenteko kuin päätöksenteko muillakin elämän-

alueilla (rahankäyttö ja kulutus, vapaa-aika ja harrastukset, seurustelusuh-

teet) on suhteissa toimimista (ks. Schultheiss 2003). Tämä ei kuitenkaan sulje 

pois itsemääräämisen kokemusta ja mahdollisuutta. Nuoret korostavat kerto-

muksissaan omaa päätöksentekoa. Vapaus ja itsenäisyys yhdistyvät suhteissa 

toimimiseen ja muiden näkökulmien huomioimiseen. Suhdeverkosto sisäl-

tää myös sosiaalisia ristiriitoja ja konfliktitilanteita sekä nuoren pyrkimyksiä 

oman tilan raivaamiseen. Herranen ja Harinen (2007) myös toteavat, että 

nuorten kertomusten kuvaamat valinnat tapahtuvat arkisesti vanhempien 

ja vertaisten kanssa ja ilmenevät myös lähisuhteisiin palautuvina odotusten 

neuvotteluina ja täyttämisinä sekä molemminpuolisina psykologisten siteiden 

kunnioittamisena. Young ym. (2001) ovat myös jäsentänyt tutkimuksissaan 

sekä nuorten ja vanhempien että nuorten ja heidän vertaistensa keskinäisiä 

yhteisiä toimintoja työurasuunnittelussa. 

Nuorilla on hallussaan monia sosiaalisesti vivahteikkaita tapoja kertoa 

muiden merkittävien ihmisten osallisuudesta päätöksentekotilanteisiinsa. 

Nuorten kertomukset tuovat esille relationaalisina teemoina oman päätök-

senteon korostamisen, avun toivomisen, muiden vaikutusyritysten rajaa-

misen, itsenäisen yhteistoiminnallisuuden, muiden aktivoinnin tilanteisiin, 

jaetun päätöksenteon sekä oman päätöksenteon ehkäistymisen (ks. myös 

Phillips ym. 2001). Kun nuoret kertovat muiden mukanaolosta elämänaluei-

den päätöksentekotilanteissa, relationaalisena teemana korostuu myös oma 

päätöksenteko muiden antamissa rajoissa. Kun nuoret luovat toimijuuttaan 

liikkuen itsenäisyyden ja suhteissa toimimisen välimaastossa, he ovat osa-

puolia suhdeverkkojen neuvotteluissa ja sopimuksissa. Näiden neuvottelujen 

relationaalisina teemoina ovat vapaus ja vastuu, huolet ja kriisit, ’järkevyys’ 

ja viisaus sekä elämäntavan muutokset. Tämäntapaiset kysymykset eivät 

ole mitenkään yksinomaan nuoruuteen liittyviä, vaan ne ovat yleisempiä 

elämänkulun valintatilanteiden ja suunnanoton elämänteemoja ( McAdams 

ym. 2001). 

Opinto-ohjauksen tilanteet voivat toimia monipuolisina päätöksenteon 

ja valintojen teon oppimispaikkoina: Nuorella on mahdollisuus oppia itses-

tään, suhteistaan ja siteistään muihin ihmisiin, ympäröivistä mahdollisuuksista 

ja näiden yhteensovittamisesta sekä kehittää taitojaan ja valmiuksiaan myös 

tulevia suunnanoton tilanteita varten. Päätöksenteko ja valitseminen ovat 
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tehtäviä, jotka virittyvät aina uudelleen elämänkulun siirtymä- ja muutosti-

lanteissa. Elämässä suunnanoton taitojen oppimista ja kehittymistä voidaan 

pitää tärkeinä opinto-ohjauksen päämäärinä. Eri elämänalueet relationaalisi-

ne tarjoumineen toimivat nuorille kokemuksellisesti tärkeinä oppimisympä-

ristöinä ja hyvin todennäköisesti myös koulutus- ja työurasuunnitteluunkin 

siirrettävien taitojen ja ymmärryksen varantoina. 
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VANHEMPIEN OSALLISTUMINEN NUOREN 
AMMATINVALINTAAN KOLMEN SUKUPOLVEN KOKEMANA

Sini Suihkonen

Lähtökohtia 

Nuori tekee koulutus- ja ammatinvalintaa sosiaalisessa ympäristössä ja ver-

kostossa. Useimmiten lähimmän sosiaalisen ympäristön nuorelle muodosta-

vat hänen vanhempansa. Lisäksi on olemassa muita ihmisiä, jotka ovat kos-

ketuksissa nuoren elämään, kuten kaverit ja ystävät, opettajat, mahdollisesti 

sukulaiset ja muut tuttavat. Monet ammatinvalinnan tutkimukset korostavat 

tällä hetkellä relationaalisten suhteiden huomioimista osana ammatillisia 

suuntautumisia ja kehityskulkuja (Phillips ym. 2001, Schultheiss 2003). Tä-

män artikkelin tarkoituksena on tarkastella vanhempien osallistumista nuo-

ren ammatinvalintaan kolmen sukupolven kokemana. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto käsittää kolme sukupolvea (isoäiti – äiti 

– tytär). Nämä kolmen sukupolven edustajat ovat eläneet erilaisissa yhteis-

kunnallisissa oloissa ja työhön siirtymisen kulttuureissa. Tarkoituksena on 

hahmotella vanhempien osallistumisessa ilmeneviä yhtäläisyyksiä ja eroja 

kolmen sukupolven aikana. Kolmessa sukupolvessa vanhempien osallistumis-

ta kuvataan niin vanhemman kuin nuorenkin näkökulmasta. Tutkimuksessa 

vanhempien osallistuminen nuoren ammatinvalintaan nähdään toimintana, 

joka pitää sisällään intentioita ja aktiivisia toimintoja itsenäisesti sekä nuoren 

kanssa yhdessä toteutettuina (Young, Friesen ja Pearson 1988). Vanhempien 

mukanaolo ymmärretään laajasti kaikenlaisena osallistumisena nuoren kou-

lutus- ja ammatinvalintaan – tai toisaalta myös osallistumattomuutena. Tut-
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kimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Millä tavoin vanhemmat ovat osallistuneet ammatinvalintaan kunkin su-

kupolven edustajan (isoäiti – äiti – tytär) kokemana? 

Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä vanhempien osallistumisessa on havaitta-

vissa kolmen sukupolven aikana?

Vanhempien osallistuminen nuoren ammatinvalintaan on kiinnostava ja 

tärkeä kysymys oppilaan- ja opinto-ohjauksen näkökulmasta. Opinto-ohjaa-

ja toimii institutionaalisesti merkittävänä muuna tahona ja ohjaajana nuoren 

pohtiessa koulutussuunnitelmiaan ja ammatinvalintaansa. Usein koulutus- ja 

ammatinvalinnan pohdinta ei ole yksilölle yksinkertaista tai helppoa. Opin-

to-ohjaajat toimivat tiedon jakajina, keskustelun ja ajattelun herättelijöinä 

ja vaihtoehtojen avartajina. Keskustelu ja kommunikaatio ovat prosessissa 

tärkeitä, koska yksilön tavoitteet ja ymmärrys omasta toiminnasta jäsentyvät 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (Young ym. 2002, 214, 216). 

Opinto-ohjaajat työskentelevät yhteistyössä myös vanhempien kanssa. Tut-

kimuksen tavoitteena onkin antaa tietoa opinto-ohjaajille vanhempien ja 

lasten välisistä suhteista ammatinvalintaprosessissa ja suhteiden muutoksista 

sukupolvien kuluessa.

Vanhempien yhteyttä nuoren ammatinvalintaan on suomalaisessa tutki-

muksessa paljolti tarkasteltu ammatteihin ja koulutukseen liittyvien statusten 

näkökulmasta. Muun muassa Hautamäki (1984) tarkasteli seurantatutkimuk-

sessaan lukioon lähtemisen ja nuoren sosiaaliluokan välisiä yhteyksiä. Isoaho, 

Kivinen ja Rinne (1990) keskittyivät tutkimuksessaan nuorten koulutuksen 

ja kotitaustan (sosiaaliluokan ja kulttuuritaustan) välisiin yhteyksiin. Käyh-

kön ja Tuupasen (1996) tutkimus kohdentui siihen, kuinka työläisluokkaiset 

ja korkeammalla luokkataustalla varustetut vanhemmat suhtautuivat lastensa 

koulunkäyntiin. Lahikainen (1984) puolestaan selvitti, millaisia vaikutuksia 

vanhempien arvoilla ja työrooleilla oli teologian opiskelijoiden ammatinva-

lintaan. Aikaisemmista tutkimuksista Materon (1999) pro gradu -tutkielman 

näkökulma on lähimpänä tämän tutkimuksen aihetta. Matero selvitti laa-

dullisin menetelmin vanhempien osallistumista nuorten ammatinvalintaan 

nimenomaan vanhemman toiminnan näkökulmasta. Empiirinen aineisto 

koostui lukion ensimmäistä luokkaa käyvien opiskelijoiden vanhempien 

haastatteluista. Kolmen sukupolven näkökulmasta ammatinvalintaa ovat 

tutkineet Nummenmaa ja Nummenmaa (1994), jotka selvittivät ammatti-

suuntautumisen pysyvyyttä kolmessa sukupolvessa. Varsinkin laadullista tut-

kimusta vanhempien osallistumisesta nuoren ammatinvalintaan useammassa 

sukupolvessa on tehty niukasti. 
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Sukupolvet ammatinvalinnassa 

Tässä tutkimuksessa sukupolvet ymmärretään perheen perättäisinä ikäpol-

viketjuina. Alasen (2001, 98, 99) mukaan samaan sukupolveen kuuluvat 

ovat samanikäisiä ja samaan aikaan eläneitä tai eläviä. Ikäpolvet asettuvat 

historiallisesti eri ajankohtiin ja kokevat merkittäviä aikaan sidoksissa ole-

via tapahtumia. Sukupolvien ketjuista voidaan tuoda esiin ihmisten välisiä 

eroja ja heidän keskinäisiä yhteyksiään kokemusten kautta. (Alanen 2001, 

98, 99.) Vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus tapahtuu perheessä. 

Tässä tutkimuksessa perhe voidaan nähdä monenlaisissa kehikoissa. Sillä tar-

koitetaan kokonaisuutta, johon kuuluu äidin ja/tai isän sekä heidän lastensa 

lisäksi isovanhemmat, vaikka Huttusen (2001, 54) mukaan isovanhemmat 

eivät enää nykypäivänä kuulukaan perheisiin yhtä tiiviisti kuin ennen. Vaik-

ka sukupolvien välinen vuorovaikutus on heikentynyt, Rotkirch (2000, 188) 

arvioi, että vanhemmuus, sukulaisuus ja sukupolvien väliset suhteet saattavat 

muodostua entistä tärkeämmiksi asioiksi 2000-luvulla. 

Haastatellut sukupolvet ovat eläneet nuoruuttaan ja ammattiin siirtymi-

sen aikaa erilaisissa yhteiskunnallisissa oloissa. Vanhimman sukupolven edus-

tajista kaksi on syntynyt 1940-luvun vaiheilla ja yksi 1920-luvun alkupuolella. 

Ajallisesti isoäitien ammattiin siirtymisen vaihe sijoittuu vuosien 1935–1955 

aikavälille. Keskimmäisen sukupolven edustajat ovat syntyneet 1950 –1960-

luvuilla ja tehneet ensimmäisiä koulutusvalintojaan vuosien 1965–1980 ai-

kavälillä. Nuorin sukupolvi on syntynyt 1980-luvun molemmin puolin, ja 

heidän koulutusvalintoihinsa liittyvä pohdinta on alkanut 1990-luvulla. 

Kukin sukupolvi on kohdannut erilaiset koulutukselliset olosuhteet. Ai-

kaisemmin ei ollut olemassa nykyaikaisessa merkityksessä olevaa koulutusta, 

vaan ammattitaito saavutettiin työssä (Ahponen & Järvelä 1983, 153). Kou-

lutus kehittyi yhteiskunnan kehittymisen myötä, eli koulutusmahdollisuuk-

sien lisäännyttyä työhön siirtyminen tapahtui useammin koulutuksen kaut-

ta (Lampinen 2000, 23–24, 26). Kauppila (2000, 51, 57–58) on tutkinut 

koulutuksen merkitystä elämänkulun rakentajana eri sukupolvissa. Hän on 

todennut historiallisen aikahetken, toimijoiden iän ja kunkin tiettyyn suku-

polveen eli kohorttiin kuulumisen vaikuttavan koulutukseen ja elämänkul-

kuun. Kauppila kokosi kolme kokemuksellista koulutussukupolvea, joilla on 

erilaiset näkökulmat koulutuksesta ja sen merkityksestä. Ensimmäiseen kuulu-

vat ennen vuotta 1935 syntyneet, jotka ovat kokeneet sodan ja niukan kou-

lutuksen. Toiseen sukupolveen lukeutuvat vuosien 1936–1955 välillä synty-

neet, jotka elivät rakennemuutoksen ja kasvavien koulutusmahdollisuuksien 
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ajan. Viimeisenä Kauppila näkee hyvinvoinnin ja monien koulutusvalintojen 

sukupolven, johon kuuluvat ovat syntyneet 1965 tai sen jälkeen. Heille on 

tarjolla monenlaista koulutusta. (Kauppila 2000, 51, 57–58.) Viimeinen ko-

hortti kattanee vielä nykypäivänkin koulutuksellisen tilanteen. 

Kolmen sukupolven aikana myös työkentässä on tapahtunut monenlaisia 

muutoksia. Yhteiskunnassa on siirrytty maatalousyhteiskunnasta kaupunkiyh-

teiskuntaan. Vanhimman sukupolven vanhemmat ovat saaneet pääosin elan-

tonsa maataloudesta, sillä se oli 1900-luvun alkupuolella merkittävin elinkeino. 

1950-luvulla suomalaiset muuttivat suurin joukoin maalta kaupunkeihin, mikä 

muutti elinkeinorakennetta merkittävästi. (Martelin ym. 2000, 43.) Sotien jäl-

keen syntyneiden ikäluokkien tultua työikään työtä oli monipuolisesti tarjolla. 

Heidän työuransa on ollut eheämpi kuin työelämään viimeisten kymmenen 

vuoden aikana tulleiden. (Savioja ym. 2000, 63.) 1960-luvulla syntyneiden 

ikäluokka oli ensimmäinen, joka on kuulunut syntymästään saakka palkkatyö-

yhteiskuntaan. Yhteiskunta muuttui kuitenkin nopeasti, ja 1960-luvun lopussa 

syntyneet siirtyivät työelämään 1990-luvulla, jolloin oli meneillään taloudel-

lisen taantuman vuodet. Lama toimi hidastavana ja jopa estävänä tekijänä 

työmarkkinoille siirtymisessä. Vaikka 1960-luvulla syntyneet ovat paremmin 

kouluttautuneita kuin vanhempansa, joutuivat he kilpailemaan ankarammin 

työmarkkinoilla. Heidän ikäpolvessaan vähintään keskiasteen koulutuksen 

suorittaminen alkoi olla välttämätön työmarkkinoille siirtymisen ehto. Yhä 

vaikeampi yhteiskunnallinen asema oli niillä, jotka eivät olleet suorittaneet pe-

ruskoulun lisäksi muuta koulutusta. (Suikkanen ym. 1999, 89, 187, 188–189.)

Työmarkkinat ovat muuttuneet edelleen tultaessa 2000-luvulle. Työsuh-

teiden monimuotoisuus lisääntyy edelleen 2000-luvulla, eli työelämässä on 

yhä enemmän projektitöitä, määräaikaistyösuhteita, osa-aikatyötä, etätyötä, 

tilapäis- ja marginaalityötä sekä työllisyystyötä. Nämä tekevät työelämän 

rikkonaisemmaksi kuin mihin aiemmin on totuttu. Työelämä on siirtynyt 

1960–1980-lukujen tasaisemmasta ja vakiintuneemmasta tilasta murroksien 

ja muutoksien vaiheeseen. Monitaitoisuus ja – osaaminen ovat valttikortte-

ja työelämässä. (Ilmarinen 2000, 178–179.) Onnismaa (2003, 160–161) kir-

joittaakin modernin maailman olevan “runaway”-yhteiskunta, joka tuntuu 

kiiruhtavan karkuun, vaikka muuttuisimme kuinka nopeiksi, joustaviksi ja 

aktiivisiksi. Työelämässä syntyy uusia ammatteja ja vanhoja katoaa, samalla 

myös työtehtävät muuttuvat koko ajan. Työsuhteet ovat epävarmoja, koska 

työttömyys on tullut yhteiskuntaan jäädäkseen. (Onnismaa 2003, 160-161.) 

Nämä tekijät vaikuttavat osaltaan vanhemman ja nuoren väliseen vuorovai-

kutukseen ammatinvalintaprosessissa sukupolvien kokemuksina. 
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Vanhempien intentioita ja toimintoja

Vanhempien osallistumista nuoren ammatinvalintaan jäsennetään tässä tutki-

muksessa toimintateoreettisesta näkökulmasta. Toimintateoreettisen näkökul-

man monista edustajista on valittu Youngin ym. (2002) edustama suuntaus, 

jossa mielenkiinto kohdistuu muutokseen, prosessiin ja ihmisen intentionaali-

suuteen. Suuntauksessa ammatinvalinta nähdään projektina, joka pitää sisäl-

lään nuorten ja vanhempien suuntaamia tavoitteellisia toimintoja (Young ym. 

2001). Youngin ym. (2002, 213) mukaan käsitys toiminnasta tavoitehakuisena 

ja tarkoituksellisena mahdollistaa ammatillisen kehityksen tarkastelun konteks-

tuaalisesti. Näkemys perustuu siihen, että ammatinvalinta on täynnä tavoit-

teita, suunnitelmia ja intentioita (tiettyyn omaan päämäärään suuntautuvaa 

toimintaa). Nämä tapahtuvat aina tietyssä ympäristössä eli kontekstissa, jonka 

osa yksilö ammatinvalintaa tekevänä henkilönä on. Intentiot, tavoitteet ja 

suunnitelmat ovat merkityksettömiä ilman liitosta kontekstiin. Samoin toisin-

päin – ammatinvalinta ja sen konteksti saavuttavat merkityksensä ja tärkeyten-

sä vain, kun ne nähdään osana yksilön intentioita. (Young ym. 2002, 213.)

Toiminta voidaan jäsentää Youngin ym. (2002, 214–215) mukaan kolmen 

käsitteellisen tavan mukaan yhteydessä kontekstiinsa. Nämä ovat yhteistoi-

minta (joint action), projekti (project) ja ura (career). Tässä tutkimuksessa 

merkittävimpänä näkökulmana voidaan pitää yhteistoimintaa, joka tapah-

tuu ihmisten välillä tai ihmisten keskuudessa, eli toimintaa toteutetaan yhdes-

sä. Yhteistoiminnassa informaatiota työstetään ja prosessoidaan vuorovai-

kutuksessa, kun taas yksilöllisissä toiminnoissa (individual action) yksilö käy 

läpi valintojaan itsekseen, sisäisesti. Vaikka yksilöllä on omat tavoitteensa ja 

aikeensa, ryhmä tai pari rakentaa vuorovaikutuksen kautta yhteistavoitteita 

(joint goals) ja yhteistoimintaa. Omat tavoitteet ja näkemykset muotoutuvat 

ja rakentuvat vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Myös ammatti-identiteetti, 

arvot, kiinnostukset ja tavat rakentuvat laajemmin kielen kautta, keskustelus-

sa muiden kanssa ja suhteissa muihin. 

Young ym. (1988, 33) jaottelevat konkreettisesti vanhempien osallistu-

mista nuoren ammatinvalintaan toimintateorian valossa. Tutkimuksessa on 

otettu huomioon monenlaiset tavat olla vaikuttamassa nuoren tekemiin va-

lintoihin. Mukanaolemisen ei välttämättä tarvitse olla suoraa vaikuttamista, 

vaan se voi olla puolesta tekemistä tai jopa negatiivissävytteistä toimintaa, 

kuten vähättelyä tai huomiotta jättämistä. Ammatinvalinnassa mukana ole-

minen on kuvattu toimintana, joka jakautuu kahteen alalajiin: itsenäiseen 

(independent) ja yhteiseen (joint) toimintaan (kuvio 1).
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Kuvio 1. Vanhempien osallistuminen nuoren ammatinvalintaan Youngin, Friesenin 
ja Pearsonin (1988, 33) tutkimuskehikon mukaisesti

Vanhempien osallistuminen nuoren ammatinvalintaan

Ihmisten välinen vuorovaikutus toiminta

Lapsen reaktio 
vanhemman  
aloitteeseen

Vanhemman  
toiminta  

lapsen suhteen
itsenäinen yhteinen

vapauttaminen ja 
unohtaminen

vahvistaminen ja 
ymmärtäminen

tukeminen ja 
lohduttaminen
 
parantaminen ja 
suojeleminen
 
tarkkaileminen ja 
kannustaminen
 
vähätteleminen ja 
syyttäminen

hyökkääminen ja 
hylkääminen 

laiminlyöminen 
ja huomiotta 
jättäminen

puolustautuminen 
ja irrottautuminen
 
paljastaminen ja 
ilmaiseminen
 
lähestyminen ja 
nauttiminen
 
luottaminen ja 
tukeutuminen
 
myöntyminen ja 
alistuminen
 
murjottaminen ja 
leppyminen
 
protestoiminen ja 
vetäytyminen
 
sulkeutuminen ja 
välttely

tietojen hankinta 

puolesta 
toimiminen
 
välineellisen tuen 
antaminen 

omien 
verkostojen 
hyödyntäminen 
lapsen hyväksi 

ympäristön 
luominen 
suotuisaksi lapsen 
toimimiselle 

lapsen tarkkailu

tiedon antaminen

neuvonta

ohjaus

kysyminen 

vaihtoehtojen 
kehittely 
demonstrointi 

odotusten 
asettaminen 

palautteen 
antaminen 

opettaminen 
ideointiin ja 
toimintaan 
haastaminen
 
ajatusten ja 
toiminnan 
hylkääminen ja 
arvostelu
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Itsenäiset toiminnot ovat sellaisia, joita vanhemmat tekevät itsenäisesti 

lapsen puolesta. Näitä ovat tietojen hankinta, puolesta toimiminen, väli-

neellisen tuen antaminen, omien verkostojen hyödyntäminen lapsen hyväk-

si, ympäristön luominen suotuisaksi lapsen toimimiselle ja lapsen tarkkailu. 

Yhteiset toiminnot muodostuvat yhdessä nuoren kanssa toimittaessa. Näitä 

ovat tiedon antaminen, neuvonta, ohjaus, kysyminen, vaihtoehtojen kehit-

tely, demonstrointi, odotusten asettaminen, palautteen antaminen, opetta-

minen, ideointiin ja toimintaan haastaminen sekä ajatusten ja toiminnan hyl-

kääminen ja arvostelu. Ihmissuhteisiin liittyvän vuorovaikutuksen kategoriat 

Young ym. (1988, 34) ovat koonneet Benjaminin sosiaalisen käyttäytymisen 

struktuurianalyysista (SASB). Siinä on huomioitu vuorovaikutuksen kaksi-

suuntaisuus vanhempien ja lasten välillä. Vuorovaikutuksen alullepanevat 

muodot nähdään vanhempien osuutena vuorovaikutustapahtumassa. Nuori 

puolestaan reagoi aloitteeseen vaihtelevin tavoin oman tunnetilansa mukai-

sesti. Tässä mallissa on huomioitu myös vanhemman negatiivissävytteinen 

toiminta suhteessa nuoreen, kuten vähätteleminen, hyökkääminen ja huo-

miotta jättäminen. 

Young ym. (1997, 72, 73) ovat tarkastelleet vanhempien ja nuorten 

ammatinvalintaan liittyvien keskustelujen sisältöjä yhteistoiminnan näkö-

kulmasta. Tutkimus paljastaa ammatillisen kehittymisen sosiaalisen raken-

tumisen luonteen. Keskusteluissa tarkastelun kohteena olivat nimenomaan 

vanhempien ja lasten tuottamat yhteistoiminnot nuoren ammatinvalinnassa. 

Yhteistoiminnalla todetaan olevan merkitystä niin nuoren ammatinvalintaan 

kuin lasten ja vanhempien välisiin suhteisiin. Nuorten ja vanhempien väliset 

keskustelut ammatinvalintaan liittyen ovat yhteistoimintaa, koska tavoitteet 

ja intentiot rakentuvat osittain yhteisen vuorovaikutuksen kuluessa. Niille 

jätetään ikään kuin mahdollisuus kehittyä ja muuttua. Vanhempien ja las-

ten keskusteluissa ilmeneviä yhteistoimintoja ovat neuvottelu (negotiation), 

tutkiminen (exploring) ja kamppailu (struggle). Neuvottelulla osapuolet 

pyrkivät päätymään yhteiseen päämäärään tai sovintoon näkemyksissään. 

Tutkiminen liittyy vaihtoehtojen punnitsemiseen, erilaisiin vaihtoehtoihin 

liittyvien tietojen keräämiseen ja tulevaisuuden tavoitteiden selvittämiseen. 

Samalla arvioinnin kohteena on vanhempi-lapsisuhde. Kamppailu pitää sisäl-

lään kritiikkiä, väittelyä, kinaamista ja toisen näkemysten teilaamista. Kamp-

pailu liittyy tilanteisiin, joissa asiat eivät ole avoimia neuvottelulle. (Young 

ym. 1997, 77.)

Vanhempien osallistumista nuoren ammatinvalintaan voidaan jäsen-

tää sekä ihmisten välisenä vuorovaikutuksena että toimintana. Tässä tutki-
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muksessa näkökulmana ovat vanhempien itsenäinen ja yhteinen toiminta 

suhteessa koulustustaan ja ammattiaan suunnittelevaan nuoreen kolmen 

sukupolven kertomana. Toimintateoreettinen näkökulma ottaa huomioon 

yksilön toiminnan ja valintojen kontekstiin sidotun luonteen. Nuori tekee 

koulutus- ja ammatinvalintaa kosketuksessa sosiaaliseen ympäristöönsä. Am-

matinvalintaprosessia valotetaan niin nuoren kuin vanhemmankin näkökul-

masta, jolloin vanhempien osallistuminen ja toisaalta osallistumattomuus 

tulevat monipuolisesti esille. Kolmen sukupolven tarkastelussa läsnä ovat 

myös yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työhön siirtymisessä tapahtuneet 

muutokset.

Menetelmät

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kolmen eri perheen ja niissä kol-

men sukupolven teemahaastatteluista (vrt. Eskola & Vastamäki 2001, 26, 36). 

Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän: kolmesta suvusta isoäiti, äiti ja tytär. 

Haastatelluilla on erilaiset koulutustaustat. Keskimmäisellä ja nuorimmal-

la sukupolvella koulutus on monipuolisinta. Vanhimmalla sukupolvella am-

matti- ja työpolut ovat alkaneet varhain, ja ammattiosaaminen on hankittu 

työtä tekemällä. Keskimmäistä sukupolvea edustavilla on jo useita koulu-

tuksia ja koulutuskokeiluja, joita on myös kaikilla nuorimman sukupolven 

edustajillakin.

Nuorimmassa sukupolvessa koulutuskirjoa löytyy ammatillisesta perus-

tutkinnosta ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään korkeakoulututkin-

toon asti. Koulutuksen näkökulmasta perheketjut rakentuvat sukupolvittain 

seuraavasti: 

1. isoäiti: ei koulutusta – äiti: keskeytynyt ammatillinen perustutkinto ja 

oppisopimuskoulutus – tytär: suoritettu ja keskeytynyt ammatillinen 

perustutkinto

2. isoäiti: keskeytynyt työssä kouluttautuminen – äiti: ammatillinen pe-

rustutkinto ja opistotutkinto – tytär: korkeakoulutus

3. isoäiti: ei koulutusta – äiti: ammatillinen perustutkinto – tytär: am-

matillinen perustutkinto ja ammattikorkeakoulututkinto

Tutkimuksen informantit koottiin harkinnanvaraisella otannalla (vrt. 

Tuomi & Sarajärvi 2004, 88). Tutkimusta suunniteltaessa oletettiin, että va-

litsemalla informanteiksi naisia ja äitejä saataisiin varmimmin näkemyksiä 

molempien vanhempien osallistumisesta nuoren ammatinvalintaan. Tähän 
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päädyttiin siksi, että perinteisesti äiti on nähty ensisijaisena kasvattajana per-

heessä (mm. Alasuutari 2003, 48, 160; ks. Korhonen 1994, 90, 116; ks. Ahpo-

nen & Järvelä 1983, 33–35). Äidin kasvatusasema on ollut kaikkien kolmen 

sukupolven aikana lähes samanlainen, kun isän roolissa lasten suhteen on 

tapahtunut suurempia muutoksia (mm. Vuori 2003, 43–44, 51; Korhonen 

1999, 232). Lisäksi Otton (2000) tutkimuksessa ilmeni, että nuoret suuntaa-

vat kaikista ihmisistä ensimmäiseksi äitinsä puoleen, kun kyse on ammatinva-

lintaan liittyvistä pohdinnoista. Sama näkemys päti tutkimuksessa molempiin 

sukupuoliin ja eri kulttuurin edustajiin. (Otto 2000.)

Kolmen sukupolven kuvaukset muodostavat hyvin moniulotteisen ai-

neiston. Vanhempien osallistumista nuoren koulutus- ja ammatinvalintaan 

kuvataan niin vanhemman kuin nuorenkin näkökulmasta. Kaikki sukupolvet 

siis kertovat kokemuksiaan omien vanhempiensa osallistumisesta ammatin-

valintaansa, ja lisäksi kaksi vanhinta sukupolvea kuvaa omaa toimintaansa 

vanhempina omien lasten ammatinvalinnassa. Naisia eli isoäitejä (vanhin 

sukupolvi), äitejä (keskimmäinen sukupolvi) ja tyttäriä (nuorin sukupolvi) 

haastateltaessa huomiota pyrittiin suuntaamaan molempien vanhempien 

osallistumiseen. Haastatteluteemat käsittelivät vanhempien tai vanhemman 

osallistumista ammatinvalintaan. Eroja vanhempien välillä selvitettiin tarken-

tavin kysymyksin. Haastatteluteemat olivat seuraavat:

1. Tausta 

2. Oma ammatillinen polku

3. Omien vanhempien osallistuminen

– Ammatinvalintaprosessi 

– Miten omat vanhemmat suhtautuivat koulutusvalintoihin: toi-

minta, osallistuminen, kommentit, reaktiot, erot vanhempien 

välillä, ristiriidat/erimielisyydet?

– Koulun jälkeinen aika/työelämä: 

– Miten vanhemmat suhtautuivat valintoihin, tekoihin, päätök-

siin?

– Mitä ajattelet nyt jälkeenpäin vanhempien reaktioista? Miltä tun-

tui, mitä toivoit/odotit heidän tekevän, ajattelevan? Mitä haluaisit 

muuttaa vanhempien suhtautumisessa? 

4. Omat lapset ja mmatinvalintaan osallistuminen

– Ammatinvalintaprosessi

– Toiveet koulutusvalintojen ja työpolkujen suhteen, ajatukset, 

toiminta, osallistuminen, tukeminen, ristiriidat/erimielisyydet, 

erot vanhempien välillä
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– Haluaisitko toimia toisin, miten, missä koit onnistuneesi lasten 

ammatinvalinnan ohjauksen suhteen? 

Aineiston analyysissä käytettiin laadullisia menetelmiä (ks. Huttunen 

1995, 201–202). Aineistoa lähestyttiin aluksi Youngin ym. (1988) tutkimuk-

sen kautta. Aineiston analyysi eteni teoriasidonnaisesti (vrt. Tuomi & Sara-

järvi 2004, 97–99; Eskola 2001, 136–137; Hirsjärvi & Hurme 2001, 136). 

Aineistosta poimittiin tapoja, joilla vanhemmat eri sukupolvissa osallistuivat 

lastensa ammatinvalintaprosessiin. Vanhempien osallistumista jäsenneltiin it-

senäisesti ja yhteisesti toteutettujen toimintojen valossa. Tämän jälkeen ha-

vaintoja pelkistettiin tarkastelemalla eri sukupolvien välillä ilmeneviä yhtäläi-

syyksiä ja eroja vanhempien osallistumisessa. Löydettyjä havaintoja peilattiin 

teoreettisesta viitekehyksestä koottuihin näkökulmiin. (Vrt. Alasuutari 2001, 

39–40, 44, 47.) Tulkinnassa ei tarkemmin analysoitu informanttien asemaa 

naisina tai eritelty erityisesti naisten näkökulmasta syntyviä kuvauksia. Koos-

teita aineistosta rakennettiin niin poikittain samaa sukupolvea edustavien 

kuvauksia vertailemalla kuin pitkittäinkin saman suvun sisällä sukupolvesta 

toiseen etenevinä ketjuina. Näin pystyttiin vaikuttamaan siihen, ettei aineis-

tosta jäänyt huomioimatta jotakin osa-aluetta tai päädytty virheelliseen tul-

kintaan. (Vrt. Eskola 2001, 141–146.)

Vanhempien mukanaolo ja osallistuminen

Koulutus- ja ammatinvalinta näyttäytyy naisten kuvauksissa ensisijaisesti yk-

silön omana, itsenäisenä valintaprosessina. Vanhemmat eivät juuri ilmaise 

haluaan puuttua nuoren valintoihin. He pikemminkin painottavat, että nuo-

ri tekee ja saa tehdä itse ammatilliset valintansa. Nuori on kaikissa suku-

polvissa halunnut kokea tekevänsä ammatinvalintaan liittyviä päätöksiä itse. 

Silti kaikkien sukupolvien vanhemmat ovat monella tavalla mukana nuoren 

ammatinvalinnassa. Myös Youngin (1993, 4) ja Materon (1999) tutkimuksis-

sa todettiin, etteivät vanhemmat juuri halua puuttua lastensa ammatinva-

lintaan, mutta vanhemmat ovat monin intentionaalisin toiminnoin mukana 

nuoren ammatinvalinnassa. Tässä tutkimuksessa vanhempien osallistuminen 

nuoren ammatinvalintaan piti sisällään ennen kaikkea taustatukena sekä kan-

nustajana toimimista. Tästä ilmiöstä kirjoittaa myös Hoikkala (1993, 148), 

jonka mukaan tyrkyttäminen ja autoritaarisuus eivät kuulu nykyvanhemman 

ominaisuuksiin. 
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Vanhempien osallistumisen muotoja

Toimintateoreettinen näkökulma jäsentää ammatinvalintaa osittain yksilöl-

lisinä toimintoina, joissa kukin nuori käy läpi omia valintojaan itsenäisesti, 

omana sisäisenä prosessinaan. Nuoren ammatinvalintatilanne ei kuitenkaan 

rakennu täysin yksilöllisten toimintojen varassa, vaan vanhemmat osallis-

tuvat monin tavoin nuoren ammatinvalintaan erilaisten yhteistoimintojen 

muodossa. Vanhempien toiminnasta nuorten ammatinvalinnassa on havait-

tavissa vuorovaikutteisia eli nuoren kanssa yhdessä toteutettuja toimintoja 

sekä itsenäisiä toimintoja, joissa vanhemmat toimivat nuoren puolesta asi-

oita toteuttaen (vrt. kuvio 1, Young ym. 1988, 33). Seuraavaksi tarkastellaan 

tämän pohjalta, millä tavoin vanhemmat osallistuvat nuoren ammatinvalin-

taan.

Suurin osa vanhemmista on toiminut lastensa tukena ammatinvalintaan 

liittyvissä mietinnöissä. Lähes jokaisessa perheessä on käyty jonkinlaisia kes-

kusteluja ammatinvalintaan liittyen. Vanhemmat ovat keskusteluissa aina-

kin kertoneet mielipiteitään koulutusvalintoihin liittyen. Ammatinvalintaan 

liittyvät keskustelut ovat pitäneet sisällään ennen kaikkea nuoren tukemista 

ja kuuntelua. Vanhempien kanssa käydyt keskustelut ovat jääneet kuitenkin 

melko pintapuolisiksi. Kuvauksissa ilmenee vain vähäisessä määrin neuvot-

telun ja tutkimisen (vaihtoehtojen punnitseminen, tietojen kerääminen, 

tavoitteiden selvittäminen) piirteitä valinnoista keskusteltaessa (vrt. Young 

ym. 1997, 77). Vanhemmat tuntuvat pidättäytyvän tarkoin vaikuttamasta 

nuoren päätöksentekoon. Mielipide on usein liikkunut yleisellä tasolla eli 

toiveena jonkin koulutuksen ja ammatin hankkimisesta. Tärkeimmäksi asiaksi 

on koettu nuoren kannustaminen eteenpäin, ja kaikki valinnat on koettu hy-

vinä mahdollisina vaihtoehtoina. Näin toimien vanhemmat ovat pyrkineet 

kannustamaan ja haastamaan nuorta ammatinvalinnan itsenäiseen ideointiin 

(vrt. Young ym. 1988, 33).

”En mä muista sillon nuorena, että myö ois juteltu hirveesti. Muuta ku 
sitä semmosta yleistä, että kouluja pittää käyä, että saapi kunnon ammatin ja 
kunnon työn.” (äiti)

”Tuota… no mä en käskeny, enkä kehottanu mihinkään, mutta se oli niin 
ku että hanki ammatti. Ja tuota, että tavallansa, että voit toteuttaa haaveita, 
mut että raha ei oo kaikista tärkein, mut että ammatti on.. Semmonen turval-
linen ammatti. Tai tavallaan, että jolla elää, sanotaan näin.” (äiti)

”Varmaan oli semmonen aika, ku se ei varmaan ollu loppuun asti selvää 
kuitenkaan, että mitä mä tekisin. Mä muistan, että mä pläräsin sitä korkea-
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koulujen valintaopasta ja mä katoin, että historiaa ei todellakaan, yhteiskun-
tatieteitä ei todellakaan, fysiikkaa en todellakaan, musiikki ois ihan kivaa, 
mutta en ikinä pääsis sinne, tähän tyyliin luin sitä opasta ni sitte äiti vaan 
totes, no on se hyvä, että on jotain mitä on pois sulettu.” (tytär)

Ammatinvalinnassa on oltu mukana antamalla nuorelle kaikki mahdolli-

nen aineellinen ja käytännöllinen tuki tilanteesta riippuen. Ammatinvalintaa, 

ammatin saamista tai koulutukseen siirtymistä on koetettu helpottaa mah-

dollisuuksien mukaan. Vanhemmat vaikuttavat aktiivisilta toimijoilta näissä 

tilanteissa. Nämä vanhempien toiminnat Young ym. (1988, 33) lajittelevat 

itsenäisiksi toiminnoiksi, joita vanhemmat tekevät lastensa ammatinvalinta-

prosessin helpottamiseksi. 

”No kyllä minusta tuntuu, että meillä ehkä mies on ollu enemmän siihe, 
että se pitäs niin ku koulua käyä ja olla, että tuota se ammatti pitäs sitte saaha 
ja että ku pojallakkii käytettii ammattiajokortti ja kaikki tämmönen, että se 
sitte jos ei ois sitä työtä kiinnostanu, että sitte ois jotain muuta sitte voinu, voi-
nu sitte ajaa autoo tai jotain muuta, että sitä aina niin ku haki sitte, että lapsil-
la ois sitä mahollisuutta, että ehkä se isä siihen enemmän oli vielä.” (isoäiti)

”Ja tuota niinku mä muistan kun hän (isä) sanoi, että hän kyllä kouluttaa, 
hän maksaa sun koulut, niin pitkälle kun sä käyt koulua, et niinku tavallaan 
molemmat vanhemmat on köyhistä oloista lähtösin ja tavallaan se, että tota 
niinkun, et ehkä siinä oli se, että toivottiin parempaa omille lapsille.” (äiti)

”Isi kuskaili näihin pääsykokeisiin, välistä äiti, riippuen niinku kumpi oli 
töissä, et niin ku ihan konkreettisesti sillä on tuettu sitä, että et niinkun pääsee 
sitten kouluun ja eteenpäin. Se on varmaan nyt minkä äkkiseltään muistaa. 
Ja sit ku on kouluun päässy ni on kuskattu sinne kaikkineen tavaroineen ja 
sanottu hei, hei.” (tytär)

Yhdessä perheessä äiti on hyödyntänyt myös omia verkostojaan lapsen 

hyväksi: ”[Koulupaikka]han kävi vielä nii, että mullahan oli kato sinne paikka 

sen kympin jälkee ja sit ku mä läksin sinne [ulkomaille], ni sitte mä muistan 

vielä, ku mutsi tunti sen rehtorin, ni mutsi vielä niin ku sopi sen, että se paikka 

siellä siirtyy, että pääsen sitte myöhemmi.” (äiti). Kuten Youngin ym. (1988, 

36) tutkimuksessa, myös tässä tutkimuksessa vanhemmat ovat toimineet 

suurimmaksi osaksi itsenäisten toimintojen mukaisesti nuoren ammatinva-

linnassa. He ovat antaneet välineellistä tukea, auttaneet kustannuksissa sekä 

järjestäneet opiskelulle soveltuvia olosuhteita. 

Vanhemmat tarkkailevat lapsensa ammatinvalintaprosessia (vrt. Young 

ym. 1988, 33.) Tämä käy ilmi siitä, että vanhemmat ovat myös rajoitta-

neet lastensa toimintaa ammatinvalinnassa. Kenties toimien tarkoituksena 



Vanhempien osallistuminen nuoren ammatinvalintaan  45

on ollut suojella nuorta pettymyksiltä, turvata kasvuolosuhteet tai ohjata 

parempaan tulevaisuuteen. Näkemyseroista ja vanhempien tiukkuudesta-

kin ammatinvalintaan liittyen on lähes jokaisessa haastattelussa mainintoja. 

Usein tilanteeseen on liittynyt nuoren alaikäisyys tai tulevaisuuteen liittyvä 

uhkakuva. Toisaalta vanhempien tuen puute toiveammatin suhteen on voi-

nut myös aiheuttaa nuorelle mielipahaa, joka muistetaan vielä nykyisinkin. 

Tapauksissa vanhemman ja nuoren näkemykset nuoren tulevaisuudesta ovat 

eronneet toisistaan. Kukaan vastaajista ei silti erikseen tiedusteltaessa ilmoita 

tyytymättömyyttään vanhemman toimintaan tai vanhemman rajoittaneen 

omia valintoja, vaikka joissakin tapauksissa vanhemmat ovat toimineet hy-

vinkin vahvasti nuoren toimintaa kontrolloiden ja dominoiden (Middleton 

& Loughead 1993, Lankardin 1998 mukaan). 

”Mä oon ollu aika huono sanomaan hälle ei, hyvin monissa asioissa, kos-
ka hän tekee hyvin järkeviä valintoja, mutta kun hän oli vaihto-oppilaana 
ni hän tuli sitte Suomeen ja hänen ystävätterensä tuli kanssa ja heillä oli niin 
ku kaks vuotta sitte lukioo vielä ja hän sano heti ensimmäisen koulupäivän 
jälkeen, että hän sanoo ittensä irti koulusta ja et tuota hänen ystävänsäkin 
sanoo ja yks on jo sanonu, et hän menee iltalukioon, ni siihen mä sanoin, että 
menköön muut ja tää asia on semmonen josta ei niin ku, ja vuodes voi lukee 
tavallansa sen kaks vuotta, ja mä sanoin, että mihinkään ei oo kiire ja ittee 
et vedä piippuun, et aivan hyvin ehit käymään koulua kaks vuotta, minä en 
suostu keskustelemaan ees tästä asiasta, et pysyt koulussa, koska.. Tavallansa 
se oli varmaan ihan hyvä ratkasu, et se on ollu niin ku semmonen ainoo ker-
ta, että tästä ei keskustella piste.” (äiti)

”Ja sitten minä olisin päässyt sinne [koulutusala]oppilaitokseen, mutta 
minun rakas äitini vähän sanoi, että jos et menis sinne, niin sitten päädyin 
sinne [paikkakunta].” Haastattelija: Minkä vuoksi luulet, että äiti sanoi, että 
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jos et menis sinne? ”Se oli äitin mielestä kauheeta, koska äitin serkkupoika 
oli sanonut, et siellä liikkuu kauheesti huumeita ja kaikkee mahollista, siellä 
koulussa.” (tytär)

”Vanhemmat sano, et tuota, ehkä sitä kuunneltiin siihe aikaa enempi 
vanhempia vielä, et tuota et sinne ei pääse, et pitäs olla ylioppilaspohjanen ja 
sitä mä olen niinku joskus sillon aikonaan miettiny, että miks en mä yrittäny 
kuitenkin. … No mä oon tyytyväinen siihen, et tuota, että mitä mä valitsin, et 
tavallaan sitä niinku tuettiin, mutta se, että mä olisin toivonu niin ku rohkasua 
tavallaan niin ku siihen [ammattiala] ammattiin tai koulutukseen hakemises-
sa, et yritä edes, sitä. Jälkeenpäin näin ku aattelee.” (äiti)

Vanhempien toiminnan voidaan nähdä pohjaavan lapsen menestymis-

mahdollisuuksista huolehtimiseen. Se on kasvatuksessa osa lapsen hyvän 

kasvun turvaamista. Vanhempien tarkoituksena on turvata lapselle mahdol-

lisimman suotuisat lähtökohdat ja valmiudet olla osana yhteiskuntaa. (Värri 

2000, 113, 117.) Yhdessäkään perheessä nuorta ei kuitenkaan ole painostettu 

tietylle alalle tai toivottu nuoren valitsevan tiettyä koulutusalaa tai ammat-

tia. Kaikki haastatellut vanhemmat tuntuvat arvostavan ammatteja tasapuo-

lisesti ja ovat tukeneet nuortensa valintoja. Tärkeimpänä nähdään se, että 

lapsi olisi onnellinen ja itse tyytyväinen valintaansa. Kukaan haastatelluista 

vanhemmista ei aseta ammatteja arvojärjestykseen, vaan pyrkii välittämään 

ennen kaikkea yleisesti elämään, työhön ja koulutukseen liittyviä arvoja jäl-

kipolvilleen kussakin sukupolvessa.

”Mmm.. tavallaan se, että tuota leipä on tärkeetä, mutta se että niinku 
jokainen on niinku arvokas omalla paikallansa ja omassa työssänsä. Et tuota 
musta niinku tietyt ammatit saa niinku semmosta kohtuutonta voisko sanoa 
kunnioitusta tai tämmöstä arvostusta, et tuota mut kaikki on niinku osaltan-
sa tärkeitä, suutari paikkaa kengät, ehkä ei tänä päivänä niin paljon mutta 
kuitenkin ja tuota ilman paskakuskeja me ei tulla toimeen ja sitte taas nokian 
iso-osaajaa me tarvitaan myös, että kaikilla on paikkansa, kaikki täydentää 
toinen toistansa ja se, että työ on yhtä arvokasta ja ite pitää niinku arvostaa 
sitä.” (äiti)

”No en minä tiiä, ei mulle nyt oo se valakolakki ollu, ei oo mulla ollu, 
että niinku monella se on ollu, että ei oo pentu mikkää jos ei oo ylioppilas.” 
(isoäiti)

Vanhemmat osallistuvat siis monin tavoin nuoren ammatinvalintapro-

sessiin. Vanhempien toimintaan kuuluu enimmäkseen kannustusta ja tausta-

tukena oloa. He ovat valmiita keskustelemaan ammatinvalintaan liittyvistä 

kysymyksistä nuoren kanssa, mutta antavat nuorelle tilaa tehdä itse omat pää-
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töksensä. Ammatinvalintaan liittyvät keskustelut sisältävät jonkin verran niin 

ohjausta ja neuvontaa kuin hyvien ja huonojen vaihtoehtojen pohdintaakin. 

Keskustelut ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi melko pinnallisia, sillä vanhem-

mat useimmissa tapauksissa varovat ilmaisemasta tarkemmin omaa kantaansa 

tietyn alan tai ammatin suhteen. Toisaalta nuoret eivät anna vanhemmille 

edes mahdollisuutta syvällisemmälle keskustelulle, koska haluavat pitää pää-

töksenteon itsenäisenä. Keskusteluun ja vuorovaikutukseen sisältyy näin ol-

len vanhempien osalta paljon kuuntelua sekä läsnäoloa. Vanhemmat tukevat 

välineellisesti nuorta niin ammatinvalintatilanteessa kuin jo koulutuspaikan 

selvittyä. He antavat rahallista tukea, kuljetus- ja muuttoapua sekä luovat rau-

hallista ympäristöä opiskelua varten. Toisaalta vanhemmat myös tarkkailevat 

nuoren toimintaa ja puuttuvat tilanteeseen, kun kokevat nuoren turvallisuu-

den tai hyvinvoinnin olevan uhattuna. Vanhemmat ennen kaikkea tuntuvat 

välittävän nuorelle arvoja koulutuksen, ammatin ja työn tärkeydestä. 

Erot ja yhtäläisyydet sukupolvien välillä

Kun tarkastellaan vanhempien osallistumista nuoren ammatinvalintaan kol-

men sukupolven kokemana, selkein ero on se, että vanhimman sukupolven 

nuoruuskokemukset eroavat muiden sukupolvien kokemuksista. Vanhimman 

sukupolven ammatinvalintatilanne itsessään erottuu selkeästi nuorempiin su-

kupolviin nähden. Isoäidit eivät ole juuri miettineet ammatinvalintaa, vaan 

ovat siirtyneet työelämään nuorina ja kehittyneet ammatissa työtä tehden. 

Heidän vanhempansa vaikuttavat tilanteessa poissaolevilta, ja vuorovaiku-

tus ammatinvalinnassa sisältää huomiotta jättämistä. Nuoren reaktiota tä-

hän puolestaan kuvastaa sulkeutuminen ja välttely, vanhempien huomiota ei 

edes yritetä tavoitella. (Vrt. Young ym. 1988, 33.) Vanhin sukupolvi ei vaiku-

ta juuri kaivanneen vanhempien mukanaoloa ammattiin siirtymisen vaihee-

seen. He kuvaavat vanhempiensa olemusta työntäyteisenä, ja työelämään 

siirtyminen on heille nuoruudessa ikään kuin itsestään selvää. 

”Oli ne veljet ja sisko siinä, ne oli niinku pienempiä ni ei äitillä ollu aikaa 
ennää. Et sillä se ei sitte ennää jaksanu siihen, että sitä piti vaan ite yrittää ja 
että se jospa sitä sitten sillä tavalla itsenäisty, ku sitä oli pakko niinku ihtesä 
sitte rueta tekemää ja vielä auttaa sitte äitiäkkii aina.” (isoäiti)

Haastattelija: Puhuitteko siitä vanhempien kanssa, että työpaikka kan-
nattas saaha tai.. ”Ei siitä ei kyllä ollu koskaan mittää puhetta.” Haastattelija: 

Mutta se vaan tuntu siltä? ”Se vaan tuntu siltä, että aina pitäs niinku kummin-
kii olla sitä työtä ja tekemistä, että ja ehkä sitä sillä tavalla sitte niinkun itekii, 
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ku sen päivän aina oli siinä, että se kuus kaheksan tuntia oltiin poissa ja illalla 
jäi sitä aikaa kotona olla.” (isoäiti)

Vanhimman sukupolven ammattiin siirtymisen vaihe näyttäytyy enem-

mänkin lapsen mukanaolona vanhempien toimissa eli perheen yhteiseksi hy-

väksi toimimisena. Ne, jotka asuivat vielä töihin siirtyessään kotona, toivat 

töistä saadun palkan perheen yhteiseksi hyväksi. Ahposen ja Järvelän (1983, 

43–44) mukaan olikin hyvin yleistä, että lapset toivat usein palkkatyöstä 

saamansa ansiot koko perheen hyödyksi ja vain harvemmin saivat omaa 

taskurahaa palkastaan. 

”Totta kai äitillä oli se, että lasten pitäs saaha siis työpaikka ja maholli-
simman silleesti, että se ois niin kun että viihtys siellä ja sillä tavalla, että ehkä 
se oli niin kun se rahallinen kysymys suurin siinä, että sitä rahhaa täyty saaha 
sitte ja niin ku se kumminkii meni aina sen koko perheen hyväks sitte se raha, 
että sitä ei niinku siinä sillä tavalla ollu, että sitä niin ku tänä päivänä nuo-
ret ku hankkii, ni niillä on se oma raha ja silleesti, mutta siihe aikaa niin ku 
piti meijänki antaa aina äitille rahhaa, että voihan se olla että tänä päivänä 
että monessa perheessa on vieläki sillä tavalla, että lapset antavat rahhaa, ku 
asuvat kotona, mutta tuota minä vaan luulen, että se on aika paljon toisin 
päin.” (isoäiti)

Vanhimman sukupolven edustajat ovat itse vanhempina toimineet lasten-

sa ammatinvalinnassa vuorovaikutteisemmin ja aktiivisemmin. Vanhemmat 

haluavat ennen kaikkea tarjota lapselleen parempia mahdollisuuksia kuin it-

sellä on ollut, ja koulutus koetaan tärkeänä. Koulutus on yhteiskunnassa jo 

selvä jatkumo peruskoulutuksen jälkeen ammattitaidon saavuttamiseksi ja 

työelämään siirtymisen välineenä. Isoäitien lapsille ammatinvalinnantilanne 

näyttäytyy erilaisena kuin heille itselleen nuorina. Ammatinvalintaa aletaan 

prosessoida tietoisemmin.

”Että ne tekis itellensä sen, että heijän elämästäänhän siinä on kysymys ja 
että heillä miten paremmin koulussa menis, ni sen paremmat mahollisuuet ois 
sitten jatkaa muuhun ammattiin.” (isoäiti)

”Tuota mä luulen, että meidän äidillä ei mitään sen kummempia toiveita 
oo ollu mutta isällä on ollu, että meijän isä on aina ollu semmonen kunnian-
himonen ja ehkä se on sitte tavallaan periytyny niin kun tai tullu sitä kautta 
minulle ja mun tyttärelle, jotain tämmöstä. Ja tuota niinku mä muistan kun 
hän sanoi, että hän kyllä kouluttaa, hän maksaa sun koulut, niin pitkälle kun 
sä käyt koulua, et niin ku tavallaan molemmat vanhemmat on köyhistä olois-
ta lähtösin ja tavallaan se, että tota niin kun, et ehkä siinä oli se, että toivottiin 
parempaa omille lapsille.” (äiti)
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Eroja sukupolvien välillä ilmenee myös nuoruuden kehitysvaiheen ku-

vauksissa. Vanhimman sukupolven kuvaukset eivät sisällä samanlaista itse-

näistymiskamppailua kuin nuorempien sukupolvien kuvaukset. Ylipäänsä 

vanhempien ja nuorten asema ja vuorovaikutus ammatinvalinnassa on eri-

laista vanhimman sukupolven nuoruuskokemuksissa kuin esimerkiksi heidän 

itsensä toimiessa vanhempina omille lapsilleen. Vanhempien vuorovaikutus 

lasten kanssa on lisääntynyt ja auktoriteettiasema heikentynyt siirryttäessä 

vanhimmasta sukupolvesta nuorempiin. Keskimmäisen sukupolven vanhem-

muudessa on ollut yhä enemmän tasavertaista vuorovaikutusotetta lasten 

ollessa nuoria. Ammatinvalintaan liittyvässä prosessissa tämä ilmenee siten, 

että vanhemmat ilmaisevat, etteivät halua vaikuttaa nuoren valintoihin ja 

samalla he myös toteavat, ettei nuori ole halunnut kuunnella heidän neuvo-

jaan. Nuorin sukupolvi tuo voimakkaimmin esille nuoruuden kehitysvaiheen 

tunteenilmauksia vanhempia kohtaan. 

”No ehkä mä oon tyytyväinen siitä, että vanhemmat on antanu mun tehä 
ne mun omat ratkasut, et niin ku jos ne ois mulle jotain tuputtanu, ni siinä 
vaiheessa mä oisin kyllä sanonu, että tunge se perseesees, ei vois vähempää 
kiinnostaa, siis ihan mitä tahansa alaa, vaikka se ois kiinnostanu mua, jos siinä 
vaiheessa ois tuputettu, ni mä oisin varmasti jättäny sen, sanonu jotain tosi 
pahasti ja hakenu ihan vastakkaiselle alalle.” (tytär)

”No suurimman osalta minä tein, oon tenyt ja teen tästä eteenpäinki ni 
valintani niinku ihan just silleen ku minusta tuntuu. Siihe ei kovin moni vai-
kuta.” (tytär) 

Eri sukupolvien välillä on havaittavissa myös joitain eroja, kun aihetta 

tarkastellaan yhteisten ja itsenäisten toimintojen näkökulmasta (vrt. Young 

ym. 1988, 33). Jaottelut yhtenäisiin ja itsenäisiin toimintoihin ilmenevät ku-

viosta 2. Kuviossa nuolet osoittavat sukupolviin, joita kukin sukupolvi on 

näkökulmastaan kuvannut.

Isoäitien omat vanhemmat eivät ole haastateltujen kuvauksien mukaan 

olleet lainkaan osallisia lastensa ammatinvalinnassa. Isoäitien sukupolven 

vanhemmat ovat kuitenkin itse vanhempina toimineet hyvinkin aktiivisesti 

mukana lastensa ammatinvalintaprosessissa. Vanhimman sukupolven edus-

tajat ovat ilmaisseet jonkin verran nuorelle mielipiteitä koulutusvalinnoista, 

kun taas keskimmäisen sukupolven edustajat painottavat enemmän sitä, ettei 

lasten ammatinvalintaan ole puututtu. Äitien sukupolvi vaikuttaa huomat-

tavasti pidättyvämmältä kuvatessaan nuorten kanssa käytyjä keskusteluja. 

Keskimmäinen sukupolvi siis pitää monet nuoren valintoihin liittyvät mie-

lipiteensä omana tietonaan ja luottaa nuoren itsenäiseen päätöksentekoky-
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kyyn. Jokainen keskimmäisen sukupolven edustaja on myös lapsensa kanssa 

yhdessä toimien ollut muuttoapuna, kun nuoren on täytynyt lähteä opiske-

lemaan toiselle paikkakunnalle. Vastaavaa yhteistoimintaa ei ilmennyt van-

himman sukupolven ja heidän lastensa välillä. Vielä silloin koulutuspaikka 

löytyi useimmin kotipaikkakunnalta.

Kuvio 2. Vanhempien mukanaolo ja osallistuminen ammatinvalintaan kolmessa 
sukupolvessa yhteisten ja itsenäisten toimintojen näkökulmasta 

Omat vanhemmat

Itse vanhempana

Nuorin
sukupolvi
(Tyttäret)

Vanhin 
sukupolvi
(Isoäidit)

Keskimmäinen 
sukupolvi

(Äidit)

Yhteinen toiminta

Vanhempien mukanaolo ja osallistuminen 
nuoren ammatinvalintaan

Itsenäinen toiminta

– Vanhemmat eivät ole osallistuneet ammatinvalintaan
– Vanhempien mukanaoloa ei edes odotettu
– Nuori pikemminkin mukana perheen toiminnassa: 

kotityöt ja tienestit
– Ei varsinaista ammatinvalintaa: ammattiin 

siirtyminen työn kautta

– Keskustelu
– Ohjaus/neuvonta
– Vaihtoehtojen ehdotus/

punnitseminen
– Mielipiteen ilmaisu
– Työhön liittyvien 

arvojen välittäminen
– Kannustus
– Tiedon jakaminen 
– Kiinnostus

– Välineellinen tuki
– Mahdollistaminen
– Omien verkostojen 

hyödyntäminen

– Keskustelu
– Pidättäytyminen 

mielipiteen ilmauksessa
– Vaihtoehtojen ehdotus
– Muuttoapu
– Tukeminen
– Myötäeläminen
– Nuoren toimintaan 

puuttuminen 
tarvittaessa

– Kiinnostus

– Välineellinen tuki
– Mahdollistaminen
– Tarkkailu
– Luottaminen lapsen 

kykyyn valita
– Itsenäiset ajatukset 

nuoren valinnoista
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Pohdinta 

Tutkimuksessa selvitettiin vanhempien osallistumista nuoren ammatinva-

lintaan kolmen sukupolven kokemana. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota 

vanhempien osallistumisessa ilmeneviin yhtäläisyyksiin ja eroihin kolmen su-

kupolven aikana. Empiirinen aineisto käsitti kolme eri perhettä, joissa kolme 

eri sukupolvea oli edustettuna. Aineisto on pieni ja informantit on koottu sa-

malta alueelta, pienestä itäsuomalaisesta kaupungista. Aineisto antaa kuvaa 

melko tiiviissä perhesuhteessa elävistä kolmen sukupolven perheistä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että nuori on tehnyt ammatinvalintaan liitty-

viä pohdintoja ja valintoja hyvin itsenäisesti kaikissa kolmessa sukupolvessa. 

Haastatellut vanhemmat ovat antaneet kertomansa mukaan nuoren tehdä 

päätöksensä itse. Vanhemmat ovat kuitenkin osallistuneet monin tavoin 

nuoren ammatinvalintaan. He ovat toimineet taustatukijoina, kuuntelijoina, 

kannustajina, välineellisen ja taloudellisen tuen antajina, tarkkailijoina, aktii-

visina tilanteisiin puuttujina sekä ammatteihin ja työhön liittyvien arvostus-

ten välittäjinä. Sukupolvien välillä selkein ero ilmeni vanhimman sukupolven 

omissa nuoruuskokemuksissa muiden sukupolvien kokemuksiin nähden. Van-

himman sukupolven kuvauksissa heidän vanhempansa eivät ole osallistuneet 

lainkaan lastensa ammatinvalintaprosessiin. Ammattiin on siirrytty luontai-

sesti työn perässä. Vanhimman ja keskimmäisen sukupolven osallistuminen 

nuoren ammatinvalintaan on ollut hyvin samankaltaista. Haastateltujen 

kertomuksissa vanhemmat vaikuttavat tietoisesti pidättäytyvän ilmaisemasta 

mielipiteitään nuoren ammatinvalinnasta. 

Tarkastelunäkökulman kiinnostavuus kiinnittyy vanhempien osallistu-

misen muutoksiin kolmen sukupolven aikana. Vaikka vanhempien ja lasten 

välinen vuorovaikutus kasvatuksessa on sukupolvien aikana lisääntynyt, ei 

tämä välttämättä tule samalla tavoin ilmi ammatinvalintaan liittyvissä kes-

kusteluissa. Nuori on tehnyt ja tekee pitkälti pohdintaa ammattiin ja koulu-

tukseen liittyen yksin ja itsenäisesti. Nuorella voi olla hämmentäviä tilanteita 

ja valintaan liittyviä epävarmuuksia, joiden käsittelyyn ei välttämättä ha-

luta ottaa vanhempia mukaan oman itsenäisyyskehityksen ollessa aluillaan. 

Vanhempien osallistuminen vanhimmassa ja keskimmäisessä sukupolvessa 

ilmenee useimmin kannustuksena, tukena, käytännön apuna ja myötäelä-

misenä. Tämän tyyppistä mukanaoloa Phillips ym. (2001, 200) kuvaavat 

ehdottomaksi tukemiseksi (unconditional support). Tukeminen on aktiivista 

ja hyväksyvää, eli miltei jokaista ammatillista valintaa tai päätöstä tuetaan. 

Samalla kuitenkin vanhempien ja nuorten ammatinvalintaan liittyvien kes-
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kustelujen syvyydessä voisi nähdä jonkin verran piirteitä myös ei-aktiivisesta 

tukemisesta (nonactive support). Vanhemmat ovat keskusteluissa muodolli-

sesti kannustavia, mutta melko passiivisia. Vain vanhin sukupolvi on antanut 

lapsilleen jonkin verran ohjeita ja ohjausta. Vanhemmat jakavat harvaksel-

taan myös tietoa (information provided), ja vain muutama mainitsee van-

hemman ehdottaneen ohimennen eri vaihtoehtoja (alternatives provided). 

(Vrt. Phillips ym. 2001, 200.) Erilaisia mahdollisuuksia tai valintoja ei juuri-

kaan punnita tai pohdita yhdessä vanhempien kanssa. Kuvauksissaan nuoret 

ilmaisevat selkeästi, että eivät halua vanhempien puuttuvan ammatinvalin-

taan liittyvään prosessiin. 

Tutkimuksen havainnoilla on yhteyttä Korhosen (1994, 63; 1999, 232) 

huomioihin kasvatuksen muutoksista. 1950-luvulla vuorovaikutus lasten 

kanssa sisälsi kieltoja ja käskyjä, nykyisin tilalle on tullut keskustelua ja neu-

vottelua. Kuuliaisuussuhteesta on tullut keskustelu- ja neuvottelusuhde. Sa-

malla suhde lapsiin on tasavertaisempi ja läheisempi kuin aiemmin. Rajoja 

asetetaan neuvotellen, vaikkakin edelleen löytyy myös tiukkaa auktoriteet-

tista asemaa kiistatilanteissa käyttäviä vanhempia. (Korhonen 1994, 63; Kor-

honen 1999, 232.) Tutkimuksen sukupolvissa vanhempien ammatinvalintaan 

osallistumisessa voi nähdä yhtäläisyyttä myös Katvalan (2001, 98) tutkimuk-

sen päätelmiin äitien läsnä- ja poissaolosta kolmessa sukupolvessa. Tutki-

muksessa vanhimman sukupolven kertomuksissa heidän äitiensä poissaolo 

korostui. Keskimmäisen sukupolven kohdalla puolestaan äidit esittäytyvät 

niin poissaolevina kuin läsnäolevinakin, ja vanhemmat ovat jo enemmän läs-

nä. Nuorin sukupolvi puolestaan ei puhu lainkaan poissaolosta, vaan läsnä-

olo näyttäytyy monimuotoisena. (Katvala 2001, 98.) Vanhempien voidaan 

nähdä olevan eri sukupolvissa samalla tavoin ammatinvalinnassa mukana 

tai poissaolevina. Isoäidit kertovat omien vanhempiensa olleen poissa am-

matinvalintaan tai ammattiin siirtymiseen liittyvistä tilanteista. He itse ovat 

vanhempina toimineet niin läsnä- kuin poissaolleinakin lastensa ammatinva-

linnassa. 

Tutkimuksen tulokset ovat merkityksellisiä opinto- ja oppilaanohjaajan 

työtä ajatellen. Nuori tarvitsee tietoa ammateista ja erilaisista koulutusvaih-

toehdoista. Vuorovaikutuksen elementit auttavat jäsentämään valintoja ja 

ammatillisia pohdintoja. Vanhemmat osallistuvat nuoren ammatinvalintaan 

muun muassa kannustaen, ilmaisten jonkin verran mielipiteitään, antaen 

taloudellista tukea ja luoden suotuisia olosuhteita. Vanhemmat vaikutta-

vat haastateltujen kuvauksissa kuitenkin melko pidättäytyviltä ammmatin-

valintaan liityvissä keskusteluissa. He eivät haasta nuorta pohtimaan omia 
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valmiuksiaan, kykyjään ja kiinnostuksiaan tai välitä tietoa ammateista tai 

työelämästä. Koska vanhemmat pysyttelevät ammatinvalintakeskusteluissa 

enimmäkseen pidättäytyvinä, tarvitaan opinto-ohjaajia institutionaalisena 

tukena avaamaan nuoren ajatuksia ammatinvalinnalle. Opinto-ohjaajien 

tehtävä on myös kannustaa vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa am-

matinvalintaan liittyvistä asioista. Tässä tutkimuksessa muutamat haastatellut 

niin keskimmäisessä kuin nuorimmassakin sukupolvessa ilmaisivat, että olisi-

vat kaivanneet vahvempaa vanhemman mukanaoloa ammatinvalinnassaan. 

Kukaan ei osannut kuitenkaan määrittää tarkemmin, millaista osallistumis-

ta vanhemmilta toivottaisiin. Nämä maininnat liittyivät etenkin tilanteisiin, 

joissa päätöksen tekeminen tai oman polun löytäminen on ollut haastavaa. 

”No tuota, kyllä mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mulla on semmo-
nen olo, että se (äiti) on mua tukenu siinä mitä mä valitsen, mutta mä vaan 
mietin sitä… että mistä mä, tai en mä oikeestaan nyt oo enää sitä hirveesti 
miettiny, koska mun ei oo enää tarvinnu, mutta sillon mä mietin, sitä, että 
mistä se tuli se mun ahistus, että mistä mä otin sen ahistuksen, että no ehkä se 
oli niin iso vastakkainasettelu vaan se [koulutusala] ja [koulutusala], että ehkä 
mä koin niin ku… En tiiä mitä se ois voinu tehä toisin.” (tytär)
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PALASIA VAI KOKONAISIA? – SEURUSTELU, 
ELÄMÄNSUUNNITTELU JA LUKION OPINTO-OHJAUS

Laura Juuti & Anu Kinnunen

”Ei se nyt miu mielest tarvii mikää kuitenkaan sielunhoitopaikka olla niinku, 

välttämättä. Tietenki ain hyvähän se on jos se niinki.”

Edellinen poiminta on osa nuoren pohdintaa kokonaisvaltaisesta ohjaukses-

ta ja sen tarpeellisuudesta. Tarvitseeko opinto-ohjauksessa sitten keskustella 

muusta kuin jatko-opinnoista? Voiko nuorelle olla hyötyä eri elämänaluei-

den käsittelystä opinto-ohjauskeskustelussa? 

Tämä artikkeli perustuu vuosina 2006–2007 toteuttamaamme pro gra-

du -tutkielmaan. Tavoitteenamme on tuoda esiin, millaisia kokemuksia ja 

ajatuksia nuorilla on seurustelun käsittelystä osana elämänsuunnittelua luki-

on opinto-ohjauksessa. Tarkastelumme kohdistuu etenkin yksilöohjauspro-

sessiin. Esittelemme nuorten kokemusten kautta aukeavaa kuvaa opinto-oh-

jauksen arjesta ja pohdimme edelleen sen suhdetta holistista näkökulmaa 

edustaviin ohjausteorioihin. 

Tutkimuksellamme haluamme lisätä ymmärrystä nuorten elämäntodelli-

suudesta ja sen kautta avautuvista ohjauksen tarpeista ja mahdollisuuksista. 

Ymmärtämällä seurustelun merkityksiä nuoren elämänsuunnittelussa saadaan 

tietoa tämän elämänalueen nostamista ohjaustarpeista. Tarkastelemme tut-

kimuksessamme nuoruutta, elämänsuunnittelua ja seurustelua myös yhteis-

kunnallisesta näkökulmasta, ja pyrimme hahmottamaan nuoren elämään ja 

sen suunnitteluun kohdistuvia normeja ja odotuksia. Nuoruutta lähestymme 

sosiaalisena ilmiönä ja henkilökohtaisena kokemuksena. Samasta viitekehyk-
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sestä tarkastelemme myös nuoren seurustelua ja elämänsuunnittelua.

Koska tutkimuksemme keskiössä on nuori oman elämänsä suunnittelija-

na, myös ohjauksen tarkastelunäkökulma sijoittuu nuoren kokemuksiin: mil-

laisia kokemuksia nuorella on opinto-ohjauksesta ja millaisia mahdollisuuksia 

hän näkee ohjauksella olevan elämänsuunnittelun areenana. Ohjauksen kir-

jallisuudessa ja tutkimuksissa ohjausta tarkastellaan usein siitä näkökulmasta, 

miten ohjaaja rakentaa ja ymmärtää ohjausprosessia vastatakseen yksilön tar-

peisiin (esim. Amundson 2003; Pirttiniemi 2004; Richardson 2002). Samoin 

Peavy (1997, 1998, 2000) painottaa ohjaajan toimintaa, vaikka hän toisaalta 

käsittelee elämänsuunnittelua, valintoja ja päätöksentekoa myös ohjaajan ja 

asiakkaan yhteisenä toimintana ja kokemuksena. Juutilainen (2003) puoles-

taan on tutkimuksessaan tarkastellut sekä ohjaajan että nuoren näkökulmaa 

ohjaukseen. 

Ohjauksen holistista näkökulmaa edustavien teorioiden ja tutkimusten 

(esim. Amundson 2003; Peavy 1998, 2000; Phillips 1997; Richardson 2002; 

Schultheiss 2003) pohjalta ohjaus voidaan nähdä kokonaisvaltaisesti ihmisen 

elämänsuunnittelua tukevana toimintana, jossa esimerkiksi koulutussuunni-

telmia ei tulisi käsitellä irrallaan yksilön elämänkokonaisuudesta. Ohjauksen 

holistisista näkökulmaa edustavissa teorioissa ja tutkimuksissa painopisteenä 

on yksilön elämänalueiden kartoittaminen ja hänen elämänsä kokonaisval-

tainen huomioiminen, jolloin koulutussuunnitteluun ja ammatinvalintaan 

liittyviä kysymyksiä ei tarkastella elämänkokonaisuudesta irrallaan. Nämä eri 

elämänalueiden merkityksiä esiin nostavat ohjausteoriat ja niiden erilaiset 

tavat hahmottaa ihmisen elämänkokonaisuutta ja suhdeverkkoja ohjaukses-

sa toimivatkin tutkimuksemme keskeisenä teoreettisena lähtökohtana. Peavy 

(1997, 125) jäsentää tutkimuksemme keskeisen lähtökohdan todetessaan 

”life is lived holistically”, eli elämää eletään kokonaisvaltaisesti. Elämänsuun-

nittelu itsessään ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä, ja tältä pohjalta 

tarkastelemme nuorten elämänsuunnittelua ja opinto-ohjausta tuon suunnit-

telun areenana yhden nuorten elämänalueen, seurustelun, näkökulmasta. 

Toteutimme tutkimuksemme laadullisilla tutkimusmenetelmillä fenome-

nologis-hermeneuttisessa hengessä. Seurustelevat abiturientit toivat tutki-

mukseemme nuoren äänen teemahaastattelujen kautta. Haastateltavien va-

lintakriteerinä oli, että nuoret ovat seurustelevia lukion abiturientteja, mutta 

emme asettaneet mitään kriteerejä esimerkiksi seurustelun keston, lukion 

suorittamisajan tai nuorten iän suhteen. Valitsimme haastattelujen toteutta-

miseen kahdenkeskisen teemahaastattelun, sillä halusimme päästä suoraan 

vuorovaikutukseen nuorten kanssa ja kuulla nuorten kertomuksia omasta 



Seurustelu, elämänsuunnittelu ja lukion opinto-ohjaus  59

elämästään. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 48) mukaan teemahaastattelussa 

voidaan keskittyä ihmisten tulkintoihin ja vuorovaikutustilanteessa asioille 

annettaviin merkityksiin. Päädyimme tähän haastattelumenetelmään, sillä 

halusimme pitää haastattelutilanteen avoimena nuorten omille ajatuksille ja 

vuorovaikutukselle. 

Keräsimme aineiston tutkimukseemme haastattelemalla seitsemäätoista 

18–20-vuotiasta itäsuomalaista abiturienttia huhti-toukokuussa 2006. Tytöt 

olivat poikia innokkaampia osallistumaan haastatteluun, ja niin sukupuo-

lijakaumasta tuli epätasainen. Haastattelemistamme nuorista 13 oli tyttöjä 

ja 4 poikia. Nuorten anonymiteetin turvaamiseksi tunnistetiedot ja muut 

mahdollisesti nuoren tunnistamiseen johtavat yksityiskohdat on muutettu, 

häivytetty tai poistettu. Käytimme nuorten ajatusten, kokemusten, merki-

tyksenantojen ja elämäntodellisuuden näkyväksi tekemiseen ja analysointiin 

laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmää, laadullista sisällönanalyy-

sia (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 93). Lähestyimme aineistoamme fenome-

nologis-hermeneuttista tutkimusotetta mukaillen ja pyrimme tulkitsemaan ja 

ymmärtämään nuorten kokemuksia ja ajatuksia sekä tuomaan niitä merki-

tyksineen näkyväksi (ks. Hannula 2007, 119). Analyysimme oli pääosin ai-

neistolähtöistä, mutta joissakin osuuksissa analyysimme oli voimakkaammin 

sidoksissa teoriaan (ks. Eskola 2001, 136; Kiviniemi 2001, 68; Tuomi & Sara-

järvi 2002, 97–98).

Ohjaus elämänsuunnitteluna  

– relationaalisuus keskeisenä näkökohtana

Keskeisenä teoreettisena lähtökohtana tutkimuksessamme toimivat eri elä-

mänalueiden merkityksiä esiin nostavat ohjausteoriat ja niiden erilaiset ta-

vat hahmottaa ihmisen elämänkokonaisuutta ja suhdeverkkoja ohjauksessa 

(ks. esim. Peavy 1998, 2000; Amundson 2003; Richardson 2002; Phillips 

1997; Schultheiss 2003). Ihmisen elämässä on esimerkiksi Peavyn (1998, 78), 

Amundsonin (2003, 47–49) ja Richardsonin (2002, 414) mukaan tunnis-

tettavissa erilaisia alueita, jotka ohjauksessa tulisi huomioida. Peavy (2000, 

24) toteaa, että ohjaajan tarjotessa inhimillistä läsnäoloa hän ei voi jättää 

huomioimatta ihmisen elämän eri puolia, sillä ne kietoutuvat kaikki yhteen 

ihmisen elämänkokonaisuudessa. Richardsonin (2002, 414) mukaan elämän-

alueet tarjoavat laajemman ja holistisemman käsityksen elämään, muutok-
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seen ja kehitykseen. Tältä pohjalta nuoren elämänsuunnittelua ei siis nähdä 

ainoastaan koulutuspolun valintana, vaan siihen kuuluu kokonaisvaltainen 

tulevan elämän näkymöinti ja pohdinta.

Schultheissin (2003, 304–305) kuvaama relationaalinen teoria tarjoaa 

käsitteellisen viitekehyksen, joka tukee kokonaisvaltaisempaa tilannesidon-

naista ymmärrystä ihmisten ja suhteiden välisestä riippuvuudesta. Relatio-

naalisen teorian ja urateorian yhdistäminen tähtää Schultheissin mukaan 

kokonaisvaltaisemman käsitteellisen viitekehyksen tai metaperspektiivin tar-

joamiseen, jotta voidaan tunnistaa tärkeitä merkityksiä ihmisen suhteiden ja 

hänen elämäntodellisuutensa välillä. Ohjauksen avulla löydettävä näkökul-

ma voikin Schultheissin mukaan auttaa asiakkaita suuntaamaan toimintaansa 

siten, että molemminpuolinen riippuvuus toisiin tulee kunnioitetuksi yhden-

mukaisesti taustalla olevien tarpeiden ja toiveiden kanssa. 

Hansenin (2001) holistinen elämänsuunnittelumalli sisältää laajan ko-

konaisvaltaisen näkökulman, jossa huomioidaan eri elämänalueet, roolit, 

kulttuurit, sosiaalinen sukupuoli, ajattelun ja tietämisen tavat sekä henkilö-

kohtaisten ja urakysymysten toisiinsa liittäminen. Elämänsuunnittelumallis-

sa keskitytään kokonaisvaltaiseen eri ulottuvuuksia ja rooleja yhdistelevään 

ajatteluun, tasapuolisiin arvoihin ja yksilöiden auttamiseen urapäätösten 

tekemisessä eri näkökulmia huomioiden. Hansen tuo esiin myös nykyisen 

työelämän ja yhteiskunnan vaatimat relationaaliset kompetenssit. Monien 

yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten kautta on havaittavissa, että ky-

symykset ihmissuhteista ja tasapainosta sekä yhteisöllinen vastuu ovat siir-

tyneet yhteiskunnassa keskiöön. Hansen ottaa ammatinvalinnan lineaarisia 

prosesseja kauaskatseisemman suunnan kohti kokonaisvaltaisempaa näke-

mystä maailmasta, missä työ nähdään suhteessa muihin elämänrooleihin. 

Hansen pohtiikin, ollaanko ohjauksessa valmiita kohtaamaan dynaamisessa 

yhteiskunnassa elämänvalintojaan ja päätöksiään tekevien erilaisten ihmisten 

tarpeet. (Hansen 2001, 261, 263, 265.) Myös Kasurinen (1999, 180) laajen-

taisi ohjauksen toimintakehystä nuorten tarpeiden ja ajan vaatimusten mu-

kaan, sillä hän näkee, että ohjauksessa pitäisi keskittyä pidemmän tähtäimen 

näkymiin kurssien ja jatkokoulutusalojen valinnan sijaan. 

Richardson (2000) kuvaa nopeiden muutosten olevan stressaavia ja epä-

varmuutta lisääviä, mutta kokee niiden tarjoavan myös ainutlaatuisia mah-

dollisuuksia nähdä tarkemmin sosiaalisten järjestelmien vaikutukset niissä 

eläviin yksilöihin. Ohjausalan ammattilaisten tulisikin reflektiivisesti pohtia, 

kuinka ohjaus voisi parhaiten palvella yksilöitä. Richardson korostaa yksilö-

herkkää näkökulmaa sekä työn henkilökohtaista merkitystä ja paikkaa yk-
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silön elämässä. Ohjauksessa tulisi tukea yksilöllistä valtautumista. Richard-

son kuvaa valtautumisen kannalta olennaisena tavoitteiden tunnistamisen, 

henkilökohtaisten resurssien kehittämisen ja käyttämisen niiden saavuttami-

seksi sekä neuvottelun ympäristön kanssa tarvittavien resurssien saamiseksi. 

(Richardson 2000, 197, 204.)

Yhdessä ja erikseen – seurustelu osana 

nuoren elämää ja elämänsuunnittelua

Nuoret pitävät seurustelusuhteita yhtenä merkittävimmistä ja vaikuttavim-

mista ihmissuhteistaan (Adams, Laursen & Wilder 2001, 360). Seurustelu on 

aihe, johon heijastetaan paljon omia käsityksiä sukupuolesta, itsestä sukupuo-

lisena toimijana sekä omasta paikasta yhteisössä (Tolonen 2002, 222). Oman 

tutkimuksemmekin perusteella voimme sanoa, että seurustelu on nuorille 

tärkeä elämänalue, jolle he antavat erilaisia merkityksiä elämänsuunnittelus-

saan, niin ajatusten, tunteiden kuin käytännön tasolla. Osalla aineistomme 

nuorista seurustelu on aktiivisesti läsnä kaikessa elämässä ja sen eri alueilla, 

kun taas osalla se näkyy lähinnä tunteiden ja ajatusten tasolla. Samoin kuin 

Näre (2004, 79; 2005, 112–113) on todennut, myös aineistomme nuoret 

suhtautuvat seurusteluun ja rakkauteen melko realistisesti kuvaten esimer-

kiksi kumppanuutta. Seurustelu merkitsee nuorille välittämistä, turvallisuutta 

ja mukana elämistä. Seurusteluaan kuvatessaan nuoret korostivat erityisesti 

luottamuksen merkitystä.

Vaaranen (2006) pohtii seurustelun näkemistä myös yhteiskunnallisena 

normina, johon nuorten tulee vastata. Seurustelusuhteet ovat osa nuorten 

elämää, ja Vaarasen mukaan nuoruuteen ja aikuistumiseen liittyykin muiden 

odotusten ohella myös odotus opetella elämää seurustelusuhteissa. Seuruste-

levien parien joukkoon kuulumalla voidaan omalla kohdallaan toteuttaa tätä 

yhteiskunnassa vallitsevaa normia, mitä kautta itsessään suhteeseen sitoutu-

minen voi joskus olla jopa tärkeämpää kuin tunnetason yhteys. (Vaaranen 

2006, 26, 28.) Beckin ja Beck-Gernsheimin (1995, 16) mukaan enemmistö 

nuorista etsii kuitenkin myös tunnetason sitoutumista. 

Aineistomme perusteella elämänsuunnittelun kuvaukset kytkeytyvät 

monen nuoren pohdinnoissa seurusteluun. Seurustelu on sekä peilauspinta 

nuorten elämänsuunnittelulle että itsenäinen teema elämänsuunnittelussa. 

Osa nuorista kertoi tekevänsä seurustelukumppaninsa kanssa yhteistä tulevai-
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suudensuunnittelua. Nämä nuoret kertoivat tekevänsä suunnitelmia täysin 

yhdessä tai yrittävänsä keskustelemalla löytää molemmille osapuolille sopi-

via ratkaisuja. Nuoret kokivat ensiarvoisen tärkeänä omien tulevaisuuden 

toiveiden ja haaveiden toteutumisen, mutta pitivät tärkeänä myös yhteisen 

elämän mahdollistumista seurustelukumppanin kanssa. Osa nuorista taas ei 

kertonut seurustelunsa saavan aktiivista merkitystä varsinaisten tulevaisuu-

densuunnitelmien teossa, mutta tällöinkin nuoret kuvasivat pohtivansa suh-

teen tulevaisuutta ja keskustelevansa seurustelukumppaninsa kanssa erilaisista 

tulevaisuuden vaihtoehdoista. 

Seurusteleva nuori siis antaa seurustelusuhteelleen erilaisia merkityksiä 

tulevaisuudensuunnittelussaan. Suunnitelmia voidaan tehdä yhdessä, tai 

kumppani voidaan haluta huomioida omissa suunnitelmissa. Seurustelu mui-

den läheisten ihmissuhteiden tapaan voi olla tulevaisuutensa suuntia pohti-

valle nuorelle myös tärkeä tuen lähde, minkä myös Schultheiss (2003) on 

todennut. Samoin ihmissuhde voi Schultheissin mukaan saada merkityksiä 

itsetunnon ja tiedon kautta. Muita tärkeitä suhteisiin liittyviä tekijöitä voivat 

olla esimerkiksi niiden merkitys roolimallina, persoonallisuuden piirteiden 

ja ideologian kannalta sekä lapsuuden kokemuksiin, suhteiden häiriöihin ja 

maantieteelliseen sijaintiin liittyvinä tekijöinä. (Schultheiss 2003, 302.) Näitä 

tekijöitä voidaan havaita myös oman aineistomme perusteella. Nuoret poh-

tivat suunnitelmia tehdessään paljon etenkin maantieteellistä sijaintia suh-

teessa läheisiin ihmissuhteisiin. Myös esimerkiksi seurustelukumppanin kanssa 

käytävät keskustelut ja tunnelmien jakaminen koetaan tärkeänä.

Seurustelun merkitykset nuoren elämänsuunnittelussa eivät aina siis ole-

kaan konkreettisia tai edes ulospäin näkyviä. Seurustelulla on pääsääntöisesti 

melko suuri merkitys nuoren tulevaisuutta koskevissa ajatuksissa, ja suhteen 

tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä pohditaan paljon. Nuorten pohdinnoissa 

korostuvat sekä konkreettisesti omaan seurustelusuhteeseen ja sen tulevai-

suuteen sekä yleisempään parisuhde-elämään kohdistuvat pohdinnat. Nuori 

voi kokea seurustelukumppanin elämässään pysyvänä ja vakaana tekijänä, 

kun elämäntilanteessa tapahtuu muuten paljon muutoksia. Seurustelu voi 

tällöin tuoda turvallisuuden tunnetta elämään. Tämän on todennut myös 

Hoikkala (1998, 99), jonka mukaan elämän käydessä epävarmemmaksi 

ihmis- ja parisuhteisiin liitetään valtava lataus turvallisuuden lupaajina. Ai-

neistomme nuoret pohtivat kuitenkin myös oman itsenäisyyden ja yhteisen 

elämän rakentamisen välistä tasapainottelua. Nuoret haluavat sitoutua suh-

teeseen, mutta kuitenkin pohtivat samalla sitä, mitä sitoutuminen merkitsee 

oman itsenäistymisen ja yksilönä kasvamisen kannalta.
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Rajattua vai avointa keskustelua  

– seurustelukysymykset lukion opinto-ohjauksessa

Tuoreista ohjauksen teoreettisista suuntauksista Schultheissin (2003, 301) ku-

vaama relationaalinen ohjauksen lähestymistapa korostaa suhteiden näkö-

kulmaa uraprosessin tukemisessa. Suhteissa ilmenevät elementit voivat olla 

suunnittelussa sekä tukena että haittana, ja ne voivat vaikuttaa kykyymme 

selvitä tehokkaasti haastavista uratehtävistä tai hyötyä ohjauskäytännöistä. 

Ohjauksessa ei ole Schultheissin mukaan ollut aiemmin lähestymistapoja, jois-

sa työn ja ihmissuhteiden alueet sekoittuvat. Jotta voidaan saada esille työ- 

ja uraelämiin liittyvää eri suhteiden välisten yhteyksien verkkoa, tarvitaankin 

innovatiivisia malleja ohjaukseen. Syvät yhteydet toisiin ihmisiin eivät voi 

jäädä huomiotta ohjauksessa, vaan yhteyksiä toisiin ihmisiin sekä kasvua ih-

misten välisessä vuorovaikutuksessa tulisi pyrkiä ymmärtämään paremmin. 

(Schultheiss 2003, 301; ks. myös Richardson 2000, 206.) Tämänkaltaisia ko-

kemuksia tai näkemyksiä ei kuitenkaan ollut havaittavissa, kun aineistomme 

nuoret kuvasivat ja pohtivat ohjauksen käytäntöä. Nuoret hahmottivat seu-

rustelun osana elämänsuunnitteluaan, mutta sen moniulotteisten kysymysten 

pohdinnassa ohjausta ei juurikaan mielletty uusien näkökulmien avaajaksi. 

Aineistomme pohjalta voimmekin todeta, että seurustelusta ei yleensä 

keskustella ohjauksessa. Valtaosa aineistomme nuorista ei ollut maininnut 

seurustelusuhteestaan lainkaan opinto-ohjaajalleen, eikä tämä ollut kysynyt 

heiltä mitään siitä. Aineistomme nuorista ainoastaan tytöillä oli kokemuk-

sia ohjaustilanteista, joissa seurustelu oli ollut jollakin tavalla läsnä, ja tytöt 

myös pohtivat enemmän seurustelun käsittelyn mahdollisuuksia ohjauksessa. 

Nuorten kertoman perusteella voidaan myös todeta, että opinto-ohjaaja on 

joskus voinut olla tietoinen nuoren seurustelusuhteesta, mutta kumpikaan 

osapuoli ei ole ohjauksen yhteydessä tuonut ilmi tietoisuuttaan tästä. Jos 

seurustelusta keskustellaan ohjaustilanteessa, se ei yleensä tapahdu suoraan ja 

avoimesti, vaan seurusteluteema kytkeytyy johonkin ohjauksessa keskustelta-

vaan aiheeseen usein sivumainintana. Seurustelua sivuttiin omassa aineistos-

samme opinto-ohjauksen yhteydessä jatko-opiskelupaikkakunnan valinnan 

pohtimisen, yleisten kuulumisten läpi käymisen ja seurustelukumppanille 

tehtävän tiedonhaun yhteydessä. Nuorten kertoman mukaan missään näistä 

tilanteista keskustelu ei ollut edennyt avoimesti, kun seurustelu oli tullut oh-

jauksessa esiin. Seurusteluteemaa ei joko oltu avattu keskustelussa lainkaan 

tai usein osapuolten seurustelua koskevat implisiittiset oletukset ja asenteet 

olivat sävyttäneet keskustelua. 
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Miksi seurustelusta ei puhuta opinto-ohjauksessa?

Aineistomme kautta maalautuu näkymä henkilökohtaisesta ohjauksesta ra-

jattuna keskusteluna, jossa seurustelu ei saa sijaa omana teemanaan osana 

nuoren elämää eikä usein nuoren suunnitelmien yhteydessäkään. Seurustelu 

näyttääkin jäävän nuorten mielissä varsin etäiseksi ohjauksen keskusteluai-

heissa. Esimerkiksi Tanja kuvaa, että hänen lukiossaan seurustelusta keskus-

teleminen opinto-ohjauksessa on varsin harvinaista todeten: ”hyvin harvat 

semmosta niiku ees puhuu --- mutta nii, ei siitä… puhuta.” Hän kertoo myös, 

että opinto-ohjaaja voi olla tietoinen nuorten seurustelusta, mutta siihen 

liittyviä kysymyksiä ei kuitenkaan oteta puheeksi. Myös Elinan kokemusmaa-

ilmassa seurusteluun liittyvien asioiden käsittely ohjauksessa tuntuu hyvin 

kaukaiselta ajatukselta, sillä Elina mieltää ohjaussuhteen käsiteltävien asioi-

den kannalta tiukkarajaisena ”virkasuhteena”, jossa ei käsitellä eikä haluta 

käsitellä muita asioita kuin opiskelua. Kysyttäessä toiveista seurustelun huo-

mioimisen suhteen Elina kuvaakin ohjaussuhdetta näin: ”tämmöne varmaa 

virkasuhde tai, et ei kyl ehkä haluiskaa opon kaa mennä semmosist asioist 

juttelemaa.”

Seuraava haastattelijan ja Aijan vuoropuhelu ilmentää joidenkin nuor-

ten ajatuksia seurustelusuhteen käsittelystä ohjauksessa. Haastattelija vetää 

yhteen aiemmin käytyä keskustelua Aijan ja hänen poikaystävänsä Kallen 

suunnitelmien yhteensovittamisesta ja yhteisistä suunnitelmista. Tältä poh-

jalta haastattelija tiedustelee Aijan ajatuksia seurustelukysymysten tuomisesta 

osaksi ohjauskeskustelua. 

Haastattelija: Joo. Mites sitte ku siulla on suunnitelmii kuitekii, Kallellaki 
on ollu sillee, osansa siun…

Aija: Mmm-mm.
Haast.: …suunnitelmien teossa, ni ootko näistä kysymyksistä keskustellu 

sitte, opon kanssa?
Aija: Een. Een ollenkaa, että, ei, kyllä mie luotan siihe että mie osaan ite 

tavallaan, joustaa niissä sen verra että, et ei niissä niinku mulle haittaa oo, 
että opiskelenko mie liiketaloutta just Jyväskylässä vai täällä.

Aija kokee seurustelun henkilökohtaisena omaan suunnitteluun liittyvä-

nä tekijänä, jonka pohtimista yhdessä opinto-ohjaajan kanssa hän ei koe 

tarpeellisena. Aijalle on olennaista oma kyky hahmottaa suunnitelmia eri 

suhdeverkoissa ja löytää tasapaino omien suunnitelmien ja yhteisiin suunni-

telmiin liittyvän joustamisen välillä. Aija kokee pystyvänsä itsenäisesti pun-

nitsemaan seurustelusuhteensa vaikutuksen suunnitelmiinsa ja uskoo voivan-
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sa huomioida sen siten, ettei siitä ”oo haittaa”. Näin ollen hän ei koe, että 

ohjauksella voisi olla tässä jotakin annettavaa. Aijan kanssa samankaltaisessa 

pohdinnassaan Petri kuitenkin tuo esiin myös, että ohjauksessa olisi tärkeää 

voida tarvittaessa ottaa puheeksi opiskelun ja koulutuksen lisäksi myös muita 

elämänalueita, vaikka hän itse mielellään pitäytyykin vain koulutuskysymyk-

sissä.

”No on miun mielestä se tärkeetä et ainaki sit voi sanoo sillee opolle et 
uskaltas niinku siitäki puhuu, mutta ni, kyl se nyt, periaattees et ainaki jos mie 
oon itteäni mietin ni jos mie jotai menisin ni kyl mie menisin kysyy silt vaa 
niinku niist opiskelupaikoista ja niitte sijainnista ja linjoista ja sitte, kenties 
miettisin jonku muun, muun kaa sitä että ni, miten sit muut asiat siihen vai-
kuttaa.” (Petri)

Maria muistelee, ettei seurustelua ole nostettu ohjauksessa keskusteluun, 

mutta pohtii kuitenkin, että on voinut mainita jossakin yhteydessä poikays-

tävänsä suunnitelmista. Kuitenkaan seurustelusta ei ole keskusteltu suoraan. 

Marian pohdinnasta käy ilmi hänen ajatuksiaan siitä, millaisissa asioissa opin-

to-ohjaaja voi tarjota tukea nuoren suunnitelmille. Hän ajattelee, että opin-

to-ohjaajalla tuskin olisi keskustelussa mitään uutta tarjottavaa seurustelun 

ja elämänsuunnittelun pohdintaan. Tällöin pohdintaan nouseekin epäilys 

opinto-ohjaajan asiantuntemuksen alueesta keskustelun laajetessa muille elä-

mänalueille. Maria pitää ensiarvoisen tärkeinä poikaystävänsä Niilon kanssa 

käymiään keskusteluja.

”emmie tiiä haluisinks mie opon kaa miettii sitä asiaa, ku miust tuntuu et 
se tietäs vielä vähemmän ku miekään, et ehkä se, et myö puhutaan Niilon 
kaa ni kyllä se miulle riittää niinku että, et koska sen kaanha mie niitä, niinku 
suunnitelmii meinaan tehä, et ei se, ei se opo siinä pysty auttamaa mitenkää 
että. Että tuota, emmie ois varmaa kaivannukaa sitä et myö keskustellaan 
sen kaa niinku noist, et mitä, miten mie meinaan jatkaa sit ja kenen kans 
sit niinku koulu jälkeen että. Et, emmie tiiä oisko tilanne sit toinen jos se ois 
alkanu ite sit kyselemään niinku et mites tää et, jos Niilo lähtee opiskelemaan 
tonne ni mites sie. Oisin mie varmaan kyl niinku miettiny ja puhunu siitä mut 
en mie ainakaa menny, ite kysemään silt koskaa mitää tai tällee näi, apuja 
et.” (Maria)

Vaikka Maria ei miellä seurustelukysymysten kuuluvan ohjauskeskuste-

luun, hän kuitenkin avaa niille mahdollisuuden, mikäli opinto-ohjaaja ottaisi 

asian puheeksi. Myös moni muu aineistomme nuori pohtii mahdollisuutta 

ohjauksessa käsiteltävien aiheiden laajentamiseen opinto-ohjaajan aloittees-

ta. Marian kuvauksesta voidaan havaita myös opinto-ohjaukseen liittyvä 
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valta-asetelma, kun hän pohtii ohjaajan roolia käsiteltävien asioiden rajaa-

misessa. Opiskelijalla on käsitys, että mikäli ohjauksessa poiketaan välittö-

mästi koulutukseen liittyvistä kysymyksistä, tulee opinto-ohjaajan asemansa 

perusteella tehdä tässä aloite. 

Joidenkin aineistomme nuorten kertomasta voidaan erottaa tilanteita, 

joissa seurustelu on ollut tai voinut olla läsnä ohjauksessa, vaikka nuori ei 

varsinaisesti ole kokenut seurustelukysymysten olleen käsiteltävinä. Esimer-

kiksi Seija kertoo, että hänelle on tärkeää muuttaa tulevalle opiskelupaikka-

kunnalle yhdessä poikaystävänsä Harrin kanssa. Harri suorittaa seuraavana 

vuonna asevelvollisuuden, minkä vuoksi Seija haluaa pitää välivuoden en-

nen uuteen opiskelukaupunkiin muuttoa. Hän ei koe keskustelleensa opinto-

ohjaajansa kanssa tulevaisuudensuunnitelmistaan lainkaan. Kuitenkin Seijan 

kertoessa haastattelussa suunnitelmistaan hän mainitsee opinto-ohjaajalta 

saamansa henkilökohtaisen seurustelusuhteen huomioivan neuvon: ”Opo 

neuvo minnuu lusmuumaan sen verran, että ei vaan mee sinne. --- Silleenki 

voi kuulemma tehä, et ei vaan mee, ei ne sielt kuulemma potkase ulos.”

Seija mainitsi saamastaan neuvosta haastattelutilanteessa sivumainintana 

siinä yhteydessä, kun hän kertoi jatko-opintojen aloittamisajan yhteensovit-

tamisesta poikaystävänsä opintojen aloittamisajan kanssa. Opinto-ohjaajan 

Seijalle antamasta neuvosta voisi päätellä nuorelle tärkeän elämänsuunnitte-

luun liittyvän tekijän tulleen huomioiduksi ohjauksessa, mutta Seija ei koke-

nut opinto-ohjaajan neuvoa seurustelun huomioivana elämänsuunnittelun 

ohjauksena

Osa aineistomme nuorista ei koe tarpeelliseksi perustella tai selittää, mik-

si seurustelukysymyksistä ei ole keskusteltu ohjauksessa. Heidän kokemuk-

sensa mukaan seurustelu tai muut elämänalueet eivät vain kuulu ohjaukseen. 

Tässä taustalla näyttäisi olevan esimerkiksi nuoren oma ajatus koulutuksen 

keskeisyydestä tulevaisuutta suunniteltaessa, koulun ohjausilmapiiri ja ylei-

nen käsitys opinto-ohjauksesta. Nämä voivat ohjata nuoren ajatuksia sen 

suhteen, millaisia ajatuksia ohjaukseen yhdistetään. 

Seurustelu osana keskustelua opinto-ohjauksessa 

Aineistomme nuorista Heli, Veera, Tuija, Anne ja Linda kuvasivat haastattelus-

sa kokemuksia seurustelukysymysten käsittelystä opinto-ohjauksessa. Kolme 

nuorista kertoi tuoneensa seurustelusuhteensa esiin jatko-opiskelupaikkakun-

nan valinnasta keskusteltaessa. Tuolloin seurustelusuhde on mainittu ohjauk-

sen yhteydessä niin, että jatkokoulutusvaihtoehtoja pohdittaessa tietty paik-
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kakunta asetettiin toiveeksi seurustelusuhteen perusteella. Seurustelusuhde 

on tuotu esiin myös yleisen kuulumisten vaihdon ja nuoren yleisen puheen 

kautta. Nuorten kokemukset opinto-ohjaajan suhtautumisesta heidän seurus-

teluunsa ovat vaihdelleet aineistomme tapauksissa. Ohjaajan suhtautuminen 

seurusteluun on ollut nuorten kokemuksissa sekä kielteistä ja väheksyvää että 

hyväksyvää tai neutraalia. Opinto-ohjaajan suhtautumista nuoren seuruste-

luun ja siitä keskusteluun ei kuitenkaan ole koettu luontevana. 

Heli kuvaa seurustelusuhteensa tulleen keskustelussa esille jatko-opiske-

lupaikkakunnan valinnan yhteydessä. Samanlaisessa yhteydessä seurustelusta 

ovat opinto-ohjauksessa keskustelleet myös Veera ja Tuija. Keskustelun kulku 

on heidän kuvauksissaan ollut kuitenkin varsin erilainen. Heli oli kertonut 

opinto-ohjaajalleen seurustelun olevan yksi peruste, jolla hän valitsee tule-

van opiskelupaikkakuntansa. Heli kokee, että opinto-ohjaaja oli hyväksynyt 

tämän suunnittelun osatekijän luontevasti. Helin kuvauksen mukaan seurus-

telusta ei puhuttu tarkemmin, vaan se jätettiin keskustelussa vain opiskelijan 

toteamukseksi. Heli oletti opinto-ohjaajan hyväksyvän ja ottavan sen huo-

mioon, eikä hän kerro kaivanneensa asian suhteen laajempaa keskustelua tai 

pohdintaa. Heli ei kuvaa tilanteen herättäneen erityisiä tunteita. 

Seurustelun esille tuleminen keskustelussa voi samanlaisesta lähtökohdas-

ta huolimatta johtaa hyvin erilaisiin kokemuksiin. Veeran kokemukseen liittyy 

Helin kanssa samankaltaisesta lähtökohdasta huolimatta varsin erilaisia sävy-

jä ja voimakkaita tunteita. Veera on kokenut opinto-ohjaajan suhtautumisen 

negatiivisena ja jopa epäkunnioittavana. Hänen kertomuksestaan voidaan 

havaita tilanteen hänelle aiheuttaman ahdistuneisuuden. Veera kertoi ohjaus-

tilanteessa korostaneensa seurustelusuhdettaan itselle tärkeänä elämänsuun-

nitteluun kuuluvana tekijänä, jonka haluaa ottaa huomioon tulevaa kou-

luttautumispaikkakuntaa valitessaan. Opinto-ohjaajan suhtautuminen tähän 

toiveeseen oli tuntunut Veerasta kielteiseltä ja vähättelevältä. Veera olikin 

torjunut opinto-ohjaajan ehdotuksen kaukana sijaitsevasta opiskelupaikasta. 

Veera koki opinto-ohjaajan suhtautumisen ahdistavana eikä asiasta ohjauk-

sen yhteydessä keskusteltu sen enempää. Veeralle mieleistä koulutusalaa olisi 

mahdollista opiskella myös poikaystävän asuinpaikkakunnalla, minkä vuoksi 

kauas muuttaminen tuntui hänestä tarpeettomalta. Veeran kertomasta välit-

tyy kokemus, ettei opinto-ohjaaja kunnioittanut hänen keskeistä tulevaisuu-

densuunnittelua koskevaa toivettaan ja hänelle tärkeää elämänaluetta.

Veera: --- ja sit joskus ku mie sanoin sitä sille… että, että mie en haluu 
lähtee mihikään Ouluun opiskelemaan kampaajaks sen takia koska Samuli on 
täällä, ni sit se vaan jotenki tiuskas siihe, no kyllä se sinuu oottaa, tai jottain 
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tällei… Se… emmie tiiä oonks mie sit tehny jotaki sillee, et mei opo ei kau-
heesti tykkää miusta, mutta, mut, se vaan on joteki kauheen kylmä. 

Haastattelija: Mite, siis sanoit että ite oot maininnu sit tän seurustelusuh-
teen, onks se tullu jossai yhdessä yhteydessä vai tota ni…

Veera: Ei ku lähinnä varmaan ehkä siitä, kun sanoin sille että, ku se ehotti 
mulle sitä Ouluu, että en haluu lähtee sinne.

Haast.: Joo. Mite sie koit sitte tän opon suhtautumisen tähä?
Veera: No siis se oli aika ahistavaa --- Koska kyllähän mie tiiän että Sa-

muli oottaa, ja kyllä miekii ootan Samulii, mutta… emmie silti halluu lähtee 
mihikää Ouluu.

Haast.: Nii just. Et sen tilanteen koit silleen ikävänä?
Veera: Nii.
Haast.: Joo. Tuleeks siulle mieleen 

mitää muita tälläsii et, vai onks tää ainut 
kerta missä tää seurustelusuhde on tullu 
sit esille, tai onko tullu tämmöne ikävä 
tunne sit siitä?

Veera: Joo. Tai joteki se on aina… 
joskus se on kysyny et mihi kaupunkii mie haluisin, mie oon sanonu, et mie 
haluisin jäähä tänne, niin… se jotenki… ku emmie tiiä, ku se, se ihmine on 
semmonen kauheen kylmä, ni aina siitä huokuu semmone, semmone ärsyyn-
tyneisyys ja kaikki semmone, ni se on muutenki hirmu ahistavaa olla.

Veera on tuonut seurustelusuhteensa merkityksen esiin keskustelussa ja 

sen myötä keskustelua on sävyttänyt Veeran kokemus opinto-ohjaajan kriit-

tisyydestä, mitä ei ole selvitetty tai puhuttu auki. Lisäksi Veera on joutunut 

pohtimaan oman persoonansa mahdollista negatiivista vaikutusta ohjaajaan. 

Seurustelu on ollut Veeran elämänsuunnittelussa keskeinen alue, ja tämän 

huomioimisesta ohjauksessa hänelle on jäänyt vähättelevä kuva. Tässä ta-

pauksessa opinto-ohjaaja on Veeran kertoman perusteella ottanut seurustelu-

suhteen huomioon, mutta negatiiviseen ja epäkunnioittavaan sävyyn, minkä 

johdosta ääneen lausumattomat oletukset ovat sävyttäneet ohjausta. Veeran 

kuvaus osoittaa, että ohjaustilanne voi jäädä nuorelle mieleen voimakkaasti 

tunteiden värittämänä, minkä voi havaita myös siitä, että nuori pystyy jälki-

käteen kuvaamaan elävästi tilanteen synnyttämiä ajatuksia ja tunteita.

Myös Juutilainen (2003, 133–137) kuvaa väitöskirjatutkimuksessaan ta-

pauksen, jossa nuoren seurustelusuhde on ollut implisiittisesti läsnä ohjaus-

keskustelussa eikä kumpikaan osapuoli ollut nostanut aihetta avoimeen 

keskusteluun. Opinto-ohjaaja oli epäillyt seurustelukumppanin vaikuttavan 



Seurustelu, elämänsuunnittelu ja lukion opinto-ohjaus  69

opiskelijan valintaprosessiin ja oli tiedustellut tätä hienovaraisesti opiskeli-

jalta. Opiskelija oli kuitenkin kokenut opinto-ohjaajan vihjailun kiusallisena 

tämän arvioidessa valintojen motiiveja. (Juutilainen 2003, 133–137.) 

Kolmantena aineistossamme esiin tuotuna kokemuksena myös Tuija ku-

vaa keskustelleensa seurustelusta ohjauksessa opiskelupaikkakunnan valinnan 

yhteydessä. Tuijan kokemukseen liittyy jossain määrin sävyjä molemmista 

edellä kuvatuista, Helin ja Veeran, kokemuksista. Tuijan kuvauksesta välittyy 

kuva, että opinto-ohjaaja on pyrkinyt selvittämään seurustelusuhteen mer-

kitystä hänen opiskelupaikkakunnan valinnassa. Tuijalle on kuitenkin jäänyt 

käsitys, että opinto-ohjaajan mukaan seurustelun ei tulisi antaa vaikuttaa 

omiin tulevaisuudensuunnitelmiin. Tuijan kuvauksesta voidaan tulkita, että 

seurustelu saa ohjauksessa hieman negatiivisen merkityksen keskusteltaessa 

nuoren elämänsuunnittelusta ja näyttäytyy ”haittana” matkalla kohti ihan-

teellista opiskelupaikkaa. Tuija ei kuitenkaan kokenut tätä ainoastaan ne-

gatiivisena, vaan kertoi ymmärtäneensä opinto-ohjaajan käyttäytymisen 

motiiveja ja kokeneensa, että opinto-ohjaaja ajatteli hänen parastaan. Tuija 

näkee toisaalta luonnollisenakin sen, että opinto-ohjaaja keskittyy vain hä-

nen omiin ammatillisiin kiinnostuksiinsa eikä ota laajemmin hänen muuta 

elämäntilannettaan huomioon. Tuija kokee, että hänen elämänsuunnittelun-

sa on monista osista koostuva kokonaisuus, mutta opinto-ohjaus kohdistuu 

tässä kokonaisuudessa vain koulutuksellisiin kysymyksiin pyrkien purkamaan 

muiden elämänalueiden vaikutusta niihin. Hänen oma tehtävänsä on nivoa 

eri elämänsuunnittelun osa-alueet yhteen ja päättää, mitä näkökulmia pää-

töksenteossaan huomioi. 

Haastattelija: Puhuitteko opon kanssa sinun seurustelusta, mitään?
Tuija: No, jonkun verran tuli puhetta siitä, siinä just sen opiskelupaikan, 

paikkakunnan, niinku, valinnan suhteen mutta ei, niinkun suuremmin kuiten-
kaan.

Haast.: Mitä puhuitte?
Tuija: No siitä että vaikuttaako Riku siihen että mie oon jäämässä taval-

laan että, että voisko, voisinko mie lähttee johonki muualle opiskelemaan ku 
lähikaupunkiin mutta, ei oikeestaan sen suuremmin.

Haast: Mitä opo tuossa tilanteessa sitte siulle sano tai, mitäs, mitä sie?
Tuija: No ehkä se oli silleen, en tiiä, miulle ainaki jäi semmonen käsitys 

et se oli vähän silleen että älä anna sen seurustelun niinku nyt, vaikuttaa 
siihen että minne oot hakemassa, opiskelemaan mutta, kuitenki, jokkaisella 
on, tietysti opo haluu, haluaa tietysti ehkä sitä että myö päästään semmoseen 
paikkaan mihin myö halutaan, ja se ei silleen ehkä ajattele sitä, meiän muuta 
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elämäntilannetta niin hirveesti. On se tietysti ihan hyvä että antaa muita nä-
kökulmia ja, esimerkkejä ja kaikkee sellasta.

Haast: Mitä sie aattelet siitä että, että, että hän laitto sen sillä tavalla että, 
että, vaikuttaako se seurustelu sitten siihen mihin sie haet tai et hae?

Tuija: No tietysti jokainen voi sanoo mitä haluaa ja totta kai, just sen 
oponki pääasia ois kuitenki se että päästäs jokainen opiskelemmaan jotaki, 
ni ei se silleen haitannu jos sanoo että, että kuitenki viime kädessä mie teen 
ne ite teen ne ratkasut että mihin mie haen ja, et ei sillä silleen ollu mitään 
merkitystä.

Veeran ja Tuijan kuvauksissa näkyy, kuinka nuori on kokenut opinto-oh-

jaajan suhtautumisen ainakin hieman negatiivisena, kun seurustelukysymyksiä 

on pohdittu osana tulevaisuudensuunnittelua. Suhteisiin liittyvät vaikutteet 

voivat Phillipsin (1997) ja Schultheissinkin (2003) mukaan herättää negatiivi-

sia mielleyhtymiä, ja niiden katsotaan usein haittaavan tehokasta urapäätök-

sentekoa. Kuitenkin heidän mukaansa toiset ihmiset voivat olla päätöksente-

ossa myös keskeisiä resursseja, joiden merkitystä ei tarvitse peitellä. Ihminen 

elää monimutkaisessa kokonaisuudessaan eri elämänrooleineen, mitä ohja-

uksessakin tulee kunnioittaa. Ohjauksessa voidaan löytää näkökulmia, joiden 

kautta ihmisten välisiä yhteyksiä voidaan kunnioittaa taustalla olevien tarpei-

den ja toiveiden mukaisesti. (Phillips 1997, 282; Schultheiss 2003, 301–302, 

305.) Oman aineistomme perusteella tällainen näkökulma ei kuitenkaan juu-

ri tule esiin ohjauksesta puhuttaessa. Suurin osa aineistomme nuorista ei ole 

pohtinut ihmissuhteitaan lainkaan ohjauksessa. Silloinkin, kun ihmissuhteita 

pohditaan, keskustelun näkökulma muotoutuu helposti ääneen lausuttuna 

suhteiden negatiivisia vaikutuksia korostavaksi. 

Poikaystävänsä kanssa yhdessä asuva Anne kertoo opinto-ohjaajan ole-

van melko hyvin tietoinen hänen elämäntilanteestaan monien eri tekijöiden 

suhteen. Opinto-ohjaaja tietää siis myös seurustelusta ja poikaystävän kanssa 

yhdessä asumisesta, mutta asiasta ei ole juurikaan eksplisiittisesti keskusteltu. 

Opinto-ohjaajan huomatessa opiskelijan alakuloisuuden opiskeluun liittyvän 

leirikoulun yhteydessä hän on alkanut ajoittain kysellä myös, mitä opiskelijal-

le kotiin kuuluu. Seurustelusuhteesta on puhuttu myös opiskelupaikkakunnan 

valinnan yhteydessä. Annelle kokemus ohjaussuhteesta on positiivinen, ja 

sama positiivinen tuntuma värittää myös hänen kokemustaan seurusteluun 

liittyvien kysymysten keskustelutavasta. Tutkimuksemme nuorten kokemuk-

sissa opinto-ohjaus yleensäkin henkilöityy opinto-ohjaajaan, ja ohjaussuh-

teen merkitys korostuu.

Linda muistelee maininneensa seurustelustaan opinto-ohjaajalle ohimen-
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nen kuvaten olevansa muutenkin avoin ja puhelias ihminen. Hän muistelee 

myös pyytäneensä opinto-ohjaajaltaan tietoa poikaystävälleen tätä kiinnos-

tavasta koulutuksesta. Seurustelua on sivuttu ohjauksen yhteydessä myös 

yleisten kuulumisten vaihdon yhteydessä. Tällöin seurustelusta ei kuitenkaan 

ollut keskusteltu sen enempää, vaan ohjauskeskustelussa kuulumisten vaihto 

on luonut kuvaa siitä, mitä nuoren elämään kuuluu ja ollut osa ohjauskeskus-

telun tunnelman rakentamista. Linda kertoo, ettei itse kokenut opinto-ohjaa-

jan kanssa seurustelusta keskustelemista kiusallisena, mutta olettaa joidenkin 

nuorten kokevan. 

”mie en henkilökohtasesti tuntenu kiusalliseks olooni mutta onhan se tie-
tysti varmasti henkilöitä on sellasiaki jotka ei sitten, mielellään haluu, taval-
laan niinku ulkopuoliselle puhuu, silleen, et sitten mieluummin kavereille tai.” 
(Linda)

Juutilaisen (2003, 141–142) mukaan seurustelukysymykset voivat opin-

to-ohjauksessa olla myös sukupuolittuneita. Hän arvelee väitöskirjassaan ku-

vaamassaan tapauksessa, että opinto-ohjaajalla oli ennakkokäsitys tyttöjen 

haavoittuvaisuuden suhteen. Kun koulutus- ja ammattisuunnitelmaa raken-

netaan yhdessä poikaystävän kanssa, tytön asema näyttäytyy vaikutuksille 

alttiimpana, sillä naiset nähdään heikompana ja epäitsenäisempänä suku-

puolena miehistä vallankäyttöä vastaan. Seurustelukumppanin mahdollisen 

vaikutusvallan tiedostaminen ohjauksessa on Juutilaisen mukaan sukupuo-

lisensitiivisyyttä. Opinto-ohjaajan täytyy kuitenkin olla tarkkana avoimen 

ja positiivisen keskustelun luomisessa, ettei hänen ”hyvä tarkoituksensa” 

käänny itseään vastaan. Stereotypioita ylläpitävää puhetta syntyy Juutilaisen 

mukaan helposti silloin, jos asia ”jätetään ilmaan” eksplisiittisen käsittelyn 

sijaan.

Rajattujen kohtaamisten toimintakulttuuri?

Haastattelija: Miten, ootko sie puhunu sit mistää muista tämmösist elämän-
alueista ku opiskelusta? Tai niiku opiskeluun liittyen muista asioista?

Elina: En kyl oikeestaa, en.
Haast.: Että et oo kaivannu mihikää asumisee, tai sitte niiku et oo halun-

nu näitä seurusteluun liittyvii kysymyksii pohtia tule, tähä muuttamisee liittyen 
tai mitään?
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Elina: Voiks opon kans tommosiikii pohtii?
Kuten edeltävä haastatteludialogi kuvastaa, aineistomme kautta välittyy 

pitkälti toisenlaista todellisuutta kuin kokonaisvaltaista elämänsuunnitte-

lua korostavissa ohjausteorioissa (vrt. esim. Peavy 1998; Amundson 2003; 

Richardson 2002; Hansen 2001). Myös Juutilaisen (2003) mukaan opintoi-

hin ja uraan liittyvä suunnitteluprosessi hahmotetaan muista elämänalueis-

ta erilliseksi sektoriksi siitä huolimatta, että elämäntyyliin liittyvät seikat ja 

kysymykset kytkeytyvät elämänkokonaisuuden näkökulmasta suunnitteluun 

arvotasolla. Juutilainen toteaakin tämän kertovan myös siitä, ettei käsityk-

semme ohjauksesta toiminnan tasolla vastaakaan teoreettisten pohdintojen 

laaja-alaisempaa suuntaa. (Juutilainen 2003, 200–201.) Tutkimuksemme 

pohjalta voimme todeta samoin. Kokonaisvaltainen keskustelu ei näytä ole-

van osa ohjauksen todellisuutta, vaan sen suuntaan eteneminen edellyttäisi 

kaikilta ohjauksen osapuolilta rajojen rikkomista.

Opinto-ohjaukseen kohdistuvat toiveet ja ajatukset ovat lähtöisin nuo-

ren kokemusmaailmasta ja rakentuvat vallitsevassa koulu- ja ohjauskulttuu-

rissa. Nuoret kokevat ohjauskulttuurin kiireen sävyttämäksi. Lukio-ohjaus 

vaikuttaa aineistomme nuorten kokemuksissa pääsääntöisesti viralliselta ja 

jäykältä, joten nuoret eivät välttämättä ole osanneet odottaa siltä avoi-

mempaa ja kokonaisvaltaisempaa tukea omaan elämänsuunnitteluun. Tietyn 

ohjauskulttuurin vaikutuspiirissä elävien nuorten kokemusmaailma osaltaan 

rajaa sitä, millaisia asioita he osaavat toivoa ohjaukselta. Tuolloin pohdin-

nat eri elämänalueiden käsittelystä elämänsuunnittelussa tuntuvat nuorista 

helposti hypoteettisilta. Koettu todellisuus ja ilmapiiri eivät tunnu antavan 

tilaa laaja-alaisemmalle keskustelulle. Nuoret toivat puheissaan esille toivei-

ta holistisemmasta ohjauksesta, mutta eivät osanneet mieltää sen todellisia 

mahdollisuuksia koetuissa ohjauskulttuureissa ja -suhteissa. Jos holistinen 

ohjausnäkemys on nuorelle vieras, sitä ei välttämättä hahmoteta olemassa 

olevaksi mahdollisuudeksi.

Osa aineistomme nuorista kohdistaa ohjaukseen elämänsuunnittelullisia 

toiveita. He mainitsevat monia konkreettisia käytännön elämiseen liittyviä 

asioita, joita toivoisivat opinto-ohjauksessa käsiteltävän ja joista kaipasivat 

tietoja ja neuvoja. Nuorten kertoman perusteella voidaan havaita epävar-

muutta siinä, mitä henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä voitaisiin 

tuoda opinto-ohjaajan tietoisuuteen tai nostaa keskusteluun. Osa nuorista nä-

kee ainoastaan koulutuskysymysten kuuluvan opinto-ohjaajalle. Muista asi-

oista voidaan keskustella muiden kuin opinto-ohjaajan kanssa, eikä niitä ole 

tarvetta liittää ohjaukseen. Osa nuorista taas näkee opinto-ohjauksen pääasi-
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assa koulutuksellisen suunnittelun areenana, mutta ei rajaa sitä tiukasti, vaan 

näkee ohjauksessa voitavan nuorten tarpeen mukaan keskustella muustakin. 

Yleisesti nuoret eivät kuitenkaan näytä hahmottavan ohjausta – tai usein 

omaa elämänsuunnitteluakaan – kokonaisuutena ja prosessina, vaan toisis-

taan irrallisiksi jäävinä palasina. Heillä voi olla toiveita myös kokonaisval-

taisemmasta keskustelusta, mutta laajempaa tarkastelua ei osata itse pyytää 

tai vaatia. Nuoret kokevat, että opinto-ohjaajalla on valta määrittää ohja-

uskeskustelussa käsiteltävät asiat. Vaikka nuoren elämän tulisi olla ohjauskes-

kustelun keskiössä (vrt. esim. Peavy 1998, 40–41), nuoret pitävät ohjaajaa 

tilanteen ja keskustelun määrittäjänä. Nuoret kokevatkin, että opinto-ohjaa-

jan tulisi asemansa perusteella tarjota mahdollisuus tähän. Nuoret esittävät 

toiveita, että opinto-ohjaaja rohkaisisi opiskelijoita keskustelemaan hänen 

kanssaan, eikä vastuu ohjauksen hakemisesta jäisi ainoastaan opiskelijan har-

teille. Opinto-ohjaajan toivotaan avaavan tilaa nuoren pohdinnoille, jot-

ta nuori itse voisi ja uskaltaisi määritellä käsiteltävien asioiden piirin. Usein 

nuorten kokemukset ohjauksesta ovat melko tiukasti koulutuskeskeisiä. Myös 

elämänsuunnittelun eri palaset ovat usein niin sektoroituneita, että opinto-

ohjaajan kanssa käsiteltävälle alueelle kuuluu kokonaisuudesta melko pieni 

pala. Osa aineistomme nuorista esittääkin toiveen, että ohjauksessa voitaisiin 

käydä eri elämänalueita ja henkilökohtaista elämää huomioivaa kokonais-

valtaista keskustelua. 

Juutilaisen (2003, 200–201; 2004, 127) mukaan sekä lukion opinto-oh-

jaajien että opiskelijoiden odotukset ohjauskeskustelujen suhteen suuntau-

tuvat usein tiedolliselle alueelle. Hän toteaa esimerkiksi asumisesta, harras-

tuksista, perheestä, ystävistä ja seurustelusta puhuttavan opinto-ohjauksessa 

satunnaisesti ja lyhyesti ihmisten välisten suhteiden keskittyessä itseen, omiin 

valintoihin ja tavoitteisiin. Esimerkiksi terveydenhoitaja koetaan opinto-oh-

jaajan sijaan henkilönä, jonka kanssa voidaan keskustella yksityisasioista. Sa-

moin omassa aineistossamme laaja-alaisempi keskustelu yhdistettiin muihin 

ammattihenkilöihin ja rinnastettiin helposti terapiaan. Juutilaisen tutkimuk-

sessa kuitenkin naispuoliset opinto-ohjaajat kertoivat käsittelevänsä ohjauk-
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sessa tarvittaessa ”muitakin ongelmia”. Omassa aineistossammekin yksi nuori 

nosti esiin ohjaajan sukupuolen merkityksen pohtiessaan holistisemman oh-

jauksen mahdollisuuksia. Myös positiivinen ohjaussuhde ja opinto-ohjaajan 

persoona ovat nuorten mielestä merkityksellisiä edellytyksiä laaja-alaisem-

malle ohjauskeskustelulle. 

Juutilainen (2003) toteaa, että perinteisessä tulevaisuudensuunnittelu-

prosessissa pysyttäydytään akateemisten kykyjen ja kiinnostusten pohdinnan 

alueella. Opinto-ohjauksessa elämänkokonaisuuden holistinen käsittely lii-

tetään käytännössä yleensä tilanteeseen, jossa opiskelijalla ”on ongelmia”. 

(Juutilainen 2003, 200.) Tämä ajatusmalli esiintyy myös monen aineistom-

me nuoren puheissa. Nuori voi kokea, että opinto-ohjaajan kanssa keskustel-

tavien aiheiden piiriin kuuluvat ainoastaan opintoihin liittyvät asiat. Opin-

to-ohjaajan kanssa voidaan kuitenkin keskustella henkilökohtaisista asioista 

silloin, jos niillä on selvä kytkös opintoihin. Laajempi koko elämän huomi-

oiva keskustelu voisi aineistomme perusteella olla tarpeen esimerkiksi silloin, 

jos opiskelijalla on jotain ongelmia, jotka mahdollisesti heijastuvat myös 

opiskeluihin. Eräs aineistomme nuorista esittääkin, että opinto-ohjaajan olisi 

toivottavaa tarjota ymmärrystä ja toimia opiskelijan äänenkantajana myös 

opettajien keskuudessa. 

Peavy (1997, 124–126) näkee tärkeänä kaventaa elämän ja uran välille 

rakennettua kuilua, etsiä postmoderneja käsityksiä itsestä sekä antaa paino-

arvoa minän ja uran sosiaalisille puolille. Myös Savickas (2000) toteaa, että 

nykyaikana täytyisi nähdä ihmisen asema laajemmin ja puhutella yksilöitä 

oman (työ)elämänsä määrittäjinä. Työn, tai aineistomme nuorten elämänto-

dellisuuteen siirrettynä koulutuksen, merkitystä ei saisi määritellä organisaa-

tiosta käsin, vaan olisi kuunneltava sitä, minkä merkityksen ja roolin yksilö 

antaa työlle tai koulutukselle omassa elämässään. Urasta olisi siis tehtävä 

henkilökohtaisempi, jolloin henkilökohtainen merkityksenanto ja oman elä-

män toimijaksi tuleminen painottuvat. (Savickas 2000, 59.) Hansenin (2001, 

261) mukaan jotkut ohjaajat ovat jo laajentaneet näkökulmaansa auttaak-

seen yksilöä tutkimaan työtä suhteessa muihin elämänrooleihin.

Ohjauksessa elämänsuunnittelun yhteydessä käsiteltävien elämänaluei-

den kautta on mahdollista laajentaa yksilön käsityksiä itsestään ja elämäs-

tään. Kokemukset suhteiden turvallisella alueella ovat tärkeä tutkimisen 

kohde ja näkökulmien laajentamisen kenttä ohjauksessa. Läheisten suhteiden 

kontekstissa yksilö voi pohtia ja tutkia yhtäläisyyksiä ja eroja, vahvuuksia ja 

heikkouksia sekä sitä, mistä pitää ja mistä ei pidä. (Felsman & Blustein 1999, 

290.) Tärkeä elementti Blusteinin (1997, 267) mukaan ohjauksessa on eri 
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elämän roolien välinen tutkiskelu. Myös Hansen (2001, 266) pohtii, että 

ohjaajan tulisi kehittää yksilön taitoja holistiseen ja yhdistelevään ajatteluun 

sekä auttaa ymmärtämään sen tärkeys. 

Konstruktivistisen ohjauksen yhtenä olettamuksena on se, että ihmiset 

ovat tietyssä elämäntilanteessa, sosiaalisessa tilanteessa tai erityisessä konteks-

tissa. Ihmiset puhuvat näin ollen itseään huolestuttavista asioista aina tietystä 

näkökulmasta. Ohjaus perustuu yksilön jokapäiväiseen elämänkokemukseen, 

joka ilmenee toimintana ja henkilökohtaisina merkityksinä. Ohjauksen keski-

pisteessä tulisikin olla se, mitä ihminen tarkoittaa yhdessä sen kanssa, miten 

hän toimii. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että ohjaajan tulee työskennellä 

suoraan ihmisten elämänkokemuksen kanssa. (Peavy 1998, 40–41, 43.) Kasu-

rinen (1999, 180) tuokin esiin, että mitä paremmin ohjaaja tuntee nuorta 

ja tämän elämänalueita, sitä helpompaa hänen on myös tarjota nuorelle 

tarpeellista tietoa ja auttaa tätä tulevaisuuden koulutus- ja uravalintojen pää-

töksenteossa. Samaa pohti eräs aineistomme nuorista toteamalla, että olisi 

”hyvä jos niinku joku opokkii, ois niinku ajan tasalla oppilaista”.

Kokonaisvaltainen keskustelu näyttäisi aineistomme pohjalta olevan 

ohjauksessa satunnaista. Jos nuori toivoo ohjauksen olevan laajemman elä-

mänsuunnittelullisen keskustelemisen, kuuntelemisen ja kyselemisen paikka, 

niin vähintä mitä ohjaaja voi tehdä, on kuulla ja huomioida nuoren toive. 

Jos molemmat ajattelevat, etteivät viitsi tai uskalla ottaa asioita puheeksi, 

nuorelle merkitykselliset elämänalueet, kuten seurustelu, jäävät keskustelussa 

näkymättömiksi, vaikka nuoren elämässä ne eivät todellakaan ole piiloisia. 

Eri elämänalueet eivät ole irrallaan nuoren elämänkokonaisuudessa, vaan 

elämää eletään kokonaisvaltaisesti (ks. myös Peavy 1997, 125). 

Kohti avoimempaa keskustelua

Tutkimuksemme tuottaman tiedon myötä voidaan paremmin ymmärtää 

sitä moniulotteista todellisuutta, jossa seurusteleva nuori suuntautuu tule-

vaisuuteen. Nuorten elämäntodellisuuden ymmärtäminen onkin välttämä-

töntä pohdittaessa opinto-ohjauksen mahdollisuuksia elämänsuunnittelun 

areenana, ja tähän pohdintaan tutkimuksemme on tuonut nuoren äänen. 

Tässä artikkelissa olemme valottaneet erityisesti sitä varsin karua todellisuut-
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ta, joka nuorten kertoman perusteella lukion opinto-ohjauksessa vallitsee. 

Tätä todellisuutta analysoimalla on voitu tehdä näkyväksi sitä ristiriitaa, joka 

ohjauksen teoreettisten suuntausten ja käytännön välillä näyttäisi olevan. 

Tältä pohjalta olemme laittaneet ohjauksen teoriat edelleen vuoropuheluun 

nuorten ajatusten ja toiveiden kanssa. Ohjauksen teorioiden, ohjaustutki-

muksen ja oman tutkimuksemme tuottamien havaintojen ja herättämien 

ajatusten pohjalta on tärkeää pohtia edelleen, mitä käytännössä voidaan 

tehdä toisin. 

Seurustelua kuvatessaan nuoret halusivat välttää negatiivisia merkityk-

senantoja käyttämällä positiivissävytteisiä käsitteitä, kuten neuvottelua ja 

suunnitelmien sovittamista, mikä kuvastaa elämänalueen positiivista merki-

tystä myös nuorten koko elämässä. Tämä asettaa vaatimuksia myös ohjauk-

selle, jotta voidaan puhua nuoren kanssa samalla kielellä ja samoista asioista. 

Jos seurustelua arvotetaan ohjauksessa käsitetasolla negatiivisesti ja määritel-

lään haitaksi jatko-opintojen, itsenäistymisen ja kasvun näkökulmasta, se voi 

herättää nuorissa ristiriitaa ja johtaa seurusteluun liittyvistä asioista vaikene-

miseen tai puolustuskannalle asettumiseen. Pienikin asia voi sävyttää keskus-

telua negatiivisesti. Jos esimerkiksi opinto-ohjauksessa halutaan pohtia nuo-

ren kanssa tämän seurustelusuhteeseen sitoutumisen ja omien suunnitelmien 

välistä tasapainoa, ohjauksessa käytettävien termien valinta voi olla erittäin 

merkityksellistä. Esimerkiksi kysymys ”Oletko joutunut tekemään kompro-

misseja suunnitelmia tehdessäsi?” on keskustelulle aivan erilainen lähtökohta, 

kuin ”Oletko kohdannut valinnanpaikkoja suunnitelmia tehdessäsi?” ja voi 

johtaa keskustelun täysin eri suuntaan.

Nuorten kuvausten perusteella voidaan todeta, että opinto-ohjaus hen-

kilöityy voimakkaasti, ja ohjaussuhde ja opinto-ohjaajan persoona ovat 

heille erittäin merkityksellisiä asioita. Nuorten merkittävimmät kokemukset 

ohjauksesta olivat usein syntyneet pienissä hetkissä, ja ne olivat näihin het-

kiin liittyvien tunnelmien sävyttämiä. Tällä perusteella voidaan ajatella, että 

opinto-ohjaajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaisen mer-

kityksen ohjaus saa nuoren elämänsuunnittelussa. Kun opinto-ohjaus syntyy 

hetkistä, hyväksynnän ja oivaltamisen kokemisesta sekä aidoista kohtaamisis-

ta, voidaan merkityksellisten kokemusten mahdollisuus tarjota melko pienel-

lä vaivalla. Opinto-ohjauksen henkilöityminen tuo kuitenkin opinto-ohjaa-

jalle myös suuren eettisen vastuun omasta vaikutusvallastaan. Haasteena on 

myös se, miten ohjauksessa kyetään tarjoamaan ”jotakin enemmän” yksilön 

omaan pohdintaan. Merkitykselliset kokemukset voivat kenties olla ensim-

mäinen askel kohti valtauttavaa ohjausta, mutta keskeisenä siihen kuuluvat 
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myös kriittinen reflektio ja uusien näkökulmien avaaminen. Tämä kuitenkin 

edellyttää avointa, turvallista ja hyväksyvää ohjausilmapiiriä.

Opinto-ohjauksessa seurustelukysymykset eivät useinkaan ole esillä ja jos 

ovat, ne jäävät helposti maininnan tai vihjailun tasolle. Nuoret saattavat 

ilmaista opinto-ohjaajalleen seurustelun olevan itselle tärkeä elämänsuun-

nittelun alue. Opinto-ohjaajan suhtautuminen voi viedä keskustelun hyvin 

erilaisiin suuntiin, jolloin myös nuoren kokema ohjaussuhde voi värittyä eri 

tavoilla. Omassa aineistossamme opinto-ohjauksessa ei ollut nuorten ker-

toman mukaan koskaan päästy avoimen keskustelun ja yhteisen pohdinnan 

tasolle. Opinto-ohjaajan suhtautuminen seurustelukysymyksiin oli nuoren 

mukaan ollut parhaimmillaan hyväksyvää tai ymmärtävää ja negatiivisim-

millaan ”paremmin tietävää” ja vihjailevaa. Jos opinto-ohjaaja suhtautuu 

kriittisesti nuoren elämänsuunnittelun eri alueisiin, mutta jättää kuitenkin 

eksplikoimatta näkökantojaan, voi syntyä tilanne, jossa nuori kokee ahdis-

tusta ja arvioiduksi tulemista eikä ole enää valmis avoimeen keskusteluun. 

Ohjauksessa tulisi kannustaa kriittiseen reflektioon ja erilaisten näkökulmien 

tutkimiseen, mutta jos tämä tapahtuu implisiittisen vihjailun kautta, ohjauk-

sen todelliset tavoitteet jäävät toteutumatta ja ohjaus voi kääntyä itseään 

vastaan.

Seurustelusta keskusteltaessa keskeistä olisi nuoren kunnioittaminen, hä-

nen kokemusmaailmansa vakavasti ottaminen, avoimuus ja eri näkökulmien 

ääneen lausuminen. Jos tilannetta sävyttävät julkilausumattomat opinto-

ohjaajan kokemusmaailmasta kumpuavat olettamukset tai aikuisen roolista 

välittyvä ”paremmin tietäminen”, nuori ei ole keskustelussa tasavertainen 

osapuoli ja oman elämänsä asiantuntija, vaan hänen kokemusmaailmansa 

ja merkityksenantonsa jäävät ohjaustilanteessa toissijaisiksi. Opinto-ohjaaja 

aikuisuuden edustajana saattaa suhtautua nuorten seurustelusuhteisiin vähät-

televästi ja arvottaa suhteiden merkityksellisyyttä. Arvioivassa ilmapiirissä 

nuori tuskin pystyy pohtimaan avoimesti elämänalueidensa roolia elämän-

suunnittelussaan, saati valtautumaan oman elämänsä toimijana ja suunnit-

telijana. Ohjauksessa voidaan kuitenkin samanaikaisesti kunnioittaa nuoren 

elämäntodellisuutta ja kokemusmaailmaa sekä tarjota mahdollisuuksia näkö-

kulmien laajentamiseen ja kriittiseen reflektioon. Kun ohjaaja tuo avoimesti 

keskusteluun erilaisia näkökulmia ja antaa nuorelle turvallisen tilan näiden 

pohtimiseen, voidaan ilman ”paremmin tietämistä” pohtia seurusteluun 

ja elämänsuunnitteluun liittyviä positiivisia ja negatiivisia merkityksiä sekä 

valtautumista tukevia ja sitä estäviä seikkoja (vrt. Richardson 2000, 206). 

Seurustelu voi saada sekä positiivisia että negatiivisia merkityksiä nuoren elä-
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mänsuunnittelussa, mutta opinto-ohjaajan ei tulisi olla noiden merkitysten 

antaja. Nuorella tulee olla tilaa itse määritellä seurustelun merkitys elämän-

suunnittelussaan esimerkiksi rajoitusten, tuen ja valtautumisen suhteen. Tässä 

opinto-ohjaaja voi auttaa näkökulmien avaamisessa.

Opinto-ohjaajien ja nuorten kanssa työskentelevien aikuisten näkö-

kulmasta suhteisiin liitetään usein Phillipsin (1997, 282) ja Schultheissinkin 

(2003, 302) mainitsemia negatiivisia mielleyhtymiä, ja ne nähdään helpos-

ti haittana tehokkaalle urapäätöksenteolle. Syntyneet oletukset voivat olla 

peräisin opinto-ohjaajan omasta kokemusmaailmasta tai aikuisen roolista, 

jolloin opinto-ohjaajan tulisi purkaa mielessään omia ennakko-oletuksiaan. 

Tunteen suhteen negatiivisesta vaikuttamisesta voi kuitenkin herättää myös 

jokin ohjaustilanteessa esiin nouseva asia, jolloin sen näkyväksi tekeminen on 

erittäin perusteltua. Suhteen negatiivisten mielleyhtymien esiin nostaminen 

tulee kuitenkin tapahtua sensitiivisesti nuorta kunnioittaen. Kun olettamuk-

set eksplikoidaan avoimesti ja riittävän neutraalisti, tarjoutuu mahdollisuus 

yhteiseen keskusteluun ja molemminpuoliseen näkökulmien laajentamiseen 

eikä keskustelua sävytä ilmassa leijuva tunne kriittisyydestä tai piilovaikut-

tamisesta. Implisiittisiksi jäävät olettamukset voivat sävyttää ohjauskeskus-

telua negatiivisesti. Tällöin voidaan ajautua tilanteeseen, jossa nuori kokee 

tarpeelliseksi asettua puolustuskannalle julkilausumattomia olettamuksia vas-

taan, itsekin implisiittisesti. Lopulta ohjauksessa voi olla läsnä paljon vuoro-

vaikutuksen kannalta merkityksellisiä tekijöitä, joita ei ole lausuttu ääneen ja 

jotka voivat olla valtauttavan ohjauskeskustelun esteenä. 

Osa aineistomme nuorista koki, ettei opinto-ohjauksessa ole tarpeellista 

käsitellä eri elämänalueiden kysymyksiä. Tällöin nuoret kokivat, että ohja-

uksesta saatava anti tietyn suunnittelun palasen suhteen ja eri elämänalueita 

koskevat pohdinnat voidaan yhdistää omaan elämänsuunnittelun kokonai-

suuteen itsenäisestikin. Jotkut nuoret toivat esiin, että tietyistä aiheista ei 

ole soveliasta keskustella opinto-ohjauksessa. Ohjausten rajojen määrittelys-

sä pohdittiin erityisesti, mikä on olennaista, tarpeellista ja soveliasta. Kuka 

sitten rajaa tuon ohjauksessa olennaisten asioiden kentän? Nuoret kokivat 

opinto-ohjaajan olevan ohjauksen rajojen määrittäjä, jolloin he itse eivät ole 

kokeneet voivansa lähteä uudelleen määrittelemään tai kokeilemaan kyseisiä 

rajoja. Opinto-ohjaus voisi kuitenkin olla nuorelle hyvä areena ajatella ää-

neen, kokea hyväksyntää ja kunnioitusta, tulla huomioiduksi kokonaisena ja 

tasavertaisena yksilönä sekä saada erilaisia näkökulmia ja pohtia eri elämän-

alueiden välisiä suhteita kokonaisvaltaisesti. Ohjauksessa nuorella tulisi olla 

tilaa itse määritellä käsiteltävien asioiden alue.
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Tutkimuksellamme olemme tuottaneet tietoa sellaisesta ohjauksen eri-

tyiskysymyksestä, josta ei ole ollut ennestään juuri lainkaan tutkimustietoa. 

Olemme saaneet arvokasta tietoa nuoren elämänsuunnittelun moniulottei-

sesta kokonaisuudesta erityisesti seurustelun näkökulmasta. Tässä artikkelissa 

paneuduimme erityisesti siihen, kuinka tuo moniulotteinen kokonaisuus tulee 

huomioiduksi – tai tulostemme perusteella paremminkin jää huomioimatta 

– ohjauksessa. Olemme todenneet nuoren elämänsuunnittelun olevan mo-

niulotteinen kokonaisuus, jossa seurustelulla on omia erityisiä merkityksiään. 

Tästä nousee myös ohjaustarpeita. Olemmekin nostaneet yhden elämänalu-

een näkyväksi ohjauksen ja elämänsuunnittelun tutkimuskohteeksi, ja tämän 

toivoisimme antavan alkusysäyksen myös laajemmalle aihepiirin tutkimuk-

selle ja ohjauksen tarkastelulle elämänsuunnitteluna. 
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OPPILAANOHJAAJIEN KÄSITYKSIÄ  
KÄYTTÄYTYMISHÄIRIÖISISTÄ OPPILAISTA JA IHANNEOPPILAISTA 

SEKÄ HEIDÄN OHJAAMISESTAAN 

Satu Alatalo & Katja Hyvönen

Koulua voidaan tarkastella sosiokulttuurisena järjestelmänä, joka tuottaa 

erilaisia merkityksiä. Koulu ja koulutus rakentavat oppilaiden identiteet-

tejä, käsityksiä omista taidoistaan, kyvyistään ja ominaisuuksistaan. Koulu 

ei kuitenkaan vain tuota näitä identiteettejä, vaan myös aktiivisesti arvioi 

niitä. Koulussa kollektiivisesti arvostettu identiteetti koostuu monenlaisista 

elementeistä, joiden ytimeen asettuu ’akateemisesti lahjakas oppilas’. Hier-

arkian yläpäässä on hyvä oppilas; sen alapuolelle asettuvat keskinkertainen 

ja huono oppilas. Samalla rakentuu raja normaalin ja poikkeavan oppilaan 

välille. Tämä ero ilmenee muun muassa ’normaalioppilaan’ ja ’erityisoppi-

laan’ käsitteiden vastakkaisuudessa. ’Poikkeavat’ oppilaat tulevat koulun ar-

jessa helposti tarkastelluiksi ongelmiensa kautta ja luokitelluiksi esimerkiksi 

käyttäytymishäiriöisiksi. Koulussa ilmenevät oppilaan määritykset rakentu-

vat kuitenkin myös koulun ulkopuolella erilaisissa kulttuurisissa, sosiaalisissa 

ja taloudellisissa olosuhteissa. Nämä oppilaiden hallussa oleva resurssit, ku-

ten perhetausta, sukupuoli, sosiaaliluokka tai etninen tausta, ovat osaltaan 

määrittämässä heidän paikkaansa koulun järjestelmässä. (Antikainen, Rinne 

& Koski 2006, 256–268.)

Artikkeli perustuu keväällä 2006 valmistuneeseen pro-gradu -tutkiel-

maamme. Artikkelissa etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1) Miten ja millaiseksi oppilaanohjaajat kuvaavat käyttäytymishäiriöis-

tä oppilasta ja ihanneoppilasta?
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2) Miten oppilaanohjaajat kuvaavat käyttäytymishäiriöisen ja ihan-

neoppilaan ohjausta?

3) Miten oppilaanohjaajat kuvaavat toimintaansa käyttäytymishäiriöi-

sen oppilaan ja ihanneoppilaan ohjauksessa?

Tutkimus toteutettiin eläytymismenetelmää käyttäen siten, että 20 oppi-

laanohjaajalle annettiin kaksi erilaista kehyskertomusta, joiden pohjalta he 

kirjoittivat tarinansa ohjauskeskustelusta. Yhdeksän ohjaaja kirjoitti tarinan 

ihanneoppilaan ohjauskeskustelusta ja yksitoista ohjaajaa kuvasi käyttäyty-

mishäiriöisen oppilaan ohjauskeskustelua. Tulokset analysoitiin laadullisena 

sisällönanalyysinä. 

Tutkimusaineiston kerääminen eläytymismenetelmään käyttäen tarkoit-

taa lyhyiden tarinoiden kirjoittamista tutkijan antamien ohjeiden mukaan. 

Niin kutsutut kehyskertomukset antavat tarinoille aiheen ja suunnan. Tut-

kimukseemme osallistuneita oppilaanohjaajia pyydettiin kirjoittamaan tari-

na ohjauskeskustelusta. Kehyskertomuksen tavoitteena oli virittää vastaajan 

mielikuvia ja mielikuvitusta. Tarinat eivät siis välttämättä kuvanneet suoraan 

todellisuutta, mutta ne olivat mahdollisia tarinoita siitä, mikä saattaa toteu-

tua ja mitä eri asiat merkitsevät. (vrt. Eskola & Wäljas 1992, 211; Eskola 2001, 

72.) Esiin tuomiensa käsitysten mukaan oppilaanohjaajat joka tapauksessa 

toimivat ja tekevät valintoja ammatissaan toimiessaan. 

Eläytymismenetelmän kehyskertomuksina toimivat seuraavat variaatiot:

I (=ihanneoppilas) ”Luoksesi ohjauskeskusteluun on tulossa oppilas kes-
kustelemaan opiskeluun liittyvistä asioista. Tiedät oppilaan olevan esimerkilli-
nen ihanneoppilas. Kuvaile oppilasta. Mitä keskustelussa tulee todennäköises-
ti tapahtumaan? Miten oppilas toimii? Miten itse toimit?”

K (=käytöshäiriöinen oppilas) ”Luoksesi ohjauskeskusteluun on tulossa 
oppilas keskustelemaan opiskeluun liittyvistä asioista. Tiedät oppilaalla ole-
van käyttäytymishäiriöitä. Kuvaile oppilasta. Mitä keskustelussa tulee toden-
näköisesti tapahtumaan? Miten oppilas toimii? Miten itse toimit?”

Käyttäytymishäiriöiset oppilaat ja ihanneoppilaat

Oppilaanohjaajat mielsivät ihanneoppilaat kauniiksi ja hyvin pukeutuviksi. 

Positiivisen ulkomuodon lisäksi ohjaajat liittivät ihanneoppilaaseen paljon 

muitakin positiivisia piirteitä, kuten avoimuuden, iloisuuden, tasapainoisuu-

den, hyvät käytöstavat ja kypsän ajattelun. Ulkonäön ja ajattelun välinen 

yhteys on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa. Lindemanin (1995, 137) 
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mukaan ulkonäköön liittyvien psykologisten tutkimusten tulokset ovat olleet 

melko yksimielisiä siitä, että arvioitavan henkilön kaunis ulkonäkö saa ajat-

telemaan, että yksilössä on myös muita positiivisia ominaisuuksia. Kauniiden 

ihmisten ajatellaan olevan henkisesti tasapainoisempia, paremmin käyttäyty-

viä ja kirjallisesti lahjakkaampia kuin vähemmän viehättävien ihmisten. 

I”Minna on siro ja kaunis, olemus hipoo täydellisyyttä.”
I”Maijalla nyt ei ole ongelmia, koska hän on tunnollinen tyttö ja kaikki 

kouluaineet menevät kiitettävästi.”
I”Karoliina on rauhallinen, kysymyksiä esittävä tyttö, jonka älykkyys tai 

lahjakkuus ei näy päällepäin.”
Ihanneoppilas oli sukupuoleltaan tyt-

tö, kun taas käytöshäiriöinen oppilas oli lä-

hes aina poika. Käsitys on yhdenmukainen 

monien tutkimusten kanssa, esimerkiksi 

Puuran (1998, 52–56) mukaan useimmis-

sa tutkimuksissa pojilla on todettu olevan 

enemmän häiriöitä kuin tytöillä. Myös 

Poussu-Ollin (1998, 108) mukaan käytös-

häiriöt yhdistetään yleisesti miessukupuo-

leen. Aikaisempien tutkimusten valossa ei 

siis ole yllättävää, että oppilaanohjaajat 

mielsivät käyttäytymishäiriöiset oppilaat 

pojiksi. On kuitenkin syytä muistaa, että 

koulunkäyntiin liittyviä ongelmia on mo-

lemmilla sukupuolilla.

Ihanneoppilasta tukevia mahdollisuuk-

sia ohjaajien mukaan olivat perhe, kiinnos-

tus tulevaisuuteen, runsaat harrastukset, 

kaverit, koulunkäynnin mukavuus ja taito hakea apua ongelmiin niiden il-

maantuessa. Ihanneoppilasta uhkaavia voimia puolestaan olivat täydelli-

syyden tavoittelu, vanhempien menestysodotukset, yritys täyttää kaikkien 

toiveet sekä valinnan tekemisen vaikeus.

I”Hän on tavallinen, tasapainoinen nuori ja perheellä on voimavaroja 
tukea nuorta hänen kasvussaan sekä koulunkäynnissään.” 

I”Hän on tunnollinen oppilas, joka kuuntelee tarkasti opettajan ja van-
hempien toiveita ja yrittää täyttää kaikkien toiveet.”

Käytöshäiriöoppilaat olivat ohjaajien mukaan luonteeltaan ja käytöksel-

tään lähes ihanneoppilaiden vastakohtia. Oppilaanohjaajat liittivät käytös-
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häiriöoppilaaseen vain negatiivisia luonteenpiirteitä, kuten epävarmuuden 

ja heikon itsetunnon. Myös Salminen (1989, 59–63) katsoo, että poikkea-

vaksi määritellyn oppilaan kohdalla saatetaan painotetusti kiinnittää huo-

miota hänen poikkeavuuteensa ottamatta lainkaan huomioon hänen muita 

ominaisuuksiaan ja hyviä puoliaan. Opettajan ratkaisut toistuvat monesti 

samanlaisina, kerran opittuina toimintamalleina. Tällaisella toiminnalla luo-

daan myös pohjaa epäasialliselle asennoitumiselle oppilasta kohtaan, jolloin 

oppilaiden leimautuminen on mahdollista ja vaikutukset saattavat ulottua 

myös opetustilanteiden ulkopuolelle.

K”Luotan vahvasti siihen, että käytöshäiriöiden takana on useimmiten 
ujous tai muuten vaan huonommuuden tunne.”

K”Ei osaa kysellä juurikaan mitään. Istuu hiljaa ja välillä tiuskii.” 
K”Käymme tarkkaan läpi oppilaan käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, 

poissaolot, koulumenestyksen ja muut mahdolliset ongelmat.”
Käytöshäiriöiseen oppilaaseen yh-

distettiin monia tulevaisuutta uhkaavia 

riskitekijöitä. Ensinnäkin menestyminen 

koulussa nähtiin merkittävänä uhkana. 

Ohjaajien mielestä käytöshäiriöistä oppi-

lasta ei kiinnosta koulunkäynti, ja hänellä 

on paljon poissaoloja, jälki-istuntoja, rie-

humista välitunnilla ja muita ”töppejä”. 

Myös oppilaiden sosiaalinen konteksti 

koettiin merkittävänä uhkatekijänä tu-

levaisuuden kannalta. Uhkana nähtiin 

muun muassa huono kaveriseura, huono 

kotitausta sekä päihteiden käyttö.

K”Pyydän häntä kertomaan, mitä 
kurssilla on tehty ja mikä hänellä ’hannaa’ vastaan kurssilla. Poika kertoo, 
ettei siellä tehdä mitään, hän ei jaksa niitä teoria-asioita, eikä jaksa kuunnella 
opettajan selostusta ja sitten tulee juteltua muitten kanssa, muutama lintsaus-
kertakin on tullut.” 

K”Tytön koulumenestys on ollut todella heikkoa, lintsausta, valehtelua, 
tupakointia jne, on esiintynyt koko vuodenajan.”

Monien tutkijoiden (esim. Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti, 2001, 250; Kauff-

man 2001, 9; Ogden 1991, 19; Koro 1991, 455) mukaan nuorten ongelmat 

ilmenevät joko ulospäin suuntautuneena (aggressiivisuus, riitaisuus, aikuisia 

ärsyttävä, epäsosiaalinen ja tehtäviään laiminlyövä käyttäytyminen) tai si-
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säänpäin suuntautuneena (syrjään vetäytyminen, ahdistuneisuus, masennus) 

käyttäytymisenä. Tutkimuksemme ohjaajat eivät liittäneet käytöshäiriöoppi-

laisiin lainkaan sisäänpäin suuntautuneita ongelmia. Myös aiemmissa tutki-

muksissa on havaittu, että sisäänpäin suuntautuneet ongelmat ovat vaikeasti 

havaittavissa, ja niiden huomioiminen koulussa on vähäistä. Ihatsun (1996) 

toteuttaman tutkimuksen tulokset osoittivat, että myös ammattioppilaitok-

sissa toimii käyttäytymisen ongelmien perinteinen jaottelu: aktiivisesti ulos-

päin suuntautuva poikkeava käyttäytyminen huomioidaan, ja sen suhteen 

toimitaan monilla rintamilla. Sen sijaan oppilaat, joilla ilmenee emotionaali-

sia ongelmia, jäävät usein täysin vaille huomiota. Myös omassa aineistossam-

me ulospäin suuntautuneet käytösongelmat kiinnittivät oppilaanohjaajien 

huomion, ja näihin ongelmiin reagoitiin.

Mitä ohjauskeskustelussa tapahtui?

Ihanneoppilaan ja käytöshäiriöoppilaan ohjauskeskusteluissa tapahtui eri 

asioita. Ihanneoppilas tuli ohjaajien mukaan aina omasta aloitteestaan kes-

kusteluun. Käytöshäiriöinen oppilas tuli puolestaan lähes aina keskusteluun 

ohjattuna. Sillä, tuleeko ohjattava omasta tahdostaan keskusteluun vai onko 

hänet velvoitettu siihen, on vaikutusta ohjauskeskustelun luonteeseen. Lairio 

ja Puukari (2001, 12) korostavat, että ohjattavan tulisi osallistua ohjaukseen 

vapaaehtoisesti, jotta ohjauksen tavoitteet olisivat realistisia ja saavutetta-

vissa olevia. Ohjattavan tulisi myös sitoutua työskentelemään tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Hänen pitäisi kokea edistyvänsä, jotta motivaatio ohjauksen 

jatkumiseen säilyisi. Myös Amundson (2005, 37) ajattelee, että kun asiakas 

tulee ohjaukseen vapaaehtoisesti, hän kertoo yleensä mutkattomasti asiansa 

ja ohjauskeskustelun ytimeen päästään joustavasti. 

Käyttäytymishäiriöisen oppilaan ohjauskeskustelun keskiössä olivat op-

pilaan ongelmat. Ongelmat liittyivät pääsääntöisesti joko opiskeluun tai 

oppilaan käyttäytymiseen. Oppilaanohjaajat pyrkivät tarinoiden mukaan 

ratkomaan oppilaan ongelmia keskustelemalla itse oppilaan kanssa tai miet-

timällä mahdollisia muita tukitoimia. Ohjaajan esittämiä sisäisiä ja ulkoisia 

tukitoimia olivat muun muassa tukiopetus, mukautettu opetus, neuvottelu 

erityisopetuksen siirtopäätöksen tekemisestä tai muuhun psykososiaalisen 

tuen piiriin ohjaaminen. Myös yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa oli 

tarinoissa esiin tuleva menettely käytöshäiriöisten ohjauksessa. Huoltajien 

ja opettajien kanssa tehdyllä yhteistyöllä tarkoitettiin rehtorin puhutteluun 
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ohjaamista, yhteistyötä luokanvalvojan kanssa, palaveria huoltajien kanssa 

tai asian käsittelyä oppilashuoltoryhmässä. 

K”Sitten kerron hänelle rehellisesti, että opettajat ovat huolissaan hänen 
käyttäytymisestään ja opiskelustaan. Sitten pyydän häntä itse kertomaan, 
mitä hän ajattelee koulusta, opettajista, eri oppiaineista.”

K”Tässä huoltajapalaverissa käymme tarkkaan läpi oppilaan käyttäyty-
miseen liittyvät ongelmat, poissaolot, koulumenestyksen ja muut mahdolliset 
ongelmat. Teemme yhdessä sopimuksen muutoksesta, joita toivomme käyt-
täytymiseen ja oppilas kirjoittaa sopimuksen alle. Seuraamme tilannetta ja 
palaamme asiaan esim. uuden palaverin muodossa jos on tarve.”

K”Puhun vielä keskittymisen merkityksestä tunneilla ja aiheettomien pois-
saolojen vaikutuksesta.”

Ohjauskeskustelun tapahtumat keskittyivät käytöshäiriöoppilaan kanssa 

melko suppealle alueelle. Oppilaan elämästä yleensä ei juuri keskusteltu. Op-

pilaanohjaaja ei ollut kiinnostunut oppilaan harrastuneisuudesta, sosiaalisista 

verkostoista, perheestä tai muusta elämästä kovinkaan laajasti. Sen sijaan 

ihanneoppilaan kanssa keskusteltaessa pohdittiin oppilaan elämää paljon ylei-

semmin. Jos ohjaaja keskusteli oppilaan kanssa elämästä yleensä, keskustelu 

käsitteli harrastuksia, kuulumisia tai muuta elämänkenttää. Ohjauksessa oli 

mukana kontekstuaalinen näkökulma. Henkilökohtaisten kiinnostusten koh-

teiden selvittely oli tärkeää tulevan ammatinvalinnan kannalta. Munsonin 

ja Savickasin (1998) tutkimus vapaa-ajan ja ammatillisen kehityksen välisestä 

suhteesta osoittaa, että sillä, miten opiskelijat kokevat voivansa kontrolloida 

vapaa-aikaansa, on vaikutuksensa ammatillisiin päämääriin, intresseihin sekä 

kykyihin. 

I”Rohkeitakin tulevaisuuden vaihtoehtoja tutkaillaan. Luulen, että selvi-
tettävää vielä jää. Prosessi jatkuu ja tapaamme vielä uudelleen muutaman 
viikon kuluttua. Kysymyksiä selvitetään puolin ja toisin.” 

Kontekstuaalisen näkökulman tärkeyttä ohjauksessa tuo esiin myös Peavy 

(1999, 40, 48), jonka mukaan yksilön jatkokoulutuspaikan valinta ei tapahdu 

tyhjiössä, vaan siihen vaikuttaa elämän koko konteksti. Ihmiset konstruoivat 

yhdessä henkilökohtaiset ja sosiaaliset todellisuutensa. He painottavat vuo-

rovaikutusta ympäröivien sosiaalisten ja fyysisten maailmojen kanssa. Tutki-

muksessamme kontekstin huomioiminen käytöshäiriöoppilaiden ohjauksessa 

jäi toteutumatta. 

Ihanneoppilaan ohjauskeskustelu suuntasi katseen tulevaan, jatkokoulu-

tukseen ja elämän suunnitteluun. Ihanneoppilaan ohjauskeskustelu keskittyi 

jatkokoulutukseen ja erityisesti lukiokolutukseen. Ihanneoppilaan kanssa 
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käydyssä keskustelussa tulivat usein esiin myös opinnot korkea-asteella. Jos 

keskusteltiin lukiokoulutuksesta, oppilaanohjaaja keskusteli oppilaan kanssa 

lukioon jatkamisesta, lukioiden pääsyvaatimuksista, erikoislukiomahdolli-

suuksista, kurssivalinnoista, kaksoistutkinnoista tai hän järjesti oppilaalle ta-

paamisen lukiovalinnan tehneiden vanhempien opiskelijoiden kanssa. Jos 

taas oppilas ja oppilaanohjaaja keskustelivat korkeakouluopiskelusta, liittyi-

vät keskustelun aiheet yliopisto-opiskeluun Suomessa tai ulkomailla.

Käytöshäiriöoppilaan ohjauksessa ei juuri käyty läpi oppilaan tulevai-

suuden suunnitelmia. Vain kahdessa tarinassa mainittiin oppilaan jatkokou-

lutuskysymykset, ja molemmissa tapauksissa oli kyse ammatillisesta koulu-

tuksesta. Peruskoulun käytöshäiriöisellä oppilaalla ei nähty mahdollisuutta 

lukiokoulutuksen valintaan. Lappalaisen (2001) tutkimuksessa todennäköi-

syyttä valikoitua ammatilliseen koulutukseen lukion sijasta lisäsi oppilaan 

koulumenestymättömyys ja jatkokoulutukseen tai opinto-ohjaukseen liitty-

vistä ongelmista johtuva tukitarve. Tutkimuksen mukaan osalla oppilaista oli 

pienempiä, osalla suurempia vaikeuksia osallistua koulutuskilpailuun, eivätkä 

koulun tämänhetkiset tukitoimet näyttäisi pystyvän takaamaan kaikille tasa-

vertaisia mahdollisuuksia kilpailussa pärjäämiseen. Myös Opinto-ohjauksen 

tila -arviointiraportin mukaan ammatilliseen koulutukseen suuntautuneiden 

oppilaiden ryhmä arvioi oppilaanohjauksen laadun heikoksi ja saatavuu-

den huonoksi (Numminen, Jankko, Lyra-Katz, Nyholm, Siniharju & Svedlin 

2002, 87).

Tulostemme mukaan käytöshäiriöoppilas ei saanut oppilaanohjauksesta 

juurikaan apuvälineitä tulevaisuudensuunnitelmien tekemiseen. Kuten Sil-

vennoinen (1993, 11) toteaa, perinteinen suunnitelmallisuus lienee helpom-

paa ja turvallisempaa hyvin koulussa menestyneille oppilaille, niin sanotuille 

hyväosaisille nuorille, joilla on parhaat mahdollisuudet toteuttaa haluaman-

sa suunnitelma toivomallaan tavalla. Tätä mieltä on myös Sallinen (2003, 

44), jonka mukaan ohjauksen avulla on tarkoitus helpottaa valintatilanteita 

ja auttaa ihmisiä hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia. Juuri ohja-

uksen avulla olisi mahdollista lieventää oppimisvaikeuksia, estää järjestelmän 

ulkopuolelle putoamista ja ehkäistä syrjäytymistä. 

Tuloksistamme esiin noussut käytöshäiriöisen oppilaan puutteellinen 

jatkokoulutuksen ohjaus voidaan tulkita syrjäytymisprosessia edistäväksi. 

Koulutus on yksi keskeisempiä sosiaalisia instituutioitamme, jonka kautta 

integroidutaan yhteiskuntaan (Siljander & Ulvinen 1996, 9). Koulusta syr-

jäytyminen ja monet muut kouluun liittyvät ongelmat ovat samanaikaisesti 

sekä yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä että yksilöllisiä ongelmia (Takala 1992). 
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Syrjäytyminen ei siis ole vain oppilaan ongelma. Sitä voi lähestyä koulun ja 

oppilaan vuorovaikutuksena, oppilaan ja koulun kulttuurien yhteentörmä-

yksenä, jossa osa oppilaista määrittyy poikkeaviksi ja joutuu vaaraan syr-

jäytyä koulussa. Koulusta syrjäytyminen on ensisijaisesti koulun ja oppilaan 

välisen suhteen ongelma. (Lämsä 1996, 78 –79; Kivirauma 1995, 17.) Pirtti-

niemi (2000, 96–97) on kuvannut tutkimuksessaan vastaavansuuntaisesti, 

miten kouluun tympääntyneet ja vieraantumisoireita kokeneet oppilaat jää-

vät muita useammin myös peruskoulun jälkeisen yhteishaun ulkopuolelle. 

Erityisesti poikien kielteisillä koulukokemuksilla oli Pirttiniemen tutkimukses-

sa yhteyttä yhteishaun ulkopuolelle jättäytymiseen. 

Puutteellisen jatkokoulutukseen ohjaamisen lisäksi oppilaanohjaaja ei oh-

jannut käytöshäiriöoppilasta itsenäisen tiedonhaun piiriin, toisin kuin ihan-

neoppilasta. Hyvin usein oppilaanohjaaja pyrki ohjaamaan ihanneoppilasta 

myös omatoimiseen tiedonhankintaan. Ohjaajan mukaan ihanneoppilaalla 

oli paljon kysymyksiä, joihin hänellä oli myös resursseja löytää itsenäisesti 

vastauksia. Oppilaanohjaajan tehtäväksi jäi oikeiden tietolähteiden pariin 

ohjaaminen. 

Itseohjautuva oppiminen on uusimpien ohjauksen teorioiden ja tämän-

hetkisen kasvatustieteellisen ajattelun mukaan edellytys oppilaan kehittymi-

selle ja uuden tiedon omaksumiselle. Kognitiivis-konstruktivistinen suuntaus 

painottaa yksilön aktiivista roolia tiedonmuodostuksessa ja kulttuurin merki-

tystä todellisuuden rakentumisessa (Mahoney 1991, 117). Ohjaustoiminnassa 

pyritään edistämään asiakkaan hyvinvointia ja kehittymistä, hänen elämänsä 

onnistumista. Tavoitteena on parantaa asiakkaan kykyä itse ohjata itseään 

sekä turvata hänen autonomiansa. (Kosonen 2000, 315, 332.) Itseohjautu-

vuudella tarkoitetaan oppilaan ensisijaista vastuuta omasta kasvuprosessis-

taan, sen suunnittelusta ja toteutuksesta. Itseohjautuvuuden kehittymiseen 

tarvitaan kuitenkin aikaa ja ohjausta. Ohjaajan tehtävä on pyrkiä edistämään 

itsenäisen oppimisprosessin hallitsemista, jolloin hän samalla auttaa oppilasta 

oppimaan ja uskomaan omiin kykyihinsä. (Mäkinen 1998, 12.) Ohjaus toimii 

parhaimmillaan silloin, kun sen avulla pystytään auttamaan ohjattavaa itse-

ään. Ohjauksen lopullisena päämääränä onkin, että sen avulla ohjattavista 

tulee oman elämänsä parhaita ohjaajia. (Lairio & Puukari 2001, 9–12.) 

I”Kaikkiin kysymyksiin en pysty etsimään vastausta etukäteen, mutta kun 
näytän Karoliinalle, mistä tiedot löytää, hän pystyy etsimään vastauksia kysy-
myksiinsä jatkossa itsekin.”

Tuloksemme kertovat, että ihanneoppilaan kanssa keskusteltiin myös 

vanhempien toiveista ja vaikutuksista jatkokoulutuspaikan valintaan. Perus-
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opetuslain (1998/628) mukaan opetuksen järjestämisen tulee perustua sii-

hen, että opetuksessa ollaan yhteyksissä kotien kanssa. Alaikäisen oppilaan 

kohdalla vanhemmilla on väistämättä suuri rooli koulutusvalinnoissa. Oppi-

laanohjaajien mukaan ihanneoppilas oli kotona keskustellut jatkokoulutus- ja 

ainevalinnoistaan. Niin ikään ihanneoppilaan kotona oltiin kiinnostuneita 

koulunkäynnistä, joskus jopa liikaakin siten, että oppilaalle tuli menestymis-

paineita. Käytöshäiriöoppilaan vanhempiin ohjaajat olivat yhteydessä vain 

silloin, kun he välittivät koulun huolia oppilaasta kotiväelle.

I”Karoliina on miettinyt etukäteen, ehkäpä vanhempien kanssa, kysymyk-
siä, joihin hän haluaa vastauksen.”

Aholan ja Mikkolan (2004, 73 ja 99) Turun seudun opinto-ohjaajille 

tekemän tutkimuksen mukaan koulussa hyvin pärjäävien hyväosaisten op-

pilaiden vanhemmat ovat keskimäärin kiinnostuneempia kouluasioista ja 

ottavat myös opinto-ohjaajiin useammin yhteyttä kuin niiden kouluon-

gelmaisten vanhemmat, joiden yhteydenotto olisi tarpeellista. Kontakteja 

juuri näihin vanhempiin kaivattaisiin, koska se auttaisi selventämään nuoren 

mahdollisia kouluongelmia ja syitä niiden takana. Bor, Ebner-Landu, Sheila 

ja Brace (2002, 37) ajattelevat, että perheen kanssa tehtävä yhteistyö on 

tärkeää ongelmien ratkaisemisen kannalta. Perheen mielipiteen kuuleminen 

ja perheeseen tutustuminen auttaa ymmärtämään lapsen ongelmien taustoja 

sekä myös ennaltaehkäisemään ongelmia. 
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Ohjauskeskustelun lopuksi oppilaanohjaaja sopi uuden tapaamisen yhtä 

usein käyttäytymishäiriöisen oppilaan kuin ihanneoppilaan kanssa. Uuden 

tapaamisen luonne ja tapaamisen järjestämisen syy kuitenkin oli erilainen. 

Käyttäytymishäiriöisen oppilaan kanssa uuden tapaamisen tarkoitus oli tar-

kistaa, onko käyttäytyminen muuttunut sovittuun suuntaan. Tätä mahdol-

lista muutosta kontrolloitiin uuden tapaamisen merkeissä. Ihanneoppilaan 

kanssa uuden tapaamisen tarkoituksena oli puolestaan jatkaa ensimmäistä 

keskustelua. Usein ensimmäisessä ohjauskeskustelussa nousi esiin runsaasti ky-

symyksiä, joihin oppilas ja ohjaaja etsivät puolin ja toisin vastauksia.

I”Sovimme, että hän tutustuu vielä yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen esitteisiin ja miettii aivan konkreettisia tutkintoja, joita voisi suorittaa luki-
on jälkeen. Sovimme jatkavamme keskustelua…” 

K”Uusi tapaaminen sovitaan varmasti. Kartoitan siihen mennessä opetta-
jilta, miten on mennyt.” 

K”Kertoisin opettajien lausuntoja ja koetuloksia havaintojani, ja kysyisin, 
mitä hän voisi itse tehdä asioiden korjaamiseksi. Sopisimme, että hän paran-
taa tapansa ja kyselen uudelleen viikon kuluttua opettajien mielipiteitä ja 
ottaisin hänet silloin taas lyhyesti luokseni palautekeskusteluun.” 

Tämä on huomiota herättävä tutkimustulos. Julkisuudessa keskustellaan 

ohjauksen huonoista resursseista, mutta aineistossamme työn priorisointia 

ei näkynyt. Ihanneoppilaalla oli oppilaanohjaajien mukaan valmiuksia itse-

ohjautuvuuteen ja kaikki edellytykset päästä jatkokoulutukseen. Kuitenkin 

heidän ohjaukseensa panostettiin useiden keskustelujen avulla. Sen sijaan 

häiriöoppilaan – jolla ei oppilaanohjaajien mukaan ollut valmiuksia itseoh-

jautuvuuteen – ohjaamiseen ei panostettu useammalla tapaamisella, vaikka 

siihen olisi ollut suurempi tarve. 

Miten oppilaanohjaaja toimi? 

Opinto-ohjauksen tehtävät perusopetuksessa määrittää valtakunnallinen pe-

rusopetussuunnitelma (Opetushallitus 2004). Sen mukaan ohjauksen tehtä-

vänä koulussa on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää oppilaan 

opiskelutaitojen kehittymistä ja opintojen kulkua ja selkeyttää oppilaan am-

matillista suuntautumista. Tuloksistamme voidaan havaita, että käytöshäiri-

öisten oppilaiden ohjauksessa nämä perinteiset tehtävät jäivät taka-alalle. 

Jatkokoulutukseen ohjaaminen oli tärkeintä ihanneoppilaan ohjaukses-

sa. Jatkokoulutukseen ohjaajan rooliin kuuluivat oppilaitostuntemus, koulu-
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tusjärjestelmätietämys ja jatko-opiskelumahdollisuuksien asiantuntijuus. Oh-

jaaja toimi neuvonantajana ja auttajana koulutusvaihtoehtojen suhteen ja 

pyrki suuntaamaan oppilaita heidän kykyjensä ja mieltymystensä mukaiseen 

opiskelupaikkaan. Jatkokoulutukseen ohjaus tarkoitti ihanneoppilaan kans-

sa keskustelua ja pohdintoja lukiokoulutuksesta ja korkeakouluopinnoista. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta ei yläkoulun ihanneoppilaan kanssa kes-

kusteltu lainkaan. 

I”Keskustelussa voidaan kosketella myös muita kuin varsinaisia jatko-
opintoihin liittyviä kysymyksiä.”

I”Mitä olet ajatellut tuosta IB-lukiosta. Voisit keskittyä vähän laajempiin 
kokonaisuuksiin ja keskittyä tiettyihin aineisiin, esimerkiksi juuri luonnontie-
teisiin, jos ne ovat sinulle tulevaisuudessa tärkeitä.”

I”Oletko ajatellut taiteesta aivan ammattia? Vai ajattelisitko kenties ark-
kitehdin ammattia, kun sinulla tuo matikkakin menee noin hyvin?”

Käytöshäiriöisen oppilaan ohjauksessa oppilaanohjaaja ei toiminut yleen-

sä jatkokoulutukseen ohjaajana, vaan ohjauksessa keskityttiin tämänhetkisen 

elämän asioihin. Silloin harvoin, kun oppilaanohjaaja toimi jatkokoulutuk-

seen ohjaajana käytöshäiriöiselle oppilaalle, hän keskusteli oppilaan kanssa 

peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta hyvin yleisellä tasolla. Oppilaanohjaaja 

saattoi kysyä oppilaalta, oliko oppilas miettinyt tulevaisuuden suunnitelmi-

aan. Näihin mahdollisiin suunnitelmiin ei kuitenkaan paneuduttu perusteelli-

semmin. Oppilaanohjaaja ei keskustellut oppilaan kanssa muista mahdollisis-

ta vaihtoehdoista, ei ideoinut, kehunut eikä kannustanut, mutta ei myöskään 

kyseenalaistanut tai mitätöinyt oppilaan mahdollista suunnitelmaa. 

Käytöshäiriöisen oppilaan kanssa ohjaaja otti esiin vain toisen asteen kou-

lutusvaihtoehdot. Näin ollen ohjaajan toiminta oli lähellä ammatinvalinnan 

ohjaajan roolia, koska toisen asteen oppilaitokset valmistavat oppilaitaan 

suoraan ammattiin. Jatkokoulutuspaikan valinta merkitsi käytöshäiriöoppi-

laan kanssa samalla siis myös ammatinvalintaa. 

K”Kyselen, mitä hän on ajatellut peruskoulun jälkeisestä opiskelustaan, 
onko jotain ajatuksia jo mielessä. Poika on ajatellut ammattikoulua ja ehkä 
auto- tai metallialaa, mutta mitään kovin varmaa suunnitelmaa ei vielä 
ole.”

K”Kun olemme jutelleet asiat…koulumenestys tällä hetkellä, tulevaisuu-
den suunnitelmat, ammattihaaveet, toisen asteen koulusuunnitelmat jne.…” 

Tulosten mukaan ihanneoppilaan ohjauksessa oppilaanohjaaja toimi 

sekä tiedonjakajan että vaihtoehtojen tarjoajan roolissa. Kun oppilaan kans-

sa keskusteltiin eri vaihtoehdoista, kyse ei ollut varavaihtoehdoista, vaan 
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tarkoituksena oli tutkia erilaisia tapoja toimia. Oppilaanohjaaja oletti, että 

ihanneoppilaalla oli valmiudet mihin tahansa. Koulutuspaikan valinnassa oli 

kyse vain oppilaan kiinnostuksesta ja halusta tiettyä alaa kohtaan. Tiedonja-

kajan roolissa ohjaaja neuvoi oppilasta, esitteli oppaita, tarjosi materiaalia, 

suositteli kursseja ja jakoi muuta yleensä jatkokoulutukseen liittyvää tietout-

ta. Tiedon- ja materiaalin jakamista oppilaanohjaaja ei tehnyt käyttäytymis-

häiriöisen oppilaan ohjauksessa. 

I”Vilautan vaihtoehtoisia tapoja toimia, rohkeitakin tulevaisuuden vaih-
toehtoja tutkaillaan.”

I”..lukio-oppaasta etsin hänelle muutaman yhteiskuntaopin kurssin, jota 
suosittelin valintoihin. Yliopiston valintaoppaasta ehdin vielä näyttää, mitä 
vaatimuksia valtiotieteelliseen sinä vuonna oli ja muistaakseni kauppakorkea 
oli toinen, josta puhuimme.”

Sen lisäksi, että oppilaanohjaaja tarjosi ihanneoppilaalle vaihtoehtoja ja 

jakoi hänelle informaatiota, hän myös ohjasi oppilasta omatoimiseen opis-

keluun. Itseohjautuvuuteen ohjaajan roolissa oppilaanohjaaja siirsi vastuuta 

oppilaalle ja ohjasi häntä omatoimiseen tiedonhankintaan eikä antanut hä-

nelle valmiita vastauksia. 

I”…opastetaan opiskelijaa tietolähteiden ääreen, jotta hän voi jatkaa tie-
donhankintaa omatoimisesti…”

Ihanneoppilaan ohjauksessa näkyi 

myös ohjaajan rooli opintojen ohjaajana. 

Opintojen ohjauksessa oli kyse kurssiva-

linnoissa ohjaamisesta, opiskelutavoittei-

den laatimisesta ja muista senhetkiseen 

opiskeluun liittyvien kysymysten käsitte-

lystä. Kun ohjauksessa käsiteltiin senhet-

kisiä opintoja, niitä peilattiin aina myös 

jatko-opintoihin. Ohjauksessa keskustel-

tiin esimerkiksi siitä, kuinka tämänhetkiset 

kurssivalinnat vaikuttaisivat tuleviin kou-

lutusmahdollisuuksiin. 

I”Katselemme tietokoneen näytöltä 
7.-luokalla kirjattuja opiskelutavoitteita.”

I”Puhunkin siitä, mitä lukiossa kannat-
taa valita eli lähteä liikkeelle pitkällä mati-
kalla ja ottaa vaikka yksi uusi kieli enkun, 
saksan ja ruotsin lisäksi.” 
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Myös käytöshäiriöisen oppilaan 

ohjauksessa ohjaaja toimi melko usein 

opintojen ohjaajan roolissa. Ohjaaja 

kävi läpi oppilaan kanssa hänen senhet-

kisiä opintojaan. Useimmiten oppilaan-

ohjaaja oli huolissaan käytöshäiriöisen 

oppilaan opintojen sujumisesta. Oh-

jaajan kanssa mietittiin, miten senhet-

kiset opintojen ongelmat vaikuttaisivat 

oppilaan tuleviin koulutusvalintoihin. 

Ohjaajan tehtävänä oli motivoida oppi-

lasta opiskelemaan hyvin ja tunnollisesti 

senhetkisiä opintoja.

K”Pyydän häntä itse kertomaan, mitä hän ajattelee koulusta, opettajista, 
eri oppiaineista. Kysyn hänen lempiaineensa ja ne, joista hän ei pidä.”

K”Ehdotan, että poika kävisi nyt tämän menossa olevan kurssin kunnolla 
loppuun ja samalla miettisi, onko tekniikka sellainen alue, joka voisi enem-
mänkin kiinnostaa.” 

K”Puhun vielä keskittymisen merkityksestä tunneilla ja aiheettomien pois-
saolojen vaikutuksista.”

Elämänkentän ohjaajan roolissa ohjaaja kävi ihanneoppilaan kanssa läpi 

laajasti hänen elämänsä eri osa-alueita. Jos keskustelun keskiössä oli oppilaan 

elämänkenttä, ohjaaja otti usein esiin myös oppilaan vanhemmat. Vanhem-

mista keskusteltaessa ohjaaja kyseli erityisesti heidän rooliaan oppilaan asiois-

sa. Käytöshäiriöoppilaan opiskelun ulkopuolisista asioista keskusteltaessa oh-

jaaja otti esiin lähinnä oppilaan ystävät ja oppilaan elämäntavat. Ystävistä tai 

muista sosiaalisista suhteista, kuten kodin ihmissuhteista puhuttaessa ohjaaja 

oli yleensä huolissaan niiden tilasta. Elämäntavoista puhuttaessa keskustelun 

keskiössä olivat useimmiten päihteet, erityisesti tupakka ja alkoholi. Kun op-

pilaanohjaaja toimi yhteydenpitäjänä huoltajiin käytöshäiriöisen oppilaan 

kanssa, hän lähestyi huoltajia joko puhelimitse tai kutsui heidät tapaamiseen. 

Kun huoltajiin otettiin yhteyttä, tarkoituksena käytöshäiriöisen ohjauksessa 

oli oppilaan ongelmien ratkaiseminen. 

I”…oppilaan kanssa käydään läpi haastattelulomakkeen pohjalta kou-
lumenestystä, perhetilannetta, harrastuksia, jatkohaaveita, valinnaisaineita, 
vapaa-ajanviettoa ym.”

I”Keskustelun aikana tiedustelen vanhempien kantaa ja toiveita. Saan 
vastaukseksi, että ratkaisu on tytön oma, mutta taustalla on vanhempien sel-
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vä odotus lukio-opinnoista. Myös paras kaveri on hakeutumassa lukioon.”
K”Juttelimme aina myös kodin ihmissuhteiden ja toverisuhteiden tilasta.”
K”Sivuamme tupakkaa, huumeita ja alkoholia, terveitä elämäntapoja; 

riittävää lepoa, terveellistä ravintoa, liikkumista ja oman henkisen terveyden 
ylläpidosta ja huollosta.”

K”Tässä huoltajapalaverissa käymme tarkkaan läpi oppilaan käyttäyty-
miseen liittyvät ongelmat…”

Kun oppilaanohjaaja toimi käytöksen ohjaajan roolissa, hän toimi op-

pilaan käytökseen liittyvien ongelmien ratkojana. Käytöksen ohjaajana hän 

katsoi oppilaan asioita kokonaisvaltaisesti, ei vain yhden oppiaineen näkö-

kulmasta. Kun oppilaanohjaaja toimi käytöksen ohjaajan roolissa, hän saat-

toi ottaa keskusteluun oppilaan ongelmakäyttäytymisen tai ohjata oppilasta 

käyttäytymisen muuttamisessa. 

K”Kysyn mitä on tapahtunut ko. oppilaalta. Ketkä ovat muut osalliset. 
Oliko kyseessä jostain asiasta riitaa.”

K”Tietenkin pyydän häntä harkitsemaan, minkä roolin hän ottaa seuraa-
vassa koulussa. Roolinvaihto koulunvaihdon kanssa saattaa onnistua tai sitten 
ei, jos liian monta vanhaa kaveria lähtee mukaan samaan jatkopaikkaan.”

Käytöksen kontrolloijan rooli oli ikään kuin jatkoa käytöksen ohjaajan 

roolille. Käytöksen kontrolloijat seurasivat oppilaan käyttäytymisen muutok-

sia. Jos ohjaaja toimi käytöksen kontrolloijan roolissa, hän seurasi oppilaan 

tilannetta ja päätti, vaatiko oppilaan tilanne jatkotoimenpiteitä, kuten ulko-

puolisia tukitoimia. Yksi ohjaaja mielsi käytöksen kontrolloinnin rangaistuk-

sen antamiseksi. 

K”Seuraamme tilannetta ja palaamme asiaan esim. uuden palaverin muo-
dossa jos on tarpeen.”

K”Eli juttuun päästään heti ja asia yleensä korjaantuu sillä, että asia käy-
dään läpi oppilas saa rangaistuksen, pilkku korjaa aiheuttamansa vahingon 
tai esimerkiksi pyytää asianosaiselta anteeksi.”

Ihanneoppilaan kanssa oppilaanohjaajan tyypillinen rooli oli rohkaisija, 

Hän antoi oppilaalle kannustavaa palautetta ja auttoi vaativassa päätöksen-

teossa. Käytöshäiriöistä oppilasta oppilaanohjaaja ei rohkaissut, vaikka ohja-

uksen keskeinen elementti on toivon ja tuen antaminen (esim. Peavy 1999, 

27). Erityisesti käytöshäiriöiset oppilaat tarvitsisivat rohkaisua ja itsetunnon 

kohotusta, ja heille tulisi antaa työkaluja päätöksenteon tueksi. 

I”Rohkaisen kokeilemaan pitkän matikan introkurssia ja vasta sen jälkeen 
tekemään lopullisen ratkaisun.”

I”Kyselen, kuulostelen, kehun, annan positiivista palautetta…”
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I”Minnan tapauksessa minä istuin ja kuuntelin, väliin juuri ja juuri sain 
heitettyä muutaman tarkentavan kysymyksen.” 

I”…jaan kokemusta, teen tarkentavia kysymyksiä. Kuljen hetken oppi-
laan rinnalla.”

Suomalaisessa ohjausalan keskustelussa empowerment -käsitteellä on 

keskeinen sija. Vuorisen (2000, 79–80) mukaan koulukontekstissa ’empower-

ment’ tarkoittaa voiman antamista erityisesti niille oppilaille, joilla on kaik-

kein epäedullisimmat edellytykset oppimiseen. Keskeinen keino oppilaiden 

voimavaraistamiseen on oppilaiden rohkaiseminen, jotta he alkaisivat kokea 

aikaisempaa suurempaa voimaa itsessään. Tuloksistamme voidaan nähdä, 

että tämä keskeinen voimavaraistumisen keino jäi käyttämättä käytöshäiriö-

oppilaiden ohjauksessa. 

Käytöshäiriöoppilaan kanssa oppilaanohjaa kuitenkin mielsi oppilaan 

tukemisen tärkeäksi tehtäväkseen. Tukijan roolissa ohjaajat välittävät ja 

suhtautuvat lämmöllä käytöshäiriöistä oppilasta kohtaan. Käytöshäiriöisen 

oppilaan ohjauksessa oppilaanohjaajat pitivät tärkeänä luottamusta. Oppi-

laanohjaaja oli käytöshäiriöisen oppilaan luottohenkilö, jolloin ohjauskes-

kustelussa käydyt asiat jäivät vain ohjaajan ja oppilaan välisiksi. Tässä toteu-

tui myös keskeinen ohjauksen eettinen periaate. (Suomen opinto-ohjaajat ry 

2002). Ihanneoppilaan kanssa toimiessaan ohjaajat eivät juuri tuoneet esiin 

oppilaan tukemisen ja luottamuksellisen ilmapiirin tärkeyttä. 

Oppilaanohjaajan yhtenä merkittävänä tehtävänä käytöshäiriöisten op-

pilaiden ohjauksessa oli olla oppilaan tukena. Tukijan roolissa korostuivat 

ohjaajan välittäminen ja lämpö oppilasta kohtaan. Käytöshäiriöisen oppi-

laan ohjauksessa ohjaaja mielsi itsensä luotettavaksi. Luottohenkilön roolissa 

ohjaaja paneutui oppilaan asioihin ja pitäytyi vaitiolovelvollisuudessa sekä 

pyrki näyttäytymään luotettavana oppilaan silmissä. 

K”Kun se välittäminen minusta hehkuu, keskustelu häirikköoppilaan 
kanssa on lähes kuin kahden aikuisen ihmisen välinen keskustelu.” 

K”…itse haluan olla luotettava ja asiaan paneutuva ammattilainen…”
K”Keskustelemme koko tunnin ja sovimme niin, että asia jää tytön, äidin 

ja minun väliseksi asiaksi.”
Oppilaanohjaaja mielsi oppilaan kuuntelemisen yhdeksi tehtäväkseen 

käytöshäiriöisen oppilaan ohjauksessa. Joskus pelkkä kuunteleminen riitti, 

eikä ohjaajalta vaadittu tai odotettu valmiita vastauksia. Käytöshäiriöisen 

oppilaan kuuntelijana oppilaanohjaaja oli empaattinen eläytyjä, joka ei tuo-

minnut oppilaansa tekemisiä. Oppilaanohjaaja mielsi käytöshäiriöisen oppi-

laan ohjauksessa itsensä helposti lähestyttäväksi henkilöksi. 
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K”…oppilas useinkin tarvitsee jonkun aikuisen, joka kuuntelee sitä tyyppiä 
ihan itseään puhumatta yli, katsomatta muualle, rinnastamatta kehenkään 
muuhun ja ehkäpä.... panettelematta tekemisistä ja tekemättä jättämisistä.”

K”Annan oppilaan kertoa huolensa. Eläydyn kuuntelemaan.”
Kuuntelijan roolissa tärkeintä oli, että oppilas kokisi ohjaajan olevan 

läsnä häntä varten. Ihanneoppilas puhui ohjauskeskustelussa paljon, joten 

ohjaajalta vaadittiin taitoa kuunnella aktiivisesti ja poimia kaikki merkittävät 

asiat. Ohjaaja mielsi ihanneoppilaan aktiiviseksi ja puheliaaksi, jolloin ohjaa-

jan tehtäväksi jäi kuunteleminen ja tarkentavien kysymysten tekeminen. Jos 

ohjaaja toimi oppilaan tukijana, hän tuki oppilasta opiskelussa ja valinnois-

sa. Ihanneoppilaan ohjauksessa ohjaaja ei kuitenkaan kokenut tukijan roolia 

merkittäväksi. 

I”Minnan tapauksessa minä istuin ja kuuntelin, väliin juuri ja juuri sain 
heitettyä muutaman tarkentavan kysymyksen.” 

I”…jaan kokemusta, teen tarkentavia kysymyksiä. Kuljen hetken oppi-
laan rinnalla.”

Useissa tutkimuksissa on havaittu puutteita opettajien vuorovaikutustai-

doissa. Tutkimuksemme kuitenkin kertoi oppilaanohjaajien hyvistä vuoro-

vaikutustaidoista. Ohjaajat kuuntelivat, eläytyivät, tukivat ja muodostivat 

luottamuksellisen ilmapiirin ohjauskeskusteluun. Käytöshäiriöoppilaan kans-

sa ohjaaja käytti erityisesti näitä taitoja, mutta ihanneoppilaan kanssa läm-

pimän ilmapiirin luomista tärkeämpää oli tehtävien hoito ja asioiden selvit-

tely. 

Yhteenvetoa

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että käytöshäiriöoppilaan ja ihanneop-

pilaan ohjaukset muodostuivat hyvin erilaisiksi. Ihanneoppilaan ohjaus-

keskusteluissa suunnattiin katse tulevaisuuteen; keskustelun keskiössä olivat 

oppilaan jatkokoulutusasiat. Myös oppilaan elämästä yleensä keskusteltiin 

paljon. Käytöshäiriöisen oppilaan ohjauskeskustelun pääpaino oli senhetki-

sissä kysymyksissä, erityisesti opiskelu- ja käytösongelmissa. Oppilaan tulevai-

suuden suunnitelmia tai oppilaan koulun ulkopuolista elämää ei ohjauksessa 

juurikaan käsitelty.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kehyskertomuksessa annettu op-

pilaan määritelmä vaikutti voimakkaasti siihen, miten ohjaaja asennoitui 

ohjattavaan, mitä ohjauskeskustelussa tapahtui ja miten ohjaaja kertoi toimi-
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vansa tilanteessa. Oppilaiden kuuluminen koulun järjestyksen vastakkaisiin 

kategorioihin antoi vahvan leiman oppilaille ja agendan ohjauskeskustelun 

muotoutumiseen.
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ELÄMÄÄ SUOMESSA – VENÄJÄNKIELISTEN NUORTEN NAISTEN 
KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Päivi-Katriina Juutilainen

Johdanto

Mä muistan, et mä olin päiväkodissa ja sitten mun vanhemmat tuli hakee mut 
meidän vaaleeensinisellä Ladalla. Meillä oli vaan se pieni kolmeovinen Lada 
jolla me muutettiin Suomeen. Ja sitte ne sano, et no sano nyt kaikille hei hei. 
Ja mä sitte sanoin hei hei ja sitte me ei enää palattukaan sinne. Itse asiassa 
mä luulin, että Suomi on joku iso kauppakeskus, koska mun isoäitini on suo-
malainen ja hän oli tuonu aikasemmin mulle jotain legopalikoita ja jotain 
puseroita. Ja sit ne sano et ne on Suomesta. (Jelena, 18 v.)1

Vuonna 2005 Suomessa asui yli 40 000 entisen Neuvostoliiton alueelta läh-

töisin olevaa maahanmuuttajaa (Tilastokeskus 2007). Venäläistaustaiset maa-

hanmuuttajat muodostavatkin tällä hetkellä suurimman ulkomaalaistaustai-

sen ryhmän Suomessa. Venäjänkielisten maahanmuuttajien määrä lisääntyi 

maassamme voimakkaasti 1990-luvun alussa Venäjän vapautuneen maas-

tamuuttopolitiikan ja inkerinsuomalaisten saaman paluumuutto-oikeuden 

vuoksi. (Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2003, 12; Heikkinen 2000, 104; 

Pietari 2007, 23.) Myös venäjänkielisiin maahanmuuttajiin liittyvä tutkimus 

on viimeisten kymmenen vuoden aikana vilkastunut. Tästä huolimatta hei-

1 Kaikki informanttien nimet ovat keksittyjä.
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dän kulttuuri- ja koulutustaustastaan, identiteetistään, sosiaalisista suhteistaan 

ja kielitaidostaan tiedetään vielä kovin vähän, vaikka nämä kysymykset on-

kin tiedostettu ja nostettu esille maahanmuuttajien elämänehtoja koskevissa 

keskusteluissa (Iskanius 2006, 15). 

Kulttuurinen moninaistuminen näyttää tulleen yllätyksenä Suomessa mo-

nille elämänalueille. Esimerkiksi opettajan arkea saattaa edelleen olla tilan-

ne2, jossa aamulla työhön mennessään hän ei tiedä, että luokassa istuu uusi 

oppilas, joka ei ymmärrä lainkaan suomen kieltä. Yhtenäiskulttuurisuutta 

korostaneessa yhteiskunnassamme on alettu vähitellen puhua suvaitsevaisuu-

den sijasta moninaisuuden arvostamisesta ja painottaa kulttuurien väliseen 

kanssakäymiseen liittyvää osaamista: esimerkiksi kulttuurisia kompetensseja 

(Nissilä & Lairio 2005), kulttuurisensitiivisyyttä (Kasurinen ym. 2005) tai 

valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta (Taajamo 2006, 13). Myös opinto-

ohjaajat ovat nostaneet esille kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liit-

tyvän osaamisen keskeisenä täydennyskoulutustarpeenaan useissa ohjauksen 

arvioinnissa (esim. Lairio & Puukari 2001; Numminen ym. 2002). 

Tämä artikkeli liittyy Opetushallituksen koordinoimaan kansalliseen 

Chances-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli ehkäistä nuorten syrjäytymis-

tä. Hanke toteutettiin vuosina 2004-2007 Joensuun yliopiston ohjauksen 

koulutuksen, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Jyväskylän 

yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen sekä Jyväskylän ammattiopiston 

yhteistyönä. Osaprojektien teemat kytkeytyivät tasa-arvo- ja yhdenvertai-

suuskysymyksiin. Hankkeen kansainvälisen Choices-yhteistyökumppanuuden 

keskeisenä tehtävänä oli vaihtaa kokemuksia ja toteuttaa tutkimusta suku-

puoleen ja etnisyyteen liittyen. Artikkeli perustuu vuonna 2006 toteutettuun 

haastattelututkimukseen, jossa selvitin nuorten venäläistaustaisten naisten 

kokemuksia ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Tarkastelun keskiössä ovat 

identiteettiin, sukupuoleen ja arjen toimintoihin liittyvät neuvottelut, joita 

eläminen kulttuurisessa muutoksessa synnyttää. 

Perustietoja venäjänkielisistä maahanmuuttajista 

Suomeen saapuu vuosittain noin 2000 maahanmuuttajaa entisen Neuvosto-

liiton alueelta (Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2003,7). Venäläistaustaisia 

2 Tällaisia tilanteita kuvailivat mm. Chances-hankkeen koulutuksiin osallistuneet opettajat.
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maahanmuuttajia on jaoteltu useilla eri tavoilla, muun muassa maantieteel-

lisen taustan tai maahanmuuttosyyn suhteen. Suurimman ryhmän muodos-

tavat inkerinsuomalaiset ja muut syntyperältään suomalaiset, jotka käyttävät 

enimmäkseen venäjän kieltä. Osa tähän ryhmään kuuluvista paluumuuttajis-

ta selittää kuitenkin muuttonsa perusteita muilla tekijöillä, esimerkiksi opiske-

lulla, kuin etnisellä taustallaan. Toiseksi suurimman ryhmän muodostavat ne 

etniset venäläiset, jotka ovat tulleet Suomeen työ-, opiskelu- ja perhesyistä 

entisen Neuvostoliiton alueelta, pääasiassa Venäjältä ja Virosta. Pienimmän 

ryhmän muodostavat entisen Neuvostoliiton kansalaiset, jotka eivät ole ve-

näläisiä eivätkä virolaisia mutta jotka puhuvat venäjää. (Iskanius 2006, 17; 

Pietari 2007, 22–23 .) 

Suomessa asuvien Venäjän kansalaisten ikärakenne poikkeaa jonkin ver-

ran suomalaisten ikärakenteesta. Venäläisten nuorten osuus on 16% (suo-

malaiset 17%), työikäisten 76% (suomalaiset 66%) ja eläkeikäisten 9% 

(suomalaiset 16%). 15–54-vuotiaista Suomessa asuvista Venäjän kansalaisista 

enemmistö (62%) on naisia, kun taas miehiä on enemmän 15–19-vuotiaiden 

ja poikia alle 5-vuotiaiden joukossa. Vuoden 2003 lopussa Suomessa oli yli 

3500 suomalaisen miehen ja venäläisen naisen ja 300 venäläisen miehen 

ja suomalaisen naisen välistä avioliittoa. Verrattuna muihin ulkomaalaisiin 

venäläiset ovat korkeammin koulutettuja; 28%:lla heistä on korkea-asteen 

koulutus. Suurimman ryhmän (44%) muodostavat kuitenkin perusasteen 

koulutuksen saaneet, joskin luvussa ovat myös ne, joiden koulutusta koske-

via tietoja ei ole käytettävissä. Venäläisten maahanmuuttajien työttömyys-

aste vuonna 2004 oli 41 prosenttia, mikä on huomattavasti korkeampi sekä 

kantaväestön yhdeksään prosenttiin että ulkomaalaisten keskimääräiseen 28 

prosenttiin verrattuna. (Pietari 2007, 24 –26 viitaten Tilastokeskus 2006.) 

Suomessa asuvalla venäjänkielisellä väestöllä on runsaasti aktiivista toi-

mintaa eri elämänalueilla. Heillä on omia lehtiä, radioasemia, kauppoja, 

päiväkoteja sekä kerho- ja harrastustoimintaa. Myös monilla projekteilla ja 

klubeilla on yritetty helpottaa varsinkin nuorten maahanmuuttajien sopeu-

tumista. Tärkeinä tekijöinä kotoutumisprosessissa on pidetty kielitaitoa, opis-

kelumahdollisuuksia ja opinnoista selviytymistä, koska ne luovat perustaa 

tulevaisuudelle ja tarjoavat mahdollisuuden sosiaalisen verkoston luomiseen. 

Lasten ja nuorten elämässä on kuitenkin valitettavan paljon ongelmia. Var-

sinkin peruskouluiän jälkeen Suomeen muuttaneiden nuorten kielitaito on 

heikko, minkä vuoksi heidän on hankalampi päästä koulutukseen ja selviytyä 

opinnoista. Ilman koulutusta on puolestaan lähes mahdotonta saada työ-

tä. Myös sopeutuminen suomalaiseen opetuskulttuuriin ja vaikeudet solmia 
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kontakteja suomalaisiin ikätovereihin ovat vaikeuttaneet venäjänkielisten 

nuorten kotoutumisprosessia. Kouluissa tarvitaankin huomattavasti enem-

män tietoa oppilaiden ja opiskelijoiden koulutustaustasta, sekä entisessä 

kotimaassa että Suomessa, sekä yleisemmin venäläisestä yhteiskunnasta ja 

kulttuurista. (Iskanius 2006, 18; Pietari 2007, 31.) Asiallinen ja oikea tieto 

auttaa osaltaan koulun opetus- ja muuta henkilökuntaa eläytymään maahan-

muuttajanuorten elämään ja olemaan heidän rinnallaan siirtymävaiheessa, 

jossa kaikki tukiverkot ovat tarpeen. 

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten nuoret venäläistaustaiset naiset 

kuvailevat elämäänsä ja arjen kokemuksiaan Suomessa: miten tämän päivän 

kokemukset peilautuvat heidän elämänhistoriaansa, millaisena he näkevät 

tulevaisuutensa ja millaisia merkityksiä he antavat elämälle suomalaisessa yh-

teiskunnassa. Edelleen tavoitteenani oli käsitteellistää sitä, miten nuoret ve-

näläistaustaiset naiset kokevat identiteettinsä ja millaisia neuvotteluja identi-

teetin ja sukupuolen rakentamiseen ja purkamiseen liittyy. 

Tutkimushenkilöinä oli kymmenen nuorta venäjänkielistä, entisen Neu-

vostoliiton alueelta Suomeen muuttanutta 16–23-vuotiasta naista. He oli-

vat asuneet Suomessa yhdestä 13 vuoteen. Heidän Suomeen tulonsa taustat 

vaihtelivat siten, että viidellä oli inkerinsuomalaiset sukujuuret, neljän äiti 

oli avioitunut suomalaisen miehen kanssa ja yksi oli itse avioitunut suoma-

laisen miehen kanssa. Naiset olivat muuttaneet Suomeen Karjalan tasaval-

lasta (Petroskoi, Sortavala, Pitkäranta, Kontupohja, Aunus), Kazakstanista ja 

Uralilta. Naisista viisi eli kiinteässä parisuhteessa3. Neljällä heistä oli lapsi ja 

lisäksi yksi nainen odotti toista lasta. Yksi nainen odotti ensimmäistä lastaan. 

Loput viisi naista elivät toisen vanhempansa ja/tai muiden sukulaisten, ku-

ten isovanhempien tai äidin/isän sisarusten kanssa. Naisista nuorin kävi vielä 

suomalaista peruskoulua, kaksi opiskeli suomalaisessa lukiossa ja yksi amma-

tillisessa oppilaitoksessa. Neljä naista oli haastattelujen aikaan työttömänä, 

yksi oli työharjoittelussa ja yksi äitiyslomalla. Osa naisista asui kaupungissa, 

osa maaseudulla.

Aineisto kerättiin kesäkuussa ja elokuussa 2006 Etelä- ja Itä-Suomen 

3 Olen tulkinnut kiinteäksi parisuhteeksi ko. elämäntilanteen, jossa yhteiseen asuntoon muut-
taminen on kiinni toisen osapuolen oleskeluluvasta.
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alueilla teemahaastatteluin siten, että venäjän kielen tulkki oli mukana haas-

tattelutilanteissa. Kaikki informantit osasivat jonkin verran suomea. Yksi pi-

simpään Suomessa asunut puhui suomea erittäin sujuvasti, joten hänen haas-

tattelunsa toteutettiin kokonaan suomeksi. Muissa haastatteluissa informantit 

säätelivät itse venäjän ja suomen kieltä omien tuntemustensa mukaan. Tulk-

ki osoittautui välttämättömäksi siinä vaiheessa, kun edettiin tavallista arjen 

kieltä abstraktimmalle tasolle. Haastattelujen teemat käsittelivät Suomeen 

tulon taustoja, kokemuksia Suomeen tulosta ja elämästä Suomessa, tulevai-

suudensuunnitelmia ja -näkymiä, suhdetta venäläisyyteen ja suomalaisuu-

teen sekä sukupuolisuutta ja naisten ja miesten välistä suhdetta ja asemaa. 

Huomiota kiinnitin erityisesti koulu- ja työelämäkokemuksiin, sosiaalisiin 

suhteisiin ja arjen rakentumiseen. Haastattelut kestivät 55–100 minuuttia. 

Kuusi haastattelua toteutettiin erään projektin tiloissa, kolme informanttien 

kotona ja yksi Joensuun yliopiston tiloissa. Kontaktit informantteihin sain 

suomalais-venäläisen seuran ja yhden maahanmuuttajakoulutuksessa toimi-

neen opinto-ohjaajan kautta. Haastattelut ääninauhoitettiin ja syksyn 2006 

aikana aukikirjoitettiin tekstiksi. Aineiston analyysi toteutettiin laadullisena 

sisällöanalyysina. Lähestymistapaa voi luonnehtia abduktiiviseksi siten, että 

tietyt teoreettiset käsitteet ohjasivat aineiston analyysin prosessia. Keskeiset 

analyysin teoreettiset välineet olivat purkamisen ja rakentamisen käsitteet. 

Niitä peilattiin sukupuolen ja identiteetin käsitteisiin. Muilta osin aineiston 

analyysi noudatteli laadullisen teemoittelun periaatteita.

Voimavaraistavia ja hajaannuttavia kokemuksia

Lähestyn nuorten venäläisnaisten elämäntodellisuutta sosiaalisen konstrukti-

onismin viitekeyksessä. Peter Bergerin ja Thomas Luckmanin (1994) mukaan 

tieto muuttuu sosiaaliseksi todellisuudeksi yksilöiden toiminnan ja ajattelun 

kautta. Yksilön kokemukset voivat olla samanaikaisesti sekä hänen henkilö-

kohtaista todellisuuttaan että toisten kanssa jaettua, intersubjektiivista ja täl-

tä osin yhtenäistä. Todellisuuden rakentamisen fokuksesssa on kieli, koska se 

on väline, jolla maailma ymmärretään, tulkitaan ja tuotetaan. Kieli merkitsee 

kuitenkin enemmän kuin ääneen lausutut representaatiot. Se kattaa verbaali-

sen ja ei-verbaalisen, toiminnallisen ja kognitiivisen, tietoisen ja ei-tietoisen. 

(Neimeyer G. & Neimeyer R. 1993, 4–5.) 

Jo vuonna 1921 Max Weber korosti, että ihmiset toimivat niiden mer-

kitysten pohjalta, joita he sosiaaliselle todellisuudelle antavat (Antikainen, 
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Rinne & Koski 2006, 250). Kun yksilön elinympäristö muuttuu, hänen henki-

lökohtainen todellisuutensa ei enää välttämättä olekaan kongruenssissa ym-

päristön kanssa. Tällaisessa, usein ristiriitaisena koetussa tilanteessa ulkoisen 

ja sisäisen maailman kohtaaminen käynnistää merkityksenantoprosessin, joka 

toimii yksilön elämäntodellisuuden ja siihen liittyvien uskomus-, olettamus- 

ja arvojärjestelmien purkamisen ja rakentamisen välineenä. (ks. Cochran 

1997, 4–9, 42). Merkitykset muotoutuvat siis yksilön sisäisen dialogin ja ym-

päristön välisen neuvottelun tuloksena. Ne välittyvät kielessä ja sosiaalisissa 

käytännöissä, mutta eivät ole aina tietoisia. (Peavy 1991.) 

Merkitysenantoprosessi vaikuttaa yksilön subjektiuden kokemukseen ja 

toimintakykyisyyteen. Vaikka toimijuuden lähtökohdat yleensä hahmote-

taan ensisijaisesti yksilöllisinä prosesseina, ne ovat kuitenkin suuressa määrin 

riippuvaisia sekä yksilön sosiaalisista että yhteiskunnallisista resursseista (Coo-

per 2003, 346; Richardson 1998, 5.) Toimijuuden kohentumista on kuvattu 

valtautumisena, voimaantumisena (empower, empowerment) (Egan 2002, 

55; Peavy 1997, 17; Richardson 1998, Siitonen 1999) ja voimavaraistumisena 

(Riikonen 2000). Ari Antikainen (1996, 253–254) määrittelee valtautumisen 

kaksitasoisena prosessina, johon liittyy muutos sekä yksilön itsemäärittelys-

sä että siinä ympäristössä, jossa hän toimii. Muutosprosessissa elävän maa-

hanmuuttajanuoren tulkintoja itsestään ja ympäristöstään voidaan jäsentää 

jatkumolla, jonka toisessa ääripäässä ovat valtauttavat ja toisessa ääripäässä 

uuvuttavat tai kahlitsevat kokemukset (ks. Matinheikki-Kokko, Koivumäki & 

Kuortti 2003, 30). Keskeiset jatkumolle asettuvat tulkinnat liittyvät identi-

teettiin, yhteisöllisyyteen ja arjen toimintoihin. Mikäli nuoren kokemukset 

identiteetin alueella ovat valtauttavia, kehittyy hänen käsityksensä itsestään, 

kulttuuritaustastaan ja kyvyistään myönteiseen suuntaan. Päinvastaisessa ti-

lanteessa tulkinnat hajauttavat hänen identiteettiään ja pystyvyyden koke-

muksiaan. Yhteisölliset kokemukset voivat edistää maahanmuuttajanuorten 

tunnetta esimerkiksi koulu-, opiskelu- tai työyhteisöön kuulumisesta tai vas-

taavasti lisätä ulkopuolisuuden tunteita entisestään. Myönteiset tai kielteiset 

kokemukset konkretisoituvat arjen käytäntöinä ja säätelevät omaan oppimi-

seen, harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvää merkityksenantoa. 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten naisten kokemuksiin oli liittynyt 

paljon hämmentäviä tunteita ja tapahtumia. Surua ja voimakasta ikävöimistä 

oli aiheuttanut kiinteiden sosiaalisten suhteiden katkeaminen tai epätietoi-

suus tavasta, jolla niitä vastedes ylläpidetään; jäiväthän ystävät ja suurin osa 

sukulaisista Venäjälle. Entisestä elämästä irtautumisen ohella hämmennystä 

oli aiheuttanut uusi ja tuntematon elämäntilanne Suomessa. Eron ja erilaisuu-
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den kokemuksia oli syntynyt ja tuotettu monin tavoin. Kielitaidon puute oli 

konkretisoitunut arjen pienissä tilanteissa ja toiminut, varsinkin lasten koh-

dalla, keskeisenä oman erilaisuuden osoittimena. Viisivuotiaana Suomeen 

muuttanut Jelena muisteli varhaisia päiväkotikokemuksiaan ja kertoi, että 

häneltä vaadittiin joissakin tilanteissa suomen kieltä, vaikka hänellä ei ollut 

mitään edellytyksiä siihen. Myös koulussa luokkahuoneen istumajärjestelyin 

tehtiin - ilmeisen hyvässä tarkoituksessa – erilaisuutta näkyväksi. ”…meidän 

luokanopettaja, kun mä tulin, niin hän pisti mut istuun heti sellasen tytön 

viereen, jonka äiti on Filippiineiltä…kai hän ajatteli, että no, kun ootte mo-

lemmat vähän erilaisia niin olkaa ny sitte yhdesssä.”, Jelena muisteli. 

Räikeimmillään suomalaisten halveksivat tai vihamieliset asenteet olivat 

ilmenneet ohittamisena, kieltäytymisenä kommunikoimasta, nimittelynä ja 

suoranaisena väkivaltana. Lähes kaikki informantit olivat joutuneet ryssitte-

lyn ja/tai huorittelun kohteeksi ja lähes kaikilla oli tuttavapiirissään venäläi-

siä, joita oli huoriteltu ja nimitelty. Eräälle informantille oli sanottu, että hän 

haisee venäläiselle. Suomalaiset vanhemmat olivat myös kieltäneet lapsiaan 

leikkimästä venäläisten lasten kanssa tai asiakkaat kaupassa olivat kieltäyty-

neet asioimasta venäläisen myyjän kanssa. Yksi informantti kertoi joutuneen-

sa seksuaalisen väkivallan uhriksi 9-vuotiaana. Noin 15–16-vuotiaat suoma-

laiset pojat samalta asuinalueelta olivat ottaneet hänet kiinni ja väkivalloin 

riisuneet häntä. ”Niin sitten, kun ne oli jotenkin puoliks saanu mut siihen 

alastomaks mä jotenkin kuitenkin pääsin sieltä pois”. 

Kielteiset kokemukset liittyivät kuitenkin yksittäisiin ihmisiin ja tilanteisiin. 

Suomalaisten avuliaisuutta ja ystävällisyyttä tuotiin monissa yhteyksissä esille, 

ja suomalaista palvelualttiutta kehuttiin. Lähes kaikki tutkimukseen osallistu-

neet naiset olivat käyneet koulua tai opiskelleet Suomessa. Vaikka koulukoke-

mukset olivatkin voittopuolisesti myönteisiä, positioitiin itseä lähtökohtaises-

ti marginaaliin tai marginaalista käsin; tämä ilmeni erottelujen tekemisen ja 

kokemusten kautta. Poikkeuksen muodosti venäjän kieleen ja venäläiseen 

kulttuuriin profiloitunut Itä-Suomen koulu, jota yksi informanteista oli käy-

nyt. Vaikka suomen kielen taidottomuus sävytti ensimmäisiä koulukuukausia, 

synnytti venäjän kielen ja kulttuurin asema koulun tavoitteissa ja ilmapiirissä 

arvostuksen ja keskiössä olemisen kokemuksia: ”Kaikki oli muuten (lukuun 

ottamatta kielitaidottomuutta) kauheen hyvin, kaikki luokkakaverit oli hyvin 

ystävällisesti suhtautunu. Meitä oli kaikkiaan seitsemän siinä meidän luokalla 

venäläisiä. Koska meidän koulussa suomalaiset opiskelee venäjän kieltä ja 

venäläiset opiskelee suomen kieltä. Ja oli helppoa, että sitten muut venäläiset 

autto mua niinku niissä suomen kielen opinnoissa… Joo et se siellä oli hyvä, 
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että siellä ei koskaan loukattu venäläisiä kuten voi tapahtuu suomalaisessa 

koulussa… Oli kaksi opettajaa, joiden äidinkieli oli venäjä. Ja muut opettajat 

sitten osas jonkun verran venäjää. Sen takia oli hirveen helppo siellä”.

Muutto Suomeen oli tuonut mukanaan kokemuksen aineellisesta turval-

lisuudesta ja vakaudesta, vaikka osalle naisista toimeentulo merkitsi hyvinkin 

niukkaa arjen perusedellytysten täyttymistä. Epätietoisuus oman tai läheis-

ten oleskeluluvan jatkumisesta himmensi turvallisuuden tunnetta ja aiheutti 

epävarmuutta tulevaisuudesta. Mielikuvissa elämä Suomessa oli kuitenkin 

rakentunut etukäteen lupauksena paremmasta elämästä. Tämä usko ja nä-

kymä näytti kannattelevan myös koti-ikävän ja laajan sosiaalisen verkoston 

menettämisen tai supistumisen tilanteessa. Haastattelemani naiset saattoivat 

samanaikaisesti ilmaista voimakkaita ikävän ja menettämisen tunteita – ” Se 

oli ihan järkyttävä ikävä sitä Venäjää mitä …niinkun ihan siis joka päivä 

melkein itkin…” – ja kertoa, että Suomessa on heidän elämänsä ja tänne 

he aikovat jäädä. Merkitykset, joita elämä Suomessa piti sisällään, liitettiin 

taloudelliseen vakauteen, yhteiskunnalliseen turvallisuuteen ja oikeudenmu-

kaisuuteen sekä koulutusmahdollisuuksiin. ”Musta on hyvä, että mun poikani 

syntyi tässä maassa, hänen elämänsä on turvattu täällä.” ”Se hämmästyttää, 

että täällä kaikki on tehty sillä tavalla, että ihmisten ois helppo elää.” Suoma-

laisen yhteiskunnan elinikäisen oppimisen eetos oli myös oivallettu, ja sen 

koettiin tarjoavan omaan lähtömaahan verrattuna enemmän vaihtoehtoja. 

”…täällä mä voin opiskella ammatin…siellä mä en voinu…koska mä oon 

jo sen ikänen, että minun iässä Venäjällä kaikki on jo töissä ja että mulla on 

menny se opiskeluikä ohi… Meillä ei oo sillä tavalla, että voi mennä opiskele-

maan missä iässä tahansa.” Koulutuksen merkitystä korostettiin myös omien 

lasten tulevaisuutta turvaavana tekijänä. ”…nimenomaan se lapsen tulevai-

suus oli meillä pääasia – että lapsella on hyvin vaikeeta esimerkiksi Venäjällä 

päästä opiskelemaan, jos vanhemmat ei oo varakkaita.” 

Kulttuurinen identiteettityö

Jarmo Houtsonen (2000) on tarkastellut identiteetin muotoutumista suhtees-

sa vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunnan tilaan ja muutosprosesseihin. Hän 

kuvaa identiteetin rakentumista traditionaalisesta yhteiskunnasta moderniin 

ja edelleen myöhäismoderniin yhteiskuntaan. Yhtenäisessä ja hitaasti muut-

tuvassa yhteiskunnassa yksilö samaistuu harvoihin identiteetteihin, jotka hän 

saa synnyttyään tiettyyn sukuun, perheeseen ja sukupuoleen. Identiteetit ja 
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sosiaalinen järjestys oikeutetaan perinteillä ja asioiden luonnolla. Modernissa 

yhteiskunnassa valinnanvapaus ja toimintamahdollisuudet ovat kasvaneet: 

minän tasapainoa uhkaavat vieraannuttava työ, pinnallistuvat ihmissuhteet 

ja tuntemattomista ihmisistä koostuvat asuinympäristöt. Se merkitsee valinto-

ja, ristiriitaisia odotuksia ja arvojen yhä suurempaa suhteellisuutta. Muutosta 

pyritään hallitsemaan rationaalisuuden keinoin, jolloin vastapainoksi nousee 

autenttisen ja todellisen minän tavoittelu. Tätä ilmentää Erik H. Eriksonin 

vuonna 1950 käyttöön ottama identiteetin käsite. Minäidentiteetillä Erikson 

viittasi yksilön ja hänen ympäristönsä välisessä vuorovaikutussuhteessa syn-

tyvään eheyden ja jatkuvuuden kokemukseen. (Erikson 1982, 249.) Sittem-

min käsite laajentui tarkoittamaan myös yhteisöllistä yhteenkuuluvuutta ja 

jatkuvuutta (Iskanius 2006, 39). Myös ’kulttuurin’ moderni tulkinta perustuu 

ojektiiviseen, yhtenäisiin arvoihin ja uskomuksiin perustuvaan kokonaisuu-

teen, jonka pohjalle yksilön identiteetti rakentuu. 

Myöhäismodernissa yhteiskunnassa epävarmuus ja muutokset kiihtyvät, 

Houtsonen (2000) jatkaa. Todellisuus näyttäytyy yhä monitulkintaisempa-

na: identiteettejä ja elämäntapoja luodaan ja ylläpidetään, ja tarjolla olevat 

identiteettityypit voivat olla toisilleen vastakkaisia ja ristiriitaisia. Puhutaan 

identiteetin joustavuudesta, fragmentaarisuudesta ja tietoisesta rakentami-

sesta, (Ahmadi 2005, 101), identiteettityöstä. Nader Ahmadin (2005, 112) 

mielestä vallitseva tapa jäsentää kulttuuri-identiteettiä perustuu kuitenkin 

edelleen pääasiassa moderniin ajatteluun. Tämä johtaa siihen, että valtakult-

tuurinen enemmistö pyrkii määrittelemään vähemmistökulttuureita edusta-

vien identiteettiä. 

Tämä ristiriita on havaittavissa myös suomalaisessa maahanmuuttopolitii-

kassa. Inkerinsuomalaisten statusta paluumuuttajina 1990-luvulla perusteltiin 

ulkosuomalaisuudella ja suomalaisella syntyperällä. Keskeiseksi ulkosuomalai-

suuden kriteeriksi hallituksen selonteossa eduskunnalle vuonna 1998 asetettiin 

suomalainen identiteetti, joksi määriteltiin muun muassa tietoisuus suomalai-

sesta syntyperästä sekä sen julkituominen, tapojen, perinteiden ja uskonnon 

vaaliminen tai osallistuminen kulttuuri- ja järjestötoimintaan. (Työministeriö 

1998, 6–7). Tässä essentialistiseen etnisyyskäsitteeseen perustuvassa maahan-

muuttopolitiikassa kiedottiin yhteen yksilön syntyperä, kulttuuri-identiteetti 

ja sosiaaliset suhteet (Davydova 2006). Kuten Olga Davydova (2006, 42– 44, 

ks. myös Heikkinen 2003) tiivistää, Suomeen odotettiin suomalaisia, mutta 

yhtäkkiä oltiinkin tilanteessa, jossa maahan muutti tuhansia huonosti tai ei 

lainkaan suomen kieltä taitavia ihmisiä. Muuttoliikkeen synnyttämä tilanne 

osoittaa, että kansakunnan ymmärtäminen etniskulttuuriseksi yhteisöksi ei 
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enää nykymaailmassa toimi. Vaikka paluumuuttaja olisikin samaa syntyperää 

kuin valtaväestö, se ei takaa samanlaista kulttuuri-identiteettiä. 

Haastattelemieni nuorten venäjänkielisten naisten kulttuurieroon liitty-

vät kokemukset tulivat esille, kun he kuvasivat arkeaan ja sen muotoutu-

mista Suomessa. Vaikka elämänehtojen vakautta ja turvallisuutta kiitettiin, 

osa naisista koki suomalaisen yhteiskunnan jäsentyneisyyden rajoineen ja 

kulttuurisine käytänteineen samalla elämänlaatua kaventavana. Turvallisuu-

den ja vakauden kääntöpuolena oli jännityksen puute ja elämän yksitoikkoi-

suus. Tässä yhteydessä ihmeteltiin muun muassa ikärajoja nuorten diskoihin 

ja ravintoloihin sekä kauppojen aukioloaikoja. ”Meillä Venäjällä kauppoja 

pidetään juhlapyhien aattoina ja vapaapäivinä auki sen takia, et ku ihmiset 

sillon haluu ostaa paljon ruokaa ja lahjoja…” ”Venäjällä voidaan paljon va-

paammin elää, koska siellä on vähän toisenlaiset lait…että ne on pehmeäm-

mät ne lait.” Kulttuurieroa korostettiin myös äänen ja tilan käytössä: ”Täm-

mösissä julkisissa paikoissa, kaupoissa esimerkiks venäläiset käyttäytyy niinku 

äänekkäämmin. Täällä täytyy käyttäytyä rauhallisesti eikä saa keskustella ää-

nekkäästi. Maanteillä on sama juttu. Se on tietenkin turvallisuuden kannalta 

hyvä, että on rauhallisempaa.” 

Myös venäläisen kulttuurin yhteisöllistä kiinteyttä korostettiin. ”Ja vie-

lä semmonen ero on suomalaisissa ja venäläisissä, että suomalaiset kätkee 

kaiken sisäänsä, mutta meillä Venäjällä jaetaan kaikki ystävien kesken, kaik-

ki ongelmatkin. Kaikki auttaa toinen toisiaan.” Esille nostettiin suomalaisen 

suku- ja perheyhteisöjen erillisyys, koska ”Venäjällä kaikki sukulaiset, niin 

tädit, sedät, serkut, kaikki on yhtä suurta perhettä.”

Omaan identiteettiin liittyvät kysymykset olivat nousseet tietoiseen poh-

dintaa vaihtelevasti. Suurin osa haastattelemistani naisista oli asunut Suomes-

sa vasta muutaman vuoden, joten heidän venäläinen kieli-identiteettinsä oli 

selkeä. Kielellä oli pikemminkin välineellinen merkitys – se antoi avaimen 

suomalaisen yhteiskunnan tarjoamille mahdollisuuksille ja arjessa selviyty-

miselle. Sen sijaan jo lapsena Suomeen muuttaneiden kokemus itsestään oli 

liikkuvampi ja fragmentaarisempi: he kävivät syvempää pohdintaa kielen ja 

minuutensa välisestä suhteesta samoin kuin minuutensa ja ympäristön vä-

lisestä suhteesta. ”Niin, opittu kieli on yks uusi identiteetti, semmonen uus 

maski tavallaan. Niinku mitä paremmin sen kielen oppii, niin sitä enemmän se 

kasvaa kiinni se maski itteensä. Ja mä tiedän, että suomalaisten keskuudessa 

mä oon kuitenkin erilainen ihminen kuin venäläisten keskuudessa. Tai sillon 

kun mä puhun suomee, niin mä oon eri ihminen kuin se venäjää puhuva 

ihminen.” ”Mä en tunne itteeni suomalaiseks enkä venäläiseks. Mä en tiedä 
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kuka mä oon. Mut kuitenkin, mä asun täällä ja mun paikka on täällä…et mä 

en voi enää mennä sinne.” Venäjän kieli kytkettiin kuitenkin emotionaaliseen 

kokemukseen itsestä: ”Ja ehkä siihen kytkeytyy enemmän tunteita kuitenkin 

kuin suomen kieleen. Vaikka mä rakastan suomen kieltä, mä oivalsin sen vä-

hän myöhemmin…mulla on tällä hetkellä espanjalainen poikaystävä…ja se 

on mun ensimmäinen semmonen pitkä ihmissuhde ja rakkaussuhde. Ja ehot-

tomasti venäjä tulee siinä päällimmäisenä eikä suomi.” 

Lyhyemmän ajanjakson Suomessa asuneet naiset ilmaisivat ’suomalaisuu-

den’ ja ’venäläisyyden’ tarkkarajaisina ja puhuivat ’meistä’ suhteessa ’teihin’ 

tai ’heihin’. Kokemuksissa kansallisesta identiteetistä ja kulttuuri-identiteetistä 

nousi esille kaksi tasoa: emotionaalisesti sävyttynyt nykyisyys – ”Sydämestäni 

olen venäläinen” – ja kognitiivisesti sävyttynyt tulevaisuus – ”Mulla tulee 

olemaan kaksi kansalaisuutta”. Naiset ilmaisivat tavoitteekseen suomalaisten 

tapojen omaksumisen osaksi elämäänsä tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä 

identiteettiä tarkasteltiin myös kansalaisuuden näkökulmasta, koska Suomen 

kansalaisuuden saaminen merkitsi samalla epävarmojen elämänehtojen va-

kiintumista. Tulevaisuuteen suuntautuva identiteettityö merkitsi siis tietoista 

ja omaehtoista elämän vakiinnuttamista. Se ilmeni puheena sekä omasta it-

sestä ja omasta lapsesta että perheestä ja suvusta laajemminkin. ”Mä haluai-

sin, että hän (tuleva aviomies) olis suomalainen sen takia, että me voitais jat-

kaa tätä meidän suomalaista sukujuurta.”; ”Et kyllä mä tunnen olevani ihan 

täysin tällä hetkellä venäläinen. Mutta kunnioitan suomalaisia, suomalaista 

kulttuuria, suomalaisia tradititoita… Niin mä haluaisin, että hänellä (lapsella) 
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ois venäläinen identiteetti. Mutta toivon, että hän tässä maassa tuntis olonsa 

mukavaksi suomalaisena.” Myös nopeaa suomalaistumista toivottiin: ”No 

vaikka mä oon asunu täällä vaan puolitoista vuotta, niin joka tapauksessa 

mua kiehtoo Suomi paljon enemmän kuin Venäjä ja Suomeen tunnen vetoo 

paljon enemmän.” 

Naisena kulttuurisessa muutoksessa

Myös sukupuoli kytkeytyy identiteetin rakentumiseen ja kulttuurisiin kysy-

myksiin. Lucia Gilbert ja Murray Scher (1999, 8–18) tarkastelevat sukupuolen 

sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia neljästä eri näkökulmasta: yksilöllisinä 

eroina, sosiaalisina rakenteina, kielenä ja diskursseina sekä yksilöiden välisenä 

vuorovaikutuksena. Sukupuoli yksilöllisinä eroina ja suhteena sisältää käsityk-

sen naisen ja miehen välisestä vastakohtaisuudesta, joka koskee niin biologisia 

eroja kuin vastakkainasettelua psykologisten piirteiden ja toimintojen tasol-

la. Erot näkyvät uskomuksissa ja olettamuksissa naisten ja miesten kyvyistä, 

persoonallisuuden piirteistä, arvostuksista tai seksuaalisuudesta. Sukupuoli 

sosiaalisina rakenteina pitää sisällään ne yhteiskunnan sukupuolijärjestelmän 

kulttuuriset, organisatoriset ja yksilölliset ilmentymät, jotka toteutuvat ja uu-

sintuvat yhteiskunnallisessa työnjaossa, naisten ja miesten erilaisena valtana 

sekä vastuuna kasvatus- ja hoitotyössä (ks. myös Liljeström 1986, 88–89). 

Sukupuoli kielen ja diskurssien muotona ilmenee kielenkäyttömme tapoina 

ja puheen sisältöinä. Naisia ja miehiä koskevat käsityksemme, olettamuksem-

me ja uskomuksemme tulevat esiin keskustellessamme eri sukupuolta olevi-

en henkilöiden kanssa tai puhuessamme eri sukupuolta olevista henkilöistä. 

Sukupuolella yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa viitataan prosesseihin, 

joiden myötä omaksutaan naisena ja miehenä elämiseen liittyviä sosiaalisia 

konstruktioita. Ne näyttäytyvät arjen käytännöissä erilaisina olemisen ja te-

kemisen muotoina. (ks. myös Nummenmaa & Korhonen 2000.)

Vaikka sukupuolten rakentumisen ehdot vaihtelevatkin eri kulttuureissa, 

näyttää dikotomia naisten ja miesten välillä ilmenevän tavalla tai toisella 

kaikissa yhteiskunnissa. (Bem 1993, 80; Code 1991, 29.) Yhteistä venäläisel-

le ja suomalaiselle yhteiskunnalle on naisten korkea koulutustaso ja työhön 

osallistumisen aste, molemmissa maissa noin puolet työvoimasta on naisia. 

Yhteistä näyttäisi olevan myös työelämän jyrkkä segregaatio. YK:n selvitys-

ten mukaan (Human Development Report for Russian Federation 2005 ja 

Gender equality and extension of women rights in Russia in the context of 
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UN the millenium development goals 2005) naisiin ja miehiin kohdistuvat 

stereotypiat Venäjällä ovat voimakkaat, ja ilmenevät muun muassa jyrkki-

nä status-, rooli- ja palkkaeroina (naisten tulot ovat noin 60 –70% miesten 

ansiotasoon verrattuna). Vaikka sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviin 

poliittisiin tavoitteisiin on kuulunut naisten parempi mahdollisuus yhdistää 

työ, äitiys ja kotityöt, kertoo tavoite samalla olettamuksesta, jonka mukaan 

perheissä tapahtuvan työn ja vastuun ajatellaan kuuluvan naisille. 

Sukupuolten väliseen työnjakoon kytkeytyy venäläinen perhekäsitys, 

jossa vanhemmuus näyttäytyy erilaisena kuin Suomessa. Kun suomalai-

nen vanhemmuus pohjautuu heteroseksuaaliseen ydinperhekäsitykseen ja 

romanttisen rakkauden ideaaliin, Pirjo Pöllänen (2005) kuvaa venäläistä 

perhekäsitystä laajennetun äitiyden (extended motherhood) käsitteellä. Se 

merkitsee naisyhteisön, yleensä isoäitien ja sisarten, jakamaa kasvatus- ja hoi-

tovastuuta lapsista. Naisyhteisöllistä lastenhoitokulttuuria on selitetty muun 

muassa perheiden korkealla naiselättäjien määrällä sekä äidiksi tulemisella jo 

nuorella iällä. Toisaalta yhteiskunnan virallista perheideaalia kuvaa esimerkik-

si Gender equality and extension of women rights in Russia… -julkaisun (luku 

6.2.) käsitteet ”incomplete families”, joilla siis viitataan yksinhuoltajaperhei-

siin ja ”full families”, jolla viitataan perheisiin, joissa on kaksi vanhempaa. 

Myös omassa aineistossani ’laajennettu äitiys’ ilmeni naisten kertomuk-

sissa elämästään: ”Kun me asuttiin Venäjällä niin äidillä oli kolme työtä...

niin mä vietin paljon aikaa sitten isoäidin kanssa”, 19-vuotias Marija kertoi. 

Työn ja perheen yhteensovittamista tulevaisuudessa hän pohti seuraavasti: 

”…niin tuota tästä asiasta ollaan vähän puhuttu äidin kanssa täällä Suomessa 

ja äiti on kyllä sanonu, että hänel ei oo mitään sitä vastaan, että hän sitte 

ottais lapset hoitaakseen kun se aika tulee.” Suurin osa naisista oli kuitenkin 

tietoisia suomalaisesta päivähoitojärjestelmästä ja luotti sen tarjoamiin pal-

veluihin. Koska venäläisessä kulttuurissa lasten huolenpito ja kasvatus ei pe-

rustu tiiviiseen ja rajattuun äiti–lapsi-suhteeseen, on luonnollista, että myös 

ammattilaisten toteuttama lasten päivähoito on heille luontevampaa kuin 

esimerkiksi naisille, jotka tulevat vahvoista kotiäitikulttuureista. Toisaalta 

Suomeen muuttaessaan naiset, joilla on lapsia ja jotka ovat tottuneet suku-

yhteisön kasvatustukeen, saattavat joutua ongelmalliseen tilanteeseen sekä 

konkreettisten arjen toimintojen että ympäristön asenteiden kannalta. Jär-

jestely, jossa lapsi asuu isovanhemman kanssa, viittaa Suomessa äidin kyvyt-

tömyyteen huolehtia lapsistaan. Kulttuurinen muutos näyttäisikin asettavan 

paineita mukautua suomalaiseen käsitykseen hyvästä vanhemmuudesta. Esi-

merkiksi Pirjo Pölläsen (2005) tutkimuksessa venäläiset naiset osoittivat sekä 
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havainneensa että omaksuneensa suomalaisen ydinperhekäsityksen solmittu-

aan liiton suomalaisen puolison kanssa. Suomeen muuttaessaan siis erityisesti 

naiset joutuvat kokemaan kulttuurisen muutoksen paineet kaksinkertaisina, 

sekä konkreettisena tukiverkostojen vähenemisenä että symbolisella tasolla. 

Uuden elämäntilanteen lamaannuttava vaikutus näkyi aineistossani erityisesti 

yhden naisen kohdalla yksinäisyytenä ja äärimmäisenä eristyksessä olemisena 

kodin ulkopuolisesta maailmasta. 

Kaikki haastattelemani naiset odottivat tulevaisuudelta perhe-elämää, 

johon liittyivät aviomies, lapset, ammatti ja työ. Koulutus- ja ammattisuun-

nitelmat, varsinkin äskettäin Suomeen muuttaneiden osalta, olivat luonteel-

taan varovaisia ja ”realistisia”. Ne kytkeytyivät pikemminkin tarjolla oleviin 

mahdollisuuksiin, joita olivat rajoittamassa kielitaidon puute ja marginaalinen 

asema uudessa yhteiskunnassa, kuin omiin kiinnostuksiin, vahvuuksiin tai haa-

veisiin. Vielä peruskoulua käyvä 16-vuotias Galina toi esille lukio-opinnot toi-

vottuna ja parempana vaihtoehtona, mutta kertoi samalla, ettei hänellä ole 

mahdollisuuksia sinne. ”Siis parempi mennä tonne ammattikouluun… en ihan 

tarkkaan vielä tiiä sitä kaikkee, mutta siis kokiksi, kokiksi tai parturi-kampaa-

jaksi.” Kun Galinalta kysyttiin, mitä hän haluaisi tehdä, jos ei olisi mitään es-

teitä, hän kertoi että haluaisi ”Suomen ja Venäjän välisessä bisneksessä toimia 

jollakin tavalla”. Ammatillisessa oppilaitoksessa elintarvikealaa opiskeleva 

Raisa totesi päätyneensä alalle sen vuoksi, että opiskelupaikka järjestyi ja työ-

mahdollisuuksiakin oli. Raisa kertoi, että hän olisi ollut varsinaisesti kiinnostu-

nut kokkiopinnoista, mutta haaveilevansa myös matkailualasta. 22-vuotiaan 

Irinan elämässä oli ollut sekä työttömyys- että työharjoittelujaksoja. Hän oli 

saanut opiskelupaikan vaatetusalalle, mutta opinnot olivat keskeytyneet tapa-

turman vuoksi. Irina ei kuitenkaan ollut kiinnostunut ompelijan työstä, vaan 

toivoi pääsevänsä joko parturi-kampaajan opintoihin tätinsä lailla tai hiero-

jaksi, kuten hänen äitinsä. 23-vuotias Nina oli saanut ennen äitiyslomaansa 

opiskelupaikan talonrakennusalalla maalarikoulutuksessa, mutta joutui ras-

kauden vuoksi siirtämään opintojen aloittamista. Myös hän kertoi olevansa 

kuitenkin kiinnostunut kokin ja leipurin ammateista tai päiväkotityöstä. 

Kaksi haastattelemaani nuorta naista oli harrastanut tanssia lapsuudesta 

lähtien. Heidän kohdallaan intensiivinen harrastus näkyi myös tulevaisuuden 

suunnitelmissa. 19-vuotias Marija oli hakeutunut konservatorioon opiske-

lemaan ja odotteli haastatteluntekohetkellä tuloksia. Hänen tulevaisuuden 

haaveenaan oli koregrafiopinnot yliopistossa. 19-vuotias Aleksandra oli pyr-

kinyt lukioon, mutta ei ollut päässyt. Hän suunnitteli hakeutuvansa äitiyslo-

man jälkeen aikuislukioon ja myöhemmin tanssinopettajaopintoihin ammat-



Elämää Suomessa  117

tikorkeakouluun. Kaksi nuorta naista opiskeli vielä lukiossa. He molemmat 

olivat tulleet Suomeen jo lapsena ja käyneet suomalaista koulua. Heidän 

tulevaisuuden näkymänsä, samoin kuin vahvan harrastustaustan omaavilla, 

olivat laajempia ja perustuivat henkilökohtaisiin arvoihin, kiinnostuksiin ja 

vahvuuksiin. Toinen heistä, Anna, halusi tehdä tulevaisuudessa auttamistyö-

tä ihmisten tai eläinten parissa ja toinen, taiteellisesti suuntautunut Jelena, 

suunnitteli arkkitehtiopintoja. Tulevaisuuden suunnitelmien ja -näkymien 

yhteys sosiaaliseen taustaan näyttäytyi myös selvänä. Varsinkin korkeasti 

koulutettujen äitien tyttäret suunnittelivat korkea-asteen opintoja ja kuvai-

livat mahdollisuuksiaan laveampina. Arkkitehtiopintoja suunnittelevaa Jele-

naa lukuun ottamatta kaikkien naisten ammattisuunnitelmat noudattelivat 

perinteistä sukupuolijakoa, vaikka sosiaalisen kontekstin ja siihen liittyvien 

rajattujen mahdollisuuksien johdosta olikin jouduttu tyytymään väliaikais-

ratkaisuina esimerkiksi teollisuus- tai rakennusalan koulutuksiin. 

Sukupuolikäsityksissään informanttien näkemykset olivat yhdenmukai-

simmat. Naisten ja miesten alueet ja toiminnot haluttiin pitää tiukasti eril-

lään toisistaan, kun keskusteltiin työnjaosta, lasten kasvatuksesta ja naisen 

ja miehen välisestä suhteesta perheessä. Miehen tulee olla perheenpää, jota 

naisen tulee totella, koska mies on vahvempi ja mahdollisesti myös viisaam-

pi: ”Mun mielestä on ihan luonnollista, että mies on perheenpää ja tekee 

tavallaan raskaampia asioita. Mut sehän niinku edellyttää suurta viisautta ja 

kykyä hoitaa niitä asioita. Et ei siin oo mitään järkee, että kuningas on tyhmä, 

ei.” Kodin työnjaossa naisen ja miehen roolit siis eriytyvät: ”Ja kun mies tulee 

töistä niin kotona täytyy olla siistiä ja täytyy olla päivällinen valmis.” Miehen 

rooliin kuuluu myös perheen elättäminen – ”että mulle ois parempi, että 

mies niin ansaitsis elannon. Ja sitten huolehtis minustakin.” – vaikka kaikki 

naiset toivoivatkin työuraa itselleen. Se, että Suomessa miehet osallistuvat 

lasten hoitoon ja kasvatukseen ja voivat työskennellä perinteisellä naisten 

alueella, herätti myös ihmetystä: ”Jos on esimerkiksi kuus lasta kotona, niin 

mies ei pärjää…mutta nainen taas pärjää. …Mä oon ite huomannu, että tääl-

lä lastentarhassa mies on tarhan tätinä…että se jo mua kauheesti ihmetytti. 

Taikka koulussa mies opettajana.” Myös lasten kasvatuksessa sukupuolten 

välisiä eroja korostettiin: ”Kasvattaisin pojan sillä tavalla, että hänestä tulis 

kunnon mies…ja tytön naiseks.” Kaksi naista kuitenkin kyseenalaisti (venäläi-

sen) miehen aseman perheenpäänä ja naisen velvollisuuden huolehtia lasten 

hoidosta ja kotitöistä. 19-vuotias Tanja kertoi, että hänen syntymässä olevan 

lapsensa isä jää kotiin hoitamaan lasta, mikäli hän saa opiskelupaikan.

Merkittävin ero suomalaisen ja venäläisen naisen välillä informanttien 
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mielestä oli suhtautuminen ulkonäköön. He kuvasivat omien äitiensä, su-

kulaistensa ja yleensäkin venäläisten naisten ehdotonta tarkkuutta asiassa. 

”Venäläinen nainen nyt on semmonen, että hänelle on kaikkein tärkeintä se, 

että miltä hän näyttää.” ”Täällä tytöt on, mä sanoisin vaatimattomia.” Naiset 

olivat kuitenkin kohdanneet Suomeen tullessaan kulttuurisen ristiriidan: ”ve-

näläiseen” tapaan osoittaa feminiinisyyttä ulkoisella olemuksella liitettiinkin 

Suomessa huonon naisen leima: ”…kun mä oon venäläisenä niin mä pu-

keudun sillain, että jos muut näkee..et mä oon venäläinen, ja mul on hame 

päällä ja korkkarit – niin se tarkottaa heti, et mä oon ilotyttö, et mul multa 

saa heti – ehkä suomalaisista miehiltä …kännissä olevilta kokenu sellasta et 

ne on aina, jos ei anna, niin sit se on venäläinen huora, että miks sä et anna.” 

Naiset kertoivat myös, että he säätelevät pukeutumistaan, kampauksiaan ja 

meikkiään sen mukaan, ollaanko Suomessa vai Venäjällä. Suomalaisen mie-

hen kanssa naimisissa oleva Natalja kuvaili, kuinka hänen miehensä varsinkin 

alkuaikoina oli viestittänyt ajatuksiaan pukeutumisesta: 

Haastattelija: Entäs onko tämä tämä tuota pukeutumisasia ollu jonkun-

lainen keskustelunaihe sun miehen kanssa? Ootteks te keskustellu tästä, et 

onks hänellä toiveita sen suhteen?

Natalja: Alussa oli.

Haastattelija: Minkälaista keskustelua (te kävitte?).

Natalja: Hän sano, että sulla on kauheen hyvin lyhyt hame. Ja tuota niin, 

sitten että minkä takia sä kaupunkiin lähet tommosissa korkeissa koroissa, 

että on matalemmissa koroissa helpompi kulkee. Ja kun alussa oltiin Venäjäl-

lä kierrettiin kaupoissa niin tota mä valitsin itelleni jonkun vaatteen, niin hän 

saatto sanoo, että tuo ei oo kiva, älä ota sitä.

Suomalaisen kulttuurin sallimaa feminiinisyyttä oli omaksuttu varsin no-

peasti, kuten kaksi vuotta sitten Suomeen muuttanut Nina kuvaa: ”…Ve-

näjällä ollessa niin mä myöskin tuota hoidin hirveesti ulkonäköö, koska jos 

menit kadulle Venäjällä, niin sua saatettiin arvostella sen takia jos ei kaikki 

ollu silleen hyvin…niinkun huolellisesti valittu. Ja täällä täällä se ei oo niin 

tärkeetä, että tää on varmaanki toinen asia missä mä oon muuttunu.” Lap-

suudestaan saakka Suomessa asunut Jelena toi esille liikkuvamman kokemuk-

sen: ”Et ehkä siinä mielessä mä oon tavallaan suomalaistunu tosi paljon, että 

jos mä laitan jotkut vähän enemmän venäläistyyliset vaatteet siis tosi naiselli-

set vaikkapa, tai enemmän meikkiä, niin sitten musta tuntuu heti siltä, et mä 

oon halvan näkönen. Vaikka monet mun ystävät tekee, siis pukeutuu sillä 

tavalla…Ja mä en nää niitä halpoina, mut mä nään itseni kuitenkin halpana, 

jos mä laittaisin samanlaiset vaatteet ” 
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Yhteenveto

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten nuoret, 16–23-vuotiaat venä-

läistaustaiset naiset ovat kokeneet elämänsä Suomessa, millaisena he näkevät 

tulevaisuutensa ja millaisia merkityksiä he antavat elämälle suomalaisessa yh-

teiskunnassa. Tavoitteena oli myös käsitteellistää nuorten venäläistaustaisten 

naisten identiteettiin ja sukupuoleen liittyviä neuvotteluja kahden kulttuurin 

välissä sekä tehdä näkyväksi toimijuutta edistäviä/heikentäviä ja arkielämää 

voimavaraistavia (empowering) ja/tai uuvuttavia prosesseja. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys perustui konstruktionistiseen todellisuuskäsitykseen, 

jossa kieli nähdään keskeisenä todellisuuden rakentamisen ja purkamisen vä-

lineenä. 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten naisten kokemuksiin oli liittynyt 

sekä voimavaraistavia että voimavaroja kahlitsevia kokemuksia. He olivat 

kohdanneet avointa ja piilevää syrjintää ja suvaitsemattomuutta. Surua oli 

aiheutunut tiiviistä yhteisöstä luopuminen ja hämmennystä uusi ja tuntema-

ton elämäntilanne Suomessa. Eron ja erilaisuuden kokemuksia oli syntynyt 

ja tuotettu monin tavoin koulussa, työpaikoilla ja muissa tilanteissa, esimer-

kiksi julkisilla paikoilla. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret naiset 

olivat joutuneet ryssittelyn ja/tai huorittelun kohteeksi ja lähes kaikilla oli 

tuttavapiirissään venäläisiä, joita oli huoriteltu ja nimitelty. 

Voimavaraistavat kokemukset olivat syntyneet yhteisöllisyydestä ja yh-

teenkuulumisen tunteesta sekä ilmapiiristä, jossa venäläisyyttä ja venäläistä 

kulttuuria arvostettiin. Niinikään arvostetuksi tuleminen ja mahdollisuudet 

aitoon osallisuuteen lisäsivät hyvinvoinnin kokemuksia. Myös mielikuva 

Suomesta ja sen tarjoamasta paremmasta elämästä toimi arkea kannattele-

vana voimana ja piti yllä toivoa silloinkin, kun elämää sävyttivät ikävät ko-

kemukset, niukka toimeentulo tai epävarmuus oleskeluluvan jatkumisesta. 

Merkitykset, joita parempi elämä Suomessa piti sisällään, liittyivät yhteis-

kunnalliseen turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä koulutusmah-

dollisuuksiin. Suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutusajattelun koettiin 

tarjoavan sellaisia mahdollisuuksia, joita Venäjällä ei olisi ollut.

Naisten tulevaisuuden näkymät olivat hyvin perinteisiä. He kaikki odot-

tivat tulevaisuudelta perhe-elämää, johon kuuluivat aviomies ja lapset (Ks 

myös Kasurinen 1999, 93). Heidän koulutusnäkymänsä olivat toiveikkaita, 

mutta varovaisia ja ”realistisia”. Varsinkin lyhyemmän aikaa Suomessa asu-

neilla koulutus- ja ammattisuunnitelmat liittyivät pikemminkin sosiaaliseen 

kontekstiin ja koettuihin mahdollisuuksiin kuin henkilökohtaisiin vahvuuksiin, 
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kiinnostuksiin tai unelmiin. Tästä huolimatta käsitys suomalaisista koulutus-

mahdollisuuksista valoi luottamusta siihen, että joskus myöhemmin elämäs-

sä olisi mahdollisuus jatkaa opintoja tai vaihtaa kokonaan alaa. Pitempään 

Suomessa asuneilla tai vahvan harrastustaustan omaavilla nuorilla naisilla oli 

kuitenkin avarammat koulutukselliset ja ammatilliset näkymät, vaikkakin am-

mattitoiveet noudattelivat pitkälti perinteistä naismuottia. Pienestä aineistos-

ta huolimatta yhteys sosiaaliseen taustaan oli myös selkeä. 

Tutkimukseen osallistuneiden naisten käsitys sukupuolesta ja sukupuolten 

välisestä suhteesta perustui naisten ja miesten välisten erojen ja eriytyneiden 

roolien korostamiseen, erityisesti perheen alueella. Naisena elämiseen katsot-

tiin oleellisesti kuuluvan ulkoisesta olemuksesta; pukeutumisesta, kampauk-

sesta ja ehostuksesta huolehtiminen. Tässä suhteessa ero suomalaisiin naisiin 

koettiin suureksi. Omaa feminiinisyyttä oli kuitenkin ”opittu” sekä tietoisesti 

että intuitiivisemmin säätelemään ympäristön hienovaraisten viestien poh-

jalta, ja sitä myös muokattiin kontekstista riippuen liikuttaessa kahden kult-

tuurin välissä. Myös perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvissä käsityksissä oli 

havaittavissa suomalaisen kulttuurin vaikutuksia. 

Kokemukset kulttuuri-identiteetistä ja kansallisesta identiteetistä vaihteli-

vat Suomessa vietetyn ajan mukaan – mitä kauemmin haastattelemani nuo-

ret naiset olivat asuneet Suomessa, sitä liikkuvampaa ja fragmentaarisempaa 

identiteettiä heidän kokemuksensa ilmensivät. Haastattelujen perusteella oli 

löydettävissä kaksi identiteetin ilmaisun tasoa, emotionaalisesti sävyttynyt 

nykyisyys (’minä olen’) ja kognitiivisesti sävyttynyt tulevaisuus (’aion olla’).

Tulokset kuvaavat koskettavasti sitä, miten konkreettisesti, mutta samal-

la hienovaraisesti etninen tausta ja sukupuoli kietoutuvat yhteen nuorten 

venäläistaustaisten naisten arkielämässä, jossa heille on varattu sekä seksi-

objektin että huonon naisen leima. Erilaisilla yhteiskunnallisilla areenoilla 

tulisikin kiinnittää huomiota nuorten maahanmuuttajien tukiprosesseiden 

laatuun. Erilaisuuteen tai jopa erityisyyteen perustuvat tukijärjestelmät näyt-

täisivät, ainakin tämän tutkimuksen valossa, rakentavan marginalisoivia ja 

objektisoivia kokemuksia. Suomalaisen koulun toimintakulttuuria tulisi kehit-

tää kaikkien yhteisön jäsenten aitoa osallisuutta ja toimijuutta vahvistavaksi. 

Tämä edellyttää määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä sukupuolen ja etnisen 

taustan moninaisuutta arvostavan ilmapiirin luomiseksi. Lähtökohtana muu-

tokselle on kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisten syvälle luotaava omien 

uskomusten ja olettamusten tutkiskelu ja ravistelu.



Elämää Suomessa  121

LÄHTEET

Ahmadi, N. 2005. Globalisation, postmodernity and migration – Rethinking cultural 
identity. In M. Launikari & S. Puukari (eds.) Multicultural guidance and 
counselling. Theoretical foundations and best practices in Europe. Institute 
for Educational Research. University of Jyväskylä, 99-116.

Antikainen, A. 1996. Merkittävät oppimiskokemukset ja valtautuminen. Teoksessa 
A. Antikainen & H. Huotelin (toim.) Oppiminen ja elämänhistoria. Aikuiskas-
vatuksen 37. vuosikirja. Jyväskylä: Gummerus, 251-296.

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2006. Kasvatussosiologia. 3. uudistettu painos. 
Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

Bem, S. L. 1993. Lenses of gender. Transforming the debate on sexual inequality. 
New Haven: Yale University Press.

Berger, P. & Luckman, T. 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Helsinki: 
Gaudeamus.

Cochran, L. R. 1997. Career counselling. A narrative approach. Newbury Park: 
Sage.

Cooper, C. 2003. Psychological counselling with young adults. In R. Woolfe, W. 
Dryden & S. Strawbridge (eds.) Handbook of counselling psychology. 
London: Sage, 343-362. 

Davydova, O. 2006. Nettikeskusteluita transnationaalisessa tilassa. Teoksessa T. Ku-
piainen & S. Vakimo (toim.) Välimatkoilla. Kirjoituksia etnisyydestä, kulttuu-
rista ja sukupuolesta. Vaasa: Suomen kansantietouden Tutkijain Seura. 

Egan, G. 2002. The skilled helper. A problem management and opportunity-
development approach to helping. Pasific Grove: Brooks/Cole.

Erikson, E. H. 1982. Lapsuus ja yhteiskunta. Toinen tarkistettu painos. Jyväskylä: 
Gummerus.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2003. Suomen venäjänkielisen väestönosan ky-
symyksiä 2002. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan asettaman työryhmän 
raportti. Helsinki: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti.

Gender equality and extension of women rights in Russia in the context of UN 
the millennium development goals. http://www.undp.ru / index.phtml ?iso 
=RU&lid =1&cmd= publications 1&id =48.8.3.2007.

Gilbert, L. & Scher, M. 1999. Gender and sex in counselling and psychotherapy. 
Boston: Allyn and Bacon.

Heikkinen, K. 2001. The ethnic movements of the Finno-Ugrian people in Russia – 
their reflections on the ethno-national situation in Finland. Teoksessa Etnitsna 
Istorija Narodov Jevropi. Istoriko-Etnologitsni Doslidzhennja i Natsional´na 
Ideja. Vipusk 9. Kiivs´kij natsional´nyi universitet imeni Tarasa Shevtsenka. 
Kiiv 2001, 100-106. 

Houtsonen, J. 2000. Identiteetin rakentuminen koulun symbolisessa järjestyksessä. 
Teoksessa J. Houtsonen, J. Kaupppila & K. Komonen (toim.) Koulutus, elä-
mänkulku ja identiteetti. Kasvatussosiologisia avauksia suomalaisten oppimi-
seen. Joensuun yliopistopaino, 7-49.

Human Development Report 2005 for the Russian Federation. Russia 2015: 
Development goals and policy priorities. United Nations. 

Iskanius, S. 2006. Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti. 
Jyväskylä studies in humanities. Jyväskylän yliopisto.

Kasurinen, H. 1999. Personal future orientation: Plans, attitudes and control beliefs 
of adolescents living in Joensuu, Finland and Petrozavodsk, Russia in 1990s. 
Publications in Education 53. Faculty of Education. University of Joensuu.

Kasurinen, H., Juutilainen P.-K., Mastoraki H. & Saukkonen S. 2005. Counselling 
immigrant children and adolescents in educational institutions. In M. Lau-
nikari & S. Puukari (eds.) Multicultural guidance and counselling. Theoretical 



foundations and best practices in Europe. Institute for Educational Research. 
University of Jyväskylä, 235-263.

Lairio, M. & Puukari, S. 2001. Muutoksista mahdollisuuksiin. Ohjauksen uutta iden-
titeettiä etsimässä. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto.

Liljeström. R. 1986. Sukupuolijärjestelmä ja naisten työ. Teoksessa L. Rantalaiho 
(toim.) Miesten tiede, naisten puuhat. Tampere: vastapaino, 84-108. 

Matinheikki-Kokko, K., Koivumäki, K. & Kuortti, K. 2003. Maahanmuuttajien ura-
ohjauksen kehittäminen. Työpoliittinen tutkimus 253. Työministeriö. 

Neimeyer, G. J. & Neimeyer, R. A. 1993. Defining the boundaries of constructivist 
assessment. In G. J. Neimeyer (ed.) Constructivist assessment. A casebook. The 
counseling psychologist casebook series. Newbury Park: Sage Publications, 
1-30.

Nissilä, P. & Lairio, M. 2005. Multicultural counselling competences – Training 
implications for diversity-sensitive counselling. In M. Launikari & S. Puukari 
(eds.) Multicultural guidance and counselling. Theoretical foundations and 
best practices in Europe. Institute for Educational Research. University of 
Jyväskylä, 203-216.

Nummenmaa, A. R. & Korhonen P-K. 2000. Sukupuolisensitiivinen ohjaus. Teok-
sessa J. Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar (toim.) Ohjaus ammattina ja 
tieteenalana 1. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. Opetus 2000. 
Juva: PS-kustannus, 70-82. 

Numminen, U., Jankko, T., Lyra-Katz, N:, Siniharju, S. & Svedlin, R. 2002. Opinto-
ohjauksen tila 2002. Opinto-ohjauksen arviointi perusopetuksessa, lukiossa 
ja ammatillisessa koulutuksessa sekä koulutuksen siirtymävaiheissa. Arviointi 
8/2002. Helsinki: Opetushallitus. 

Peavy, R. V. 1991. Constructivism and the practice of storied counselling. Depart-
ment of Psychological foundations. Victoria, British Columbia: University of 
Victoria.

Peavy, R. V. 1997. A constructive framework for career counseling. In T. L. Sexton 
& B. L. Griffin (eds.) Constructivist thinking in counseling practice, research 
and training. New York: Teachers College Press, 122-140.

Pietari, H. 2007. Venäläisten Suomeen muutto. Lahdessa ja Turussa asuvien venäjää 
puhuvien nuorten muuttotilanne ja sopeutuminen. Turun yliopisto.Web Re-
ports No. 21. Siirtolaisuusinstituutti.

Pöllänen P. 2005. Perhetutkimuksemme itsestäänselvyyksiä kyseenalaistamassa – ve-
näläiset maahanmuuttajanaiset. Minna. Kesäkuu 2005. http://www.minna.
fi/minna/artikkelit/pollanenvennaiset.html.8.3.2007.

Richardson, M. S. 1998. Counselling in uncertainty: empowerment through work 
and relational practices. Educational and vocational guidance 62. Bulletin 
AIOSP / IAEVG, 2-8.

Riikonen E. & Smith, G. 1998. Inspiraatio ja asiakastyö. Tampere: Vastapaino.
Siitonen, J. 1999. Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Acta Universitas 

Ouluensis. Series E. Scientiae rerum socialicum 37. Oulu: Oulun yliopisto. 
Taajamo. M. 2006. Ulkomaiset opiskelijat Suomessa. Kokemuksia opiskelusta ja 

oppimisesta, elämästä ja erilaisuudesta. University of Jyväskylä. Institute for 
Educational Research.

Tilastokeskus 2007. 18.2.2007. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html.
Työministeriö 1998. Inkerinsuomalaisten maahanmuutto Suomeen 1990-luvul-

la. Työministeri Liisa Jaakonsaaren Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle 
9.12.1998 antama Suomen hallituksen selonteko inkeriläisten maahanmuu-
tosta Suomeen 1990-luvulla.Työhallinnon julkaisu Nro 215. Helsinki: Työ-
ministeriö.






