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Haapalahti, Reijo, Individual as spatial developer. Expectations and outcomes for
initial vocational education in Northern Ostrobothnia, Finland
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Science
Acta Univ. Oul. A 728, 2019
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The present, multidisciplinary study examined the early career experiences of young people in
Northern Ostrobothnia, Finland, following their pathways for four years after their initial
vocational education. The research relates to the field of human geography. An individual and his/
her actions are important factors for the vitality and development of a region. In this study the
regional impact of vocational education was assessed in the framework of the students’
experiences navigating toward employment with their particular vocational qualifications.

Applying empirical methods, the dissertation aimed to gather knowledge for the enhancement
of vocational education guidance system, and so facilitate and accelerate the access for the young
to the labor market. The research problems related to whether the expectations of the young for
outcomes of vocational education were met, and whether their life paths thus far could be
categorized on the basis of their educational success and early career paths. A further focus of the
research related to the regional impact of the recent graduates in regard to whether they decided
to stay in or to leave the region. This study aimed to provide an enhanced framework for vocational
guidance professionals to work with the students starting as early as in secondary school. Early
guidance is particularly important in order to identify and support individuals who delay taking
necessary career steps, and also to identify those possibly at risk of exclusion.

A key observation during the four-year observation period was that the expectations of the
young were not always met in regard to the early vocational career path upon graduation. In these
cases, the young individuals either didn’t find employment, and/or oriented themselves towards
new study paths. By applying more focused, personalized career guidance starting at an early
stage, many obstacles to becoming employed could have been avoided. Another observation was
that unemployed young people stayed in the area, and continued to face difficulties with their job
search.

According to this study, the education providers, together with the business community, should
improve their methods of forecasting regional workforce needs. At the same time, young people
should receive more realistic guidance for their occupational future – and that guidance should be
started earlier.

Keywords: career guidance, employment, expectations, initial vocational education,
Northern Ostrobothnia, regional development





Haapalahti, Reijo, Yksilön toimien vaikutukset aluekehitykseen. Ammatilliseen
perustutkintokoulutukseen liittyvät odotukset ja tulokset Pohjois-Pohjanmaalla
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
Acta Univ. Oul. A 728, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Kulttuurimaantieteen tutkimusalaan liittyvä väitöskirja tarkasteli monitieteellisestä näkökulmas-
ta nuorten ammatillisen koulutuksen jälkeisiä työuraan liittyviä kokemuksia Pohjois-Pohjan-
maalla. Sosiaalisen tilan teoria ja kulttuurihistoriallinen toimintateoria muodostivat työn teoreet-
tisen viitekehyksen. Yksilö ja hänen toimensa ovat tärkeitä tekijöitä tarkasteltaessa alueen elin-
voimaisuutta ja kehittymistä. Ammatillisen koulutuksen alueellista vaikuttavuutta arvioitiin tässä
nuorten yksilöllisten ja perustutkintokohtaisten kokemusten pohjalta.

Väitöskirjan tarkoitus oli empiirisin menetelmin luoda tietoa ammatillisen koulutuksen ohja-
usjärjestelmiin ja sitä kautta tehostaa ja nopeuttaa nuorten pääsyä työmarkkinoille. Elinkeinoelä-
mälle ja ammattiin valmistuville nuorille on tärkeää nopea työllistyminen tai jatko-opintoihin
pääseminen.

Tässä tutkimuksessa seurattiin kahdesta pohjoissuomalaisen ammattiopiston monialaisesta
yksiköstä ammatilliseen perustutkintoon valmistuneiden nuorten varhaisia työelämä- ja jatko-
opintopolkuja noin neljän vuoden aikana. Tutkimusongelmat liittyivät siihen, toteutuivatko
ammatillisen perustutkintokoulutuksen suorittaneiden nuorten odotukset ja voidaanko opintojen
aikaisten tulosten ja varhaisten työelämäpolkujen perusteella tyypitellä nuorten elämänpolkuja
perustutkinnoittain. Alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta selvitettiin lisäksi, pysyvätkö nuo-
ret alueella, vai muuttavatko he sieltä pois. Tämä tutkimus auttaa ohjaustahoja tunnistamaan työ-
elämäpoluissaan viivyttelevät ja mahdollisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä ohjaa-
maan heitä mahdollisimman aikaisin heidän tarvitsemallaan tavalla.

Keskeinen havainto oli, että nuorten odotukset eivät toteutuneet useissa perustutkinnoissa.
Näissä tapauksissa nuoret jäivät joko työttömiksi tai suuntasivat uusiin opintoihin. Samoin
havaittiin, että työttömyyttä kokeneet nuoret jäivät opiskelupaikkakunnalleen ja että he kokivat
monenlaisia vaikeuksia työn hakuun liittyvissä asioissa. Tämän tutkimuksen mukaan koulutuk-
sen järjestäjien tulee parantaa omia ennakointimenetelmiään yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja
samanaikaisesti tulee lisätä nuoriin kohdistuvaa realistista tulevaisuusohjausta sekä aloittaa se
nykyistä aikaisemmin.

Asiasanat: aluekehitys, ammatillinen perustutkintokoulutus, odotukset, Pohjois-
Pohjanmaa, työllistyminen, työttömyys, uraohjaus
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Kiitokset 
Työskennellessäni ammatilliseen perustutkintoon opiskelevien nuorten parissa 

aluksi opettajana ja sittemmin erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä, mietin usein, 

mikä tulee olemaan näiden nuorten tulevaisuus. Sanoinkin heille, että vaikeuksista 

huolimatta heidän tulee pyrkiä aina eteenpäin ja rakentamaan elämäänsä pala 

palalta, sillä siihen on suomalaisessa työ- ja koulutusjärjestelmässä aito 

mahdollisuus. Tässä väitöskirjassa nuoret ovat kertoneet siitä, mitä he odottivat ja 

mitä kohtasivat koulutuksensa jälkeen. Odotusten ja toteumien teemaan liittyvä, 

minulle runsaasti elämään sisältöä antanut väitöskirjaprosessi on ollut loppurutistus 

työuralleni koulutuksen parissa. Kaikki se, mitä olen tehnyt eri tehtävissä nuorten 

tulevaisuuden eteen, näkyy nyt itselleni kirkkaampana, ja toivon, että kaikki 

ammatillisesta koulutuksesta oppinsa saaneet nuoret pärjäävät hyvin elämässään. 

Kiitän teitä nuoria, jotka osallistuitte tämän väitöskirjan aineiston rakentamiseen. 

Te rakennatte parempaa koulutusjärjestelmää kertomalla kokemuksistanne 

koulutuksen jälkeisinä vuosina.  

Haluan kiittää erityisesti pääohjaajaani professori Jarmo Rusasta 

kannustavasta, sinnikkäästä ja suoraviivaisesta ohjaustyöstä väitöskirjani parissa. 

Ilman Jarmon tukea en olisi nyt kirjoittamassa näitä kiitoksia. Seurantaryhmäni 

puheenjohtajaa tutkijatohtori Harri Antikaista ja ryhmän jäseniä professori Jouni 

Pursiaista sekä professori Hanna Muukkonen-van der Meeriä kiitän paneutumisesta 

työhöni ja heiltä saamastani rakentavasta ohjauksesta. Työni esitarkastajat 

yliopistonlehtori Minna Tanskanen ja ylijohtaja Mika Tammilehto tekivät 

erinomaista työtä ohjatessaan minua työn loppuvaiheessa selkeämmän 

teoriakäsittelyn ja työn rakenteen jäsentämisen äärelle. Työyhteisöni on tukenut 

minua myöntämällä vuorottelu- ja opintovapaita, jotka mahdollistivat 

keskittymiseni intensiiviseen kirjoitustyöhön. 

Kaikkein suurimman kiitokseni suon kuitenkin rakkaalle puolisolleni Aunille, 

joka on lempeän kriittisesti ja aina kannustavasti tukenut minua tohtoriopinnoissani 

alusta loppuun. Lukuisissa lenkkipoluilla käymissämme keskusteluissa olemme 

muistelleet omia uravalintaan liittyviä kokemuksiamme ja usein todenneet, että 

nuoret tarvitsevat enemmän ja varhaisempaa ohjausta. Siitä kiteytyi tarve lausua 

tämän väitöskirjan tekstin myötä ääneen niitä ammatilliseen koulutukseen liittyviä 

asioita, jotka tahtovat arkielämässä jäädä tarpeeksi hyvin käsittelemättä, mutta 

jotka vaikuttavat tavalla tai toisella hyvin monen nuoren loppuelämään. 

Rocky River, Ohio 6.2.2019 Reijo Haapalahti 
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Lyhenteet  
ICT Information and communication technology 

pk-yritys Pieni ja keskisuuri yritys 

mm. Muun muassa 

ns. Niin sanottu 

NEET Not in Employment, Education or Training  

ET Elintarvikealan perustutkinto 

Hotr Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 

Mat Matkailualan perustutkinto 

Ttl Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 

Kaun Kauneudenhoitoalan perustutkinto 

Hius Hiusalan perustutkinto 

Pain Painoviestinnän perustutkinto 

AV Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 

Käta Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 

Teva Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 
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1 Yleiset lähtökohdat 
Koulutus on osa yhteiskunnan sosiaalisia rakenteita, ja se jäsentää jokaisen ihmisen 

elämää ainakin hänen ensimmäiset pari vuosikymmentään. Siihen liittyy 

suunnitelmia, odotuksia, suorituspaineita, suorituksia ja pettymyksiäkin. 

Koulutuksen alaa tutkii perinteisesti kasvatustiede, mutta usein se katsoo asiaa 

pelkästään yksilön kehittymisen näkökulmasta ja unohtaa ympäröivän 

yhteiskunnan tarpeet ja vaikutuksen. Yhteiskunnallinen, sosiologinen ja 

maantieteellinen painotus lisää ammatillisen koulutuksen tarkasteluun uuden 

ulottuvuuden, maailman, joka vahvasti ohjaa yksilön valintoja ja vaikuttaa hänen 

päätöksiinsä aina kypsään aikuisuuteen saakka.  

Yksilön toimintaa yhteiskunnassa ei ole helppo selittää yksittäisten tieteiden 

näkökulmasta. Toimintaan vaikuttavia tekijöitä on runsaasti, ja yksilön toimiin sekä 

päätöksentekoon liittyvien johtopäätösten osalta on suuri mahdollisuus 

virhearviointeihin. Yksilön subjektitieteellistä näkökulmaa korostettaessa usein 

unohdetaan suuri osa siitä elämismaailmasta, jossa yksilö elää ja päinvastoin, ja 

sosiaalista tilaa korostava tarkastelu jättää usein vähemmälle huomiolle yksilön 

ominaisuudet ja pyrkimykset. Maantieteen tutkimus ei useinkaan erottele 

koulutusta erityiseksi näkökulmaksi, vaikka tunnustaakin sen olevan merkittävä 

tekijä yksilön kehittymisessä yhteiskunnan jäseneksi. Kulttuurimaantieteen 

näkökulmasta koulutus on osa sosiaalisten käytäntöjen muodostamaa tilaa, joka 

muotoutuu aina uudelleen samalla kuin sosiaaliset käytännöt muokkaavat itse 

koulutukseen liittyvää toimintaa (Harvey, 1985). Tila, aika ja paikka ovat keskeisiä 

maantieteen tutkimuksen piirteitä. Paikka käsitetään foorumiksi, jossa sosiaaliset 

prosessit luodaan ja niistä kamppaillaan (Castells, 1996; Harvey, 1985). Tilassa 

toimivan yksilön toimintaan kohdistuva tutkimus edellyttää episteemistä 

näkökulmaa, jossa huomio kiinnitetään siihen, mitä ja miten ihminen tietää eri 

asioista ja millainen tieto on oikeaa tietoa. Voi sanoa, että kaikki maantieteelliseen 

tilaan liitettävät tekijät, aika, paikka ja tila, ovat läsnä silloin, kun käsitellään nuoren 

ihmisen elämän taitekohtia. Verkottuneessa yhteiskunnassa on siirrytty staattisesta 

tilanäkymästä ja paikkojen tilasta virtojen tilaan samalla, kun biologiseen 

toimintaan historiallisesti kytketystä ajasta on siirrytty ajattomaan aikaan (Castells, 

2000). Tähän monimutkaiseen ihmiselämän kudelmaan ja siihen liittyviin 

tutkimusongelmiin tulee siten vahvasti humanistisia ja psykologisia painotuksia. 

Kaikkeen toimintaan liittyy lisäksi taloudellisia pyrkimyksiä tuotannon, kulutuksen, 

kokemuksen ja vallan kautta, joten myös taloustieteellä on vahva rooli tutkittaessa 

nuoren ihmisen asettumista aikuisuuteen.  
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Yksilö ja hänen kokemuksensa ovat keskeisessä osassa tutkittaessa 

yhteiskuntaa yksilöiden yhteisenä sosiaalisena tilana. Todellisuuden 

hahmottamiseen liittyy sekä epistemologisia että fenomenologisia piirteitä. Siinä, 

missä Hegel, Hussler ja Heidegger (Sajama & Kamppinen, 1987) korostivat 

yksilöllistä, eksistentiaalista ja dialektista elämismaailmaa, toi Lefebvre (1991) 

ajatteluun ja keskusteluun vahvan sosiaalisen tilan mallin. Kaupunkimaiseen 

elinympäristöön liitetty sosiaalisen tilan ajattelu antoi pohjan hänen dialektiseksi 

triadiksi kuvatulle mallilleen (kuvio 1). Yksilöä koskettavan tilan representaatio 

johtui Lefebvren mukaan hallinnosta käsin tulevasta määrittelystä, kun taas 

representaation tila edusti käyttäjien tilaa, jossa huomio kiintyi käyttäjien 

kokemuksiin, mielikuviin ja merkitysjärjestelmiin. Lefebvren sosiaalisen tilan 

teorian ajattelu pohjautui käsitykseen, että ihminen elää ajassa ja tilassa, jossa 

asioita ei pelkästään tuoteta, vaan itse tiloja tuotetaan osana laajempaa 

yhteiskunnallista viitekehystä. Siinä koulutuskin nähtiin kapitalistisena tilana, joka 

oli tuloksena kapitalistisesta kehityksestä. Lefebvren (1991) mukaan ideologinen 

ja kapitalistinen valta ovat kaupungeissa, jolloin kaupunkiympäristössä tapahtuva 

yksilön toiminta on luonteva kehys sosiaalisen tilan tarkastelulle. Castells (1996) 

on laajentanut yksilön toiminnan näkökulmaa teknologisen paradigman perusteella 

siten, että urbaanissa ympäristössä tapahtuva sosiaalinen toiminta perustuu virtojen 

tilaan. Virtojen tilassa paikka ja sen merkitys ihmisen toiminnalle ei katoa, mutta 

paikan merkitys sulautuu virtoihin. Sen mukaan instituutioiden merkitys ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa vähenee, kun ihmiset toimivat aktiivisesti toisiinsa 

limittyneiden verkostojen vaikutuksessa. 

 

Kuvio 1. Sosiaalisen tilan triadi. 

Yksilöpohjainen todellisuuden hahmottamisen teoreettinen tarkastelu sekä 

sosiaalisen tilan huomioonottaminen antavat pohjan tarkastella yksittäisiä 

näkökulmia, mutta niihin on samalla hyvä liittää käytäntöihin ja toimintaan liittyvä 

Havaittu tila

Käsitteellistetty tilaEletty tila
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kuvaus, jota voidaan selittää toimintateoreettisella mallilla. Kulttuurihistoriallisen 

toimintateorian (Nissen, 2005) mukaan ihmisen toiminnalla on aina kolme 

ulottuvuutta: subjekti, objekti ja motiivi. Pyrkimystä kohti päämäärää voidaan 

ymmärtää viiden periaatteen valossa: kohteellisuus, toiminnan hierarkkinen 

rakenne, sisäistäminen, välittyminen sekä kehitys. Tämän tutkimuksen eri 

näkökulmia yhdistävää tarkastelua ei ole aikaisemmin selkeästi tuotu esille 

maantieteellisessä tilaan liittyvässä tutkimuksessa. Jos yksilön psykofyysiset 

ominaisuudet määrittelevät suurelta osalta hänen toimintakykynsä, sosiaalinen tila 

määrittelee hänen mahdollisuutensa käyttää yksilöllisiä ominaisuuksiansa ja 

käytännöt määrittelevät kulttuurihistoriallisesti rakentuneet toimintajärjestelmät, 

niin havaittua toimintaa puolestaan voidaan kutsua representaatioksi yksilön tai 

yhteisön sosiaalisesta tilasta (kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Yksilöteoreettista, sosiaalista tilaa ja toimintateoreettisuutta yhdistävä malli. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vallalla olevaan talous- ja tuotantojärjestelmään 

oleellisesti liittyvää koulutusta ja nimenomaisesti ammatillista 

perustutkintokoulutusta. Teoreettisesti tarkasteltuna yksilön elämismaailma 

yhdistettynä toiminnalliseen malliin muodostuu kokonaisuudeksi, jota vasten 

tarkastelin empiirisin keinoin nuorten koulutuksen jälkeisiä tapahtumia. 

Tarkoitukseni oli tarkastella empiiristen havaintojen kautta ja elämänpolku-

seurannan avulla käsitteellistetyn tilan ja eletyn tilan kokemusperäisiä seikkoja ja 

siltä pohjalta arvioida ammatillisen perustutkintokoulutuksen yksilöllistä ja 

alueellista vaikuttavuutta maantieteellisen ja toimintateoreettisen teoriapohjan 

valossa. 

Koulutus liittyy tuotantotalouteen, joka luo puitteet yksittäisten toimijoiden 

käyttäytymiselle, ja siksi sitä on tärkeä tarkastella yhtenä sen tuotannon tekijöistä 

Yksilö

KäytännötSosiaalinen tila

Toiminta



16 

(Storper, 2017). Nuoren kasvamista aikuiseksi yhteiskunnan jäseneksi on 

mahdollista tarkastella myöskin elämänpolkuajattelun avulla. Hägerstrand (1970) 

otti tavoitteekseen kuvata ihmisen toimintaa polkumetaforan kautta ajassa ja tilassa. 

Häntä innoittivat omat vahvat lapsuudessa saadut kokemukset omasta 

lähiympäristöstään (Pred, 2005). Myös minun henkilökohtainen nuoruuden 

aikainen kiinnostukseni ympäristön kuvaamiseen piirtämällä karttoja ja lisäämällä 

niihin moniulotteisia merkityksiä on vaikuttanut näkemykseeni ja kiinnostukseeni 

kuvata ihmiselämää visuaalisella tavalla. Yleisesti ajatellaan, että alueeseen ja sen 

kehittymiseen vaikuttavat tekijät ovat organisaatioiden ja yritysten ansiota, mutta 

kulttuurimaantiede on kiinnittänyt yhä enemmän huomiota sosiaalisten 

tapahtumien mittakaavaan, jonka mukaan yksittäisellä ihmisellä ja hänen teoillaan 

sosiaalisessa ympäristössä on vahva aluevaikutus (Lefebvre, 1991; Paasi, 2004; 

Paasi & Metzger, 2017). Virtojen yhteiskuntaan liittyvä kuvaus korostaa sitä, että 

globaalit tapahtumat muokkaavat yksilön käyttäytymistä, mutta tuo samalla esiin 

paikallisen tason eli yksilön vaikutuksen muokkaamassa globaaleja virtoja 

(Castells, 2000). 

Työelämään astuminen on suuri loikka tuntemattomaan. Tässä 

elämänvaiheessa kehitytään nopeasti valtavassa informaatiotulvassa, josta osa on 

kaupallisen markkinoinnin tai muun vähemmän relevantin tarkoitusperän 

valjastamaa. Ammatillinen koulutuskin on ottanut käyttöönsä käsitteen 

opintopolku korostaen sillä opintojen aikaista systemaattista ohjausta 

selkeyttämään nuorten tavoitteenasettelua. Aikaan ja tilaan liittyvä polkumetafora 

on myös tämän tutkimuksen yksi johtoajatus ja kuvaa sillä eri ammatillisiin 

perustutkintoihin liittyvää tavoitteen asettamista ja tavoitteisiin pyrkimistä. 

Ammatillisella perustutkintokoulutuksella on Suomessa pitkät perinteet. Se on 

muodostunut alun perin ammattien sisäisestä kisälliperinteestä ja kehittynyt 

vähitellen järjestäytyneeksi koulutusrakenteeksi, jota yhteiskunta vahvasti tukee ja 

ohjaa (Virolainen & Thunqvist, 2017). Ammatillisella koulutuksella on 

yhteiskuntaa ja sen parissa toimivan työelämän kehittämiseen tarkoitetut päämäärät, 

joita asettavat lähtökohtaisesti työelämän edustajat (Laukia, 2013). Ammatillisella 

perustutkintokoulutuksella on perinteisesti katsottu olevan suorittavan työn 

tekemiseen valmiuksia antava rooli, mutta myös sen yleissivistävyys on nostettu 

esiin useissa koulutusrakenteita uudistavissa hankkeissa. Ammatillista koulutusta 

säädellään rakenteellisesti ja resurssien suhteen parlamentaarisen lainsäädäntötyön 

kautta, ja parhaillaan on menossa suurin rakenteellinen muutos vuosikymmeniin. 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus asetti vuonna 2015 tavoitteekseen toteuttaa 

strategisen ohjelmansa Ratkaisujen Suomi (Valtioneuvosto, 2015). Sen 
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koulutukseen liittyvissä tavoitteissa korostettiin ammatillisen koulutuksen reformia 

ja koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistamista lainsäädännön 

uudistamisen kautta. Tavoitteena oli sisällöllisen uudistuksen lisäksi uudistaa 

koulutuksen rahoitusta. Samalla haluttiin säilyttää jatko-opintokelpoisuus 

korkeakouluopintoihin sekä tiivistää koulutuksen ja työelämän välistä 

vuorovaikutusta. Samassa strategiaohjelmassa tavoiteltiin alkupäästään pidempiä 

työuria tukemalla nopeaa valmistumista ja lisäämällä toisen asteen koulutuksen ja 

korkea-asteen välistä yhteistyötä (Valtioneuvosto, 2015).  

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu ja työelämään siirtymisen 

nopeuttamisen tavoite käynnistivät selvityksiä sekä lainsäädännön uudistamiseksi 

että käytännön toimien edistämiseksi. Ammatillisen koulutuksen lait haluttiin 

yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa lähtökohtina ovat osaamisperusteisuus ja 

asiakaslähtöisyys (Valtioneuvosto, 2016). Samalla haluttiin uudistaa koulutuksen 

rahoituslakia painottamaan sen tuloksia ja vaikuttavuutta. Kansallinen koulutuksen 

arviointivirasto käynnisti tämän pohjalta oman ammatillisen koulutuksen 

vaikuttavuuteen ja jatko-opintovalmiuksiin liittyvän selvityksen (Hintsanen et al., 

2016). Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti selvityksen 

ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä korkeakoulujen 

opiskelijavalinnoissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016b). Koska uuden lain 

valmisteluissa haluttiin säilyttää perustutkinnon suorittaneiden jatko-

opintokelpoisuus, opetus- ja kulttuuriministeriö halusi selvittää myös ammatillisen 

tutkinnon hyödyntämistä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2017).  

Ammatillisen koulutuksen reformi eteni laajan sidosryhmäkuulemisen kautta 

lain lopulliseen valmistelutyöhön, ja esitys annettiin eduskunnalle 24.4.2017. Laki 

vahvistettiin kesäkuussa 2017 ja tuli voimaan 1.1.2018 (L11.8.2017/531). Lain 

keskeinen sisältö liittyy tulevaisuuden osaamistarpeiden muutoksiin ja niihin 

vastaamiseen. Suurin muutos uudessa, entisistä laeista ja asetuksista yhdistetyssä 

laissa on yksilön näkökulmasta koulutukseen hakeutumiseen liittyvän 

henkilökohtaistamisen korostaminen ja se, että koulutuksessa hankitaan vain 

puuttuva osaaminen suhteessa henkilökohtaiseen, osaamisen kehittämis-

suunnitelmassa annettuun osaamistavoitteeseen (Laukia, et al., 2016). 

Osaamisperusteisuus oli lainlaadinnan keskeinen lähtökohta. Tämä tarkoittaa 

käytännössä myös yksilöllisiä opintopolkuja erilaisissa oppimisympäristöissä, 

tärkeimpinä työpaikoilla tapahtuva oppiminen, joka myös korvasi lainsäädännössä 

aikaisemman työssäoppimisen termin. Reformia tukevan uuden lain pohjana oli 

myös näkemys siitä, että ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä vailla toisen 
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asteen tutkintoa oleville nuorille että työelämässä oleville aikuisille. Koulutuksen 

keskeinen tavoite on antaa valmiuksia astua työelämään koulutuksen jälkeen 

hakijan haluamalle alalle. Reformin myötä vahvistettiin myös koulutuksen 

järjestäjän asemaa siten, että sille annettiin yksi järjestämislupa, jonka puitteissa se 

voi vapaammin ja itsenäisemmin päättää koulutustarjonnastaan samoin kuin 

oppimisympäristöistään. Näyttöperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen 

ohjausrakenteita muutettiin siten, että koulutuksen järjestäjä vastaa myös 

näyttötutkintojen arvioinnista ja tutkintotoimikuntien asema painottuu järjestelmän 

laadunhallintaan. Muutos liittyy myös tutkintojen määrään siten, että erityisesti 

ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lukumäärät vähenivät oleellisesti. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella ammatillisen 

perustutkintokoulutuksen yksilön ja yksilöä koskevaa vaikuttavuutta sekä sitä 

kautta myös alueellista vaikuttavuutta juuri ennen koulutusreformia. Halusin 

empiirisen havainnoinnin kautta ikään kuin hakea syitä reformille ja pohtia samalla 

niitä reformin tuomia mahdollisuuksia, joilla yksilö voi vahvistaa koulutuksen 

kautta hankittua työelämävalmiuttaan ja laajemmin elämänhallinnan tunnettaan. 

Elämänhallintaan ei liity nuoren kohdalla pelkästään koulutus ja työ vaan koko 

hänen tavoitteellinen elämänkaarensa, näkyvissä ja vielä näkymättömissä oleva 

tulevaisuutensa, johon suunnataan omien pyrkimysten kautta siinä tilassa ja 

paikassa, jossa hän elää. Hallituksen tavoitteet ammatillisen koulutuksen reformille 

kiteytyivät siihen, että työelämä itsessään on merkittävästi muuttunut, 

koulutukseen hakeutujan toimintaympäristö on erityisesti digitalisaation myötä 

muuttunut. Samalla alueellinen työvoiman tarve on muuttunut niin, etteivät 

koulutus ja työpaikat määrällisesti ja laadullisesti kohtaa niin kuin aikaisemmin 

(Valtioneuvosto, 2015). 

Suomi on viime vuosikymmeninä saanut mainetta laadukkaan 

koulutusjärjestelmänsä ansiosta. Etenkin perusopetus ja lukio on nostettu esiin 

hyviä valmiuksia antavina. Toisen asteen koulutuksen on ajateltu ottavan vastuun 

koko ikäluokan valmistamisesta työelämään joko lukiokoulutuksen tai 

ammatillisen koulutuksen kautta. Samaan aikaan on kuitenkin huomattu, että 

perusopetuksen jälkeen nuoria katoaa yhteiskunnan piirien tavoittamattomiin. 

Julkisessa keskustelussa on toisaalta vaadittu toisen asteen koulutuksen asettamista 

kaikille pakolliseksi, mutta toisaalta tuotu esiin sitä, että nuori on tuossa 

ikävaiheessa vielä kypsymätön tekemään loppuelämäänsä vaikuttavia päätöksiä 

etenkin ammatinvalintaan liittyvien asioiden suhteen. Elämän suunnittelu on 

nuorelle jos vanhemmillekin monimutkainen asia. Se vaatii syklimäiseksi kuvattua 

jatkuvaa aktiivista toimintaa, jossa suunnitelmat tarkentuvat ja etenevät päätöksiin, 
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joita puolestaan arvioidaan ja suunnataan uusia päätöksiä kohti (Nurmi, 1989). 

Kulttuurimaantieteessä ja yhteiskuntatieteissä ei ole kovinkaan paljon empiiristä 

tutkimusta sitä, miten nuoren toisen asteen koulutuksen jälkeiset suunnitelmat 

toteutuvat ja kuinka tyytyväisiä niihin ollaan. Tämä tutkimus pyrkii tarkastelemaan 

koulutuksen vaikutuksia ja sitä, miten yksilö toimii kokonaisena tilassa, ajassa ja 

paikassa. 

Kulttuurimaantiede pyrkii ottamaan huomioon kaikki ihmiselämään liittyvät 

asiat osana alueen todellisuutta. Ihminen toimii ajassa ja tilassa, ja paikka vaikuttaa 

hänen päätöksiinsä ja päinvastoin. Yksilö toimii yhteistoiminnassa muiden 

yksilöiden kanssa, ja yhdessä he muodostavat kullekin alueelle sen yhteisön, joka 

rakentaa tilaa ja paikkaa tietyssä ajassa. Kulttuurimaantieteen perinteen kautta 

voidaan tutkia niitä vaikutteita, joiden pohjalta yksilö muokkaa omaa toimintaansa 

ja sitä kautta koko alueen toimintaa. Koulutukseen liittyvää maantiedettä voidaan 

pitää lähellä behavioristista maantiedettä, ja sitä on sellaisenaan tutkittu verraten 

vähän. Angloamerikkalaisen maantieteen voidaan katsoa kiinnittäneen huomiota 

tähän tutkimusalaan muita enemmän. Kun eurooppalaisessa tutkimuksessa 

kvantitatiivinen näkökulma on korostetussa asemassa, etenkin Chicagon 

koulukunnassa korostetaan urbaanin maantieteen yksilöllisiin kokemuksiin 

liittyviä merkityksiä, jotka viittaavat humanistisiin ja kasvatuspsykologisiin 

merkityksiin (Colledge, 2008; Johnston, 2004). Angloamerikkalaisessa 

postmodernissa maantieteessä on korostetusti esillä kaupunkimaantiede, johon 

liittyy väestön keskittyminen, alueellisuus sekä vahva talouselämän rooli. 

Käyttäytymistieteet tutkivat vastaavasti kaupungistumisen teemaan liittyen etenkin 

yksilöllisiä pyrkimyksiä ja niihin liittyvää ohjausta. 

Alueellisuus ja lokaalisuus näyttäytyvät koulutukseen liittyvässä maantieteessä 

erityisen vahvasti. Ihmiselämää kuvataan tapahtuvaksi paikkojen tilassa, jossa 

sosiaaliset ja yhteiskunnalliset todellisuudet rakentuvat jokapäiväisen elämän 

prosessien kautta (Inkinen, 2001). Ihmisen elämismaailma on monimutkainen 

kokonaisuus, joka rakentuu ihmisen itsensä ja hänen sosiaalisen, kulttuurisen sekä 

taloudellisen kokemusmaailmansa kautta (Creely, 2018). Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltava ammatillinen koulutus on yksi tärkeimmistä nuorten elinkaareen 

liittyvistä prosesseista, jossa yhdistyvät niin hänen omat pyrkimyksensä, lähipiirin 

ja median ohjausvaikutus sekä alueen taloudellinen kokonaisuus, joka määrittää 

hankitun osaamisen käyttömahdollisuuden käytännön prosesseissa yksilön 

toimintakyvyn mukaisesti. Aluekehitys perustuu siihen, miten alueen organisaatiot 

ja taloudellinen toiminta ovat onnistuneet ja onnistuvat luomaan yksilölle 

uskottavan ja yrityksille tehokkaan ympäristön rakentaa tulevaisuuttaan. 
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Toimivista organisaatioista huolimatta yksilö on silti itse tärkein aluekehittäjä oman 

toimintansa kautta. 

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen tavoitteena on antaa koulutuksen 

kautta perusvalmiuksia astua suomalaiseen työelämään. Koulutusrakenteet, niin 

tutkinnoittain kuin ammattialoittainkin heijastelevat niitä tavoitteita, joiden 

pohjalle suomalainen ammatillisen koulutuksen järjestelmä on rakennettu. Sen on 

sodanjälkeisen historian kuluessa ajateltu rakentavan suomalaista yhteiskuntaa 

siten, että yksilölle, joka haluaa rakentaa suhteensa yhteiskuntaan suorittavan 

palkkatyön kautta, on rakennettu polkuja saada valmiudet siihen (Laukia, 2013). 

Nuorten usko siihen, että koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia, 

on pienentynyt 2000-luvulla samalla, kun nuorisotyöttömyys on pysytellyt 

korkealla. Silti yhdeksän nuorta kymmenestä uskoo edelleen, että koulutus 

parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia (Myllyniemi, 2017). Usko työn 

saantiin liittyy laajempaan luottamukseen yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Nuoret 

elävät maailmassa, jossa mahdollisuudet ja todennäköisyydet kilpailevat eri 

tekijöiden näkökulmissa. Nuoret toivovat hyvinvointivaltion säilymistä, 

eriarvoisuuden vähentymistä ja turvallisuuden lisääntymistä, mutta pitävät niiden 

toteutumisen todennäköisyyttä paljon pienempänä kuin aikaisemmin.  

Tämän tutkimuksen pohjana oli tekemäni lisensiaatintutkimus (Haapalahti, 

2017) pohjoissuomalaisten nuorten sijoittumisesta työelämään heti tutkinnon 

suorittamisen jälkeen. Tämä tutkimus jatkaa ajallisesti saman tutkimuskohteen 

seurantaa ja suuntaa mielenkiinnon nuorten toiveisiin ja toteutuneeseen 

tilanteeseen koulutuksen jälkeisinä vuosina. Yksilöllä ja yhteiskunnalla, mukaan 

lukien työelämä, on odotuksensa ja vastuunsa myönteisen kehityksen 

tapahtumiseen. Joskus nämä toiveet toteutuvat erinomaisesti, toisinaan huonommin, 

ja siksi on syytä pohtia, mitkä syyt vaikuttavat näihin lopputulemiin. 
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2 Tutkimuksen rakenne 
Käsillä oleva tutkimus rakentuu kolmesta osasta, sen teoreettisesta osasta, 

empiirisestä osasta ja niitä yhdistävästä tarkastelusta. Teoreettinen osa jakaantuu 

kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen yleisten lähtökohtien jälkeen 

tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, tutkimusongelmaa ja empiirisen osan 

tutkimusmenetelmiä. Toisessa osassa keskityn itse tutkimuskohteen teoreettiseen 

tarkasteluun. Tutkimuskohteiksi käsitän itse henkilöiden toiminnan aluetta 

muokkaavana, ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden sekä toiminta-alueen 

yksilöä muokkaavana tekijänä. Tarkastelen samalla yksilön tavoitteenasetteluun 

sekä päätöksentekoon liittyviä seikkoja. Tähän osaan liittyvät lyhyesti myös 

ammatillisen koulutuksen rakenteeseen, siihen kuuluvaan lainsäädäntöön ja 

ammatillisen koulutuksen reformiin sisällytettävät asiat. Kolmannessa osassa 

tarkastelen tutkimusilmiötä eli sitä, mitä viitekehystä vasten tutkimuskohdetta 

tarkastellaan. Siten nuorten ammatilliseen kehitykseen, työelämän muutokseen ja 

alueelliseen vaikuttavuuteen liittyvät asiat kuuluvat teoreettisen osan tarkasteluun. 

Tutkimusraporttini empiirinen osa on useaan kyselyyn perustuvan paneelin 

tuloksia kuvaileva osa, jossa kuvataan asetettujen hypoteesien kautta nuorten 

varhaisten työelämäpolkujen kulkua alueellisessa, sosiaalisessa ja 

yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Koulutuksen jälkeiseen toimintaan liittyvien 

pääasiallisen toiminnan muuttujien avulla selvitän tilastollisilla analyyseillä 

valittujen ammatillisten perustutkintojen varhaisiin työelämäpolkuihin liittyvää 

yksilöllistä tavoitteenasettamista ja päätöksentekoa pitkittäistutkimuksen luonteen 

mukaisesti vertaillen paneelin eri osia keskenään. 

Synteesiosassa jäsennän ja esitän saadut tulokset ja tuon esiin yhteiskunnallista 

soveltamista varten taustatekijöihin ja eri perustutkintoihin liittyviä 

työelämäpolkuja. Pohdinta- ja johtopäätösosissa keskityn tutkimuksen rakenteen ja 

sisällön analyysiin sekä tutkimuksen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tuon siinä 

esille keskeiset tutkimustulokset ja esitän kehittämisaiheita sekä itse konkreettiselle 

koulutustoiminnalle että koulutusalaan liittyvälle jatkotutkimukselle. 

  



22 

 



23 

3 Tutkimusongelmat ja tutkimustehtävä 
Nuori astuu ammatillisen koulutuksen jälkeen työelämään ja moniulotteisten 

tekijöiden maailmaan. Hän kohtaa uusia sosiaalisia todellisuuksia, 

maailmanlaajuisia, valtakunnallisia ja alueellisia taloustodellisuuksia sekä erilaisia 

yhteiskunnan ja organisaatioiden rakenteita. Hänen sosiaalinen taustansa, 

sukupuolensa ja etnisyytensä kuin myös henkilökohtaiset ominaisuutensa, kuten 

hänen motivaationsa ja toiveensa, vaikuttavat tähän tärkeään vaiheeseen. 

Uusliberalistisessa tietoyhteiskunnassa tieto on pääomaa, ja sitä käytetään niin 

yksilö- kuin yhteisötasollakin hankittaessa hyödykkeitä. Siten se on myös vallan 

väline, ja sitä kartutetaan tietoisesti sosiaalisten rakenteiden kautta, yleensä 

koulutuksen avulla. Lefebvren (1991) sosiaalisen tilan teorian mukaan yksilöt 

rakentavat omaa osaamistaan, mutta samalla kaupunkiyhteisöä, jossa koulutus 

yleensä tapahtuu. Yksilö käsittelee suhdettaan sosiaaliseen tilaan konkreettisella 

tavalla aistien ja kielen välityksellä, mutta sen päälle rakentuu mentaalinen tila, 

johon liittyy kuvitelmia ja odotuksia tilasta, jota hän toimillaan tavoittelee. 

Ammatillinen koulutus toteuttaa vaativaa tehtäväänsä valmistaa nuoria 

työmarkkinoille. Se toimii toteuttaen osin yhteiskunnan yleissivistäviä tavoitteita, 

mutta samalla hyvin vaativia muuttuvan työelämän vaatimuksia. Ammatillista 

koulutusta arvioidaan yleisesti sen perusteella, miten yksilö pääsee työmarkkinoille 

ja millaisia valmiuksia koulutus on antanut suoriutumaan työelämän puristuksessa. 

Siirtymävaihe koulutuksen jälkeiseen vakiintuneeseen työelämään on usein pitkä 

ja mutkikas, ja siten vasta pitkittäisluonteinen, monitieteinen tutkimus voi antaa 

luotettavaa kuvaa tapahtumien etenemisestä ja lopputulemasta. Schoon ja 

Silbereisen (2009) ovat käsitelleet tätä monitieteistä ongelmakenttää ja pyrkineet 

hakemaan sille yhteistä viitekehystä. Tähän nivelvaiheeseen liittyvää tieteellistä 

kirjallisuutta on niukasti. Suomalaisessa käytännönläheisessä tutkimuksessa on 

hyvä nostaa esiin Mikkosen ja Lavikaisen (2012) pitkittäistutkimus ammatillisen 

perustutkinnon suorittaneiden työelämään siirtymisen vaiheesta. Tavoitteen 

asettamista ja tavoitteiden saavuttamista ovat pitkittäisaineistolla eri 

koulutustasoilla tutkineet myös Nurmi et al. (2014). Ammattikorkeakoulutuksen 

puolella asiaa on selvittänyt Mikkonen (2012), joka on tutkinut majoitus-, 

ravitsemis- ja talousalan vaikuttavuutta pitkittäisaineistolla vuoden kuluttua 

opiskelijoiden valmistumisesta. 

Tutkimukseni liittyi kulttuurimaantieteen tilaa, paikkaa ja aikaa tarkastelevan 

sosiaalisen tilan tutkimuksen kenttään. Sen mukaan yksilöiden tekemät ratkaisut 

oman elämänsä suhteen vaikuttavat yksilöön itseensä ja siihen sosiaaliseen tilaan, 
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jossa hän elää, sekä kumuloituessaan muiden yksilöiden ratkaisujen kanssa myös 

alueen kehitykseen (Johnston, 2004). Tämän tutkimuksen päämäärä oli tarkastella 

erästä ihmistoiminnalle tyypillistä ratkaisukenttää eli ammatillisen 

perustutkintokoulutuksen jälkeistä aikaa ja siihen liittyviä tapahtumia. Vaiheen 

monipiirteisyyden vuoksi yksinkertaistin tutkimusasetelmaa siten, että keskityin 

nuorten toiminnassa maantieteellisesti vaikuttavimpiin tekijöihin: työn tai 

koulutuksen saantiin, alueelliseen vaikuttavuuteen ja maantieteelliseen 

sijoittumiseen. 

Vastasin keräämäni aineiston pohjalta seuraaviin kysymyksiin: 

1. Kuinka nuorten henkilökohtaiset odotukset ja koettu todellisuus kohtaavat 

perustutkintokoulutuksen jälkeisissä vaiheissa?  

2. Voidaanko perustutkintojen polkuja profiloida nuorten varhaisten koulutuksen 

jälkeisten vaiheiden perusteella? 

3. Miten nuoret liikkuvat alueellisesti tutkintonsa suorittamisen jälkeen? 

Vastasin tutkimusongelmiin sekä teoreettisen viitekehyksen että empiirisen 

havainnoinnin pohjalta. Havainnointi tapahtui strukturoiduista kyselyistä 

muodostuneen paneelin avulla. Kyselypaneeliin liittyvien vastausten arviointi ja 

niihin liittyvien tulosten esittäminen tapahtui tilastollisin ja tekstitulkinnallisin 

menetelmin. Tutkimusongelmien käsittelyssä painotin mahdollisimman paljon 

kulttuurimaantieteen tutkimukseen liittyviä tekijöitä sekä niiden kriittistä 

tarkastelua. Olennaista tutkimusongelmien määrittelyssä oli se ajatus, että 

yksilöllisen toiminnan erityispiirteiden kautta voidaan ymmärtää myös alueen 

piirteitä ja sen kehittymistä. Alueteoria muodostaa siten ikään kuin näyttämön 

tutkittavalle ihmistoiminnan ilmiölle (Inkinen, 2001). 

Koulutuksen vaikuttavuus on yhtenä tunnuslukuna kertomassa sitä, kuinka 

elinkeinoelämä saa tarvitsemaansa työvoimaa koulutusorganisaatioiden kautta. 

Koulutuksen vaikuttavuudessa on kyse koulutukselle asetettujen lähi- ja 

etätavoitteiden saavuttamisesta. Lähitavoitteiksi käsitän pian koulutuksen jälkeen 

havaittavien yksilöllisten toimien tarkastelun. Ammatillisen koulutuksen 

lähitavoitteiden vaikuttavuutta ei ole juurikaan tarkemmin selvitetty, joten tämä 

pitkittäistutkimus, johon liittyi myös työnantajien teemahaastattelu, antaa kuvan 

oppilaitoksesta valmistuneiden opiskelijoiden ensimmäisten vuosien toiminnasta. 

Ensimmäiset oppilaitoksesta valmistumisen jälkeiset vuodet ovat tärkeitä yksilöille 

itselleen, mutta myös yhteiskunnalle siitä näkökulmasta, miten ammatillisen 

koulutuksen sisällöt ja volyymit vastaavat työmarkkinoiden tarpeisiin. 
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Yksilö rakentaa aluetta, jossa hän toimii. Opiskellessaan ammattiin hän 

valmistautuu vastikkeelliseen toimintaan yritysten ja yhteisöjen palveluksessa. 

Työnantajayhteisöillä on tarve työvoimalle, ja työmarkkinoille astuva nuori asettuu 

paikkaamaan tätä tarvetta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa nuorelle valmis 

rakenne ammatillisen osaamisen kautta. Yritykset ja yhteisöt hyödyntävät 

koulutuksen antamaa valmiutta rekrytoidessaan työvoimaa. Työskennellessään 

nuori toimii yhteiskunnan ja elinkeinoelämän monimutkaisessa systeemissä ikään 

kuin huomaamattaan aluekehittäjänä luoden alueelle lisäarvoa oman 

työpanoksensa kautta. 

Tutkimuksen kontekstina oli historialliseen, poliittiseen ja yhteiseen 

hyväksyntään perustuvan päätöksentekojärjestelmän pohjalle rakentunut 

suomalainen yhteiskunta, jossa yksilöille tarjotaan yhteiskunnan tarjoamien 

rakenteiden kautta mahdollisuus tehdä omat henkilökohtaiset päätöksensä 

koulutuksesta ja työmarkkinoille pääsystä. Yksilön motivaatio, kyvykkyys ja 

sitkeys vaikuttavat siihen, miten hän asettaa tavoitteensa ja miten hän omien 

ominaisuuksiensa perusteella pystyy kehittämään itseään päästäkseen kiinni alati 

muuttuvan työelämän vaativaan kenttään. Ammatillinen kasvu on prosessi, joka 

alkaa jo perusopetuksessa opettajien, opinto-ohjaajien, perheen ja kasvupiirin 

ohjauksessa jatkuen ammatillisessa koulutuksessa ja kulminoituu ensimmäisen 

kerran työmarkkinoille tulossa. Tästä alkaa elinikäinen kouluttautuminen, joka yhä 

useammin johtaa myös ammatin vaihtumiseen toimintaympäristön ja omien 

käsitysten sekä tavoitteiden muuttumisen seurauksena. Jos yhteiskunta voi 

organisaatioidensa kautta antaa nuorille mahdollisimman varhain ohjauksen kautta 

vielä vahvemman informaation, säästytään perättäisen kouluttamisen 

kustannuksilta ja ennen kaikkea yksilöt saavat nopeammin hyvän alun elämälleen 

työtä tekevinä ja yhteiskuntaa rakentavina kansalaisina. Nuorilla on odotuksensa 

tulevaisuudesta, ja niiden toteutumisen tarkastelu eri ammatillisissa 

perustutkinnoissa oli tärkeä tarkastelukulma. Tämän tutkimuksen yhtenä 

keskeisenä tavoitteena oli myös hahmotella mallia sille, miten nuorista 

työmarkkinoille hakeutuvista voidaan pitkittäistutkimuksen empirian kautta luoda 

perustutkintokohtaisia profiileja, joita voidaan käyttää esimerkiksi 

koulutusorganisaatioiden tekemän ohjaustyön tukena. 

Yksi suoraan perinteiseen maantieteelliseen tutkimusalaan liittyvä 

tutkimusongelma oli se, miten nuoret käyttäytyvät perustutkinnon suorittamisen 

jälkeen suhteessa asuinpaikkaansa. Tutkinnon suorittamisen jälkeen seuraa joko 

työn haku tai uusien opintojen suunnittelu. Ideaali tilanne itse nuorten ja 

yhteiskunnan kannalta olisi se, että nuoret olisivat joustavia työn sijainnin suhteen 
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työtä hakiessaan. Jos vallitsevalla alueella ei ole koulutusta vastaavaa tai 

muutakaan työtä, nuorten tulee liikkua sinne, missä sitä on. Siteet paikkakuntaan 

ovat nuorena huomattavasti vähäisempiä kuin myöhemmin, ja tilanne tulee käyttää 

hyväksi. Etenkin työttömyyttä kokeneiden alueellista liikkuvuutta on syytä 

selvittää tarkemmin, jotta heitä voidaan tukea siihen ohjauksen ja mahdollisten 

muiden yhteiskunnan toimien kautta. 

3.1 Tutkimustehtävä ja hypoteesit 

Tutkimuksessa käytettiin paneelityyppistä, kvantitatiivista ja kvalitatiivista 

tutkimusotetta yhdistävää tarkastelua perättäisten kyselyjen (T0–T4) muodossa. 

Tarkoituksena oli saada noin neljän vuoden kuluessa valmistumisesta perustietoa 

siitä, miten nuoret asettivat tavoitteita lähitulevaisuuteensa, mikä oli nuorten 

pääasialliseen toimintaan liittyvä tilanne valituilla kyselyhetkillä ja kuinka heidän 

asettamansa tavoitteet toteutuivat pääasiallisen toiminnan muodossa. Keskeiset 

pääasiallista toimintaa koskevat kysymykset muokattiin mukailemaan 

Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun ja ammattiopiston koulutuksen 

päättövaiheessa tehtävän kyselyn osiota, jossa valmistuvalta opiskelijalta kysytään 

hänen todennäköistä toimintaansa valmistumisen jälkeen. Samalla havainnoitiin 

nuorten maantieteellistä liikkumista paneelin kuluessa. Tarkoitus oli selvittää, 

miten eri perustutkintojen suorittamisen jälkeen havaittu työllisyys näkyy nuorten 

muutoissa paikkakunnalta toiselle. 

Tutkimus tehtiin neljän peräkkäisen, samalle kohderyhmälle osoitetun 

strukturoituun lomakkeeseen perustuvan kyselyn paneelilla yhdistämällä niitä 

opintojen aikaisiin opiskelijakyselyihin. Kyselyasetelmana oli paneelin kahdessa 

ensimmäisessä kyselyssä (T1) puhelinkysely, jossa kunkin opiskelijan viimeinen 

opiskeluaikainen opettaja soitti hänelle ja esitti strukturoidun lomakkeen 

kysymykset tallentaen vastaukset samalla Webropol-tietokantaan. Tällä haluttiin 

varmistaa ensinnäkin mahdollisimman suuri vastaajien määrä ja se, että 

vastauksissa on mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa. Paneelin viimeisissä 

kyselyissä (T3–T4) nuoria tavoiteltiin suoralla lomakekyselyllä sähköpostin ja 

vastauslinkin sisältävien tekstiviestien kautta. Entisten opiskelijoiden yhteystiedot 

saatiin oppilaitoksen opiskelijahallintarekisteristä. Sähköpostia käytettiin 

ensisijaisena ja matkapuhelinta toissijaisena yhteysvälineenä. Paneeliin 

osallistujilta kysyttiin lupa yhteydenottoon, ja 10 henkilöä kielsi sen. 

Opiskelijoilta kysyttiin strukturoidussa paneelikyselyssä vakiomuotoisen 

taustatiedon lisäksi sitä, mikä heidän pääasialliseen toimintaan liittyvä 
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elämäntilanteensa oli eri kyselyhetkillä ja mitä he ajattelivat tulevaisuudestaan. 

Samoin tiedusteltiin työhön liittyvistä asioista, kuten sen kestosta, työtehtävän 

rakenteesta ja laadusta. Kyselyjen ajankohdat valittiin siten, että ensimmäinen 

kysely (T1) edusti tilannetta, jossa nuori oli jo asettunut opintojen ja mahdollisen 

kesätyön jälkeen pysyvämpään tilanteeseen tai oli aloittanut jo uudet opinnot. 

Toinen kysely (T2) ajoittui tilanteeseen noin vuosi ja neljä kuukautta opintojen 

päättymisen jälkeen ja kolmas (T3) jälleen seuraavaan vuodenvaihteeseen, noin 

puolitoista vuotta valmistumisen jälkeen. Neljännen ja viimeisen kyselyn (T4) 

ajankohta valittiin sillä perusteella, että kyseisessä tilanteessa nuoret olivat jo eri 

kokeilujensa jälkeen todennäköisesti asettuneet pysyvämmin joko työhön tai jatko-

opintoihinsa. Vuodenvaihteeseen ajoittuneiden kyselyjen ajankohdalle oli perusta 

myös siinä, että Tilastokeskus ajoittaa omat sijoittumiskyselynsä vuoden 

viimeiselle viikolle. 

Tutkimusasetelmana oli tarkastella valittua joukkoa paneelityyppisellä 

pitkittäistutkimuksella ja kiinnittää erityistä huomiota niihin tekijöihin, jotka 

vaikuttavat päätöksentekoon sekä toimintaan pian valmistumisen jälkeen. 

Tarkoituksena oli löytää yksinkertaistettu polkumalli, jonka perusteella 

opiskelijoita voidaan luokitella perustutkinnoittain havaitun pääasiallisen 

toiminnan perusteella heidän pyrkiessään ensimmäisiin työpaikkoihinsa. Huomio 

kohdistettiin myös siihen, että löydetään erityisesti hitaasti työmarkkinoille 

pääsevien toiminnasta sellaisia tunnusmerkkejä, joita voidaan käyttää 

suunniteltaessa opiskelijoiden uraohjaukseen liittyviä toimia. Tutkimusasetelma on 

kuvattu liitteessä 6. 

Aineiston analyysillä pelkistettiin ja jäsennettiin tutkittavaa aineistoa. Samalla 

haluttiin tehdä aineiston pohjalta tulkintoja ja asettaa empiirinen tieto teorian 

viitekehykseen. Kvantitatiivisen aineistoteorian mukaan uutta teoriaa rakennetaan 

empiirisen aineiston avulla ja siitä tehtävillä analyyseillä. Hypoteesit eli aiemmat 

tutkimustiedot ovat pohjana aineistoanalyysille. Hypoteesit joko vahvistetaan tai 

sitten kumotaan, jolloin ollaan muodostamassa uutta teoriaa. Tutkimusote oli 

osittain kvalitatiivinen, koska aineiston tulkinnassa käytettiin myös vapaita 

vastauskenttiä. Tässä tutkimuksessa perustiedonkeruu tapahtui paneelin 

ensimmäisessä osassa, ja sen perusteella tutkimusotetta tarkistettiin seuraavia 

kyselykertoja varten. Kerätty aineisto hajotettiin osiksi ja koottiin uudelleen 

synteesiksi johtopäätöksiä varten.  

Tutkimuksen otoksen kohteeksi valittiin ammattiopiston kaksi yksikköä sillä 

perusteella, että täten saatiin vastaajiksi riittävästi eri alojen edustusta ja 

opiskelijamassaa. Kyseiset yksiköt on sittemmin ensimmäisen kyselyn jälkeen 



28 

yhdistetty yhdeksi hallinnolliseksi yksiköksi. Yksiköiden valinnasta johtuen 

otoksen kohteeksi valikoitui naisvaltainen ja palvelualoihin keskittyvä joukko 

nuoria. 

Kyselypaneelin kysymysten perusteella tehtiin kolme hypoteesia, joita 

testattiin suorin jakaumin, ristiintaulukoimalla sekä khiin neliö -testillä. Koska 

aineisto oli tutkimuksen kohteena olevien yksiköiden luonteen ja niissä 

edustettuina olevien ammattialojen suhteen naisvaltainen, tarkasteltiin aineistoa 

vahvasti myös sukupuolijaon pohjalta kuten useissa muissakin seurantaluonteissa 

tutkimuksissa (Jusi, 2010; Raita, 2011). 

Yleisessä keskustelussa ja eurooppalaisessa koulutusympäristössä on 

korostettu yksilön valintaa ja omaa tahtoa suhteessa omaan kouluttautumiseen. 

Tavoitteen asettaminen ja siihen pyrkiminen on osoitettu merkittäväksi tekijäksi 

tulevassa ammatillisessa kehittymisessä. Nurmi et al. (2001) osoittivat, että mitä 

enemmän nuori kohdistaa odotuksiaan tulevaisuuteen ja toimii aktiivisesti niiden 

saavuttamiseksi, sitä todennäköisemmin hän saa koulutustaan vastaavaa työtä. Sen 

sijaan kovinkaan paljon ei ole tutkittu sitä, miten tämä näkyy alakohtaisessa ja 

pidempiaikaisessa tarkastelussa. Tämän perusteella asetettiin hypoteesi H1: 

H1: Nuorten koulutuksen jälkeiseen toimintaan kohdistuneet odotukset vastaavat 

heidän tulevaa pääasiallista toimintaansa.  

Kun tarkastellaan koulutuksen jälkeistä toimintaa, voidaan alakohtaisista 

työllisyysluvuista päätellä myös perustutkintokohtaisesta työllistymisen 

todennäköisyydestä. Pitkittäistutkimus antaa kuitenkin näkymän alueen ja 

koulutusalojen eri suhdannetilanteisiin ja sitä kautta työllistymisen 

mahdollisuuksiin. Yleisessä keskustelussa on esillä erilaisia todennäköisiä 

koulutuksen jälkeisten vuosien tilanteita eri aloille, mutta suomalaista 

ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaa tutkimustietoa on vähän. Mikkosen ja 

Lavikaisen (2012) tutkimuksessa parhaiten työllistyttiin tekniikan ja liikenteen 

koulutusalalta ja heikoiten matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilta, joskaan 

perustutkintokohtaisia tarkasteluja ei tehty. Koulutusaloittain työllistymiseen 

liittyvät erot olivat merkittäviä. Tämän pohjalta asetettiin hypoteesi H2: 

H2: Perustutkintokohtaisessa opintojen jälkeisessä toiminnassa voidaan tunnistaa 

selviä vahvoja polkuja. 
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Nuorten alueellinen sijoittuminen koulutuksen jälkeen ja etenkin alueella 

pysyminen on tärkeä niin alueellisen kehityksen ja elinvoimaisuuden kannalta kuin 

tietysti nuorille itselleen. Koulutusalueelta pois liikkumiseen on luonnollisesti 

useita syitä, mutta vallitsevan pääasiallisen toiminnan tilanteen punnitseminen ja 

sen pohjalta johtopäätösten tekeminen lienee kuitenkin tärkein tekijä. 

Työvoimahallinnon puolesta tehtiin laaja rekisteriaineistoon perustuva tarkastelu 

nuorten liikkuvuudesta työpaikkojen ja toimialojen välillä (Aho & Mäkiaho, 2012). 

Alueellisessa liikkuvuudessa on huomattu nuorten aikuisten muuttavan nykyään 10 

prosenttia vähemmän kuin 20 vuotta sitten, mutta työvoiman alueellinen 

kokonaisliikkuvuus on Suomessa pienempää kuin muissa OECD-maissa (Fernald, 

2018; OECD, 2017). Ikäryhmittäin kuntien välinen muuttoalttius on suurinta 

ikäryhmässä 20–24-vuotiaat, noin 20 prosenttia ikäluokasta (Suomen virallinen 

tilasto, 2012). Oulussa vuonna 2012 toisen asteen oppilaitoksissa tutkinnon 

suorittaneista noin kahdeksan prosenttia oli muuttanut kolmen vuoden kuluttua 

Oulunkaaren seutukuntaan, noin kuusi prosenttia Helsinkiin ja noin kolme 

prosenttia Rovaniemelle sekä Raahen ja Koillismaan seutukuntiin. Ammatillisen 

koulutuksen suorittaneet liikkuvat alueellisesti vähemmän kuin yliopistotutkinnon 

suorittaneet mutta enemmän kuin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet 

(Tilastokeskus, 2018b). Koulutuksen jälkeisen alueellisen liikkuvuuden 

selvittämiseksi asetettiin hypoteesi H3:  

H3: Ammatillisen perustutkintokoulutuksen suorittaneet työttömät nuoret 

muuttavat työn perässä pois koulutusalueeltaan. 

Tutkimustehtävä pitää sisällään päähypoteesin (H1), jonka mukaan tulevaan 

toimintaan kohdistuvat odotukset toteutuvat, jolloin nuorten onnistuminen ja 

tyytyväisyys opintojen jälkeisiin ratkaisuihin auttaa heitä parhaimmalla tavalla 

elämässään eteenpäin. Hypoteesin tutkimisessa seurataan opintojen jälkeistä 

loogista elämän asettumisen sykliä, jossa vaihtelevat suunnittelut, kokeilut ja 

asettumiset kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen. Opintojen loppuvaiheessa nuori 

suunnittelee suhdettaan tulevaisuuteen, ja tätä tilaa kuvaa opintojen 

päättövaiheessa heille tehty kysely (T0). Koulutuksen jälkeen lähdetään pyrkimään 

työmarkkinoille, useimmiten aiempien kesätyöpaikkojen tai työssäoppimisen 

aikana syntyneiden kontaktien pohjalta. Jo tässä vaiheessa työllistyessään nuori saa 

kesätyöpaikkaa vahvemman suunnittelupohjan elämälleen, koska hänen täytyy 

katsoa elämässään kauemmaksi ja useimmiten jo ottaa vastuu omasta 

elinympäristöstään. Työttömyyden tai näiden kokeiluluonteisten 
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työmahdollisuuksien jälkeen suunnittelu etenee kohti vakiintuneempaa 

elämäntilannetta, ja uusia kokeiluja arvioidaan edellisten pohjalta. Arvio voi johtaa 

jatko-opintoihin, työpaikan hakuun ja saantiin, paikkakunnalla pysymiseen tai sen 

vaihtoon. Samaan aikaan asumistilanteessa ja perhesuhteissa saattaa tapahtua 

suuria muutoksia, jotka vaikuttavat tulevaan toimintaan. 

Saatavilla on vain vähän tutkimustietoa siitä, kuinka realistisia nuoret ovat 

tulevasta tilanteestaan astuessaan työmarkkinoille. Tynkkynen (2013) on 

selvittänyt lukiokoulutukseen menneiden nuorten osalta heidän odotusarvojaan. 

Hänen mukaansa opintoja aloittavien nuorten odotukset olivat varsin pysyviä 

lähtien koulutuksen valinnasta aina ammatin valintaan. Salmela-Aro (2012) on 

tutkinut motivaatiotekijöitä kehitystehtävien kautta ja todennut niiden sisältävän 

monenlaisia haasteita. Tässä tutkimuksessa realistisuuden käsitystä testattiin 

kysymällä nuorilta paneelin kussakin osassa senhetkisestä elämäntilanteesta sekä 

arviota heidän tulevasta tilanteestaan. Nurmi et al. (2002) korostivat tavoitteen 

asettamisen merkitystä niiden saavuttamisen kannalta tutkiessaan ammatillisen 

koulutuksen suorittaneiden nuorten toimintaa. Tynkkysen et al. (2014) 

pitkittäistutkimuksessa puolestaan havaittiin, että työuralla menestymisen odotus 

kasvoi merkittävästi iän myötä.  

Konkreettisin opiskelunaikainen tähän tutkimukseen liittyvä kysymysasetelma 

oli juuri ennen valmistumista oppilaitoksen toimesta järjestetyn päättökyselyn 

kohdassa, jossa henkilöltä kysyttiin hänen todennäköistä tilannettaan 

valmistumisensa jälkeen. Tämä kyselyn kohta oli kysymysrakenteeltaan 

samanlainen kuin nyt käsillä olevan tutkimuksen paneelin kyselyissä, joten 

opiskeluaikaisia ennakkokäsityksiä ja kyselyillä todennettua tilannetta voitiin 

verrata keskenään. Todennäköisen tilanteen kyselyllä voidaan ajatella kuvattavan 

yksilöllisen elämäntilanteen lisäksi myös alueellista työmarkkinatilannetta, sillä 

opiskelija on tuossa vaiheessa ollut jo kosketuksessa työelämän kanssa ainakin 

työssäoppimisjaksojen kautta. Toteumaa testattiin ristiintaulukoimalla sitä 

suunnitelmien kanssa. Hypoteesin todentamiseen käytettiin tilastollista analyysiä 

paneelin summafrekvenssien kautta. 

Toinen tutkimuksessa asetettu päähypoteesi (H2) sisältää väitteen, jonka 

mukaan nuoria voidaan profiloida heidän opintojensa jälkeisen toimintansa 

perusteella. Tarkoitus on pyrkiä osoittamaan opintoalakohtaisesti se, että tietyillä 

tutkimuksessa mukana olevilla aloilla on todennäköisempi päätyä tiettyyn 

toiminnalliseen tilanteeseen kuin toisiin. Hypoteesin todentamiseen käytettiin 

taustatekijöitä ja selittäviä tekijöitä sekä tilastollista analyysiä.  
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Salmela-Aro et al. (2011) tutkivat yliopisto-opiskelijoiden urakehitystä 

moniulotteisella elämäntilannemallilla. Siinä yksittäiset elämäntilanteet kerättiin ja 

kirjattiin elämänhistoriakalenteriin (LHC). Sen jälkeen ne luokiteltiin koodeilla, 

joita voitiin käyttää yhdisteltäessä eri elämäntilanteita kuvaamaan urakehityksen 

kokonaisprofiilia. He käyttivät tekijöinä asumista, parisuhteen rakennetta, 

vanhemmuuden tilaa ja uraan liittyvää toimintaa (päätoiminen opiskelija, opiskelee 

ja tekee työtä samanaikaisesti, työssä, työvoiman ulkopuolella). Taustatekijöinä 

heidän tutkimuksessaan käytettiin sukupuolta, ikää, vanhempien koulutustaustaa ja 

lukion päättötodistuksen keskiarvoa. 

Eläketurvakeskuksen vastaavassa tutkimuksessa työmarkkinatulokkaita 

luokiteltiin eri profiilien mukaan neljään kehityspolkuun: perinteiseksi nimetyllä 

polulla työssäkäynti muuttui intensiiviseksi vasta valmistumisen jälkeen, 

varhaisella polulla työnteko limittyi opiskeluun. Lisääntyvällä polulla tarkoitettiin 

edellisten välimuotoa, jossa työssäkäynnin määrä lisääntyi valmistumisen 

lähestyessä, ja katoavaksi poluksi kutsuttiin kehityskulkua, jossa työuralle 

kiinnittyminen oli hidasta. Huomattiin, että varhaisen, perinteisen ja lisääntyvän 

kiinnittymisen polut johtivat yhtä hyvään työllistymiseen kaikilla koulutusasteilla. 

Palkkaus on tärkeä kiinnittymiseen liittyvä tekijä. Ensimmäisten työpaikkojen 

kuukausiansioissa on tyypillisesti suuri ero koulutustason suhteen, ja ammatillisen 

koulutuksen suorittaneiden palkat ovat huomattavasti alhaisemmat kuin 

korkeakoulutetuilla, ja vastaavasti miehillä on korkeampi ja nopeammin nouseva 

palkkataso kuin naisilla kaikilla koulutustasoilla (Salonen, 2014).  

Tässä tutkimuksessa tutkittava joukko oli opiskellut hyvin paljon toisistaan 

poikkeavissa koulutusohjelmissa, ja siten lähtöoletuksena oli se, että opintoalan 

valinta vaikutti tulevaan toimintaan. Näin ollen oli hyvä seurata tilanteiden 

kehittymistä perustutkintokohtaisesti, sillä siitä saatava tieto auttaa ohjauksessa ja 

koulutuksen suunnittelussa. 

Nuorten alueelliseen liikkumiseen liitetty hypoteesi H3 asetettiin siksi, että 

haluttiin selvittää työelämätulokkaiden varhaisia liikkeitä. Tässä tutkimuksessa 

alueellinen liikkumisen tarkka selvittäminen ei ollut itseisarvoinen kysymys, mutta 

se nähtiin ennemminkin seurauksena sille, ettei alue ollut tarjonnut parasta 

mahdollista toimintaympäristöä nuorille. Muutto toiselle alueelle ei liity aina 

työhön tai työpaikkaan, vaan se saattaa johtua sosiaalisista tai uusiin opintoihin 

liittyvistä syistä. Hypoteesin pohjana oli tilastokeskuksen rekisteriaineisto 

(Tilastokeskus, 2017). Se ei kuitenkaan antanut perustutkintokohtaista tietoa, joten 

paneelin kuluessa kysyttiin nuorten asuinpaikasta luokituksella Oulun kaupunki, 

muu Pohjois-Pohjanmaa, muu Suomi ja ulkomaat. Tilastokeskuksen tieto Oulun 
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seudun ammattiopiston kaikista vuonna valmistuneista, heidän asuin- ja 

työllistymismaakunnastaan kertoo sen, että 87 prosentilla vuonna 2014 

perustutkintoon valmistuneiden työllistymismaakunta oli vuonna 2015 Pohjois-

Pohjanmaa. Tutkimuksen kannalta oli kiinnostava selvittää, miten paneelin kautta 

saatu myöhempi sijoittumistieto poikkesi tästä ja ketkä liikkuivat eniten 

sukupuolen ja perustutkintojaon mukaan.  
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4 Teoreettiset lähtökohdat 
Tutkimuksen kohteeksi on ihmistieteissä yleisesti nimetty objektina yksilö tai 

joukko, jota tarkastellaan eri tutkimusmenetelmillä. Yleisten toimintateorioiden 

(Cutchin, 2008; Engeström, 1987) mukaan yksilöä ei kuitenkaan voi erottaa 

ympäristöstään ja siten yksilö on aktiivinen subjekti. Yksilö osallistuu toimintaan, 

ja kohteena on tavoiteltu toiminta, objekti. Tämän tutkimuksen holistisessa 

tarkastelussa on ehdottoman tärkeä tunnistaa yksilö sellaisena subjektina, jolla on 

motiivi toimia. Yksilö on tutkimuksen kohteena sekä psykologisissa tieteissä että 

sosiaalitieteissä. Kasvatuspsykologia käsittelee yksilöä sekä puhtaassa 

psykologisessa merkityksessä että eliöympäristömerkityksessä. Kulttuuri-

historiallinen psykologia tarkastelee taas yksilöä ottamalla yksilön perinteet ja 

historian mukaan häntä koskevaan tarkasteluun. Kulttuuri- ja yhteiskuntatieteet 

tarkastelevat yksilöä hänen jaettujen sosiaalisten merkitystensä ja mielekkyyksien 

kautta. Tähän luetaan myös maantieteen tilaan, aikaan ja paikkaan liittyvä 

tarkastelukulma. Monimutkaiseen, holistiseen tieteelliseen diskurssiin haluan 

osaltani osallistua tällä empiirisellä tutkimuksella. 

Maailma on systeeminen kokonaisuus, joka koostuu sekä ihmisistä ja heidän 

toimistaan sekä heitä ympäröivästä sosiaalisesta ja fyysisestä tilasta. Elinympäristö 

ja yksilön elämismaailma ovat kaupungistumiskehityksen seurauksena 

keskittyneet asutustaajamiin, ja luonto näyttäytyy yhä pienempänä tekijänä 

ihmisten elämässä. Yhteisöllisyys ja yksilön suhde yhteisöön, sosiaalinen tila, ovat 

keskeisiä ihmisen toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tällaisessa ympäristössä 

yksilöllä on tarve toimia eri tavalla kuin luonnonympäristössä. Hän hankkii 

sellaisia ominaisuuksia, joilla hän menestyy tässä yhteisössä tulevassa elämässään. 

Menestymistä edistävät asiat ovat useimmiten välineellisiä ja perustuvat 

vaihdantatalouteen. Tässä merkityksessä koulutus ja rahan ansaitseminen ovat 

keskeisiä. 

Ihmisen toiminnassa on todellisuuden eri ulottuvuuksia. Sosiaalisen tilan 

teorian (Lefebvre, 1991) mukaan tarkasteltuna nuoren koulutus ja työmarkkinoille 

pyrkiminen voidaan nähdä kolmijakoisena sosiaalisena tilana. Nuoren 

elämismaailmaa kuvaavat hänen arkiset toimensa aistittavassa ja havaittavassa 

tilassa. Hänen elämismaailmaansa vaikuttaa samanaikaisesti käsitteellistetty tila, 

jossa hallinto ja siihen liittyvä suunnittelu luovat tilan virallista määrittelyä 

koulutuspolitiikan ja alueellisen koulutustoiminnan puitteissa. Nämä yhdistyvät 

nuoren konkretiaa ja abstraktia yhdistävässä eletyssä tilassa, johon liittyy 

kokemuksellisuus, käyttäjän omat merkitykset ja kyky sen pohjalta kuvitella uusia, 
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mentaalisia tiloja. Eletyn tilan tutkiminen on kokonaisuudessaan vaikeaa, mutta 

mahdollista kokemusperäisen tiedonkeruun kautta. Parhaimmillaan elämis-

maailman ja toiminnan ymmärtäminen tapahtuu haastattelujen avulla. Lefebvre 

julkaisi sosiaalisen tilan teorian jo 1970-luvulla kritiikkinä tilan perinteiseen 

jaotteluun lähinnä marxilaisen talousteorian pohjalta. Hän painotti sitä, että 

arkielämän käytännöt ovat merkittävä osa aluesuunnittelua sen laajassa 

tilamerkityksessä. Siihen liittyvä suunnittelu ja hallinto kuuluvat Lefebvren teorian 

käsitteellistettyyn tilaan. Yhdistettynä teknologiseen kehitykseen ne vaikuttavat 

vahvasti yksilön toimintaan ja muokkaavat siten yhteiskuntaa merkittävästi 

aiheuttaen samalla ulkopuolisuuden tunnetta ja eriarvoisuutta (Lefebvre, 1991; 

Soja, 1996). Sosiaalisen tilan kolmijakoa on käytetty työkaluna tilan tutkimiseen 

eri näkökulmista (Anttonen, 2002; Kumpulainen, 2012). Yksilön tulevaisuuden 

suunnittelu on kuitenkin sosiaalisen tilan kokonaisuuteen liittyvää, ja Soja (1996) 

määrittelikin kaupunkimaisen tilan kokonaisuudeksi eikä jäsentänyt niitä enää 

erillisiksi kuten Lefebvren teoriassa. 

Yksilön toimintaa urbaanissa ympäristössä ja sosiaalisessa tilassa voidaan 

kuvata teoreettisella kokonaisuudella, joka pitää sisällään niin subjektitieteellistä 

kuin objektitieteellistäkin tarkastelua. Lefebvren (1991) sosiaalisen teorian mukaan 

sosiaalinen toiminta tilassa tuottaa urbaania tilaa ja siten se muokkaa 

maantieteellisen tilan todellisuutta. Yksilöllä on sen kautta motiivi ja luontainen 

kiinnostus muokata omaa tilaansa. Virtojen tilaan rakentunut urbaani yhteiskunta-

malli (Castells, 1996) täydentää Lefebvren sosiaalisen tilan mallia antaen yksilölle 

itseohjautuvia toimintamahdollisuuksia toisiinsa limittyneiden verkostojen kautta. 

Kun yhteiskunnalliset rakenteet eivät kahlitse yksilön toimintaa samalla tavalla 

kuin aikaisemmin, hän voi itse osallistua paremmin oman tilansa määrittelyyn. 

Myöskään systeemisen psykologian määritelmän mukaan yksilön käyttäytymistä 

eivät määrittele ärsykkeet vaan se tulos, jonka tuottamiseen yksilö on suuntautunut 

(Järvilehto, 2009). Tämä subjektitieteellinen näkökulma sen holistisessa 

merkityksessä on esillä myös kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian 

näkökulmasta (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978). Sen perusperiaatteiden mukaan 

yksilö on aktiivinen toimija, subjekti, ja hänen toimintansa kohde määritellään 

objektina. Toiminnan eli aktiivisuuden toteutuminen on välineellistä toimintaa, ja 

näiden kautta saadaan aikaan haluttu tulos (kuvio 3). Kulttuurihistoriallinen 

toiminnan teoria syntyi myös marxilaisen talousajattelun pohjalta, ja sitä käytetään 

viitekehyksenä ihmisen toiminnan tutkimiseen. Sen kautta voidaan paremmin 

ymmärtää yksilöä ja yhteiskuntaa sekä ennen kaikkea näiden vaikutuksia toisiinsa. 
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Kuvio 3. Toimintateoreettinen malli. 

Yksilön pyrkiessä yhteiskunnan jäseneksi ja saadakseen vaihtovälineitä tulevalle 

elämälleen hän pyrkii toimimaan aktiivisesti ja tarkoituksellisesti. Hänellä on 

perustanaan hänen oma ja yhteisönsä kulttuurihistoriallinen tausta. 

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian mukaan hän toimii aktiivisesti ja 

tarkoituksellisesti saadakseen semioottisia välineitä, joiden avulla hän voi sopeutua 

uusiin tuleviin tilanteisiin. Engeström (1987) laajensi Vygotskyn (1978) esittämää 

kolmiomallia siten, että siihen liitettiin mukaan säännöt ja työnjako välittämään 

yhteisön toimintaa. Siten puhuttiin jo toimintajärjestelmästä, jossa kaikkien 

toisiinsa vaikuttavien osien kesken on kaksisuuntainen yhteys. 

Kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan liittyvänä välineenä voidaan tässä 

tarkastelussa nähdä koulutus, joka sinällään kantaa mukanaan myöskin yhteisön 

kulttuurin ja historian ja tähtää osaamisen saamiseen. Perusopetuksen jälkeiseen 

toisen asteen koulutukseen osallistuminen on Suomessa vapaaehtoista. Siten se on 

myös prosessi, joka vaatii yksilöltä aktiivisia toimia samoin kuin luonnollisesti 

työn hankkimiseen liittyvä toiminta koulutuksen jälkeen. Nuoren prosessi 

perustutkintoon kouluttautuvasta työmarkkinoille asettautuvaksi on näin ollen 

kolmivaiheinen ja sisällöltään laajeneva. Ensin yksilö hankkii koulutuksen avulla 

osaamisen eli valmiuden hakeutua työhön. Koulutus on yhteiskunnan taholta 

tiukasti opetussuunnitelman kautta paketoitu prosessi, jossa yksilö on toki 

aktiivinen toimija mutta jonka reunaehdot tulevat koulutuspolitiikasta, laista, 

asetuksista ja opetussuunnitelmista. Sen osien yhteys voidaan esittää kuvion 4 

mukaisena toimintajärjestelmänä, jossa on sovellettu Engeströmin (1987) 

esittämää toimintajärjestelmän mallia. Koulutus on tilana ja prosessina 

yhteiskunnan luoma ja ylläpitämä käsitteellistetty tila, joka on luonteeltaan 

abstrakti (Lefebvre, 1991). Se liittyy yksilön elämismaailmaan monivaikutteisesti 

eletyn sosiaalisen tilan kautta. Koulutusprosessin aikana yksilö vertailee 

Väline

ObjektiSubjekti Tulos
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todellisuutta tavoitteisiinsa, ja siinä esiintyvät sisäiset ristiriidat aikaansaavat 

oppijassa oppimista, kun hänen tietoisuutensa mukautuu niihin (Creely, 2018). 

 

Kuvio 4. Osaamisen hankkiminen. 

Osaamisen hankkimisen eli koulutuksen jälkeen yksilö on vapaa toimija, joka on 

koulutuksen ja työn välisessä nivelvaiheessa. Tätä voidaan kuvailla uudeksi 

ristiriitavaiheeksi. Siinä hän käyttää koulutuksessa saamiaan työvälineitä, vertaa 

niitä edessään oleviin mahdollisuuksiin ja rakentaa omaa strategiaansa kohdata 

uusia tilanteita enemmän tai vähemmän aktiivisesti pyrkiessään työmarkkinoille tai 

jatkokoulutukseen (kuvio 5). Osaaminen voidaan nähdä välineenä kohti tulosta eli 

työn saantia. Nivelvaihe koulutuksen ja työelämän välillä on tilanne, jossa yksilö 

rakentaa elämäänsä aikaisempien kokemusten pohjalle. Kokemukset eivät ole 

ainoastaan oppilaitosmuotoiseen oppimiseen liittyviä, vaan niihin kietoutuu 

yksilön koko aiempi elämismaailma sosiaalisine ja kulttuurisine näkökulmineen 

(Kilbrink et al., 2018). 

 

Kuvio 5. Työpaikan hankkiminen. 

Koulutus

Opiskelija Oppiminen

Oppilaitos

Opetussuunnitelma Vuorovaikutus

Osaaminen, 
taidot

Osaaminen

Työn hakija Työn haku

Yritykset, 
yhteisöt

Pätevyysehdot Ammatit

Työn saanti



37 

Koulutuksesta työhön siirtyminen on yksi ihmiselämän tärkeimmistä vaiheista. 

Teoreettisesti tarkasteltuna kaikki edeltävät nivelvaiheet voidaan kuvata yksilön 

kohtaamina ristiriitaisuuksina, joissa on mahdollisuus uuden oppimiseen 

(Hakkarainen et al., 2004). Yleensä yksilön tilanne konkretisoituu siirtymisenä 

täysipäiväisestä opiskelusta kokoaikaiseen työhön. Siirtyminen voi tapahtua 

pehmeästi tai sisältää monenlaisia myllerryksiä ja kokeiluja. Kaiken kaikkiaan 

vaihe pitää sisällään paljon yksilöllistä päätöksentekoa. Nuoren täytyy päättää, 

mennäkö suoraan työhön vai tuleeko hänen heti jatkaa opintoja vahvistaakseen 

mahdollisuuksiaan. Nuori pohtii, pääseekö hän töihin opiskelemalleen alalle, ja 

ennemmin tai myöhemmin hän suuntaa ajatuksensa siihen, miten päästä 

nopeimmin ja parhaimmalla tavalla mukaan työelämän mahdollisuuksiin ja 

haasteisiin. Sillä, minkä polun nuori valitsee, voi olla ratkaiseva merkitys hänen 

loppuelämäänsä. Tehdyillä päätöksillä on vaikutus muihinkin häntä koskeviin 

aikuistumiseen liittyviin siirtymiin, kuten kotoa poismuuttoon ja perheen 

perustamiseen. 

Saatuaan työpaikan yksilö on uudessa systeemisessä aktiivisessa tilanteessa, 

jossa hänellä on edessään työnantajan määräämät tehtävät ja uusien sääntöjen 

vaatimukset. Tätä vaihetta Engeström (2000) on kuvannut toimintamallillaan. Sitä 

mukaillen nuoren tilanne uudessa työpaikassa voidaan kuvata jälleen aikaisempiin 

kokemuksiin ja semioottisiin taitoihin perustuvana osaamisena, mutta uusien 

sääntöjen, työnjaon, työn kohteen ja työyhteisön toimintaympäristössä (kuvio 6). 

Teorian mukaan osaaminen toimii välineenä tavoiteltavaan tulokseen eli 

työsuoritukseen. 

 

Kuvio 6. Osaamisen käyttö työpaikalla. 

Jos Lefebvren sosiaalisen tilan teoria antaa tilatarkastelulle yleisen viitekehyksen 

ja mahdollisuuden laajentaa tilakäsitystä kohti mentaalisia tiloja, tarjoaa varsinkin 

Osaaminen

Työntekijä Työn kohde

Työyhteisö

Säännöt Työnjako

Työsuoritus
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Engeströmin (2000) kulttuurihistorialliseen toiminnan teorian perustaan sovellettu 

toimintajärjestelmä hyvän tarkastelukulman ammatillisen perustutkinto-

koulutuksen hankkimiseen ja hankitun osaamisen käyttöön tilassa. Ammatillisen 

perustutkintokoulutuksen jälkeen nuori testaa saamiaan valmiuksia työpaikan 

vaatimuksiin ja asettuu siinä itse tutkijan rooliin (Engeström, 1987). Hänellä on 

omat osaamiseen ja historiaan liittyvät taustansa, joihin hän peilaa toimimistaan 

työpaikassa. Jos ristiriidat työpaikkaan tai asuinpaikkaan liittyvien tekijöiden 

kesken ovat riittävän voimakkaat, hän pyrkii uuteen työpaikkaan tai hakee uusia 

työkaluja jatkokoulutuksen kautta. 

Nivelvaiheissa tapahtuvat siirtymiset eivät ole ainoastaan yksilön päätöksiä, 

vaan täynnä yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoituksia kulttuuri-

historiallisten tekijöiden ja taloustilanteiden viitekehyksessä. Koulutus on 

kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen kohteena lähellä talousmaantieteen kenttää, 

jossa koulutus tuotannontekijöiden kehittäjänä nähdään alueellisten rakenteiden 

kehittämisenä (Storper & Scott, 2009).  

4.1 Tutkimuksen subjektin kuvaus 

Kasvatuspsykologiassa yksilöllä tarkoitetaan analyysiyksikköä, jolla on suhde 

yhteiskunnallisesti tuotettujen olosuhteiden ja subjektiivisten toimintaperusteiden 

välillä. Sen mukaan ihminen on olento, joka on määritelty omien ominaisuuksiensa 

suhteen ympäristöön ja joka osallistuu niiden määrittelyyn (Järvilehto, 2000). 

Kulttuurihistoriallinen psykologia tarkastelee puolestaan ihmisen toimintaa, 

subjektiivisia mentaalisia ilmiöitä suhteessa sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

todellisuuteen (Langemeyer, 2005; Martin, 2006). Kulttuurimaantieteessä samoin 

kuin muissa kulttuuri- ja yhteiskuntatieteissä ihmisyksilön toimintaa tarkastellaan 

tilassa, joka käsitteellisesti voi olla konkreettinen tai abstrakti, sijaintiin ja aikaan 

liittyvä kokonaisuus, jossa perustana ovat jaetut sosiaaliset merkitykset ja 

toiminnan mielekkyys (Latomaa, 2000; Lefebvre,1991). Tässä tutkimuksessa 

yksilöt käsitetään joukkona, jolla on ollut yhteiskunnallisesti ja historiallisesti 

tuotettujen merkitysten perusteella samanlainen motiivi hakeutua yhteiskunnan 

järjestämään toimintaan, ammatilliseen perustutkintokoulutukseen, joka auttaa 

häntä määrittelemään omaa suhdettaan siihen tilaan, jossa hän haluaa 

tulevaisuudessa elää.  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin rajattua ihmisjoukkoa tietyssä ajassa, 

sosiaalisessa tilassa ja rajatulla alueella. Tutkimuksessa poimittiin yksilöiden 

ajallisesta ja tilallisesta toiminnasta niitä piirteitä, joilla voidaan kuvata yksilön 
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toimintaa tilassa ja ajassa. Tavoitteena oli, että toimintakuvauksen ja tyypittelyn 

avulla yksilöitä ja organisaatioita voidaan ohjata toimimaan yksilön ja 

yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2014 Oulun seudun 

ammattiopiston kahdesta (Myllytulli ja Pikisaari) yksiköstä valmistui kaikkiaan 

392 opiskelijaa ammatilliseen perustutkintoon ja näistä 294 nuorta Myllytullin ja 

98 Pikisaaren yksiköstä. Ammattiin valmistuneet nuoret olivat pääasiassa vuonna 

1995 syntynyttä kohorttia, joka aloitti opintonsa syksyllä 2011. Ensimmäiseen 

kyselyyn vastanneista noin 75 prosenttia oli naisia ja 25 prosenttia miehiä. 

Pikisaaren yksikössä nuoret opiskelivat käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa, 

audiovisuaalisen alan perustutkintoa sekä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoa. 

Myllytullin yksikön perustutkinnot olivat hotelli-, ravintola- ja cateringalalta, 

matkailualalta, elintarvikealalta, hiusalalta, kauneudenhoitoalalta, tieto- ja 

tietoliikennetekniikan alalta sekä painoviestinnän alalta. 

Tutkimusjoukko edusti koostumukseltaan alueen koko ikäluokkaa. Miesten ja 

naisten ikäjakauma ensimmäisessä kyselyssä (T1) on kuvattu taulukossa 1. 

Taulukko 1. Tutkimusjoukon ikäjakauma (T1). 

Ikä Nainen (N = 202) Mies (N = 70) 

Alle 20 vuotta 42,60 % 34,30 % 

20 – 24 vuotta 38,60 % 32,90 % 

25 – 29 vuotta 9,90 % 17,10 % 

30 – 50 vuotta 7,90 % 15,70 % 

yli 50 vuotta 1,00 % 0 % 

Ammattiin valmistuneista haastateltavista merkittävä enemmistö, 77 prosenttia, oli 

naisia ja miehiä 23 prosenttia. Vastaajat olivat koko kyselyn ajan valtaosin alle 25-

vuotiaita, ja Myllytullin yksikön opiskelijat olivat keskimäärin huomattavasti 

nuorempia kuin Pikisaaren yksikön vastaajat. Tämä selittyy yksiköiden 

koulutusalarakenteella, sillä Pikisaaren yksikön kulttuurialan koulutusohjelmissa 

oli ollut perinteisesti vanhempaa ikäluokkaa. 

4.2 Tutkimusobjektin kuvaus 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltua nuoren koulutuksen ja koulutuksen jälkeisen ajan 

sosiaalista tilaa voidaan nimittää hänen senhetkiseksi elämismaailmakseen ja tässä 

tutkimuksen kohteeksi. Kulttuurimaantieteellisessä tarkastelussa koulutukseen ja 

työhön liittyvä elämismaailma on vahvasti arvosidonnainen, sillä siihen liittyy 
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useimmiten hyödyn tavoittelu. Lefebvre (1991) kuvasi ihmisen yksilöllistä tilaa 

relationaalisena tilana. Tila on yksilölle todellisuuden representaatio, joka syntyy 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Hän korosti yksilön fyysisen, sosiaalisen ja 

mentaalisen tilan rakentumista spatiaalisten käytäntöjen, tilan representaatioiden ja 

representationaalisen tilan yhteen kietoutumisen kautta. Hänen mukaansa abstrakti 

yhteiskunnallinen tila voidaan käsittää arvojen ja merkitysten sosiaalisena 

tuotteena, joka vaikuttaa tilassa tapahtuviin käytäntöihin ja käsityksiin. Työtä 

voidaan kuvata sosiaalisiin rakenteisiin kuuluvana merkitysjärjestelmänä, jonka 

ihminen oppii sosiaalisen kokemuksen kautta. Merkitysjärjestelmä on 

historiallinen (mm. rakenteet), kulttuurinen (mm. työmoraali) ja toiminnallis-

rakenteellinen (mm. koulutus). Tuan (1978) korosti merkkien ja metaforien, 

erityisesti kielen merkitystä mentaalisen tilan rakentumisessa. Yksilöllä on hänen 

kognitiiviseen karttaansa liittyvä strategia, jolla hän suuntaa tavoittelemaansa tilaan, 

onpa se sitten fyysinen, mentaalinen tai sosiaalinen tila. Erilaisten kehitystehtävien 

kautta aikuisuuteen kulkeminen saa aikaan yksilöllisten päätösten kautta siirtymiä 

ajassa ja tilassa. Päätökset ovat usein sosiaalisten rakenteiden pohjalta tietoisesti 

suunniteltuja tai suunnittelemattomia. Yksilö ei välttämättä toimi rationaalisesti, 

vaan hyväksyy tietoisesti joitakin asioita, vaikka ne vaikuttavat selvästi hänen 

myöhempään toimintaansa (Bunting & Guelke, 1979). 

Yksilölliseen tilaan liittyvässä maantieteen tutkimuksen suunnassa painotetaan 

sitä, että tilaan liittyvään toimintaan kytkeytyy aina myös aika. Niin Lefebvre 

(1991), Hägerstrand (1970) kuin Pred (1981) ovat korostaneet sitä, että kaikki 

yksilön tilassa liittyvä käyttäytyminen tapahtuu samanaikaisesti tilassa ja ajassa. 

Hägerstrandin mukaan liikkumista rajoittavia tekijöitä ovat toimintakykyyn, 

yhteistoimintaan ja yksilön velvollisuuksiin liittyvät rajoitukset. Peräkkäisistä 

päätöksistä ja niistä seuraavasta toiminnasta syntyy yksilön polkuja, jotka kuvaavat 

niitä projekteja, joilla yksilö tavoittelee päämääriään. Polkumetaforaa on käytetty 

myös psykologisessa tutkimuksessa kuvaamaan sitä, että mitä vahvempi ja 

selkeämpi polku kohti tavoitetta ihmisellä on, sitä paremmin hän toipuu kriiseistä 

vaikeissa elämäntilanteissa (Turunen & Hänninen, 2014). 

Kaikille tapahtumille on olemassa päämäärä ja sitä vastaava strategia, jolla 

haluttuun tavoitteeseen suunnataan. Hägerstrand (2004) toi esille käsitteen diorama, 

jolla hän halusi korostaa sitä, että ihmisen toiminta liittyy näkyvään ja 

näkymättömään kokonaisuuteen ja että kaikki asiat yksilön elämässä kietoutuvat 

toisiinsa. Jokaisella tilanteella on historiansa ja juurensa menneessä ajassa. Sui 

(2012) summasi Hägerstrandin näkemyksiä ajassa ja tilassa tapahtuvaan 

ihmistoimintaan liittäen ne antiikin Kreikan choros-topos- ja chronos-kairos-
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tilakäsitteisiin, joiden mukaan ihmisen toiminta tapahtuu joko fyysisessä tai 

abstraktissa tilassa ja niiden eri aikamääreissä.  

Pred (1981) täydensi Hägerstrandin polkukuvaa käyttäytymismatriisin avulla. 

Siinä matriisin toisena akselina on käytettävissä olevan informaation määrä ja laatu 

ja toisena akselina kyky käyttää tätä informaatiota. Yksilö pyrkii toimimaan 

sijaintiteorioiden mukaisesti mahdollisimman taloudellisesti ja pyrkii Predin 

kuvaaman kaksiulotteisen matriisin oikeaan alakulmaan. Toisaalta 

taloudellisuuden ei aina tarvitse olla määräävä tekijä, vaan riippuen alueesta, jolle 

yksilö sijoittuu, muukin tavoite ja toiminnan suunta voi tuottaa yksilön kannalta 

kannattavan lopputuloksen. 

Muun muassa Selby (1987) ja Takinami (1996) ovat kokeilleet Predin matriisin 

soveltamista käytäntöön ja vahvistaneet siten sen käyttökelpoisuutta. 

Käyttäytymismatriisi on saanut kritiikkiä siihen liittyvästä vaikeasta 

mitattavuudesta ja käsitteiden epämääräisyydestä. Yksilön käyttäytymisellä on 

tunnustettu olevan suuri vaikutus yksilöä ympäröivään yhteiskuntaan. Yksilöt 

tekevät päätöksiä, ja kun tarpeeksi monta päätöstä tapahtuu samassa sijainnissa, 

niillä on vaikutusta alueellisiin rakenteisiin. Siten makrotason analyyseillä saadaan 

selville isompi kuva, josta voidaan lähteä tarkastelemaan asioita vain asettumalla 

yksilön ja hänen päätöksentekonsa tasolle. Tutkimalla ihmisten käyttäytymistä 

valintatilanteissa voidaan saada selville malleja, joilla voidaan selittää tai jopa 

ennustaa alueellisen rakenteen kehittymistä.  

Desbarats (1983) jäsensi päätöksentekoa kuvaamalla sitä mahdollisuuksien 

jäsentämisellä. Yksilöllä on ensin edessään kaikki mahdollisuudet, ja siitä hän 

lähtee kaventamaan valintaansa, kunnes saavuttaa alkuperäisen tavoitteensa, johon 

valinta sitten kohdistuu. Greenbergin (1984) mielestä maantieteen yhtenä tärkeänä 

tehtävänä on yksilöllisen päätöksenteon tutkiminen sen sijaan, että keskitytään 

tutkimaan yhteiskunnan organisoitumista tilassa. Kun tehdään tarkkoja 

kvantitatiivisia havaintoja ja tutkitaan syvemmin havaintoihin liittyviä taustatietoja 

sekä analysoidaan yksilöllisten päätösten syitä, päästään teorian luonnin juurelle. 

Sillä tavalla voidaan myös tarjota yleistettyä tietoa yhteiskunnan 

päätöksentekijöille (Golledge & Stimson, 1997). Yksilön asenteet, kognitiiviset 

kartat ja käyttäytyminen tilassa, valinnat, hyöty ja sen tavoitteleminen, kuluttajan 

käyttäytyminen, liikkuminen ja muutto ovat tekijöitä, jotka Golledgen (2002) 

mielestä tekevät yksilön toimintaa koskevan maantieteen näkökulmasta erityisen 

tärkeän. Kognitiiviset kartat voidaan nähdä sekä karttamuotoisina että mielen 

sisäisinä karttoina representaation ja toiminnan suhteen (Soini, 2001).  
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Jos ihmiselämä käsitetään Lefebvren kuvaamana mentaalisena tilana, joka on 

representaatio todellisuudesta, voidaan viitata myös Hägerstrandin (2004) 

kuvaukseen ihmisen kahdesta näköalasta. Hän viittaa näkyvään ja näkymättömään 

maailmaan, josta tulevaan aikaan liittyen voidaan havaita vain osa suuren osan 

pysyessä näkymättömissä (kuvio 7). Näköala voidaan tässä käsittää yksilön 

relationaalisena tilana eli toimintakykynä tietyssä tilassa tiettynä aikana. Näköala 

eli yksilön toimintakyky voidaan ymmärtää myös rajallisuutena tai rajattomuutena 

eli yksilön kykynä ja mahdollisuutena tai kyvyttömyytenä käyttää hyväksi omia 

voimavaroja siinä sosiaalisessa tilassa, jossa hän toimii. Myös Ricoeur’n (1988) 

hermeneuttinen ajattelu lähti ihmisen eksistentiaalisesta kokemuksesta maailmasta 

ja siitä, miten sitä pitäisi tulkita. Hänen mukaansa ihmiset luovat sisäisiä tarinoita 

elämästään ihmisinä, jotka ovat mahdollisia tekemään vapaita valintoja. Ihminen 

elää oppiakseen ymmärtämään maailmaa ja omaa paikkaansa siinä. Hän toi esiin 

termit bios ja logos. Termiä bios voidaan kuvata ihmistä erottamattomana osana 

biosfääriä, ja termiä logos hän käytti kuvaamaan sitä, että ihminen pyrkii 

tiedostavien rakenteidensa kautta unelmoimaan pääsystä noiden vallitsevien 

rakenteiden ulkopuolelle. 

Nuorella ihmisellä on edessään paljon mahdollisuuksia, joiden toteutuminen 

tai toteutumatta jääminen muuttaa hänen sisäistä tilaansa, mutta samalla myös 

häntä ympäröivää todellisuutta. Hägerstrandin (2004) kuvaama taivas voidaan 

tulkita tarkoitusta etsivän ihmisen tulevaisuuden tavoitteena ja maisema kaikkina 

niinä mahdollisuuksina, joita yksilöllä on hänen senhetkisen maailmankuvansa 

perusteella. Maisema tai näköala voi olla laaja tai suppea riippuen yksilön 

kotitaustasta, koulutuksesta ja ohjauksesta. Ne yhdessä muodostavat yksilön 

toimintakykyisyyden, jolla tarkoitetaan inhimillistä tarvetta osallistua tietoisesti 

omien elinolojensa määrittelyyn (Martin, 2006). Toimintakyvyn laadulla tai 

laajuudella tarkoitetaan sitä, kun yksilö vertaa subjektiivisia kokemuksiaan niiden 

käyttökelpoisuuteen. Mitä kauempana tavoitteet ovat ajallisesti, sitä epäselvempinä 

ne näkyvät hänen maailmassaan (kuvio 7). Lefebvrekin (1991) viittaa ihmisen 

toimintaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toimivassa yhteisössä, jossa työ on 

erityinen ihmisen mentaalinen tila, jota hän tavoittelee oman yksilöllisen 

strategiansa kautta. Soja (1996) käytti suunnitteluun liittyvästä mentaalisesta tilasta 

termejä ”secondspace” ja ”thirdspace” kuvaamaan sitä Lefebvrenkin vaikea-

selkoisesti kuvaamaa tilaa, jossa sekä todellisuus että kuvitteellinen maailma ovat 

yhtä aikaa yhdessä. Tämä yksilön kognitiiviseksi kartaksikin kuvattu tila 

konkretisoituu sittemmin hänen tulevana toimintanaan, jota voidaan kuvata 

Hägerstrandin aika-tila-mallin mukaisilla tavoilla ja joita tässä tutkimuksessa 
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venytetään ajallisesti kuvaamaan ammatillisia polkuja. Yksilön suunnitelmat 

seuraavat toisiaan, ja uudet tavoitteet täsmentyvät niiden mukaan. Yksittäisen 

ihmisen toimet ovat aina suhteessa hänen sosiaaliseen ympäristöönsä, joka samalla 

muokkautuu hänen ja muiden samassa tilassa toimivien yksilöiden kautta 

reaalisesti ja representaation kautta (Paasi & Metzger, 2017).  

 

Kuvio 7. Nuoren tulevaisuuskuvat. 

Koulutuksen jälkeiseen todellisuuteen siirtyminen tapahtuu yksilöllisesti ja 

ajallisesti nopeasti tilanteessa, jossa yksilöllä on käytettävissään senhetkiset 

henkilökohtaiset, sosiaaliset ja taloudelliset voimavaransa. Nämä ikään kuin 

heitetään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen viitekehykseen, ja niihin yksilön 

tulee parhaimmalla mahdollisella tavalla sopeutua. Usein tähän todellisuuteen 

sopeudutaan vasta ajan myötä erilaisten kokeilujen kautta, ja muutokset 

edellyttävät tilallista ja alueellista liikkumista. Näköalaan eli toimintakyvyn 

Tavoitteen merkitys

Aika

Näköalan laajuus

Tavoite 1

Tavoite 3

Tavoite 2
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mukaiseen yksilölliseen uuteen tilaan tähtäävään strategiaan kietoutuvat 

ihmiselämän eri ulottuvuudet: työ, asuminen, ihmissuhteet, perhe ja kaikki 

inhimilliset kiinnostukset. Elämäntilanteiden eri nivelvaiheissa nuoren näköalan 

laajuuteen eli toimintakykyyn vaikuttavat erityisesti hänen perhetaustansa ja hänen 

saamansa muodollinen tai itse hankittu koulutus sekä ohjaus. Vahva toimintakyky 

pitää sisällään semioottiset ajatusrakenteet, jotka mahdollistavat tulevaisuuden 

strategisen suunnittelun (Creely, 2018). Niihin vaikuttavat lapsuus- ja nuoruusajan 

sosiaalinen ympäristö sekä perusasteen ja sen jälkeinen koulutus sosiaalisine 

ympäristöineen, jotka vahvistavat nuoren tulevaisuuden näköalaa (Ejermo & 

Hansen, 2015) ja antavat hänelle paremman mahdollisuuden suunnitella elämäänsä 

sekä asettaa itselleen uusia tavoitteita.  
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5 Tutkimusmenetelmät 

5.1 Lähestymistavat 

Tutkimuksen yleisenä tehtävänä on pyrkiä antamaan vastauksia esitettyihin 

kysymyksiin. Tutkimusotteeltaan kvantitatiivinen tutkimus perustuu tilastollisiin 

aineistoihin ja pyrkii tekemään niiden pohjalta yleistyksiä. Kvalitatiivinen 

tutkimusote painottaa yksilöllisyyttä, ihmisläheistä tutkimusta ja tapaus-

kohtaisuutta. Yhteiskunnallisessa tutkimuksessa kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 

ote sekoittuvat usein keskenään. Tässä tutkimuksessa käytin lähestymistapana 

soveltavaa tapaustutkimusta, joka yhdistää kyselytutkimuksen ja tapaus-

tutkimuksen. Tässä tutkimus kohdistuu useaan yksittäiseen tapaukseen ja useana 

eri aikana. Tapaustutkimus on lähinnä kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistapa. 

Siinä tutkitaan johonkin hetkeen liittyvää ilmiötä sen todellisessa kontekstissa. 

Lähestymistapa pitää sisällään sekä tilastollisia että laadullisia aineistoja, ja sen 

kohteena on aina joku tapahtumakulku tai ilmiö (Eriksson & Koistinen, 2005). 

Perustelen näkökulman valintaani sillä, että ihmistoimintaan liittyvä tutkimusilmiö 

on aina hyvin monitahoinen. Siihen liittyy ihmistoiminnan teoreettinen viitekehys, 

poliittinen ja sosiaalinen toiminta sekä tapaus itsessään. Tutkimusotteeni oli myös 

vahvasti fenomenologinen ja hermeneuttinen, sillä yritin tutkimukseni kautta 

ymmärtää sitä, miten nuori tulkitsee ja rakentaa omaa arvomaailmaansa sekä antaa 

merkityksiä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden tapahtumille elämässään 

(Creely, 2018). 

Tutkimusotteeseen, aineiston valintaan ja näkökulmaan liittyvien valintojen 

perusteella en hakenut laajoja yleistyksiä perusjoukkoon, vaan pikemminkin 

vastasin niihin kysymyksiin, mitä voimme oppia tutkittavista tapauksista. 

Havaitsin, että subjektitieteellinen lähestymistapa on välttämätön, kun tutkitaan 

ihmisen toimintaa hänen kokemusympäristössään holistisesta näkökulmasta. 

Perinteisessä maantieteen tutkimuksessa yksilöllä ei ole toimijana sellaista osaa, 

joka sille kuuluisi. Ihminen elää yhteisessä maailmassa, johon kuuluvat hänen 

psyykkinen ja fyysinen ympäristönsä ja jonka kokemus on ainutkertainen. Ihmisen 

elämismaailman fenomenologinen tutkimus perustuu hermeneuttiseen 

ihmisyksilön kokemusten tulkintaan. Kaupungistumiskehityksen myötä monet 

merkittävät ihmisten elämään liittyvät tapahtumat sijoittuvat asutuskeskuksiin, ja 

ihmisillä oman toimintansa kautta on selkeä kaupungistumiskehitystä edistävä 

toimintamalli. Yksilön toiminta kaupunkimaisessa yhteisössä on systeeminen 
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ajattelutapa, joka korostaa yksilön omaehtoista ja aktiivista toimintaa omien 

sosiaalisessa yhteisössä tapahtuvien mahdollisuuksiensa edistämiseksi (Engeström, 

2000). 

Tämän tutkimuksen kohteena oli koulutusinstituution kautta osaamistaan 

vahvistanut yksilö, jonka toimintaa seurasin ajassa tapahtuvien valintojen ja 

päätöksentekojen kautta. Suhteutin ne aluetilanteeseen ja yksilön sosiaaliseen 

viitekehykseen sekä tarkastelin toimintaan liittyviä tuloksia. Tarkoituksena oli 

ikään kuin rakentaa juoni tapauksen ja sitä ympäröivän maailman välille ja 

löytämällä samankaltaisia juonenkulkuja pyrkiä profiloimaan yksilöitä heidän 

toimintansa perusteella. Tutkimukseni oli tällä tavalla sekä idiografinen eli 

ainutlaatuista tutkiva että nomoteettinen, lainalaisuuksien löytämiseen pyrkivä 

siten, että suhteutin tutkimuksen tuloksia osaksi laajempaa kokonaisuutta etsimällä 

yhtäläisiä toiminnallisia polkuja. 

Tutkimukseni oli luonteeltaan abduktiivinen. Sen kautta halusin yhdistää 

empirian ja teorian tarkastelemalla johtoajatusta suhteessa havaintoihin ja luoda 

sitä kautta uusia malleja. Metodologisten suuntauksien kannalta sidoin tutkimuksen 

humanistisen, positivistisen ja postmodernin ajattelun pohjalle. Positivistinen 

tiedonintressi näkyi tutkimuksessani etenkin tilastollisen aineistonkeruun 

ja -käsittelyn muodossa. Lähtökohta oli objektiivinen, kunnes edettiin 

tarkastelemaan yksittäisiä tapauksia, jolloin humanistinen tiedonintressi korosti 

yksilöllisiä tapauksia yksilöllisine piirteineen.  

Tutkimukseni pragmatistinen näkökulma viittaa siihen, että yksilön sosiaalista 

tilaa tarkastellaan vahvan empiirisen tutkimuksen perusteella. Pragmatismin 

lähtökohtana pidetään Deweyn ja Bourdieun ajattelua, jonka mukaan ihmiset 

määrittelevät maailmassa olevat asiat niiden käytön termein. He määrittävät 

toimintansa sen pohjalta, mitä he ymmärtävät asioista, kuvittelevat eri toimien 

muotojen seurauksia ja valikoivat sen mukaan parhaan toimintatavan (Cutchin et 

al., 2008). Pragmaattiseen ajatteluun liitän tässä myös elämän yksilöllisen 

suunnittelun ja siihen liittyvän päätöksentekoprosessin ymmärtämisen sekä sen 

vaikutuksen alueeseen. Pragmatismiin kuuluu vahvasti sen arvosidonnainen kuva, 

jossa äly ja kieli eivät kuvaa todellisuutta. Vasta niiden avulla saavutettu hyöty on 

todellisuutta. 

Humanistinen tiedonintressi nostaa yksilölliset toimet objektiivisen 

tieteenihanteen tasolle, ja siitä oli kyse myös tässä tutkimuksessa. 

Kulttuurimaantiede pitää elämismaailmaa tutkimuksen keskipisteenä (Haarni et al., 

1997). Lefebvren ajatus tilakäsitteen kriittisestä tarkastelusta ja siitä, miten tila 
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rakentuu sosiaalisessa kontekstissa, on perustana yksilön elämän huomioon-

ottamisessa (Lefebvre, 1991). Tässäkin tutkimuksessa keskipisteenä oli yksittäisen 

ihmisen elämä ja siihen liittyvät ratkaisut ympäröivän yhteiskunnan kontekstissa. 

Kulttuurihistoriallinen toimintateoria selittää niitä subjektitieteellisestä 

näkökulmasta. Yhteiskunta on omatahtoisten, kokevien ja tuntevien yksilöiden 

muodostama kokonaisuus, jossa yksilöiden omaehtoiset ratkaisut summautuvat 

yhteisön toimintana. 

Talousteoreettinen näkökulma ohjaa nuoria elämässään usein enemmän kuin 

muut seikat, sillä talous nivoo yhteen kaikkia elämän osa-alueita. Taloudellisen 

käyttäytymisen perusominaisuus on pyrkimys mahdollisimman suureen tarpeiden 

tyydytykseen mahdollisimman pienillä panostuksilla (Weber et al., 2009). Tähän 

liittyvä tehokkuuden tavoittelu on luonteenomaista myös ammatilliselle 

perustutkintokoulutukselle, jonka suoritettuaan nuori pääsee verraten nopeasti 

kiinni taloudelliseen ansioon. 

Konstruktivistinen oppimisteoria (Chi, 2009) ilmenee tutkimuksessani siten, 

että koulutuksen aikana hankitun ammatillisen osaamisen päälle rakentuu 

kehitystehtävien kautta kokemusperäinen tieto koetusta todellisuudesta ja uusista 

mahdollisuuksista. Nuori hankkii ja muokkaa tietoa aktiivisesti sekä sitoo 

aikaisemmat kokemukset uuden oppimiseen (Tynjälä, 1999) . 

Filosofisen pragmatismin (Cutchin, 2008) periaatteisiin kuuluu yksilön 

aktiivisuuden asettaminen toiminnan edellytykseksi. Kulttuurihistoriallinen 

toimintateoria (Engeström, 1987) on tärkeä kehys ajattelulleni yksilöstä suhteessa 

toiminnan kohteeseen. Sen mukaan aktiivisen toiminnan, tässä tutkimuksessa 

koulutuksen kautta yksilö saa työkalut tulevalle elämälleen.  

Postmoderni tieteenfilosofia näkyy tutkimuksessani tutkimuskohteiden 

monipiirteisyytenä, tapahtumien ainutkertaisuutena ja tutkimusorientaation 

monitieteisyytenä. Tutkijana yritin ymmärtää ajallisesta ja moninaisesta 

näkökulmasta tutkimuskohdetta ja välttämään metodologista sitoutumista johonkin 

tiettyyn tapaan tehdä tutkimusta (Minca, 2001). Siitä ovat osoituksena 

tutkimusmenetelmäksi valittu kyselylomake ja sen muotoilu, jossa irtaannuttiin 

jäykästä kysymysten esillepanosta sekä luokittelusta ja yritettiin eri tavoin pureutua 

tutkimuskohteen ajatteluun. Kyselylomake antaa kuitenkin kuvan vain eri 

kyselyihin perustuvien hetkien yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta tilanteesta eikä 

siten kuvaa yhteiskunnallista totuutta. Tämän vuoksi en esitä tuloksia 

yleistettäviksi perusjoukkoon niin ajallisesti, alueellisesti kuin ammatillisestikaan. 

Tutkimusstrategiaksi valitsin pitkittäistutkimuksen, jossa samoja henkilöitä 

seurattiin kyselytutkimuksen menetelmin usean vuoden ajan. Tällä tavalla saatiin 
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hetkittäisen tilanteen sijasta selville todelliset yksilön elämässä tapahtuneet 

muutokset ja niihin vaikuttaneet tekijät. 

5.2 Kyselytutkimus 

Tutkimukseni aineisto perustui lomakekyselyllä saatavaan aineistoon. Kohteena oli 

joukko ihmisyksilöitä, heidän aktiivisuutensa, taustansa ja mielipiteensä sekä 

heidän elämäntilanteeseensa liittyvä toiminta. Kyselytutkimus sinänsä 

mahdollistaa kaikkeen ihmisen tiedostavaan toimintaan liittyvien seikkojen 

tutkimisen. Tässä tutkimuksessa haluttiin pureutua nuorten perimmäisiin 

tavoitteisiin ammatillisen perustutkintokoulutuksen jälkeen. Niihin päästäisiin 

käsiksi parhaiten suoralla haastattelulla, mutta lomakekysely antaa toisaalta 

yksilölle mahdollisuuden punnita vastaustaan ilman häiriöitä. Kyselytutkimusta on 

kritisoitu liian kapea-alaiseksi, koska se tapahtuu usein strukturoidun lomakkeen 

avulla. Lomake ei kritiikin mukaan voi koskaan antaa kattavaa tietoa ilmiöstä, 

koska kohde pilkotaan liian rajattuun numeeriseen tai luokiteltuun muotoon, jolloin 

tulosten tulkinta asettuu tutkijan tai muiden intressien näkökulmiin (Greenfield & 

Greener, 2013). Samalla todetaan, etteivät ihmisten mielipiteet ole samanarvoisia 

etenkään silloin, jos kysymyksenasettelussa on tulkinnan mahdollisuutta. Kaikki 

ihmiset eivät välttämättä myöskään ymmärrä esitettyjä kysymyksiä. On myös 

esitetty, että kyselytutkimuksen kohteena oleva yksilö on kokemassa erilaisia 

yhteiskunnan todellisuuksia. Hän voi olla joko yhteiskunnan hyväosainen tai 

yleisten hyväosaisuuden tunnusmerkkien puitteissa epäonnistunut, esimerkiksi 

työtön. Näissä tilanteissa yksilö voi tuntea ylimielisyyttä ja jättää vastaamatta tai 

vastata huolimattomasti, ja toisaalta hän voi itse tuntea häpeää vastatessaan tai 

jättäessään vastaamatta. Galtungin (1967) mukaan vastaustilanteessa saattaa lisäksi 

esiintyä varautuneisuutta tai jopa antipatiaa haastateltavan ja haastattelijan välillä, 

jos se tapahtuu välittömässä kontaktissa. 

Kyselytutkimuksiin osoitettu kritiikki osuu myös muuttujien keskinäiseen 

riippumattomuuteen. Sen mukaan muuttujat ovat usein kausaalisessa suhteessa 

keskenään. Kyselyn kohde voi olla samanaikaisesti tahtomattomassa tilassa, ja 

tutkija on aina tulosten tulkitsija vaikuttaen näin johtopäätöksiin. Kyselytutkimus 

voi myös olla manipuloivaa, jos kysymykset on puettu sellaiseen muotoon, että 

niillä halutaan tukea joko tutkijan omia tai esimerkiksi poliittisia päämääriä.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin aineiston keruumenetelmänä peräkkäisten 

kyselykertojen muodostamaa paneelia. Kyselyn yhtenäisyys ja tietojen keruu 

varmistettiin käyttämällä Webropol-kyselyohjelmaa. Kyselyt toteutettiin 
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kyselykuukauden kolmannella tai neljännellä viikolla, ja henkilöä pyydettiin 

kuvaamaan tilannettaan edellisen kuukauden viimeisellä viikolla. Tutkimus oli 

siten tarkasti ottaen luonteeltaan retrospektiivistä, koska henkilöiltä kysyttiin 

menneisyydessä tapahtuneista asioista. Aikaväli tapahtumien ja kyselyn välillä oli 

kuitenkin pieni, joten retrospektiivinen tutkimusote tapahtumien jälkeen on 

relevantti, koska on voitu todeta, että henkilöt muistavat tarkasti tapahtuneet, 

etenkin jos ne ovat yksilön kohtaamiin kehitystehtäviin liittyviä. Retrospektiivisen 

tiedon keräämiseen on kirjallisuudessa käytetty erilaisia tekniikoita, kuten Life 

History Calendar, LFC (Freedman et al., 1988), mutta käsillä olevan tutkimuksen 

aikaskaalan ollessa suppeampi kuin monissa pitkittäistutkimuksissa henkilöiltä 

voitiin kysellä tietoja paneelikyselyllä, koska henkilön oletettiin muistavan 

lähimenneisyydessä tapahtuneet tärkeät itseään koskevat asiat. 

Kyselytutkimuksen tekijä voi olla täysin ulkopuolinen tai ääripäässä vahva 

asiantuntija. Siinä yhteydessä punnitaan tutkijan riippumattomuutta ja riippuvuutta 

suhteessa tutkittavaan asiaan. Tässä tutkimuksessa esiinnyin ulospäin vasta 

tulosten analysointivaiheessa pitkäaikaisena ammatillisen koulutuksen 

asiantuntijana, vaikka asiantuntemukseni näkyi kysymysten asettelussa ja 

muotoilussa. Kyselijänä olin sisäpiiriläinen, mutta tulosten arvioijana ulkopuolinen 

tarkkailija. 

Kokonaan oma kysymyksensä on se, miten kysely vaikuttaa siihen 

osallistuvaan. Kulttuurihistoriallisen toimintateorian (Nissen, 2005) mukaan 

kyselyyn osallistuvan oma aktiivisuus vahvistaa hänen omaa oppimisprosessiaan, 

kun hän osallistuu oman toimintansa arvioinnin kautta oman elämänsä vahvempaan 

rakentamiseen. Kyselyn kuluessa osallistujasta tulee kanssatutkija, kun hän 

kyselyyn vastatessaan tarkastelee omaa tilannettaan (Suorsa, 2014). Vastatessaan 

kyselyyn työllisenä palkansaajana yksilö ajattelee ikään kuin yrittäjä, koska hän 

tarkastelee omaa suoriutumistaan suhteessa työssä vaadittavaan kokonaisuuteen 

(Langemeyer, 2005).  

5.3 Kyselykertojen vertailu 

Vertailevan tutkimuksen tarkoituksena voidaan pitää uuden teorian luomista 

perättäisten empiiristen havaintojen ja niiden välisten samankaltaisuuksien tai 

erojen perusteella. Vertailevassa tutkimuksessa kohteen tutkimusyksikkönä on 

tapaus, joka tässä tutkimuksessa voidaan määritellä pääasiallisen toiminnan 

luokaksi eri kyselyhetkillä. Raginin ja Beckin (1987) mukaan laadullisessa 

tapaustutkimuksessa voidaan etsiä yhdessä esiintyviä piirteitä ja hakea syy-
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seuraussuhteita eri tapausten ja tilanteiden osalta. Tässä tutkimuksessa ei osoitettu 

kausaalisuutta tilastollisilla tai matemaattisilla menetelmillä mittausajankohtien 

kesken, sillä yksilön toimintaa ei voitu ennustaa, mutta sitä voitiin kuitenkin 

ymmärtää hänen toimintansa pohjalta (Alasuutari, 1996). 

Kyselypaneeli itsessään kehittyi tutkimusprosessin aikana siten, että 

ensimmäisessä kyselyssä keskityttiin elämäntilanteeseen liittyvien reaalitietojen, 

kuten iän, opiskellun perustutkinnon, asuinpaikan ja pääasiallisen toiminnan 

tietojen keruuseen. Seuraavissa kyselyissä otettiin mukaan taustatietojen ja 

kokemusten sekä tulevaisuuden suunnitelmien keruu. Tällä haluttiin 

toimintateorian mukaan kerätä tietoa ja kasvattaa haastateltavien kiinnostusta oman 

elämänsä tarkkailuun ja kehittämiseen. 

Pitkittäistutkimukseni vertailevan tutkimuksen tarkoituksena oli löytää 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tarkastelun kautta eroja ja yhtäläisyyksiä 

pääasiallisen toiminnan luokituksen mukaisten toimijoiden kesken varhaisten 

koulutuksen jälkeisten vuosien kuluessa eri perustutkinnoissa opiskelleiden kesken. 

Jaoin vastaajat paneelin osittain pääasiallisen toiminnan luokkiin (selitettävät 

tekijät). Testasin niitä eri kyselyissä muuttujilla, jotka kertoivat vastaajan 

odotuksista, tyytyväisyydestä koulutukseen sekä tyytyväisyydestä työhön 

(selittävät tekijät). Testasin myös taustamuuttujien vaikutusta kyseisiin 

toimintamuuttujiin. Ydintehtävänä oli verrata kyselyjen tuloksia keskenään, jotta 

saatiin selville konstruktivistinen suunnitelmien ja toteutumisen sekä toimintaan 

liittyvän tyytyväisyyden kehitys paneelin kuluessa. Tutkimukseni muuttujat olivat 

pääosin nominaaliasteikon muuttujia, joten käytin ristiintaulukoinnin lisäksi khiin 

neliö -testausta (Khii2). Päätelmiä vahvistin pitkittäistutkimuksen luonteen 

mukaisilla kuvaajilla ja avovastausten sisällönanalyysillä, jonka suoritin sanojen 

esiintymisfrekvenssiin perustuvalla sanapilvitekniikalla. 
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6 Tutkimusaineisto 

6.1 Paneelin kyselyt 

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustui sarjaan strukturoituja kyselyjä. Ne 

yhdessä muodostivat paneelin, jonka perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä 

yksilöiden perustutkintokohtaisista toimista ja siten rakentaa profiileja jatkokäyttöä 

varten. Tärkeimpiä aineiston käsittelymenetelmiä olivat suorien jakaumien lisäksi 

ristiintaulukoinnit ja tekstin sisältöanalyysit. Tekstin sisältöä arvioin etenkin 

avovastauksien tulkinnassa käyttäen hyväksi sanapilvitekniikkaa, jotta vältyttiin 

tutkijan omilta tulkinnoilta. 

Aineistoni kerättiin paneelin alussa Pohjois-Suomessa ja sen päättyessä myös 

muualta Suomesta sähköisiä viestintävälineitä käyttäen. Aineistoni perusjoukko 

koostui Oulun seudun ammattiopiston kahdesta Oulun kaupungissa sijaitsevasta 

yksiköstä vuoden 2014 aikana perustutkintoon valmistuneista opiskelijoista. Otos 

oli alueellisesti, ajallisesti, perustutkintojen puolesta ja ammatillisesti erilaistunut, 

joten siitä ei tehty yleistyksiä perusjoukkoon vaan sen sijaan kuvattiin juuri tämän 

otosjoukon tavoitteenasettelua, päätöksentekoa ja toiminnan tuloksellisuutta. 

Rakenteellisesti kyselylomake muodostui kolmesta osasta: taustamuuttujista, 

toimintamuuttujista ja niitä selittävistä muuttujista. Taustamuuttujina olivat ikä, 

sukupuoli, yksikkö, opintoala, isän suorittama tutkinto, asumis- ja perhetilanne 

sekä työpaikan sijainti. Toimintamuuttujina olivat pääasiallinen toiminta ja arvio 

tulevasta toiminnasta lähiaikana sekä myöhemmin elämässä. Toimintamuuttujia 

selittävinä toimivat muun muassa työsopimukseen, työn kestoon, toimialaan, 

koulutuksen vaikutukseen ja ohjaukseen liittyvät muuttujat. 

Aineistoni kerättiin ajallisesti siten, että ensin kysyttiin nuorten odotuksia 

heidän koulutuksen jälkeisestä toiminnastaan opintojen kuluessa keväällä 2014 

(kyselyhetki T0). Ensimmäinen varsinainen paneelikysely toteutettiin tammikuussa 

2015 (kyselyhetki T1) siten, että opiskelijoiden viimeinen vastuuopettaja soitti 

entisille opiskelijoilleen ja täytti puhelun aikana strukturoidun lomakkeen. Tällä 

haluttiin varmistaa mahdollisimman hyvä pohja kyselyn kattavuudelle ja antaa sekä 

opiskelijalle että opettajalle mahdollisuus kehittävään vuoropuheluun. Toinen 

paneelin kysely toteutettiin samalla tavalla kuin ensimmäinenkin kysely eli 

opettajien suorittamalla puhelinhaastattelulla syyskuussa 2015 (kyselyhetki T2). 

Seuraava, tarkentavilla kysymyksillä täydennetyllä lomakkeella tehty kysely 

tehtiin suoralla lomakekyselyllä tammikuussa 2016 (kyselyhetki T3). Neljäs ja 
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viimeinen paneelin kysely toteutettiin suoralla lomakekyselyllä tammikuussa 2018 

(kyselyhetki T4). 

Valittu tutkimusjoukko edusti ammatillisen koulutuksen valinnutta joukkoa 

Pohjois-Pohjanmaalla, mutta eri alojen osalta otos ei ollut edustava, koska 

tutkimuksen kohteena olleet oppilaitosyksiköt olivat erilaistuneet tiettyjen alojen 

koulutukseen. Ajallisesti mittaus tapahtui noin neljän vuoden kuluessa. Paneelin 

kyselyissä kysyttiin kyselyhetkeen, lähimenneisyyteen että tulevaisuuteen liittyviä 

asioita. Ajassa taaksepäin tapahtuneisiin asioihin oli kuitenkin pisimmillään vain 

muutama viikko, joten voi olettaa, että vastaajat muistivat asiat oikein. 

Ensimmäisille työnantajille osoitettu mikropaneeliksi luonnehdittava kysely 

tehtiin myös lomakekyselynä. Työllisiksi joulukuun viimeisellä viikolla 2014 

ilmoittaneista valittiin kustakin perustutkinnosta järjestyksessä joka neljäs eli 18 

henkilöä, joiden lähimmille esimiehille suunnattiin kysely huhtikuussa 2015. 

Haastateltaville esimiehille soitettiin ja heiltä kysyttiin suostumus, minkä jälkeen 

heille lähetettiin yksilöllinen vastauslinkki Webropol-kyselylomakkeeseen heidän 

ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

6.2 Kyselylomake ja vastaajien määrät 

Kyselyihin käytetty lomakerakenne ei perustunut suoraan kehityspsykologiassa 

käytettyihin identiteettiprofiilien rakenteisiin, mutta jäljitteli perustaltaan 

neliportaista profiilimallia (Marttinen et al., 2016a), jonka perusteella haluttiin 

löytää yksilön perusta niin päätöksentekoon, päätösten arviointiin kuin uuden 

etsimiseenkin. Toiveisiin ja tyytyväisyyteen liittyvien kysymysten asteikot 

vaihtelivat kolmesta kuuteen. Kyselyihin perustuviin tutkimuksiin liittyy 

kysymyksenasettelussakin mahdollisuus siihen, että tutkija heijastelee siinä omia 

arvojaan. 

Keskeinen mittari tässä pitkittäistutkimuksessa oli henkilön pääasiallinen 

toiminta kyselyhetkellä. Kokonaisuutena sillä selvitettiin sitä, miten henkilön 

pääasiallinen toiminta vaihteli kyselyjen välillä. Tämän seikan kysymysasettelussa 

käytettiin samaa luokitusta kuin Tilastokeskus ja vastaavasti Oulun seudun 

ammattiopisto omissa seurantakyselyissään: 

1. Omalle alalle työllistyneet 

2. Muulle kuin omalle alalle työllistyneet 

3. Yrittäjät ja ammatinharjoittajat 

4. Työttömät 
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5. Päätoimiset opiskelijat 

6. Varusmies- tai siviilipalveluksessa olevat 

7. Äitiys- tai vanhempainlomalla olevat 

8. Muut 

Aineiston tilastollista käsittelyä varten luokiteltuja ryhmiä yhdistettiin omalle alalle 

työllistyneiksi, muulle kuin omalle alalle työllistyneiksi, ei työssä oleviksi 

(opiskelijat, varusmiehet ja äitiyslomalla olevat) ja työttömiksi samalla tavalla kuin 

Salmela-Aron et al. (2011) tutkimuksessa.  

Paneelin kyselyjen kyselyrakenteessa työllisiksi (kohdat 1–3) itsensä 

ilmoittaneet päätyivät kyselylomakkeessa työtä koskeviin tarkentaviin 

kysymyksiin, ja työvoiman ulkopuolella olevat ohittivat kyseiset kysymyskohdat. 

Työvoiman ulkopuolella oleviin luettiin työttömät, päätoimiset opiskelijat, 

varusmies- tai siviilipalveluksessa olevat sekä äitiys- tai vanhempainlomalla olevat. 

Tämän kaltaisiin paneelitutkimuksiin sisältyy luokitteluun liittyviä 

epäluotettavuustekijöitä, joiksi Aho et al. (2012) mainitsevat muun muassa sen, että 

osa työvoimasta on pätkä- tai silpputöissä, jolloin lyhyet työsuhteet seuraavat 

toisiaan eikä kyselyhetki näin ollen ole edustava. Myös noin kymmenen prosenttia 

työvoimasta on työnsä ohella samalla opiskelijoita, joten lomake pakotti 

valitsemaan vaihtoehtojen välillä. Tässä tutkimuksessa oli aikaan liittyvää 

epäluotettavuutta, koska henkilöt kuvasivat kyselyhetkellä tilannettaan, joka saattoi 

muuttua piankin. Kategorisoitujen muuttujien lisäksi kysymyslomakkeessa oli 

mahdollisuus tarkentaviin avovastauksiin. 

Tutkimuksen kohteena oleva aineisto kerättiin viidestä eri haastattelusta 

koostuvan paneelin avulla. Paneelin haastattelukerrat ja vastaajien lukumäärät 

olivat seuraavat: 

T1: Vuoden 2014 aikana ammattiopiston kahdesta yksiköstä, Myllytullin ja 

Pikisaaren yksiköistä valmistui ammatilliseen perustutkintoon 392 henkilöä, joista 

haastateltiin Webropol-ohjelman kyselylomakkeella opettajan puhelinsoiton kautta 

272 henkilöä eli 69 prosenttia kaikista valmistuneista. Kyselylomake tammikuussa 

2015 suoritetusta kyselystä on liitteenä 1. 

TT: Työllisiksi joulukuun viimeisellä viikolla 2014 ilmoittaneista valittiin 

jokaisesta perustutkinnosta järjestyksessä joka neljäs eli kaikkiaan 18 henkilöä, 

joiden lähimmille esimiehille suunnattiin kysely huhtikuussa 2015. Haastateltaville 

esimiehille soitettiin ja heiltä kysyttiin suostumus, minkä jälkeen heille lähetettiin 
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yksilöllinen vastauslinkki Webropol-kyselylomakkeeseen heidän ilmoittamaansa 

sähköpostiosoitteeseen. Vastaajia oli 15 eli 83 prosenttia. Työnantajille suunnattu 

kyselylomake on liitteessä 2. 

T2: Tammikuun 2015 haastatteluun osallistuneille suoritettiin uusi kysely hieman 

muunnetulla strukturoidulla Webropol-kyselylomakkeella syyskuussa 2015 siten, 

että viimeinen ryhmänohjaaja soitti jälleen heille henkilökohtaisesti heidän 

viimeksi ilmoittamaansa puhelinnumeroon. Kysely jätettiin tekemättä niille, jotka 

tammikuun kyselyssä kertoivat kysyttäessä, ettei heihin saa ottaa yhteyttä uuden 

kyselyn muodossa. Kieltäytyneitä oli 13 henkilöä 272 haastatellusta eli 4,8 

prosenttia. Kyselyssä tavoitettiin 194 henkilöä eli 49 prosenttia kaikista 

valmistuneista ja 71 prosenttia tammikuun 2015 kyselyyn (T1) osallistuneista. 

Kyselylomake syyskuussa 2015 tehtyyn kyselyyn on liitteessä 3. 

T3: Tammikuun 2015 haastatteluun osallistuneille ja jatkokyselyyn luvan antaneille, 

joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, lähetettiin henkilökohtainen vastauslinkki 

tammikuussa 2016 tehtyyn kyselyyn. Niille, joita ei tavoitettu, lähetettiin 

vastauslinkin sisältävä tekstiviesti. Kokonaisuudessaan tammikuun 2016 kyselyyn 

vastasi 146 henkilöä eli 37 prosenttia valmistuneista ja 54 prosenttia tammikuun 

2015 (T1) kyselyyn vastanneista. Kyselylomake tammikuussa 2016 on liitteessä 4. 

T4: Tammikuun 2015 haastatteluun osallistuneille lähetettiin henkilökohtainen 

vastauslinkki samalla sähköpostiosoitteella tammikuussa 2018. Niille, joita ei 

tavoitettu, lähetettiin vastauslinkin sisältävä tekstiviesti. Tällä kyselyllä tavoitettiin 

132 henkilöä eli 48 prosenttia tammikuun 2015 kyselyyn (T1) vastanneista. 

Kyselylomake tammikuussa 2018 on liitteessä 5. 

Vastausprosentteja voidaan pitää hyvänä, sillä usein tämän tyyppisillä 

pitkittäistutkimuksilla jäädään huomattavasti pienempiin lukuihin (Mikkonen & 

Lavikainen, 2012). Verrattaessa paneelin ensimmäistä ja viimeistä kyselyä paneelin 

kato oli kokonaisuudessaan 126 henkilöä eli 56 prosenttia tammikuun 2015 

kyselyyn osallistuneista henkilöistä.  

6.3 Taustatietojen keruu 

Tutkimuksen yksi tarkoitus oli selvittää, miten opintojen aikainen suoriutuminen 

vaikutti opintojen jälkeisiin toimiin, ja etenkin sitä, miten realistisia opiskelijoiden 
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käsitykset omasta lähitulevaisuudesta olivat opintojen päättövaiheessa ja heidän 

pyrkiessään työmarkkinoille.  

Taustatietojen tietolähteet: 

1. Opiskeluaikaiset tulokset 

Kyselyyn osallistuneiden henkilöiden opiskeluaikaiset tulokset kerättiin 

oppilaitoksen Primus-tietokannasta. Sieltä opiskeluaikaisten tulosten 

kuvaajaksi otettiin päättöarvioinnissa kirjatut kaikkien aineiden keskiarvot. 

2. Tilastokeskuksen virallinen tilasto 

Marraskuussa 2017 Tilastokeskus julkaisi virallisen sijoittumistilaston 

(Tilastokeskus, 2017). Tämä on virallinen, kaikki oppilaitoksesta vuonna 2014 

valmistuneet sisältävä tilasto, joka kertoo heidän pääasiallisen toimintansa 

rekisteritietojen valossa joulukuussa 2015. 

3. Opintojen aikaiset opiskelijoille suunnatut kyselyt 

Opintojen aikaiset opiskelijoille suunnatut kyselyt toimivat vertailuaineistona 

tähän tutkimukseen. Tämän tutkimuksen keskiössä ollut Oulun seudun 

ammattiopisto kysyy säännöllisesti opetussuunnitelmaperusteisen 

ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoilta heidän opiskelu-

kokemuksistaan kolme kertaa opintojen aikana. Kysely on ammatillisen 

koulutuksen järjestäjien verkoston kehittämä ja ylläpitämä. Siinä opiskelijoita 

pyydetään vastaamaan opintoja koskeviin väittämiin viisiportaisella asteikolla. 

Opintojen päättövaiheessa järjestetyssä kyselyssä koulutuksen järjestäjä 

tiedustelee opiskelijoilta erityisesti heidän todennäköistä pääasiallista 

toimintaansa pian valmistumisen jälkeen. 

6.4 Tilastolliset menetelmät 

Käsillä olevan aineiston käsittelyyn liittyvinä analyysimenetelminä käytettiin 

keskiarvoja, suoria jakaumia, ristiintaulukointia ja khiin neliö -testausta. Muuttujat 

ryhmiteltiin taustamuuttujiksi ja toiminnallisiksi muuttujiksi sekä niitä selittäviksi 

muuttujiksi. Muuttujittain kuvattiin vastaajien määrät, vastausten keskiarvot, 

keskiarvon luottamusvälit, mediaanit ja keskihajonnat. Paneelin eri kyselykertoja 

voitiin tarkastella erillisinä otoksina, joissa oli sekä riippumattomia että riippuvia 

muuttujia ja verrattaessa paneelin eri vaiheita keskenään päädyttiin riippuviin 
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otoksiin. Vertaamalla paneelin eri osia keskenään testattiin nuorten käsityksien 

muuttumista uudessa todellisuudessa lähtien heidän omasta valmistumisestaan. 

Paneelin kuluessa oletuksena oli myöskin se, että nuoret oppivat elämästä 

konstruktiivisen oppimismallin mukaan ja kehittyvät samalla oman tilanteensa 

arvioinnissa, joten paneelin eri osat olivat keskenään hyvin riippuvaisia. 

Koottu aineisto käsiteltiin Webropol-ohjelman tarjoaman peruskäsittelyn 

avulla. Ohjelma tuotti suorat lukumäärä- ja prosenttijakaumat, joten aineistoa 

pystyttiin käsittelemään analyysimenetelmillä. Perättäisten kyselyjen suorat 

jakaumat koottiin samoihin kuvaajiin, jos se tutkimuskysymysten perusteella oli 

tarkoituksenmukaista. Näin nähtiin asioiden kehitys eri ajankohtina. Tarkempi 

tilastollinen analyysi hypoteesien testaamiseksi tehtiin tammikuussa 2018 

toteutetun viimeisen kyselyn pohjalta, jolloin voitiin tarkastella toteutunutta 

tilannetta noin kolme ja puoli vuotta opintojen päättämisen jälkeen. 

Ristiintaulukoinnilla haluttiin selvittää muuttujien keskinäistä riippuvuutta. 

Odotusten ja havaitun toiminnan riippuvuuden testaamiseen käytettiin khiin neliö 

-testiä. Muuttujat olivat pääosin luokitteluasteikon tai mielipideasteikon muuttujia, 

yksi myös määrällinen muuttuja. Avovastausten tilastolliseen käsittelyyn käytettiin 

Webropol-ympäristön tarjoamaa sanojen frekvenssiin perustuvaa sanapilvi-

menetelmää. 

Tutkimus perustui kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen ja empiirisiin 

havaintoihin, ja alkuperäinen otoskoko oli riittävä (Nummenmaa, 2011), jotta 

satunnaiset ja epäolennaiset tekijät voitiin sulkea pois. Alakohtaiset vastaajamäärät 

olivat kuitenkin pieniä, eikä niistä voitu tehdä luotettavia riippuvuuksien 

tarkasteluun liittyviä johtopäätöksiä. Paneelin eri osien kyselyissä olevat henkilöt 

eivät olleet eri mittauskerroilla juuri samoja ja siten yksilökohtaisia vastauksia ei 

voitu liittää toisiinsa, mutta kysely kohdistui kuitenkin koko ajan samaan 

tutkimusjoukkoon. Loppujen lopuksi vain 40 henkilöä vastasi paneelin kaikkiin 

neljään kyselyyn. Vastaajat käsittelivät omia tietojaan ainakin kahdessa viimeisessä 

kyselyssä itsenäisesti ja kenenkään vaikuttamatta, koska kyselyt tehtiin suorina 

lomakekyselyinä. Kyselylomakkeiden mittarit ja niiden asteikot valittiin osin 

muiden vakiintuneiden kyselyiden perusteella, osin laatimalla mittarit itse 

asetettujen hypoteesien vahvistamiseksi. Vastaajien joukko oli hyvin valikoitunutta 

jo yksin toisen asteen koulutusvalintansa perusteella mutta myös perustutkinnon ja 

sukupuolen perusteella, ja tämän vuoksi yleistysten tekeminen koko ikäluokkaan 

ei ollut mahdollista. 

Tutkimuksen aikainen aineiston kato oli luonnollisesti merkittävä, kun kyse oli 

pitkittäistutkimuksesta, jossa pitkä aika vaikuttaa aineiston saatavuuteen 
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tutkimuksen lopussa. Kato saattaa vinouttaa tuloksia. Taulukossa 2 kuvataan 

aineistokato siten, että kyselykadolla tarkoitetaan kyselyyn osallistumattomien 

prosenttiosuus kaikista vuonna 2014 tutkimuksen kohteena olevista yksiköistä 

valmistuneista ja otoskadolla sitä osuutta, joka putosi pois kyselyjen välillä. 

Taulukko 2. Kyselykato T0–T4. 

Kyselyväli Kyselykato % Kyselyväli Otoskato % 

T0–T1 31   

T0–T2 51 T1–T2 29 

T0–T3 63 T2–T3 46 

T0–T4 66 T3–T4 52 

On esitetty, että jos lopullisessa analyysissa on mukana alle 80 prosenttia koko 

otoksesta, tuloksista ei voi tehdä vahvoja johtopäätöksiä (Heneghan & Badenoch, 

2006). Tässä tutkimuksessa koko kyselykato jäi kuitenkin reilusti sen alle, joten 

tutkimusta voidaan pitää luotettavana otoskoon säilymisen kannalta. 
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7 Toimintakehyksen tarkastelu 
Ihmisellä on pyrkimys aktiivisen toimintansa kautta saavuttaa asettamiaan 

tavoitteita siinä sosiaalisessa tilassa ja paikassa, johon hänen elämismaailmansa 

asettuu. Fenomenologinen tutkimus lähtee siitä, että ihminen on tietoinen toimija, 

ja jotta voitaisiin ymmärtää ihmistoiminnan tarkoituksellisuutta, täytyy sukeltaa 

yksittäisen ihmisen näkökulmaan hänen omasta todellisuudestaan. 

Fenomenologisessa ajattelussa otetaan huomioon koko ihmisen elämismaailma, 

psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö. Ihmisen toimintastrategiat tilassa 

perustuvat oppimiseen, jota tapahtuu, kun ihmisen tietoisuus mukautuu 

tapahtumiin ja hän ilmaisee sen tarkoituksellisena sekä tiedostavana toimintana 

(Creely, 2018). Aika-tila-teoria (Hägerstrand, 1970; Lefebvre, 1991) on yksi 

kulttuurimaantieteen keskeinen holistinen teoria ihmisen toiminnalle, ja se liittää 

ajan oleellisena käsitteenä ihmistoiminnalle. Kuviossa 8 olen soveltanut Lefebvren 

(1991) kuvaamaa sosiaalista triadia liittämällä siihen tämän tutkimuksen 

toimintakehykseen lisäämäni asiat. Sen mukaan yksilö osallistuu oman sosiaalisen 

tilansa tuottamiseen tilassa ja ajassa. Tilan määritelmää olen laajentanut ulottumaan 

virtojen tilaan, sillä tutkimuksen kohteena olevat nuoret toimivat useiden 

moniulotteisten verkkojen kautta (Castells, 1996; Sotarauta, 1997). Tässä 

tapauksessa aika on tilassa käsitetty rajalliseksi resurssiksi, sillä koulutusta ja 

työhön hakeutumista koskevat päätökset on tehtävä tietyssä ajassa ja järjestyksessä, 

jotta maksimaalinen hyöty saataisiin tavoitettua. Eletty tila korostuu näkemyksessä 

siksi, että se edustaa sekä konkreettista että abstraktia tilaa ja siihen liittyvät kaikki 

yksilön aiempaan taustaan, tuleviin toiveisiin ja nykyiseen toimintakykyyn liittyvät 

seikat, jotka kulminoituvat sitten yksilöllisessä symbolisen tilan suunnittelussa 

sekä tavoitteiden asettelussa. Tutkimukseni empiirinen peruslähtökohta oli se, että 

aikaan ja tilaan liittyvän suunnittelun ja päätöstenteon kautta edetään ammatillisen 

koulutuksen valintaan, sen jälkeiseen koulutukseen ja työelämään hakeutumiseen. 

Työelämässä toimintakykyä eli kompetenssia testataan suhteessa työnsaanti-

mahdollisuuksiin ja toisaalta työelämän vaatimuksiin, jotka näkyvät yksilöiden 

ammatillisina polkuina. 
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Kuvio 8. Yksilön toiminta sosiaalisessa tilassa. 

Koulutus ja työelämään siirtyminen on kokonaisvaltainen prosessi, jota ei voi 

ymmärtää vain yhden teorian valossa, vaan sitä täytyy tarkastella eri vaikuttimien 

näkökulmista. Kuitenkin keskeisenä on tunnistaa maantieteen tilaan ja paikkaan 

sekä päätöksentekoon liittyvä tarkastelu sekä yksilön käyttäytymiseen liittyvät 

seikat. 

7.1 Ammatillinen koulutus ja ammatillinen identiteetti 

Nykyisessä talousjärjestelmässä toimivat yritykset pyrkivät tehokkuuteen 

järjestelemällä tuotannontekijöitä, kuten pääomaa, luonnonvaroja ja työvoimaa, 

siten, että ne tuottavat omistajilleen mahdollisimman suuren voiton. Tämän päivän 

talouselämässä korostetaan kuitenkin erityisesti työntekijöiden työpanoksen kautta 

tulevan inhimillisen pääoman merkitystä. Työelämässä tarvittavaa inhimillistä 

pääomaa karttuu semioottisten välineiden avulla, joita hankitaan koulutuksen tai 

harjoituksen kautta. Ammatillinen koulutus on alueellista, pääasiassa yhteiskunnan 

järjestämää, alueiden tarpeisiin kohdistuvaa toimintaa. Yksilö osallistuu siihen sillä 

tarkoituksella, että koulutus lisää hänen toimintakykyään ja vahvistaa hänen eletyn 

elämän mukaista sosiaalista tilaansa hänen etsiessään paikkaansa tuotantoon ja 

kulutukseen perustuvassa yhteiskunnassa. 

Eletty tila Käsitteellistetty 
tila

Havaittu tila

Yksilö

Virtojen tila

Arkipäiväisyydet, 
koulutus osana sitä

Alueellinen ja paikallinen 
hallinto, koulutuksen 
suunnittelu, työelämä, 
aluekehitys

Kokemukset, mielikuvat 
ja merkitysjärjestelmät; 
perhe, ystävät, toiveet, 
taipumukset
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Suomalainen koulutusjärjestelmä on monien vaiheiden kautta rakentunut 

perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen. Varsinkin välittömästi 

juuri perusopetuksen jälkeen tehdään suuria valintoja, jotka tulevat vaikuttamaan 

koko yksilön loppuelämään niin taloudellisessa kuin sosiaalisessakin mielessä. 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on korostettu umpikujien poistamisen 

tärkeyttä niin, että valitsipa nuori sitten lukion tai ammatillisen väylän, hänellä on 

edessään samanlaiset mahdollisuudet edelleen kouluttautumiseen. Kuitenkin 

nykyjärjestelmässä lukion valinneet jatkavat tyypillisesti opintojaan korkea-

koulussa, kun taas ammatillisen koulutuksen väylän valinneet suuntaavat usein 

suoraan työelämään (Brunila et al., 2013). Vaikka koulutukseen ja ammatin 

valintaan liittyviä risteäviä polkuja markkinoidaan lukion suorittaneille esimerkiksi 

aikuiskoulutuksen kautta ja vastaavasti ammatillisen tutkinnon suorittaneille 

mahdollistetaan yliopisto-opintoja, on yleisin koulutuksen jälkeinen toiminta 

kuitenkin alkuperäisen suuntautumisen mukainen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ammatillisen koulutuksen suorittaneet pyrkivät pääsemään kiinni ainakin aluksi 

pääasiallisesti suoraan työelämään. 

Toisen asteen koulutukseen siirtyminen on Suomessa lähes sataprosenttista 

(OECD, 2016), eikä työelämässä ole enää juurikaan sellaisia työtehtäviä, joihin voi 

siirtyä suoraan perusopetuksen jälkeen. Nuorella on perusopetuksen jälkeen 

edessään käytännössä valinta ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä. Siinä 

vaiheessa tehdään ensimmäinen ratkaiseva päätös. Tässä päätöksenteossa on 

suomalaisessa ohjausrakenteessa mukana useita tekijöitä. Vahvin vaikuttaja nuoren 

kannalta tässä vaiheessa on perhe. Vanhempien sosioekonomisen aseman on 

havaittu selvästi vaikuttavan nuoren valintaan (Aho & Mäkiaho, 2012; Käyhkö, 

2006). Jos yhdellä tai molemmilla vanhemmista on korkea-asteen koulutus, 

ohjaavat he useimmin nuorensa lukioon. Taas jos vanhemmat työskentelevät 

suorittavissa ammateissa eikä heillä ole korkea-asteen koulutusta, ohjaavat he usein 

nuorensa ammatilliseen koulutukseen (Keller & Whiston, 2008). Perusopetuksen 

ammatinvalinnan ohjaus keskittyy yläkouluun, jossa varsinkin työelämään 

tutustumisjaksot (TET) ja vierailut työpaikoissa pyrkivät antamaan nuorelle 

realistista kuvaa työelämästä. Toisen asteen koulutus antaa opiskelijalle yleisen 

korkeakoulukelpoisuuden riippumatta siitä, valitsiko hän koulutusreitikseen lukion 

tai ammatillisen koulutuksen. Tämäkin seikka siirtää lopullisen ammatin valintaa 

myöhemmäksi ja antaa mahdollisuuden pohtia vaihtoehtoisia reittejä 

tulevaisuuteen.  

Toisen asteen ammatillinen koulutus on osoitettu kuntien, kuntayhtymien tai 

yksityisten toimijoiden järjestämäksi. Valtaosa ammatillisesta koulutuksesta 
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tapahtuu kuntayhtymissä, jotka järjestävät opetussuunnitelmaperusteista 

ammatillista perustutkintokoulutusta, näyttötutkintoperusteista ammatillista 

perustutkintokoulutusta, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta 

sekä erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta. Opetussuunnitelmaperusteinen 

ammatillinen perustutkintokoulutus on useimmiten se perusporras, josta 

perusopetuksen suorittanut nuori lähtee suuntaamaan kohti ammattia.  

Ammatillinen perustutkintokoulutus tähtää siihen, että nuoret saavuttavat 

alakohtaiset kvalifikaatiot, jotka on määritelty tutkintokohtaisissa ammattitaito-

vaatimuksissa. Alakohtaiset kvalifikaatiot voidaan määritellä usealla tavalla 

(Ruohotie et al., 2005), mutta keskeistä on se, että valmiuksia ja osaamista 

verrataan työn vaatimuksiin. Opetussuunnitelman perusteet määrittelevät 

kouluttajille tavoitteiltaan eritasoiset osaamisvaatimukset, joihin nuoria ohjataan. 

Suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa opintokokonaisuuksien päättö-

arviointi tapahtuu pääasiassa työelämässä ja työelämän edustajien osallistuessa 

arviointiin. Laki määrittelee tutkinnoille työelämän edustajista koostuvat 

työelämätoimikunnat, joiden tehtävänä on kehittää tutkintorakennetta ja osaamista 

varmistavia näyttöjä toimien siten ikään kuin kvalifikaatioiden 

laadunvarmistuseliminä (L11.8.2017/531). Ruohotien (2005) mukaan koulutusta ja 

kvalifikaatioita ei voi nähdä sillä tavalla yksisuuntaisesti, että vain työelämä 

määrittelisi kvalifikaatiot, vaan myös koulutus voi muuttaa työelämää. 

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen tavoitteena on työammateista lähtevä 

tavoiteasettelu, joka antaa nuorille käsityksen siitä, mitä heidän odotetaan osaavan 

pyrkiessään työmarkkinoille.  

Pitkittäistutkimuksissa on todettu, että teini-iässä syntyneet käsitykset 

työelämästä ja ammateista yhdistettynä oppimistuloksiin ovat tärkein tekijä, joka 

määrittää nuorten tulevaa toimintaa työelämässä (Nurmi, 1994). Samalla 

vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa paljon heidän kuvaansa 

työelämästä. Nuorilla on jo yläkouluiässä usein selvä käsitys ammateista ja siitä, 

mihin sosiaaliluokkaan työ tyypillisesti kuuluu. Heillä on usein selvä joukko 

ammatteja, joihin he pyrkivät hakeutumaan (Schoon & Parsons, 2002). Kuitenkin 

tiedetään, että nämä käsitykset pyrkivät muuttumaan moneen kertaan 

aikuistuttaessa. Nurmen (1989) mukaan teini-ikäisen käsitys hänen omasta 

tulevaisuudestaan perustuu paljolti sosiaalisiin normeihin ja vanhempien 

odotuksiin. Sitä, miten odotukset realisoituvat, on tutkittu suhteellisen vähän. 

Ammatti ja työ ovat vain yksi osa nuorten päämääriin ja tulevaisuuteen liittyviä 

huolia. Niihin liittyy monia muita, usein itsekeskeisiä ja itsekkäitä päämääriä ja 

niistä aiheutuvia huolia identiteetin rakentumisen aikana (Marttinen et al., 2016). 
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Kun nuori muodostaa itselleen käsityksen jostakin ammatista, hän vertailee omia 

ominaisuuksiaan ja pyrkimyksiään haluamaansa ammattiin. Tämän mukaan 

ammatin valinta liittyy prosessiin, jossa nuoret etsivät etenkin työympäristöjä, jotka 

sopivat heidän omiin luonteenpiirteisiinsä. Todellisuus on kuitenkin toiveiden ja 

mahdollisuuksien verkosto, jossa monet muut tekijät kuin toiveet vaikuttavat 

lopputulokseen. Superin (1980) kuvaamassa ammatillisessa minäkuvassa 

yhdistyvät monet nykyään ammatti-identiteetiksi kutsutut piirteet. Sen 

kehittymiseen liittyvät muun muassa itsehavainnointi ja minäkuvajärjestelmä, joka 

puolestaan käsittää sellaisia piirteitä, kuten itsearvostus, vakaus, selkeys, 

abstraktisuus, hienostuneisuus, varmuus ja realismi. Ammatillisen minäkuvan 

kehittyneisyydellä on osoitettu olevan positiivinen vaikutus työurien kehittymiseen. 

Beal ja Crockett (2009) tutkivat useilla muuttujilla ja niiden keskinäisillä 

riippuvuuksilla nuorten odotuksia ja niiden täyttymistä pitkittäistutkimuksella. 

Tutkimuksen mukaan odotukset ja toiveet ovat tärkeitä ja ne heijastuvat 

tulevaisuuden ammattiin liittyvissä toimissa, joskin koulutus ja ammatti ovat vain 

yksi osa nuorten tulevaisuuskuvaa. He käyttivät taustamuuttujina äidin koulutusta, 

sukupuolta, ikää ja lukion opiskelutuloksia. 

Aikuistuva nuori rakentaa identiteettiään kehitystehtävien kautta syntymästään 

lähtien (Crocetti, 2017). Identiteetti on tiukassa sidoksessa paikkaan, sen 

sosiaalisiin ja taloudellisiin rakenteisiin. Kaikki toiminta tapahtuu ajassa, paikassa 

ja alueella. Toisaalta alueen ja paikan identiteetti rakentuu osaltaan yksilöiden 

identiteetin kautta (Paasi, 2003). 

Toisen asteen ammatillisen perustutkintokoulutuksen tutkinnot ovat 

työelämälähtöisiä, joten niiden kautta hankittavia ammatteja voidaan kuvata 

työammateiksi. Ammatillisen koulutuksen jälkeen nuorilla on oletus ammatistaan, 

ja he ovat hyvin voimakkaasti orientoituneita siihen hakiessaan ensimmäistä 

työpaikkaa. Kun muuttuvaan työelämän kontekstiin sijoitetaan ammattiin juuri 

koulutuksesta astuva nuori, on välttämätöntä ottaa huomioon hänen senhetkinen 

motivaationsa ja identiteettinsä. Kysymys on siitä, miten nuori siinä hetkessä 

luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä, on aloitekykyinen ja pyrkii kykyjensä ja 

persoonallisuutensa perusteella hakeutumaan parhaaseen mahdolliseen 

työtehtävään. Holland (1975) korosti näkökulmaa ”oikea henkilö oikealle paikalle” 

ja esitti, että ammatilliset intressit ovat ilmaisua yksilön persoonallisuudesta. Siten 

niiden intressien kuvailu on myös persoonallisuuden kuvailua. 

Tutkimukseni maantieteellinen ydinkysymys liittyi siihen, voidaanko yksilön 

ja koulutusjärjestelmän toimintaa arvioida sen mukaan, kuinka yksilön koulutuksen 

jälkeistä taloudellista ja sosiaalista elämää koskevat odotukset toteutuvat. 
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Voidaankin sanoa, että alue voi hyvin, jos yksilöt voivat luottaa suunnitelmiinsa ja 

niitä seuraaviin ratkaisuihin. Tarkastelin tässä tutkimuksessa aluetta 

mahdollisuuksien sateenvarjona, jossa nuoren eteen asettuu omien ominaisuuksien, 

ihmissuhteiden ja taloudellisten viitekehysten verkosto, jossa hän kokeilujen kautta 

rakentaa omaa ja samalla alueen identiteettiä. Jos nuori on tyytyväinen 

ratkaisuihinsa työelämän ja ihmissuhteiden kokonaisuudessa, hän jää alueelle 

rakentamaan sitä tai petyttyään muuttaa toiselle alueelle, mikä muuttaa alueiden 

rakennetta.  

7.2 Päätöksenteko ja uraohjaus 

Hyvä elämä tai hyvinvointi käsitetään nykyisessä yhteiskunnassa kokonaisuudeksi, 

jossa työ ja sen tuoma sosioekonominen asema ovat tavoiteltuja asioita. Virtojen 

tilaan perustuvassa yhteiskunnassa instituutioiden vallan merkityksen 

väheneminen saa aikaan kysymyksen siitä, kuka tai mikä taho voi määritellä 

yksilön tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Virtojen tilassa ei ole selviä 

valtakeskittymiä, vaan yksilö elää itseohjautuvasti monien toisiinsa limittyneiden 

verkostojen varassa (Castells, 1996). Tieto ja valta kytkeytyvät toisiinsa, ja 

koulutus nähdään tiedostamattakin välineenä hyvinvointiin ja elämän hallintaan 

(Gregory, 1995). Aiheellinen kysymys kuuluukin, kuinka tulee tutkia symbolista ja 

mentaalista tilaa, johon päätöksentekokin oleellisena osana liittyy. Yksilöllisesti se 

on todennäköisesti mahdoton tehtävä, mutta toisaalta yksilön toimien kautta 

voidaan tehdä päätelmiä hänen eletyn elämän todellisuudesta ja siitä, mihin se johti 

elämän nivelkohtien päätöksenteossa. Yksilön käyttäytymisessä voidaan erottaa 

toisistaan automaatio ja ajattelu. Ajattelu ja päätöksenteko liittyvät merkkeihin ja 

metaforiin, jotka ohjaavat nuorta, ja kypsyys päätöksiin kehittyy ajan kuluessa 

(Tuan, 1978). Etenkin kieli on tärkeässä roolissa, kun ihminen pyrkii tiedolliseen 

ajatteluun ja sitä kautta myös oman kompetenssinsa lisäämiseen.  

Hyvää elämää ei saavuteta yhtäkkiä, vaan se edellyttää yksilöiltä positiivisia 

ominaisuuksia, aloitekykyä ja sitkeyttä. Nuori ihminen ei osaa usein ajatella 

rationaalisesti siten, että hän valitsisi koulutuksen ja myöhemmän työuran niin, että 

se tuottaisi mahdollisimman suuren taloudellisen tuloksen. Tavoitteet voivat olla 

muitakin kuin taloudellisia liittyen yksilön taitoihin tai yhteisön hyvinvoinnin 

kehittämiseen. Joissakin tapauksissa nuoren vanhemmat osaavat ohjata häntä kohti 

parasta mahdollista tavoitetta. Odotukset ovat mielikuvia, parhaimmillaan perheen 

ja lähiympäristön kautta välittyviä mentaalisia tiloja, ja ne ovat tulevan elämän ja 
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työuran käänteitä ajatellen yhtä hyvin toteutuvia ja palkitsevia kuin 

toteutumattomia ja jopa rankaisevia (Thaler, 2015).  

Käsitteellä ura tai työura tarkoitetaan sitä suunniteltua työelämässä tapahtuvaa 

kehitystä, johon yksilö suuntaa joko itsensä suunnittelemana tai ohjattuna erilaisten 

vaiheiden kautta (Baruch & Rosenstein, 1992). Yhteiskunnan, teknologian ja 

työelämän kehittyessä yhä monimuotoisempaan suuntaan myös yksilön 

elinaikainen työelämäkehitys saa uusia piirteitä ja on muuttunut ennustettavasta 

yhä dynaamisemmaksi. Urakehityksen näkökulmasta työelämä antaa toimeentulon 

lisäksi merkityksen elämälle ja on jännittävä näyttämö luovuuden, haasteiden ja 

itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin. Samalla se on vahvasti yksilön identiteettiä 

määrittelevä tekijä (Baruch, 2004).  

Entiseen verrattuna elämästä on tullut ennustamatonta, ja sitä on kuvattu myös 

laboratorioksi, jossa yksilö kehittää koulutuksen aikana itselleen taitoja, joille ei 

välttämättä ole käyttöä tulevaisuudessa (Kenny et al., 2003). Yksilön urakehitys 

voidaan nähdä tavoitetilana kohti kunniallista työntekijäkansalaisuutta, joka on 

historiallisesti koettu niin yksilön kuin koko yhteiskunnan perustavaksi rakenteeksi 

(Rintamäki, 2016). Uusliberalistisen maailmanjärjestyksen mukanaan tuoman 

epävarmuuden vuoksi tämä tavoitetila on uhattuna, ja yksilö saattaa huomata 

tavoittelevansa katoavaa järjestystä siinä vaiheessa, kun tärkeitä opintoihin liittyviä 

päätöksiä on jo tehty. Tunnetut urakehitysteorioiden (Holland & Gottfredson, 1975; 

Super 1980) luojat ja kehittäjät ovat todenneet, että nuorten ihmisten 

ominaispiirteet ja taustatekijät ennustavat vahvasti heidän menestymistään urallaan. 

Superin (1980) mukaan henkilö käy elinaikanaan läpi monivaiheisen 

urakehitysprosessin, ensin työnhaun kaikkine tutkimisineen, työhön kiinnittymis-

vaiheen, ylläpitovaiheen ja lopulta vähittäisen luopumisvaiheen. Hän mainitsi 

myös, ettei se ole suoraan henkilön ikään liittyvä ominaisuus, vaan henkilö voi 

elämänsä aikana käydä syklin useitakin kertoja. 

Tavoitteet antavat ihmisille suunnan, rakenteen ja merkityksen elämälle. Niillä 

on todettu olevan vahva yhteys yksilön hyvinvointiin (Shulman & Nurmi, 2010). 

Jos yksilö kykenee asettamaan elämälleen tavoitteita joko yksin tai ohjattuna ja hän 

on tietoinen tulevaisuuteen liittyvästä epävarmuudesta ja osaa suunnitella 

tarvittavat resurssit saavuttaakseen tavoitteet, hänen itsetuntonsa kehittyy (Bandura 

& Locke, 2003). Vastaavasti epäonnistuminen ja luovuttaminen aikaansaavat 

vastakkaisia vaikutuksia aiheuttaen avuttomuutta ja vähentäen yksilön yleistä 

hyvinvointia. Ammattiin ja työtehtäviin liittyen nuoren ensimmäinen askel käyttää 

ja vahvistaa itsesäätelyyn liittyviä strategioita onkin tunnistaa edessä olevat esteet 

ja vaihtoehdot (Robitschek & Cook, 1999). Ammattia suunnitellessaan ja siihen 
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kouluttautumalla ihminen käy läpi pitkää prosessia. Hollandin (1977) mukaan 

ammatillisen minäkuvan muodostuminen on oppimisprosessi, joka tapahtuu 

yksilön oman persoonan ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Yksilöllä on muutakin 

kuin formaaliin tiedonhakuun ja koulutukseen liittyvä toiminta. Esimerkiksi 

harrastustoiminta saattaa kehittää yksilön taitoja siten, että se johtaa ammatillisen 

kiinnostuksen ja jatkossa taitojen kehittymiseen. Arvot, tavoitteellisuus, 

toimintatapa ja selviytymisstrategia ovat yksilöllisiä piirteitä siinä missä 

persoonallisuuden piirteet ja taidot.  

Työuraan liittyvä ohjaus alkaa jo varhain. Nuoren perusopetuksen aikaiset 

odotukset tulevasta työelämästä ovat usein vahvasti toiveisiin ja positiivisiin 

mielikuviin liittyviä, vaikka hän saa kokemuksiin ja ulkoiseen informaatioon 

pohjaavaa tietoa. Hänen käsityksensä työelämästä on usein epärealistinen suhteessa 

hänen omiin kykyihinsä, koska hänellä ei ole aitoja kokemuksia työstä (Pelkonen, 

2012). 

Nuoret käyttävät eri tietolähteistä saatavaa informaatiota muodostaakseen 

itsestään kuvan tulevaisuudessa. Tulevaisuuskuvaan liittyy useimmiten ammatti, 

jonka kuva saadaan roolimalleista, ja usein käsitys ammatista on fantasoiva. 

Ammattia ei käsitetä niinkään työtehtävien kokonaisuudeksi, jossa työntekijä 

suorittaa hänelle osoitettuja vastikkeellisia työtehtäviä, vaan ennemminkin elämän 

kokonaisuuteen liittyvänä elämäntapa- ja elinympäristökäsityksenä (Hardie, 2014). 

Medialla on suuri vaikutus nuoren käsityksiin ja ohjaukseen. Televisiosarjat ja 

erilaiset kilpailut, joissa toimintaympäristönä ja teemana on jokin ammatti tai 

työtehtävä, voivat vahvasti ohjata nuoren ratkaisuja joko realistisella tai 

epärealistisella otteella. Sosiaalisen median ihannoivat tai pahimmillaan 

halveksivat mallit ovat osa median kautta usein tahattomasti tapahtuvaa 

ammatinvalinnan ohjausta  (Gehrau et al., 2016; Salokoski & Mustonen, 2007). 

Nuorella oletetaan jo perusopetuksen jälkeen olevan oma vahva käsitys 

tulevasta työelämästä ja siitä, mihin hänellä itsellään on vahvuuksia. Tästä 

käytetään käsitettä nuoren subjektiivinen kasvu aikuisuuteen (Mortimer et al., 

2002). Kovin paljon ei ole tutkittu sitä, missä vaiheessa ja kuinka itsenäisesti, kenen 

tai minkä kokemusten vaikuttamina päätökset lopulta tehdään. Nuoren oletetaan 

olevan varustettu aikuisen kokemuksiin perustuvalla rationaalisella ajatus-

rakenteella ja osaavan itsevarmasti ja päättäväisesti ajatella sekä suunnitella 

tulevaisuutensa tärkeitä tavoitteita, kuten koulutusta, työtä ja perheen perustamista 

(Praskova et al., 2013). Kuitenkin näihin asioihin liittyvät päätökset ovat kiinteässä 

yhteydessä alueen tai seudun rakenteisiin, organisaatioihin ja työmarkkinoiden 

toimintaan. Nuoren on vaikea ellei mahdoton nähdä näiden kaikkien vaikutuksia, 



67 

ja täten tulevaisuuden varaan tehtävät päätökset ovat usein jollakin tavalla omiin 

tai lähiympäristön kokemuksiin perustuvia. Koululla ja etenkin sen 

ammatinvalintaan liittyvällä ohjauksella on edelleen vahva merkitys (Pekkarinen 

& Myllyniemi, 2017). Nykyään päätöksentekoon liittyvät perhe- ja ystäväpiirin 

lisäksi vahvasti internetin tuomat mahdollisuudet (Kenny & Bledsoe, 2005). 

Toisaalta on havaittu, että runsas internetin käyttö heikentää nuoren itsetuntoa ja 

hidastaa uraan liittyvää päätöksentekoa (Sinkkonen et al., 2018). Perusasteen 

jälkeisen koulutuksen ja perustutkinnon valinnassa on isot panokset. On havaittu, 

että hakeutuessaan toisen asteen opintoihin ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen 

opiskelupaikkaan pääseminen lisää todennäköisyyttä saada tutkinto. Valintaa ei voi 

harjoitella, ja päätös on usein nuoren näkökulmasta ainutkertainen. Siksi 

asiantunteva ohjaus on tärkeää. Kuitenkin iso osa nuorista tekee päätöksen toisen 

asteen koulutusvalinnasta puhtaasti tunnesyistä ja heppoisin perustein (Pekkarinen 

& Myllyniemi, 2017). 

Opintojen kautta aikuisuuteen siirtyminen on kokonaisvaltainen prosessi, 

johon liittyy paljon toiveita ja odotuksia. Työ on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, 

mutta siihen liittyy vahvasti myös esimerkiksi ihmissuhteiden muodostuminen ja 

vakiintuminen. Siksi tätä elämänvaihetta on tarkasteltava kokonaisuutena eikä 

yksittäisinä tapahtumina ja niiden seurauksina. Asuminen, parisuhteen 

muodostuminen, vanhemmuus, koulutus ja työllistyminen on todettu merkittäviksi 

muuttujiksi. Elinikäiseen kehittymiseen liittyviä seikkoja on tutkittu etenkin 

haastattelemalla yksilöitä heidän kokemuksistaan oman elämän käännekohdista. 

On havaittu, että tietyt oppimiseen ja elämään liittyvät kokemukset tulevat yksilön 

kannalta erityisen näkyviksi hänen tarkastellessaan elettyä elämäänsä taaksepäin 

(Antikainen, 1998). Jos yksilö menestyy ajallaan ikäänsä kuuluvissa 

kehitystehtävissä, hänen on todettu menestyvän myös tulevissa kehitystehtävissä 

elämänsä aikana (Salmela-Aro et al., 2011), ja vastaavasti niissä epäonnistuminen 

merkitsee onnettomuuden tunnetta ja jopa mielenterveydellisiä ongelmia 

myöhemmässä elämässä. 

Työnteko mahdollistaa monia asioita nuoren elämässä. Työhön liittyvissä 

asioissa muutos teini-ikäisyydestä varhaisaikuisuuden vaiheeseen on myös selvä. 

Teini-iässä kokeillaan hyvinkin vaihtelevien, yleensä lyhytkestoisten työsuhteiden 

kautta työelämän todellisuutta, kun varhaisaikuisuudessa halutaan jo hakeutua yhä 

pysyvimpiin työsuhteisiin. Varhaisaikuisuuteen astuttaessa työskennellään aluksi 

vielä yleensä osa-aikaisissa tai kestoltaan lyhytaikaisissa työsuhteissa ja niiden 

kautta haetaan kokemuksia erilaisista ammateista ja työympäristöistä (Hyvönen et 

al., 2010). Ensimmäisissä työsuhteissa ei usein halutakaan kasvattaa taitoja tulevaa 
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elinikäistä uraa varten, vaan halutaan rahaa, joka mahdollistaa toimimisen tuon 

ikävaiheen itsenäisissä toiminnoissa. Myöhemmin työkokemus on se, jota työstä 

haetaan siitä saatavan palkan lisäksi, ja sillä halutaan pohjata tulevia työsuhteita.  

Työelämää kohti astuvalle nuorelle käsite työura näyttäytyy etäisenä, ja hän 

ajatteleekin elämäänsä muiden kriteerien kuin varsinaisesti työelämän kilpailussa 

menestymisen näkökulmasta. Oma kiinnostus on edelleen tärkein tekijä 

opiskeltavan alan valinnassa (Pekkarinen & Myllyniemi, 2017). Nuorelle ja 

yhteiskunnalle suurempi merkitys on sillä, että yksilö pääsee mahdollisimman 

nopeasti alueellisen työelämän tarpeita vastaavaan koulutukseen ja sitä kautta 

työelämään käyttämään koulutuksella hankittua osaamistaan.  

Toisen asteen koulutuksen aikana nuoren tulevaisuuden haasteita ja odotuksia 

asettavat ja muokkaavat hänen vanhempansa, opettajansa ja ikätoverinsa, ja hän 

tutustuu yhä tarkemmin valitsemansa koulutusammatin sisältöihin. Toisen asteen 

koulutus, onpa se sitten joko ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta, siirtää 

joidenkin kohdalla ammattiin ja työtehtävään liittyvää ratkaisua myöhempään 

ajankohtaan. Opiskellessaan hän peilaa kokemuksiaan aikaisempiin käsityksiin, ja 

ne joko vahvistuvat tai saattavat muuttua oleellisestikin. On havaittu myös, etteivät 

toisella asteella opiskelevat nuoret vielä tässäkään vaiheessa juuri pohdi tulevia 

uravalintojaan, mutta kysyttäessä mainitsevat kuitenkin aiemmin pohtimansa 

toiveammatin. Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen hakeutuneet ovat usein 

halunneet valita ammatin tai alan, josta saa helposti työtä (Pekkarinen & 

Myllyniemi, 2017). Opiskeleville nuorille koulutuksen aikana tehtyjen kyselyjen 

mukaan heidän odotuksensa nopeasta työelämään siirtymisestä tai jatko-opinnoista 

ovat näennäisestä epätietoisuudesta huolimatta kuitenkin vahvoja (Jusi, 2010). 

Eteen tulevat kehitystehtävät työelämään astumisessa ja elämän vakiintumisessa 

ulottuvat nuoren näkökulmasta loppuelämään asti ja tekevät siksi tulevaisuuteen 

liittyvän suunnittelun ja päätöksenteon erityisen tärkeäksi (Nurmi, 1989). Kaikki 

eivät suorita ammatillista tutkintoa loppuun. Lukuvuoden 2014–2015 aikana 7,6 

prosenttia perustutkinto-opiskelijoista keskeytti opintonsa valtakunnallisesti 

(Tilastokeskus, 2017). Opintojen keskeyttämistä voidaan pitää myös ammatin 

valintaan liittyvänä korjausliikkeenä, jolloin urakehitykseen haetaan vaihtoehtoista 

reittiä. 

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen jälkeen nuoret ovat päättämässä 

nuoruusvaihettaan ja siirtymässä varhaisaikuisuuteen, sillä suurin osa aloittaa 

ammatillisen peruskoulutuksen 16-vuotiaana ja päättää sen ollessaan 19 vuotta. 

Valmistuminen koulutuksesta juuri tuossa tapahtumien ruuhkavaiheessa aikaansaa 

tilanteen, jossa nuori kokee, että hänen tulee tehdä omaa elämäänsä koskevia 
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päätöksiä nopeasti ja ilman riittävää tietoa tulevasta. Hän ei aina osaa tunnistaa 

päätöstensä merkittävyyttä. Nuoreen kohdistuu yhteiskunnan ja elinympäristön 

kautta normatiivisia paineita, joista hänen tulee suoriutua. Sen lisäksi, että nuori 

päättää opintonsa, hänen tulee sopeutua moniin roolivaihdoksiin, kuten muuttoon 

pois kotoa ja oman elantonsa hankkimiseen, ja muutoinkin aloittaa itsenäinen 

elämä (Salmela-Aro et al., 2011). Nykyiseen suomalaiseen elämän käsi-

kirjoitukseen ei kuitenkaan usein kuulu vielä tuossa vaiheessa avioituminen, vaan 

elämää opetellaan yksin tai parisuhteessa usein yhdessä asuen. Tämä antaa nuorille 

aikaa päätöksentekoon ja vapauksia etenkin työuraan liittyvien seikkojen 

valinnassa. Kotoa muutto alkaa yleistyä 17. ikävuodesta alkaen, ja tällöin 

muutetaan yleensä asumaan yksin. Yksin asumisen huippuikä on miehillä 55-

vuotiaina ja naisilla 22-vuotiaina. Tämän jälkeen asuminen avo- tai 

aviopuolisoiden kanssa yleistyy. Puolet naisista on muuttanut pois kotoa 20. 

ikävuoteen mennessä ja miehistä 21. ikävuoteen mennessä (Myllyniemi & Gissler, 

2012). 

Sukupuoli ja perheen sosioekonominen asema vaikuttavat edelleen siihen, 

kuinka nopeasti halutaan siirtyä työelämään ja millaisiin tehtäviin siellä. 

Perhetaustaltaan työväenluokkaisten nuorten on havaittu tavoittelevan nopeaa 

siirtymistä työelämään, kun taas taustaltaan keskiluokkaisten nuorten mielessä on 

opiskelu (Käyhkö, 2006). Tämäkin asetelma on muuttumassa yhteiskunnan yleisen 

muutoksen ja ohjauksen myötä. Työelämä itsessään on muuttunut, ja työntekijältä 

vaaditaan paljon joustavuutta sekä muutospaineen sietämistä. Se saa aikaan 

ristiriitaisia ajatuksia nuorten mielessä. Mitä kannattaa opiskella ja kuinka paljon 

käyttää siihen aikaa? Epätietoisuuden takia nuoret pitävät usein uravaihtoehtonsa 

avoimina ja käyttävät enemmän aikaa pohtiakseen niitä (Vinken, 2007). Nuoret 

eivät useinkaan ajattele asiaa elinikäisten ansioiden näkökulmasta, mutta 

muuttuneesta työn järjestyksestä huolimatta koulutus kannattaa edelleen. Osa 

nuorista ajattelee lyhyemmän ammatillisen koulutuksen tuottavan elinaikana 

saman tulovaikutuksen kuin korkeakoulutuskin ja haluavat nopeasti työelämään 

uskoen sen tuottavan hyvän taloudellisen pohjan elämälle. On kuitenkin havaittu, 

että työuran aikainen ansiotaso on suoraan verrannollinen koulutustasoon ja 

korkeampi koulutus tuottaa paremman elinikäisen ansion (Salonen, 2014; 

Tilastokeskus, 2015b). Koska korkeakoulutettujen elinaikainen ansio on 

huomattavasti korkeampi, kääntyy eläke-etukin vahvasti korkeakoulutettujen 

puolelle jo 26. ikävuoden loppuun mennessä (Salonen, 2014).  

Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa tutkintoja suorittaneiden nuorten 

urapoluista ammatillisen perustutkinnon suorittaneet olivat yksi keskeinen laajan 
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pitkäaikaistutkimuksen kohde ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden ohella (Salonen et al., 2014). Siinä keskityttiin kuvaamaan tutkinnon 

suorittaneiden elämänvaiheita muun muassa työurakiinnittymisen, työttömyyden, 

palkan ja asuinpaikan suhteen. Perustutkinnon suorittaneiden työurakiinnittyminen 

todettiin huomattavasti heikommaksi kuin korkeamman tutkinnon suorittaneilla, ja 

heidän alalle tulon palkkatasonsa oli pienempi. Palkkataso jäi naisilla lähes 

pysyvälle tasolle tutkinnon suorittamisen jälkeen miesten palkkojen hivenen 

kohotessa ajan myötä, ei kuitenkaan niin paljon kuin korkeakoulututkinnon 

suorittaneilla. Ammatillisten koulutusalojen kesken palkan määrässä on suuria 

eroja. Tilastokeskuksen vuoden 2014 mediaanitulojen mukaan tutkimuksen 

kohteena olevasta ammattiopistosta perustutkintoon valmistuneiden mediaani-

ansiot olivat kulttuurialalla 16 368 euroa/vuosi, tekniikan ja liikenteen alalla 22 439 

euroa/vuosi, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 23 302 euroa/vuosi sekä matkailu-, 

ravitsemis- ja talousalalla 19 194 euroa/vuosi (Tilastokeskus, 2018a). Perhe-

etuuspäivien kertymisestä tehtiin päätelmiä työttömyysjaksoista. Niitä kertyi 

ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeisenä vuonna keskimäärin 44, kun 

ammattikorkeakoulusta valmistuneilla niitä oli 33 ja korkeakoulusta valmistuneilla 

29. Kolme vuotta valmistumisesta etuuspäiviä oli vastaavasti tutkintotasoittain jo 

55, 46 ja 43 päivää (Salonen et al., 2014).  

Nuoret ja työ 2011 -tutkimus selvitteli osaltaan nuorten käsityksiä ja odotuksia 

tulevalta työelämältä (Lauren et al., 2012). Sen tulosten mukaan nuorten käsitykset 

työstä liittyvät enemmän sen avulla saavutettaviin välineellisiin asioihin kuin itse 

työhön. Hyvä työ liitetään etenkin haluttuun elämäntyyliin. Sen avulla voi toteuttaa 

itseään ja saada rahaa asumiseen, matkustamiseen ja perheen perustamiseen. Työn 

halutaan myös olevan tasapainossa vapaa-ajan kanssa ja antavan mahdollisuuden 

harrastaa ja viettää aikaa ystävien kanssa. Työssä halutaan viihtyä, ja varsinkin tytöt 

korostivat työelämän sosiaalisen puolen tärkeyttä.  

Oikeaan osuvan ohjauksen merkitys korostuu etenkin nuoren elämän 

nivelvaiheissa. Tynkkynen (2013) on tarkastellut uraan liittyviä päämääriä 

sosiaalisessa kontekstissa. Sen mukaan, jos nuori nimesi isänsä uraohjaukseen 

liittyväksi tukihenkilöksi, hänen todettiin hakeutuvan akateemiseen koulutukseen 

peruskoulun jälkeen. Jos vanhemmat olivat vahvasti tukemassa nuoren 

urakehitystä, näissä tarkasteltavissa kehitysvaiheissa onnistuttiin hyvin. 

Havaintona oli myös se, että jos opinto-ohjaaja tai seurustelukaveri toimi 

uraohjaajana, nuori valitsi ammatillisen väylän. Samoin havaittiin, että hyvät 

opiskelutulokset saivat aikaan suurempia odotuksia urakehityksestä. Tytöt 

nimesivät tukijakseen kaverinsa useammin kuin pojat, jotka usein mainitsivat 
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sellaiseksi isänsä. Tytöt menestyivät opinnoissaan yleisesti paremmin kuin pojat, 

mutta samanaikaisesti heidän uraodotuksensa olivat pienempiä. Suomessa on 

tutkittu myös sitä, vaikuttaako yksilöiden urakehitykseen se, kuinka korkealle he 

asettavat tavoitteensa varhaisnuoruudessa (Tynkkynen et al., 2014). Havaittiin, että 

ne nuoret, joilla oli heikommat uraodotukset, eivät olleet täysiaikaisessa työssä tai 

opiskelemassa 23-vuotiaina verrattuna niihin, joilla oli voimakas uraodotus alle 20-

vuotiaina. Nuorena koetun työttömyyden on havaittu vaikeuttavan ja pitkittävän 

työuralle pääsyä siksi, että työttömyys heikentää yleistä toimintakykyä rakentaa 

omaa identiteettiään, joka usein perustuu työn tekemiseen ja ammattiin (Helve, 

2002). 

Kirjallisuudessa on selvitetty sitä, miten toiveet ja odotukset kohtaavat 

työelämään astuttaessa ja minkälaisia vaikutuksia täyttymättömät toiveet 

aiheuttavat. Kun ammatti, joihin odotuksia liitetään, ei olekaan vain sarja 

työtehtäviä vaan koko elämäntapamalli, ovat toiveiden täyttymättömyyden 

vaikutuksetkin usein sosiaalisia (Hardie, 2014). Yleisesti on todettu, että noin 70 

prosenttia lukioikäisistä odottaa työskentelevänsä asiantuntijatehtävissä, mutta 

tosielämässä vain 15 prosenttia aikuisista tekee työtä asiantuntijatehtäviin 

luokiteltavissa työtehtävissä (Goyette, 2008; Reynolds et al., 2006). Negatiivinen 

toteuma aiheuttaa yleistä hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden vähenemistä, kun taas 

toiveiden ja odotusten täyttymisellä on positiivisia vaikutuksia materiaalisen hyvän 

ja paremman perhe-elämän saavuttamisen vuoksi (Pisarik & Shoffner, 2009).  

Harrenin (1979) mukaan uraa koskevan päätöksenteon edistymiseen liittyvät 

tietoisuus ja suunnittelu. Tietoisuus kuvaa sitä, että yksilö tunnistaa toiveisiin ja 

suunnitelmiin liittyvän muutoksen mahdollisuuden työuransa aikana. Kun yksilö 

tulee tietoiseksi muutoksen mahdollisuudesta, hän alkaa tekemään suunnitelmaa 

sen varalle. Suunnitelmaan liittyy kaksi vaihetta: mahdollisuuksien tutkiminen ja 

tavoitteen selkeytyminen.  

Nuoren kohtaamista itsenäisistä kehitystehtävistä merkittävin on siirtyminen 

opinnoista työelämään (Mortimer et al., 2002). Se on myös tämän tutkimuksen 

ydinteema. Siinä henkilöllä on tehtävänään näyttää osaamisensa ja organisaatio-

taitonsa ja kiinnittää huomio urakehityksensä mahdollisuuteen. Yleiset työntekoon 

ja elämään liittyvät arvot kehittyvät myös tässä vaiheessa. Vasta ensimmäisen 

työpaikan jälkeen henkilöllä on näyttää todistetta osaamisestaan. Samalla hän on 

tietoinen nuoresta iästään ja mahdollisuudestaan kokeilla erilaisia vaihtoehtoja 

ennen lopulliseksi kokemaansa kiinnittymistä. Viime vuosina on tunnistettu, 

kuinka työmarkkinoiden epävakaus synnyttää epävarmuuden tunnetta, joka on 

laajennut kollektiivisesti koetuksi epävarmuudeksi (Rintamäki, 2016). 
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Koulutusalaan ja ensimmäisiin työpaikkoihin liittyvät valinnat ja niitä 

koskevat päätökset ovat merkittäviä. Aikaisemmin yhteiskunta vastasi työelämän 

muutoksiin lisäämällä tarpeita vastaavaksi uuden tutkinnon, ja tämä johti 

tutkintojen kapea-alaistumiseen ja sisältöjen kautta tulleeseen jäykkyyteen. Siksi 

ammatillisen koulutuksen reformi tähtäsi tutkintojen laaja-alaistamiseen ja 

sisältöjen työelämälähtöisyyteen. 

Opiskelupaikkaan ja useimmiten ensimmäisten työpaikkojen sijaintiin 

vaikuttavat tekijät ovat yksilön ja sitä kautta alueenkin kannalta erittäin merkittäviä. 

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävä nuori valitsee usein opiskelupaikkansa sen 

sijainnin perusteella. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on eri puolilla Suomea, 

ainakin maakunnittain, jolloin matka kotipaikkakunnalta opiskelupaikkakunnalle 

ei muodostu liian pitkäksi ja useimmissa tapauksissa mahdollistaa päivittäisen 

kulkemisen kotoa opiskelupaikalle. Koulutuksen järjestäjien koonti isommiksi 

yksiköiksi on kuitenkin johtanut kehitykseen, jossa kaukaa asutuskeskuksista 

tulevat nuoret joutuvat hankkimaan asunnon opiskelupaikkakunnaltaan, ja silloin 

perheen taloudellisella tuella on ratkaiseva merkitys (Pekkarinen & Myllyniemi, 

2018). Opiskelupaikan valintaan liittyvä päätöksenteko on tässä vaiheessa usein 

muiden kuin taloudellisten tekijöiden vaikuttamaa. Sosiaaliset ja mediaaliset 

vaikuttimet ovat vahvoja määräämään opiskeltavaa alaa ja sen kautta sen sijaintia 

(Jusi, 2010). 

Koulutuksen vetovoimaisuutta käytetään tunnuslukuna kuvaamaan nuorten 

hakeutumista eri aloille ja perustutkintoihin. Vetovoimaisuuden tunnusluku 

muodostuu, kun yhteisvalinnassa ensimmäiselle hakusijalle asetettujen hakijoiden 

määrä jaetaan koulutuspaikkojen lukumäärällä. Vuoden 2011 yhteisvalinnan 

päätyttyä ammattiopiston kahteen tutkimuksen kehyksenä olevaan yksikköön haki 

ensimmäisellä hakusijalla kaikkiaan 1 152 hakijaa, joille oli varattu 384 

aloituspaikkaa suorittamaan ammatillista perustutkintoa. Paneeliin osallistuvien 

Oulun seudun ammattiopiston Pikisaaren ja Myllytullin yksiköiden perus-

tutkintojen vetovoima vaihteli painoviestinnän perustutkinnon lukemasta 1,4 aina 

kauneudenhoitoalan perustutkinnon vetovoimaisuuteen 10,4, joka edusti 

huippulukemaa koko ammattiopiston perustutkintojen vetovoimaisuudessa kevään 

2011 yhteisvalinnassa (taulukko 3). Hiusalan ja audiovisuaalisen viestinnän 

perustutkinnot kiinnostivat nuoria hakeutumaan koulutukseen samoin kuin tieto- ja 

tietoliikennetekniikan perustutkinto. 
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Taulukko 3. Pikisaaren ja Myllytullin yksiköiden perustutkintojen vetovoimaisuus 2011. 

Perustutkinto Aloituspaikat Hakijat Vetovoimaisuus 

Pikisaaren yksikkö    

Käsi- ja taideteollisuusala 64 144 2,2 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 16 46 2,3 

Audiovisuaalisen alan perustutkinto 16 89 5,6 

Myllytullin yksikkö    

Elintarvikealan perustutkinto 48 103 2,2 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 80 206 2,6 

Matkailualan perustutkinto 32 105 3,3 

Hiusalan perustutkinto 16 175 9,1 

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 32 333 10,4 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 30 108 3,6 

Painoviestintäalan perustutkinto 16 18 1,4 

Perusopetuksen jälkeiseen opiskelupaikkaan liittyvä päätös tehdään siis yhteishaun 

kautta ja useimmiten vanhempien ehdoilla. Vanhemmat vaikuttavat lastensa 

tulevaisuuteen voimakkaasti joko suoralla vaikuttamisella tai oman esimerkin 

kautta. Vaikuttamisessa on kyse taloudellisten tulevaisuustekijöiden lisäksi 

vanhempien oman koulutuksen heijastuksesta ja ennen kaikkea halusta tukea omaa 

lasta omien kokemusten perusteella (Tynkkynen, 2013). Nykyään on kuitenkin 

havaittu nuorten omaehtoista suunnittelua, joka näkyy siinä, että nuoret hakeutuvat 

pieniltä paikkakunnilta kasvukeskuksiin, joissa on suuremmat opiskeltavan alan 

valinnan mahdollisuudet ja paljon muita aktiviteetteja. Nuoret ovat kekseliäitä 

järjestämään asumisolonsa yhteisasumisena, jolloin kustannukset jakautuvat 

useammille. Useimmiten tämä liikkuvuus koskee muita kuin suoraan 

perusopetuksen jälkeen opiskelemaan hakeutuvia. Nuoren ystäväpiiri rakentaa ja 

tukee päätöksentekoa valintatilanteissa. Läheisten ihmisten vaikutus 

urakehitykseen on todettu hyvin merkittäväksi. Parhaimmillaan tuki on 

verkostomaista, kyvykkyyksien vahvistamista ja pahimmillaan alisuoriutumisen 

tukemista ja jopa syrjäytymistä edistävää (Asplund & Vanhala, 2016). Etenkin 

muilta kuin omilta vanhemmilta tuleva tuki vahvistaa merkittävästi yksilön 

omaehtoista urahakeutumista. Jos kehittymisen aikaista tukea ei anneta tai se on 

negatiivista, se voi hidastaa tai jopa estää urakehityksen (Creed et al., 2015). 

Nuorten oma urasuunnittelu ei lähde taloudellisen maksimoinnin pohjalta vaan 

usein mielikuvien ja mieltymysten sekä kaveripiirin toiminnan kautta. Thaler (2015) 

on tutkinut erilaisiin päätöksentekotilanteisiin liittyvää epäjohdonmukaisuutta. 

Hänen mukaan monet, etenkin taloudelliset ratkaisut ovat epäjohdonmukaisia 
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eivätkä tuota parasta mahdollista lopputulosta päätöksentekijän kannalta. 

Opiskelualaan ja sitä kautta tulevaan ammattiin liittyvät päätökset tehdään varsin 

nuoressa iässä, ja voidaan kysyä, onko päätöksentekijällä kaikki tarvittava 

informaatio tulevan työn todellisuudesta. 

Opiskelupaikkakuntaa koskeva päätös liittyy usein myös ensimmäiseen 

työpaikkaan. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat tutustuvat alueen 

elinkeinotoimintaan omien palvelu- ja tavarahankintojensa, kesätöiden ja opintojen 

aikaisten lisätöiden kautta. Merkittävä työelämään tutustumisen muoto on 

ammatilliseen perustutkintokoulutukseen liittyvä työssäoppiminen, jonka kautta 

kynnys lähestyä työelämää madaltuu huomattavasti. Opiskelija pääsee sen kautta 

usein ensimmäisen kerran tuettuna tutustumaan työelämään. 

Opinnot kestävät tyypillisesti kolme vuotta, ja opiskelija kiinnittyy monella 

tavalla opiskelupaikkakuntaan tekemällä opintojensa ohella töitä, hankkimalla 

ihmissuhteita ja kiinnittymällä usein jo parisuhteeseenkin. Päätöksenteko 

työpaikan hankinnassa on siten usein jatkoa edellisiin päätöksiin, ja isoihin 

muutoksiin lähdetään hyvin harvoin. Kun nuori lähtee opintojen jälkeen hakemaan 

ensimmäistä työpaikkaa, hänen päätöksentekoon liittyvät kriteerinsä muuttuvat 

selvästi taloudellisuutta painottaviksi. Muiden muassa Kim ja Kwan (2003) ovat 

selvittäneet mallillaan, kuinka hyödyn maksimointi tapahtuu päätöksenteossa, kun 

otetaan huomioon asumisen hinta, palkat ja työmatkaan käytetty aika. 

Tutkimuksessa vahvistettiin se, että työmatkat vaikuttavat merkittävästi työpaikan 

valintaan ja mukavuustekijät yhdistettyinä sosiaalisiin siteisiin ovat vahva 

vaikuttaja siihen, mihin halutaan sijoittua. Suomessa yhteiskunnan tarjoamat 

taloudelliset vaikuttimet, työttömänä saatava tuki ja sen vertaaminen työstä 

saatavaan palkkaan ovat myös tärkeitä sijoittumiseen vaikuttavia ja ennen kaikkea 

työn perässä muuttamiseen vaikuttavia tekijöitä (Aho et al., 2009).  

Työpaikkaan liittyvässä päätöksessä merkittävin tekijä on luonnollisesti 

avoimien työpaikkojen tarjonta yleensä ja erityisesti sillä alueella, johon nuori 

haluaa sijoittua. Tilanne on usein samalla ensimmäinen, jossa nuoren täytyy toimia 

itsenäisesti ilman vanhempien suoranaista ohjausta. Nuoren on työnhakutilanteessa 

punnittava omia kykyjään ja tuotava niitä esiin erilaisissa rekrytointitilanteissa. 

Päätökseen liittyy myös nuoren suhde asuinpaikkaansa. Jos nuori on ihmis- tai 

muiden suhteiden kautta kiinnittynyt vahvasti senhetkiseen asuinpaikkaansa, 

valinnan mahdollisuudet kaventuvat huomattavasti. 

Ennemmin tai myöhemmin nuori saa työpaikan ja samalla tilaisuuden tutustua 

työelämän käytäntöihin. Usein vasta tässä vaiheessa koko alan tai ammatin 

todellinen kuva realisoituu, ja nuori joutuu punnitsemaan seuraavaa päätöstään. 
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Siihen liittyy tyytyväisyys palkkaukseen, työturvallisuuteen, vaikutus-

mahdollisuuksiin ja moniin muihin seikkoihin. Seuraava päätös koskee sitä, 

jatkaako nuori työpaikassa vai hakeutuuko hän toiseen työpaikkaan, toiselle 

paikkakunnalle tai jopa kenties jatko-opintoihin. Samaan aikaan hänellä on 

parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyviä kehitystehtäviä, jotka niveltyvät 

urakehitykseen saumattomasti. 

7.3 Työelämä ja sen muutokset 

Perinteisen talousteoreettisen ajattelun mukaan ihminen on taloudellisesti 

ajatteleva Homo economicus ja tuotannollisen toiminnan näkökulmasta yksi 

tuotannon tekijöistä (Sowell, 2015). Thalerin (2000) mukaan Homo economicus 

tosin on muuttumassa takaisin Homo sapiensiksi siksi, että post-fordistisessa 

todellisuudessa kaikki hänen käyttäytymisensä sulautuu taloustieteelliseen 

ajatteluun kulutuksen kautta. Kulutus ja tuotanto keskittyvät kaupunkikeskuksiin 

tai niiden liepeille. Keskittymiä kuvataan neljänneksi ulottuvuudeksi siksi, että 

sekä tuotanto, vaihdanta että varallisuuden keskittyminen tapahtuvat niissä 

(Lefebvre, 1991; Soja, 1996). Taloudellisen ihmisen toiminta perustuu siihen, että 

hän osallistuu työntekijänä tuottavaan toimintaan ja saa sitä kautta vaihtovälineitä, 

joilla voi hankkia erilaisia hyödykkeitä tai ostaa aikaa niiden käyttämiseen (Patel, 

2009). Sosiaaliset rakenteet säätelevät yksilön mahdollisuuksia toimia, ja yritykset 

toimivat verkottuneesti kilpailluilla markkinoilla (Scott & Storper, 2003; Sokol, 

2011). Aina 1990-luvulle ulottunut hyvinvointiyhteiskuntaa tukenut politiikka 

muuttui uusliberalistiseksi talouspolitiikaksi, joka muutti ratkaisevasti työ-

markkinoita. Uusliberalismiin kuuluvat kvartaalitalous, markkinoiden keskinäinen 

riippuvuus, tietotalous, julkisen talouden supistaminen ja niiden kautta 

eriarvoisuuksien kumuloituminen (Peck & Tickell, 2002). Erityisesti tänä aikana 

voidaan työelämään liittyvänä yhteiskunnallisena ilmiönä korostaa prekarisaatiota, 

joka ilmenee yksilöön kohdistuvana epävarmuutena ja lyhytaikaisina työsuhteina 

(Ross, 2009). Työ määrittää ihmisen asemaa yhteiskunnassa esimerkiksi 

ammattihierarkioiden, työpaikkojen asemien ja työstä saatavan palkan kautta. 

Suomessakin vallalla olevassa uusliberalistisessa retoriikassa kansalaisia 

kannustetaan erityisesti yrittäjyyteen, jossa korostuvat kilpailukyky ja riskinotto 

(Harvey, 2005). Ihmisen tulee sen mukaan jo varhaisessa vaiheessa tunnistaa se, 

että hän on osa taylorilaista tuotantojärjestelmää ja kunnon kansalaiseksi tullaan 

työn tekemisen kautta (Taylor, 2004). 
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Työelämän muutokset liittyvät yhteiskunnan muutokseen, joka on 

voimallisesti alkanut 1990-luvulla. Jo sitä ennen 1970-luvulla vallalla ollut käsite 

informaatioyhteiskunnasta viittasi siihen, että oltiin tultu uuteen aikakauteen. 

Viime aikoina nykyistä yhteiskunnallista mallia on alettu kutsumaan 

verkkoyhteiskunnaksi, jossa virtojen tila on keskeinen ihmisen toimintaa 

määrittelevä tekijä. Virrat eivät ole vain elementtejä, joiden varaan yhteiskunta 

rakentuu, vaan ne myös hallitsevat merkitysjärjestelmiin perustuvaa ja sitä kautta 

taloudellistakin elämäämme (Castells, 1996). Tavoitteena oli toisaalta tehostaa 

tuotantoa, lisätä siihen liittyviä joustoja ja samalla humanisoida työtä työhön 

liittyvien teknisten ja informatiivisten innovaatioiden avulla. Tämä kehitys on 

jatkunut näihin päiviin, ja kaikista hyvistä tavoitteista huolimatta työelämän on 

usein koettu huonontuneen ja muuttuneen kaikella tavalla epävarmemmaksi. Työ 

on muuttunut monipuolisemmaksi mutta samalla vaativammaksi. Työntekijän 

oletetaan koko ajan oppivan uutta ja pystyvän kommunikoimaan työhönsä 

liittyvissä asioissa. Yksilölle asetetaan luovuus- ja harkintakykyvaatimuksia, ja 

hänen tulee vastata resursseista (Julkunen, 2008). Työ on siten usein henkilö-

kohtaistunut yksilöön palkan, ajan ja paikan suhteen, eikä aiemmin koettu 

sosiaaliluokka enää anna suojaa ja turvaa työn vaatimuksille. Työntekijän 

perimmäisenä tehtävänä on tuottaa asiakkaalle tyytyväisyyttä, jolloin työntekijän 

subjektiviteetti suunnataan asiakkaiden tarpeisiin. Työntekijän oletetaan käyttävän 

työssään koko persoonaansa: osaamistaan, taitojaan, tunteitaan, motivaatiotaan ja 

kommunikoimaan toisten ihmisten kanssa. Ihmisten arvojen ja elämäntyylien 

muutokset pakottavat työnantajia tarjoamaan yhä yksilöllisempiä työsuhteita 

(Alasoini et al., 2012). Työn organisoinnissa on kohdattu erilaisia malleja lähtien 

työn muotoilusta henkilökohtaisesti palkitsevaksi aina siihen, että lojaalisuus 

yritykseen nähden koetaan tärkeimmäksi ja sekä työnantaja että työntekijä pyrkivät 

maksimoimaan omat markkinakapasiteettinsa parhaan palvelun tavoittelemiseksi 

(Julkunen, 2008). 

Tuotannolliset työpaikat ovat alueen kannalta tärkeitä, sillä niiden seurauksena 

syntyy monenlaista asumiseen ja elämiseen liittyvää palvelutuotantoa, joka on 

työmarkkinoille astuvien nuorten ensimmäinen työ. Samalla kun yleinen 

työllisyystilanne vaikuttaa nuorten työllistymiseen, myös se, että työhön liittyvä 

automaatio lisääntyy ja yhteiskunta säätelee turvallisuus- ja muilla perusteilla 

työhön astumisen mahdollisuuksia, on vähentänyt etenkin avustavan työn 

työpaikkoja ja siten nuorten mahdollisuuksia. Lähitulevaisuuden työmarkkinoiden 

rakennetta muovaavat etenkin informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitys 

sekä kansainvälisen kaupan luonteen ja väestön demografian muutos (Kauhanen, 
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2014). Työstä saatava palkka, raha on tärkein vaihdon väline, ja se määrittää 

ihmisyhteisöjen elinpiirejä, luokkaeroja ja käyttäytymistä, ja vastaavasti sen puute 

konkretisoituu tarvittavien resurssien puutteena ja jopa köyhyytenä. 

Työikäisistä noin 70 prosenttia on töissä. Pitkällä aikavälillä naisten työllisyys 

on selvästi noussut ja miesten jonkin verran laskenut. Kahdenkymmenen vuoden 

ikäisistä naisia on hieman enemmän töissä lähinnä miesten asevelvollisuuden 

suorittamisen vuoksi. Suomessa työura kestää keskimäärin 35 vuotta (Ahonen & 

Vaittinen, 2015). Sen aikana työpaikkaa vaihdetaan keskimäärin joka neljäs vuosi. 

Alussa työpaikkaa vaihdetaan tiheämmin, ja kun siihen on kiinnitytty, työpaikkaa 

vaihdetaan harvemmin. Työmarkkinoille tullaan usein matalapalkkaisten 

kesätöiden, osa-aikatöiden, pätkätöiden tai opiskeluaikaisten työssäoppimis- tai 

harjoittelupaikkojen kautta. Opintojen aikainen työssäkäynti on tänä päivänä 

enemmän sääntö kuin poikkeus. Kesätyö on lukukauden aikana tehtyä työtä 

huomattavasti yleisempää. Lukukausien aikana tehty työ yleistyy kaikilla 

koulutustasoilla valmistumisajankohdan lähestyessä (Salonen, 2014). Tällä tavalla 

nuoret luonnollisella tavalla valmistautuvat työelämään. Työpaikan saatuaan yksilö 

joutuu mittailemaan omaa osaamistaan työpaikan tarpeisiin ja arvioimaan 

tyytyväisyyttään reaalitilanteeseen: hän joko sopeutuu vallitsevaan tilanteeseen tai 

hakeutuu uuteen työhön joko suoraan tai lisäkouluttautumisen kautta.  

Valtaosa työstä tehtiin vuonna 2014 palkansaajina (86 %) ja yrittäjinä toimi 

noin 13 prosenttia työllisistä (Tilastokeskus, 2015). Työelämä on jatkuvassa 

muutoksessa. Työ vähenee monen eri tekijän, muun muassa taloustilanteen, 

työnteon tehostamisen tai automaation lisääntymisen vuoksi. Samaan aikaan työtä 

organisoidaan eri tavoin ulkoistamalla tai käyttämällä vuokratyövoimaa. Työn 

tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen liittyvät arvioinnit ovat arkipäivää työpaikoilla. 

Työnantaja odottaa työntekijältään yhä enemmän jo työuran alkuvaiheissa. Juuri 

kukaan ei tule nykyään työelämään pelkän perusasteen tutkinnon pohjalta, vaan 

työnantaja vaatii tiettyjä, usein alalle tyypillisiä työelämän tietoja ja taitoja. Silti 

vuonna 2010 työelämässä oli edelleen noin 19 prosenttia pelkän 

peruskoulutodistuksen varassa olevia. Keskiasteen koulutuksen varassa oli 49 

prosenttia miehistä ja 44 prosenttia naisista. 

Krugmanin (2009) mukaan työelämässä ei ole enää vakautta eikä takuita siitä, 

että ahkera työ tuottaa tyydyttävän elämän. Työelämän suuri muutos voidaan nähdä 

palkansaajakunnan rakennemuutoksesta. Toimialojen rakenteelliset muutokset 

ovat johtaneet siihen, että toimialojen työpaikkojen määrälliset suhteet ovat 

muuttuneet työmarkkinoilla. Työpaikkojen palveluvaltaistuminen ja teollisuuden 

työpaikkojen väheneminen ovat johtaneet siihen, että vuonna 2010 palvelualoilla 
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työskenteli noin 73 prosenttia palkansaajista ja vastaavasti teollisuuden pääluokissa 

noin 14 prosenttia palkansaajista (Tilastokeskus, 2015). 

Vaikka sukupuolten välillä ei ole edelleenkään suuria määrällisiä eroja 

suhteessa palkansaajien määrään kokonaisuudessa, ammattirakenteet ovat 

muuttuneet paljon viime vuosikymmeninä. Suurin muutos liittyy teolliseen työhön. 

Kun vielä vuonna 1977 teollista työtä teki 29 prosenttia työllisistä, luku oli vuonna 

2008 enää 14 prosenttia. Muutos korostuu vielä tarkasteltaessa naisten tekemää 

teollisuuden palkansaajatyötä: sen osuus on vähentynyt 18 prosentista neljään 

prosenttiin. Samaan aikaan terveydenhoitoalan työt lisääntyivät kuudesta 

prosentista yhteentoista prosenttiin. Sukupuolten välinen segregaatio työelämässä 

juontaa juurensa koulutukseen. Naisten ja miesten koulutusvalinnat ovat hyvin 

eriytyneitä, ja tämä johtaa usein siihen, etteivät miehet ja naiset kilpaile samoista 

työpaikoista (Leinonen et al., 2008).  

Kun työelämää tarkastellaan palkansaajien aseman mukaan, vuonna 1984 

perustyötä tekevien työntekijöiden määrä oli 48 prosenttia, mutta vuonna 2013 

enää 29 prosenttia. Samaan aikaan ylempien toimihenkilöiden määrä on lisääntynyt 

15 prosentista 30 prosenttiin (Sutela & Lehto, 2014). Palkansaajien koulutusasteen 

suhteen muutos on ollut myös voimakas. Kun vuonna 1977 perusasteen 

koulutuksen saaneita työntekijöitä oli 55 prosenttia, vuonna 2013 heitä oli vain 11 

prosenttia työvoimasta. Samaan aikaan korkea-asteelle kouluttautuneiden määrä 

kasvoi 10 prosentista 46 prosenttiin. Tosin tänä aikana koulutusluokitus muuttui 

siten, että aiemmat opistotason tutkinnot luettiin korkeakoulutasoisiksi, mikä 

selittää voimakkaan hypyn vuosivälillä 1997–2003. Tilastollisesti ammatillinen 

perustutkintokoulutus luokitellaan keskiasteen koulutukseksi. Keskiasteen 

koulutuksen saaneiden työntekijöiden määrässä on tällä aikavälillä tapahtunut 

muutoksia sen keskivälillä siten, että maksimissaan keskiasteen koulutuksen 

suorittaneita oli 56 prosenttia vuonna 1997. Kun siinä otetaan huomioon edellä 

mainittu koulutusluokituksen muutos, voidaan sanoa, ettei keskiasteen koulutuksen 

saaneiden työntekijöiden määrissä ole tapahtunut suurta muutosta vuosien 1977 ja 

2013 välillä (Sutela & Lehto, 2014). 

Työsuhteita voidaan yleisesti kuvailla tyypillisiksi tai epätyypillisiksi. 

Epätyypillisillä työsuhteilla tarkoitetaan muun muassa määräaikaisia, osa-aikaisia 

sekä etätyöhön perustuvia työsuhteita. Perinteisellä tavalla työsuhteen keston 

mukaan työsuhteet jaotellaan yleisesti vakituisiin ja määräaikaisiin. Vuonna 2013 

työolotutkimuksen mukaan naisista 16 prosenttia ja miehistä 8 prosenttia 

työskenteli määräaikaisissa työsuhteissa. Määräaikaisten työsuhteiden määrät ovat 

vaihdelleet aikojen kuluessa, mutta ne ovat nousussa naisilla, sillä vuonna 1984 
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vastaavat luvut olivat naisilla 13 ja miehillä 9 prosenttia. Määräaikainen työsuhde 

on usein elämäntilanteeseen sovitettu ja usein toivottukin vaihtoehto sekä selvästi 

yleisempää nuorilla työntekijöillä. Vuonna 2013 kaikkiaan 39 prosenttia 15–24-

vuotiaista miehistä ja 46 prosenttia naisista ilmoitti olevansa määräaikaisissa 

työsuhteissa, kun vastaavat luvut 45–54-vuotiailla olivat 7 ja 8 prosenttia (Sutela 

& Lehto, 2014). 

Työsuhteen kokoaikaisuus määritellään viikkotyöajan suhteen siten, että osa-

aikatyössä viikkotyöaika on alle 30 tuntia. Vuonna 2013 osa-aikatyötä tekeviä 

naisia oli työvoimasta 13 prosenttia ja miehistä 6 prosenttia. Tosin mittauksessa ei 

ole otettu huomioon alle 10 viikkotuntia tekeviä, jotka usein määritellään ns. 

nollasopimustyöntekijöiksi. Osa-aikatyötä tekevien määrä on lisääntynyt viimeisen 

20 vuoden aikana. Osa-aikatyö on yleisintä palvelualoilla, etenkin vähittäis-

kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Osa-aikatyötä tekevät ovat 

usein opiskelijoita, mutta vuonna 2013 lähes 30 prosenttia osa-aikatyötä tekevistä 

ilmoitti tekevänsä sitä siksi, ettei kokoaikatyötä ollut tarjolla. Naiset tekevät 

selvästi useammin osa-aikatyötä kuin miehet (Sutela & Lehto, 2014). 

Työpaikat voidaan luokitella sijaintinsa mukaan karkeasti yksityisen, julkisen 

ja kolmannen sektorin työpaikoiksi. Julkisella sektorilla tarkoitetaan kansan-

talouden osaa, jonka työpaikat ovat valtion tai kuntien omistuksessa ja jonka 

toiminta on pääosin verovaroin rahoitettua. Työnantajasektorin suhteen 65 

prosenttia palkansaajista työskenteli vuonna 2013 yksityisellä sektorilla ja 35 

prosenttia julkisella sektorilla eli kuntien, valtion tai yliopistojen palveluksessa 

(Sutela & Lehto, 2014). Yksityisellä sektorilla kuvataan yksityiseen omistukseen 

ja yritystoimintaan perustuvaa osaa yhteiskunnasta. Yksityisen sektorin työnantajat 

ovat joko pieniä tai suuria yrityksiä, ja niiden luokittelu tehdään yleensä niissä 

toimivan henkilöstön määrän suhteen. Suuriksi luokitellaan sellaiset yritykset, 

joissa työskentelee yli 250 henkilöä, keskisuuriksi 50–250 henkilöä ja pieniksi 

yritykset, joissa on 10–50 työntekijää. Mikroyrityksiksi kutsutaan alle 10 henkeä 

työllistäviä yrityksiä (Tilastokeskus, 2016b). Mikroyritykset ja pienet sekä 

keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat etenkin ammatillisen koulutuksen jälkeen 

työmarkkinoille tultaessa merkittäviä työllistäjiä. Vuonna 2011 kaikkien Suomen 

yritysten työntekijöistä 63 prosenttia työskenteli pk-yrityksissä ja 37 prosenttia 

suurissa yrityksissä. Uusista työpaikoista syntyi vuonna 2011 alle 50 hengen 

toimipaikkoihin 90 prosenttia ja neljä prosenttia vähintään 100 hengen 

työpaikkoihin (Vehmas, 2014). Kolmannella sektorilla tarkoitetaan yksityisen ja 

julkisen sektorin väliin jäävää yhteiskunnan osaa, jonka toimijat eivät tavoittele 
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taloudellista voittoa. Niitä ovat muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt 

sekä kirkot. 

Osaavan työvoiman tuottaminen elinkeinoelämälle on ammatillisen 

koulutuksen päätehtävä. Koulutuksen ja työelämän rajapintaa nimitetään 

laadulliseksi työllistymiseksi. Se liittyy läheisesti koulutuksen laatuun siten, että 

mitä paremmat valmiudet koulutus tarjoaa, sitä todennäköisempää on 

koulutuksesta valmistuneen onnistunut sijoittuminen työmarkkinoille. 

Työmarkkinoille tuloa kutsutaan yleisesti työurakiinnittymiseksi. Eläketurva-

keskus (Salonen, 2014) on tutkinut tutkintoja suorittaneiden nuorten urapolkuja 

urapolkuanalyysin avulla. Sen mukaan kaikki yksilöt eivät toimi saman kaavan 

mukaan, vaan työuran kehittymisessä on havaittu erilaisia profiileja. Nuorten 

työurat alkavat vuosia ennen valmistumista, mutta valmistumisen jälkeen 

kiinnittymisessä havaitaan suuria eroja ja etenkin heikosti kiinnittyvät ovat 

vaarassa syrjäytyä. 

Ammatillisen koulutuksen oletetaan valmistavan työntekijöitä suoritustason 

ammatteihin tietylle alalle. Koulutusrakenteeseen on sisäänrakennettuna ajatus ja 

mahdollisuus, että oltuaan jonkin aikaa työelämässä on henkilön mahdollista 

hankkiutua lisäkoulutukseen työelämän tarpeiden ja oman motivaation mukaan. 

Tutkinnot voidaan jakaa karkeasti professio- ja generalistialoihin (Sainio, 2008), 

joista ensin mainitut valmistavat enemmän tai vähemmän tarkasti tiettyihin töihin 

ja niissä on kysymys usein luvanvaraisuudesta toimia ammatissa. Ammatillisessa 

koulutuksessa on suuri joukko pätevyyden antavia koulutuksia tai jonkin tietyn osa-

alueen luvanvaraisuuden täyttäviä koulutuksia, mutta myös generalistisia 

koulutuksia, jolloin alalta voidaan työllistyä moniin ammatteihin. Esimerkiksi 

lähihoitajana ei voi toimia kuka tahansa, mutta parturina toimimisessa ja ammatissa 

menestymisessä on kyse ammattitaidosta eikä luvanvaraisuudesta.  

Työntekijän näkökulmasta työelämä on muuttunut pysyvistä ja palkitsevista 

työsuhteista rahan valtaan perustuvaksi, ja työsuhteiden suhteen markkinatilanteen 

mukaan joustavuuteen pyrkiväksi maailmaksi, jossa tuottavuus otetaan työntekijän 

selästä. Työmarkkinoille astuvan työsuhteet ovat usein matalapalkkaisia, 

määräaikaisia tai jopa osa-aikaisia. Uusi piirre on myös se, että työelämässä 

tehdään enemmän kuin yhtä työtä ja osa-aikaisuus on usein työntekijänkin puolelta 

haluttu seikka (Siltala, 2004).  

Yaten (2013) mukaan yksittäisen työntekijän rooli korostuu etenkin yksityisen 

sektorin työpaikoissa. Omistajat tavoittelevat voittoa niin nopeasti ja tehokkaasti 

kuin mahdollista. Työntekijältä odotetaan tuotannon tekijänä ominaisuuksia, joilla 

työnantaja parhaalla mahdollisella tavalla lisää taloudellista tulostaan. Halutut 
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ominaisuudet jaetaan usein kahteen päälohkoon: taidot ja asenteet. Taidoissa 

voidaan erotella tekniset taidot, kriittinen ajattelu, viestintä, useiden tehtävien 

suorittaminen yhtä aikaa, luovuus, tiimityö ja johtajuus. Asenteiden puoleen 

kuuluvat puolestaan motivaatio ja energisyys, sitoutuminen ja luotettavuus, 

päättäväisyys, ammatillinen ylpeys ja rehellisyys, tuottavuus sekä sääntöjen 

noudattaminen. Työntekijä palvelee parhaiten yhteisöään, jos hän suoriutuu niistä 

ja sitoutuu kaikkiin edellä mainittuihin. 

Työ on muuttunut tuottavammaksi, ja tuottavuuden kasvu on toteutettu usein 

yrityksen eikä työntekijän edun näkökulmasta. Tutkittaessa palkkatyön merkitystä 

ihmiselle on huomattu, ettei tässä ole ajan kuluessa tapahtunut suuria muutoksia. 

Vuonna 2013 työolotutkimuksessa kaikkiaan 58 prosenttia palkansaajista kertoi 

ansiotyön olevan erittäin merkittävää elämän sisältönäkin. Vuosien 1984 ja 2013 

välillä koti- ja perhe-elämän merkitys elämän sisältönä on kasvanut yli 10 

prosenttia ja vapaa-ajan merkitys noin 20 prosenttia (Sutela & Lehto, 2014).  

Muuttuva työelämä odottaa työntekijöiltään monia sellaisia asioita, joita ei 

ennen osattu kuvitellakaan. Työhön liittyvistä vaatimuksista puhuttaessa käytetään 

usein termiä työelämäosaaminen. Työelämäosaamiseen liittyvät taas termit 

kompetenssi, kvalifikaatio ja ammattitaito. Tarkemmin määriteltynä 

kompetenssilla voidaan kertoa yksilöön liittyvistä valmiuksista. Sillä viitataan 

yksilön kykyyn ja valmiuksiin hoitaa jokin tilanne tai suorittaa tietty työ. 

Kvalifikaatio ymmärretään työtehtävän vaatimuksina. Sen voidaan sanoa liittyvän 

kompetenssiin, koska työnantaja edellyttää juuri yksilöiltä näitä ominaisuuksia 

suorittaa tietty tehtävä. Ruohotien et al. (2005) mukaan kvalifikaatiot ovat juuri 

jatkuvan muutoksen alla olevia tietoja ja taitoja, jotka nykyään käsittävät 

laajemman kirjon tietoja ja taitoja kuin ennen. Näitä, usein teknis-

instrumentaalisista taidoista poikkeavia vaatimuksia kutsutaan 

avainkvalifikaatioiksi. 

Etenkin alalle ensimmäisiin työpaikkoihin tulevan henkilön osaamis-

vaatimuksiin ja persoonallisiin ominaisuuksiin liittyy vaatimusten joukko, joihin 

hän peilaa tulevaisuuttaan työntekijänä. Vaatimukset ovat kvalifikaatiovaatimuksia, 

joihin liittyy luonnollisesti tärkeimpänä työtehtävien hallitseminen, mutta myös 

lukuisa joukko muita, usein sosiaaliseen kanssakäyntiin tai vuorovaikutukseen 

liittyviä seikkoja. Väärälä (1995b) on jakanut kvalifikaatiot viiteen tyyppiin: 

tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, motivaatiokvalifikaatiot, sosiokulttuuriset 

kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot ja innovatiiviset kvalifikaatiot. Hanhinen 

(2010) kehitti oman työelämäosaamisen teoreettisen mallin ja siihen liittyvän 

kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän. Hän määritteli käsitteen ammattitaito 
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kuvaamaan inhimillisen pääoman toteutumista kvalifikaatioiden edellyttämällä ja 

kompetenssien mahdollistamalla tavalla tietyssä työsuorituksessa. 

Ammatti voidaan määritellä monin tavoin, esimerkiksi työpsykologian tai 

sosiaalipsykologian näkökulmasta tai organisaatio- tai yhteiskuntakeskeisesti. 

Voidaan puhua koulutusammatista, johon liittyvät tutkintopätevyydet, tai 

työammatista, johon liittyy työelämästä käsin määräytyvät kvalifikaatiot 

(Hanhinen, 2010). Ammatti käsitetään suhteellisen vakiintuneeksi toimenkuvaksi, 

jonka harjoittajalla on tietyt perusvalmiudet työn tekemiseen. Ammatilla 

tarkoitetaan työpaikasta riippumatonta osaamista, ja siihen liittyvät valmiudet on 

hankittu muodollisen koulutuksen tai muun järjestyneen toiminnan kautta 

(Haapakorpi & Onnismaa, 2014). Julkusen (2008) mukaan ammatti itsessään 

edellyttää yhteisöä, joka ylläpitää ideaa ammatista ja jonka harjoittajat toimivat 

tämän idean mukaisesti. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n määritelmän mukaan 

ammatilla tarkoitetaan vain vähän toisistaan eroavien työkokonaisuuksien joukkoa, 

johon kuuluvat eri työpaikoissa tavattavat samankaltaiset työtehtävät ja 

velvollisuudet (International Labour Organization, 2010).  

Tilastokeskuksen työpaikkojen toimialaluokitusta (Tilastokeskus, 2008) 

käytetään kuvaamaan yritysten ja muiden organisaatioiden tai yksittäisten 

toimipaikkojen luokitteluun niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella 

alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. Tässä tutkimuksessa ei työpaikkoja 

tarkastella toimialoittain edellä mainitun luokituksen mukaan vaan pääluokittain: 

teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelut ja kuljetus. Alkutuotantoon liittyvä 

pääluokka jätettiin pois, koska tarkastelussa olevien koulutusammattien 

todennäköisin työpaikkatoteuma on aiemmin mainituissa. Eri toimialojen 

työllisyys vaihtelee sekä toimialoittain, alueittain sekä ajallisesti. Tämän 

tutkimuksen kohteena olevien koulutusammattien työpaikat ovat pääasiassa 

palveluiden pääluokassa, ja niiden työllisyystilanne on keskimääräistä parempi ja 

vaihtelee ajallisesti vähemmän kuin esimerkiksi teollisten työpaikkojen tilanne. 

Pyrkiessään opiskelemaan ammatillista perustutkintoa ja sen jälkeen 

työelämään nuorella on omia ja opinto-ohjauksen mukanaan tuomia käsityksiä 

ammattien sisällöistä. Jäykkä ja osin historialliseksikin arvioitava koulutusala-

luokitus määrittää nuorelle käsityksen valittavissa olevista työammateista jo siinä 

vaiheessa, kun hän suuntautuu ammatilliseen koulutukseen. Se aiheuttaa 

hämmennystä, ammatinvalinnan lykkäystä tai jopa peräytymistä koko tehtävästä. 

Nuori saattaa jopa masentua mahdottomalta tuntuvan tehtävän edessä 

hakeutuessaan työmarkkinoille (Mortimer et al., 2002). Työelämä on vahvassa 

muutoksessa. Muutos on alkanut viime vuosituhannen puolella ja näyttäytyy 
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teknologisten innovaatioiden kautta hyvin monitahoisena. On hyväpalkkaisia, 

korkeaa koulutusta vaativia tehtäviä ja vastaavasti matalapalkkaisia tehtäviä, joissa 

urakehitysmahdollisuudet ovat niukat. Palkkaus on työtehtävän selkein erottava 

tekijä. Toisen asteen koulutukselle tyypillisissä työtehtävissä työmarkkinoille 

astuttaessa palkka oli vuonna 2015 keskimäärin 2 200 euroa/kk eli kutakuinkin 

sama kuin ilman ammatillista koulutustakin. Korkeakoulutettujen alkupalkkataso 

on huomattavasti korkeampi, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla 

keskimäärin yli 3 000 euroa/kk (Sainio, 2008; Tilastokeskus, 2016). Palkkauksessa 

on tärkeä tarkastella elinikäistä ansiokehitystä. Siinä voidaan selkeimmin nähdä 

koulutuksen vaikutus ansion kumuloituessa, ja pienten palkkaerojen maissakin, 

kuten Suomessa, erot tulevat paremmin näkyviin. Kun työolotutkimuksissa on 

kysytty, onko työssä tärkeintä palkka vai työn sisältö, huomattiin, että naisille työn 

sisältö oli vuosien 1984 ja 2013 välisissä mittauksissa ollut tärkeämpi asia kuin 

miehille. Miehet korostivat puolestaan palkkaa. Etenkin teollisessa työssä oleville 

palkka oli tärkeä, sillä vuonna 2013 peräti 26 prosenttia kaikista työntekijöistä piti 

palkkausta tärkeimpänä. Perusasteen koulutuksen suorittaneista 25 prosentille 

palkka oli tärkein, kun se korkea-asteen tutkinnon suorittaneille oli tärkein vain 

neljälle prosentille (Sutela & Lehto, 2014). Työn sisältö on yleisesti muuttunut 

motivaation lähteeksi palkkauksen sijaan, ja tässä työn sisältöjen muutoksella on 

ollut suuri merkitys (Siltala, 2004). 

Työmarkkinatulokkaat on määritelty sellaisiksi, joiden työ on alkanut enintään 

kolme vuotta aikaisemmin ja työsuhde on joko heidän elämänsä ensimmäinen tai 

edeltävän ja nykyisen työn välillä on ollut yli kolmen vuoden mittainen katkos 

(Aho & Mäkiaho, 2012). Työmarkkinatulokkaiden tapauksessa sukupuolella on 

väliä ensimmäisissä työpaikoissa. Miehet aloittavat työuransa vaativammista 

tehtävistä kuin naiset ja ylenevät todennäköisemmin kuin naiset työmarkkinauransa 

alussa. Miehillä on tyypillisesti myös paremmat aloituspalkat kuin naisilla 

(Kauhanen & Napari, 2011). 

Työsuhteiden muutokset ovat osa työelämän kehittymistä. Ne liittyvät toisaalta 

yksilöllisiin elämää koskeviin ratkaisuihin ja toisaalta vahvasti elinkeinoelämässä 

tapahtuviin, työntekijöitä koskettaviin rakennemuutoksiin. Ammatin tai työpaikan 

vaihtaminen nähdään usein ahdistavana mutta siinä onnistuttaessa 

työtyytyväisyyttä parantavana tekijänä. Tarkasteltaessa työkokemusvuosia miehillä 

ja naisilla on kansainvälisesti mitaten poikkeuksellisesti kutakuinkin 

samanmittaiset työurat: vuonna 2013 naisilla se oli 21,6 vuotta ja miehillä 21,8 

vuotta. Aina lähes samoissa ammateissa olleita naisia oli palkansaajista vuonna 

2013 kaikkiaan 43 prosenttia ja miehistä 41 prosenttia (Sutela & Lehto, 2014). 



84 

Työsuhteet ovat tulleet entistä pysyvimmiksi, vaikka yleisesti toisin uskotaan. 

Keskimääräinen aika samassa työpaikassa oli vuonna 2013 yli kymmenen vuotta, 

kun vastaava keskiarvo vuonna 1984 oli 8,3 vuotta. Vaikka pätkätöiden määrä on 

lisääntynyt, on työpaikkansa säilyttäneiden työpaikkauskollisuus ilmeisen vahva, 

koska työsuhteet ovat keskimäärin entistä pysyvämpiä. Kun työolotutkimuksissa 

on kysytty sitä, kuinka moni on vaihtanut työpaikkaa viimeisen viiden vuoden 

aikana, vuonna 1990 koko palkansaajakunnassa työpaikan vaihtaneiden määrä oli 

42 prosenttia, mutta vuonna 2013 vastaava luku oli 37 prosenttia. Ikä on todettu 

tärkeimmäksi työpaikan vaihtamisen selittäväksi tekijäksi. Kun 15–24-vuotiailla 

vaihtoja oli 71 prosentilla palkansaajista, vastaavasti 55–64-vuotiailla niitä oli 15 

prosentilla palkansaajista (Sutela & Lehto, 2014). 

Tarjolla olevien työpaikkojen määrä riippuu useista tekijöistä. Kysymys voi 

olla yleisestä taloustilanteesta, elinkeinoelämän rakennemuutoksesta, koulutus-

määristä tai alueen demografisesta muutoksesta. Mahdollisuutta uuden työpaikan 

saamiseen on kysytty työolotutkimuksissa, ja siinä suuri muutos on havaittavissa 

etenkin nuorten työntekijöiden kohdalla. Kun 15–24-vuotiaista 53 prosenttia 

ilmoitti vuonna 1990, että heillä on hyvät mahdollisuudet uuden työpaikan 

hankkimiseen, vuonna 2013 sama luku oli 50 prosenttia. Vastaavana aikana muissa 

ikäryhmissä kasvava joukko ilmoitti mahdollisuuksiensa parantuneen (Sutela & 

Lehto, 2014). 

Kehittymismahdollisuudet ja eteneminen työpaikalla on henkilökohtaisen 

urakehityksen yksi ja ehkä tavallisin muoto. Se ei kuitenkaan ole yleisesti 

tiedusteltuna erityisen hyvä mahdollisuus, sillä vain 15 prosenttia työolokyselyn 

otannasta kuvasi vuonna 2013 etenemismahdollisuuksiaan nykyisessä työssään 

hyviksi. Ikäryhmistä erottuivat nuoret 15–24-vuotiaat naiset, joista 29 prosenttia 

piti etenemismahdollisuuksiaan hyvinä. Uralla etenemistä piti erittäin tärkeänä 11 

prosenttia kaikista vastaajista ja ikäryhmässä 15–24-vuotiaat 24 prosenttia 

vastaajista (Sutela & Lehto, 2014). Työ on tekijälleen itsessään merkityksellistä, 

sillä 45 prosenttia piti omia henkilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia työssään 

erittäin tärkeänä. 

Työtehtävien luonne on työelämään tulevalle uusi kokemus. Luonteella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä työn mahdollista kiinnostavuutta tai yksitoikkoisuutta, 

siihen liittyvää vastuuta ja vaikutusmahdollisuutta sekä työn jakamista toisten 

työntekijöiden kanssa. Vielä 1970-luvulla naisten työ oli Suomessa vielä hyvin 

yksitoikkoista, mutta nykyisin asetelmat ovat kääntyneet ja miehet kokevat työnsä 

useimmin yksitoikkoiseksi. Vuonna 2013 vain 17 prosenttia palkansaajista oli sitä 

mieltä, että heidän työnsä oli yksitoikkoista. 66 prosenttia naisista ja 41 prosenttia 
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miehistä ilmoitti tekevänsä asiakaspalvelutyötä kaksi kolmasosaa työajastaan. 

Pysyvää tiimityötä tekevien osuus on kasvanut hieman ollen 61 prosenttia vuonna 

2003 ja 64 prosenttia vuonna 2013 (Sutela & Lehto, 2014).  

Kun työolotutkimuksissa kysyttiin tyytyväisyyttä nykyiseen työhön ja sen 

osatekijöihin, huomattiin iän voimakas vaikutus vastauksiin. Ikäryhmässä 15–24-

vuotiaat vastaajat olivat useammin erittäin tyytyväisiä kehittymismahdollisuuksiin, 

työpaikan sosiaalisiin suhteisiin ja esimiehen johtamistapaan kuin vanhemmissa 

ikäryhmissä. Sen sijaan ammattitaidon arvostamisessa, mahdollisuudessa vaikuttaa 

työyhteisön toimintaan ja työtehtävien sisältöön erittäin tyytyväisten osuudet olivat 

merkittävästi pienempiä kuin vanhemmissa ikäryhmissä (Sutela & Lehto, 2014).  

7.4 Työvoiman liikkuvuus 

Työvoima on inhimillistä pääomaa, joka sijoittuu sinne, missä on tuotantoa ja 

työvoiman tarvetta. Tietotyö on etätyön kautta vähentänyt sen merkitystä, 

sijaitseeko inhimillinen pääoma samassa paikassa kuin tuotanto. Ammatillista 

koulutusta ei korosteta tietotyöhön työntekijöitä tuottavana vaan mieluummin 

suorittavan työvoiman kouluttajana. Tästä syystä suorittavaa työtä tekevä työvoima 

liikkuu usein vain silloin, kun työtä on tarjolla. Kaupungistuminen on tuonut oman 

lisänsä työvoiman liikkuvuuteen. Alueiden yleinen toimeliaisuus, sosiaaliset 

kontaktit ja erilaiset vapaa-ajan mahdollisuudet ovat luoneet omat houkutuksensa 

työvoiman liikkumiseen (Storper & Scott, 2009). 

Työvoiman liikkuvuus on yksi merkittävimmistä sekä alueen elinvoimaan että 

yritysten toimintaan ja toimintaherkkyyteen liittyvä tekijä. Liikkuvuus määritellään 

ammatin vaihtamiseksi (ammatillinen liikkuvuus), työtehtävän vaihtamiseksi 

saman työnantajan palveluksessa (sisäinen liikkuvuus), työnantajien välillä 

(ulkoinen liikkuvuus) ja alueelliseksi liikkuvuudeksi. Liikkuvuuden merkitys 

korostuu varsinkin silloin, kun työvoimasta on alueellista pulaa. Työvoiman kyky 

kohdentua uudelleen on tärkeää sekä työntekijälle että työnantajille. Usein ammatin 

vaihto ja myös asuinalueen vaihto ovat edellytyksiä työllistymiselle (Aho et al., 

2009). Työllisten bruttoliikkuvuus on vaihdellut Suomessa vuosien 1989 ja 2007 

välillä taloudellisten suhdanteiden mukaan siten, että työpaikkojen välinen 

liikkuvuus oli tarkastelujakson lopussa 10–12 prosenttia, ammattien välinen 9–11 

prosenttia, toimialojen välinen 7–9 prosenttia ja asuinkuntien välinen noin 4 

prosenttia vuodessa (Aho et al., 2009). Pohjois-Pohjanmaa erottuu muusta 

Suomesta siinä, että maakunnassa on suhteellisesti ja määrällisesti paljon nuoria. 

Koko maakunta on kuitenkin muuttotappioaluetta, ja merkittäviä määriä nuoria 
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muuttaa Etelä-Suomeen (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2017). 20–24-vuotiaat 

muuttavat kaikkein eniten, ja Oulusta lähdetään herkimmin Helsinkiin tai 

Tampereelle (Myllyniemi, 2017). 

Vaatimukset työvoiman osaamistason suhteen kasvavat jatkuvasti. 

Erikoistuminen johtaa ammattien välisten osaamismuurien kasvamiseen ja sitä 

kautta ammattien välisen liikkuvuuden vähenemiseen. Ammatillisen liikkuvuuden 

on huomattu vaihtelevan huomattavasti iän mukaan. Eläkejärjestelmärekistereihin 

perustuvan, vuonna 2006 työllisiksi luokiteltujen aineiston mukaan lähes 60 

prosenttia oli pysynyt samassa työpaikassa edeltävät kolme vuotta. 39 prosenttia 

kohdejoukosta oli vaihtanut työpaikkaa ainakin kerran kolmen vuoden aikana. 

Hiljattain kouluttautuneiden todennäköisyys liikkua oli yli kolminkertainen muihin 

verrattuna. Alle 25-vuotiaiden liikkumistodennäköisyys oli 1,4-kertainen 25–35-

vuotiaisiin verrattuna. Perhetilanteen ei koettu vaikuttavan liikkuvuuteen 

tilastollisesti merkitsevästi. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden todennäköisyys 

vaihtaa ammattia oli selvästi pienempi kuin korkeakoulututkinnon suorittaneilla, ja 

sama suuntaus päti myös tilanteisiin, joissa vaihdettiin työpaikkaa mutta ei 

ammattia (Aho et al., 2009). 

Toimipaikan tai työnantajan vaihtaminen työn sisällön ja asuinpaikan pysyessä 

muuttumattomina on yksilöä koskevan liikkuvuuden helpoin muoto. Sen sijaan 

ammatin ja jopa samanaikaisesti tapahtuvan asuinpaikan vaihtaminen on 

huomattavasti haastavampaa. Juuri työelämään astuvalle nuorelle on luonnollisesti 

tärkeintä ensimmäisen työpaikan löytäminen. Silti on havaittu, että vaikka 

työpaikka löytyykin toiselta paikkakunnalta, sinne ei olla halukkaita muuttamaan 

työn perässä (Virtanen, 2003). 

Nuoren valmistuttua ammattiin hän useimmiten hakeutuu niihin työtehtäviin, 

joihin hän on kouluttautunut (Mikkonen & Lavikainen, 2012). Alueellinen 

työpaikkatarjonta ja etenkin työpaikkojen puute omalla ammattialalla voi kuitenkin 

johtaa siihen, että nuori hakeutuu toisiin työtehtäviin ehkä ajatellen niitä 

väliaikaisiksi ratkaisuiksi. Monimutkaisemmaksi tilanteen tekee se, jos nuori ei 

löydä koulutustaan vastaavaa työtä tai kokee ammatin itselleen sopimattomaksi. 

Tällöin vaihtoehtona on käytännössä uudelleen kouluttautuminen. Nuoret tekevät 

ammatinvalintansa yleensä tilanteessa, jossa heillä on varsin puutteelliset tiedot 

työelämän vaatimuksista ja siitä, millaista kyseisessä ammatissa työskentely on. 

Borghans ja Golsteyn (2007) toteavat, että tämä johtaa usein ristiriitaiseen 

tilanteeseen valmistumisen jälkeen. Yhtäältä nuori kokee juuri hankkineensa paljon 

ammattispesifiä inhimillistä pääomaa, toisaalta hän on sekä opiskelun, opintojen 

aikaisen työnteon että valmistumisen jälkeisen työelämässä olon aikana tullut 
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aiempaa tietoisemmaksi ammatissaan työskentelemisen todellisuudesta, mikä 

saattaa aiheuttaa katumusta ja halua perua aiempi valinta. He toteavat kuitenkin, 

että jos henkilö kokee henkisen pääomansa helposti siirrettäväksi, ei ammatin 

vaihtaminenkaan ole tulevaisuuden kannalta hankalaa tai epäedullista. 

Ikä ja koulutus on todettu tärkeimmiksi liikkuvuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi. 

Mitä korkeampi ikä, sen vähäisempää on liikkuvuus (Carless & Arnup, 2011). Noin 

kahdenkymmenen ikävuoden tienoilla liikkumista tapahtuu eniten. Se voidaan 

liittää nuorten itsenäistymiseen ja irtaantumiseen lapsuusajan kodista. Ammattiin 

liittyvä liikkuvuus voidaan katsoa tapahtuvaksi heti valmistumisen jälkeen tai 

myöhemmin joko alan sisällä tai ammatin vaihtamisessa (Pekkarinen & 

Myllyniemi, 2018). Miesten todennäköisyyden vaihtaa ammattia on todettu olevan 

14 prosenttia korkeampaa kuin naisten (Aho et al., 2009; Carless & Arnup, 2011). 

Neal (1999) on tutkinut työpaikan valintaprosessia nuorten yhdysvaltalaisten 

miesten aineistolla. Hän huomasi, että henkilöt, jotka ovat aiemmin vaihtaneet 

työpaikkaa ammatin sisällä, pysyvät huomattavasti todennäköisemmin samassa 

ammatissa työpaikan vaihdon yhteydessä kuin ne, joilla aiempia vaihtoja ei ole.  

Liikkuvuutta on tutkinut erityisesti työvoimahallinto (Aho & Mäkiaho, 2012; 

Aho et al., 2009). Alueellisesta liikkuvuudesta on olemassa tutkimustietoa, mutta 

ammatillisesta liikkuvuudesta huomattavasti vähemmän. 2000-luvulla ammattia 

vaihtaneista noin 60 prosenttia vaihtoi samalla työpaikkaa. Loput 40 prosenttia 

vaihtoi työtehtäviä saman työnantajan palveluksessa. Ammatista toiseen 

suuntautuvaa liikkuvuutta selittävät muut syyt kuin työllisyyden muutokset. 

Ammattialoittainen työllisyyden rakennemuutos selittyy useimmiten työvoiman 

tulo- ja lähtövirroilla johtuen koulutusmääristä tai työttömyydestä.  

Yksi tärkeä näkökulma alueellisessa ja ammatillisessa liikkuvuudessa on myös 

liikkumattomuus. Sillä tarkoitetaan juurtumista paikkakuntaan, työpaikkaan tai 

ammattiin. Ng ja Feldman (2007) ovat jaotelleet henkilön työpaikkaan juurruttavat 

tekijät kolmeen luokkaan. Luokittelussa ”sopivuus” viittaa siihen, miten hyvin 

henkilön ja organisaation intressit kohtaavat. ”Siteet” viittaa taas siihen, kuinka 

paljon henkilöllä on henkilökohtaisia suhteita työpaikkaan, jossa hän 

on. ”Uhraukset” viittaa taas siihen, mistä kaikesta työntekijä joutuu luopumaan 

vaihtaessaan työpaikkaa. Tässä voidaan viitata suomalaisiinkin havaintoihin 

etenkin nuorten miesten vähäisestä liikkumishalusta työpaikan perässä. On arveltu, 

että asuinalueen ystäväpiirillä ja asuinympäristön tuttuudella yhdistettynä sopiviin 

taloudellisiin kannustimiin ja tukiin on suuri merkitys liikkumattomuuteen. Syihin 

voidaan yhdistää myös henkilökohtaisten riskien karttaminen. Mitä pidemmälle 

henkilö on urallaan päässyt, sitä epätodennäköisemmin hän vaihtaa ammattia. 
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Käänteisesti tulkittuna uransa alussa henkilö vaihtaa hyvin todennäköisesti myös 

ammattia  (Ng & Feldman, 2007). 

Ammatillinen koulutus edustaa alalle tulon koulutusta, eikä sillä ole sellaista 

liikkumattomuutta edistävää vaikutusta kuin korkeakoulutuksella, jonka 

hankkineella henkilöllä on enemmän sosiaalista pääomaa, ja täten ammatin vaihto 

on hankalampaa. Koulutuksen ja liikkuvuuden yhteyttä voi tarkastella myös 

kysymällä, vastaako koulutus nykyistä työtä. Ammatillisen perustutkinto-

koulutuksen kohdalla osaamisvaatimukset ovat useissa tapauksissa alhaisempia 

kuin korkeakoulutusta vaativissa työtehtävissä, joten työtehtävien vaihtokin on 

vaivattomampaa. 

Liikkuvuus on suoraan suhteessa taloudellisiin suhdanteisiin. Yleensä ottaen 

liikkuvuutta on havaittu enemmän korkeasuhdanteessa, tilanteessa, jossa 

työpaikkoja on enemmän tarjolla. Tällöin liikkuvuuteen vaikuttavat sekä työntö- 

että vetotekijät eli viihtyvyys nykyisessä työpaikassa ja tarjolla olevat uudet 

mahdollisuudet (Furåker & Berglund, 2009). 

On päätelty, että koulutuksen ja työkokemuksen aikaansaama inhimillinen 

pääoma on usein hyvin ammattispesifiä. Stumpf (2014) on tutkinut varhaista 

urakehitystä ja todennut, että työssä saatavat edut hidastavat selvästi liikkuvuutta 

myös nuorten osalta. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden liikkuvuutta ja 

sen aluekehitysvaikutusta tutkittaessa (Räisänen & Hietala, 2007) liikkuvuuden on 

todettu olevan Suomessa hyvin erilaista eri alueilla. Pääkaupunkiseudulla 

liikkuvuutta on huomattavasti vähemmän kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa liittyen 

asutuksen keskittymiseen ja tarjolla oleviin työmahdollisuuksiin. Maantieteellisesti 

työ voi nykyään olla organisaatioissa tapahtuvaa, liikkuvaa tai kotoa käsin tehtävää. 

Tämä on muuttanut ja tulee vielä enemmän muuttamaan ihmisten maantieteellistä 

sijoittumista ja sitä kautta alueen rakenteita. 

7.5 Ammatillisen koulutuksen aluevaikutukset 

Yksilöt muodostavat yhteiskunnan, ja se ohjaa monin tavoin poliittisilla, 

yhteisöllisillä, viestinnällisillä, sosiaalisilla ja muilla tavoin yksilöä toimimaan 

yhteiskunnan ja hänen omien etujensa mukaisesti. Globaalien virtojen yhteydessä 

mainitaan usein yksilön toimien vähäisyys osallistua sosiaalisen tilansa 

määrittelyyn. Käsitys pohjautuu siihen, että alueellinen kehitys organisoituu 

paikattoman vallan ja vallattoman paikan väliselle jännitteelle (Castells & 

Hendersson, 1987). Yksilö asemoituu siinä kuitenkin merkittävänä yksittäisenä 

tekijänä, joka pyrkii rakentamaan omia kommunikaatioverkostojaan spatiaalisesti 
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ja ajallisesti yrittäen löytää oman paikkansa paikallisissa virroissa (Sotarauta, 1997). 

Maantieteellisesti tarkasteltuna ihmisten sosiaaliset käytännöt muodostavat sen 

tilan, jossa he elävät (Harvey, 1985). Alue määritellään siten monimutkaisten 

sosiaalisten suhteiden ja verkostojen kokonaisuudeksi tietyllä maantieteellisellä 

sijainnilla, ja ihmisten toiminta alueella määrittelee myös sen rajat (Painter, 2010). 

Saattaa olla, että ammatillisen koulutuksen ja alueteorian suhde tuntuu kaukaiselta 

ja haetultakin, mutta varsinkin taloudellisen alueteorian kautta tarkasteltuna asiat 

liittyvät vahvasti toisiinsa. Maantieteen tutkimuksen näkökulmasta on tärkeä 

tunnistaa ammatin valinnan ja työpaikan saannin vaikutus paikallisiin ja alueellisiin 

rakenteisiin. Alueen kehitykseen liittyvät tekijät ovat sekä sosiaalisia että 

taloudellisia (Dicken & Malmberg, 2001). Lefebvre (1991) korosti sosiaalisen tilan 

teoriassaan yksilöiden kautta tapahtuvaa aluekehitystä ja toi esiin osin 

utopistisenkin ajatuksen siitä, että kaupunkimainen tila voisi parhaiten muotoutua 

vapaasti tilassa tapahtuvan ihmistoiminnan kautta ilman ulkoisten järjestelmien 

ohjausta (Kofman & Lebas, 1996). Koulutusjärjestelmät on kuitenkin tarkoitettu 

organisoidusti helpottamaan yksilöiden siirtymistä tuotannolliseen toimintaan. 

Yksilön ratkaisut vaikuttavat ensisijaisesti yksilön ja hänen läheistensä elämään, 

mutta summautuessaan vaikuttavat koko alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin 

rakenteisiin (Johnston, 2004). Yritykset asettuvat alueelle, jos niillä on lupaus 

osaavasta työvoimasta, ja asettuessaan alueelle ne puolestaan houkuttelevat ihmisiä 

kouluttautumaan yritysten tarpeiden mukaan. Saadessaan työtä yksilöt voivat 

rakentaa perhettään ja tulevaisuuttaan luottavaisesti. He toimivat kuluttajina, ja se 

taas luo alueelle lisää työpaikkoja sekä vakautta.  

Aluekehittämiseksi kuvataan toimintaa, joka tapahtuu kansallisessa 

ulottuvuudessa, on organisoitunut jonkin keskuksen ympärille ja jonka 

kehittämiseksi toimitaan yhdessä (Scott & Storper, 2003). Ihmisyksilöiden toiminta 

rakentuu yhteiskunnassa ja tilansa suhteen sosiaalisena konstruktiona (Järvilehto, 

2009; Lefebvre, 1991), ja siten alueista käytetään usein nimitystä toiminnallinen 

alue. Toimiessaan tilassa yksilö tekee päätöksiä sekä itsenäisesti että ohjatusti, 

rationaalisesti ja joskus vähemmän rationaalisesti. Ihmisen käyttäytymistä tilassa 

tutkiva behavioristinen maantiede kiinnittää huomion yksilön päätöksentekoon ja 

sen vaikutuksiin ajassa ja tilassa (Johnston, 2004). Usein korostetaan, että 

aluekehitystehtävä kuuluu alueen hallinnollisille organisaatioille, mutta 

mittakaavallisesti vaikutusten perusteita ajatellen yksilö on tärkein aluekehittäjä 

(Lefebvre, 1991; Scott & Storper, 2003). Hänen yksilölliset päätöksensä 

koulutuksen, alueellisen ja ammatillisen sijoittumisen suhteen toimivat alueellisen 

kehityksen perusrunkona. Erityisesti tietotalouden roolia korostetaan alueiden 
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kehittämisessä, mutta mikä tahansa inhimillisen pääoman kasvattaminen rakentaa 

aluetta (Asheim, 1996; Florida, 1995). Korkeakoulutuksen ja sen instituutioiden 

positiivista vaikutusta on korostettu alueiden kehittämisessä. Korkeakoulujen 

katsotaan tuovan alueelle innovatiivisuutta ja keräävän ympärilleen yritystoimintaa 

ja sitä kautta uutta palvelutoimintaa (Raagmaa & Keerberg, 2017; Sotarauta, 2009). 

Tutkimuksessa korostetaan yksilöllistä alueellista johtajuutta, joka voi usein olla 

alueen hallinnollisten rakenteiden ulkopuolella tapahtuvaa (Sotarauta & Beer, 

2016). Sen sijaan ammatilliseen perustutkintokoulutukseen osallistuneiden 

yksilöiden kautta tapahtuvia aluevaikutuksia ei ole juurikaan empiirisesti kuvattu.  

Yksilölliset koulutukseen ja työhön liittyvät päätökset ovat yksittäisiä 

innovaatioita, joista kasaantuu alueelliseen kehittämiseen keskeisesti liittyvä 

innovaatiojärjestelmä. Alueellinen koulutusjärjestelmä on siten samanaikaisesti 

sosiaalisten käytäntöjen syy ja seuraus. Yhteiskunnan rakenteet antavat yksilön 

toiminnalle viitekehyksen, joka mahdollistaa toiminnan. Inhimillinen pääoma, 

koulutus ja innovaatiot ovat oppivan alueen teorian pohjana (Morgan, 1997). 

Vaikka ammatillinen perustutkintokoulutus tarjoaa perustan työelämään 

siirtymisessä, on se samalla pohja yritysten ja yhteisöjen työvoimarakenteelle ja 

potentiaali yhteisöjen kehittämiselle. Ammatillisen koulutuksen alueellisia 

innovaatiovaikutuksia alueen kehittämisessä ei pidetä yhtä suuressa arvossa kuin 

korkeakoulujen aluevaikutuksia, mutta se tunnustetaan, että jo pelkästään nuorten 

pysyminen alueella tai muutto pois alueelta on merkittävää aluevaikuttamista 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2017).  

Pohjois-Pohjanmaan alueella asui vuoden 2017 lopussa 411 887 henkilöä, 

joista 248 700 Oulun seudulla. Pohjois-Pohjanmaata alueena kuvaavat 

nuorisopainotteinen ikäjakauma, korkea koulutustaso sekä vahva tutkimus- ja 

tuotekehityskapasiteetti. ICT, metalli ja rakentaminen ovat alueen kärkiklustereita. 

Erityisesti pitkäaikaistyöttömien osuus ja samanaikaisesti työvoiman kohtaanto-

ongelma leimaavat aluetta. Maakunnan työttömistä yli 70 prosenttia on Oulun 

seudulla, vaikka sen väestö vastaa noin 60 prosenttia alueen väestöstä. Pohjois-

Pohjanmaan ammatillinen koulutus on keskittynyt pääasiassa Ouluun, ja 

kaupunkiin muuttaa paljon nuoria ympäristökunnista (Nieminen, 2018).  

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan kansallisesti 

taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten perusteella. Koulutusrakenteita kehitetään 

havainnoimalla prosesseja ja tarvittaessa säädetään uusia lakeja poliittisen tahdon 

perusteella. Alueellisella tasolla kyseessä on alueen toimintakyvyn ja elinvoiman 

edunvalvonta, ja paikallisella tasolla arvioidaan ideologisten perusteiden paikallisia 

vaikutuksia ja tarvittaessa tehdään hallinnollisia ja organisatorisia muutoksia 
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pyrittäessä mahdollisimman hyvään taloudellis-sosiaaliseen vaikutukseen. 

Yksilöllä on tässä kontekstissa usein vain oma kokemus siitä tilasta ja 

todellisuudesta, jossa hän on. Hänellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa itse suoraan 

ammatillisen koulutuksen sisältöön ja sen jälkeiseen toimintaan liittyviin 

spatiaalisiin käytäntöihin, joten yhteiskunnan toimijoilla on suuri vastuu 

järjestäessään toimintaympäristöä nuorille. 

Aiempi päätöksentekoon ja valintoihin liittyvä kirjallisuus keskittyi puhtaasti 

taloudellisiin valintoihin, kuten asumiseen, liikkumiseen, kuluttamiseen ja niiden 

vaikutuksiin yksilön sijoittumiseen sekä vaikutuksiin alueen elinvoimaisuuteen 

lähinnä taloudellisten tekijöiden valossa. Myöhemmin tutkimus on keskittynyt 

pohtimaan syitä siihen, miksi päätökset tehdään, sen sijaan että tutkittaisiin 

ainoastaan niiden vaikutuksia. Taloudellisen ihmisen ajattelu tähtää 

maksimaaliseen hyötyyn (Cox et al., 2009), ja useimmiten kirjallisuudessa viitataan 

fyysisen ympäristön ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen. Päätöksenteko on 

rationaalista, mutta ympäristö, jossa ihminen toimii, vaikuttaa hänen 

päätöksentekoprosessiinsa. Yksilö havainnoi ympäristöään ja tekee siitä toimintaa 

korjaavia tulkintoja. Päätökset tehdään olemassa olevaan tietoon perustuen, mutta 

usein tieto on vaillinaista ja sitä arvioidaan ennalta määriteltyjen kriteerien 

perusteella. Usein päätökset tehdään jotain tavoitetta vastaan, esimerkiksi 

pyrkimällä miellyttämään jotakuta. Coxin et al. (2009) mukaan kyse on usein 

tarpeiden tyydyttämisestä, vaikka tavoitteiden sisällöstä ei aina ole tietoa. Yksilö 

pyrkii myös jaksottamaan päätöksiään siten, että ensin päätetään yksi askel ja sen 

toteuduttua seuraava. Esimerkiksi alueelliseen sijoittumiseen liittyen tehdään ensin 

päätös muuttamisesta ja sen jälkeen vasta päätös siitä, minne muutetaan. 

Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutuksia on tutkinut muun muassa 

koulutuksen arviointikeskus (Räisänen, 2007). Arvioinnin mukaan eri koulutuksen 

järjestäjät ymmärtävät tehtävänsä hyvin eri tavalla. Osa mieltää tehtävänsä 

pelkästään koulutustehtävän kautta, osa taas laajempana kokonaisuutena yhdessä 

elinkeinoelämän ja muiden hallintorakenteiden kanssa tehtynä yhteistoimintana 

aluekehityksen vahvistamiseksi. Siihen kuuluvat esimerkiksi toimet yrittäjyyden 

vahvistamiseen ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. Koulutuksen järjestäjien 

aluekehittämisen tehtävä ei ole selvää muillekaan toimijoille kansallisella ja 

alueellisella tasolla, ei koulutuksen järjestäjien kumppaneillekaan, saati sitten 

ammatillisen koulutuksen piirissä oleville opiskelijoille. Aluekehittäminen 

nähdäänkin usein yliopistojen ja korkeakoulujen tehtäväksi, vaikka yksilöiden 

vaikutus ammatillisen koulutuksen kautta työelämään osallistuvina on kiistaton.  
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Arviointiraportin mukaan aluekehitysvaikutuksiin liittyvä toiminta oli 

laadukkainta suurissa, monialaisissa ja kaupungeissa toimivissa koulutus-

organisaatioissa. Raportin mukaan koulutuksen järjestäjän ensisijaisena tehtävänä 

on koulutustehtävän hoitaminen ja siihen liittyvästä koulutustakuusta vastaaminen. 

Kun yksilöiden koulutuksesta huolehditaan, tulevissa tehtävissä onnistutaan 

tavoitteiden mukaan. Koulutuksen arviointikeskuksen raportin mukaan tämä ei 

kuitenkaan riitä, vaan koulutuksen järjestäjien täytyy ennakoivasti suunnata 

toimensa muun muassa alueen työelämän kehittämiseen ja alueen kilpailukyvyn 

edistämiseen. Tästä näkökulmasta koulutuksen määrälliset ja laadulliset tavoitteet 

samoin kuin yksilöiden tavoitteellinen ohjaaminen ovat keskeisiä seikkoja, 

vaikkakaan kyseinen raportti ei tuonut esiin yksilöllisen uraohjauksen tärkeyttä 

(Räisänen, 2007). Yksilö on viime kädessä, usein tiedostamattaan vastuussa 

alueensa kehityksestä. Hän on itsensä johtaja ja parhaassa tapauksessa samalla 

innovaattori, joka suuntaa toimensa kohti parempaa tulevaisuutta. Sitä varten hän 

tarvitsee välineitä, joita koulutus tarjoaa.  

Aluekehitys on tärkeä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjän perustehtävää 

alueen elinvoimaisuuden turvaajana. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on osaltaan 

huolehtia työvoiman laadullisesta ja määrällisestä riittävyydestä ja 

yrittäjyystaitojen kasvattamisesta sekä niiden ylläpitämisestä. Jos alueella ei ole 

tehokasta ammatillista koulutusta, alue toimii vajavaisesti, ja jos koulutuksen 

järjestäjä ei ota aluekehitystehtäväänsä vakavasti, toimii se itse tehottomasti. Jos 

alueella on koulutettua ja osaavaa työvoimaa, yrityksen sijoittuminen alueelle on 

helpompaa. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestämislupansa puitteissa 

mitoittaa eri alojen koulutusmääriä niin, että alueellinen työvoiman kysyntä ja 

tarjonta ovat ainakin pidemmällä aikavälillä tasapainossa (Kontiainen & Nurmi, 

2001).  

Yksilön päätösten vaikutus aluekehitykseen tapahtuu toisaalta 

henkilökohtaisissa kehitystehtävissä yksilöllisten päätösten kautta ja toisaalta 

toiminta-alueen tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Yksilöt ovat itsenäisiä 

päätöksentekijöitä, jotka tekevät toimintaa ja sijoittumista koskevia päätöksiä kuka 

enemmän kuka vähemmän rationaalisesti. On vaikea määrittää päätökseen 

johtavien tekijöiden tärkeyttä, koska ne kietoutuvat koko ihmisen elämään ja 

kulloiseenkin alueelliseen sekä kansalliseen tilanteeseen. Jos valtio ja aluehallinto 

voivat järjestää yksilöille ja yhteisöille suotuisat ja päätöksenteolle myönteiset 

edellytykset ja olosuhteet ja sitä tukevan ohjaus- ja koulutustoiminnan, alueellinen 

elinvoimaisuus kohenee. Yritykset ja yhteisöt valitsevat kilpailutekijöitä, ja 

alueellinen sijoittuminen on siinä tärkeä. Osaavan työvoiman saanti on 
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yritystoiminnan perusedellytys, ja työvoiman kysyntä synnyttää aktiivisuutta työtä 

hakevien parissa. Yritystoiminta synnyttää ympärilleen palvelutoimintaa, ja se taas 

työllistää uusia yksilöitä. Yksilö hakee elämälleen paikkaa ja tarkoitusta, ja usein 

se edellyttää työpaikkaa. Yksilöt rakentavat päätöksillään ja niitä seuraavalla 

toiminnallaan itselleen halutun mukaisen tulevaisuuden ja kehittävät aluetta 

sellaiseksi kuin se kaikkien tekijöiden yhteisvaikutuksesta muodostuu.  

Aluetaloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon koulutuksen 

kustannus ja sen taloudellinen vaikutus. OECD (2016) on laskenut panos-

tuotosanalyysillä toisen asteen koulutuksen taloudellisia vaikutuksia. Raportin 

mukaan julkisella rahoituksella järjestetyn koulutuksen nettotuotto suomalaiselle 

yhteiskunnalle oli vuonna 2012 naisten osalta 63 200 euroa ja miesten osalta 

51 700 euroa. Koulutukseen sijoitetun pääoman tuotoksi saatiin vastaavasti 14 

prosenttia ja 12 prosenttia, kun se keskimäärin OECD-maissa oli 8 prosenttia 

(OECD, 2016). Yksilötasolla ammatillisen koulutuksen katsotaan Suomessa 

tuottavan merkittävän työllisyyshyödyn, mutta hyvin pienen palkkahyödyn 

verrattuna muihin koulutusasteisiin. Ammatillinen koulutus on kestoltaan 

lyhytaikaista, jolloin aluekehitysvaikutuksetkin ovat nopeavaikutteisia (Tyndorf & 

Martin, 2018). 

Kun kuntien ja kuntayhtymien saama ammatillisen koulutuksen 

opiskelijakohtainen keskimääräinen järjestämisresurssi on noin 10 000 euroa, 

kolmen vuoden koulutuksen hinta yhteiskunnalle on noin 30 000 euroa. Jos yksilö 

koulutuksen jälkeen työllistyy, hänestä tulee palkkatyön kautta suurempien 

kunnallis- ja valtionverojen maksaja. Jos ammatillisen koulutuksen kautta 

työllistyneen henkilön vuotuinen keskiansio on noin 22 000 euroa, on hänen 

kunnallisverona maksama summa vuodessa Oulun kaupunkiesimerkissä noin 

5 000 euroa. Tämä esimerkkinä siitä, kuinka laadukkaan koulutuksen ja sitä 

seuraavan työllistymisen kautta alue saa suoraa taloudellista palautusta 

koulutukseen panostamisesta. Lisäksi nuori eläessään ja asuessaan käyttää 

luonnollisesti yksityisiä ja julkisia palveluja, joista alue hyötyy taloudellisesti. 

Vastaavasti, jos nuori ei työllisty nopeasti, häneen kohdistuu työttömyys-

kustannusten lisäksi alueen maksettavaksi tulevia kustannuksia erilaisten tukien 

muodossa. Samoin, jos nuori muuttaa pois alueelta, alue menettää verotuloja ja 

palveluiden ostojen kautta aiheutuvia tuloja. 

Ammatillinen koulutus ja työhön hakeutuminen koulutuksen jälkeen on 

tutkimusalue, josta ei ole paljon tutkimustietoa maantiedettä ja alueellista 

vaikuttavuutta yhdistävästä näkökulmasta. Jokaisella ihmisellä on oma tila, jota 

hän havainnoi ja johon hän reagoi havaintojensa mukaisesti. Varsinkin 
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koulutukseen hakeutumisen yhteydessä yksilö ei voi olla varma, tyydyttääkö 

lopputulos, etenkin kun häntä ohjataan monelta taholta ja hänen oma tietopohjansa 

on vielä rajallinen. Nuoren henkilön tiedon puute ei ole ainoa ongelma 

päätöksenteossa. Päätös on sidoksissa muihin asioihin, ja tehty päätös ei usein ole 

odotuksiltaankaan maksimaalisen tehokas vaan mieluummin kompromissi, jolla 

halutaan välttää konfliktien syntymistä (Cox et al., 2009). Asiaa on kuvattu myös 

siten, että ihmisillä on tietämättään kognitiivinen kartta, joka liittyy hänen 

kognitiiviseen kehittymiseensä ja jonka perusteella hän suunnittelee tulevaa 

toimintaansa. Saarinen (1979) on tutkinut ympäristöön liittyviä kognitiivisia 

karttoja ja havainnut, että niillä on voimakas yhteys yksilön käyttäytymiseen. 

Yksilö pyrkii kompetenssiin, yhteenkuuluvuuteen ja autonomiaan (Deci & 

Ryan, 2000) mutta myös hyödyn maksimointiin. Uravalinnoissaankin hän pyrkii 

maksimaaliseen taloudelliseen hyötyyn kaikessa, mitä hänen elämässään tapahtuu. 

Koska työ on nykyajan ihmisen keskeinen ajankäyttöön ja taloudelliseen asemaan 

liittyvä asia, huolehtii yksilö tietysti ennen kaikkea siitä, että työhön liittyvät asiat, 

kuten työmatkat, palkkaus, työn mielekkyys ja työturvallisuus, ovat kunnossa. Jos 

jokin näistä tekijöistä ei tyydytä, hän pyrkii tekemään asioita sen eteen, että ne ovat 

siinä optimaalisessa tilassa, jossa haluaa niiden olevan oman urakehityksensä 

kannalta. Tämä tarkoittaa käytännössä pyrkimyksiä työpaikan vaihtoon tai 

osaamisen lisäämiseen, ja sitä kautta vaikutuksia voi tulla myös hänen 

maantieteelliseen sijoittumiseensakin. Uralla tarkoitetaan erilaisten työtehtävien 

muodostamaa peräkkäistä jatkumoa, joiden kautta yksilö pyrkii kehittymään ja 

maksimoimaan saamansa hyödyn (Rosenfeld, 1992). Hyvin toimiva urakehitys 

edellyttää suunnittelua, riskinottoa ja myös ajoittaisia kompromisseja. Nuorena 

urakehitys edellyttää usein kokeneempien antamaa ohjausta, ja siinä 

koulutusorganisaatioilla on keskeinen merkitys. Kun yksilö pääsee kiinni työhön, 

on hänen mahdollista suunnitella omaa kehittymistään kohti seuraavaa porrasta 

edellyttäen, että hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa ja ympäristönsä sen 

mahdollistavat. 

Maantieteellisesti tilassa liikkuminen ja tilaan sijoittuminen ovat keskeisiä 

tekijöitä. Erilaisten kehitystehtävien kautta aikuisuuteen kulkeminen aikaansaa 

yksilöllisten päätösten kautta siirtymiä ajassa ja tilassa. Aina ihminen ei toimi 

rationaalisesti, vaan hyväksyy tietoisesti joitakin asioita, vaikka ne vaikuttavat 

selvästi hänen myöhempään toimintaansa (Bunting & Guelke, 1979). 

Henkilökohtaisten tavoitteiden sopeuttaminen muuttuneisiin vaatimuksiin on 

välttämätöntä, ja siinä onnistumisen on todettu lisäävän hyvinvointia (Salmela-Aro, 

2012). 
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Edessään oleviin kehitystehtäviin liittyen nuorella ihmisellä on käytössään 

hänen kokemattomuutensa ja monet muutkin kiinnostukset kuin pelkästään työ. Jos 

yhteiskunta mahdollistaa yksilöä tyydyttävän elämän esimerkiksi sosiaaliturvan tai 

työttömyyskorvauksen muodossa, hän voi tyytyä vaatimattomampaankin työhön 

tai jopa työttömyyteen, jos jokin muu seikka, esimerkiksi ystäväpiiri, korvaa sen 

merkityksen yksilölle. Tästä on esimerkkejä sekä kansainvälisesti että Suomessa 

etenkin nuorten miesten kohdalla. He saattavat tyytyä elämään vaatimattomasti, jos 

vain saavat elää kotipaikkakunnallaan ystäviensä parissa (Pelkonen, 2012; Virtanen, 

2003). Yhteiskunnan ja alueen näkökulmasta nuoria pitää ohjata tuottavaan työhön. 

Oikeaan osuva ohjaus edellyttää empiiristä tietoa koulutuksen ja työelämän 

yhteistyöstä, koulutuksen vaikuttavuudesta sekä yksilön kyvykkyydestä tulevia 

tehtäviä ajatellen. Oikea henkilö oikeassa paikassa mahdollistaa hyvän 

tulevaisuuden sekä yksilölle että alueelle. 
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8 Nuorten toiminta perustutkintokoulutuksen 
jälkeen 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä 

toimintaa, odotusten toteutumista ja siihen vaikuttavia seikkoja ryväsotantaan 

perustuvalla seurantatutkimuksella. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät toimivat 

vastuullisesti kouluttaessaan nuoria elinkeinoelämän palvelukseen, mutta heillä ei 

ole suoraa tulosvastuuta opiskelijoidensa työllistymisen suhteen. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että koulutuksen järjestäjä pyrkii koulutuksen aikana 

mahdollisimman laadukkaaseen ja elinkeinolähtöiseen koulutukseen ja pitämään 

opiskelijat tässä prosessissa rahoituksen turvaamiseksi. Kun koulutus päättyy 

tutkintotodistuksen antamiseen, ei oppilaitoksilla ole sen jälkeen suoraa yhteyttä 

entisiin opiskelijoihinsa. Tulosvastuu entisiin opiskelijoihin toteutuu lähinnä 

oppilaitosten saaman kokonaisrahoituksen osana olevan tulosrahoituksen kautta. 

Jos oppilaitoksesta valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin kolme vuotta 

valmistumisensa jälkeen, saa koulutuksen järjestäjä lisärahoitusta. Tuloksen 

mittausaika on kuitenkin pitkä, ja sen vuoksi koulutuksen järjestäjällä tulee olla 

tarkempaa ja jatkuvaa tietoa siitä, miten koulutus palvelee ympäröivää yhteiskuntaa. 

Koulutus on hyödyllistä yleisesti ottaen yksilön ja yhteiskunnan kannalta. 

Suomalaisen ammatillisen koulutuksen osalta erityisesti aikuiselämän 

työllisyysvaikutukset ovat merkittävät (OECD, 2016).  

Nuorten elämä muuttuu ratkaisevasti koulutuksen jälkeen. Vaikka monet ovat 

tekemisissä työelämän kanssa opintojensa aikana erilaisten lyhyiden työsuhteiden 

kautta, ensimmäistä kertaa elämässään heillä on omaan tulevaisuuteensa liittyvä 

vastuullinen kosketus ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tässä vaiheessa he 

joutuvat jo useimmiten hyvin itsenäisesti vastaamaan omasta elämästään niin 

sisällöllisesti kuin taloudellisestikin ja suunnittelemaan tulevan elämänsä toimintaa. 

Koska talous määrittää yksilöiden elämää ratkaisevalla tavalla, keskityttiin tässä 

tarkastelemaan erityisesti koulutusta vastaavan työn tavoittelua ja sen kautta 

yleisellä tasolla hyvän tulevaisuuden rakentumista. Nuorilla on takanaan oma 

kasvuympäristö niin taloudellisten kuin maailmankatsomuksellistenkin tekijöiden 

puolesta, ja he ponnistavat omaan elämäänsä niistä lähtökohdista. Koulutuksella on 

näissä lähtökohdissa vahva asemansa. Asumis- ja parisuhdetilannetta tarkasteltiin 

toisaalta mahdollistavana ja tukitekijänä, toisaalta saavutustekijänä, jonka ansion 

saaminen mahdollistaa. Ensimmäinen työpaikka on ratkaiseva tutustuttamaan 

nuoria työelämän realiteetteihin, ja siksi tässä tarkastelussa kuvattiin myös 

työnantajien käsityksiä yksilöistä työntekijöinä. 
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8.1 Koulutuksen aikaiset odotukset ja koulutuksen jälkeinen 
toiminta  

Tärkein tutkimustehtävistä oli selvittää, miten nuorten käsitykset omista 

ratkaisuistaan ammatin ja työpaikan valinnassa toteutuivat elämän taitekohdissa. 

Syntyneet käsitykset liittyvät vahvasti odotuksiin ja toteumaan. Sitä selvitettiin 

ottamalla huomioon paneelin aikaiset ja opiskeluaikaiset kyselyt. Opintojen 

puoliväliin ajoittuneen koulutuksen järjestäjän tekemän kyselyn väittämät olivat 

enemmän itse koulutukseen liittyviä prosessikysymyksiä kuin tulevaisuuskeskeisiä 

väittämiä. Opintojen päättövaiheen kysely keskittyi jo tulevaan, opintojen 

jälkeiseen tilanteeseen. Siihen liittyvät kyselylomakkeen kysymykset vastasivat 

paneelissa kysyttyjä pääasiallisen toiminnan kysymyksiä, ja ne antoivat siten 

suuntaa siihen, mitä odotuksia opiskelijoilla oli opintojen päättövaiheessa. 

Kysymyksen ajankohdan ajoituksessa oli epätarkkuutta, sillä opiskelijoita ei 

pyydetty määrittelemään tarkkaa pääasiallisen toiminnan odotettua hetkeä 

tulevaisuudessa. 

Koulutuksen aikaisista kyselyistä voidaan yleisellä tasolla päätellä se, että 

opiskelijat kokivat tuolloin valinneensa oikean alan ja siihenastinen koulutus oli 

ollut työelämälähtöistä, sillä henkilöt kertoivat koulutuksen antavan hyvät 

valmiudet työelämään. Tietyillä aloilla työelämään liittyvät arviot olivat jo 

koulutuksen aikana matalampia kuin toisissa. Näitä perustutkintoja olivat tieto- ja 

tietoliikennetekniikka, AV-viestintä sekä tekstiili- ja vaatetusala. Samalla ne ovat 

aloja, joilla alueellinen työllisyystilanne on todettu Oulun seudulla huonoksi viime 

vuosina (Tilastokeskus, 2015a). 

Tutkimuksen kohderyhmä opiskeli keväällä 2013 toista vuotta perustutkintoa, 

ja se vastasi oppilaitoksen tekemään kyselyyn, jossa tiedusteltiin tyytyväisyyttä 

siihenastisiin opintojen järjestelyihin sekä tulevaisuuden suunnitelmia. 

Siihenastiset opinnot koskivat pääasiassa ammatin vaatimia perustaitoja, mutta 

takana oli jo työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen jakso. Perustutkinto-

kohtaisesta vaihtelusta voi päätellä ohjauksen riippuvan vahvasti alan opettajista. 

Oppilaitoksen opintojen päättövaiheen kyselyn vastausvaihtoehdot noudattivat 

viisiportaista asteikkoa, jossa minimi oli yksi ja maksimi viisi. Kysymys-

/väiteasetelma oli seuraava: 

1. Koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään 

2. Koulutus on selkeyttänyt urasuunnitteluani 

3. Koulutus on motivoinut minua hakeutumaan jatko-opintoihin 
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4. Koen olevani opiskelemassa oikealla alalla 

Myllytullin yksikössä vastaajat olivat luottavaisia koulutuksen antamiin 

valmiuksiin työelämään siirryttäessä (taulukot 4 ja 5). Sen sijaan he eivät olleet 

yhtä varmoja siitä, olivatko he oikealla alalla. Taulukoissa käytetään lyhenteitä 

kuvaamaan koulutusaloja seuraavasti: 

– ET: Elintarvikealan perustutkinto 

– Hotr: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 

– Mat: Matkailualan perustutkinto 

– Ttl: Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 

– Kaun: Kauneudenhoitoalan perustutkinto 

– Hius: Hiusalan perustutkinto 

– Pain: Painoviestinnän perustutkinto 

– AV: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 

– Käta: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 

– Teva: Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 

Taulukko 4. Toisen vuosikurssin kysely Myllytullin yksikön opiskelijoille keväällä 2013. 

Kysymys ET Hotr Mat Ttl 

1. 4,3 4,5 4 4 

2. 3,6 3,9 4,3 3,7 

3. 3,2 3,3 3,6 3,5 

4. 3,4 3,6 4 3,3 

N 28 48 11 32 

Taulukko 5. Toisen vuosikurssin kysely Myllytullin yksikön opiskelijoille keväällä 2013. 

Kysymys Kaun Hius Kaikkien keskiarvo 

1. 4,5 4,5 4,3 

2. 4,1 3,4 3,8 

3. 4,1 3,1 3,5 

4. 4,3 3,4 3,7 

N 14 11  

Pikisaaren yksikön vastaavissa tuloksissa havaittiin suurempi epävarmuus 

työelämävalmiuksien saamisesta (taulukko 6). Etenkin audiovisuaalisen viestinnän 

opiskelijat ilmaisivat huolensa asiasta. Pikisaaren yksikön opiskelijat antoivat 

tuossa vaiheessa ymmärtää olevansa enemmän oikealla alalla kuin Myllytullin 

yksikössä. 
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Taulukko 6. Toisen vuosikurssin kysely Pikisaaren yksikön opiskelijoille keväällä 2013. 

Kysymys AV Käta Teva Keskiarvo 

1. 3,4 4 3,8 3,7 

2. 3,9 4,1 3,2 3,7 

3. 4 3,9 3,2 3,7 

4. 3,7 4,1 3,5 3,8 

N 8 30 11  

Opintojen päättövaiheen kyselyssä (T0) keväällä 2014 Myllytullin yksikön 

opiskelijat olivat optimistisia pääsyynsä koulutustaan vastaavaan työhön. 

Näkymistä kertoo kuitenkin se, että neljännes matkailualan opiskelijoista odotti 

edessään olevaa työttömyyttä ja puolet kauneudenhoitoalan opiskelijoista arveli 

olevansa muussa kuin oman alansa töissä (taulukot 7 ja 8). Tämän perusteella voi 

ajatella, että opiskelun aikaiset kokemukset olivat selkeyttäneet kaikkien osalta 

tavalla tai toisella heidän tulevaisuusnäkymiään.  

Taulukko 7. Myllytullin yksikön opintojen päättövaiheen kysely (T0) toukokuussa 2014. 

Toiminta ET Hius Hotr Kaun 

Koulutusta vastaavassa työssä 11 9 16 1 

Muun alan työssä 5 8 3 4 

Yrittäjänä 0 0 0 1 

Opiskelemassa 6 3 8 1 

Työtön 4 3 6 1 

Varusmies-/siviilipalveluksessa 1 0 4 0 

Äitiyslomalla/hoitovapaalla 1 1 3 0 

Muualla 0 0 2 0 

Yhteensä 28 24 42 8 
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Taulukko 8. Myllytullin yksikön opintojen päättövaiheen kysely (T0) toukokuussa 2014. 

Toiminta Mat Pain Ttl Yhteensä 

Koulutusta vastaavassa työssä 8 1 1 47 

Muun alan työssä 6 0 1 27 

Yrittäjänä 0 0 1 2 

Opiskelemassa 4 0 4 26 

Työtön 7 0 2 23 

Varusmies-/siviilipalveluksessa 1 0 5 11 

Äitiyslomalla/hoitovapaalla 0 0 0 5 

Muualla 2 0 1 5 

Yhteensä 28 1 15 146 

Samassa kyselyssä (T0) Pikisaaren yksikön opiskelijoiden kokonaisnäkemykset 

tulevasta tilanteesta eivät olleet niin optimistisia. Liki kolmannes käsi- ja 

taideteollisuusalan opiskelijoista arveli päättyvänsä lähitulevaisuudessa 

työttömyyteen, lähes kolmannes audiovisuaalisen alan opiskelijoista suuntasi 

jatko-opintoihin eivätkä tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijatkaan odottaneet suuria, 

sillä puolet heistä arveli olevansa opintojen jälkeen muun alan töissä (taulukko 9). 

Taulukko 9. Pikisaaren yksikön päättövaiheen kysely (T0) toukokuussa 2014. 

Toiminta AV Käta Teva Yhteensä 

Koulutusta vastaavassa työssä 1 4 1 6 

Muun alan työssä 2 7 4 9 

Yrittäjänä 0 2 0 2 

Opiskelemassa 3 8 1 12 

Työtön 3 10 2 15 

Varusmies-/siviilipalveluksessa 0 0 0 0 

Äitiyslomalla/hoitovapaalla 0 0 0 0 

Muualla 1 3 0 4 

Yhteensä 10 34 8 52 

Se, miten todellisuus sitten realisoitui suhteessa odotuksiin seuraavassa 

vuodenvaihteessa suoritetussa kyselyssä (T1), on seikka, josta voidaan päätellä 

merkittäviä asioita suhteessa itse koulutuksen tuloksiin ja toisaalta henkilöiden 

kokemaan opintojen jälkeiseen todellisuuteen. Odotuksia ja todettuja tilanteita 

verrattiin perustutkinnoittain. Koska alakohtaiset lukumäärät olivat niin pieniä, ei 

odotusten ja toteumien välistä riippuvuutta osoitettu pelkästään tilastollisesti, vaan 

niitä havainnollistettiin myös graafisten kuvaajien avulla. Kokonaisuudessaan 

opiskelijat olivat tämän perusteella realistisia suhteessaan tulevaan tilanteeseensa. 
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Tosin opintojen loppuvaiheen kyselyssä opiskelijoiden näkymät olivat 

todennäköisesti enemmän kesätyössä kuin vakituisemmaksi ajatellussa 

työsuhteessa tai toiminnassa. Vastauksista voitiin päätellä myös se, että opiskelijat 

kokivat saaneensa oppilaitokselta liian vähän tukea valmistumisen jälkeisen 

työpaikan hakemiseen.  

Suurimmat opiskeluaikaisten odotusten ja reilun puolen vuoden päästä 

mitattavan toteuman erot olivat Myllytullin yksikössä elintarvikealan 

opiskelijoiden kohdalla, sillä he olettivat työllistyvänsä huomattavasti paremmin 

kuin mitä opiskeluaikana ajattelivat. Toisaalta kauneudenhoitoalan nuoret 

kohtasivat huomattavasti työllistävämmän tulevaisuuden kuin he olivat ajatelleet 

(taulukot 10 ja 11). 

Taulukko 10. Myllytullin yksikkö, pääasiallinen toiminta T1. 

Toiminta ET Hotra Mat Ttl 

Olin oman alani työssä 15 37 10 4 

Olin muun alan työssä 8 3 7 4 

Olin yrittäjänä 0 1 0 0 

Olin työttömänä 12 12 7 11 

Opiskelin päätoimisesti 12 6 7 7 

Olin varusmies-/siviilipalveluksessa 2 3 1 3 

Olin äitiys- tai vanhempainlomalla 1 3 0 0 

Muualla 0 0 1 0 

Yhteensä 50 65 33 29 

Taulukko 11. Myllytullin yksikkö, pääasiallinen toiminta T1. 

Toiminta Kaun Pain Yhteensä 

Olin oman alani työssä 8 3 77 

Olin muun alan työssä 7 0 29 

Olin yrittäjänä 4 0 5 

Olin työttömänä 2 3 47 

Opiskelin päätoimisesti 0 2 34 

Olin varusmies-/siviilipalveluksessa 1 0 10 

Olin äitiys- tai vanhempainlomalla 1 0 5 

Muualla 0 0 1 

Yhteensä 23 8 207 

Vastaavasti Pikisaaren yksikön käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijat sekä 

vaatetusalan opiskelijat katsoivat tulevaisuuteensa realistisesti ja aloille 

luonteenomaisesti suuntasivat ajatuksensa jatko-opintoihin tunnistaessaan vaikean 
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työllistymisen mahdollisuuden. Tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijat löysivät 

kuitenkin odottamattoman usein oman alansa töitä (taulukko 12). 

Taulukko 12. Pikisaaren yksikkö, pääasiallinen toiminta T1. 

Toiminta Käta Teva AV Yhteensä 

Olin oman alani työssä 5 4 6 15 

Olin muun alan työssä 5 3 4 12 

Olin yrittäjänä 0 0 0 0 

Olin työttömänä 14 2 6 22 

Opiskelin päätoimisesti 5 1 0 6 

Olin varusmies-/siviilipalveluksessa 2 0 0 2 

Olin äitiys- tai vanhempainlomalla 0 0 0 0 

Muualla 4 1 0 5 

Yhteensä 35 11 16 62 

Välittömästi opintojen jälkeisestä toiminnasta ei kuitenkaan voitu tehdä vielä 

suuria johtopäätöksiä ammattialaan liittyvistä valinnoista ja ratkaisuista, koska 

mittausten väliin osui kesä ja kesätöiden mahdollisuus, joka on kuitenkin 

todennäköisempi kuin lomakauden jälkeinen työllistyminen. Siksi pidempi-

aikainen odotusten ja tilannetoteuman tarkastelu oli tarpeellista.  

8.2 Osaaminen ja työtehtävät työnantajien arvioimina 

Paneelin tammikuussa 2015 (T1) työllisiksi ilmoittaneiden joukosta poimittiin 

koulutusaloittain joka kolmas ja siitä saatiin otos, joiden työnantajille suunnattiin 

oma kysely huhtikuussa 2015 (TT). Kyselyn kohteeksi näin valitut edustivat eri 

koulutusaloja ja molempia koulutusyksiköitä. Henkilöt olivat tammikuun 

paneelissa ilmoittaneet työpaikkansa sekä lähimmän esimiehensä, jolle tämä kysely 

suunnattiin. Kaikkiaan 18 työnantajilta tiedusteltiin, miten he olivat rekrytoineet 

työntekijänsä ja millaisina he kokivat vastavalmistuneet työntekijöinä. 

Työnantajista vastasi 15 eli noin 83 prosenttia. Työnantajat edustivat julkisia 

yhteisöjä ja yrityksiä lähinnä Pohjois-Pohjanmaalta.  

Työnantajia lähestyttiin ensin puhelimitse ja suostumuksen mukaan heille 

lähetettiin strukturoitu kyselylomake, jonka avulla heitä pyydettiin arvioimaan 

heillä sillä hetkellä työssä olevaa henkilöä. Kyselyn sisältörakenne mukaili 

työelämäkvalifikaatioiden mallia, jota muun muassa Vehmas (2014) käytti 

luokitellessaan kvalifikaatioita. Kysymysten kohteina olivat sen mukaan seuraavat: 
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1. Työntekijän perusosaaminen, jolla tarkoitetaan työnantajan työntekijälle 

osoittaman työtehtävän hallintaa 

2. Työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, joilla kuvattiin motivaatiota, 

tarkkuutta, oma-aloitteisuutta, monitaitoisuutta ja vastuunottoa  

3. Työntekijän asiakaspalveluosaaminen, jossa kysyttiin asiakaslähtöisyyttä, 

palveluhenkisyyttä, myyntitaitoja ja muuta asiakastilanteessa tarvittavaa 

osaamista ja taitoa 

4. Työntekijän lisäosaaminen, jolla haluttiin kuvata työntekijän kieli- ja 

järjestelmäosaamista 

5. Työntekijän työyhteisöosaaminen, jolla haluttiin selvittää sitä, miten hän toimii 

työyhteisössä 

6. Koulutuksen vaikutus tehtävän hoitamiseen 

7. Työnantajan arvio henkilön sijoittumisesta tulevaisuudessa 

Vehmas (2014) käsitteli tutkimuksessaan pk-yritysten työvoimatarvetta ja sitä, mitä 

pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima. Hän selvitti erityisesti sitä, mikä on 

alakohtaisen ja yleisen osaamisen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien 

painoarvo rekrytoinnissa ja millainen on työntekijältä odotettava työelämä-

osaaminen. Hänen mukaan pk-yritykselle sopivan työvoiman kriteerit painottuivat 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja asenteisiin sekä asiakassuhteiden hallintaan.  

Hanhinen (2010) selvitteli työelämäosaamisen rakennemallia, joka koostuu 

työntekijän kvalifikaatiosta, kompetenssista ja ammattitaidosta. Hän määritteli 

ammattitaidon sellaiseksi, joka ilmenee kvalifikaatioiden edellyttämällä ja 

kompetenssien mahdollistamalla tavalla työelämässä. Työelämäosaaminen on 

dynaaminen prosessi, ja on luonnollista, että juuri työelämään astuneet ovat 

työelämän ensi askelmilla pääasiassa koulutuksessaan oppimisen varassa ja 

keskellä uutta oppimisprosessia. Osaamisen arviointi on käytännön työelämässä 

pääosin esimiesten tehtävänä, ja sen vuoksi juuri heitä lähestyttiin tässä 

tutkimuksessa. 

Työnantajille suunnatun kyselyn tulokset kertoivat, ettei tutkintotodistuksella 

ollut tässä otannassa suurta merkitystä työhönottotilanteessa (kuvio 9). Sen sijaan 

lähes puolet työnantajista kertoi aiempien työssäoppimiskokemusten olleen tärkein 

henkilön valintaperuste. Samansuuntaisia havaintoja on tehty yleisestikin 

työnantajien taholta (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2016), ja varsinkin 

tulevaisuudessa tutkinnon suorittaminen nähdään vähemmän tärkeänä tekijänä 

kuin osaaminen ja työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. Viidennes 

työmarkkinatulokkaista oli pärjännyt hyvin työhaastattelussa ja valittu sen vuoksi. 
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Tulokset korostavat työssäoppimisen merkitystä ensimmäisten työpaikkojen 

saamisessa ja alleviivaavat työhön hakijan tuttuuden merkitystä. Tuttuus lienee 

tässä yhteydessä syntynyt useimmiten aiemmista työsuhteista kesätöissä.  

 

Kuvio 9. Työntekijän valintaperuste. 

Työnantajien arvioiden mukaan 60 prosenttia työmarkkinatulokkaista hallitsi 

työtehtävänsä perusosaamisen ja suoriutui tehtävistä itsenäisesti, eikä yksikään 

kertonut osaamispuutteista tai jatkuvasta ohjaustarpeesta (kuvio 10). On selvä, että 

työpaikat ovat erilaisia, eikä kaikkia niiden tarpeita voi täydellisesti toteuttaa 

ammatillisen koulutuksen aikana. Osaaminen kehittyy työsuorituksessa, ja 

työnantaja tukee sitä omalla panoksellaan. Hanhinen (2010) määritteli 

perusosaamiseen liittyvät tekijät tuotannollisiksi kvalifikaatioiksi, joita tarvitaan 

juuri siinä tuotantoprosessissa, johon työntekijä osallistuu. Ammatillinen koulutus 

keskittyy vahvistamaan juuri näitä kompetensseja (Väärälä, 1995a). Ammatillinen 

koulutus on ainakin tämän otannan perusteella suoriutunut mainiosti 

perusosaamiseen liittyvässä koulutuksessa, jos perusosaamiseksi määritellään se, 

että työntekijä selviytyy hänelle annetuista tehtävistä. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Osaaminen todennettiin haastattelutilanteessa

Työntekijä oli opiskeluaikana työssäoppimassa

Työntekijä oli muuten entuudestaan tuttu

Tutkintotodistus oli tärkein valintaperuste

Millä perusteella valitsitte työntekijän? N=15
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Kuvio 10. Työntekijän perusosaaminen. 

Työnantajat kuvasivat työntekijöitään motivoituneiksi ja vastuullisiksi, mutta eivät 

arvioineet heitä vielä niinkään monitaitoisiksi ja monitoimisiksi ammattilaisiksi 

(kuvio 11). Vehmaksen (2014) mukaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

arvostetaan ammattitaitoa mutta vielä enemmän työntekijöiden henkilökohtaisia 

ominaisuuksia, kuten oma-aloitteisuutta, asiakassuhdeosaamista, joustavuutta, 

oppimiskykyä ja sosiaalisuutta. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen kapea-

alaisuuteen liittyvä monitaitoisuuden puute saattaa ilmetä tässäkin työnantajien 

arvioinnissa. Ammatillinen perustutkintokoulutus keskittyy usein laaja-alaisten 

taitojen sijasta hyvin alakohtaisiin ja prosessikeskeisten taitojen kehittämiseen, 

mutta työssäoppiminen avaa toisaalta opiskelijoille ikkunan todellisiin työelämän 

vaatimuksiin. 

 

Kuvio 11.  Työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. 
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Selvästi pienimmät asiakaspalvelun arviot annettiin myyntitaidoista ja toisaalta 

vuorovaikutustaidoista asiakkaan kohtaamistilanteissa, kuten kuvio 12 osoittaa. 

Paneeliin osallistujista valtaosa työskenteli palvelualoilla, ja on luonnollista, että 

koulutuksen aikana ei synny sellaisia todellisia asiakaspalvelutilanteita, joissa 

nuoren työntekijän henkilökohtaiset taidot pääsisivät kehittymään. Mikkosen ja 

Lavikaisen (2012) tutkimuksessakin asiakaspalvelutaitojen puute tuli selvästi esille 

ammatillisen perustutkintokoulutuksen jälkeen. Kuitenkin palveluhenkisyyden ja 

asiakkaan tarpeiden tunnistaminen osoittivat sen, että myyntitaidotkin tulevat 

todennäköisesti kehittymään kokemuksen myötä. 

 

Kuvio 12. Työntekijän asiakaspalveluominaisuudet. 

Englannin kielen hallinta ja siinä etenkin alaan liittyvä terminologia sekä kassa- tai 

muiden järjestelmien hallinta tulivat työnantajien mielestä esiin lisäosaamisen 

puutteina (kuvio 13). Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa on yritetty 

kiinnittää huomiota opiskelijoiden kiinnostuksen puutteeseen juuri 

perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien viestintä- ja vuorovaikutusopinnoissa 

(Kostiainen, 2003). Käytännössä on kuitenkin huomattu, että vuorovaikutustaitojen 

opinnoissa alisuoriudutaan. Kostiaisen mukaan työssäoppimisen yhteyteen 

kehitettävillä refleksiivisillä tehtävillä opiskelijoita voidaan motivoida paremmin 

viestintään liittyviin opintoihin. Tämän suppean kyselyn perusteella myös tieto- ja 

viestintätekniikan osaamisessa olisi kehitettävää. 
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Kuvio 13. Työntekijän lisäosaaminen. 

Työnantajien mielestä nuoret työntekijät olivat hyvin sopeutuneita työyhteisöönsä 

ja ottivat huomioon niin työturvallisuuteen kuin toiminnan laatuunkin liittyvät 

seikat (kuvio 14). Ammatillisen koulutuksen opiskelumenetelmien työvaltaisuus 

valmistaa nuoria toimimaan ryhmässä ja näyttämään hyvin yksilöllisen 

osaamisensa jo opintojensa aikana. Työntekijän itsesäätelyprosessit auttavat häntä 

tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymään tehtävässään tai suuntaamaan 

uusiin tehtäviin. 

 

Kuvio 14. Työntekijän työyhteisöosaaminen. 

Lähes puolet työnantajista kertoi, että koulutus on selvästi antanut nuorille 

valmiudet näihin tehtäviin. Toisaalta noin kolmannes kertoi, ettei koulutuksella ole 

ollut vaikutusta kyseisten tehtävien hoitamiseen (kuvio 15). Tämä herättääkin 
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kysymyksen siitä, onko kaikkiin työtehtäviin tarpeen kolmivuotinen ammatillinen 

perustutkinto. Etenkin asiakaspalvelutehtävissä toimiminen voi hoitua esimiesten 

mukaan ilman kolmivuotista ammatillista tutkintoa. Tosin tässä kysymyksessä ei 

tarkennettu sitä, kysyttiinkö nimenomaista opiskelualaa koskettavaa osaamista 

vaiko nuorten yleistä työelämään kohdistuvaa osaamista.  

 

Kuvio 15. Koulutuksen vaikutus. 

Kun työnantajien edustajilta kysyttiin vielä arviota nuorten työntekijöidensä 

tulevaisuudesta, kaksi heistä arvioi työntekijänsä kehittyvän työnjohtotehtäviin 

eikä kukaan kuvannut työntekijän olevan alalle soveltumaton tai tarvitsevan 

täydennyskoulutusta niihin tehtäviin, joihin nuori oli palkattu (kuvio 16). Tämä 

selvitys kuvasi samalla nuorten riittävää osaamista tehtävissään mutta myös sitä, 

että nuoret oli palkattu sellaisiin perustyötehtäviin, joissa ei ollut suuria työn 

tekemiseen liittyviä kehityshaasteita. Ruohotien (2004) mukaan kehittäviin 

kvalifikaatioihin kuuluvat sellaiset osaamiset, jotka kehittävät itse työprosessia. 

Moni esimies tunnisti nuorista tulevaisuuden urakehitykseen suuntaavan piirteen, 

ja se osoittaa ammatillisen perustutkintokoulutuksen onnistuneen heidän 

kohdallaan ja mahdollistaa reflektiivisen oppimisen ja kehitystoiminnan 

työpaikalla. 
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Kuvio 16. Valmiudet työelämään. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hän tulee kehittymään työnjohtotehtäviin

Hän on henkilö, joka kehittää työpaikan
työprosesseja

Hän selviytyy hyvin nykyisenlaisista työtehtävistä

Hän tarvitsee täydennyskoulutusta alalle

Hän ei sovellu alalle

Miten arvelet ko. henkilön menestyvän työelämässä nykyisillä 
valmiuksillaan? N=15
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9 Työmarkkinatulokkaiden tyypittely 
toteutuneen pääasiallisen toiminnan mukaan 

Juuri työelämään tulleiden toimintaa ei voi selittää pelkästään yksilöiden 

omatahtoisilla pyrkimyksillä, vaan siihen vaikuttaa lukuisa määrä muita heidän 

elinympäristöönsä liittyviä seikkoja. Perättäisten suunnitelmien ja niitä seuraavien 

toimien sykli määrittää nuoren toimintaa, mutta hänen toimintaympäristönsä on 

nykyään entistä monimuotoisempi ja vaatii täten usean yhteisvaikuttavan tekijän 

samanaikaista tarkastelua. Tästä näkökulmasta se tarkoittaa useimmiten sitä, että 

menestyäkseen elämässä täytyy onnistua monessa asiassa. Nuorelle tämä merkitsee 

sitä, että hänen tulee valita ala, johon hän on motivoitunut, menestyä opinnoissa, ja 

jos hän pyrkii suoraan työmarkkinoille, hänen tulee sijoittua maantieteellisesti 

oikein sekä lähestyä työmarkkinoita työnantajan vaatimalla osaamisella. 

Edetäkseen urallaan hänen tulee oppia työelämässä sen käytäntöjä, tunnistaa oman 

tulevaisuutensa tarpeet ja jatkokouluttautumisen mahdollisuudet sekä asettua 

asumisen ja parisuhteen osalta paikalleen. Singh ja Greenhaus (2004) päättelivät, 

että yksilöllä on useita erilaisia strategioita, joista voi valita toimintamallin erilaisia 

päätöksentekotilanteita varten. Samalla hänellä on käytössään useita tyylejä toimia 

eri tilanteissa. Tässä tarkastelussa tyypiteltiin työelämätulokkaita tyylien sijasta 

toiminnallisen polkuajattelun kautta. Uravalinta on kehitystehtävänä 

kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa on monta vaikuttavaa tekijää. Kun tyyleillä 

kuvataan henkilön persoonallisuutta, profiileissa otetaan huomioon myös 

tilannetekijöitä (Marttinen et al., 2016b; Willner et al., 2015). 

Kun korkeakouluopiskelijoiden reittejä aikuisuuteen tutkittiin 18 vuoden 

aikajaksolla (Salmela-Aro et al., 2011), päädyttiin profiloimaan henkilöitä 

seuraavien polkujen perusteella: ura- ja perhesuuntautuneet (24 %), hitaasti uralle 

lähtevät (19 %), nopeasti uralle lähtevät (19 %), nopeasti pariutuvat, jotka 

muodostavat perheen myöhään (15 %), ura vakiintumattomassa parisuhteessa 

(15 %) ja hitaasti uralle lähtevät yksineläjät (12 %). Ylipäänsä tehtiin johtopäätös, 

että ne, jotka pääsivät nopeasti elämänuralle ja vakiintuivat parisuhteeseen, tunsivat 

elämässään tyytyväisyyttä useimmin kuin muut. 

Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa työmarkkinatulokkaita luokiteltiin eri 

profiilien mukaan neljään kehityspolkuun: perinteiseksi nimetyllä polulla 

työssäkäynti muuttuu intensiiviseksi vasta valmistumisen jälkeen ja varhaisella 

polulla työnteko limittyy opiskeluun. Lisääntyvällä polulla tarkoitetaan edellisten 

välimuotoa, jossa työssäkäynnin määrä lisääntyy valmistumisen lähestyessä, ja 

katoavaksi poluksi on kutsuttu kehityskulkua, jossa työuralle kiinnittyminen on 
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hidasta. Huomattiin, että varhaisen, perinteisen ja lisääntyvän kiinnittymisen polut 

johtavat yhtä hyvään työllistymiseen kaikilla koulutusasteilla. Ensimmäisten 

työpaikkojen kuukausiansioissa oli tyypillisesti suuri ero koulutustason suhteen, 

sillä ammatillisen perustutkintokoulutuksen suorittaneiden palkat olivat 

huomattavasti alhaisemmat kuin korkeakoulutetuilla ja vastaavasti miehillä oli 

korkeampi ja nopeammin nouseva palkkataso kuin naisilla kaikilla koulutustasoilla 

(Salonen, 2014).  

Ammatillinen perustutkintokoulutus antaa hyvät eväät työmarkkinoille. Jo 

reilu puoli vuotta valmistumisen jälkeen tämän paneelin osallistujista noin 

kolmannes työllistyneistä työskenteli omalla alallaan ja viimeisessä kyselyssä 28 

prosenttia. Huolestuttavaa mutta toisaalta yleiseen työttömyystilanteeseen liittyvää 

oli se, että ensimmäisessä kyselyssä noin 25 prosenttia vastaajista oli työttöminä. 

Kuitenkin työttömien määrä pieneni viimeiseen kyselyyn edetessä merkittävästi 

(T4 = 7 %), ja vastaavasti opiskelemaan lähteneiden määrä lisääntyi niin, että 29 

prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti paneelin päättyessä olevansa päätoimisia 

opiskelijoita, kun päätoimisia opiskelijoita oli ensimmäisen kyselyn aikaan 15 

prosenttia. 

Raportoinnissa keskityttiin tarkastelemaan sekä opintojen loppuvaihetta (T0), 

ensimmäistä koulutuksen jälkeistä porrasta (T1) sekä paneelin päättövaihetta (T4). 

Muita paneelin osia tarkasteltiin alakohtaisesti, jos ne näyttivät poikkeavan 

vallitsevasta trendistä. Taustamuuttujien ja selittävien muuttujien kehitys paneelin 

kuluessa on esitetty liitteessä 7. Pääasiallinen toiminta oli paneelin keskeisin 

kysymys. Sillä haluttiin selvittää pääasiallisen toiminnan tilannetoteuma paneelin 

kussakin vaiheessa. Paneelin edetessä nuorten ilmoittamassa pääasiallisessa 

toiminnassa havaittiin selvää työttömyyden vähenemistä ja toisaalta 

tutkimusjoukon hakeutumista päätoimisiin jatko-opintoihin tai muihin kuin 

koulutustansa vastaavaan työhön (kuvio 17). 



113 

 

Kuvio 17. Pääasiallinen toiminta % T1–T4. 

9.1 Pääasialliseen toimintaan vaikuttavat muuttujat 

Tarkastelin pääasialliseen toimintaan vaikuttavia muuttujia koko tutkimusjoukkoa 

vasten. Taustamuuttujiksi nimesin seikkoja, joihin henkilö ei voi itse vaikuttaa tai 

jotka hän on valinnut: 

1. Ikä ja sukupuoli (T1) 

2. Koulutus 

3. Alueen ja alojen työllisyystilanne  

Taustamuuttujien avulla selvitin sitä, onko sukupuolella, maantieteellisellä 

sijainnilla tai alueeseen liittyvillä tekijöillä vaikutusta jonkun profiilin 

toteutumiseen. Selittävien muuttujien joukossa oli sekä työhön että henkilöiden 

sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä muuttujia, joiden kehittymistä paneelin kuluessa 

tarkastelin kutakin erikseen. Muuttujittain on suluissa mainittu kyselyt, joihin 

mahdollisesti viitataan: 

Selittävinä muuttujina käsittelin seuraavia: 

1. Tärkein ohjaustaho (T1–T4) 

2. Isän koulutus (T2) 

3. Asuinalue (T1–T4) 
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4. Asuminen ja perhetilanne (T2–T4) 

5. Työsuhteen kesto (T1–T4) 

6. Työsopimuksen luonne (T2–T4) 

7. Työn keskeinen luonne (T2–T4) 

8. Työpaikan toimiala (T1–T4) 

9. Tyytyväisyys palkkaukseen, työaikoihin ja työoloihin (T1–T4) 

10. Kuinka hyvin ammattiopistossa saatu koulutus vastaa työelämän tarpeita (T1–

T4) 

11. Työskentely opintojen aikaisessa työssäoppimispaikassa (T1–T4) 

12. Työnhaku (T2–T3) 

13. Ongelmallisin asia työn haussa (T2–T4) 

14. Minimiodotukset 30-vuotiaana (T2–T4) 

15. Osaamisen päivitys (T4) 

16. Tavoiteltava tutkinto tai osaamisen päivitys (T4) 

9.1.1 Ikä ja sukupuoli 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä lapset astuvat perusopetuksen piiriin sinä 

vuonna, jolloin he täyttävät seitsemän vuotta. Jos perusasteen opinnot etenevät 

suunnitelmien mukaisesti, ovat he joko 15- tai 16-vuotiaita päättäessään 

perusasteen. Nykyisessä perusasteen jälkeisessä toisen asteen yhteishaku-

järjestelmässä suositaan nuoria etenemään suoraan toiselle asteelle välittömästi 

perusasteen jälkeen antamalla heille perusasteen päättämiskeväänä lisäpisteitä 

heidän hakeutuessaan toisen asteen opintoihin. Täten päättäessään toisen asteen 

opintonsa joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa nuoret ovat tavallisimmin 

18- tai 19-vuotiaita. Tässä tutkimuksessa, sen ensimmäisessä kyselyssä (T1) 

joulukuun viimeisellä viikolla 2014 kyselyyn osallistuvista 41 prosenttia oli vielä 

alle 20-vuotiaita, 37 prosenttia 20–24-vuotiaita, 12 prosenttia 25–29-vuotiaita ja 11 

prosenttia sitä vanhempia. Siten viimeisen paneelin vaiheessa alkuvuonna 2018 (T4) 

kaikki tutkimukseen osallistuvat nuoret olivat yli 20-vuotiaita, mutta suurin osa 

vielä alle 25-vuotiaita. Ammattiin valmistuneista paneeliin osallistuneista valtaosa, 

77 prosenttia oli naisia ja miehiä 23 prosenttia. 

Sukupuolet erottuivat paneelin päättyessä (T4) toisistaan merkitsevästi 

(Khii2=14,4, df=4, p=0,007) tarkasteltaessa pääasiallista toimintaa. Yrittäjiksi tai 

ammatinharjoittajiksi ilmoitti itsensä kuusi prosenttia naisista, miehistä ei yksikään. 

Naisista peräti 35 ja miehistäkin 13 prosenttia työskenteli osa-aikaisessa 

työsuhteessa. Naisista 52 prosenttia ja miehistä 19 prosenttia ilmoitti 
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työskentelevänsä asiakaspalvelutehtävissä, ja tämä vastaa kutakuinkin tarkasteltuja 

perustutkintoja vastaavan ammattiluokituksen mukaista odotusta. Miehet 

ilmoittivat tekevänsä enemmän sisällöllisesti rutiiniluonteisia tehtäviä mutta 

samalla huomattavasti naisia enemmän pohdintaa vaativaa asiantuntijatyötä, jota ei 

perinteisesti pidetä ammatillisen perustutkintokoulutuksen päätavoitteena 

(taulukko 13). Asiantuntijatyön käsitteen määrittely ja ymmärtäminen eivät tosin 

käyneet ilmi tässä selvityksessä. 

Taulukko 13. Työn keskeinen luonne N/M (T4) N = 72. 

Työn keskeinen luonne N (N = 51) M (N = 21) 

Rutiinitehtävien suorittamista, ei pohdintaa vaativaa 18 % 38 % 

Asiakaspalvelua 52 % 19 % 

Asiantuntijatyötä tiimissä 2 % 5 % 

Itsenäistä asiantuntijatyötä 10 % 24 % 

Luovaa työtä 14 % 9 % 

Esimiestyötä 4 % 5 % 

Sukupuolet erottuivat paneelin lopussa myös sen suhteen, minkä he ilmoittivat 

suurimmaksi vaikeudekseen työnhaussa. Verkostojen puute oli molemmilla 

sukupuolilla merkittävin tekijä. Miehistä 15 prosenttia ja naisista seitsemän 

prosenttia kertoi, että heidän ammatillisessa osaamisessaan oli puutteita. Miehistä 

peräti 22 prosenttia ja naisista kahdeksan prosenttia ilmoitti esteekseen 

henkilökohtaiset ongelmat. Niiden sisältöä ei tosin tarkemmin määritelty. Naisista 

37 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia kertoi suurimmaksi esteeksi sen, että 

avoimet työpaikat ovat heidän asuinalueensa ulkopuolella. Tästä voidaan päätellä, 

että miehet ovat halukkaampia siirtymään toiselle paikkakunnalle työn perässä, jos 

työtä on tarjolla (taulukko 14). 

Taulukko 14. Työnhaussa vaikeimmaksi koettu asia N/M (T4) N = 118. 

Vaikeinta työnhaussa N (N = 91) M (N = 27) 

Ei ole tarvittavia verkostoja 43 % 37 % 

Ammatillisessa osaamisessa on puutteita 7 % 15 % 

Ei tunne tarpeeksi työelämän vaatimuksia 0 % 4 % 

Ei hallitse työnhaun menettelyä 5 % 0 % 

On henkilökohtaisia ongelmia 8 % 22 % 

Avoimet työpaikat ovat asuinalueen ulkopuolella 37 % 22 % 
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Suhteessaan tulevaisuuden odotuksiin naiset halusivat hankkia miehiä useammin 

korkeakoulutuksen ja päästä sitä vastaavaan työhön. Huolestuttavana piirteenä oli 

se, että miehistä 61 prosenttia kertoi tyytyvänsä minimissään siihen, että heillä olisi 

30-vuotiaana jotain vakituista työtä naisten vastaavan lukeman ollessa 47 

prosenttia (taulukko 15). Herää kysymys, kuvaavatko nämä mielipiteet yleistä 

vähään tyytyvää elämänasennetta vai realistista alueen ja alojen työllisyys-

tilanteeseen liittyvää näkemystä. 

Taulukko 15. Minimiodotus 30-vuotiaana N/M (T4) N = 124. 

Minimiodotus 30-vuotiaana N (N = 96) M (N = 28) 

Kouluttautunut korkeakoulussa ja työskentelee alalla 29 % 21 % 

Ammatillista koulutusta vastaava vakituinen työ 16 % 14 % 

Jotain vakituista työtä 47 % 61 % 

Jotain määräaikaista työtä 8 % 4 % 

Paneelin osallistujat erottautuivat sukupuolijaolla selvästi alakohtaisesti 

tarkasteltuna siten, että tyypillisiä naisten aloja olivat lähes kaikki käsi- ja 

taideteollisuuden perustutkinnot sekä hius- ja kauneudenhoitolan perustutkinnot. 

Audiovisuaalinen ala sekä tieto- ja tietoliikenneala olivat vastaavasti hyvin 

miesvaltaisia koulutusaloja. Muutoin sukupuolten erot pääasiallisessa toiminnassa 

selittyivät perustutkintokohtaisilla, lähinnä alan työllisyyteen liittyvillä tekijöillä. 

Paneelin alussa (T1) naiset olivat tyypillisemmin (36 %) oman alansa töissä kuin 

miehet (29 %), mutta miehet olivat useimmin työttömiä (31 %) kuin naiset (24 %). 

16 prosenttia naisista ja 12 prosenttia miehistä kertoi olevansa opiskelemassa. 

Vastaavasti paneelin lopussa (T4) sukupuolten erot ilmenivät siinä, että miehistä 47 

prosenttia oli muun alan töissä, naisista 16 prosenttia ja vastaavasti naisista opiskeli 

päätoimisesti 34 prosenttia, kun miehistä vastaavasti vain 10 prosenttia. Miehiset 

koulutusalat eivät työllistäneet omalle alalle, koska heistä samaan aikaan ilmoitti 

13 prosenttia olevansa työttömiä, ja naisista vain viisi prosenttia kertoi olevansa 

työttömiä. Naisista yli kolmannes (34 %) oli paneelin loppuessa kouluttautumassa 

lisää, mikä kertoo pelkästään positiivisesta urakehityksestä (taulukko 16).  

Taulukko 16. Pääasiallinen toiminta N/M (T4) N = 132. 

Toiminta N (N = 102) M (N = 30) 

Koulutusta vastaavassa työssä 27 % 30 % 

Muun alan työssä 16 % 47 % 

Yrittäjänä  6 % 0 % 

Työtön 5 % 13 % 
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Toiminta N (N = 102) M (N = 30) 

Päätoiminen opiskelija 34 % 10 % 

Varusmies-/siviilipalveluksessa 0 % 0 % 

Äitiyslomalla/hoitovapaalla 10 % 0 % 

Muualla 12 % 0 % 

9.1.2 Koulutus 

Kokemusta voidaan tarkastella kasvatuspsykologiassa yksilön toimintakyvyn 

laadun parantamiseen liittyvänä omaehtoisena ja organisoituna toimintana 

kognitiivisen, emotionaalisen ja motivaationaalisen ulottuvuuden suhteen. 

Koulutuksessa on kyse näiden tekijöiden yhdistämisestä kuitenkin niin, että 

ammatillinen koulutus korostaa tavoitteenasettelua ja siten motivaatiotekijöiden 

vaikutusta (Martin, 2006). Tilallisessa ajattelussa koulutus on sosiokulttuurinen 

rakenne, jota voidaan tarkastella maantieteellisesti Lefebvren (1991) sosiaalisen 

kolmijaon toisena momenttina eli käsitteellistettynä tilana. 

Ammatillisella koulutuksella on todettu olevan positiivinen vaikutus työpaikan 

saantiin verrattuna työllistymiseen pelkän peruskoulun pohjalta (Salonen, 2014). 

Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen kuuluu olennaisella tavalla työpaikalla 

tapahtuva oppiminen. Se ja oppilaitoksessa annettava teoreettinen tietopohja 

mahdollistavat sujuvan siirtymisen työelämään (Kilbrink et al., 2017). Nuoriso-

barometrissa 58 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että koulutus 

parantaa työn saantimahdollisuuksia. Historiallisesti koulutuksen vaikuttavuus on 

vaihdellut tehdyissä tutkimuksissa taloustilanteiden mukaan siten, että 

korkeasuhdanteiden aikana koulutuksen merkitys työn saannin kannalta on ollut 

pienempi (Pekkarinen & Myllyniemi, 2018).  

Koulutuksen vaikutusta ensimmäisten työpaikkojen saantiin selvitettiin tässä 

tutkimuksessa vertaamalla työllistymistä henkilön ammatillisessa perustutkinto-

koulutuksessa opiskeltujen aineiden aritmeettiseen keskiarvoon. Koulutuksen 

vaikutusta selvitettiin myös kysymällä henkilöltä itseltään omaa käsitystä hankitun 

koulutuksen ja työelämän todellisuuden suhteesta ja lisäksi työnantajille 

suunnattiin erillinen suppea kysely heidän havainnoistaan. Koulutuksen sisällöllä 

on myös merkitys työllistymiseen. Mikkosen ja Lavikaisen (2012) tutkimuksessa 

kysyttiin koulutuksen antamia tietoja ja taitoja, jolloin noin 90 prosenttia vastaajista 

totesi käytännön ammattitaidot riittävästi opituksi, mutta oppimis- ja ongelman-

ratkaisutaitojen sekä vuorovaikutustaitojen oppimisen suhteen tyytyväisyys oli 

vain noin 50 prosenttia. Nuorisobarometrin mukaan ammatillisessa koulutuksessa 
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opitaan muita koulutustasoja enemmän luovuutta, digitaalisia taitoja sekä 

päätöksentekokykyä. Nuorten mielestä asenteella on suurin vaikutus työn saantiin, 

sillä barometrin kyselyssä 61 prosenttia kertoi sen merkitsevän erittäin paljon 

(Pekkarinen & Myllyniemi, 2018).  

Ensimmäiset työpaikat olivat edellä mainitun tutkimuksen mukaan usein niitä, 

joissa henkilöt olivat olleet opintojensa aikana kesätöissä tai työssäoppimassa. He 

totesivat sen antavan hyvän astinlaudan työelämään pääsemiselle. Koulutuksen 

aikaisen työssäoppimisen vaikutusta selvitettiin peräkkäisillä kyselyillä 

tiedustelemalla, oliko henkilö nyt samassa työpaikassa, jossa hän oli 

työssäoppimassa opintojensa aikana. Samaa selvitettiin työnantajakyselyssä, jossa 

kysyttiin ratkaisevaa tekijää, joka vaikutti työntekijän rekrytoimiseen. Paneelin 

kyselyissä kysyttiin myös tyytyväisyyttä koulutukseen. 

Opinnoissa menestymisen on perinteisesti katsottu tukevan työn saantia tai 

muuta toimintaa elämän saralla. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen ja 

tutkintotodistus katsotaan työmarkkinoilla nykyään melkein minimivaatimukseksi, 

vaikka tässä tutkimuksessa mukana olleet työnantajat eivät pitäneet sitä 

merkittävänä (kuvio 6). Työnantajat ovat merkittäviä koulutuksen laadun arvioijia, 

ja he arvostivat koulutuksessa hankittua yleistä sekä työtehtäviin liittyvää 

osaamista (kuvio 7). Oppilaitoksessa hankittu muodollinen koulutus on vain osa 

yksilön osaamista. Nuorisobarometrin mukaan luovuus, kriittinen ajattelu, 

sosiaaliset taidot, suvaitsevaisuus, ongelmanratkaisutaidot ja päätöksentekokyky 

ovat sellaisia tärkeiksi koettuja asioita, joita opitaan enemmän koulun ulkopuolella 

(Pekkarinen & Myllyniemi, 2018).  

Tähän tutkimukseen valittu joukko oli siinäkin suhteessa yhteiskunnallisesti 

valikoitunut, että he olivat pystyneet suorittamaan tutkinnon määräajassa ja olivat 

siten heti valmiita työmarkkinoille. Pohjois-Pohjanmaalla aloitti opintonsa nuorille 

tarkoitetussa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tutkimuksen kohteena 

olevassa ikäluokassa vuonna 2011 kaikkiaan 4 464 opiskelijaa. Kaikkiaan 69 

prosenttia miehistä ja 65 prosenttia naisista suoritti tutkinnon vuoden 2014 loppuun 

mennessä. 15 prosenttia miehistä ja 12 prosenttia naisista jatkoi vielä tuolloin 

aloittamansa tutkinnon opiskelua. Sekä miehistä että naisista kolme prosenttia ei 

ollut tuolloin vielä saanut opintojaan valmiiksi ja oli samaan aikaan työttömänä 

(Tilastokeskus, 2016b). Ammatillinen perustutkintokoulutus valmistaa ennalta 

määrättyyn ammattiin, ja jos nuori kokee olevansa väärällä alalla, hän joutuu 

palaamaan uusiin opintoihin. Toisaalta useat perustutkinnot tarjoavat 

mahdollisuuden työllistyä muillekin aloille. Sosiaali- ja terveysalalla tutkinnon 
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kapea-alaisuuden on havaittu olevan huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi 

kulttuurialalla (Mikkonen & Lavikainen, 2012). 

Koulutuksen vaikutukset testataan heti työmarkkinoille astuttaessa, kun opittua 

voidaan verrata työelämän vaatimuksiin. Kun valmistumisesta oli kulunut lähes 

neljä vuotta (T4), voitiin olettaa, että käsitykset perustutkintokoulutuksen ja 

työelämän suhteesta olivat kokemusten myötä vahvistuneet. Kysymys on 

luonnollisesti hyvin subjektiivinen, mutta kokemus lienee aito. Koulutukseen 

kriittisesti suhtautuvien osuus oli vuosien kuluessa kasvanut lähes kymmenellä 

prosentilla siten, että koulutuksen ja työelämän vastaavuutta kuvasi erittäin hyväksi 

enää noin 17 prosenttia työllisistä vastaajista, kun luku kolme vuotta aiemmin (T1) 

oli noin 41 prosenttia (liite 7 kuvio 1). Samaan aikaan vastaavuutta aika huonoksi 

kuvaavien määrä oli kasvanut noin kuudella prosentilla. Kuitenkin paneelin lopussa 

64 prosenttia nuorista kertoi ammatillisen koulutuksen vastaavan ainakin melko 

hyvin työelämän vaatimuksia. 

Koulutusaloittain kriittisimpiä olivat kulttuurialalta vaatetus-, tekstiili- ja 

audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittaneet, joista yli puolet kertoi 

koulutuksen vastanneen aika huonosti työelämän tarpeita (T4). Kaikkein 

tyytyväisimpiä saamaansa koulutukseen olivat hotelli-, ravintola- ja cateringalalta 

valmistuneet, joista noin 27 prosenttia ilmoitti koulutuksen vastaavan erittäin hyvin 

työelämän tarpeisiin vielä vuosien jälkeen. Nämä arviot näkyvät vastaavasti myös 

koulutusalojen työllisyysluvuissa. 

Viimeksi suoritetun tutkinnon ja työn vastaavuutta työelämän kynnyskohdassa 

haluttiin selvittää kysymällä työn vaativuuden vastaavuutta koulutukseen. 

Ensimmäisen kyselyn (T1) mukaan lähes 32 prosenttia työllistyneistä naisista 

ilmaisi, ettei työpaikka vastannut heidän viimeistä koulutustaan, ammatillista 

perustutkintoa. Kun vain noin 16 prosenttia naisista ilmoitti työskentelevänsä 

muulla kuin omalla alalla, voidaan todeta, että suuri osuus myös omalla alalla 

työskentelevistä katsoo, että hankittu koulutus ei tasoltaan kohdennu siihen 

työpaikkaan, jossa hän oli kyselyhetkellä. Kysymys ei tosin erottele sitä, onko 

tutkinto tasoltaan liian korkea vai matala kyseiseen työhön. Noin 74 prosenttia 

miehistä kertoi työpaikan vastaavan viimeisintä koulutusta. Tästä voi päätellä 

ammatillisen koulutuksen onnistuneen kohtaamaan työelämän vaatimukset ja 

sisällöt aika hyvin heidän kohdallaan varhaisissa työsuhteissa. Mikkosen ja 

Lavikaisen (2012) selvityksessä tosin hieman eri luokittelulla 59 prosenttia 

vastaajista kertoi työnsä vastaavan ammatillista perustutkintoa. 

Koulutuksen aikaisella työssäoppimisella on käytännössä todettu ja nuorten 

itsekin arvioimana olevan myönteinen vaikutus nuorten ammatilliseen 



120 

kehittymiseen ja ensimmäisen työpaikan saantiin, vaikka opiskelijat ovat arvioineet, 

etteivät heidän työelämään liittyvät kvalifikaationsa lisääntyneet työssäoppimisen 

aikana (Väisänen, 2003). Työssäoppimisella tavoitellaan oppimismallien 

teoreettisessa tarkastelussa konnektiivista mallia, jossa sekä formaalia että 

informaalia oppimista sekoitetaan tarkoituksella toisiinsa (Tynjälä, 2007). Paneelin 

ensimmäinen kysely (T1) vahvisti työssäoppimisen merkitystä etenkin miesten 

osalta, sillä liki puolet heistä ilmoitti työskentelevänsä paikassa, jossa oli 

työssäoppimassa opintojen aikana. Naisista vastaavana aikana vain noin 34 

prosenttia työskenteli entisessä työssäoppimispaikassaan. Tulos vastaa aiemmin 

tehtyjä selvityksiä, joiden joukossa Mikkonen ja Lavikainen (2012) saivat 

selvityksessään tulokseksi sen, että yli 40 prosenttia heidän otoksessaan 

ammatilliseen perustutkintoon valmistuneista kertoi työskentelevänsä vuoden 

kuluttua valmistumisestaan siinä työpaikassa, jossa suoritti työssäoppimisjakson 

opintojensa aikana. 

Opintojen aikaisen työssäoppimisen vaikutus työpaikkaan säilyi vahvana vielä 

lähes neljä vuotta valmistumisen jälkeenkin (T4), sillä 14 prosenttia työllistyneistä 

työskenteli edelleen siinä työpaikassa, jossa oli työssäoppimassa (liite 7 kuvio 2). 

Tulos vahvisti aiempia selvityksiä siitä, että ammatillisen perustutkintokoulutuksen 

työssäoppimismalli on tehokas toimintamalli, joka auttaa nuoria saamaan aitoja 

työelämäkokemuksia sekä kiinnittymään turvallisesti ja tehokkaasti ensimmäiseen 

työpaikkaan (Mikkonen & Lavikainen, 2012). Alakohtaisesti tarkasteltuna tästä 

ovat hyvinä esimerkkeinä elintarvikealalta valmistuneet, joista yli kolmannes 

työskenteli edelleen opintojensa aikaisessa työssäoppimispaikassaan. 

Perustutkinnon aikaisilla lukio-opinnoilla oletetaan yleisesti olevan 

myönteinen vaikutus työpaikan saantiin ja menestymiseen siellä (Järvinen, 2000). 

Ammattiopistossa tarjottavat lukio-opinnot ovat käytännössä kieliopintoja ja 

matematiikan opintoja, joilla on suuri merkitys nykyajan työelämässä. Nykyinen 

työelämä vaatii runsaasti kommunikaatio- ja nopeita päätöksentekotaitoja, jolloin 

teoreettisen osaamisen kasvatusmallien mukaisen lukiokoulutuksen oletetaan 

antavan nuorille paremman mahdollisuuden sekä jatko-opintoihin että 

sijoittumiseen työmarkkinoille (Rautiainen, 2013). Tutkittava aineisto oli pieni, 

sillä vain noin 17 prosenttia naisista ja noin kuusi prosenttia miehistä osallistui 

jollakin tavalla lukio-opintoihin. Yhdistelmätutkinnon tavoitteiden mukaisen 

kaksoistutkinnon eli samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja 

ylioppilastutkinnon teki vain vajaa seitsemän prosenttia naisista mutta ei yksikään 

työllistyneistä paneeliin osallistuneista miehistä. 
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Yksikään vastaajista ei todennut lukio-opintojen vaikuttaneen kielteisesti (T1), 

mutta naisista lähes kymmenen prosenttia kertoi vaikutuksen myönteiseksi. Kun 

kaksoistutkinnon suorittaneiden naisten pääasiallista toimintaa verrattiin koko 

aineiston naisten pääasialliseen toimintaan samana kyselyajankohtana, huomattiin, 

että kaksoistutkinnon suorittaneista yli 73 prosenttia oli työllistynyt joko omalle tai 

toiselle alalle, kun naisista koko aineistosta oli työllistynyt noin 52 prosenttia. Sitä 

ei voitu kuitenkaan osoittaa, oliko parempaan työllistymiseen syynä se, että 

henkilöt, joilla on motivaatiota opiskella enemmän kuin vaadittavat perusopinnot, 

ovat yleisesti motivoituneempia urakehityksessään.  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myöskin sitä, miten opintojen aikainen 

opinnoissa suoriutuminen vaikuttaa myöhempään työllistymiseen. Oppilaitoksen 

opiskelijahallintarekisteristä kerättiin aineiston henkilöiden opintosuoritusten 

keskiarvot ammatillisissa aineissa ja niitä verrattiin henkilöiden 

työmarkkinatilanteeseen paneelin ensimmäisessä osassa tammikuussa 2015 (T1). 

Mittarina käytetty opintokokonaisuuksien keskiarvo kuvaa sitä, miten opettajat 

olivat arvioineet opiskelijan yksittäiset opintokokonaisuuksien suoritukset 

asteikolla 1–3. Suorituksia kuvaavat sanalliset kuvaukset olivat: 

1 = tyydyttävä 

2 = hyvä 

3 = kiitettävä 

Koska Myllytullin yksikön aineistossa aineiston varianssi oli 0,125 ja Pikisaaren 

yksikön aineistossa 0,085, valittiin sukupuolijaollisessa tarkastelussa keskiarvon 

taiteluvuksi keskiarvo 2 (hyvät tiedot), jonka alittajia tarkasteltiin miesten ja 

naisten kesken. Myllytullin yksikössä vastanneista miehistä, joista oli saatavissa 

arvosanatieto (N = 49), 35 prosenttia suoriutui ammatillisista opinnoistaan alle 2 

keskiarvolla. Heistä 29 prosenttia oli joko oman tai toisen alan töissä. Kaikkiaan 

32 miehestä yli 2,0 keskiarvolla suoriutuneita oli joko oman alan tai toisen alan 

töissä kyselyhetkellä 31 prosenttia, ja 19 prosenttia heistä oli työttöminä. Pikisaaren 

yksikön miehistä oli saatavissa alle kymmenen arviointitietoa, joten niitä ei 

raportoitu erikseen. 

Tuloksista voidaan varovaisesti päätellä, että arvosanoilla on positiivinen 

vaikutus miesten työllistymiseen, joskin aineiston pienuus ja alojen erilaiset 

työllisyystilanteet vaikuttivat tuloksiin. Myllytullin yksikön naisista, joista oli 

saatavissa arvosanatieto (N = 133), 19 prosenttia suoriutui ammatillisista 

opinnoistaan alle 2 keskiarvolla. Heistä 61 prosenttia oli joko oman tai toisen alan 
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töissä. Kaikkiaan 114 naisesta yli 2 keskiarvolla suoriutuneita oli joko oman alan 

tai toisen alan töissä kyselyhetkellä 53 prosenttia ja työttöminä 17 prosenttia. 

Pikisaaren yksikön naisista, joista oli saatavissa arvosanatieto (N = 39), 26 

prosenttia suoriutui ammatillisista opinnoistaan alle 2 keskiarvolla. Heistä 50 

prosenttia oli joko oman tai toisen alan töissä, ja työttömiksi heistä itsensä ilmoitti 

kolmannes. Kaikkiaan yli 2 keskiarvolla suoriutuneesta 39 naisesta oli joko oman 

alan tai toisen alan töissä kyselyhetkellä 31 prosenttia ja työttöminä 31 prosenttia. 

Tuloksista ei voida päätellä, että arvosanoilla olisi ollut positiivista vaikutusta 

naisten työllistymiseen, joskin aineiston pienuus ja alojen erilaiset 

työllisyystilanteet vaikuttivat tuloksiin. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, ettei 

opintojen aikaisesta toiminnasta arvosanojen keskiarvolla kuvattuna voida tällä 

aineistolla päätellä, onko sillä ollut vaikutusta suuntaan tai toiseen. Opettajien 

antamat ammatillisten opintojen arvosanat poikkesivat toisistaan hyvin vähän.  

Nuoret olivat yleensä aika tyytyväisiä saamaansa koulutukseen, mutta paneelin 

viimeisen kyselyn (T4) sanallisissa vastauksissa koulutukseen kriittisesti 

suhtautuneet nuoret esittivät muun muassa seuraavia kommentteja: 

”Asiakaspalvelua tulee joo ja vähän tietämystä elintarvikkeista, mutta ei ole 

oman alan hommia.” 

”En tarvitse mitään koulutukseni pohjalta työelämässä.” 

”Kävimme eri osa-alueita läpi pintaraapaisulla - siksi olenkin nyt 

opiskelemassa alaa AMK:ssa.” 

”Alan työpaikat ovat karanneet pois suomesta.” 

”Ammattitekniikoiden ja alan tuntemus tulee pääosin työkokemuksesta ja ajan 

myötä.”  

”Koulutuksen lyhyt kesto ja opettajien haastava työkenttä isojen ryhmien 

kanssa ei mahdollista välttämättä suoraan työelämään.” 

”Koulussa istutaan ja odotellaan että kone aukeaa ja opettajat täyttelee 

lomakkeita. Asiakkaita max. 2 päivässä, todellisuudessa 6-12.”  

”Pintaraapaisua ja sitten pitää itse pärjätä.” 

”Tuntuu, että kaiken mitä on oppinut, on oppinut työtä tehdessä. Aluksi oli aika 

kysymysmerkkinä. Toki joku pieni teoria pohjalla koulusta opittuna tukenut 

työtä.” 



123 

”Ei ole töitä.” 

9.1.3 Alueen ja alojen työllisyystilanne  

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen suorittaneet työllistyvät aluksi ja usein 

jatkossakin työntekijäammatteihin sekä enemmän yksityisen kuin julkisen sektorin 

palvelukseen. Yleisimpiä ensimmäisiä ammatteja ammatillisen perustutkinnon 

suorittaneilla riippumatta koulutusalasta koko ammattitarjontaa tarkastellessa on 

myyjän ammatti, mikä kertonee siitä, ettei koulutusta vastaavaa työtä ole heti 

löytynyt ja siksi nuoret työllistyvät aluksi vähittäiskaupan palvelukseen (Salonen, 

2014). Työuran alku liittyy vahvasti nuoren persoonallisiin piirteisiin ja muihin 

hänen elämäänsä vaikuttaviin tekijöihin, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Jo 

koulutuksen aikana nuorissa voidaan havaita suoriutumisen tai alisuoriutumisen 

piirteitä, ja nämä piirteet heijastuvat usein myös ensimmäisten työpaikkojen 

hakuun ja saantiin. Tässä tutkimuksessa haluttiin tarkastella etenkin 

perustutkintokohtaista työllistymistä ja verrata asuinpaikkaan ja perheeseen 

liittyviä asioita työllistymiseen.  

Nuorisotyöttömyys on yhteiskunnallisesti vakava asia. Jokainen ammattiin 

valmistuva nuori kohtaa kilpailun työpaikoista heti koulutuksen päättymisen 

jälkeen. Useat kokevat jonkin mittaisia työttömyysjaksoja työuransa alkuvaiheissa 

varsinkin silloin, kun suuri joukko lukiolaisia etsii kesätyötä ja 

jatkokoulutuspaikkaa samalla, kun ammatillisen tutkinnon suorittaneet etsivät 

ensimmäistä työtänsä. Tässä vaiheessa nuorten ikäryhmässä työttömyyttä 

kokeneiden määrä on korkeimmillaan (Hämäläinen & Hämäläinen, 2012). 

Koulutuksen merkitystä korostaa kuitenkin se, että pelkän peruskoulututkinnon 

suorittaneiden työttömyysriski on yli viisinkertainen verrattuna vähintään 

ylioppilastutkinnon suorittaneisiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen 

suorittaneiden kohdalla vastaava työttömyysriski on edelleen korkea, noin 

kolminkertainen. Sipilä et al. (2011) tutkivat eri koulutusasteilta vuonna 1999 

valmistuneiden sijoittumista työmarkkinoille ja työttömyyttä samoin kuin 

pitkittynyttä työttömyyttä. Tutkimuksen mukaan ammatillisen tutkinnon 

suorittaneista naisista oli laajassa rekisteriaineistossa 37 prosenttia työttömänä 

vuoden kuluttua valmistumisesta ja miehistä 24 prosenttia. Pitkittynyttä 

työttömyyttä oli kokenut 61 prosenttia ammatillisen tutkinnon suorittaneista 

miehistä ja 57 prosenttia naisista. Työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella olevien 

ns. NEET-nuorten osuus oli huomattavan korkea erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla. 

Tarkastelu tehtiin vuonna 2015, ja 20–24-vuotiaista naisista 2,7 prosenttia ja 
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miehistä 4,9 prosenttia kuului kyseiseen ryhmään, joka oli työvoiman ulkopuolella 

ja jolla ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2017).  

Valtakunnallinen ja alueellinen taloustilanne vaikuttaa vastavalmistuneiden 

työllistymiseen matalasuhdanteen heikentäessä työllistymistä kaikilla 

koulutusasteilla. Suomessa 2000-luvun alussa koettu vahva talouden kasvu lisäsi 

myös toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, joka kääntyi laskuun 

2008. Siitä lähtien vastavalmistuneiden työllistymisen kasvua ei ole koettu matalan 

taloussuhdanteen vuoksi vasta kuin vuonna 2017. Alueellisessa tarkastelussa 

tutkinnon suorittaneet työllistyivät helpoimmin Etelä- ja Länsi-Suomessa 

(Tilastokeskus, 2015b).  

On todettu, että alle 20-vuotiaista työttömyyskokemuksia on tyypillisesti 20–

30 prosentilla nuorista ja matalasuhdanteiden aikana reilusti vielä tätä useammilla 

(Hämäläinen & Hämäläinen, 2012). Valmistumisen jälkeisen työllistymisen on eri 

tutkintoja vertailtaessa todettu olevan vaikeinta nimenomaan ammatillisen toisen 

asteen pohjalta, mutta tarkasteltaessa ammatillisen toisen asteen suorittaneita 

työttömien määrän on todettu vähenevän noin viidellä prosentilla verrattaessa 

ajanjaksoja vuosi ja kaksi vuotta valmistumisesta (Nieminen, 2012). Lisäksi 

työmarkkinatulokkailla on kausittaista ruuhkaa hakiessaan työpaikkoja. Keväisin 

eritasoisista oppilaitoksista valmistuu nuoria kilpailemaan samoista työpaikoista. 

Tässä tutkimuksessa paneelin kolmessa kyselyssä tarkasteltiinkin sen vuoksi 

kesätyöaikaan verrattuna seesteisempää aikaa eli joulukuun viimeistä viikkoa.  

Keväällä 2014 ammatillisen perustutkintokoulutuksensa päättäneet eivät 

valmistuneet heille erityisen suosiolliseen ajankohtaan (Elinkeinoelämän 

keskusliitto, 2014). Joulukuussa 2014 eli paneelin ensimmäisen kyselyn 

kynnyksellä (T1) oli koko työvoimasta Oulun kaupungissa työttömänä 18 

prosenttia ja alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli lähes 19 prosenttia 

(Tilastokeskus, 2016a). Oulun alueen nuorten kokonaistyöllisyystilanteeseen 

verrattuna tutkimusjoukon työttömyysaste oli suurempi, 25,6 prosenttia. Miehistä 

työttömänä oli lähes 31 prosenttia. Työttömien suuri määrä kertoo tutkimuksessa 

mukana olevien alojen tilanteesta. Varsinkin tieto- ja tietoliikenneala sekä käsi- ja 

taideteollisuusala olivat alueellisesti rakennemuutoksen ja suuren työttömyyden 

aloja. Tieto- ja tietoliikennealalta valmistuneista yli puolet oli tuona ajankohtana 

työttöminä. Työmarkkinatulokkaiden on todettu olevan vaikeuksissa työpaikan 

saannissa muiden työnhakijoiden joukossa erityisesti huonossa alan 

työllisyystilanteessa (Salonen, 2014). Työllisyystilanteeseen vaikuttaa myös 

kyselyhetki, sillä kyselyssä kysyttiin pääasiallista toimintaa joulukuun viimeisellä 
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viikolla, joka ajankohtana on usealla alalla kausityöttömyyden synkintä aikaa 

(Tilastokeskus, 2016a). 

Valtakunnallinen ja alueellinen työllisyystilanne vaikuttaa luonnollisesti 

työllistymisen mahdollisuuksiin. Työllisyystilanne taas riippuu yleisestä talous- ja 

suhdannetilanteesta, viennin vetovoimasta ja kuluttajien luottamuksesta. Etenkin 

nuorille työmarkkinoille astuville tämä on haaste, sillä huonon taloustilanteen 

aikana samoista työpaikoista on taistelemassa vanhempiakin ikäluokkia 

samanaikaisesti. Sekä miehet että naiset olivat jo tässä vaiheessa aloittaneet 

huomattavasti enemmän uusia päätoimisia opintoja kuin valtakunnassa 

keskimäärin. Erityisesti naisten herkempi hakeutuminen jatko-opintoihin ja etenkin 

tilanteessa, jossa työtä ei ole tarjolla, on osoitettu aiemminkin (Mikkonen & 

Lavikainen, 2012). Miehistä moni suorittaa varusmiespalveluksensa juuri toisen 

asteen koulutuksen jälkeen. Tässäkin otoksessa heistä lähes 15 prosenttia oli 

varusmies- tai siviilipalveluksessa joulukuun viimeisellä viikolla vuonna 2014 (T1). 

Työttömänä miehistä oli merkittävästi suurempi osuus kuin naisista. Tämä saattaa 

selittyä sillä, että vastanneiden miesten koulutusaloista tieto- ja tietoliikennealan 

tutkinnon suorittaneiden osuus oli merkittävä. Naisista noin 52 prosenttia oli 

kyselyhetkellä joko oman alan tai toisen alan töissä eli kutakuinkin 

valtakunnallisen keskiarvon mukaan. Samaan aikaan naisista oli lähes 16 prosenttia 

päätoimisissa opinnoissa, kun miehistä alle 12 prosenttia opiskeli tuohon aikaan 

päätoimisesti.  

Opintonsa päättäneet nuoret työllistyivät siis olosuhteisiin nähden hyvin. Noin 

puoli vuotta valmistumisensa jälkeen 34 prosenttia nuorista oli oman alansa töissä 

ja 15 prosenttia muun alan työpaikassa. Mikkosen ja Lavikaisen (2012) 

seurantatutkimuksessa puoli vuotta valmistumisensa jälkeen noin 58 prosenttia 

vastaajista oli siirtynyt työelämään ja noin 13 prosenttia kertoi jääneensä 

työttömäksi. Kyseisen tutkimuksen ajankohta koski vuonna 2008 ammatillisesta 

perustutkintokoulutuksesta valmistuneita, ja otos oli vahvasti painottunut Etelä-

Suomeen. Parempi alueellinen ja ajallinen työmarkkinatilanne selittänee 

työttömien määrän suurta eroa. Työmarkkinoille tulleista naiset työllistyivät 

paremmin kuin miehet, mikä selittyy osin sillä, että miehistä 15 prosenttia ja koko 

tutkimusjoukosta lähes viisi prosenttia oli suorittamassa varusmiespalvelusta tai 

siviilipalvelusta. 

Koulutusaloittain pääasiallisen toiminnan luonne vaihteli paljon (T1). 

Elintarvikealalta valmistuneita kuvasi kohtuullinen työllistyminen (46 %) ja runsas 

(24 %) päätoimisten opiskelijoiden määrä. Hotelli-, ravintola- ja cateringalalta 

työllistyttiin erityisen hyvin (57 %) oman alan töihin, ja vain 9 prosenttia 
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valmistuneista oli aloittanut uudet päätoimiset opinnot. Alan naisvaltaisuutta kuvaa 

se, että lähes viisi prosenttia vastanneista oli äitiys- tai vanhempainlomalla.  

Matkailualan koulutuksesta työllistyttiin kohtuullisesti (51 %), mutta tästä 

koulutuksesta erityisen runsaasti muulle kuin omalle alalle (21 %). Tieto- ja 

tietoliikennealan alueellista työmarkkinatilannetta kuvasi mittaushetkellä se, että 

vastaajista oli työllisiä vain 28 prosenttia, joka on perustutkintokohtaisesti kyselyn 

matalin työllisyysaste. Kauneudenhoitoalan perustutkinnosta työllistyttiin 

parhaiten (83 %), ja yrittäjien tai ammatinharjoittajien osuus oli alakohtaisesti 

suurin koko tutkimusjoukossa (17 %). Yli 30 prosenttia vastaajista ilmoitti 

työskentelevänsä muulla kuin omalla alalla, mutta yksikään ei ollut päätoimisissa 

opinnoissa. Painoviestinnän perustutkinnosta valmistuneiden vastaajien määrä oli 

pieni, ja heistä yli kolmannes (37 %) kertoi olevansa oman alansa töissä ja saman 

verran työttöminä ja neljännes (25 %) opiskelemassa päätoimisesti. 

Käsi- ja taideteollisuusalojen perustutkinnoista valmistuneita kuvasi suuri 

työttömyys (40 %) ja samalla huomattava osuus (11 %) niitä, jotka kertoivat, ettei 

mikään kysymysvaihtoehto vastannut heidän pääasiallisen toiminnan tilannettaan. 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnosta työllistyttiin hyvin (36 %) omalle alalle, 

ja työttömien määrä oli alakohtaisesti tutkimusjoukon toiseksi pienin (18 %). 

Audiovisuaalisen viestinnän koulutuksesta valmistuneet olivat työllistyneet myös 

kohtalaisesti (62 %), eikä yksikään vastaajista ollut jatko-opinnoissa. 

Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun tieto vuosina 2011–2013 tutkimuksen 

kohteena olleiden yksiköiden valmistuneiden osalta (Tilastokeskus, 2015b) 

koulutusaloittain tarkasteltuna kertoi, että vuonna 2014 tarkasteltavista yksiköistä 

valmistuneiden pääasiallinen toiminta poikkesi tietyiltä osin paljon koko 

ammattiopiston pidemmän aikavälin tilastosta (taulukko 17) ja myös 

valtakunnallisesta toteumasta (taulukko 18). Paneelissa käsi- ja taideteolliselta 

alalta valmistuneiden työllisyys oli valtakunnallista pienempi ja vastaavasti 

elintarvikealan työllisten osuus oli suurempi. Muuten voidaan todeta, että 

perustutkinnosta riippumatta paneeliin osallistuneiden runsas puoli vuotta 

valmistumisesta kuvattu pääasiallinen toiminta vastasi kutakuinkin 

valtakunnallista pidemmän aikavälin tasoa. Luvuista voidaan samalla päätellä se, 

että luonnollisimpana toiminnallisena vaihtoehtona valmistuneelle, sikäli kun hän 

ei ole löytänyt työtä, on opiskelemaan lähtö. Tarkasteluväli valmistumisen ja 

ensimmäisen mittausajankohdan välillä oli lyhyt (8 kk), ja voidaankin olettaa, että 

vastavalmistuneiden tilanne tulevien valintojen suhteen ei ole ollut lopullinen. 

Opintoihin lähteneiden suuri osuus usealla koulutusalalla kuvasti todennäköisesti 

sitä, että joko perustutkinnon valinta oli koettu vääräksi, koska avoimia työpaikkoja 
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ei ollut, tai jokin muu tekijä oli saanut vastavalmistuneen jo näinkin pian 

suuntaamaan uusiin opintoihin. 

Taulukko 17. Myllytullin ja Pikisaaren yksiköistä vuosina 2010–2013 valmistuneiden 
pääasiallinen toiminta (N = 1173). 

Perustutkinto Työllinen Työtön Opiskelija  Varusmies 

Käta 23 % 52 % 11 % 6 % 

Ttl 47 % 27 % 13 % 0 % 

ET 53 % 18 % 10 % 2 % 

Teva 57 % 11 % 14 % 0 % 

Pain 47 % 22 % 11 % 0 % 

Mat 58 % 22 % 9 % 1 % 

Hotr 30 % 25 % 22 % 0 % 

Hius 27 % 39 % 17 % 2 % 

Kaun 35 % 17 % 24 % 0 % 

Taulukko 18. Perustutkinnon vuosina 2011–2014 suorittaneiden pääasiallinen toiminta, 
koko maa. 

Perustutkinto Työllinen Työtön Opiskelija  Varusmies 

Käta 35 % 25 % 18 % 1 % 

Ttl 25 % 35 % 12 % 4 % 

ET 49 % 23 % 10 % 1 % 

Teva 35 % 20 % 18 % 0 % 

Pain 39 % 30 % 14 % 2 % 

Mat 44 % 16 % 14 % 0 % 

Hotr 54 % 21 % 7 % 2 % 

Hius 60 % 12 % 9 % 0 % 

Kaun 57 % 12 % 8 % 0 % 

Paneelin viimeisen kyselyn (T4) aikaan koko valtakunnan ja Oulun alueen 

työllisyystilanne oli parantunut merkittävästi ensimmäisen kyselyn ajankohdasta 

(Elinkeinoelämän keskusliitto, 2018). Tämä näkyi tutkimuksessa työttömien 

määrän merkittävänä pienenemisenä. Alakohtaisesti työllisyyden paraneminen 

näkyi kaikilla aloilla, mutta erityisesti hiusalalla, jossa 70 prosenttia vastaajista 

työskenteli omalla alallaan. Tieto- ja tietoliikennealalta tutkinnon suorittaneista 

peräti puolet oli muun kuin oman alan töissä, ja sen lisäksi 25 prosenttia oli 

työttömänä. Tämän alan koulutus ei vastaa työelämän vaatimuksiin. Myös 

matkailualalle suuntautuneista 38 prosenttia oli muun alan töissä, mutta vain kuusi 

prosenttia työttöminä. 
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9.1.4 Ohjaus 

Ammatillisen perustutkinnon valinta tapahtuu useimmiten nuoren ollessa 15-

vuotias. Tässä vaiheessa hän asuu valtaosin lapsuudenkodissaan ja hänen on 

tehtävä hyvin ratkaiseva päätös ensin lukiokoulutuksen ja ammatillisen 

koulutuksen välillä ja valitessaan ammatillisen suunnan vielä opiskeltavan alan ja 

sen perustutkinnon välillä. Toisen asteen koulutuksen vapaan valintaoikeuden 

mukaan nuorella on oikeus valita ala ja se, missä hän sitä opiskelee, jos hän 

suoriutuu valinnassa. Koulutuksen järjestäjiä ohjattiin opetus- ja 

kulttuuriministeriön taholta ennen koulutusreformia siten, että koulutuksen 

järjestäjälle osoitettiin opiskelijoiden maksimimäärä myöntämällä rahoitus tiettyyn 

määrään saakka. Reformin toteuduttua mukaan tulivat suoritus- ja 

tuloksellisuusperusteet. Rahoittaja oletti tällä, että koulutuksen järjestäjällä on 

tuntemus alueestaan ja sitä kautta kyky mitoittaa koulutusmäärät tarvetta 

vastaaviksi eli käyttäytyä rationaalisesti. Valitessaan koulutusalaa ja perustutkintoa 

nuoren on luotettava tähän perusasetelmaan, ja hän tekee päätökset tarjottujen 

mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksen järjestäjän nuorille markkinoima 

perustutkintopaletti voidaan tästä näkökulmasta nähdä vahvaksi alueelliseksi 

ohjaukseksi. 

Tynkkysen (2013) mukaan vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa 

nuoren koulutusvalintoihin. Vanhempien sosioekonominen asema liittyy 

puolestaan taas heidän omaan koulutustaustaansa (Goyette, 2008). Vanhempien 

koulutuksen vaikutusta paneelissa tutkittavien koulutuksen jälkeiseen toimintaan 

selvitettiin kysymällä heiltä heidän isänsä viimeisintä korkeinta koulutusta. Asiaa 

tarkennettiin myöhemmin tiedustelemalla tärkeimmäksi koettua päätöksiin 

vaikuttanutta tahoa. Perheenjäsenten antama uraohjaus liittyy oleellisesti yleiseen 

kasvatukseen, ja sillä on suuri merkitys nuoren myöhempään elämään. Sen määrä 

ja laatu riippuvat vahvasti perheen sosioekonomisesta statuksesta ja aikuiseksi 

kehittyvän nuoren iästä (Dietrich & Kracke, 2009; Kracke, 1996). Tässä 

tutkimuksessa haluttiin tarkastella työmarkkinoiden piiriin astuneiden nuorten 

käsityksiä ohjaustahosta sillä, että kahdessa viimeisessä kyselyssä henkilöitä 

pyydettiin nimeämään tärkein taho, joka oli tukenut ja ohjannut heitä perusasteen 

jälkeistä koulutusta ja työnhakua koskevissa asioissa.  

Salmela-Aro ja Nurmi (2011) ovat selvittäneet korkeakouluopiskelijoiden 

itsetunnon ja optimismin vaikutusta menestymiseen työelämässä. Heidän 

mukaansa henkilöllä, jolla oli hyvä itsetunto jo korkeakouluopintojen aikana, oli 

kymmenen vuotta myöhemmin todennäköisemmin vakituinen työpaikka kuin 
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huonon itsetunnon omaavalla opiskelijalla. Nuorella ei välttämättä ole riittävää 

varmuutta omaan päätöksentekoon, jolloin tavalla tai toisella järjestyneen 

ohjauksen tai mahdollisen tukihenkilön on todettu vaikuttavan positiivisesti 

urakehitykseen (Pisarik & Shoffner, 2009). 

Nuorten toimintaan liittyvään päätöksentekoon vaikuttaa monta tekijää. Ennen 

koulutusta tehtyyn, koulutuksen aikaiseen ja koulutuksen jälkeiseen 

päätöksentekoon vaikuttavat tekijät muuttuvat eri kehitystehtävien luonteen 

mukaan (Salmela-Aro, 2012). Kun nuori on astumassa työmarkkinoille, hän asettuu 

testaamaan itseään työmarkkinoiden kilpailutilanteessa. Käsitykset omista kyvyistä 

ja mahdollisuuksista saattavat siinä vaiheessa muuttua merkittävästikin. Nuoren 

hakeutuessa uuteen työhön hänellä on edessään haasteita, jotka liittyvät 

samanaikaisesti hänen osaamiseensa, persoonallisuuteensa, yhteiskunnan 

tarjoamaan tukeen ja alueen taloudelliseen tilanteeseen. Tutkimus vahvisti sen, että 

nuorilla on koulutuksen jälkeen vahvoja käsityksiä itsestään suhteessa 

ympäröivään todellisuuteen ja ne asettavat heidät mahdollisissa työnhakutilanteissa 

uusien haasteiden ja kehitystehtävien eteen.  

Nuori saa työelämässä ollessaankin edelleen ohjausta, mutta on entistä 

omatoimisempi ja päättävämpi saatuaan kokemusta työmarkkinoista. Yhteis-

kunnan taholta on mahdollisuus saada ohjausta järjestyneellä tavalla, mutta 

nykypäivän työmarkkinoilla oma-aloitteinen verkottuminen ja erilaisten 

viestintäympäristöjen tunteminen on tullut entistä tärkeämmäksi. Perusopetuksen 

päättävien nuorten urapolkujen ohjaustahoa tarkasteltaessa arvioidaan yleisesti, 

että äidillä on suuri ohjausvaikutus omiin lapsiinsa. Sen sijaan ei ole juurikaan 

tutkittu, mikä käsitys aikuistuvilla nuorilla on heidän päätöksiinsä vaikuttaneista 

ohjaustahoista. Perheen ja etenkin äidin vahva rooli säilyi edelleen vahvana käsillä 

olevassa paneelissa, sillä paneelin viimeisessä kyselyssä (T4) lähes 40 prosenttia 

kaikista vastaajista nimesi äitinsä edelleen tärkeimmäksi ohjaustahokseen (liite 7 

kuvio 3). Läheisten kavereiden ohjausvaikutus oli kasvanut niin, että se oli 

kyseisenä aikana naisilla 35 prosenttia ja miehillä 22 prosenttia. Naisista vain kaksi 

prosenttia ja miehistä seitsemän prosenttia mainitsi isänsä tärkeimmäksi 

perusopetuksen jälkeiseksi ohjaustahoksi. Samansuuntaiseen tulokseen ovat tulleet 

myös Tynkkynen et al. (2014). Heidän mukaansa vanhemmilla on suuri merkitys 

nuorten opinto- ja työtavoitteiden asettamisessa niin nuoruudessa kuin 

varhaisaikuisuudessakin. Isän nimeäminen tukijaksi oli yhteydessä peruskoulun 

jälkeisen lukiokoulutuksen valintaan. Tynkkysen tutkimuksessa 84 prosenttia 

vastaajista mainitsi äidin läheisimmäksi uratukijakseen ja isän 54 prosenttia. 

Merkille pantavaa on heidän tutkimuksessaan se, kuinka tärkeään asemaan nuoret 
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asettivat läheiset kaverinsa uranvalintaan liittyvissä asioissa. Yhteiskunnan 

tarjoamalla ohjauksella ei näytä olevan niin suurta merkitystä nuoren 

päätöksentekoon kuin hänen henkilökohtaisilla kontakteillaan. Oppilaitosten ja 

työvoimatoimiston antaman ohjauksen merkityksen ilmaisu oli vähäistä jo paneelin 

alussa, ja se väheni vielä paneelin lopussa.  

Ohjauksen positiivista vaikutusta on korostettu monissa tutkimuksissa 

(Hintsanen et al., 2016; Mikkonen & Lavikainen, 2012). Sitä testattiin tässä 

ristiintaulukoimalla pääasiallinen toiminta syyskuun 2015 (T2) ja tammikuun 2016 

kyselyssä (T3) tärkeimmäksi koetun ohjaustahon kanssa. Äiti oli syyskuun 2015 

kyselyssä (T2) vahva vaikuttaja, sillä liki 31 prosenttia oman alan töissä olevista ja 

49 prosenttia muun alan töissä olevista ilmoitti äitinsä vahvimmaksi ohjaajaksi. 

Isän ohjausvaikutus oli merkittävästi pienempi, vastaavasti neljä ja yhdeksän 

prosenttia työllisten suhteen. Tammikuun 2016 kyselyssä (T3) äidin ohjauksen 

vaikutus ei näkynyt enää työllistymisessä samassa suhteessa, ja työllistyneet 

ilmoittivat tärkeimmiksi ohjaajikseen sisaruksensa ja vasta toiseksi äitinsä. 

Viimeisen kyselyn (T4) työllisten osalta huomio kiinnittyy taas äitiin tärkeimpänä 

ohjaustahona. Lähes 43 prosenttia heistä ilmoitti tärkeimmäksi ohjaustahoksi 

äitinsä ja 23 prosenttia läheiset kaverinsa, kun työttömistä vain 37 prosenttia kertoi 

tärkeimmäksi tukijakseen äitinsä, mutta kukaan heistä ei maininnut kavereitaan. 

Paneelin kolmannessa kyselyssä (T3) työttömistä 58 prosenttia ilmoitti 

tärkeimmäksi tuki- ja ohjaustahokseen työvoimatoimiston ja 19 prosenttia äitinsä. 

Vanhempien koulutustasolla on yleisesti todettu olevan merkittävä vaikutus 

koulutustason ja koulutusalan valintaan sekä myöhempään työllistymiseen 

(Myrskylä, 2009;  Sipilä et al., 2011). Selvällä enemmistöllä vastaajista (56 %) isän 

korkein koulutus oli ammatillinen perustutkinto. Tämäkin vahvistaa aiemmin 

mainittua tutkimushavaintoa siitä, että vanhempien koulutustasolla ja 

sosioekonomisella asemalla on taipumus periytyä lapsille. Isän koulutustaustan 

vaikutusta selvitettiin ristiintaulukoimalla se pääasiallisen toiminnan kanssa 

tammikuun 2018 kyselyssä (T4). Korkein omalle alalle työllistyminen (32 %) ja 

matalin työttömyys (5 %) havaittiin joukossa, joka ilmoitti isänsä korkeimmaksi 

koulutukseksi ammatillisen perustutkinnon. Isän ollessa ammattikorkeakoulutettu 

haastateltujen omalle alalleen työllistyneiden osuus oli 15 prosenttia ja 

työttömyysaste 5 prosenttia. Alakohtaisesti ensimmäisten koulutuksen jälkeisten 

vuosien tärkeimpänä ohjaustahona erottautui huonosti työllistävien koulutusalojen 

osalta työvoimatoimisto, kun vastaavasti muiden alojen kohdalla oman äidin ja 

kavereiden ohjausvaikutus koettiin merkittävimpänä. 
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9.1.5 Työn laadulliset tekijät 

Työssä suoritettavien työtehtävien luonne on muuttunut merkittävästi viime 

vuosikymmeninä. Siitä, millaiseksi työn luonne tai laatu koetaan ensimmäisissä 

työsuhteissa, ei ole paljon tutkimustietoa. Sitä selvitettiin kolmessa viimeisessä 

kyselyssä (T1–T4) kysymällä työtehtävien pääasiallista luonnetta. Kokemus 

työtehtävien luonteesta on paljolti subjektiivinen mutta yksilön kokema ja siksi 

tärkeä. Tyypillisesti ammatillisen perustutkinnon suorittanut työskentelee 

vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa yksityisellä sektorilla. Aivan 

ensimmäisten työpaikkojen kohdalla työnhakijat tosin joutuvat usein tyytymään 

epätyypillisiin työsuhteisiin (Mikkonen & Lavikainen, 2012). Työn kestoa ja 

työsuhteen luonnetta selvitettiin peräkkäisissä kyselyissä. Toisen asteen 

ammatillisen perustutkinnon osalta työsopimuksen luonteesta ei ole olemassa 

paljon tutkimustietoa, mutta korkeakoulutettujen työsuhteita tarkastellessa 

määräaikaisuus tai osa-aikaisuus vaihtelee paljon alasta riippuen (Sainio, 2008). 

Jos ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työ on epätyypillistä, on työttömyyden 

riski jatkossa suurempi ja työsuhteiden ansiotaso luonnollisesti pienempi. 

Työsuhteiden kestoa ja laatua tiedusteltiin erillisillä kysymyksillä paneelin eri 

vaiheissa. 

Työllistymisen laadun ajatellaan tässä tarkastelussa kuvaavan toisaalta 

työsuhteen objektiivista kestoa ja työsopimuksen luonnetta sekä henkilöiden 

subjektiivisia käsityksiä työtehtävien sisällöstä. Työsopimuksen luonne on 

opiskeluaikaisissa työsuhteissa usein osa-aikainen, mutta muuttuu vähitellen 

täysiaikaiseksi henkilöiden työurien pidetessä (Mikkonen & Lavikainen, 2012). 

Toistaiseksi solmittuja kokopäiväisiä työsuhteita oli jo paneelin ensimmäisessä 

kyselyssä (T1) noin puoli vuotta valmistumisesta lähes 40 prosentilla työllistyneistä, 

ja niiden osuus työsuhteista kasvoi paneelin loppuun (T4) merkittävästi lähes 20 

prosentilla siten, että 54 prosentilla oli jo toistaiseksi solmittu työsuhde (liite 7 

kuvio 4). Tulosta voidaan verrata aiemmin tehtyihin, laajempiin aineistoihin 

perustuviin selvityksiin, joissa neljä vuotta valmistumisen jälkeen noin 60 

prosenttia ammatillisen perustutkinnon suorittaneista teki jo vakituista 

kokopäivätyötä ja hieman yli viidennes määräaikaista työtä (Mikkonen & 

Lavikainen, 2012; Salonen, 2014). Tämän paneelin lopussa (T4) määräaikaisten 

työsuhteiden osuus oli noin 19 prosenttia. Osa-aikaisten sopimusten osuus pysytteli 

paneelin kuluessa koko ajan korkeana, noin 30 prosentissa. 

Työsuhteet ovat työuran alussa tyypillisesti lyhyitä yksilöiden hakiessa 

paikkaansa työmarkkinoilla. Aivan ensimmäiset valmistumisen jälkeiset työsuhteet 
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ovat usein lyhyitä kesätyösuhteita, mutta tämän tutkimuksen perusteella voitiin 

todeta, että moni nuori oli päässyt varsin nopeasti pidempiaikaiseen työsuhteeseen, 

sillä vain 17 prosentilla paneeliin osallistuneista oli noin puoli vuotta 

valmistumisesta (T1) takanaan työsuhde, joka oli kestänyt alle kolme kuukautta, ja 

viimeisessä kyselyssä (T4) vain noin neljä prosenttia vastaajista ilmoitti silloisen 

työsuhteensa olevan kestoltaan lyhyempi kuin kolme kuukautta (liite 7 kuvio 5). 

Paneelin kolmessa viimeisessä osuudessa (T2–T4) kysyttiin työtehtävien 

keskeistä luonnetta (liite 7 kuvio 6). Sillä haluttiin saada selville, mikä on 

henkilöiden oma käsitys ja kokemus työstään. Kysymysten jaottelussa käytetty 

muoto mukailee aiemmin käytettyjä kysymysmuotoja (Autor et al., 2003; Levy & 

Murnane, 2004). Huomiota kiinnittää toisaalta syksyn 2015 kyselyssä (T2) esiin 

tullut tiimimuotoisen asiantuntijatyön suuri osuus ja vastaavasti tammikuun 2016 

kyselyn (T3) itsenäisen asiantuntijatyön suuri osuus. Johtuen otoksen kohteena 

olevien koulutusaloista työn keskeinen luonne oli valtaosalla vastaajista 

asiakaspalvelua. Varhain saatu työ ei kuitenkaan ole pelkästään rutiinitehtävien 

suorittamista, vaan asiantuntijatyön osuus oli huomattava, ja itsenäistä, pohdintaa 

vaativaa asiantuntijatyötä teki paneelin toisessa kyselyssä (T2) neljä prosenttia ja 

viimeisessä kyselyssä (T4) jo 14 prosenttia työllisistä vastaajista. Tiimimuotoisen 

asiantuntijatyön ilmoitti kyselyssä T2 työtänsä kuvaamaan peräti 16 prosenttia 

vastaajista, mutta paneelin lopussa enää kolme prosenttia. Selvittämättömäksi jää, 

oliko tähän syynä kysymyksenasettelun epäselvyys vai paneeliin osallistuneiden 

myöhempi oppiminen työelämän toiminnasta. 

Tutkimuksen kohteena oleva otos oli koulutusaloiltaan vahvasti palvelualoihin 

tähtäävä. Tästä syystä paneelin viimeisessä kyselyssä (T4) 62 prosenttia työllisistä 

vastaajista ilmoitti työskentelevänsä palvelualalla. Etenkin Myllytullin yksikön 

entiset opiskelijat tekivät työtä palvelualoilla. Työsuhteen luonnetta tai kestoa ei 

sen sijaan voitu nähdä alasta riippuvaiseksi aineiston pienuuden vuoksi. Suorista 

jakaumista voidaan kuitenkin päätellä, että palvelualoja tyypillisesti edustavat 

hotelli-, ravintola- ja cateringalan sekä matkailualan koulutuksen saaneet 

työskentelivät enemmän joko määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa kuin 

tekniikan ja liikenteen koulutusalojen koulutuksen saaneet, jotka työskentelivät 

teollisia työpaikkoja edustavissa työpaikoissa valtaosin toistaiseksi solmituissa 

kokopäiväisissä työsuhteissa. 
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9.1.6 Tyytyväisyys tehtyihin päätöksiin sekä odotukset tulevasta 
toiminnasta 

Sosiaalisen tilan teorian (Lefebvre, 1991) mukaan yksilö toimiessaan eletyssä 

tilassaan, jossa arkikokemukset ja tulevan suunnittelu yhdistyvät toisiinsa, peilaa 

havaintojensa kautta tilaansa tavoiteltavaan tilaan. Jos hän kokee ristiriitaa tilansa 

ja tavoittelemansa tilan suhteen, hän pyrkii omaksumansa toimintajärjestelmän ja 

kognitiivisen karttansa avulla parempaan yksilölliseen tilaan esimerkiksi työpaikan 

vaihdoksen kautta tai parantamaan toimintakykyään lisäkoulutuksen keinoin. 

Tyytyväisyyttä nykyiseen työhön erityisesti palkkauksen, työaikojen ja 

työolojen suhteen mitattiin kolmella eri kyselykerralla (T2–T4). Henkilöiltä 

kysyttiin kolmessa viimeisessä kyselyssä, hakevatko he uutta työtä ja kuinka 

tyytyväisiä he ovat tähänastisiin päätöksiinsä. Tällä haluttiin toisaalta selvittää 

heidän tyytyväisyyttään nykyiseen tilanteeseen ja toisaalta yleistä aktiivisuutta 

muuttaa omaa toimintatilaansa. Päätösvalmiutta selvitettiin kahdella viimeisellä 

paneelin kyselykerralla kysymällä sitä, kuinka tyytyväinen henkilö on siihen 

saakka tehtyihin päätöksiin. Nuorten tyytyväisyyttä tekemiinsä päätöksiin on 

seurattu Nuorisobarometrin (Myllyniemi, 2017; Myllyniemi, 2014) raporteissa. Ne 

kertovat nuorten todellisuudesta monella tasolla, ja merkillepantavia asioita ovat 

taustalla olevan perheen varallisuuden ja palkkatyössä kiinni olemisen positiivinen 

vaikutus päätöksiin ja sitä kautta tyytyväisyyteen. Yllättävästi barometritutkimus 

kertoi, kuinka 20–24-vuotiaiden kohdalla näkyi notkahdus tyytyväisyyden 

tunteessa verrattuna vierekkäisiin ikäryhmiin (Myllyniemi, 2017). Pohjois-

Pohjanmaa on nuorten maakunta, jossa asuntokuntien väliset tuloerot ovat 

pienemmät kuin maassa keskimäärin, mutta hyvinvointiin liittyvä haaste tulee 

suuresta työttömyydestä, etenkin nuorisotyöttömyydestä. Perheen työttömyys 

johtaa usein varsinkin nuorten yksinäisyyteen ja jopa huono-osaisuuteen (Pohjois-

Pohjanmaan liitto, 2017). Silti Oulu ei erotu huono-osaisuuteen liittyvien 

riskitekijöiden osalta verrattuna muihin suuriin kasvukeskuksiin (Sutela et al., 

2016). 

Tutkimuksissa on todettu, että nuoruusajan perhetyypillä on suuri vaikutus 

työllistymiseen ja yleensäkin yhteiskunnan toimivana yksilönä olemiseen. On 

huomattu, että miehistä yksinasuvat ja lapsuudenkodissa asuvat ovat 

todennäköisemmin työttöminä kuin avioliitossa olevat perheelliset (Sipilä et al., 

2011). Toisaalta naisilla kaikkein pienin työttömyysriski on selvityksen mukaan 

niillä, joilla ei ole lapsia huollettavinaan. Naisilla myös elinympäristön 

maaseutumaisuus kohottaa työttömyyden riskiä. Itsenäiseen asumiseen ja perheen 
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perustamiseen liittyvät kehitystehtävät ovat sellaisia, joissa onnistumisen tunteet 

ennustavat hyvää myöhempää urakehitystä (Tynkkynen, 2013). Nuorten elämään 

liittyviä vaiheita tarkastellessa voidaan olettaa, että yleisenä pyrkimyksenä työn 

saannin ohella on päästä parisuhteeseen ja myöhemmin omistusasuntoon. On 

havaittu, että parisuhteella ja erillään vanhemmista asumisella on myönteinen 

vaikutus nuoren kehittymiseen aktiiviseksi kansalaiseksi (Salmela-Aro, 2012). 

Tässäkin tutkimuksessa nuoret olivat työllistyttyään varsin tyytyväisiä 

tilanteeseensa ja katsoivat luottavaisesti tulevaisuuteen perustaen parisuhteita ja 

panostaen asumiseensa. 

Nuorilla ei ole selkeää käsitystä työelämän todellisuudesta, ja se realisoituu 

usein ensimmäisessä työpaikassa  (Mikkonen & Lavikainen, 2012). Nuori on 

uratavoitteisiin liittyvästä ohjauksesta huolimatta itsenäinen päätöksentekijä 

suhteessa omaan tulevaisuuteensa. Ensimmäisten työvuosien aikana kohdatessaan 

työelämän realiteetteja hän arvioi omaa tilannettaan tehtyihin päätöksiin ja toimii 

sen mukaan jatkossa joko pysymällä senhetkisessä työssä, hakemalla uutta työtä tai 

kouluttautumalla lisää. Tyytyväisyyden on todettu johtavan työssä pysymiseen ja 

tyytymättömyyden vastaavasti uuden työn hakuun (Donohue, 2007). Yleisesti 

voidaan olettaa, että kun työmarkkinoille astunut nuori on tyytyväinen vallitsevaan 

tilanteeseen, hänen kohdallaan on toteutunut yhteiskunnan hänelle antama 

koulutusmahdollisuus, asuinpaikkakunnan työllistymismahdollisuus, parisuhde ja 

niiden kautta elämän peruspilarit. Jos nuori taas ilmaisee tyytymättömyytensä 

vallitsevaan tilanteeseen, on joku vaikuttavista tekijöistä epäonnistunut. Joko 

koulutusorganisaatio on epäonnistunut tarjoamaan laadullisesti tai määrällisesti 

oikeaa koulutusta, yksilö on epäonnistunut käyttämään hänelle tarjottuja 

mahdollisuuksia tai koko yhteiskunta on epäonnistunut tarjoamaan elämän 

perusteisiin liittyviä valmiuksia ja mahdollisuuksia. Yksilön henkilökohtaisilla 

ominaisuuksilla ja hänen mahdollisuuksiensa mukaan tehdyillä päätöksillä on 

ratkaiseva merkitys.  

Kolmessa viimeisessä kyselyssä (T2–T4) kysyttiin nuorilta avoimella 

kysymyksellä tyytyväisyyttä tehtyihin päätöksiin. Vastaukset käsiteltiin text 

mining -työkalulla, joka laski yleisimmin esiintyvät sanat vastauksista. Syyskuussa 

2015 (T2) sanapilven kuvauksen mukaan lähes 80 prosenttia vastaajista oli 

tyytyväinen tekemiinsä päätöksiin. Samaa kysyttiin tammikuussa 2016 (T4), ja 

päätöksentekoonsa tyytyväisten määrä oli esiintyvien sanojen mukaan laskettuna 

hieman laskenut, mutta samalla korostui päätösten merkittävyyttä korostavien 

ilmaisujen määrä. 
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Paneeliin osallistuneiden elämä oli alkanut jo puolentoista vuoden kuluttua 

valmistumisesta asettua uomiinsa, ja valtaosa oli muuttanut pois kotoaan asumaan 

joko yksin tai he asuivat parisuhteessa. Viimeisessä kyselyssä yksinasujat kertoivat 

työn saannin vaikeudeksi sekä työnhaun osaamisen että työpaikkojen sijainnin 

oman asuinalueensa ulkopuolella. Avioliitossa omistusasunnossa asuvat korostivat 

myös työpaikkojen sijaintia muulla kuin kotipaikkakunnallaan. 

Työhön liittyviin tekijöihin, kuten palkkaan, työaikoihin ja työoloihin, oltiin 

pääosin tyytyväisiä. Erittäin tyytyväisten osuus laski ensimmäisen (T1) kyselyn 50 

prosentista viimeisen (T4) kyselyn 34 prosenttiin, ja samanaikaisesti tyytyväisten 

mutta uutta työtä harkitsevien osuus kasvoi liki kymmenellä prosentilla (liite 7 

kuvio 7). Tyytymättömiä oli kyselyn lopussa alle kymmenen prosenttia. Kun 

tyytyväisyyttä tarkasteltiin viimeisessä kyselyssä (T4) tarkemmin oman alan töissä 

ja muun alan töissä olevien näkökulmista, huomattiin, että vaikka omalla alallaan 

olevista 35 prosenttia totesi olevansa erittäin tyytyväisiä tilanteeseen, niin 62 

prosenttia heistä ilmaisi olevansa tyytyväisiä ja vain 45 prosenttia harkitsi uutta 

työtä. Alakohtaisesti paneelin päättyessä työhön liittyviä tekijöitä tarkasteltuna 

nousivat esiin matkailuala, josta valmistuneista 55 prosenttia, sekä tieto- ja 

tietoliikenneala, jolla opiskelleista työllistyneistä 40 prosenttia kertoi olevansa 

erittäin tyytyväisiä työoloihin. Tyytymättömimpiä olivat kulttuurialalle opiskelleet, 

joista noin kolmannes haki jo muuta työtä. 

Paneelin lopussa (T4) kysyttiin tyytyväisyyttä siihen asti tehtyihin koulutusta 

ja työtä koskeviin päätöksiin. Nuorisobarometrin mukaan ammatillisen 

koulutuksen suorittaneista 60 prosenttia kertoi, että heidän työtehtävänsä vastasivat 

täysin tai melko hyvin heidän saamaansa koulutusta (Pekkarinen & Myllyniemi, 

2018). Tämän paneelin ensimmäisessä kyselyssä (T1) 70 prosenttia vastaajista 

katsoi, että heidän työtehtävänsä vastasivat hankittua koulutusta. Avovastauksiin 

vastanneista (N=49) lähes kolme neljännestä kertoi olevansa paneelin lopussa (T4) 

tyytyväinen polkuunsa. Avovastauksissa tuli kuitenkin usein esille pettymys alan 

työllisyystilanteeseen ja viittaus vääriin valintoihin: 

”En kovin tyytyväinen. Koulun aikaisten harjoitteluihin olen tyytyväinen.” 

”Toivon, että olisin hakenut aikoinaan paremmin työllistävän alan 

koulutukseen. Toisaalta tein oikein, kun hain alalle, mihin minulla oli ja on 

intohimoa. Olen tyytyväinen, että hain jatkokoulutukseen 

ammattikorkeakouluun ja vanhoista ammattikoulun opinnoista on hyötyä 

nykyisissä opinnoissani.” 
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”Tykkään alasta, mutta ala on vaikea työllistymisen kannalta. Siksi olen välillä 

miettinyt, että olisi ehkä ollut järkevämpää valita ala, jossa olisi töitä tarjolla.” 

”Melko tyytyväinen, en olisi mennyt edelliseen työpaikkaani töihin jos olisin 

tiennyt millainen pomo siellä on.” 

”Olen erittäin tyytyväinen nykyiseen päätökseeni.” 

”Ihan tyytyväinen, haluan vain oman alan töitä.” 

”Melko tyytyväinen. Jos minulle olisi kerrottu enemmän opintovaihtoehdoista 

ja niiden sisällöstä niin olisin mennyt ammattikoulussa opiskelemaan 

liiketaloutta jolloin mielenkiintoa olisi ollut tähän mennessä valmistua jo 

ammattikorkeakoulusta. Toteutus venyi ja korkeakouluopinnot siirtyivät ja 

ovat edelleen toteuttamatta.” 

”Valitsisin eri alan.” 

”Hyvät työpaikat mutta pieni palkka.” 

”Suunnittelisin paremmin mitä haluan tehdä työkseni.” 

”Erittäin tyytyväinen, suunta on pysynyt vakaana ja eteneminen ollut hyvällä 

tasolla.” 

”Olen tyytyväinen. Ammattilukio antoi hyvän pohjan työelämälle ja 

korkeakoululle.” 

”Tyytyväinen. Kokoaika työ olisi mukava, mutta se ei riipu minusta.” 

”Yrittäminen on raskasta, perustaisin yritykseni ehkä toiselle paikkakunnalle” 

Haastateltavilta kysyttiin, mitä he odottavat 30-vuotiaana uraansa liittyvinä asioina 

minimissään toteutuvaksi. Elinikäisen motivaatiomallin mukaan ihmisten 

tavoitteet muuttuvat varhaisaikuisuudessa siten, että työhön ja perheeseen liittyvät 

tavoitteet kasvavat kolmannella vuosikymmenellä ja samalla koulutukseen ja 

ystäväpiiriin liittyvät tavoitteet vähenevät (Salmela-Aro, 2010). Nuorisobarometri (Myllyniemi, 2017) kysyi nuorilta vastaavasti sitä, mitä nuoret pitivät tärkeinä 

saavuttaa 35 vuoden ikään mennessä liittyen työntekoon tai koulutukseen. 

Vastaajista 78 prosenttia piti erittäin tärkeänä mahdollisuutta tehdä itseä 

kiinnostavaa työtä, 56 prosenttia piti erittäin tärkeänä pysyvää työsuhdetta, mutta 

vain 29 prosenttia korkeaa koulutustasoa. Pysyvää työsuhdetta erittäin tärkeänä 

pitäminen on kuitenkin laskenut vuosien 1998–2016 välisenä aikana tehdyissä 
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kyselyissä 13 prosenttia. Sen voinee ajatella kuvaavan yleisesti joko tietoisuutta 

epätyypillisten työsuhteiden todennäköisyydestä tai yleistä arvomuutosta. Tässä 

tutkimuksessa haluttiin selvittää valmistuneiden yleistä muutos- ja 

päämäärähakuisuutta ja sitä, minkälaisia odotuksia heillä on työnsä suhteen 

tulevina vuosina (liite 7 kuvio 8). Kun paneelin alkuosassa (T2) 44 prosenttia 

nuorista oli asettanut päämääräkseen kouluttautua korkeakoulussa ja työskennellä 

vastaavalla alalla, paneelin lopussa (T4) korkeakoulutustavoite oli enää 28 

prosentilla. Paneelin lopussa 50 prosenttia vastaajista tyytyi minimiodotukseen, 

jossa yksilöllä on jotain vakituista työtä. Kun odotuksia tarkasteltiin pääasiallisen 

toiminnan luokkien pohjalta, huomattiin, että 75 prosenttia työttömistä oli asettanut 

itselleen matalan tavoitteen, kun oman alan töissä olevilla vain 45 prosentilla oli 

tämä minimitavoite. Muun alan töissä olevistakin 64 prosenttia kertoi jonkin 

vakituisen työn olevan riittävä. Nämä voivat kertoa epäonnistuneesta alan 

valinnasta, liian suurista koulutusvolyymeistä tai omien elämäntapatottumusten 

asettumisesta, jolloin tulevaisuuteen ei enää aseteta suuria tavoitteita.  

Kysyttäessä, hakevatko henkilöt uutta työtä, haettiin vastausta 

tilannetyytyväisyyteen. Ristiintaulukoitaessa sitä vallitsevaan tilanteeseen peräti 90 

prosenttia oman alan töissä olevista ei hakenut uutta työtä ja vastaavasti 75 

prosenttia työttömistä haki uutta työtä tilanteessa T3. Huolestuttavana piirteenä 

havaittiin, että tällöin työttömistä 25 prosenttia ei hakenut uutta työtä. Työnhaun 

ongelmiksi nuoret nimesivät useimmiten verkostojen puutteen ja sen, että työpaikat 

ovat kaukana heidän asuinalueistaan (liite 7, kuvio 9). Kysymykseen vastanneista 

miehistä 22 prosenttia nuorista ilmaisi paneelin lopussa, että heillä oli 

henkilökohtaisia ongelmia. Tässä jää kuitenkin selvittämättä, mitä ne olivat. 

Viimeisessä kyselyssä (T4) tiedusteltiin kaikilta, olivatko henkilöt päivittämässä 

osaamistaan ja millä tavalla. Oman alansa töissä olevista 75 oli päivittämässä 

osaamistaan, työttömistä ei yksikään. Seitsemän prosenttia kaikista vastaajista oli 

opiskelemassa työnsä ohella. Yleisin tavoiteltavan tutkinnon tai osaamisen 

päivittämisen kohteena oli ammattikorkeakoulututkinto (44 %), seuraavaksi 

yliopisto- tai korkeakoulututkinto (19 %), uusi ammatillinen perustutkinto (18 %), 

mutta myös ammattitutkintoa oli opiskelemassa kymmenen prosenttia ja 

erikoisammattitutkintoa seitsemän prosenttia vastaajista. Perinteisiä linjoja 

rikkovasti tutkimusjoukon yliopistoon hakeutuneiden määrä yllätti etenkin 

sukupuolijaollisesti, sillä 16 prosenttia naisista ja 25 prosenttia miehistä oli 

tavoittelemassa yliopistotutkintoa. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti, että kun 

yksilö on tyytyväinen elämäänsä ja hän on tehnyt omasta mielestään oikeita 
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päätöksiä sekä tätä kautta edennyt työurallaan, hän voi myös tältä pohjalta 

suunnitella omaa elämäänsä uusien tavoitteiden kautta. 

9.2 Odotukset ja havaittu toiminta 

Nuorten työurapolkuja on tutkittu, jotta saadaan selville vastavalmistuneiden 

toiminta ja kiinnittyminen työmarkkinoille (Salmela-Aro et al., 2014; Salonen, 

2014). Yksi tutkimuksen maantieteelliseen tutkimusotteeseen liittyvä seikka oli 

selvittää, miten Hägerstrandin (2004) esittämää ja muiden edelleen kehittämää 

aika-tila-mallia voidaan soveltaa kuvaamaan työmarkkinoille astuvan nuoren 

kokonaiselämäntilannetta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Hänen ajatusmallinsa 

pohjautui aika-tila-prismaan, jossa yksilön toimintaa kuvattiin. Sen kuvausmalli oli 

kuitenkin rajoittunut ajassa ja tilassa tapahtuvaan liikkumiseen eikä siinä puututtu 

liikkumisen syihin (Morrill, 2005). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten 

ammatillisen koulutuksen jälkeisiä tapahtumia ja tila käsitetään toiminnalliseksi, ei 

maantieteelliseksi tilaksi. Hägerstrandin mallia laajasti soveltaen yksinkertaistettiin 

ajassa ja tilassa suunniteltuja ja toteutuneita pääasiallisia toimintoja luokittelemalla 

niitä omalla alalla työskentelyyn, muulla alalla työskentelyyn, päätoimiseen 

opiskeluun ja työttömyyteen. Perustutkintoja voitiin tarkastella erikseen 

polkumetaforan avulla.  

Sosiaaliset ja taloudelliset paineet ajavat ihmisiä tekemään päätöksiä ja 

muutoksia pääasiallisen toimintansa suhteen. Toimintaan johtavat päätökset voivat 

olla kertaluonteisia tai toisiaan seuraavia, mutta ihminen pyrkii kuitenkin 

toiminnassaan tyydyttävään ja itselleen mahdollisimman hyödylliseen tilaan. 

Tämän tutkimuksen paneelissa esitetty kysymys ”Arvioi, mikä on todennäköinen 

pääasiallinen toimintasi puolen vuoden kuluttua” oli asettelultaan sen tyyppinen, 

että pohtiessaan sitä yksilön täytyi ottaa huomioon Hägerstrandin (1970) esittämät 

yksilöön kohdistuvat rajoitukset: yksilön kyvykkyys, sosiaalinen ympäristö sekä 

auktoriteetit. Näin ollen nuoren arvio tulevaisuudesta ei olekaan ideaali vaan 

optimaalinen siinä ajassa ja tilassa, jossa he toimivat. 

Esimerkkinä opintojen jälkeisestä sovelletusta aika-tila-mallista on 

elintarvikealan koulutuksen suorittaneiden osalta (liite 9) kuvaus sitä, miten 

nuorten toimintaa voidaan esittää ajassa ja tilassa toisiaan seuraavien suunnittelujen 

ja toteumien seurauksena kohti sitä ihannetilaa, joka nuorella on omassa 

kognitiivisessa kartassaan. Tila määritellään tässä yksilön toiminnalliseksi tilaksi 

ja odotukset hänen strategiansa ilmentymiksi. Alakohtaisesti polkukuvaukset ovat 

erilaisia ja kuvaavat kyseisessä ajassa ja tilassa havaittua perustutkintokohtaista 
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keskimääräistä pääasiallista toimintaa. Tässä tutkimuksessa tietyt polut toteutuivat 

tietyillä koulutusaloilla usein, ja sen perusteella niitä voitiin profiloida tyypillisesti 

tapahtuviksi. Merkille pantavaa on se, miten polkukuvio, jossa on esitetty 

samanaikaisesti sekä odotukset että havaittu toiminta ajassa, tuo esille opintojen 

jälkeisen todellisuuden kohtaamisen tavoitteiden täyttymisen ja 

toteutumattomuuden kautta. Elintarvikealan polkukuvion visualisoinnissa huomio 

kiintyi siihen, kuinka opintojen aikaisesta optimismista työllistymisen suhteen 

astuttiin todellisuuteen opintojen jälkeen ajan kuluessa. Odotukset tulevalle 

toiminnalle olivat alkuun positiivisia suhteessa toteumaan, mutta tilanteiden 

realisoituessa odotukset tarkentuivat ja toteuma olikin paljon myönteisempi 

työllistymisen suhteen.  

Taustatiedot ja tarkentavat kysymykset selittivät poluissa havaittua toimintaa. 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin vertailemaan paneelin eri osia keskenään sen 

mukaan, miten suunnitelmat ja toteuma kehittyivät noin neljän vuoden kuluessa 

opintojen loppumisesta. Toiminnan perusteella oli mahdollista tehdä myös 

yksittäisiä henkilöpolkuja ja -profiileja, mutta siihen ei keskitytty tässä 

tutkimuksessa, sillä yksittäisten henkilöiden toiminnan yhteismitallistamisessa ja 

luokittelussa havaittiin ongelmia jo lisensiaattitutkimuksen aikana. Sen sijaan 

voidaan päätellä, että tietyssä ajassa ja paikassa toteutettu tietynlainen 

perustutkintokoulutus johtaa todennäköisesti tiettyyn tilanteeseen tulevilla työ- tai 

koulutusmarkkinoilla. 

Tutkinnon suorittamisen jälkeen nuorilla on edessään tyypillisesti joko suoraan 

työhön siirtyminen, varusmiespalvelukseen astuminen, välivuosi tai uusi polku 

jatko-opintojen kautta. Myös muita vaihtoehtoja on. Noin kahdeksan prosenttia 

vastaajista kertoi ensimmäisessä kyselyssä (T1), etteivät pääasiallista toimintaa 

koskevat kysymysvaihtoehdot kuvanneet heidän toimintaansa. Vapaissa 

vastauksissa esille nousivat toimintaa kuvaavina muun muassa työkokeilussa, 

tuntityöläisenä tai keikkatyöläisenä oleminen, ja tälläkin perusteella voitiin ajatella, 

että nuoret pyrkivät varsin kattavasti toimimaan aktiivisesti, jos eivät suoraan 

työpaikoissa niin kuitenkin toiminnassa, joka valmistaa heitä tulevaisuuteen heidän 

omien reittiensä mukaisesti.  

Ensimmäisen työpaikan nopea saanti on kriittinen menestystekijä myöhempää 

elämää ajatellen (Salonen, 2014). Alueellisen elinkeinoelämän tilanne ja 

ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus ovat testattavina, kun nuoret hakeutuvat 

ensimmäisiin koulutuksen jälkeisiin työpaikkoihin. Opiskelijat työskentelevät 

opintojensa aikana kesätöissä ja myös lukukausien aikana iltaisin ja 

viikonloppuisin. Tämä työskentely valmistaa heitä osaltaan siirtymään nopeasti 
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työmarkkinoille koulun päättämisen jälkeen. Kesätyön on todettu olevan 

huomattavasti yleisempää kuin lukukausien aikana tehty työ ja samalla on havaittu, 

että ammatillisen perustutkinnon opiskelijoiden keskuudessa miehet työskentelevät 

huomattavasti vähemmän opintojen aikana kuin naiset (Salonen, 2014). 

Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen elimellisesti liittyvä työssäoppiminen 

tarjoaa myös opiskelijoille mainion mahdollisuuden tutustua alaan, luoda yhteyksiä 

ja verkostoitua ennen varsinaista pidempiaikaista sitoutumista työmarkkinoille. 

Aiemmin tehtyjen selvitysten pohjana on se, että lapsuuden ja nuoruuden 

kokemukset vaikuttavat työuran alkuun merkittävästi. Esimerkiksi Sipilä et al. 

(2011) asettivat pitkittäistutkimuksessaan positiivisesti vaikuttaviksi tausta-

tekijöiksi lapsuus- ja nuoruusajan perheaseman, erityisesti vanhempien 

koulutustason, vanhempien työmarkkinatilanteen, perheen tulotason sekä 

perhetyypin sekä lisäksi asuinalueen, etenkin sen kaupunkimaisuuden. Heidän 

selvityksensä perusteella kyseiset tekijät vaikuttavat merkittävästi tutkinnon 

suorittaneiden työllistymiseen ja mahdolliseen pitkittyneeseen työttömyyteen. 

Vaikutus on tosin eri suuruinen ja suuntainen naisten ja miesten kesken. 

Työllistymisen laatua on tutkittu etenkin yliopistoista valmistuvien keskuudessa 

(Sainio, 2008), mutta sama uraseurannan tavoite niin määrälliseen kuin 

laadulliseen työllistymiseen liittyviin tekijöihin pätee myös ammatillisen tutkinnon 

suorittaneiden kohdalla. 

Yhtenä keskeisenä tehtävänä oli tutkia aineiston pohjalta, onko nuoria 

mahdollisuus tyypitellä vahvoihin profiileihin perustutkinnoittain ottaen samalla 

huomioon heidän mahdollisuutensa alueellisessa työllisyystilanteessa sekä 

menestymisensä koulutuksen aikana. Nopean työllistymisen on todettu parantavan 

työuralla kehittymistä, kun taas pitkittynyt työnsaanti heikentää sitä. Ammatillisen 

koulutuksen keskeinen tarkoitus on parantaa yksilöiden työllistymis-

mahdollisuuksia ympäröivän yhteiskunnan mahdollistamissa rajoissa. Mitä 

nopeammin tämä tapahtuu, sitä varmempi työurakehitys on ennustettavissa, ja 

vastaavasti jos nuori kohtaa vaikeuksia työpaikan saamisessa, hänen 

mahdollisuutensa jopa syrjäytyä ovat suuremmat (Salonen, 2014). 

Koulutuksen jälkeistä noin neljän vuoden aikaa seurattiin paneelin kyselyillä 

T1–T4. Jokaisessa kyselyssä henkilöiltä kysyttiin heidän pääasiallista toimintaansa 

ja siitä saatavaa kokonaisuutta kuvattiin kuvaajilla T1–T4 ja odotustansa tulevaksi 

toiminnaksi kuvaajilla O1–O4 perustutkintokohtaisesti. Tarkoituksena oli seurata 

yksilöiden tavoitteita toteumaan. Tulosten tulkintaan liittyi aluetaloudellisia ja 

yksilöön liittyviä tekijöitä, ja sen vuoksi ne olivatkin tilannekuvailevia eikä niistä 

voitu johtaa yleisiä päätelmiä. Koska alakohtaiset lukumäärät olivat pieniä, 
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odotusten ja toteumien välistä riippuvuutta ei osoitettu ainoastaan tilastollisesti 

vaan myös graafisten kuvaajien avulla (liite 8). Lähtökohtana odotusten ja 

toteuman väliseen tarkasteluun on oletus nuorten positiivisesta, aktiivisesta ja 

suunnitelmallisesta toiminnasta elämänpolkujensa suhteen. Jos nuori on valinnut 

ammatillisen perustutkintokoulutuksen, hänen voidaan lähtökohtaisesti olettaa 

haluavan työllistyä valitsemalleen alalle, ja se on perusmotiivina hänen 

toiminnalleen. Jatko-opintoihin hakeutuminen ammatillisen koulutuksen kautta on 

ollut mahdollista, mutta vasta reformin käytäntöön panoon liittyvän tehokkaan 

ohjauksen kautta käytännöllistä. 

Pitkittäistutkimuksessa voitiin vertailla pääasiallisen toiminnan tietyn 

toiminnallisen profiilin osuuksia kyseisen profiilin havaintojen kokonaismäärään 

ja testata niitä summafrekvenssien kautta. Siitä voitiin puolestaan tehdä päätelmiä 

alaan ja koulutukseen liittyvistä seikoista. Odotetuista ja toteutuneista tilanteista 

laskettiin koko paneelin aikaiset alakohtaiset frekvenssit, joita verrattiin keskenään, 

jotta saatiin selville henkilöiden alakohtainen suunnittelun ja todellisuuden suhde 

eri aloilla. Jos odotusten ja toteutuneen välillä voidaan löytää merkitsevyyttä, on se 

vahva osoitus ristiin menneistä poluista ammattialallisesti ja lopulta yksilönkin 

kannalta. Seuraamalla toiminnan odotuksia ja havaittuja pääasiallisia toimintoja 

profiileittain voidaan osoittaa ammattialakohtaiset vahvuudet tai umpiperät. 

Profiilit muokattiin mukailemaan Nurmen et al. (2002) tutkimuksessa käyttämää 

luokitusta, ja niille luotiin lyhenteet myöhempää luokittelua varten: 

1. Omalle alalle työllistyneet (OA) 

2. Muulle kuin omalle alalle työllistyneet (MA) 

3. Päätoimiset opiskelijat (OP) 

4. Työttömät (TT) 

Suhteessa tulevaisuuteensa nuoret arvioivat tulevaa tilannettaan nykyhetkeen 

mennessä koetun elämän ja heidän tulevaisuuskuviensa kesken. Opintojen 

loppuvaiheessa keväällä 2014 nuorilta kysyttiin omaa arviota heidän pääasiallisesta 

toiminnastaan valmistumisen jälkeen. Paneelin perättäisissä kyselyissä kysyttiin 

vallitsevan pääasiallisen toiminnan lisäksi myös sitä, minkä nuori arvelee 

tilanteensa olevan seuraavan mittauksen ajankohtana. Vertaamalla arvioita 

toteutuneeseen tilanteeseen voitiin tehdä päätelmiä heidän odotustensa 

realistisuudesta varhaisina työmarkkinavuosina ja samalla tyytyväisyydestä 

tehtyihin päätöksiin. Nuorilla oli jo varhain käsitys omista kyvyistään ja 

vahvistuvaa tuntumaa todellisuudesta. Kun odotuksia keväällä 2014 verrattiin 

todelliseen tilanteeseen tammikuun 2016 kyselyssä, huomattiin ristikkäisiä tuloksia 
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(liitteet 7 ja 8). Nuorten odotukset olivat kuitenkin pääosin alamittaisia suhteessa 

toteumaan jopa niin, että esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalta ja tieto- ja 

tietoliikennealalta työllistyttiin liki kaksi kertaa useammin omalle alalle kuin mitä 

odotukset olivat olleet.  

Pääasiallisen toiminnan luokkia yhdistettiin siis laskentaa varten siten, että 

uuteen luokkaan, ei työssä, yhdistettiin muut, äitiys- ja vanhempainlomalla olevat 

ja varusmiespalveluksessa olevat. Samoin muussa työssä oleviin yhdistettiin 

yrittäjänä tai ammatinharjoittajina olevat. Näin saaduista summafrekvensseistä 

muodostettiin koulutusaloittain odotetun toiminnan (O) ja todetun toiminnan (T) 

taulukko, jota testattiin Khii2-testillä. Koulutusaloja kuvaava taulukko (taulukko 19) 

kertoo, että tilastollisesti merkitseviä eroja odotusten ja toteumien suhteen koko 

neljän vuoden pitkittäistutkimuksessa löytyy etenkin Pikisaaren yksikön alojen 

osalta. 

Taulukko 19. Summafrekvenssien Khii2-arvot perustutkinnoittain (df = 4). 

Perustutkinto Khii2 p 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnot 15,582 0,0041 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 14,598 0,0061 

Audiovisuaalisen alan perustutkinto 7,879 0,0963 

Elintarvikealan perustutkinto 2,893 0,576 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 2,079 0,721 

Matkailualan perustutkinto 14,323 0,0061 

Hiusalan perustutkinto  2,079 0,721 

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 3,223 0,521 

Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto 11,026 0,0262 

1 ** p< 0,010, 2 * p< 0,05, 3 p< 0,10 

Taulukosta voidaan vahvistaa johtopäätös asialle, joka näkyy myös koulutusalojen 

odotuksia ja toteumaa kuvaavista kuvaajista. Myllytullin yksikössä matkailu- ja 

tieto- ja tietoliikennealat olivat sellaisia koulutusaloja, joissa pitkittäistutkimuksen 

aikana esiintyi tilastollisesti merkitsevää ristiriitaa asetettujen tulevaisuusodotusten 

ja havaitun todellisuuden välillä (liite 8, kuviot 11, 12, 13 ja 14). Pikisaaren yksikön 

kaikki perustutkinnot näyttivät tilastollisesti merkitsevästi sen, etteivät odotukset 

ja toteuma kohdanneet (liite 8, kuviot 1, 2, 3, 4, 5 ja 6). Näissä tapauksissa ristiriita 

oli negatiivinen siten, että odotukset olivat toteumaa suurempia. 

Vastaavasti voidaan päätellä, että hotelli-, ravintola- ja cateringalan sekä 

hiusalan koulutuksella (liite 8, kuviot 9, 10, 15 ja 16) on ollut vähiten ristiriitaa 

odotusten ja toteuman välillä ja näiden koulutusten jälkeen opiskelijoiden polku on 
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ollut sujuva sekä odotusten mukainen. Välittömästi koulutuksen päättymisen 

jälkeen ennakoitu työttömyys kuvasi sitä, millainen kuva alalle työllistymisestä on 

saatu koulutuksen kuluessa (taulukko 20). Tässä tarkastelussa myös vahvasti 

omalle alalle työllistäneet elintarvikealan perustutkinto samoin kuin hotelli-, 

ravintola- ja cateringalan perustutkintokin näyttivät sen, ettei työllistyminen ole 

helppoa uusille työmarkkinoille tulijoille. 

Taulukko 20. Työttömyyden odotus koulutuksen jälkeen T0–T1 henkilöä. 

Perustutkinto Odotus T0 henkilöä Toteuma T1 henkilöä 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnot 3 14 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 7 2 

Audiovisuaalisen alan perustutkinto 3 6 

Elintarvikealan perustutkinto 6 12 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 8 12 

Matkailualan perustutkinto 4 7 

Hiusalan perustutkinto  3 2 

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1 2 

Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto 4 11 

Alat erottautuivat näin ollen selvästi siinä, miten opiskelijoiden polut kulkivat. 

Elintarvikealan suunnitelmien ja toteumien aika-tila-polku on esimerkkinä 

tilanteiden visuaalisesta kuvauksesta paneelin eri vaiheissa (liite 9). Maan-

tieteellistä tilakäsitettä on tässä esitetty kuvaamalla perustutkintokohtaista 

tapahtumakarttaa, joka muodostuu perättäisten odotus- ja todellisuusmittausten 

pohjalta. Se ei kuvaa yksittäisten henkilöiden polkuja vaan tilannepolkuja kaikkien 

paneeliin osallistuneiden osalta. 

Paneelin eri kyselykertojen välillä näkyi nuorten luottamus tulevaan, joka kesti, 

vaikka tuleva tilannetoteuma olikin jatkossa negatiivinen työn saannin kannalta. 

Tästä tutkimuksesta ei selvinnyt se, oliko kyse luottamuksesta itseen, alaan vai 

alueeseen. Itseluottamus voi nuorella säilyä pitkäänkin, mutta saattaa vähitellen 

murentua toistuvien ja pitkään jatkuneen epäonnistumisen seurauksena. Tämä voi 

pahimmillaan johtaa jopa lannistumiseen ja syrjäytymiseenkin. Ne, jotka pettyivät 

luottamuksessaan valittuun alaan, päätyivät tämän tutkimuksen mukaan 

kokeilemaan muuta alaa. Ammatillinen koulutus tähtää vahvasti tietylle alalle 

työllistymistä tarjoavana, ja polut voivat tästä näkökulmasta olla liian kapeita 

yksilön ja työelämän kannalta. Alueellinen luottamus voi puolestaan särkyä 

monesta syystä, mutta yksilön kannalta luottamuksen puute voi olla positiivinen, 

jos se realisoituu muuttona alueelta sellaiselle alueelle, jossa alan työtä on tarjolla. 
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Kaiken kaikkiaan perustutkintokohtaisten summafrekvenssien merkitsevyyserojen 

perusteella voitiin todeta, että odotukset eivät toteutuneet kaikissa tutkimuksen 

kohteena olleissa perustutkinnoissa, joten asetettu hypoteesi H1 hylätään. 

9.3 Vahvat polut  

Tämän tutkimuksen perusteella ei ollut tarkoitus tehdä henkilöprofiileja 

kuvaamaan yksittäisten henkilöiden varhaisia opintojen jälkeisiä polkuja. 

Lopputulemana sosiaalisen tilan ja toimintateorian pohjalta tämän selvityksen 

mukaan voitiin päätellä, että tietyssä ajassa ja paikassa, tietyssä yksilöllisessä 

eletyssä elämässä tietynlainen koulutus johtaa todennäköisesti tiettyyn polkuun 

työmarkkinoilla tai koulutuksessa. Kulttuurimaantieteen ja aluekehityksen 

näkökulmasta eri alojen työllistävyydellä on suuri merkitys niin yksilöiden 

tulevaan toimintaan kuin itse aluetalouteenkin. Nuoret tekevät koulutusala- ja 

perustutkintovalintojaan valtakunnallisen ja alueellisen koulutustarjonnan 

perusteella, ja ammattiin valmistumisen jälkeiset mahdollisuudet osoittavat heille 

tulevan tien. Jos alan työllistävyydessä on ongelmia, yksilöt tekevät uusia 

suunnitelmia ja päätöksiä toiminnalleen sen mukaan.  

Tässä esittämäni polkuajattelu perustuu yksilön sosiaalisen tilan ja yksilön 

toimintateoreettisen mallin yhdistävään aika-tila-kuvaukseen, jossa yksilön 

toimintaa tarkastellaan tietyssä ajassa tietyllä alueella (Soja, 1989). Sen sijaan, että 

olisin kuvannut yksilön alueellista liikkumista, keskityin kuvaamaan sitä 

toiminnallisen tilan jatkumoa, joka muodostuu yksilön tekemästä suunnittelusta ja 

sitä seuraavasta toiminnasta. Polkumetafora pitää sisällään sen tosiasian, että polun 

kulkeminen vaatii aina aikaa ja risteävissä tilanteissa uuden suunnan hakeminen 

edellyttää uusia päätöksiä, joita arvioidaan vasta jälkikäteen. Ympäröivä 

yhteiskunta muodostaa sosiaalisine suhteineen polkuverkoston, ja yksilön 

kyvykkyys siinä tilassa ratkaisee sen, kuinka hyvän polun hän itselleen valitsee.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisia vahvoja ja 

heikompia polkuja ja tarkastella profiilikohtaisesti sekä perustutkintokohtaisesti 

niitä tekijöitä, jotka mahdollistivat kyseisen polun erottautumisen muista. 

Mikkonen ja Lavikainen (2012) tarkastelivat alakohtaista toimintaa neljä vuotta 

koulutuksen jälkeen työsuhteiden eri muotojen mukaan. Heidän havaintonsa oli se, 

että sosiaali- ja terveysaloilta valmistuneet työskentelivät muita aloja useimmin 

määräaikaisissa mutta oman alan töissä, kun taas tekniikan aloilta valmistuneet 

olivat usein vakituisessa kokopäivätyössä. Mikkosen ja Lavikaisen tutkimuksessa 

käytetty koulutusalaluokitus oli kuitenkin niin lavea, että siltä pohjalta on vaikea 
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nähdä perustutkintokohtaisia eroja. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tapahtumia 

paneelin keston ajan perustutkinnoittain. Vahvojen polkujen määrittämistä varten 

laskettiin koko paneelin aikaiset ilmoitukset kustakin pääasiallisen toiminnan 

tilasta ja niille laskettiin prosenttiosuudet. Vahvoiksi poluiksi määriteltiin siten 

sellaiset polut, jotka johtivat perustutkintokohtaisesti tyypilliseen pääasiallisen 

toiminnan tilanteeseen. Alueellisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen 

kehittymisen näkökulmasta joko omalle tai muulle alalle työllistävät polut ovat 

myös yritysten ja yhteiskunnan tarpeiden mukaisia, sillä silloin järjestetty koulutus 

ja koulutuksen jälkeinen työvoiman tarve kohtaavat. Työttömyyttä tai jatko-

opintoja kuvaavat polut ilmensivät mahdollista koulutuksen ylitarjontaa. Havaitut 

polut kuvattiin taulukossa perustutkintokohtaisesti vahvuusjärjestyksessä 

(taulukko 21). Summafrekvenssien pohjana olevat pääasiallisen toiminnan 

kuvaajat on kuvattu liitteessä 8. 

Taulukko 21. Vahvat ja heikot polut perustutkinnoittain. 

Perustutkinto Vahvin polku Seuraavaksi 

vahvin polku 

Heikoin polku 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnot TT5 (27 %) MA2 (25 %) OP4 (19 %) 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto MA (24 %) OA1 (21 %) TT (14 %) 

Audiovisuaalisen alan perustutkinto OP (26 %) TT (26 %) OA (22 %) 

Elintarvikealan perustutkinto OA (30 %) OP (27 %) MA (27 %) 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto OA (55 %) OP (14 %) TT (14 %) 

Matkailualan perustutkinto MA (29 %) OA (24 %) OP (21 %) 

Hiusalan perustutkinto  OA (46 %) TT (8 %) YR3 (8 %) 

Kauneudenhoitoalan perustutkinto MA (37 %) OA (30 %) YR (8 %) 

Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto TT (35 %) OP (18 %) OA (15 %) 
1 Omalle alalle työllistyminen, 2 Muulle alalle työllistyminen, 3 Toimiminen yrittäjänä tai 

ammatinharjoittajana, 4 Uusiin opintoihin hakeutuminen, 5 Työttömyys 

Tässä tutkimuksessa haettiin eri muuttujien kautta vahvistusta sille, että eri aloilla 

on tietynlainen vahva todennäköisen toteutumisen polku ja pohdittiin syitä sen 

toteutumiselle. Käsi- ja taideteollisuusalojen koulutukset näyttäytyivät tämän 

tutkimuksen valossa huonosti työllistäviltä koulutusaloilta, työttömyys oli odotettu 

vahva polku ja alalta lähdetään herkästi jatko-opintoihin. Käsi- ja 

taideteollisuusalan perustutkintokoulutuksille on perinteisesti ollut vaikea löytää 

suoraa vastinetta työelämässä. Vastine löytyy lähinnä taideteollisen yksilöllisen 

suunnittelun ja tuotevalmistuksen alalta, mutta toimintaan liitetään yleisesti 

yksityinen yrittäjyys eikä niinkään palkkatyössä oleminen.  
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Tekstiili- ja vaatetusalan koulutus antaa selkeitä valmiuksia työelämään, ja 

opiskelijat työllistyivät kohtalaisesti mutta useimmin muulle kuin omalle alalle. 

Perustutkinnon koulutusrakenteet periytyvät etenkin alueella aiemmin sijainneesta 

vaatetusalan teollisuudesta, mutta näyttivät antavan valmiuksia sijoittua muille 

kuin juuri koulutusta vastaavalle alalle. Audiovisuaalisen alan koulutuksessa oli 

joko ylitarjontaa tai järjestetylle koulutukselle ei löytynyt suoraa vastinetta 

työelämässä, sillä nuoret lähtivät jatkamaan opintoja, elleivät sitten olleet työttömiä. 

Koulutuksen sisältöihin liittyy vaikeasti määriteltäviä rakenteellisia ja tasollisia 

ongelmia sekä alan nopeaan tekniseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Alaan 

liittyvä tuotanto on keskittynyt vahvasti Etelä-Suomeen. 

Elintarvikealan, hiusalan sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutuksille 

näytti tämänkin paneelin perusteella olevan edelleen selkeä vastine ja tarve 

työelämässä, sillä nuoret työllistyivät hyvin omalle alalleen. Paikallisille alan 

palveluille on jatkuvaa kysyntää, ja koulutus vastaa sekä määrällisesti että 

sisällöltään alueen työvoimatarvetta. Matkailualalla opiskelleet työllistyivät 

pääasiassa muille aloille tai lähtivät jatkamaan opintojaan. Voi olla, että tähän on 

syynä alan opetussuunnitelman rakenteeseen liittyvät seikat, jotka eivät sovi 

sellaisenaan kaupunkimaiseen ympäristöön, johon nuoret mielellään opintojensa 

jälkeen jäävät. Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutus näytti tämän selvityksen 

mukaan olevan selkeästi todennäköiseen työttömyyteen johtava vahva polku. 

Tieto- ja tietoliikennealan koulutukseen itseensä oltiin aika tyytyväisiä, mutta 

osaamiselle ei näyttänyt olevan suoraa vastinetta ja tarvetta työelämässä. 

Koulutuksen liian suuri mitoitus lienee perua alueen aiemmasta vahvasta ICT-

teollisuuden työvoimatarpeesta. Painoviestinnän perustutkinnon vastaajamäärät 

olivat niin pieniä, ettei niistä tehty johtopäätöksiä vahvan polun suhteen. 

Yrittäjyyttä havaittiin pieniä määriä hius- ja kauneudenhoitoalalla, jossa ns. 

tuoliyrittäjyys madaltaa kynnystä työllistää itsensä. 

Yksilöllisesti tarkasteltuna menestyminen koulutuksen jälkeisessä elämässä 

näytti sujuvan hyvin silloin, kun henkilö oli valinnut sellaisen alan, jossa oli 

mahdollista työllistyä, hän oli tyytyväinen uraan liittyviin päätöksiinsä ja hänen 

sosiaalinen sekä fyysinen ympäristönsä mahdollistivat hänen toimintansa (Ejermo 

& Hansen, 2015). Työllistyminen laajentaa kaikkia elämän ulottuvuuksia ja 

mahdollistaa uusia tulevaisuuden suunnitelmia. Voidaankin sanoa, että työhön 

liittyvissä ratkaisuissa onnistuminen laajentaa yksilön henkilökohtaista sosiaalista 

tilaa (Lefebvre, 1991), kuten kuvio 18 havainnollistaa. 
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Kuvio 18. Toimintakyvyn eri muotoja. 

Tätä voidaan kuvata toimintakykyisyyden laadun paranemisena. Siinä toteutuu 

yksilön inhimillisen tarpeen osallistuminen tietoisesti omien elinolojensa 

määrittämiseen (Martin, 2006). Työttömyys voidaan puolestaan määritellä siten, 

ettei toimintaympäristö ole siinä ajassa ja tilassa antanut yksilölle mahdollisuutta 

käyttää hänen senhetkistä toimintakykyään. Työttömyys hidastaa monia muun 

muassa asumiseen ja parisuhteeseen liittyviä asioita, ja tyytymättömyys tehtyihin 

valintoihin latistaa kokonaisvaltaista aktiivisuutta sekä sosiaalisen tilan 

laajenemisen kokemusta. Pred (1981) on kuvannut ihmisen toimintaa toisiaan 

seuraavien päätösten valossa käyttäytymismatriisin avulla. Siinä matriisin toisena 

akselina oli käytettävissä olevan informaation määrä ja laatu ja toisena akselina 

kyky käyttää tätä informaatiota. Yksilö pyrkii toimimaan käytettävissä olevan 

informaation mukaan ja mahdollisimman taloudellisesti. Toisaalta taloudellisuuden 

ei aina tarvitse olla määräävä tekijä, vaan riippuen alueesta, jolle yksilö sijoittuu, 

muukin tavoite ja toiminnan suunta voi tuottaa yksilön kannalta kannattavan 

lopputuloksen. Hyvänä lopputuloksena voidaan siten ajatella yksilöä tyydyttävää 

suhteellista sosiaalista tilaa. Hermeneuttiseen ja elämismaailmaan perustuvan 

ajattelun mukaan ihmiset elävät samassa maailmassa, mutta koska heillä on 

erilaiset kokemukset aiemmasta elämästä, kukin kokee maailmansa eri tavalla ja 

elää omassa tilassaan. Sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ympäristön, 

koulutuksen, kokemusten ja niiden tuomien semioottisten taitojen avulla ihminen 

rakentaa elämismaailmaansa parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrkii saavuttamaan 

hänelle tärkeitä virstanpylväitä omassa elämässään (Kilbrink et al., 2018). 

Aika Aika

Työttömyyttä 
kokeneen polku

Työllistyneen 
polku

Tila Tila
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Viimeisen kyselyn (T4) aikana työllisistä 65 prosenttia eli parisuhteessa ja 20 

prosenttia avioliitossa asuen omistusasunnossa, kun työttömistä puolestaan 78 

prosenttia asui yksin vuokra-asunnossa. Työlliset olivat myös liikkuneet enemmän 

työn perässä niin, että Oulun kaupungin alueella heitä asui 67 prosenttia, kun taas 

työttömistä 89 prosenttia asui edelleen opiskelupaikkakunnallaan. Menestyminen 

on siten kokonaisvaltainen positiivisten tapahtumien ketju, joka ruokkii ikään kuin 

itseään saavutusten ja sosiaalisen tilan laajenemisen kautta. Työllistyminen 

tavoiteltuun ammattiin johtaa nopeaan asettautumiseen elämässä, johon kuuluvat 

pysyvämpään asumiseen ja parisuhteeseen liittyvät sitoutumiset. Työn perässä 

alueelta toiselle liikkuminen on myös nähtävä positiivisena saavutuksena, josta 

seuraa muita menestymiseen liitettäviä asioita elämässä. 

Tietyt perustutkinnot tuottivat aineiston mukaan hyvän työllistymisen, jos ei 

omalle niin ainakin muille aloille, kun taas toisilta aloilta oli vaikea saada jalkaa 

työelämään ja polku johti usein työttömyyteen tai jatko-opintoihin. Laskettaessa 

kaikki paneelin aikaiset merkinnät päätoimisesta opiskelusta elintarvikealan ja 

audiovisuaalisen alan perustutkinnon suorittaneet nuoret ilmoittivat selvästi muita 

perustutkintoja suorittaneista useammin itsensä opiskelijoiksi (taulukko 22). 

Yllättävää tässä on etenkin se, että elintarvikeala, joka työllisti omalle alalleen 

hyvin, näyttäytyy alana, josta hakeudutaan usein jatko-opintoihin. 

Taulukko 22. Päätoiminen opiskelu, summafrekvenssit T1–T4. 

Perustutkinto Opiskelijana N % 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnot 20 105 19 % 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 10 84 12 % 

Audiovisuaalisen alan perustutkinto 13 50 26 % 

Elintarvikealan perustutkinto 37 139 27 % 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 24 176 14 % 

Matkailualan perustutkinto 21 100 21 % 

Hiusalan perustutkinto  4 59 7 % 

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1 30 3 % 

Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto 17 92 18 % 

Tutkimuksessa havaitut työllistävät polut kertoivat suunnitellun ja yksilöllisesti 

halutun koulutuksen vastaavuudesta alueellisilla työmarkkinoilla. Useimmissa 

tapauksissa oli kyse palvelualoille työllistymisestä. Palveluiden tarve puolestaan 

kertoo siitä, että alueella on palveluita tarvitsevaa väestöä ja vastaavaa ostovoimaa. 

Työllistävät polut pidättävät työvoiman alueella, ja nuoret toimivat siten 

aluekehityksen edistäjinä tai ainakin alueellisen tasapainon ylläpitäjinä. Etenkin 



149 

työttömyyteen johtavat polut kertovat myös opintojen sisällön huonosta 

vastaavuudesta työelämän tarpeisiin. Tällaiset polut johtavat usein yksilön 

elämänpolkujen viivästymiseen ja yhteiskunnallisiin lisäkustannuksiin erilaisten 

tukien muodossa. Edellä kuvatun tarkastelun perusteella asetettu hypoteesi H2 

hyväksytään. 

9.4 Alueellinen sijoittuminen 

Paneelin kuluessa haluttiin selvittää ammatillista ja alueellista liikkuvuutta eli sitä, 

pysyivätkö henkilöt ensimmäisissä työpaikoissaan vai hakeutuivatko he muihin 

töihin, toiselle paikkakunnalle tai jatko-opintoihin. Tähän liittyi asetettu hypoteesi 

H3. Työpaikan vaihtaminen koetaan yleisesti vaikeaksi tapahtumaksi, ja jos siihen 

liittyy vielä maantieteellisen sijainnin muutos, on sillä monenlaisia vaikutuksia 

yksilön ja perheen elämäntilanteeseen. On kuitenkin havaittu, että työn perässä 

muuttaminen lisää yleistä hyvinvointia (Atkinson, 2013). Työhön liittyvä 

alueellinen sijoittuminen on samanaikaisesti sekä paikallinen että alueellinen ilmiö, 

johon liittyy yksilön kannalta erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikuttimia ja 

seurauksia (Creswell et al., 2016). 

Alueelliseen sijoittumiseen kytkeytyvät vahvasti myös nuorten asumiseen ja 

perhetilanteeseen liittyvät asiat, joita selvitettiin samanaikaisesti. Henkilön asumis- 

ja parisuhdetiedolla selvitettiin niiden mahdollista vaikutusta kulloiseenkin 

toimintatilanteeseen, päätöksentekoon ja työntekijän liikkuvuuteen. Tässä 

tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan työllisiksi tai työttömiksi itsensä 

ilmoittaneiden toimintaa. Salmela-Aro et al. (2011) painottavat siirtymää 

vanhemmuuteen hyvinvointia lisäävänä tekijänä ja siten uusien kehitystehtävien 

kannustimena. Parisuhteen on todettu vähentävän todennäköisyyttä työpaikan 

vaihtoon (Carless & Arnup, 2011). Työmarkkinoille tulon aikana työpaikkoja 

vaihdetaan merkittävästi useammin kuin myöhemmässä uravaiheessa (Salonen, 

2014). Työpaikkaa vaihdetaan, jotta voidaan lisätä yksilöllistä tyytyväisyyttä 

elämäntilanteeseen. Maantieteellinen liikkuvuus tulee päätettäväksi, kun tehdään 

päätöksiä työpaikkaa vaihdettaessa. Jos henkilö on sitoutunut asuinalueeseensa, 

kuten nuoret yleensä ovat ystäviensä ja sukulaistensa vuoksi, on työpaikan 

vaihtaminen vaikeaa (Donohue, 2007). Toisaalta, jos henkilö on halukas 

liikkumaan työn perässä, on todennäköisempää, että hän jatkossakin työskentelee 

koulutustasoaan vastaavissa tehtävissä (Sainio, 2008). 

Alueellinen liikkuvuus oli tutkimuksen maantieteellisen näkökulman tärkeä 

puoli, ja sitä selvitettiin kysymällä koti- ja työpaikan sijaintia peräkkäisissä 
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kyselyissä. Ammattien välistä liikkuvuutta ei erikseen selvitetty, mutta sen sijaan 

selvitettiin perustoimialojen välistä liikkuvuutta peräkkäisissä kyselyissä 

kysymällä työn toimialaa. Sitä tarkennettiin kysymällä henkilöltä yleistä 

tyytyväisyyttä työpaikan palkkaukseen, työaikoihin ja työoloihin. Voidaankin 

ajatella, että jos ihminen ei ole tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen, hän pyrkii 

muuttamaan sitä, ja se on sysäys myös alueelliseen liikkumiseen (Creswell et al., 

2016). Pyrkimys parempaan myöhempään sosioekonomiseen asemaan näkyi myös 

siinä, että päätoimisten opiskelijoiden määrä kasvoi aikavälillä T1–T4 15 

prosentista 29 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan uutta työtä harkitsevien määrä 

lisääntyi paneelin kuluessa liki kymmenellä prosentilla, samalla kun työhönsä 

erittäin tyytyväisten osuus laski, mikä onkin urakehityksen näkökulmasta 

luonnollista kehitystä (kuvio 19). 

 

Kuvio 19. Tyytyväisyys palkkaukseen, työaikoihin ja työoloihin T1–T4. 

Omalle alalleen työllistyneet olivat tyytyväisiä tilanteeseensa, sillä heistä paneelin 

lopussa (T4) vain noin kolme prosenttia oli tyytymättömiä työhönsä ja haki uutta 

työtä, kun taas muun alan töissä olevista noin 17 prosenttia oli hakemassa uutta 

työtä. Alueellinen liikkuvuus lisääntyi paneelin kuluessa siten, että Oulun 

kaupungin alueella asuvien ja työskentelevien määrä laski lähes viidenneksellä ja 

muualle Suomeen sijoittuneiden määrä kasvoi noin kymmenellä prosentilla (kuvio 

20). 



151 

 

Kuvio 20. Asuinalue T1–T4. 

Samaan aikaan toimialojen suhteissa eli ammatillisessa liikkuvuudessa (kuvio 21) 

ei tapahtunut merkittäviä muutoksia työuran alkuvaiheen jälkeen, jolloin 

tyypillisesti hakeudutaan palvelualoille, kuten vähittäismyynnin palvelukseen 

(Salonen, 2014). Paneelin myöhemmissä vaiheissa työmarkkinoille päässeet nuoret 

asettuivat aika vankasti alueellisesti ja ammatillisesti.  

 

Kuvio 21. Työpaikan toimiala T1–T4. 
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Paneelin lopussa (T4) 34 prosenttia nuorista kertoi työnhaun suurimmaksi 

vaikeudeksi sen, että työpaikat olivat oman asuinalueen ulkopuolella. Tämä kertoi 

käänteisesti tulkittuna siitä, etteivät nuoret olleet valmiita liikkumaan työn perässä. 

Naiset olivat kuitenkin liikkuvampia, sillä paneelin lopussa 26 prosenttia naisista 

asui muualla kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja miehistä 20 prosenttia. Tätä tukee myös 

Nuorisobarometrin tutkimus nuorten alueellisesta liikkumisesta (Pekkarinen & 

Myllyniemi, 2018).  

Alueelliseen liikkumiseen vaikuttaa asumisen ja perhesuhteiden vakiintuminen. 

Jos nuori elää parisuhteessa, on siitä huomattavasti vaikeampi lähteä uudelle 

paikkakunnalle kuin yksineläjän. Paneelin kuluessa asumiseen ja parisuhteisiin 

liittyvissä tekijöissä tapahtui luonnollisesti isoja muutoksia kohti itsenäistä ja 

parisuhteessa asumista sekä vuokrasuhteesta omistusasumiseen siirtymistä (kuvio 

22). Kun tilanteessa T1 tutkimusjoukosta 11 prosenttia asui yksin vanhempiensa 

luona, niin paneelin lopussa tilanteessa T4 heistä 18 prosenttia asui jo avioliitossa 

omistusasunnossa. Vakinaistuva asuminen ja parisuhde jäykistävät 

työmarkkinoiden joustavaa toimintaa siksi, että muutto toiselle paikkakunnalle 

hankaloituu. Paneelin lopussa perustutkintokohtaisesti tarkasteltuna kuusi 

prosenttia matkailualalle opiskelleista ja kolme prosenttia hotelli-, ravintola- ja 

cateringalalle opiskelleista asui edelleen lapsuudenkodissaan, kun vastaavasti 

muiden alojen osalta ei enää yksikään. Paneelin lopussa (T4) 88 prosenttia tieto- ja 

tietoliikennealalle opiskelleista asui edelleen Oulun kaupungissa, kun vastaavasti 

hotelli-, ravintola- ja cateringalalle, elintarvikealalle, audiovisuaaliselle alalle sekä 

tekstiili- ja vaatetusalalle opiskelleista noin 40 prosenttia oli jo muuttanut muualle 

Suomeen. 



153 

 

Kuvio 22. Asuminen ja perhetilanne % T2–T4. 

Kumppanin työ, perhetilanne, muu sosiaalinen tarve sekä asuminen muodostavat 

kokonaisuuden, joka vaikeuttaa työn perässä liikkumista. Nuorella ihmisellä 

sosiaaliset ja taloudelliset paikkaan ja alueeseen liittyvät siteet ovat vielä 

löyhemmät ja mahdollistavat siten liikkumisen. Paneelin kuluessa huomattiin, että 

paneeliin osallistuneet muuttivat Pohjois-Pohjanmaalta huomattavasti enemmän 

kuin taustalla olevasta oppilaitoksesta yleensä. Paneelin lopussa (T4) 75 prosenttia 

asui Pohjois-Pohjanmaalla, kun oppilaitoksesta yleensä valmistuneista asui 

alueella 84 prosenttia (Tilastokeskus, 2017). Muutto muualle Suomeen saattaa 

selittyä sillä, että paneelissa edustetut perustutkinnot olivat alueella huonosti 

työllistäviä. Toisaalta huonosti työllistäneen tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkinnon vastaajat jäivät alueelle. He olivat lähes kaikki miehiä. 

Kun tarkasteltiin paneelin aikaisia asuinalueita sukupuolijaolla, nähtiin selvästi, 

että naiset muuttivat pois Oulun ja koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta useimmin 

kuin miehet ja miehet asettuivat valtaosin Oulun kaupungin alueelle (kuvio 23). Yli 

viidennes paneeliin osallistuneista oli muuttanut pois Pohjois-Pohjanmaalta 

paneelin loppuun mennessä, ja heidän lisäksi yli kymmenen prosenttia oli 

muuttanut Oulusta muualle Pohjois-Pohjanmaalle. 
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Kuvio 23. Asuinalue T1–T4, naiset ja miehet. 

Uudelle alueelle muuton jälkeinen pääasiallinen elämäntilanne paneelin eri 

vaiheissa kertoi sen, että varsinkin työttömät pysyivät vankasti Oulun kaupungissa, 

kun taas muun kuin opiskelemansa alan töihin menneet olivat lähteneet ja löytäneet 

asuinpaikkansa joko muualta Pohjois-Pohjanmaalta tai muualta Suomesta. 

Kuvioissa 24, 25, 26 ja 27 on ristiintaulukoitu pääasiallisen toiminnan 

työllistymiseen liittyvät tekijät asuinalueittain paneelin eri ajankohtina. 
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Kuvio 24. Työllisten ja työttömien asuinalue T1. 

 

Kuvio 25.  Työllisten ja työttömien asuinalue T2. 
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Kuvio 26. Työllisten ja työttömien asuinalue T3. 

 

Kuvio 27. Työllisten ja työttömien asuinalue T4. 

Alueella pysymiseen tai sieltä pois muuttoon on luonnollisesti lukuisia muitakin 

syitä kuin työllisyysnäkökulmat, mutta ne ovat kuitenkin merkittäviä. Varsinkin 

työttömien osalta pohdittavaksi jää, onko liikkumattomuus syy vai seuraus. 

Työttömät asuivat valtaosin yksin vuokra-asunnossa ja he ilmoittivat 

merkittävimmäksi esteeksi työn saannin kannalta verkostojen puutteen tai 
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henkilökohtaiset ongelmat. Ne työttömät, jotka ilmoittivat (T3) hakevansa uutta 

työtä, olivat kuitenkin optimistisia tulevaisuutensa suhteen. Kun heiltä kysyttiin, 

mitä he minimissään odottavat 30-vuotiaana, lähes kolmannes ilmoitti 

tavoitteekseen omaan ammatilliseen koulutukseen liittyvän vakituisen työpaikan ja 

lähes viidennes kertoi tavoitteekseen korkeakoulututkinnon ja sitä vastaavan 

työpaikan. 

Hypoteesin H3 mukaan ammatillisen koulutuksen suorittaneet työttömät 

muuttavat työn perässä pois koulutusalueeltaan. Tämän paneelin seuranta osoitti 

kuitenkin, että työttömien nuorten liikkuvuus on varsin pientä, joten hypoteesi 

hylätään. 
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10  Pohdintaa 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammatillisen koulutuksen yksilö- ja 

aluevaikuttavuutta Pohjois-Pohjanmaalla empiirisin keinoin kvantitatiivisen 

tutkimuksen avulla. Pohjana tutkimukselle oli monitieteinen tarkastelukulma, jossa 

nivottiin teoriataustana yhteen sekä maantieteellisen sosiaalisen tilan teorian 

(Lefebvre, 1991) että kulttuurihistoriallisen toimintateorian lähtökohdat 

(Engeström, 1978). Se antoi mahdollisuuden tarkastella ammatillisen perus-

tutkintokoulutuksen alueellisesti tuottamaa kokonaisuutta yksilön kokemusten ja 

alueellisten tulosten valossa. Lähtökohta oli hedelmällinen, koska sen tarjoama 

holistinen näkökulma ei sitonut mihinkään yksittäiseen tieteenalan perinteeseen, 

vaan tutkijana saatoin tarkastella ammatillisen koulutuksen tuloksia ikään kuin 

nuorten silmin ja kokemuksin samalla peilaten niitä elinkeinoelämän ja 

koulutusinstituution näkökulmista. Yksilöä syvästi koskettava ja samalla tilaan 

liittyvä tarkastelu ei ole ongelmatonta, eikä se tässäkään tutkimuksessa tuonut 

tyhjentäviä totuuksia, mutta pyrki osaltaan avaamaan tieteiden välistä keskustelua 

yksilön ja yhteiskunnan välisistä suhteista. Kasvatuspsykologian ja kulttuuri-

historiallisen psykologian yksilökeskeisen tarkastelutavan yhdistäminen kulttuuri- 

ja yhteiskuntatieteiden sekä maantieteen sosiaalista tilaa korostavien tarkastelu-

kulmien kesken ei ole helppoa mutta avartavaa. Kumpulaisen (2012) mukaan 

Lefebvren (1991) teorian kolmijaon soveltaminen yksilön mahdollisuuksiin 

vaikuttaa omaan tilaansa on ongelmallista siksi, ettei se ota tarpeeksi huomioon 

yksilön eli subjektin itsemäärittelyä osana hallinnon käytäntöjä vaan lokeroi ne 

elettyyn tilaan kuuluviksi. Tämän tutkimuksen perusteella voin kuitenkin todeta, 

että nuorilla on vahvoja ennakko-odotuksia suhteessaan tulevaan työelämään ja 

siten siihen on liittynyt omaehtoista suunnittelua, joka vaikuttaa omalta osaltaan 

myös hallinnon käytäntöihin. Suunnittelun käsitän vahvasti sosiaalisen tilan teorian 

mukaiseksi eletyn tilan osaksi ja siihen liitettäväksi mentaaliseksi tilaksi, jota 

voidaan käsitteellistää myös kognitiiviseksi kartaksi. Opintoihin ja uravalintoihin 

liittyvä ohjaus liittyy sosiaalisen tilan teorian mukaan yksilön elämässä 

käsitteellistettyyn tilaan, ja yksilö joko käyttää ohjausta tai toimii yrityksen ja 

erehdyksen kautta. 

Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 alusta toimeenpantu reformi on suurin 

ammatillisen koulutuksen parissa toteutettu rakenteellinen uudistus 

vuosikymmeniin. Uudistusta ajavina voimina toimivat tutkintorakenteen 

uudistuksen tarve sekä tärkeimpänä elinkeinoelämän jatkuva muutostila. 

Uudistuksen kautta halutaan korostaa nykyaikaisia ja opiskelijalähtöisiä 
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oppimismalleja (Laukia et al., 2016) samoin kuin vahvistaa koulutuksen 

järjestäjien toimintamahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen kentässä. Yksilön 

kannalta reformi vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan sijoittua työelämään. Tämä 

tutkimus tarkastelee aikaa ja tapahtumia ennen uudistuksen toimeenpanoa 

käyttäytymismaantieteen teorian valossa. Yksilö pyrkii maksimoimaan hyödyn 

minimiponnistuksilla ja suunnittelee itselleen sellaisen polun, joka täyttää hänen 

tavoitteensa tulevassa elämässä. Koulutusta voidaan ajatella kompetenssin 

luomista tukevana instituutiona, ja työelämäosaaminen on kvalifikaatio-

kokonaisuus, johon osaamisen kehittämisellä tähdätään. Nuoret suunnittelevat 

oman urapolkunsa ja asettavat tavoitteita (Nurmi et al., 2002). Polulla on kuitenkin 

esteitä ja mutkia, jotka hidastavat matkaa ja saattavat johtaa jopa umpiperään. 

Maantieteellisten aika-tila-mallien soveltava visuaalinen hahmottelu koulutuksen 

jälkeisiin aikoihin antoi lisäkuvaa tyypitellä eri perustutkinnoissa opiskelleiden 

koulutuksen jälkeistä elämää, jota kuvasin toisiaan seuraavilla suunnitteluilla ja 

havaituilla toteutumisilla. Malli oli kuitenkin tällaisenaan hyvin yksinkertaistettu, 

perustutkintoa koskevaa toimintaa kuvaava, eikä siihen ole helppo lisätä toimintaan 

vaikuttaneita tausta- ym. muuttujia selittämään toimintaa, mutta se visualisoi hyvin 

ajassa ja tilassa tapahtuvaa suunnittelua ja toimintaa. Tässä tutkimuksessa käytetty 

aika-tila-ajattelu ei kuvannut fyysisiä etäisyyksiä eikä yksittäisiä henkilöitä, mutta 

vertaili heidän suunnitelmiansa havaittuihin toteumiin perustutkintotasolla ja 

viittasi siten heidän sosiaalisen tilansa laajentamiseen. 

Seurasin pohjoissuomalaisen ammattiopiston kahdesta yksiköstä keväällä 

2014 ammatilliseen perustutkintoon valmistuneiden nuorten elämää paneeli-

tyyppisellä kyselyllä noin neljän vuoden ajan heidän valmistumisestaan. 

Tutkimusmetodiksi valitsin pitkittäistutkimuksen, jotta nuorten opintojen 

jälkeisestä polusta saatiin riittävää seurantatietoa. Pitkittäistutkimus kuvastaa 

kehitystä ja ajallistakin tilannetta paremmin kuin yhteen ajankohtaan sidottu 

havainnointi. Paneelin kohteeksi valitut kaksi yksikköä olivat koulutusaloiltaan 

hyvin erilaisia. Oulun seudun ammattiopiston Pikisaaren yksikkö edusti 

valtaosaltaan kulttuurialan koulutusta, kun taas Myllytullin yksikkö oli 

monialainen oppilaitos. Kummatkin yksiköt tähtäsivät koulutuksessaan lähinnä 

palvelualan ammatteihin. Aineisto oli monin tavoin valikoitunut, eivätkä tulokset 

sen vuoksi ole laajasti yleistettävissä. Siten tutkimuksen tapausluonteisuus 

korostuu. Kyselyn tulosten heikosta yleistettävyydestä, muuttujien tyypistä ja 

aineiston pienuudesta johtuen keskityin raportoinnissa tilastollisen merkitsevyyden 

osoittamisen sijasta tarkastelemaan ennen kaikkea suoria jakaumia ja niiden 

kumuloitumista pitkittäistutkimuksessa. 
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Tämän tutkimuksen aineisto perustui opintojen päättövaiheessa tehtyyn 

kyselyyn (T0), neljään perustutkintoon valmistuneille tehtyyn kyselyyn (T1–T4) 

sekä työnantajille tehtyyn kyselyyn (TT). Paneelin aineiston keruuta varten sen 

kahdessa ensimmäisessä nuorille tarkoitetussa kyselyssä (T1 ja T2) toimitin 

Webropol-ympäristössä laaditun strukturoidun kysymyslomakkeen sähköisesti 

henkilön viimeiselle vastuuopettajalle. Opettaja täytti lomakkeen henkilö- ja 

yhteystiedot, soitti opiskelijan opintojen aikana oppilaitokselle antamaan 

puhelinnumeroon ja teki kyselyn suullisesti täyttäen kyselylomakkeen puhelun 

aikana. Tämän paneelin vastausprosentti oli kyselyn alkaessa 69 ja paneelin 

viimeisessä osassa 37 prosenttia. Aineiston kato oli verraten suuri, ja aiheellisesti 

herääkin kysymys, mitä kuuluu niille, jotka eivät vastanneet kyselyihin, vaikka 

heidän oma opettajansa otti heihin yhteyttä paneelin kahdessa ensimmäisessä 

osassa. Oliko kyse tavoitettavuusongelmasta vai nimenomaan siitä, että heille tuttu 

auktoriteetti oli yhteydenottajana? Kuitenkin yleisesti ottaen tämä yhteydenotto-

tapa näyttäytyi turvallisena ja tehokkaana tuottaen suuremman vastausprosentin 

kuin myöhemmissä paneelin osissa ja yleensä tämän luonteisissa kyselyissä, joissa 

kato on suuri (Mikkonen & Lavikainen, 2012). Paneeliin osallistuvat henkilöt 

vaihtelivat kyselystä toiseen siten, että lopulta vain 40 henkilöä vastasi kaikkiin 

paneelin kyselyihin. Lisäksi on asetettava kysymys, kuinka paljon tulokset olisivat 

poikenneet, jos aliedustetut ryhmät, etenkin tekniikan aloilla opiskelleet miehet 

olisivat vastanneet kaikkiin kyselyihin.  

Paneelin ensimmäisessä kyselyssä keskityin lähinnä toiminnallisiin, kuten työn 

saantiin ja työn luonteeseen liittyviin kysymyksiin. Paneelin myöhemmissä 

vaiheissa pureuduin tarkemmin myös taustatietoihin, joihin liittyi paljon yksilön 

sosiaalis-taloudellisiin tilanteisiin liittyviä herkkiäkin asioita. Jokaisen kyselyn 

lähetetiedoissa kohteelle kerrottiin tietojen käsittelyn luottamuksellisuudesta, ja 

tämä myös toimi koko kyselyn edetessä, koska nuoret myös vastasivat kyselyihin, 

vaikka ne lähetettiin vaihtelevia kanavia pitkin. 

Voin olettaa, että vastausten katoon liittyy useita tekijöitä, kuten yhteystietojen 

muutos ja opiskelijan ja opettajan henkilökohtaiset suhteet, mutta kontaktin 

saatuaan opettaja pystyi kuitenkin varmentamaan kysymysten oikean 

ymmärtämisen. Saattaa olla, että riippuvuussuhde kyselijän ja haastateltavan välillä 

vaikutti vastausten neutraalisuuteen. Kahdessa viimeisessä opiskelijakyselyssä (T3 

ja T4) lähetin lomakkeen suoraan vastaanottajille tiedossa olevien yhteystietojen 

perusteella, ja ainakin niissä kyselyissä voidaan olettaa, että vastaaja on kyennyt 

vastaamaan itsenäisesti ja riippumattomasti. Tässä tutkimuksessa käytin tulosten 

analyysia vasten hypoteesipohjaista asetelmaa, jossa testasin asetettuja hypoteeseja 
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tilastollisin menetelmin kyselylomakkeen muuttujien avulla. Voidaan kriittisesti 

tarkasteltuna sanoa, että kysymysten muuttujien luokittelukin oli liian 

tiukkarajainen, jotta yleistyksiä voitaisiin tehdä.  

Noin neljä vuotta ammatillisesta perustutkinnosta valmistumisen jälkeen on 

lyhyt ajanjakso ajatellen koko työuraa, jonka kesto Suomessa on keskimäärin 36 

vuotta (Salonen, 2014). Merkittävyydeltään ensimmäiset työvuodet ovat kuitenkin 

erittäin tärkeitä, ja niiden aikana saadut onnistumisen kokemukset edistävät 

elinaikaista menestystä tai päinvastoin, jos niissä koetaan epäonnistumisia, ne 

saattavat pahimmillaan johtaa jopa syrjäytymiseen. Tässä tarkastelussa keskityin 

pääasiassa työllistymiseen ja varhaisen työn luonteeseen liittyviin seikkoihin. 

Työpaikan saantiin ja siinä menestymiseen on lukuisa määrä erilaisia syitä, jotka 

eivät välttämättä liity henkilöiden osaamiseen saatikka koulutukseen. Tämän 

vuoksi tässä tarkastelussa valitsin paneelin kysymyksenasettelussa hypoteesien 

pohjaksi myös ulkoisia tekijöitä, kuten perhetaustan, maantieteellisen sijainnin ja 

päätöksenteon ohjauksen.  

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen, kouluttautuminen ja 

ensimmäiseen työpaikkaan pääseminen ovat sen polun valinneen nuoren ihmisen 

kannalta hänen elämänsä tärkeimpiä henkilökohtaisia päätöksiä ja ratkaisuja, joista 

jokainen kantaa vastuunsa itse. Tehdyt päätökset voivat olla kiihdyttäviä, hidastavia 

tai jopa estäviä, kun tarkastellaan yksilön oman elämän rakentamista pitkällä 

aikavälillä. Ammatinvalinta ja suuntautuminen tulevaan työhön ovat aina 

lähtökohtaisesti positiivisia asioita. Niihin liittyy runsaasti elämää parantavia 

mahdollisuuksia, ja niissä onnistuminen stimuloi muita ratkaisuja, kuten perheen 

perustamista ja lasten hankkimista. Uusliberalistisen maailmanjärjestyksen 

mukanaan tuoman epävarmuuden vuoksi tämä tavoitetila on uhattuna, ja yksilö 

saattaa huomata tavoittelevansa katoavaa järjestystä siinä vaiheessa, kun tärkeitä 

opintoihin liittyviä päätöksiä on jo tehty (Rintamäki, 2016). 

Työpaikkojen esimiehet toimivat käytännössä kunkin työtehtävän osalta 

yksilöiden kompetenssien ja työpaikan kvalifikaatioiden yhteensovittajina (Laukia, 

2013). Työnantajien arvion mukaan perustutkinnon suorittaneet astuivat varsin 

hyvin eväin työelämään. Vaikkakin työnantajien otos oli pieni, voidaan tällä 

perusteella sanoa, että ammatillinen koulutus on työpaikan saaneiden kohdalla 

täyttänyt ne kvalifikaatiovaatimukset, jotka ammatissa on osoitettu käytännön 

vaatimuksiksi. Nuoret olivat saaneet koulutuksessa perustaitonsa, jotka kehittyivät 

työelämässä ammattitaidoksi. Kielitaidon, asiakaspalvelutaidon ja työturvallisuus-

osaamisen suhteen esimiehet raportoivat vastauksissaan puutteista. 
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Koko paneelin tuloksia tarkasteltaessa voidaan hyvällä syyllä pohtia, oliko 

työttömiksi päätyneiden osalta kyse kompetenssin puutteesta vai työllisyys-

tilanteesta eli ammatillisen koulutuksen määrällisestä mitoituksesta (Numminen et 

al., 2017). Ja oliko pian uudelleen opintoihin lähteneiden osalta kyse jo aiemmin 

suunnitellusta portaasta seuraavalle koulutustasolle vai siitä, etteivät he saaneet 

haluamaansa työtä? Vai eivätkö nuoret olleet tyytyväisiä osaamisvaatimuksiin, 

jotka näyttäytyivät ensimmäisissä työpaikoissa? Alan valinta ja palkkaukseen 

liittyvät seikatkin ovat toki voineet osoittautua epätyydyttäviksi. Näitä seikkoja ei 

tässä tutkimuksessa voitu aukottomasti selvittää. 

Ammatillisen koulutuksen edelleen jatkuva keskittyminen on luonnollinen 

seuraus kaupungistumisesta ja toimintojen keskittymisestä kasvukeskuksiin, mutta 

se heikentää entisestään syrjäseutujen nuorten toisen asteen koulutuksen 

mahdollisuuksia. Lukioiden tukeminen kuntien omilla päätöksillä syrjäisemmillä 

seuduilla on tietysti sinänsä hyvä asia, mutta on myös yhteiskunnallinen 

arvovalinta ammatillisen koulutuksen kustannuksella. Sillä on myös osaltaan suuri 

ja pitkä vaikutus aluerakenteisiin. 

Kun lapsi kasvaa nuoreksi aikuistuakseen sen jälkeen, on lapsuuden 

elinympäristöllä ja vanhempien koulutus- ja tulotasolla todettu olevan suuri 

merkitys nuoruusajan siirtymävaiheisiin, joihin myös koulutusalan valinnat sekä 

valmistumisen jälkeinen työllistyminen liittyvät (Lämsä, 2009; Myrskylä, 2009). 

Vanhempien koulutus ja elintavat periytyvät edelleen, ja kotoa tuleva ohjaus 

vaikuttaa vahvasti työmarkkinoille siirtymisen vaiheessa. Valtaosalla, noin 60 

prosentilla tähän tutkimukseen osallistuneilla isän koulutustausta oli ammatillinen 

perustutkinto, joten sosioekonomisen aseman voidaan tämänkin tutkimuksen 

perusteella todeta periytyvän. Samoin lapsuus- ja nuoruusajan asuinpaikan 

kaupunkimaisuudella on todettu olevan suuri myönteinen merkitys nuoren 

myöhempään urakehitykseen (Aho & Koponen, 2001). Nyt seurattu kohderyhmä 

edusti yhteiskunnassa niitä henkilöitä, joilla oli taloudellinen mahdollisuus ja 

henkilökohtainen kyvykkyys hakeutua haluamaansa koulutukseen ja siinäkin 

suhteessa valikoitunut hyväosaisten piiriin. Se ei ole itsestäänselvyys 

Suomessakaan. Hätkähdyttävästi vuonna 2016 yli 21 prosenttia 20–24-vuotiaista 

miehistä ei ollut työssä eikä opiskelemassa, kun naisilla vastaava prosenttiluku oli 

15,4 (OECD, 2016). Näiden nuorten mahdollisuudet rakentaa omaa tulevaisuuttaan 

ovat huomattavasti pienemmät. 

Opiskeltavaan perustutkintoon ja sitä kautta tulevaan työhön liittyvät päätökset 

tehdään nuorena, usein 15-vuotiaana. Kypsyys omaan päätöksentekoon, 

ympäröivien ihmisten tarjoama ohjaus kriittisissä taitekohdissa, yhteiskunnan 
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tarjoamat ratkaisut päätöksenteon toteuttamiseksi ja yhteiskunnan taloudellinen tila 

vaikuttavat kaikki lopputulokseen yksilön kannalta. Lopputulos voi olla yksilölle 

tyydyttävä, tai hän toteaa lähtevänsä uudelle polulle joko itsensä kouluttamisen 

kautta tai kehittämällä itseään tietoisesti työelämässä hakeutumalla oman uran 

kannalta kiinnostavampiin työtehtäviin. Nykyinen uusliberalistinen talousmalli 

epätyypillisine työsuhteineen uhkaa tätä käsitystä vakaasta tulevaisuudesta. Nuori 

lähtee kuitenkin useimmiten suunnittelemaan tulevaisuuttaan perinteisen, vakaisiin 

työsuhteisiin perustuvan mallin mukaan (Myllyniemi, 2017). Perinne tähän tulee 

useimmiten hänen omasta perheestään ja sen kautta koetun työelämämallin mukaan. 

Yhtenä yhteiskunnan tärkeänä tehtävänä on huolehtia siitä, että jos yksilö 

myöhemmässä työelämässään haluaa kouluttautua muihin tehtäviin, hänellä on 

mahdollisuus hakeutua ammatillisen tutkintonsa pohjalta täydentävään 

koulutukseen tai korkeakoulutukseen. Korkeakoulujen valintaperusteisiin liittyvä 

uudistus vahvistaa ylioppilastutkinnon asemaa suhteessa ammatillisiin tutkintoihin, 

ja tämä tuo uhkia ammatillisen perustutkintokoulutuksen jälkeisen 

kouluttautumisen mahdollisuuteen (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016). Toisaalta 

ministeriö pyrkii pitämään huolen ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden 

jatko-opintomahdollisuudesta (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017). Jatko-

opintojen mahdollisuus onkin hyvä asia, sillä tämän tutkimuksen lopussa lähes 

neljännes vastaajista oli suorittamassa korkeakouluopintoja, niistä 19 prosenttia 

yliopistossa ja loput ammattikorkeakoulussa. 

Hakeutuessaan koulutukseen ja myöhemmin työelämän piiriin nuorella on 

edessään paljon vaihtoehtoja. Niiden myötä hän kohtaa isoja päätöksiä ja vastuita. 

Päätöksissä häntä ohjaavat hänen elinympäristönsä, media ja ennen kaikkea ystävät 

ja perhe (Myllyniemi, 2017). Kaikkein tärkeimmäksi ohjaustahoksi osoittautui 

tässäkin paneelissa oma äiti. Saattaa tosin olla, että paneeliin osallistuneiden 

naisvaltaisuus näkyi tässä äidin tukea korostavana. Se, että valitaanko opiskeltava 

ala realistisen suunnittelun vai jonkin muun tekijän, ehkä idealistisenkin perusteella, 

jää tässä osoittamatta. Havaittiin kuitenkin, että tietyillä valinnoilla oli 

ammatillinen umpiperä koulutuksen jälkeen.  

Mittasin nuorten odotuksia ja käsityksiä heidän tulevasta työllistymisestään 

tässä paneelissa monin tavoin. Jo opiskeluaikana toteutetuissa kyselyissä nuorilla 

oli vahvoja ennakko-odotuksia oman tulevan työllisyys- ja elämäntilanteensa 

suhteen, ja ne olivat luonteeltaan aika varovaisia. Realismi kasvoi odotetusti 

kyselyn edetessä ja kokemusten karttuessa. Odotusten ja todellisuuden suhteesta ei 

kuitenkaan voida vahvasti päätellä niihin vaikuttavista syistä. Varovaisuus 

odotuksissa opintojen loppuvaiheessa on ymmärrettävää, kun omista kyvyistä ja 
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työmarkkinoiden toiminnasta ei ole paljon kokemuksia. Nuoret ovat erilaisia 

suhteissaan tavoitteisiinsa, ja niissä heitä ohjaavat monet elinympäristöön ja 

perheeseen liittyvät seikat. Onneksi nuorilla on mahdollisuus laajentaa tulevia 

mahdollisuuksiaan uusilla opinnoilla, vaikka päällekkäinen koulutus ei olekaan 

tehokkuuden kannalta paras ratkaisu työelämän ja veronmaksajien näkökulmasta. 

Tässä tarkastelussa keskityin tarkastelemaan koulutuksen jälkeistä 

työllistymistä ja siitä saatavia kokemuksia myös aluevaikutuksen näkökulmasta. 

Nuorten tavoitteenasettelusta ja siitä seuraavasta käyttäytymisestä on runsaasti 

tutkimusaineistoa, jonka mukaan toimintaa suhteessa valmiuksiin voidaan 

luokitella eri tavoin. Willner (2015) määritteli urakehitykseen vaikuttaviksi 

erottaviksi tekijöiksi yleisesti valmiuksien tai informaation puutteen. Valmiuksien 

puute on tilanne, jossa henkilöllä ei ole motivaatiota, hänen on yleisesti vaikea 

tehdä päätöksiä tai hän tekee päätöksiä, joilla ei ole urakehitystä edistäviä 

vaikutuksia. Informaation puuttuessa voi olla kyse siitä, ettei henkilöllä ole tietoa 

päätöksenteosta, itsestään, ammateista tai kykyä hankkia uutta informaatiota. 

Informaatio voi myös olla ristiriitaista ja epäluotettavaa, ja hänellä voi olla sisäisiä 

tai ulkoisia konflikteja. Tässä paneelissa informaation tai valmiuksien puute eivät 

näyttäytyneet ongelmana ainakaan työn hakuun liittyvissä asioissa. Ratkaisevia 

olivat sen sijaan nuorten mielestä työelämän verkostojen puute ja se, että työpaikat 

olivat oman asuinalueen ulkopuolella. 

Nuoret löysivät paikkansa työelämässä verrattain nopeasti riippuen 

koulutusalasta ja perustutkinnosta. Alakohtaisesti tarkasteltuna alueellinen 

työllisyystilanne näyttäytyi selvästi työmarkkinatulokkaiden pääasiallisessa 

toiminnassa puolentoista vuoden kuluttua valmistumisesta. Mikkonen ja 

Lavikainen (2012) selvittelivät työllistymisen laatua toisella asteella eri alojen 

näkökulmasta. Heidän mukaansa valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä oli 

kymmenien prosenttien eroja eri alojen kesken. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 

työllistyminen oli vahvaa, kun vastaavasti kulttuuriala työllisti heikosti 

valmistumisen jälkeen. Sama voitiin todeta myös tässä tutkimuksessa. Vastikään 

ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneiden toiminta on riippuvaista paitsi 

heidän omista strategioistaan ja mahdollisuuksistaan, paljon myös alueellisesta ja 

alakohtaisesta talous- ja työllisyystilanteesta. Perustutkintokohtaiset vastaaja-

määrät olivat tosin pieniä, ja siksi niistä ei voi tehdä laajoja yleistyksiä. Kuitenkin 

voidaan pohtia, onko koulutuksen liika kapea-alaisuus vai alan työllisyystilanne se 

tekijä, joka ratkaisee työmarkkinoille pääsyn. Hiusala on tämän tutkimuksen 

perusteella hyvä esimerkki kapea-alaisesta perustutkinnosta, jolle on suora vastine 

palvelualan työpaikoissa. Sen alan koulutus työllistää hyvin, ja tutkimuksessa 
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mukana olleet henkilöt olivat itse tyytyväisiä koulutukseen. Tieto- ja tietoliikenne-

tekniikan ala on vastaavasti esimerkkinä koulutuksesta, jolle ei näytä olevan suoraa 

vastinetta työelämässä. Alalle työllistyminen on heikkoa, vaikka tietotekniikan alan 

työllisyys- ja tulevaisuusnäkymät ovat hyviä. Ehkäpä tässä koulutuksessa on 

määritelty opetussuunnitelman kautta väärin koulutuksen kohdealue työelämässä. 

Työnantajia voidaan hyvällä syyllä pitää koulutuksen tuottaman laadun 

arvioijina. He olivat tässä paneelissa tehdyn suppean otoksen perusteella varsin 

tyytyväisiä työelämätulokkaiden toimintaan ensimmäisissä koulutuksen jälkeisissä 

työpaikoissa. Myös nuoret itse raportoivat tyytyväisyydestä palkkaukseen ja 

työoloihin. Tätä samaa, varsin perinteisiin ja vakaisiin oloihin tyytyväisyyttä 

kerrottiin myös Nuorisobarometrin raporteissa (Myllyniemi, 2014; Myllyniemi, 

2017). 

Paneelin viimeiseen kyselyyn mennessä nuoret olivat jo selvästi itsenäistyneet. 

Lähes 40 prosenttia vastaajista asui yksin vuokra-asunnossa, ja vain noin seitsemän 

prosenttia asui enää vanhempiensa luona. Yli puolet heistä asui jo parisuhteessa 

kumppaninsa kanssa ja jo lähes 10 prosenttia omistusasunnossa. Nuorten 

työsuhteet vakiintuivat ja kokoaikaistuivat yllättävän nopeasti. Paneelin päättyessä 

noin 37 prosentilla vastaajista oli jo kokopäiväinen, toistaiseksi laadittu työsopimus. 

Osa-aikaisissa työsuhteissa työskenteli noin 35 prosenttia. Suuri osa-aikaisten 

määrä johtunee kuitenkin siitä, että valtaosa, noin 63 prosenttia työsuhteista oli 

palvelualoilla, joissa osa-aikaisten osuus on tyypillisesti korkea (Sutela & Lehto, 

2014). 

Ammatillinen ja alueellinen liikkuminen vaikuttavat aluerakenteisiin. Tästä 

näkökulmasta tarkasteltuna nuori on todellinen aluevaikuttaja. Jos odotusten ja 

toteuman suhteessa on toistuvaa ristiriitaa, yksilö tekee johtopäätöksiä oman 

toimintansa suhteen. Hän saattaa tyytyä muuhun kuin koulutustaan vastaavaan 

työhön, jäädä työttömäksi, hakeutua opiskelemaan lisää tai kokonaan uutta alaa tai 

sitten liikkua alueelta pois. Kaikilla näillä on vaikutus alueen rakenteeseen 

taloudellisesti, sosiaalisesti tai organisatorisesti. Etenkin alueelta pois muutto 

nähdään merkittävänä alueellisena vaikuttimena (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2017). 

Alueiden talouden ja sosiaalisen rakenteen näkökulmasta on tärkeää, että nuoret 

hakevat aktiivisesti työtä ja tilanteen niin vaatiessa muuttavat työn perässä muualle. 

Näyttää kuitenkin siltä, että monet työttömät tyytyvät syystä tai toisesta olotilaansa 

eivätkä heidän tulevaisuuden tavoitteensakaan ole kovin korkeita. Työttömien 

nuorten ohjaustaustasta ei tämän tutkimuksen perusteella voi pienen aineiston 

vuoksi tehdä johtopäätöksiä, mutta monet työttömät nuoret mainitsivat 
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tärkeimmäksi ohjaustahokseen äitinsä. Suuremmat aineistot antaisivat vahvemman 

kuvan ohjaustaustasta ja sen vaikutuksesta nuoren toimintaan sekä aktiivisuuteen. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa pureuduttiin yksilöiden odotuksiin ja niiden 

toteutumiseen. Havaintona oli se, että monilla aloilla todellisuus realisoitui 

suunnitelmia karummalla tavalla työttömyyden muodossa. Johtuipa se yksilön 

henkilökohtaisista ominaisuuksista, koulutuksen järjestäjän toiminnasta tai 

yleisestä talous- ja työllisyystilanteesta, voidaan johtopäätöksenä todeta, että 

yksilön tavalla tai toisella saama ohjaus on johtanut hänen ja sitä kautta alueenkin 

kannalta epäedulliseen tilanteeseen. Yksilö ei tällöin ole saanut sitä toimeentuloa, 

jota hän tarvitsee elämänsä rakennusaineiksi, ja hän on tyytymätön siihen 

tilanteeseen, jossa hän on. Alueen yritykset eivät saa tarvitsemaansa työvoimaa, 

koska yksilöt ohjautuvat talouselämän kannalta väärään koulutukseen. Samaan 

aikaan yhteiskunnalle koituu lisäkustannuksia erilaisten tukien ja uudelleen-

koulutuksen kustannusten muodossa. Tutkimukseni maantieteellinen kysymys 

liittyi siihen, voidaanko yhteiskunnan koulutusinstituutioiden toimintaa ja 

koulutuksen vaikuttavuutta eri aloilla arvioida sen mukaan, kuinka yksilöiden 

koulutuksen jälkeistä elämää koskevat odotukset toteutuvat. Tarkastelin nuorten 

koulutuksen jälkeisiä polkuja eri perustutkinnoista koulutuksen vaikuttavuuden 

näkökulmasta. Paneelin vastauksista voi päätellä, että nuorilla on vahva 

mentaalinen kartta, jossa on positiivisia odotuksia tulevaisuuteen. Jos odotukset 

toteutuvat, niillä on positiivinen vaikutus seuraaviin elämänvaiheisiin. Odotusten 

toteutumattomuus ei useinkaan ole kiinni nuorten henkilökohtaisista kyvyistä, 

toiminnasta tai toimimattomuudesta vaan siitä, että heillä ei ole ollut riittävästi 

tietoa ja oikeaan osuvaa ohjausta riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Floridan (1995) mukaan yhteiskunnan ja työelämän muuttuminen tietoa ja 

tietotyötä korostavaksi on vähentänyt massatuotannossa tarvittavaa työvoimaa, ja 

siten voidaan syystä kriittisesti arvioida ammatillisen koulutuksen rakenteita ja 

käytäntöjä vielä reformin jälkeenkin. Tutkimuksen paneeliin osallistuneet 

työllistyivät valtaosiltaan palvelualoille, ja niiden työvoimatarve on aika pysyvä, 

mutta riippuu alueen muusta aktiivisuudesta. Alueen ja yksilöiden kannalta voidaan 

sanoa, että alue voi hyvin, jos siellä asuvat yksilöt voivat luottaa suunnitelmiinsa ja 

niitä seuraaviin ratkaisuihin. Aluekehitystä ajatellaan yleisesti alueellisten 

organisaatioiden vastuualueeksi ja unohdetaan yksilön vaikutus siihen. Tarkastelin 

tässä tutkimuksessa aluetta mahdollisuuksien sateenvarjona, jossa nuoren eteen 

asettuu omien ominaisuuksien, ihmissuhteiden ja taloudellisten viitekehysten 

verkosto. Siinä hän kokeilujen kautta rakentaa omaa ja samalla alueen identiteettiä. 

Yksilön alueellinen ja alueiden välinen liikkuminen on yksilöllisesti osa hänen 
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innovaatioprosessiaan, ja yksilö on siten tulkittuna hyvin keskeinen aluekehittäjä. 

Jos nuori on tyytyväinen ratkaisuihinsa työelämän ja ihmissuhteiden 

kokonaisuudessa, hän jää alueelle rakentamaan sitä tai petyttyään muuttaa toiselle 

alueelle (Leveälahti, 2007). Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

paneelin loppuessa 25 prosenttia nuorista oli muuttanut pois Pohjois-Pohjanmaan 

alueelta. Luku voisi olla suurempikin, kun ottaa huomioon työllisyystilanteet 

alueella ja muualla Suomessa, mutta suurin osa nuorista oli kuitenkin alueuskollisia 

pysyen Oulun kaupungin alueella. 

Nuoret suhtautuvat tämän tutkimuksen perusteella koulutuksen jälkeisiin 

haasteisiin pääosin myönteisesti ja suuntasivat tulevaan toimintaansa realistisin 

sekä kokemuksen tuomin perustein. Tämän paneelin päättyessä noin 22 prosenttia 

vastaajista ilmoitti olevansa päätoiminen opiskelija. Se kuvastaakin sitä, että nuoret 

olivat määrätietoisia tulevaisuutensa kehittäjiä. Kun paneeliin osallistujilta 

kysyttiin paneelin lopussa heidän uraansa liittyviä odotuksia 30 vuoden ikään 

mennessä, liki kolmannes vastaajista odotti olevansa korkeakoulutettu ja 

työskentelevänsä opiskelemallaan alalla. Puolet vastaajista ilmoitti tyytyvänsä 

siihen, että heillä on jotain vakituista työtä, ja vain 15 prosenttia vastaajista kertoi 

tyytyvänsä vakituiseen työpaikkaan aiemmin opiskelemallaan alalla. Tämä saattaa 

kertoa yksilöllisen urakehityksen tarpeesta mutta myös sen, että perustutkinto-

valinnasta huolimatta nuoret uskovat saamansa koulutuksen pätevän myös muissa 

töissä. Tavoitteen asettamisen tai työmarkkinoiden toiminnan kannalta voidaan 

pitää huolestuttavana, että seitsemän prosenttia vastaajista kertoi tyytyvänsä siihen, 

että heillä on jotain määräaikaista työtä 30 vuoden iässä. 

Tämä tutkimus oli suurelta osaltaan kohderyhmän opintojen jälkeistä toimintaa 

selvittävä, mutta samalla myös maantieteen tutkimukseen ja menetelmä-

kehittämiseen liittyvä empiirinen tutkimus. Käyttäytymismaantieteen polku-

metaforan mukaisen aika-tila-mallin kehittely visualisoi hyvin perustutkinto-

kohtaisia polkuja, mutta vaatii jatkossa moniulotteisen ja yksilökohtaisen tilamallin 

kehittämistä, jos mallilla halutaan pureutua syvemmin odotusten ja toteutuneiden 

tilanteiden syihin. 

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida koulutuksensa vaikuttavuutta ja 

saa usein vasta vuosien kuluttua tietoa nuorten työllistymisestä. Tällöin saatavissa 

oleva tieto on kapea-alaista, eikä se millään tavalla ota kantaa syihin ja seurauksiin. 

Koulutuksen aikana kerätään ansiokkaasti tietoa koulutuksen prosessien 

toiminnasta ja opiskelijoiden jatkosuunnitelmista, mutta ei riittävällä tarkkuudella, 

jotta voitaisiin ottaa huomioon myös taustatiedot, kuten lapsuudenkodin 

sosioekonominen asema ja sen antama ohjaus. Yksilökeskeinen, tarpeeksi 
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monialainen ja pitkittäisluonteinen sosiaalisen tilan teoriaa hyödyntävä 

tutkimushanke olisi oiva jatko tälle tutkimukselle, jossa lähdettiin tarkastelemaan 

koulutukseen liittyvää kokonaisuutta kulttuurimaantieteen, aluevaikutusten ja 

koulutuksen rakenteiden näkökulmasta. Siitä aukesi uusi tarkastelukulma 

perusopetuksen jälkeistä elämää kokevien nuorten mahdollisuuksiin ja rajoituksiin 

tulevan elämän suunnittelussa. Jatkossa empiirisen tutkimuksen pohjalta toteutettu 

aito, riittävän pitkällä aikavälillä ja riittävän usein strukturoidulla tavalla mitattu 

kokemustilanne taustatekijöineen luo kuvan prosessista, jota voidaan kutsua 

reaaliennakoinniksi. Siitä saatava tieto systemaattisesti toteutettuna antaa 

koulutuksen järjestäjälle jatkuvaa tietoa koulutuksensa suuntaamisesta. Tästä 

hyötyvät sekä yksilö, talouselämä että yhteiskunta kokonaisuudessaan. 

Tutkimuksen empiiriset tulokset antoivat vahvistuksen sosiaalisen tilan ja 

toimintateorian pohjaan liittyen siihen kysymykseen, tuliko ammatillisen 

koulutuksen reformille aika nyt juuri sen vuoksi, etteivät yhteiskunnalliset 

institutionaaliset rakenteet olleetkaan aidosti yksilön elettyä elämäntilaa tukevia 

vaan vanhakantaisen jäykkiä. Näin ollen voidaan ajatella, että jos koulutusta 

koskeva toimintajärjestelmä oli ristiriidassa yksilön arkielämän kanssa, se synnytti 

poliittista painetta kohti reformia muuttamaan sen kautta käsitteellistettyä 

sosiaalista tilaa. Suomalainen ammatillinen koulutus on historialliseen 

viitekehykseen kuuluva poliittis-toiminnallinen yhteiskunnallinen rakenne, joka 

muuttuu hitaasti demokraattisen mallin mukaan. Yksilön eletty elämä vaikuttaa 

poliittisen vaikuttamisen kautta siten, että koulutukseen liittyvät toiminnalliset 

rakenteet muuttuvat ja työelämä saa tarvitsemaansa työvoimaa määrällisesti ja 

laadullisesti. 
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11 Johtopäätökset 
Psykologisten ja sosiaalisten tieteiden sekä maantieteen ihmisen toimintaa 

yhteiskunnassa tarkastelevien tahojen tulokulmat ovat varsin erilaiset. Siinä, missä 

psykologiset tieteet korostavat subjektitieteellistä näkökulmaa, tahtovat sosiaalisia 

ja sosiokulttuurisia sekä tilaa korostavat tarkastelukulmat unohtaa yksilön 

toiminnan merkityksen. Yksilön toiminnan ymmärtämiseksi tarvitaan kaikkia 

näkökulmia, ja siksi kulttuurimaantiede tarjoaakin tilakäsitteellään hyvän alustan 

tarkastella yksilön toimintaa yhteiskunnassa ja peilata sitä monitahoisesti niin 

yksilön kuin yhteiskunnankin tarpeiden näkökulmasta. Kun siihen yhdistetään 

kulttuurihistoriallisen toiminnan teoriaan pohjautuva toimintajärjestelmäajatus, 

voidaan puhua yksilön jäsennetystä toiminnasta sosiaalisessa tilassa. Siten tämä 

väitöskirjatutkimus liittyy holistisella ja monitieteellisellä lähestymistavalla 

kulttuurimaantieteen tutkimusperinteeseen ja siihen lähestymiskulmaan, että 

alueiden elinvoimaisuuden ja kehittymisen pohjana on yksittäisten yksilöiden 

toiminta. Tällaista yhteistarkastelua ei ammatillista perustutkintokoulutusta 

koskettavasti ole aiemmin tehty. Tässä merkityksessä tällekin tutkimukselle olisi 

tärkeä saada jatkuvuutta ja syvyyttä ottamalla huomioon yksilön aidot kokemukset 

esimerkiksi laadullisen tutkimuksen menetelmin.  

Tutkimuksen kohteena oli tiettyjä perustutkintoja edustavien Oulun seudun 

ammattiopiston kahden yksikön keväällä 2014 valmistuneet opiskelijat. Otos oli 

tarkasteltujen perustutkintojen ja sukupuolen mukaan valikoitunut, eikä siitä sen 

perusteella voitu tehdä laajoja yleistyksiä. Tuloksia voitiin kuitenkin verrata 

valtakunnalliseen Tilastokeskuksen sijoittumistietoon ja saada vahvistusta sille, 

että tämänkaltainen pitkittäistutkimus varhaisesta työllistymisestä on merkittävää 

ja antaa varsinkin oppilaitoksille perustietoa koulutuksen suuntaamisesta 

elinkeinoelämän tarvitsemille aloille tarvittavin sisällöin ja riittävin volyymein. 

Nopea tarpeeseen reagoiminen ei ole helppoa ammatillisessa perustutkinto-

koulutuksessa, mutta tarvittavia liikkeitä on lähdetty tekemään, ja niistä on hyvänä 

esimerkkinä vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen 

reformi. Tämä tutkimus kohdistui aikaan pääasiassa juuri ennen reformin 

toimeenpanoa ja antaa siten pohjan myöhemmälle reformin vaikutuksia koskevalle 

tutkimukselle. 

Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin uudistus ammatillisen 

koulutuksen rakenteissa kahteen vuosikymmeneen. Se kohdistaa huomion 

opiskelijan opintojen aikaiseen ohjaukseen, koulutuksen rakenteiden 

uudistamiseen ja koulutuksen järjestäjien toiminnan tehostamiseen. Kaikki nämä 
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ovat tervetulleita asioita, mutta ammatillinen koulutus tulee vielä paremmin saattaa 

yhteistoimintaan ympäröivän yhteiskunnan kanssa häivyttämällä alueellisia 

organisaatiorajoja. Reformi tulee kiinnittämään huomion koulutuksen aikaisten 

prosessien kehittämiseen, mutta ei tartu mielestäni riittävällä tavalla varhaisessa 

vaiheessa tapahtuvaan uraohjaukseen. Tämä vaatii yhteistyötä niin perusopetuksen 

kuin työvoimahallinnonkin kanssa. Yhteistyö yhdessä tehokkaan poikki-

hallinnollisen ennakoinnin kanssa takaisi mutkattomammat yksilölliset urapolut ja 

tehostaisi samalla koulutuksen ja työvoiman välistä yhteyttä. Elinkeinoelämän 

aktiivisempi mukaantulo, työvoimahallinnon kanssa tehtävä tiiviimpi yhteistyö ja 

koulutusorganisaatioiden joustavampi yhteistoiminta yksilön polkujen 

edistämiseksi ovat tulevaisuuden haasteita, joissa koulutuksen järjestäjät ovat 

mielestäni ensisijaisia aloitteentekijöitä ja toiminnan edistäjiä. Reformin 

vaikutuksia tulee jatkossa havainnoida tarkalla ja systemaattisella seurannalla. 

Yksilöt tekevät heille tarjottujen mahdollisuuksien perusteella päätöksiä 

omasta tulevaisuudestaan. Odotukset, mahdollisuudet ja sosioekonomiset tekijät 

vaikuttavat vahvasti siihen, millaisiin valintoihin yksilö päätyy. Toisen asteen 

koulutus on suomalaisen nuoren elämässä yksi tärkeimmistä varhaisaikuisuuteen 

liittyvistä päätöksistä. Hänellä on varsin nuorena tehtävänään valita joko lukio- tai 

ammatillinen koulutus. Jos hän valitsee ammatillisen perustutkintokoulutuksen, on 

edessä myös perustutkinnon valinta. Se puolestaan sitoo hänet tiettyihin 

ammatteihin tai ainakin rajoittaa hänen elinaikaista urakehitystään. Yhteiskunta 

näyttää olettavan, että nuori käyttäytyy rationaalisesti hakeutuessaan 

perusopetuksen jälkeiseen elämään. Nuoret tarvitsevat kuitenkin realistista, 

luotettavalta taholta tulevaa varhaista ohjausta. 

Nuorten henkilökohtaiset odotukset eivät toteutuneet kaikkien perustutkintojen 

osalta. Tutkimuksen pohjana ollut aineisto oli vahvasti vinoutunut tietyille 

koulutusaloille. Silti tämä tutkimus osoitti, että väärä koulutusalan valinta ja 

perustutkintojen kapea-alaisuus aiheuttivat monissa tapauksissa tyytymättömyyttä, 

kun odotukset eivät täyttyneetkään. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnot, 

tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto sekä matkailualan perustutkinto olivat 

erityisesti sellaisia, joissa odotukset eivät toteutuneet. Odotusten ja toteutumisten 

tarkastelussa ammatillisen perustutkinnon suorittaneet nuoret ovat järjestelmän 

arvioijia pyrkiessään suunnitelmiensa mukaan työmarkkinoille. Perustutkinto-

kohtaiseen yksilön tekemään suunnitteluun ja toimintaan perustuvan aika-tila-

mallin kehittely toi uutta näkökulmaa nuorten elämän sosiaalisen tilan teorian 

kuvaamaan tilaan. Polkumallia tuleekin kehittää moniulotteisemman 
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visualisointimallin perustaksi ottamalla siihen mukaan yksilöllinen tarkastelu 

suhteessa taustatekijöihin. 

Nuoret suunnittelevat omaa tulevaisuuttaan entistä varhaisemmassa 

elämänvaiheessa. He saavat vaikutteita niin perheeltään, ystäviltään, mediasta kuin 

koulussa toteutetusta ohjauksestakin. Hyvin pitkävaikutteinen valinta tehdään 

nuorena ja varsinkin ammatillisen koulutuksen kohdalla usein vailla realistista 

tietoa ammateista ja työelämästä. Tämäkin tutkimus osoitti sen, etteivät valinnat 

aina osu kohdalleen ja siten odotukset työn sisällöstä tai edes sen saatavuudesta 

eivät toteudu. Tämä johtaa jo opintojen aikana keskeyttämisiin ja uusiin valintoihin. 

Ammattiin valmistuneen nuoren kohdalla havainto alan huonosta työllisyys-

tilanteesta saattaa johtaa uusiin opintoihin ja sitä kautta pitkittyneeseen 

urakehitykseen. Nuorten ohjaus tuleviin ammatteihin tuleekin aloittaa paljon 

aikaisemmin kuin nykyään. Maailma on monimutkaisempi ja nopealiikkeisempi 

kuin silloin, kun Suomen ammatillisen koulutuksen järjestelmä luotiin. 

Ammatillisen koulutuksen reformikaan ei tuo siihen mielestäni suurta muutosta, 

sillä sen pääasiallinen näkökulma on opintojen aikaisessa ohjauksessa. Reformin 

mukanaan tuoma määrätietoinen ohjaus opintojen aikana tuottaa kyllä 

todennäköisesti parempia opiskelijatuloksia, mutta se ei poista sitä, että paljon 

asioita on päätetty jo ennen koulutukseen tuloa. Kun puhutaan joustamattomista 

työmarkkinoista, tarkoitetaan sillä sitä, etteivät työntekijät ja työ kohtaa toisiaan. 

Samoin voidaan tämän tutkimuksen ja arkikokemuksen perusteella kertoa 

joustamattomista perustutkinnoista, jotka kapea-alaisuudessaan sitovat varsinkin 

työelämän kynnyksellä olevia nuoria lähtökuoppiin. 

Henkilökohtainen alaa koskeva kiinnostus, tulipa se sosiaalisen verkoston, 

median tai henkilökohtaisten taipumusten puolelta, näyttää vaikuttavan vahvasti 

koulutusalan ja perustutkinnon valintaan. Tuleva todellisuus alkaa hahmottua jo 

opintojen loppuvaiheessa, ja se lieneekin koulutuksen yksi tarkoitus. Varsinkin 

perustutkintokoulutuksen työssäoppiminen antaa realistisen kuvan työelämän 

todellisuudesta niin työn sisällön kuin työllisyystilanteenkin osalta. Nuori tekee 

opintojen jälkeen ratkaisuja oman tulevaisuutensa suhteen, mutta yksilö ja samalla 

ympäröivä aluekin menettävät polveilevien polkujen muodossa aikaa ja 

tehokkuutta. Saattaa käydä niinkin, että kun nuori huomaa, ettei hän pääsekään 

toteuttamaan suunnittelemaansa polkua, hän jättäytyy tietoisesti tai osin 

tiedostamattaan yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle ja jopa syrjäytyy ajan 

kuluessa. 
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Opintojen aikaisen työssäoppimisen positiivinen vaikutus ensimmäisen 

työpaikan saantiin tuli tässäkin jälleen todistettua. Koulutuksen aikainen työssä-

oppimispaikka otettiin vakavasti portaana työelämään niin opiskelijoiden kuin 

työnantajienkin taholta. Työssäoppimisen käsite muuttuu koulutusreformin myötä 

koulutussopimukseen perustuvaksi työpaikalla tapahtuvaksi koulutukseksi, mutta 

käytännöissään vastaa kutakuinkin aiempaa työssäoppimisen käsitettä ja sisältöä. 

Siitä tuleekin kehittää kaikkien toimijoiden näkökulmasta vielä uskottavampi malli 

nuorten oppisopimuskoulutuksen rinnalle. Jos työnantajille annetaan vielä rooli 

rekrytoida opiskelijoita työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ja he saavat 

opintojen aikaisesta työllistämisestä esimerkiksi verotuksellista hyötyä, yksilö ja 

yhteiskunta hyötyvät siitä paremman sijoittumisen ja ennen kaikkea pienemmän 

nuorisotyöttömyyden kautta. 

Myös ammatillisen koulutuksen koulutusprosesseja tulee muuttaa siten, että 

vaikka koulutusalan ja perustutkinnon valinta säilyykin omaehtoisena prosessina, 

heti ammatillisen perustutkintokoulutuksen alkuvaiheissa opiskelijalle tulee 

ohjauksen ja työssäoppimisen kautta antaa mahdollisimman realistinen kuva siitä 

alasta, jolle hän on hakeutunut. Tällöin voidaan vielä järjestellä hakeutumista 

uudelle alalle eikä hukata nuoren ja koulutuksen järjestäjien resursseja tulevien 

opintojen keskeytysten ja opintojen jälkeisen huonon vaikuttavuuden vuoksi. Nuori 

ei ole aikuistumiseen liittyvissä elämänvaiheissa täysin kypsä itse muodostamaan 

käsityksiään tulevaisuudesta, saati työelämästä, vaan häntä täytyy ohjata 

ajattelemaan. 

Tämä tutkimus korosti sitä, että ammatillisen peruskoulutuksen tulee 

rakenteissaan ja toiminnallisissa sisällöissään kantaa enemmän huolta yksilöiden 

urakehityksestä kuin pelkästään heidän ammatillisesta kehittymisestään. 

Ammatillisten opintojen aikaisella ammatinvalinnan ohjauksella on suuri merkitys. 

Ne, jotka olivat olleet aktiivisia omassa urakehityksessään, raportoivat tässä 

tutkimuksessa myös onnistuneesta ohjaustyöstä opintojen aikana. Ohjaus 

edellyttää kuitenkin käytännössä nuoren omaa aktiivisuutta hakea ohjausta, mutta 

se on usein vaikeasti toteutettavaa, koska se liittyy opiskelijoiden ikävaiheeseen ja 

koulussa vireillä oleviin arkipäivän tilanteisiin. Nopealla ja uratoiveita 

tyydyttävällä työllistymisellä on suuri vaikutus nuoren tulevaan elämään. Siksi 

juuri tähän vaiheeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.  

Tutkimus osoitti, että ammatilliseen perustutkintoon koulutettuja oli liikaa 

lähes kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa perustutkinnoissa verrattuna kyseisten 

alojen työvoimatarpeeseen, sillä kaikilla aloilla esiintyi työttömyyttä. Eniten 

tarkastelujakson aikaista työttömyyttä havaittiin nuorilla, jotka olivat suorittaneet 
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käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoja tai opiskelleet tieto- ja tietoliikennealan 

perustutkinnon. Syytä siihen voidaan hakea ammatillisen koulutuksen 

historiallisesta perinteestä, alueen elinvoimaisuudesta tai työelämän muuttumisesta. 

Globaalin talouden aikana käsin tehtävä massatyö on siirtynyt paikallisesta 

sijainnista työvoimakustannusten osalta halvempiin paikkoihin. Ammatillisen 

koulutuksen rakenteet ovat hitaita muutoksille, ja siitäkin syystä syntyy tilanteita, 

joissa työvoima ja sen tarve eivät kohtaa. Koulutuksen sisältöön suhteessa 

työelämän tarpeisiin nuoret suhtautuivat sinänsä melko myönteisesti, mutta 

koulutus ei usealla alalla vastannut nuorten omiin odotuksiin tai työllistymiseen. 

Tämä ei sinänsä ole koulutusjärjestelmän tai kouluttajien syytä, vaan kuvastaa 

monimutkaista tilannetta työmarkkinoille tulon yhteydessä. Tämän vuoksi monesta 

suunnasta tuleva ohjaus ja mielikuvamainonta luovat nuorelle usein epärealistisen 

odotuksen. Onneksi monissa tapauksissa nämä odotukset silti täyttyivät, ja niin 

työelämä kuin työelämään tuleva nuorikin olivat tyytyväisiä tilanteeseen 

koulutuksen jälkeen. On kuitenkin syytä pohtia, onko tälle mainitulle odotusten ja 

toteuman kohtaamattomuuden ongelmalle jotain tehtävissä. Väitän, että hyvin 

suunnitellulla ja eri toimijoiden yhteistyöllä jo varhain toteutetulla 

henkilökohtaisella ohjauksella ja sparrauksella vältetään vinot valinnat ja samalla 

vastataan työvoiman tarpeen ja tarjonnan väliseen kohtaamattomuusongelmaan. 

Tutkimuksen kohteena olleet ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 

työllistyivät yllättävänkin hyvin vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta ja usein 

vielä suoraan koulutusammattiinsa. Varsinkin omalle alalle työllistyneet olivat 

tyytyväisiä tilanteisiinsa, ja paneelin lopussa heidän elämänsä oli usein asettunut 

aloilleen myös parisuhteen ja asumisen näkökulmasta. Kun työllisyyteen tai 

opiskelijana olemisen kysymykseen eli perustutkintokohtaisiin tuloksiin mentiin 

syvemmälle, huomattiin eroja, joista voidaan jatkossa suuremmalla aineistolla 

tehdä vahvempia johtopäätöksiä. Sitä, onko jonkin tietyn alan koulutusta liian 

vähän tai liikaa, on vaikea nähdä pelkästään vastavalmistuneiden työllistymisestä, 

mutta jos henkilö ei työllisty omalle alalleen, niin ainakin viitteitä tähän seikkaan 

löytyy. Pian opintojen jälkeen uudelleen päätoimiseksi opiskelijaksi päätyminen 

voi olla yksilön kannalta myönteinen seikka, jos ala kannustaa jatko-opintoihin. 

Tämän tutkimuksen perusteella uudet opinnot olivat valtaosiltaan 

ammattikorkeakouluopintoja, mutta tässä ei käynyt selville, olivatko uudet opinnot 

omalta tai muulta alalta. Suuret valmistumisen jälkeen havaitut päätoimisten 

opiskelijoiden määrät voivat kuitenkin kertoa myös huonosta alakohtaisesta 

työllistymismahdollisuudesta ja sitä kautta liian suurista koulutusmääristä. Etenkin 

käsi- ja taideteollisuusalalla opiskelleiden kohdalla huomio kiintyi siihen, että he 



176 

työllistyivät verraten hyvin mutta muulle kuin omalle alalle. Tämä kertoo siitä, ettei 

oman alan työpaikkoja ollut siinä tilanteessa tarjolla, mutta myös sen, että opitut 

taidot olivat siirrettävissä muun alan työhön. Tämä alleviivaa sitä, että 

ammatillisessa koulutuksessa tulee nykyistä enemmän keskittyä oppimistaitojen ja 

yleisten työelämätaitojen opiskeluun kapea-alaisten ammattispesifien taitojen 

opettelun sijaan. 

Otoksen perustutkintorakenteesta johtuen lähes puolet työllistyneistä 

vastaajista työskenteli paneelin päättyessä asiakaspalvelutehtävissä, mutta 

mielenkiintoista oli se, että noin 14 prosenttia vastaajista kertoi olevansa pohdintaa 

vaativissa, itsenäisissä asiantuntijatehtävissä. Tämä kertoo siitä, että työelämän 

tarpeiden ja vaatimusten muuttuessa perinteinen kuva ammattiopistosta pelkästään 

suorittavaan työhön suuntaavana polkuna on murentumassa ja ammatillisen 

perustutkinnon suorittaneet pääsevät yhä vaativampiin työtehtäviin. Varhaisten 

työvuosien työn luonne tarvitsee lisää empiiristä tutkimusta, jotta siitä voidaan 

tehdä johtopäätöksiä koulutusrakenteiden muuttamiseksi.  

Ensimmäisten koulutuksen jälkeisten työpaikkojen työnantajien edustajat 

olivat varsin tyytyväisiä nuoriin työntekijöihinsä ja kertoivat koulutuksen 

vaikuttaneen selvästi työelämätulokkaiden selviämiseen työtehtävistään. 

Rekrytoinnissa ei korostunut niinkään hankittu tutkintotodistus vaan tuttuus, joka 

useimmiten tuli työssäoppimisen pohjalta. Työnantajat korostivat kuitenkin, että 

nuoret tarvitsevat koulutuksen jälkeen ohjausta myyntitaidoissa, asiakkaan 

kohtaamisessa ja viestintätaidoissa. Näitä taitoja tuleekin kehittää entistä enemmän 

koulutuksen aikana. Kaiken kaikkiaan työnantajien kokemuksia työelämä-

tulokkaista tulee kartoittaa paljon laajemmalla otoksella ja systemaattisella 

koulutuksen jälkeisellä seurannalla.  

Työmarkkinatulokkaita tyypiteltäessä tarkasteltiin perustutkinnoittain neljää 

pääasiallisen toiminnan toimintatilaa paneelin eri ajankohtina, sekä suunnitelmina 

että toteumina: omalle alalleen työllistyneet, muulle alalle työllistyneet, opintojaan 

jatkaneet ja työttömät. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan, elintarvikealan ja 

hiusalan perustutkinnon suorittaneet kulkivat vahvaa omalle alalle työllistymisen 

polkuansa, kun taas käsi- ja taideteollisuusalan sekä tieto- ja tietoliikennealan 

perustutkinnon polut johtivat usein työttömyyteen. Matkailualan sekä tekstiili- ja 

vaatetusalan koulutukset johtivat useimmiten muulle kuin omalle alalle 

työllistymiseen. Audiovisuaalisen alan tutkinnon suorittaneille vahva polku oli 

jatkaminen uusissa opinnoissa.  

Kaikkien perustutkintojen osalta työttömiksi päätyneiden koulutuksen aikaiset 

suoritukset olivat jo matalampia, eivätkä he sittemmin sijoittuneet vankasti 
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työmarkkinoille. Tämän ryhmän ohjaukseen on luonnollisesti kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Muulle kuin omalle alalleen työllistyneet olivat kriittisempiä saamaansa 

koulutukseen kuin muut. Heidän polkunsa kertoo osaltaan alueen 

elinvoimaisuuden puutteesta, koulutusvolyymien väärästä mitoituksesta tai 

väärästä ammatinvalinnasta. Tämän tutkimuksen keskeinen tarkoitus oli raportoida 

nuorten varhaisista työelämäpoluista mutta myös arvioida sitä, kuinka hyvin 

ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeita. Paneelin lopussa 14 prosenttia 

vastaajista oli sitä mieltä, että koulutus vastasi erittäin hyvin työelämän tarpeisiin 

ja yli 60 prosenttia melko hyvin. Huonoksi vastaavuuden raportoi 16 prosenttia 

vastaajista. Ammatillisen koulutuksen toimijoiden tuleekin kuunnella tarkkaan 

työelämätulokkaiden tarinoita, jotta koulutusta osataan suunnitella ja toteuttaa 

työelämän tarpeiden mukaan reaaliennakoinnin hengessä. 

Omalle alalleen työllistyneet ovat ammatillisen koulutuksen ihannetapauksia, 

joissa koulutuksen suunnittelijoiden ajattelema polku toteutuu yhteiskunnan 

mahdollistamissa puitteissa. Työelämätulokkaiden alakohtaista profilointia 

kannattaa kehittää edelleen laajemmalla aineistolla yhdistelemällä rekisteritietoja, 

jotta koulutusorganisaatiot ja työelämä saavat paremman kuvan kaikista niistä 

tekijöistä, jotka vaikuttavat nuoren siirtymiseen koulutuksesta työelämään. 

Yksilökohtaisella toimintaprofiloinnilla tunnistetaan taas alakohtaisesti ne nuoret, 

jotka vaativat enemmän tukitoimia koulutuksen ja työelämän nivelvaiheessa. 

On tärkeää, että koko elinikäinen koulutus on mahdollisimman läheisessä 

vuorovaikutuksessa työelämän kanssa tuottamassa oikea-aikaista ja relevanttia 

tietoa työelämän tarpeista. Yhteiskunnan vastuu on etenkin koulutusrakenteissa. 

Niiden ei saa itsessään tuottaa vääriin päätöksiin ja polkuihin johtavia 

mahdollisuuksia, vaan rakenteiden tulee olla mahdollisimman joustavia ja 

kannustavia elinikäiselle koulutukselle, joka on ehdoton vaatimus muuttuvassa 

yhteiskunnassamme. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa on kyse 

ammattispesifien tietojen ja taitojen osaamisesta, mutta vielä enemmän työelämän 

yleisten mallien antamisesta. Jos tutkinnot ovat laaja-alaisia, niiden pohjalta 

voidaan tehdä ammatilliseen liikkuvuuteen eli alanvaihtoon liittyviä 

henkilökohtaisia päätöksiä, jotka hyödyttävät yksilöiden urapolkujen lisäksi 

aluetalouttakin. Koulutuksen alueellista, laadullista ja määrällistä mitoitusta varten 

tarvitaan laajempaa rekisteripohjaista tiedonkeruuta ja siihen liittyvää tutkimusta. 

Lähes neljännes nuorista muutti tarkastelujakson aikana pois Pohjois-

Pohjanmaalta. Nuori tekee koulutukseen ja työhön hakeutuessaan tärkeitä 

päätöksiä myös maantieteellisen sijoittumisensa suhteen. Opiskelupaikka voi olla 

lähellä tai kaukana kotiseudulta. Mitä kauempaa tullaan opiskelemaan, sitä 
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helpompi on asettua työhönkin muualle kuin kotiseudulle. Tämän paneelin pohjalta 

tunnistettiin sekä kotiseutu-uskollisuutta että työn tai jonkin muun tekijän perässä 

muuton halukkuutta. Muutos oli paneelin kuluessa merkittävä, sillä vuoden 

kuluessa asuinpaikkaa oli vaihtanut opiskelupaikkakunnalta muualle Suomeen jo 

12 prosenttia vastaajista ja paneelin loppuessa 24 prosenttia. Perheen perustaminen 

ja sitä kautta kiinteämpi asettuminen kiinnittää yksilön yhä tiukemmin 

asuinpaikkaansa ja supistaa täten niitä mahdollisuuksia, joiden perusteella voi 

tehdä uusia sijaintiin liittyviä päätöksiä oman urakehityksen suhteen. Paikalleen 

asettautuminen ja tyytyminen vaatimattomuuteen saattavat vinouttaa koko 

paikallisen seudun sosiaalista ja sosioekonomista rakennetta aiheuttaen 

työttömyyttä ja yleistä pahoinvointia. Siksi on tärkeä, että kaikki osalliset, perhe, 

koulu, kaveripiiri ja media, kiinnittävät huomiota tämän elämänvaiheen 

merkitykseen ja osaavat tukea ja ohjata nuoren päätöksentekoa elämän kriittisissä 

taitekohdissa. 

Ammatillisen koulutuksen aluevaikutuksia ei tunneta riittävällä tarkkuudella. 

Koulutusvolyymien ennakointi työvoimatarpeen mukaan on keskeinen lähestymis-

tapa. Työvoiman koulutuskustannusten ja aluetaloudellisten seurausvaikutusten 

yksilökohtainen arviointi auttaa panostamaan tehokkaampaan ohjaukseen. Yksilö 

on toimissaan tärkein aluekehittäjä, ja hänelle tulee antaa paras mahdollinen tuki 

toimia alueensa parhaaksi. Paras voi nuoren näkökulmasta tarkoittaa myös sitä, että 

häntä tulee kannustaa muuttamaan pois nuoruutensa kasvuseudulta tai 

opiskelupaikkakunnaltaan ja tarttua työhön, jos ei oman alan niin muun alan töihin. 

Se johtaa parempaan tulevaisuuteen kuin takertumalla paikkaan. Tämäkin tutkimus 

osoitti, että nuoret kyllä liikkuvat alueelta toiselle saadakseen työtä, mutta ne nuoret, 

jotka olivat työttöminä, eivät liikkuneet työn perässä, ilmaisivat heikkoja 

tulevaisuustavoitteita sekä kokivat työn hakuun liittyviä esteitä. 

Ammatillisen koulutuksen sektorilla ei ole samanlaisia systemaattisia 

koulutuksen jälkeisiä seurantajärjestelmiä kuin korkeakoulupuolella, mutta 

tämänkin tutkimuksen perusteella niiden merkitys on suuri, koska ennen kaikkea 

ne antavat koulutusorganisaatioille yleistä ja alakohtaista tietoa koulutuksen ja työn 

ensi vaiheiden kohtaamisesta. Tällä tavalla toteutettu opintojen jälkeinen ura-

seuranta voi merkittävällä tavalla auttaa opiskelijoiden ohjaamisessa, koulutuksen 

suuntaamisessa ja niiden volyymien määrittämisessä. Uraohjausta tukee myös 

ammatillisen koulutuksen alumnitoiminnan kehittäminen. Työllistyneiden 

opiskelijoiden aktivoiminen kannustamaan valmistuvia opiskelijoita ja kertomaan 

työelämän todellisuudesta on hyvä tapa lähestyä työelämää. Sillä jaetaan suoraa 

kokemusperäistä tietoa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuudesta ja lisätään 
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ammatillisen perustutkintokoulutuksen yleistä arvostusta työnantajien ja nuorten 

parissa. Kun yksilön itsensä tekemissä suunnitelmissa ja päätöksissä otetaan 

huomioon myös ympäröivän alueen organisaatiot sekä sen sosiaaliset ja 

taloudelliset mahdollisuudet tukea yksilöä poluillaan, voidaan puhua jo 

koulutuksen maantieteestä. Kokonaistilanteen selvittäminen vaatii kuitenkin lisää 

laajoihin monialaisiin rekisteriaineistoihin liittyvää tutkimusta. 

Yliopiston ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistoiminta on ollut 

vähäistä. Akateemisen maailman ja käytännöllisen koulutuksen on ollut vaikea 

kohdata toisiaan käytäntöjen erilaisuuden vuoksi. Yhteiset tutkimukselliset 

käytännöt tuovat kuitenkin ammatilliseen koulutukseen jämäkämmän 

kehitysotteen, ja samalla akateeminen maailma saa tietoa ammatillisen koulutuksen 

arvokkaista käytännöistä omaa tutkimustaan varten. Kulttuurimaantieteelliseen 

tutkimukseen ja eri teorianäkökulmiin liittyvien tutkimusmenetelmien 

kehittämisen kannalta tämä tutkimus antoi uuden, kohdistetun näkökulman yksilön 

sosiaalisesta tilasta koulutuksen näkökulmasta ja yksilön vaikutuksesta alueen 

kehitykseen onnistuneen koulutuksen kautta. Mallien kehittäminen vaatii kuitenkin 

moniulotteisempaa tapaa ottaa huomioon kaikki ne muuttujat, jotka vaikuttavat 

yksilön suunnitteluun, päätöksiin ja toimintaan. Laajemmat rekisteripohjaiset 

pitkittäistutkimukseen soveltuvat aineistot käsiteltyinä monimuuttujamalleilla 

antavat jatkossa kouluttajille selkeitä ohjeita suunnata koulutusta ja opintojen 

ohjausta yhteiskunnan moninaisiin tarpeisiin. 

Käsitykset työelämästä ja ammateista muodostuvat jo varhain. Kodista saatava 

ohjaus on edelleen tärkein. Paneelin lopussa lähes puolet työllistyneistä vastaajista 

nimesi oman äitinsä tärkeimmäksi perusopetuksen jälkeiseksi uraohjaajaksi. 

Tärkeimmäksi uraohjaajaksi nimesi isän vain muutama vastaajista. Äideille 

tuleekin tuottaa eri kanavilla paljon nykyistä enemmän tietoa ammateista ja 

työelämästä ja siten vahvistaa heidän tunnustettua rooliaan uraohjaajina. 

Yhteiskunnan tarjoaman, mahdollisimman objektiivisen ohjauksen merkitys on 

kuitenkin suuri. Siksi uraohjaus on aloitettava jo yläkoulun puolella 

tehokkaammalla tavalla kuin se nykyisin toteutetaan. Jos työvoimahallinto ottaa 

uraohjauksen tehokkaampaan käyttöön alueellisen elinvoiman edistämiseksi, 

paikallisten työvoimatoimistojen asiantuntijat voivat jalkautua yläkouluihin. 

Mielestäni parhaassa ohjausmallissa työvoimatoimistojen asiantuntijat ottavat 

jokaisen nuoren rekistereihinsä oppilaitosten opinto-ohjaajien avustamina jo 

perusopetuksen loppuvaiheissa antaakseen jatkossa säännöllisten tapaamisten ja 

mahdollisten testien muodossa yksilöllistä uraohjausta aina ammatin 

vakiintumiseen saakka. Tällä ehkäistään jo ennalta mahdollisia vääriä valintoja ja 
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vahvistetaan nuoren toiveita ja kykyjä vastaavaa ammatinvalintaa ottaen huomioon 

työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet.  

Ammatillisen koulutuksen aikainen ohjaus tapahtuu mielestäni parhaiten siten, 

että ammatillisen koulutuksen uraohjausjärjestelmä ajatellaan uudestaan 

yhdistämällä ja jakamalla asiaan liittyviä vastuita. Nuoret pitävät itsekin 

työmarkkinoille pääsyn tärkeimpänä tekijänä työnhakijan asennetta. Sen ja hyvän 

itsetunnon kasvattaminen on tärkeää mahdollisimman nuorena. Siinä nuorelle 

piirretään hänen pyrkimystensä, taipumustensa ja alueen mahdollisuuksien 

mukainen realistinen perushahmo, jota yksilö voi alkaa värittämään omien 

tarpeidensa mukaisesti. Tämä johtaa hyvään tulevaisuuteen niin yksilön kuin 

alueenkin hyvinvoinnin kannalta.  

Käytännön toiminnassa oppilaitoksen opinto-ohjaajat voivat olla vastuussa 

informaation jakamisesta ja nuorten tulevaisuuteen liittyvien tapahtumien 

järjestämisestä. Ammatilliset opettajat tulee asettaa vastaamaan uravalmennuksen 

perustoteutuksesta koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella. Nuorten uraohjaus 

pitää samalla ottaa ammatillisten opettajien palkkauksen perustaksi siten, ettei se 

perustuisi vapaaehtoisuuteen. Uraan liittyvät päätökset ovat kokonaisvaltaisia, 

monia elämänaloja yhteen liittäviä ja siksi uraohjausta tekevien on syytä opastaa 

nuoria näkemään kaikki päätöksiin liittyvät osa-alueet ja toimimaan niiden 

mukaisesti. Tällä toiminnalla toteutetaan tehokkaammin ammatillisen koulutuksen 

perustehtävää eli perustason ammattilaisten koulutusta ja ennen kaikkea luodaan 

opintonsa päättäville nuorille realistinen ja vahva pohja omien ja perheidensä 

tulevan elämän rakentamiselle. Nuorilla on vahva kuva tulevaisuudestaan, ja 

tehokkaammalla ohjauksella nämä toiveet toteutuvat varmemmin. Ohjauksen tulee 

olla tehokkaampaa ja moniulotteisempaa siten, että alueen taloudelliset piirteet 

otetaan huomioon. Alueen ja alojen työmarkkinatilanne on kerrottava ei ainoastaan 

nuorelle vaan koko perheelle, sillä perheen vaikutus valintoihin on edelleen 

voimakas. Työvoimahallinto on tässä erityisessä asemassa. Koulutuksen järjestäjät 

ovat osaltaan osallisia nuorten tekemiin vääriin valintoihin ja sitä kautta 

pitkittyneisiin henkilökohtaisiin polkuihin. Jos koulutuksen järjestäjä tarjoaa 

sisällöltään tai volyymiltaan sellaista koulutusta, jolle ei yhteiskunnassa ole käyttöä, 

on se tehnyt vääryyden houkutellessaan opiskelijoita avoimien koulutuspaikkojen 

ja niiden markkinoinnin kautta. Koulutuksen järjestäjän tekemä ennakointi pitääkin 

irrottaa omasta kehyksestään ja ottaa siihen mukaan vahva alueellinen 

yhteistyöverkosto, jossa alueellisen työelämän edustus on vahvin elementti. 

Ammatillisen koulutuksen reformi on nyt toteutusvaiheessaan. Julkisuudessa 

sitä on kiitelty työelämälähtöisyyden lisääntymisestä, mutta samalla on jo nyt 
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esiintynyt kritiikkiä siitä, paransiko reformi aidosti nuorten mahdollisuuksia päästä 

osaavana työntekijänä työmarkkinoille ja sitä kautta rakentamaan omaa elämäänsä. 

Yhteiskunnan täytyy edistää jatkossakin sisäistä dialogia, ja ammatillista 

koulutusta koskevaa tutkimusta täytyy mielestäni jatkaa, jotta sitä kautta voidaan 

edelleen luoda pohjaa ammatillista koulutusta kehittävälle ja yksilön tulevaisuutta 

tukevalle koulutuspolitiikalle. 
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Liite 1. Kyselylomake tammikuu 2015 

1. Yksikkö, josta valmistuit keväällä 2014? 

o Myllytulli o Pikisaari 

2. Opintoala, josta valmistuit Pikisaaressa? 

o Käsi- ja taideteollisuusala o Tekstiili- ja vaatetusala o Audiovisuaalisen viestinnän ala 

3. Opintoala, josta valmistuit Myllytullissa? 

o Elintarvikeala o Hotelli-, ravintola- ja cateringala o Matkailuala o Tieto- ja tietoliikenneala o Kauneudenhoitoala o Painoviestintä 

4. Osallistuitko samalla lukio-opintoihin? 

o Kyllä, tein samalla yo-tutkinnon o Tein osia yo-tutkinnosta o Tein kolmoistutkinnon (perustutkinto, yo-tutkinto ja lukion oppimäärä) o En osallistunut kaksoistutkinto-opintoihin 

5. Ikäni (tilanne 31.12.2014)? 

o Alle 20 vuotta o 20-24 vuotta o 25-29 vuotta o 30-50 vuotta o yli 50 vuotta 

6. Sukupuoli? 

o Nainen o Mies 
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7. Nykyisen asuinpaikkasi sijainti? 

o Oulun kaupungin alueella o Muualla Pohjois-Pohjanmaalla o Muualla Suomessa o Ulkomailla 

8. Mikä oli pääasiallinen toimintasi joulukuussa 2014 (viikko 52)? 

o Olin oman alani töissä o Olin muun alan töissä o Olin yrittäjänä/ammatinharjoittajana o Olin työttömänä o Opiskelin päätoimisesti o Olin varusmies- tai siviilipalvelussa o Olin äitiys- tai vanhempainlomalla o Mikään edellisistä ei kuvaa tilannettani 

9. Jos mikään edellisistä ei kuvannut tilannettasi niin kuvaa se tähän. 

 

 

 

10. Nykyisen työpaikkasi sijainti? 

o Oulun kaupungin alueella o Muualla Pohjois-Pohjanmaalla o Muualla Suomessa o Ulkomailla 

11. Nykyisen työsuhteesi kesto? 

o Alle 3 kk o Yli 3 kk 

12. Nykyisen työsopimuksesi luonne 

o Kokopäiväinen, toistaiseksi solmittu o Kokopäiväinen, määräaikainen o Osa-aikainen 
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13. Nykyinen työpaikkani ja esimieheni nimi 

 

 

 

14. Katsotko, että nykyinen työpaikkasi on viimeistä koulutustasi vastaava? 

o Kyllä o Ei 

15. Työpaikkasi toimiala? 

o Teollisuus o Rakentaminen o Kauppa o Palvelut o Kuljetus 

16. Kuinka tyytyväinen olet palkkaukseen, työaikoihin ja työoloihin? 

o Erittäin tyytyväinen, aion jatkaa jos mahdollista o Tyytyväinen, mutta harkitsen muuta työtä o Tyytymätön, haen uutta työtä 

17. Kuinka hyvin ammattiopistossa saamasi koulutus on vastannut työelämän 

tarpeita? 

o Erittäin hyvin o Melko hyvin o Aika huonosti o Erittäin huonosti 

18. Perustele, miltä osin koulutus ei ole vastannut työelämän tarpeita jos vastasit 

edellisessä c tai d 
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19. Työskenteletkö nyt siinä työpaikassa, missä olit työssäoppimisjaksolla 

opintojesi aikana? 

o Kyllä o En 

20. Miten arvioit lukio-opintojen vaikuttaneen työpaikkasi saantiin ja 

menestymiseesi työpaikalla? 

o Myönteinen vaikutus o Ei vaikutusta o Kielteinen vaikutus o En suorittanut lukio-opintoja 

21.  Arvioi, mikä tulee olemaan tilanteesi syyskuussa 2015? 

o Olen oman alani töissä o Olen muun alan töissä o Olen yrittäjänä/ammatinharjoittajana o Olen todennäköisesti työttömänä o Opiskelen päätoimisesti o Olen varusmies- tai siviilipalveluksessa o Olen äitiys- tai vanhempainlomalla 

22. Jos mikään edellisistä ei kuvannut arviota tilanteestasi niin kuvaa se tähän. 

 

 

 

23. Haetko uutta opiskelupaikkaa kevään 2015 aikana? 

o Haen toisen asteen ammatilliseen oppilaitokseen o Haen ammattikorkeakouluun o Haen yliopistoon tai tiedekorkeakouluun o Haen oppisopimukseen o En hae opiskelupaikkaa keväällä 2015 

24.  Jos mikään edellisistä ei vastannut aikeitasi niin kuvaa se tähän. 
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25. Saammeko ottaa sinuun yhteyttä uudestaan syksyllä 2015 esim. tekstiviestin 

tai WhatsAppin kautta? 

o Kyllä o Ei 

26. Olisitko halukas osallistumaan keväällä 2015 järjestettävään viime keväänä 

valmistuneiden iltaan, jossa jaettaisiin kokemuksia työelämästäja kuultaisiin 

uusia tuulia alakohtaisesti? 

o Kyllä o En o En osaa sanoa tällä hetkellä 

27. Vastaajan tiedot 

 

Nimi : 

Puhelin : 

Sähköposti : 

Osoite : 

Postinumero : 
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Liite 2. Kyselylomake työnantajille. 

1. Työntekijän nimi ja työpaikka? 

Etunimi : 

Sukunimi : 

Työpaikka : 

2. Millä perusteella valitsitte työntekijän? 

o Osaaminen todennettiin haastattelutilanteessa o Työntekijä oli opiskeluaikana työssäoppimassa o Työntekijä oli muuten entuudestaan tuttu o Tutkintotodistus oli tärkein valintaperuste 

3. Miten kuvailet työntekijäsi perusosaamista tällä hetkellä työtehtävässään? 

o Hän hallitsee työtehtävänsä ja suoriutuu niistä itsenäisesti o Hän osaa työtehtävänsä, mutta tarvitsee ajoittain apua o Hänen osaamisensa on puutteellista o Hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta 

4. Miten kuvailet työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia? 

1 = ominaisuus puuttuu, 5 = esimerkillinen 
 1 2 3 4 5 

Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoiminen           

Vastuunotto, tunnollisuus           

Monitaitoisuus, monitoiminen ammattilainen           

Tarkkuus, huolellisuus (siisti, järjestelmällinen)           

Motivaatio, aktiivisuus, myönteinen asenne työhön           

5. Miten kuvailet työntekijääsi asiakaspalvelijana? 

1 = ominaisuus puuttuu, 5 = esimerkillinen 
 1 2 3 4 5 

Palveluhenkisyys, palvelualttius           

Asiakaslähtöisyys, tarpeiden tunnistus           

Myyntitaidot, myyntitekniikka, kaupantekotaito, myyntityö           

Asiakkaan henkilökohtainen palvelu           

Asiakkaan palvelutarpeen/-tason tunnistaminen           

6. Miten kuvailet työntekijän lisäosaamista työssään? 

1 = ominaisuus puuttuu, 5 = esimerkillinen 
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 1 2 3 4 5 

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot           

Internetin hyödyntäminen omassa työtehtävässä           

Kassa- tms -järjestelmien käyttö           

Yleinen englannin kielen taito           

Tekninen tai alaan liittyvä terminologia, englannin kieli           

7. Miten kuvailet työntekijän yleistä työyhteisöosaamista? 

1 = ominaisuus puuttuu, 5 = esimerkillinen 
 1 2 3 4 5 

Työyhteisön yhteistyötaidot           

Persoonalliset, myötäsyntyiset ominaisuudet           

Motivaatio, aktiivisuus, myönteinen asenne työhön           

Työturvallisuusosaaminen           

Laatuosaaminen           

8. Miten arvelet hänen ammatillisen koulutuksensa vaikuttaneen hänen 

menestymiseensä nykyisessä työtehtävässä? 

o Ilman alan koulutusta hän ei selviäisi tehtävistään o Alan koulutus on selvästi antanut hänelle valmiudet näihin tehtäviin o Koulutuksessa on ollut muita kuin ammattispesifejä piirteitä, jotka ovat o vaikuttaneet myönteisesti o Koulutuksella ei ole ollut vaikutusta hänen nykyisen tehtävänsä hoitamiseen 

9. Miten arvelet ko. henkilön menestyvän työelämässä nykyisillä valmiuksillaan? 

o Hän tulee kehittymään työnjohtotehtäviin o Hän on henkilö, joka kehittää työpaikan työprosesseja o Hän selviytyy hyvin nykyisenlaisista työtehtävistä o Hän tarvitsee täydennyskoulutusta alalle o Hän ei sovellu alalle 

10. Saammeko ottaa teihin yhteyttä uudestaan saman asian tiimoilla? 

o Kyllä o Ei 
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Liite 3. Kyselylomake syyskuu 2015. 

1. Yksikkö, josta valmistuit keväällä 2014? 

o Myllytulli o Pikisaari 

2. Opintoala, josta valmistuit Pikisaaren yksikössä? 

o Kulttuuri: Puuala o Kulttuuri: Rakennusrestaurointi o Kulttuuri: Koruala o Kulttuuri: Vaatetusala o Kulttuuri: Tekstiiliala o Kulttuuri: Audiovisuaalinen viestintä o Tekniikka ja liikenne: Tekstiili ja vaatetus 

3. Opintoala, josta valmistuit Myllytullin yksikössä? 

o Elintarvikeala o Hotelli-, ravintola- ja cateringala o Matkailuala o Tieto- ja tietoliikenneala o Hiusala o Kauneudenhoitoala o Painoviestintä 

4. Mikä on korkein isäsi suorittama tutkinto? 

o Peruskoulu o Ylioppilas o Ammatillinen perustutkinto o Ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinto o Yliopistotutkinto 

5. Mikä on asumis- ja perhetilanteesi? 

o Asun vanhempieni luona o Asun yksin vuokra-asunnossa o Asun avoliitossa vuokra-asunnossa o Asun avioliitossa vuokra-asunnossa o Asun avioliitossa omistusasunnossa 
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6. Sukupuoli? 

o Nainen o Mies 

7. Mikä on nykyisen asuinpaikkasi sijainti? 

o Oulun kaupungin alueella o Muualla Pohjois-Pohjanmaalla o Muualla Suomessa o Ulkomailla 

8. Mikä oli pääasiallinen toimintasi syyskuussa 2015 (viikko 36)? 

o Olin oman alani töissä o 223 o Olin muun alan töissä o Olin yrittäjänä/ammatinharjoittajana o Olin työttömänä o Opiskelin päätoimisesti o Olin varusmies- tai siviilipalvelussa o Olin äitiys- tai vanhempainlomalla o Mikään edellisistä ei kuvaa tilannettani 

9. Jos mikään edellisistä ei kuvannut tilannettasi niin kuvaa se tähän. 

 

 

 

10. Mikä on nykyisen työpaikkasi sijainti? 

o Oulun kaupungin alueella o Muualla Pohjois-Pohjanmaalla o Muualla Suomessa o Ulkomailla 

11. Nykyisen työsuhteesi kesto. 

o Alle 3 kk o Yli 3 kk 
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12. Mikä on nykyisen työsopimuksesi luonne? 

o Kokopäiväinen, toistaiseksi solmittu o Kokopäiväinen, määräaikainen o Osa-aikainen 

13. Nykyinen työpaikkani: 

 

 

 

14. Mikä on nykyisen työsi keskeinen luonne? 

o Rutiinitehtävien suorittamista, ei pohdintaa vaativaa o Asiakaspalvelua o Asiantuntijatyötä tiimissä o Itsenäistä asiantuntijatyötä, pohdintaa vaativaa o Luovaa työtä o Esimiestyötä 

15. Mikä on työpaikkasi toimiala? 

o Teollisuus o Rakentaminen o Kauppa o Palvelut o Kuljetus 

16. Kuinka tyytyväinen olet palkkaukseen, työaikoihin ja työoloihin? 

o Erittäin tyytyväinen, aion jatkaa jos mahdollista o Tyytyväinen, mutta harkitsen muuta työtä o Tyytymätön, haen uutta työtä 

17. Kuinka hyvin ammattiopistossa saamasi koulutus on vastannut työelämän 

tarpeita? 

o Erittäin hyvin o Melko hyvin o Aika huonosti o Erittäin huonosti 
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18. Perustele, miltä osin koulutus ei ole vastannut työelämän tarpeita, jos vastasit 

edellisessä c tai d. 

 

 

 

19. Työskenteletkö nyt siinä työpaikassa, missä olit työssäoppimisjaksolla 

opintojesi aikana? 

o Kyllä o En 

20. Nimeä tärkein taho, joka on tukenut ja ohjannut sinua tähänastisissa 

peruskoulun jälkeistä koulutusta ja työnhakua koskevissa asioissa. 

o Isäni o Äitini o Sisarukseni o Läheiset kaverini o Oppilaitokseni opo o Työvoimatoimisto 

21. Arvioi, mikä tulee olemaan tilanteesi joulukuun viimeisellä viikolla 2015. 

o Olen oman alani töissä o Olen muun alan töissä o Olen yrittäjänä/ammatinharjoittajana o Olen todennäköisesti työttömänä o Opiskelen päätoimisesti o Olen varusmies- tai siviilipalveluksessa o Olen äitiys- tai vanhempainlomalla 

22. Kuinka tyytyväinen olet tähän asti tekemiisi ammattia ja työpaikkaa koskeviin 

päätöksiin? Mitä tekisit toisin? 
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23. Haetko tällä hetkellä uutta työtä? 

o Kyllä o En 

24. Jos olet hakemassa työtä niin nimeä 3 tärkeintä keinoa, joita käytät työnhaussa. 

 

 

 

25. Kerro, mikä on mielestäsi kaikkein ongelmallisinta työn saannin kannalta, jos 

yleinen työllisyystilanne jätetään huomioimatta. 

o Minulla ei ole tarvittavia verkostoja o Ammatillisessa osaamisessani on puutteita o En tunne tarpeeksi työelämän vaatimuksia o En hallitse työnhaun menettelyä o Minulla on henkilökohtaisia ongelmia o Avoimet työpaikat ovat asuinalueeni ulkopuolella 

26. Mitä minimissään odotat uraasi liittyen 30-vuotiaana? 

o Olen kouluttautunut korkeakoulussa ja työskentelen vastaavalla alalla o Minulla on ammatilliseen koulutukseeni liittyvä vakituinen työpaikka o Minulla on jotain vakituista työtä o Minulla on jotain määräaikaista työtä 

27. Vastaajan tiedot 

 

Nimi : 

Puhelin : 

Sähköposti : 

Osoite : 

Postinumero : 
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Liite 4. Kyselylomake tammikuu 2016. 

OSAO sijoittumiskysely 2016 

1. Yksikkö, josta valmistuit keväällä 2014. 

o Myllytulli o Pikisaari 

2. Opintoala, josta valmistuit Pikisaaren yksikössä. 

o Kulttuuri: Puuala o Kulttuuri: Rakennusrestaurointi o Kulttuuri: Koruala o Kulttuuri: Vaatetusala o Kulttuuri: Tekstiiliala o Kulttuuri: Audiovisuaalinen viestintä o Tekniikka ja liikenne:Tekstiili ja vaatetus 

3. Opintoala, josta valmistuit Myllytullin yksikössä. 

o Elintarvikeala o Hotelli-, ravintola- ja cateringala o Matkailuala o Tieto- ja tietoliikenneala o Hiusala o Kauneudenhoitoala o Painoviestintä 

4. Mikä on korkein isäsi suorittama tutkinto? 

o Peruskoulu o Ylioppilas o Ammatillinen perustutkinto o Ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinto o Yliopistotutkinto 

5. Mikä on asumis- ja perhetilanteesi? 

o Asun vanhempieni luona o Asun yksin vuokra-asunnossa o Asun avoliitossa vuokra-asunnossa o Asun avioliitossa vuokra-asunnossa o Asun avioliitossa omistusasunnossa 
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6. Sukupuoli. 

o Nainen o Mies 

7. Mikä on nykyisen asuinpaikkasi sijainti? 

o Oulun kaupungin alueella o Muualla Pohjois-Pohjanmaalla o Muualla Suomessa o Ulkomailla 

8. Mikä oli pääasiallinen toimintasi joulukuussa 2015 (viikko 52)? 

o Olin oman alani töissä o Olin muun alan töissä o Olin yrittäjänä/ammatinharjoittajana o Olin työttömänä o Opiskelin päätoimisesti o Olin varusmies- tai siviilipalvelussa o Olin äitiys- tai vanhempainlomalla o Mikään edellisistä ei kuvaa tilannettani 

9. Jos mikään edellisistä ei kuvannut tilannettasi niin kuvaa se tähän. 

 

 

 

10. Mikä on nykyisen työpaikkasi sijainti? 

o Oulun kaupungin alueella o Muualla Pohjois-Pohjanmaalla o Muualla Suomessa o Ulkomailla 

11. Nykyisen työsuhteesi kesto. 

o Alle 3 kk o Yli 3 kk 
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12. Mikä on nykyisen työsopimuksesi luonne? 

o Kokopäiväinen, toistaiseksi solmittu o Kokopäiväinen, määräaikainen o Osa-aikainen 

13. Nykyinen työpaikkani: 

 

 

 

14. Mikä on nykyisen työsi keskeinen luonne? 

o Rutiinitehtävien suorittamista, ei pohdintaa vaativaa o Asiakaspalvelua o Asiantuntijatyötä tiimissä o Itsenäistä asiantuntijatyötä, pohdintaa vaativaa o Luovaa työtä o Esimiestyötä 

15. Mikä on työpaikkasi toimiala? 

o Teollisuus o Rakentaminen o Kauppa o Palvelut o Kuljetus 

16. Kuinka tyytyväinen olet palkkaukseen, työaikoihin ja työoloihin? 

o Erittäin tyytyväinen, aion jatkaa jos mahdollista o Tyytyväinen, mutta harkitsen muuta työtä o Tyytymätön, haen uutta työtä 

17. Kuinka hyvin ammattiopistossa saamasi koulutus on vastannut työelämän 

tarpeita? 

o Erittäin hyvin o Melko hyvin o Aika huonosti o Erittäin huonosti 
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18. Perustele, miltä osin koulutus ei ole vastannut työelämän tarpeita, jos vastasit 

edellisessä c tai d. 

 

 

 

19. Työskenteletkö nyt siinä työpaikassa, missä olit työssäoppimisjaksolla 

opintojesi aikana? 

o Kyllä o En 

20. Nimeä tärkein taho, joka on tukenut ja ohjannut sinua tähänastisiss 

peruskoulun jälkeistä koulutusta ja työnhakua koskevissa asioissa. 

o Isäni o Äitini o Sisarukseni o Läheiset kaverini o Oppilaitokseni opo o Työvoimatoimisto 

21. Arvioi, mikä tulee olemaan tilanteesi ensi syyskuussa 2016 viikolla 36. 

o Olen oman alani töissä o Olen muun alan töissä o Olen yrittäjänä/ammatinharjoittajana o Olen todennäköisesti työttömänä o Opiskelen päätoimisesti o Olen varusmies- tai siviilipalveluksessa o Olen äitiys- tai vanhempainlomalla 

22. Kuinka tyytyväinen olet tähän asti tekemiisi ammattia ja työpaikkaakoskeviin 

päätöksiin? Mitä tekisit toisin? 
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23. Haetko tällä hetkellä uutta työtä? 

o Kyllä o En 

24. Jos olet hakemassa työtä niin nimeä 3 tärkeintä keinoa, joita käytät 

työnhaussasi. 

 

 

 

25. Kerro, mikä on mielestäsi kaikkein ongelmallisinta työn saannin kannalta, jos 

yleinen työllisyystilanne jätetään huomioimatta. 

o Minulla ei ole tarvittavia verkostoja o Ammatillisessa osaamisessani on puutteita o En tunne tarpeeksi työelämän vaatimuksia o En hallitse työnhaun menettelyä o Minulla on henkilökohtaisia ongelmia o Avoimet työpaikat ovat asuinalueeni ulkopuolella 

26. Mitä minimissään odotat uraasi liittyen 30-vuotiaana? 

o Olen kouluttautunut korkeakoulussa ja työskentelen vastaavalla alalla o Minulla on ammatilliseen koulutukseeni liittyvä vakituinen työpaikka o Minulla on jotain vakituista työtä o Minulla on jotain määräaikaista työtä 

27. Vastaajan tiedot 

 

Etunimi : 

Sukunimi : 

Puhelin : 

Sähköposti : 

Osoite : 

Postinumero : 
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Liite 5. Kyselylomake tammikuu 2018. 

OSAO sijoittumiskysely 2018 

1. Sukupuoli 

o Nainen o Mies 

2. Mistä yksiköstä valmistuit vuonna 2014? 

o Myllytulli o Pikisaari 

3. Mikä on korkein isäsi suorittama tutkinto? 

o Peruskoulu o Ylioppilas o Ammatillinen perustutkinto o Ammattikorkeakoulututkinto o Yliopistotutkinto 

4. Mikä on asumis- ja perhetilanteesi? 

o Asun vanhempieni luona o Asun yksin vuokra-asunnossa o Asun avoliitossa vuokra-asunnossa o Asun avioliitossa vuokra-asunnossa 

5. Mikä on nykyisen asuinpaikkasi sijainti? 

o Oulun kaupungin alueella o Muualla Pohjois-Pohjanmaalla o Muualla Suomessa o Ulkomailla 
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6. Mikä oli pääasiallinen toimintasi joulukuussa 2017 (viikko 52)? 

o Olin oman alani töissä o Olin muun alan töissä o Olin yrittäjänä/ammatinharjoittajana o Olin työttömänä o Opiskelin päätoimisesti o Olin varusmies- tai siviilipalveluksessa o Olin äitiys- tai vanhempainlomalla o Ei mikään edellisistä 

7. Jos mikään edellisistä ei kuvannut tilannettasi niin kuvaa se tähän. 

 

 

 

8. Nykyisen työsuhteesi kesto. 

o Alle 3 kk o Yli 3 kk 

9. Mikä on nykyisen työsopimuksesi luonne? 

o Kokopäiväinen, toistaiseksi solmittu o Kokopäiväinen, määräaikainen o Osa-aikainen 

10. Mikä on nykyisen työsi keskeinen luonne? 

o Rutiinitehtävien suorittamista, ei pohdintaa vaativaa o Asiakaspalvelua o Asiantuntijatyötä tiimissä o Luovaa työtä o Esimiestyötä 

11. Mikä on työpaikkasi toimiala? 

o Teollisuus o Rakentaminen o Kauppa o Palvelut 
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12. Kuinka tyytyväinen olet palkkaukseen, työaikoihin ja työoloihin? 

o Erittäin tyytyväinen, aion jatkaa, jos mahdollista o Tyytyväinen, mutta harkitsen uutta työtä o Tyytymätön, haen uutta työtä 

13. Työskenteletkö nyt siinä työpaikassa, missä olit työssäoppimisjaksolla 

opintojesi aikana? 

o Kyllä o En 

14. Kuinka hyvin ammattiopistossa saamasi koulutus on vastannut työelämän 

tarpeita? 

o Erittäin hyvin o Melko hyvin o Aika huonosti o Eritäin huonosti 

15. Perustele, miltä osin koulutus ei ole vastannut työelämän tarpeita, jos vastasit 

edellisessä c tai d. 

 

 

 

16. Nimeä tärkein taho, joka on tukenut ja ohjannut sinua tähänastisissa 

perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja työnhakua koskevissa asioissa. 

o Isäni o Äitini o Sisarukseni o Läheiset kaverini o Oppilaitokseni opo o Työvoimatoimisto 
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17. Kerro, mikä on mielestäsi kaikkein ongelmallisinta uuden työn saannissa jos 

yleinen työllisyystilanne jätetään huomioimatta. Valitse yksi. 

o Minulla ei ole tarvittavia verkostoja o Ammatillisessa osaamissessani on puutteita o En tunne tarpeeksi työelämän vaatimuksia o En tunne työnhaun menettelyä o Minulla on henkilökohtaisia ongelmia o Avoimet työpaikat ovat asuinalueeni ulkopuolella 

18. Mitä minimissään odotat uraasi liittyen 30-vuotiaana? 

o Olen kouluttautunut korkeakoulussa ja työskentelen vastaavalla alalla o Minulla on ammatilliseen koulutukseeni liittyvä vakituinen työpaikka o Minulla on jotain vakituista työtä o Minulla on jotain määräaikaista työtä 

19. Oletko päivttämässä osaamistasi? 

o Opiskelen päätoimisesti uutta tutkintoa o Opiskelen päätoimisesti saadakseni ammattipätevyyskortin o Opiskelen työn ohessa uutta tukintoa o Opiskelen työn ohessa saadakseni ammattipätevyyskortin o Olen työvoimakoulutuksessa o En ole päivittämässä saamistani tällä hetkellä 

20. Mikä on tavoittelemasi tutkinnon tai osaamisen päivittämisen tavoite? 

o Ammattipätevyyskortti o Ylioppilastutkinto o Ammatillinen perustutkinto o Ammattitutkinto o Erikoisammattitutkinto o Ammattikorkeakoulututkinto o Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 
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21. Arvioi, mikä tulee olemaan tilanteesi vuodenvaihteessa 2018-2019? 

o Olen oman alan töissä o Olen muun alan töissä o Olen yrittäjänä/ammatinharjoittajana o Olen todennäköisesti työttömänä o Opiskelen päätoimisesti o Olen varusmies- tai siviilipalveluksessa o Olen äitiys- tai vanhempainlomalla 
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Liite 6. Tutkimusasetelma. 
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Liite 7. Selittävät tekijät. 

Kuvio 1.  Koulutuksen vaikutus 

 

Kuvio 2. Työ työssäoppimispaikassa 
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Kuvio 3. Tärkein ohjaustaho 

 

Kuvio 4. Työsopimuksen luonne 
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Kuvio 5. Työsuhteen kesto 

 

Kuvio 6. Työn keskeinen luonne 
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Kuvio 7. Tyytyväisyys työhön 

 

Kuvio 8. Minimiodotus 30-vuotiaana 
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Liite 8. Odotukset ja toteumat ala- ja perustutkintokohtaisesti. 

 

Kuvio 1. Käsi- ja taideteollisuusalan odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 2. Käsi- ja taideteollisuusalan toteuma (T1-T4). 
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Kuvio 3. Audiovisuaalisen alan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 4. Audiovisuaalisen alan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 
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Kuvio 5. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 6. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 

0

0

0

2

1

0

4

1

0

0

0

3

0

1

2

5

0

2

0

0

0

0

4

2

0

0

0

5

0

0

4

6

0

0

0

1

0

2

5

0

0 5 10 15 20

Mikään edellisistä ei kuvaa…

Olen äitiys- tai vanhempainlomalla

Olen varusmies- tai siviilipalvelussa

Opiskelen päätoimisesti

Olen työttömänä

Olen yrittäjänä/ammatinharjoittajana

Olen muun alan töissä

Olen oman alani töissä

Tekstiili ja vaatetus O1-O4 N=50

OT0-T1 OT1-T2 OT2-T3 OT3-T4 OT4-

0 5 10 15 20

Mikään edellisistä ei kuvaa tilannettani

Olen äitiys- tai  vanhempainlomalla

Olen varusmies- tai siviilipalvelussa

Opiskelen päätoimisesti

Olen työttömänä

Olen yri ttäjänä/ammatinharjoittajana

Olen muun alan töissä

Olen oman alani töissä

Tekstiili ja vaatetus OT1-OT4

OT0-T1 OT1-T2 OT2-T3 OT3-T4 OT4-

0 5 10 15 20

Mikään edellisistä ei kuvaa tilannettani

Olen äitiys- tai  vanhempainlomalla

Olen varusmies- tai siviilipalvelussa

Opiskelen päätoimisesti

Olen työttömänä

Olen yri ttäjänä/ammatinharjoittajana

Olen muun alan töissä

Olen oman alani töissä

Tekstiili ja vaatetus O1-O4

OT0-T1 OT1-T2 OT2-T3 OT3-T4 OT4-

0 5 10 15 20

Mikään edellisistä ei kuvaa tilannettani

Olen äitiys- tai  vanhempainlomalla

Olen varusmies- tai siviilipalvelussa

Opiskelen päätoimisesti

Olen työttömänä

Olen yri ttäjänä/ammatinharjoittajana

Olen muun alan töissä

Olen oman alani töissä

Tekstiili ja vaatetus O1-O4 N=50

OT0-T1 OT1-T2 OT2-T3 OT3-T4 OT4-

1

0

0

1

2

0

3

4

0

2

0

0

1

0

3

2

2

1

0

4

3

0

3

2

2

2

0

0

0

2

1

1

0 2 4 6 8 10 12

Mikään edellisistä ei kuvaa…

Olin äitiys- tai vanhempainlomalla

Olin varusmies- tai siviilipalvelussa

Opiskelin päätoimisesti

Olin työttömänä

Olin yrittäjänä/ammatinharjoittajana

Olin muun alan töissä

Olin oman alani töissä

Tekstiili ja vaatetus T1-T4 N=42

T1 T2 T3 T4

0 2 4 6 8 10 12

Mikään edellisistä ei kuvaa tilannettani

Olin äitiys- tai vanhempainlomalla

Olin varusmies- tai siviilipalvelussa

Opiskelin päätoimisesti

Olin työttömänä

Olin yrittäjänä/ammatinharjoittajana

Olin muun alan töi ssä

Olin oman alani töissä

Tekstiili ja vaatetus T1-T4

T1 T2 T3 T4

0 2 4 6 8 10 12

Mikään edellisistä ei kuvaa tilannettani

Olin äitiys- tai vanhempainlomalla

Olin varusmies- tai siviilipalvelussa

Opiskelin päätoimisesti

Olin työttömänä

Olin yrittäjänä/ammatinharjoittajana

Olin muun alan töi ssä

Olin oman alani töissä

Tekstiili ja vaatetus T1-T4 N=42

T1 T2 T3 T4



228 

 

Kuvio 7. Elintarviketekniikan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 8. Elintarviketekniikan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 
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Kuvio 9. Hotelli-, ravintola ja cateringalan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 10. Hotelli-, ravintola ja cateringalan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 
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Kuvio 11. Matkailualan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 12. Matkailualan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 
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Kuvio 13. Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 14. Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 
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Kuvio 15. Hiusalan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 16. Hiusalan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 
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Kuvio 17. Kauneudenhoitoalan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 18. Kauneudenhoitoalan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 
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Kuvio 19. Painoviestintäalan perustutkinnon odotukset (O1-O4). 

 

Kuvio 20. Painoviestintäalan perustutkinnon toteuma (T1-T4). 
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Liite 9. Aika-tila-polut elintarvikealalla. 
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