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JATKUVUUTTA, RESURSSEJA JA NEUVOTTELUA:  
NUORET PUHUVAT PERHEESTÄ

SINIKKA AAPOLA-KARI & KAISA VEHKALAHTI

Nuorten perheeseen liittyvät kokemukset ja 
näkemykset eivät ole olleet kovin yleinen tutki-
musteema kotimaisessa tai kansainvälisessäkään 
nuorisotutkimuksessa. Tähän on monia syitä. 
Yhtäältä nuorten ajatellaan olevan itsenäisty-
mässä lapsuudenperheestään, minkä vuoksi 
heitä yleensä tarkastellaan pikemminkin yksi-
löinä, irrallaan perheestä. Nuorisotutkimukses-
sa huomio kiinnittyy usein enemmän muihin 
elämänalueisiin kuin perheeseen, kuten nuorten 
vapaa-ajan toimintaan tai opiskeluun. Jonkin 
verran tutkimusta on kuitenkin tehty esimer-
kiksi lasten ja nuorten perhesuhteisiin liittyvistä 
määritelmistä ja perheverkostoista. Erityisesti 
tutkimusta on tehty ero- ja uusperheiden kon-
tekstissa (esim. Broberg 2013; Castrén 2012; 
Kauko 2014; Linnavuori 2007; Ritala-Koski-
nen 2001). Tällöin kiinnostus on kohdistunut 
muun muassa siihen, miten vanhempien ero ja 
eron jälkeen muodostuvat uudet perhekuviot 
vaikuttavat lapsen ja vanhemman suhteeseen ja 
sisarussuhteisiin. Samoin on tutkittu lasten suh-
tautumista vanhempien uusiin kumppaneihin 
ja uusiin sisaruksiin, kuten myös sitä, millaista 
tukea lapset ja nuoret voivat erotilanteessa tar-
vita (Aapola-Kari ym. 2012). Lisäksi on kartoi-
tettu nuorten aikuisten ajatuksia tulevaisuuden 
perheistä(än) (mm. Forsberg & Nätkin 2016; 
Aapola-Kari & Wrede-Jäntti 2018). Toisaalta 
on paljon tutkimustietoa siitä, kuinka keskei-
nen merkitys perhetaustalla on lasten ja nuor-
ten elämässä. Vanhemmat siirtävät lapsilleen 
monenlaista arvokasta pääomaa: taloudellista, 
sosiaalista ja kulttuurista pääomaa (ks. Bour-
dieu 1986/1997). Samaan aikaan tiedostetaan, 
että perheessä esiintyvät mahdolliset ongelmat 
kuormittavat lapsia ja nuoria ja näkyvät riskite-
kijöinä heidän elämänkulussaan. 

Kohdistamalla tutkimuksellisen katseemme 
nuorten tapoihin puhua perheestään osallis-
tumme viimeaikaiseen, erityisesti sosiaalitie-
teiden piirissä käytyyn keskusteluun perheen 
määrittelyistä ja moninaisista kulttuurisista 
merkityksistä sekä yhteiskunnallisista ulottu-
vuuksista (esim. Morgan 1996 ja 2011; Jallin-
oja ym. 2014; Forsberg 2014; Sihvonen 2020; 
Suoninen 2016; Yesilova 2009). Käsitykset per-
heestä muotoutuvat kulloisessakin historialli-
sessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Yksilöt 
ammentavat historiallisesti konstruoituneesta, 
kollektiivisesta ymmärryksestä siitä, mitä on 
perhe, antaessaan toiminnalleen ja ihmissuhteil-
leen merkityksiä. (Morgan 1996, 186; Morgan 
2011, ks. myös Peltola 2014, 21; perhekäsitys-
ten historiallisuudesta mm. Coontz 2000; Aalto 
2012.)

Perhettä on käsitteellistetty ja teoretisoitu 
monista näkökulmista (ks. esim. Jallinoja ym. 
2014; Morgan 2011), joista omassa tutkimuk-
sessamme olemme inspiroituneet erityisesti niin 
sanotusta konstruktionistisesta lähestymistavasta 
perheeseen (ks. esim. Forsberg 2014), jossa pää-
paino on ihmisten arkisessa toiminnassa ja vuoro-
vaikutuksessa, kielessä, puheessa ja kulttuurisissa 
merkityksissä. Meitä on myös inspiroinut David 
Morganin esittämä ajatus perheestä tapana ku-
vata ja tulkita sosiaalisia suhteita ja käytäntöjä 
(Morgan 1996, 186; ks. myös Peltola 2014, 21; 
Morgan 2011; Jokinen 2014; Forsberg 2014). 
Perhe voidaan nähdä jatkuvasti muuttuvana, 
prosessuaalisena ilmiönä, jota ei voida tutkimuk-
sellisesti täysin tavoittaa millään yksittäisellä lä-
hestymistavalla (Morgan 2011, 5). 

Lähestymme nuorten haastatteluissa tuotta-
maa puhetta perheestään perheen esityksinä, kult-
tuurisina kuvauksina, joissa heijastuvat erilaiset 
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tälle ajalle tyypilliset tavat ymmärtää perhe ja per-
heeseen liittyvät käytännöt, tavat ja arvostukset. 
Tarkastelemme artikkelissa 15–17-vuo tiaiden 
nuorten kuvauksia perheestä ja pyrimme tunnis-
tamaan, millaisia kulttuurisia puhetapoja niissä 
esiintyy. 

Nuorten perheeseen liittämät kulttuuriset 
merkitykset ovat yhteiskunnallisesti relevantti 
tutkimuskohde. Suomessa on viime vuosina he-
rännyt suuri huoli laskevista syntyvyysluvuista 
ja varsinkin nuorten aikuisten yhä yleistyvästä 
taipumuksesta lykätä perheen perustamista ja 
lasten hankkimista yhä pidemmälle elämänku-
lussaan (esim. Jalovaara 2019). Yhä useampi 
nuori aikuinen elää yksin, ja toisaalta erilaiset 
perhemuodot ovat yleistyneet. Myös perheen 
määritelmistä keskustellaan usein julkisuudes-
sa. Perheeseen liittyvien sosiaalisten ja kulttuu-
risten muutosten ja tulevien kehityssuuntien 
ymmärtämiseksi tarvitaan selkeästi lisää laadul-
lista tutkimusta, jota artikkelimmekin edustaa. 
Nuorten ääntä myös harvoin kuullaan perhete-
matiikkaan liittyvissä keskusteluissa.1 

AINEISTO JA ANALYYSI

Artikkelin aineisto on kerätty osana vuonna 
2015 käynnistynyttä Nuoret Ajassa -seuranta-
tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on tuot-
taa pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista tietoa 
nuorten elämänkulusta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä peruskoulun lopulta nuoreen aikui-
suuteen saakka. Siinä on haluttu tavoittaa eri-
laisista lähtökohdista, sosiaalisista taustoista, eri 
kokoisilta paikkakunnilta ja erityyppisiltä alu-
eilta kotoisin olevia nuoria.2 

Tämä artikkeli perustuu laajan seurannan 
osa-aineistoon, johon on valittu mukaan ne 
kolmella eri seurantapaikkakunnalla tehdyt 
suomenkieliset haastattelut, joissa olemme itse 
olleet mukana tutkijoina, muutamaa poikkeus-
ta lukuun ottamatta.3 Tutkimuspaikkakunnat 
edustavat kolmea eri kokoluokkaa ja sijoittuvat 
eri puolille Suomea: Helsinki, Oulu ja alle 5000 
asukkaan maatalousvaltainen kunta Keski-Suo-
mesta. Tutkimukseen osallistuneita nuoria on 

näiltä paikkakunnilta yhteensä 81, heistä 31 on 
tyttöjä, 50 poikia. Nuorista suurimman osan 
äidinkieli on suomi, mutta joukossa on myös 
kuusitoista nuorta, joilla on monikulttuurinen 
tai maahanmuuttajatausta ja joilla on jokin 
muu äidinkieli.4 He ovat kuitenkin käyneet suo-
menkielistä peruskoulua. Nuorten yksityisyy-
den suojaamisen vuoksi emme tässä artikkelissa 
pääosin yksilöi, miltä paikkakunnalta haastatel-
lut nuoret ovat, ellei se analyysin näkökulmasta 
ole ollut välttämätöntä. Joissain kohdin on ol-
lut tarpeen tuoda nuorten asuinpaikkakuntaan, 
sukupuoleen ja muihin taustatekijöihin liittyviä 
tekijöitä esille, mutta tällöinkin olemme pyrki-
neet häivyttämään tunnistettavuutta. 

Tutkimukseemme osallistuneilla nuorilla on 
varsin moninaisia kokemuksia perhe-elämästä. 
Suuri osa nuorista tulee ydinperheistä, ja he ovat 
asuneet molempien vanhempien kanssa. Moni 
tutkimukseen osallistuneista nuorista on kuiten-
kin kokenut vanhempien eron jossain vaiheessa 
elämäänsä. Joillain heistä on myös kokemuksia 
uusperheestä. Osalla on paljonkin sisaruksia, 
mutta osa on ainoita lapsia. Joukossa on myös 
adoptiotaustaisia nuoria ja muitakin nuoria, jot-
ka eivät ole asuneet biologisten vanhempiensa 
kanssa kuin osan lapsuudestaan. Muutama nuo-
rista on asunut osan nuoruudestaan laitoksessa 
kuten lastenkodissa tai sairaalassa. Osa nuoris-
ta tulee maahanmuuttajataustaisista perheistä, 
joiden matka Suomeen oli joissain tapauksis-
sa ollut monivaiheinen, ja siihen oli liittynyt 
asumista useassa eri maassa, ajoittain muiden 
sukulaisten kuin omien vanhempien kanssa. 
Monilla nuorista oli haastatteluhetkellä yhä 
perheenjäseniä ja sukulaisia useassa eri maas-
sa eri puolilla maailmaa, ei vain alkuperäisessä 
vanhempien lähtömaassa. Tutkimukseen osal-
listuvien nuorten perhetaustojen moninaisuus 
ja alueellinen kirjo tuovat aineistoomme eri-
tyistä rikkautta ja vaihtelevuutta, mikä on ollut  
tavoitteemmekin. 

Perhetaustoiltaan näin moninaisen nuori-
sojoukon keskuudessa voi olettaa myös perhe-
käsityksissä esiintyvän merkittävää vaihtelua. 
Olemme yleensä jo seurannan alkuvaiheessa 
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kysyneet kaikilta nuorilta, millainen perhe hä-
nellä on, ja he ovat vapaasti kertoneet mitä ovat 
siinä tilanteessa halunneet sanoa. Alkuvaiheessa 
tutkimusta haastatteluja tehtiin usein ryhmissä, 
jotka saattoivat muotoutua osin sattumanvarai-
sestikin, mikä on vaikuttanut varmasti siihen, 
millaisia tietoja nuoret halusivat ryhmässä jakaa 
ja mistä taas vaieta. Myöhemmissä yksilöhaas-
tatteluissa onkin monesti tullut esiin olennaisia 
lisätietoja nuorten perhetilanteesta.

Seurantatutkimuksessa on hyödynnetty 
erilaisia laadullisia ja osallistavia menetelmiä, 
aineiston painopisteen ollessa erityyppisissä 
haastatteluissa. Tutkimuksessa on sen eri seu-
rantakierroksilla ollut monia teemoja: muun 
muassa arki, sosiaaliset suhteet, opiskelu, työ ja 
vapaa-aika. Tässä artikkelissa analyysimme koh-
distuu erityisesti niihin haastatteluihin, joissa 
nuoret puhuvat perheestään. Pääosa haastatte-
luista on ollut puolistrukturoituja teemahaastat-
teluja siten, että olemme noudattaneet löyhästi 
teemoiteltua haastattelurunkoa, mutta antaneet 
nuorille tilaa määritellä itse, mistä he haluavat 
kulloinkin puhua. Nuoret ovat saaneet myös 
vaikuttaa tapaan, jolla he ovat osallistuneet 
tutkimukseen. Halutessaan nuoret ovat esimer-
kiksi saaneet tulla haastatteluun joko yksin tai 
yhdessä toisen nuoren kanssa.5 

Perhesuhteista keskusteltiin varsinkin perus-
koulun yhdeksännen luokan lopussa toteutetuis-
sa nuorten elämäkerrallisissa haastatteluissa, joissa 
sovelsimme keskustelun virittäjänä elämänjana-
metodia (ks. esim. Henderson ym. 2007, 24–29; 
Elliott ym. 2010; Worth 2011). Nuoret kertoi-
vat elämänsä tärkeistä tapahtumista piirtämällä 
aluksi paperille elämänjanan, jolle he merkitsivät 
oman elämänsä keskeisiä tapahtumia ilman tark-
kaa ohjausta. Nuoren saatua piirroksensa val-
miiksi elämäntapahtumista keskusteltiin tutkijan 
kanssa. Useissa haastatteluissa perheeseen, kuten 
perhetapahtumiin, muuttoihin ja vaikkapa nuo-
rempien sisarusten syntymään liittyvät käänteet 
nousivat esille merkityksellisinä oman elämänta-
rinan jäsentäjinä ja keskustelu laajeni. 

Tässä artikkelissa hyödynnämme erityi-
sesti näitä elämänjana-metodilla tuotettuja 

haastatteluja, mutta jonkin verran myös nuor-
ten toisen asteen opintojen alkuvaiheessa teh-
tyjä haastatteluja.6 Haastattelut on nauhoitettu 
ja litteroitu, minkä jälkeen tekstitiedostoja on 
osin koodattu Atlas-ti-ohjelmalla. Keskeisin 
analyyttinen välineemme on kuitenkin ollut 
haastattelujen lukeminen kokonaisina tekstei-
nä. Analyysi ei ole ollut täysin systemaattista, 
eli kaikkia haastatteluja ei ole luettu aivan sa-
malla tarkkuudella, vaan huomiomme on kiin-
nittynyt koodimerkintöjen perusteella erityi-
sesti niihin haastatteluihin, joissa on esiintynyt 
suhteellisen paljon ja tiivistä puhetta perheestä. 
Päähuomiomme on nuorten ja heidän vanhem-
piensa suhteita käsittelevissä kuvauksissa, mutta 
nuoret puhuvat aineistossa myös suhteistaan si-
saruksiin ja muihin heille tärkeisiin sukulaisiin 
kuten serkkuihin, setiin ja täteihin. 

On tärkeä tiedostaa aineiston laadullisuus 
ja seurantatutkimuksen moniteemaisuus: per-
he on ollut vain yksi tutkimuksen monista 
teemoista, eikä kaikkien nuorten kanssa ole 
keskusteltu perheeseen liittyvistä teemoista yhtä 
paljon ja samalla tavoin. Olemme kuunnelleet 
nuoria ja tehneet tilanteittaisia ratkaisuja siinä, 
kuinka paljon tai syvällisesti perheeseen liittyviä 
teemoja on käsitelty. Noin kolmasosa tekemis-
tämme elämänjanahaastatteluistakin on tehty 
parihaastatteluna kahden ystävyksen kesken, 
jolloin perheeseen liittyvien asioiden käsittely 
on tutkimuseettisistä syistä ollut erityisen sensi-
tiivistä, mutta yksilöhaastatteluissa perheestä on 
kysytty enemmän tarkentavia kysymyksiä. 

Analyysimme perustuu erityisesti tapaan, 
jolla sosiaalista todellisuutta – tässä tapauksessa 
perhettä – rakennetaan sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa (ks. esim. Forsberg 2014) eli haastat-
telupuheessa. Nuorten kuvauksiin kohdistuva 
analyysimme on saanut vaikutteita narratiivises-
ta ja diskursiivisesta analyysista (ks. esim. Aapo-
la-Kari 2016; Hyvärinen & Löyttyniemi 2014), 
eli olemme kiinnittäneet tarkastelussa huomiota 
erityisesti nuorten tapaan puhua perheeseen liit-
tyvistä asioista; minkälaisia tarinoita he kertovat 
perheestään, ja minkälaisia perheeseen liittyviä 
kulttuurisia puhetapoja heidän perhepuheessaan 
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hahmottuu (ks. myös Aapola 1999). Olemme 
tietoisia siitä, miten myös tutkija(t) luo(vat) 
haastattelukysymyksillään kehyksiä nuorten 
perheestä puhumiselle; nuorten perhepuhe on 
rakentunut vuorovaikutuksessa tutkijoiden 
kanssa. Lähestymme siis nuorten haastatteluissa 
kertomia, perheeseen liittyviä lausumia enem-
mänkin kulttuurisina esityksinä perheestä kuin 
faktalausumina. Olemme myös toteuttaneet 
analyysissa intersektionaalista tarkastelua (ks. 
esim. Karkulehto ym. 2012), eli kiinnitämme 
huomiota siihen, miten eri sosiaaliset tekijät ku-
ten sukupuoli, yhteiskuntaluokka, kulttuuri ja 
etnisyys ja mahdollisesti esimerkiksi paikkakun-
takohtaiset erot ilmenevät ja risteävät nuorten 
tarinoissa. Analyysimme muodostuu siis erilais-
ten lukutapojen ja tutkimuksellisten intressien 
risteymästä, jotka ovat kaikki vaikuttaneet luen-
taamme nuorten perhepuheesta. 

Analyysimme on edennyt siten, että olem-
me keränneet nuorten haastatteluista perhee-
seen liittyviä kuvauksia ja pyrkineet ryhmitte-
lemään niitä aluksi temaattisesti, aihepiirien 
mukaan. Keskeinen tutkimuskysymyksemme 
on ollut tavoittaa sitä, millaiset kulttuuriset pu-
hetavat esiintyvät nuorten puheessa. Tässä vai-
heessa esitimme tutkimusaineistolle seuraavia 
kysymyksiä, joilla pyrimme tunnistamaan kult-
tuurisia puhetapoja: Miten perhettä ja siihen 
kuulumista määritellään? Millaisia perheeseen 
liittyviä ihanteita ja arvoja, ristiriitoja ja jännit-
teitä nuorten puheesta kuvastuu? Esiin nousi 
toistuvia teemoja, kuten kotityöt, huolenpito, 
rajat, perheen sisäiset ristiriidat tai talous. Näi-
den ryhmittelyjen lähiluvun perusteella olemme 
pyrkineet tunnistamaan teemojen poikki raken-
tuvia laajempia kokonaisuuksia, perhepuheen 
kehyksiä. Rinnakkain asetettujen tarinoiden 
vertailu toisiinsa paljasti vähitellen perheeseen 
liittyviä kulttuurisia viittauksia, joiden avulla 
pystyimme tunnistamaan laajempia perheeseen 
liittyviä kulttuurisia puhetapoja. Nämä puheta-
vat olemme sitten nimenneet perheen erilaisiksi 
kehyksiksi nuorten puheessa. Niiden nimeämi-
nen on tapahtunut kytköksissä aiempaan tutki-
mukseen ja yleisiin kulttuurisiin puhetapoihin 

perheestä (ks. esim. Suoninen 2016; Yesilova 
2009). 

Tunnistimme nuorten puheesta neljä kes-
keistä puhetapaa perheestä, jotka olemme ni-
menneet perheen kehyksiksi: 1) perhe jäsenyy-
den kehyksessä 2) perhe jatkuvuuden kehyksessä 
3) perhe sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudelli-
sen pääoman kartuttamisen kehyksessä sekä 4) 
perhe yhteisöllisten ja yksilöllisten tavoitteiden 
neuvottelutilan kehyksessä. 

Seuraavassa avaamme kutakin näistä kehyk-
sistä omassa osuudessaan, johon on otettu esi-
merkkejä nuorten haastatteluista. 

TULOKSET: PERHEEN KEHYKSET 
NUORTEN PUHEESSA

Perhe jäsenyyden kehyksessä: miten 
nuoret määrittelevät perheeseen 
kuulumista?

Ensimmäinen nimeämämme kehys on nimetty 
jäsenyyden kehykseksi; siinä määritellään, kuka 
kuuluu perheeseen. Kysymys ’keitä kuuluu 
perheeseesi’ on ollut haastatteluissamme rutii-
ninomainen kysymys, joka on kuitenkin tuot-
tanut eri nuorten kohdalla varsin vaihtelevia 
kuvauksia perheenjäsenistä ja nuoren suhteesta 
heihin. Haastattelijat ovat omilla tarkentavilla 
kysymyksillään luoneet kontekstia nuorten ku-
vauksille perheestään. Olemme halunneet mää-
ritellä myös nämä nuorten kuvaukset omaksi 
kehyksekseen, sillä kyseessä on joka tapauksessa 
kulttuurisesti merkityksellinen ja monesti myös 
yksilöllisesti jännitteinen kysymys, ja on kiin-
nostavaa tarkastella, miten nuoret määrittelevät 
perheeseen kuulumista. Aiemmissa tutkimuk-
sissa on havaittu (ks. esim. Ritala-Koskinen 
2001, 206), että lasten määrittelyt omasta per-
heestään perustuvat sosiaalisille, psykologisille 
ja biologisille tekijöille. Yleisesti ottaen haas-
tattelemamme nuoret mainitsivat perheestään 
vanhemmat ja mahdolliset sisarukset, yleensä 
myös oman paikkansa sisarussarjassa. Osa uus-
perheissä asuvista nuorista piti tärkeänä sen 
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mainitsemista, ketkä sisaruksista olivat täyssi-
saruksia, ketkä taas sisaruspuolia (ks. Broberg 
2010; Castrén 2012; vrt. Linnavuori toisaalla 
tässä teoksessa). Vanhempien mahdolliset uu-
det puolisot olivat monille nuorille yhtä läheisiä 
kuin biologiset vanhemmat, mikäli he asuivat 
yhdessä suuren osan ajasta, mutta ilmeni myös, 
että toisen biologisen vanhemman uusi puoliso 
ja lapset olivat saattaneet joskus jäädä täysin vie-
raaksi nuorelle. Monille nuorille isovanhemmat 
olivat tärkeitä, varsinkin jos he asuivat lähistöllä, 
ja puheessa vilahtelivat myös sedät, tädit, enot 
ja varsinkin serkut. Muista sukulaisista nuoret 
puhuivat harvemmin. Poika- tai tyttöystävien 
perheet saattoivat myös esiintyä nuorten kerto-
muksissa tärkeässä roolissa. Perheen piiriin lu-
keutuivat monien nuorten maininnoissa myös 
rakkaat eläinlemmikit.

Seuraavassa haastatteluotteessa nuori kau-
punkilaistyttö kuvaa perhettään tavalla, jossa 
kiteytyy monia aineistollemme tyypillisiä tapoja 
määritellä perhe.

H: Nii no mites tota haluutsä kertoo jotain 
sun perheestä?
V: Mmm, emmä tiiä
H: Nii
V: Ihan perus vanhemmat ja kaks [sisarus-
ta], isovanhemmat ja tällein
H: Joo onks ne tota vanhempia vai nuorem-
pia [sisaruksia]?
V: Mul on iso[sisarus] ja pikku[sisarus]
H: Okei tuletteks te hyvin toimeen?
V: Joo no aina pieniä riitoja
H: Okei mistä ne nousee ne kiistat sitte?
V: Ihan mistä tahansa, et sitä ei voi luoki-
tella erikseen
H: Nii onks teijän perhees silleen et onks 
teillä jotain yhteisii juttuja tai niinku teet-
teks te jotain yhessä
V: No siis on ainaki silleen et me syödään jo-
kainen ruokailu yhessä ja sit just et käydään 
perheen kaa jossain yhessä esim. hiihtolomal 
mennää aina tonne pohjoseen ja kesäisin 
yleensä tonne etelään, ja sit joo sit me yleen-
sä tehään jotain erikoisruokia yhessä.

Tyttö puhuu perheestään termillä ’perus’ ja luet-
telemalla sen jäsenet. Hän osoittaa siis olevansa 
tietoinen kulttuurisista odotuksista ja ydinper-
heen ideaalista (ks. esim. Yesilova 2009). Hän 
lukee kuitenkin myös isovanhemmat perheeseen. 
Haastattelija kutsuu nuorta määrittelemään tar-
kemmin perheen toimintatapoja, jolloin nuori 
korostaa perheen yhteisiä aterioita ja lomamat-
koja perheen yhteisyyttä rakentavina asioina (ks. 
myös Morgan 2011). Sisarusten kanssa esiinty-
vät riidat kuitataan ’pieniksi’. Kuvauksessa perhe 
näyttäytyy siis perinteisenä ja läheisenä.

Joidenkin nuorten määritelmisssä perheen - 
jäsenten luetteleminen laveni perheen sisäisten 
suhteiden ja oman aseman kuvaukseen:

V: No mitä mä nyt perheestä sanoisin... 
Siin on äiti, isä, kolme [sisarusta] ja koira. 
[Sisaruksista] vanhin on [Tommi]. Se täyt-
tää tos kesällä 18 ja se on vähän semmo-
nen... Mitenköhän tän nyt sanois sillee jär-
kevästi? Ku on pikku[sisarukset], mua [usei-
ta vuosia]nuoremmat, ja sit on se [hieman] 
vanhempi isoveli. Niin ne pikku[sisarukset] 
ottaa vähän niinku mallii Tommista. Ja sit 
Tommi taas opettaa pikku[sisaruks]ille, et 
miten kannattaa tehä asiota. Ja sit mä oon 
siin vähän niinkun siinä se ulkopuolinen, et 
mä pukeudun omalla tavalla ja mä teen asiat 
omalla tavalla. Mä tykkään eri asioista, mut 
mikäs siinä.

Myös tässä haastateltu nuori mies kuvaa per-
hettä luettelemalla perheenjäsenet ja kertomalla 
sisaruksista ikäjärjestyksessä. Kertojan kuvausta 
määrittää kuitenkin erityisesti hänen kokemuk-
sensa jäämisestä sisarussarjassa erilaiseksi, ulko-
puoliseksi, koska hänellä on eri mieltymyksiä 
ja toimintatapoja kuin hänen sisaruksillaan. Jo 
lyhyen tarinan avulla saadaan siis paljon kuva-
usta nuoren suhteesta omaan perheeseensä sekä 
perheen sisäisistä suhteista ja jännitteistä. Kom-
mentoimalla sisarusten erilaisuutta nuori viittaa 
kulttuuriseen oletukseen, että sisarusten välit 
ovat läheiset ja he ’kuuluvat samaan sarjaan’. 
Korostamalla sisarustensa keskinäistä läheisyyt-
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tä ja tiiviitä suhteita ja toisaalta omaa erilaisuut-
taan haastateltavamme asemoi itsensä perheen 
reunalle, ulkojäseneksi. 

Kyseinen kuvaus ei ehkä ole aivan tyypilli-
nen aineistossamme, mutta siinä tiivistyy tietty 
kulttuurinen puhetapa perhe- ja sisarussuhtei-
den läheisyydestä, ja kulttuurisen odotuksen 
kyseenalaistuminen. Vanhempia ja perheen 
ytimessä olevaa heteroseksuaalista parisuhdetta 
(ks. Morgan 2011, 4) ei tekemissämme haas-
tatteluissa erityisesti kommentoida, kenties sen 
kulttuurisen itsestäänselvyyden vuoksi, mutta 
ongelmalliset sisarussuhteet nostetaan esiin ylei-
semmin.

Haastateltavien perheet olivat moninaisia, ja 
nuoret olivat saattaneet asua erilaisissa perheko-
koonpanoissa. Seuraavassa esimerkissä uusper-
heessä asuva nuori kuvaa perhettään:

V: Mulla on kaksi kokonaista sisarusta ja 
sitten velipuolikasta. Kotona asuu mun pik-
kuveli ja pikkusisko.
H: Missä ne sisaruspuolet on?
V: [kotikaupungissa]
H: onks ne äidin tai isän puolelta?
V: [Lukumäärä] on iskän puolelta ja [luku-
määrä] äitin puolelta.
H: Ja he on niin kuin vanhempia? Oottekste 
tekemisissä heidän kanssa?
V: Joo. Näkyillään.
H: Et aika iso semmoinen perhepiiri sitten 
kumminkin, joo.
H: Asuuko he, vai onks heillä omaa perhettä 
jotenkin?
V: Yks on, 24 niin se asuu niinku yksin.
H: Nii et et oo mikään täti vielä.
V: EN, toivottavasti en vielä pitkään aikaan 
(nauraa)

Tässä nuori tyttö kuvaa perhettään erottelemal-
la sisaruksensa sen mukaan, onko heillä kaksi 
vai yksi yhteistä biologista vanhempaa, ja kum-
man vanhemman aiemmista liitoista he ovat. 
Sisarussuhteita määrittelee myös ikäjärjestys 
sekä asuminen. Suhde muualla asuviin sisaruk-
siin näyttäytyy kuvauksessa toisenlaisena, sattu-

manvaraisempana kuin samassa kodissa asuvien 
sisaruksiin. Kuulumista perhepiiriin asuminen 
ei kuitenkaan tämän haastateltavan kohdalla 
ratkaise. (Uusperheen jäsenten perhesuhteiden 
määrittelyistä ks. myös Ritala-Koskinen 2001; 
Broberg 2010.) 

Osalla maahanmuuttajataustaisista nuo-
rista, jotka osallistuivat tutkimukseemme, oli 
taustallaan kansainväliseen pakolaisuuteen tai 
siirtolaisuuteen liittyviä vaiheita, jotka olivat 
merkittävästi muotoilleet heidän perhekoke-
muksiaan. Joillain heistä oli yhä perheenjäseniä 
tai sukulaisia useissa eri maissa, jotka saattoivat 
sijaita eri maanosissa. Yhteydenpito heihin vaih-
teli. Nämä ylirajaiset sukulais- ja perhesuhteet 
muotoilevat osalla nuorista transnationaalista 
identiteettiä, joka ei ole riippuvainen kansal-
lisvaltioiden rajoista, mutta samalla aiheuttaa 
vaikeita kysymyksiä kuulumisesta ja omasta 
paikasta maailmassa (Haikkola 2012). 

H: Missä kaikkialla sulla on niinku sukulai-
sia tai jotain kontaktia niinku maailmassa?
V: Mä ainaki tiiän et niinku [Afrikan maas-
sa] ja sit [Pohjois-Euroopan maassa] ja 
[Pohjois-Euroopan maassa] mul on esim. 
serkkuja, must tuntuu mul on tätei siellä mä 
en oo varma, mä ainaki tiiän serkuista, ja sit 
tuol [Pohjois-Amerikan maassa] oli yks setä 
ja [Etelä-Euroopan maassa] yks setä
H: Et kuuletteks te jotain heistä aina välillä?
V: Kyl niinku äiti, isä puhuu esim. [suku-
laiselle] joka on tuolla [Pohjois-Amerikan 
maassa] ja se joka on myäs [Etelä-Euroopan 
maa] mut sit serkkujen kaa jotka on 
[Pohjois-Euroopan maassa] ja [Pohjois-
Euroopan maassa] me ollaan niinku, esim. 
Facebookissa me tullaan niinku puhuu ja 
tälleen
H: Joo et sit on niinku hyvä pitää yhteyksii 
tälleen
V: Ja sit [Afrikan maassa] myös on loput
H: Nii että edelleen asuu sielläkin

Suomeen kouluikäisenä muuttaneen nuoren 
kuvauksessa vilisevät eri maissa asuvat sukulai-
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set, joista osaan pidetään perheessä tiiviimpiä 
yhteyksiä, ja toisiin harvemmin. Osa sukulais-
suhteista on maantieteellisen etäisyyden vuoksi 
jäänyt etäisemmiksi, mutta toisten kanssa pu-
hutaan sosiaalisen median välityksellä. Vanhem-
mat toimivat tässä esimerkissä tärkeänä linkkinä 
lasten ja maailmalle hajaantuneiden sukulaisten 
välisessä yhteydenpidossa. 

Toinen kouluikäisenä Suomeen muuttanut 
tyttö mainitsi useita siirtymiä maasta toiseen per-
heen lähdettyä pakolaisiksi aseellisen konfliktin 
alta. Suomeen muutosta hän kertoo seuraavaa: 

H: Muistatko miltä sinusta tuntui tulla 
Suomeen ensin? 
V: Luulen että olin innoissani. Että lopulta-
kin voin elää... koska en ollut asunut isäni 
kanssa niin pitkään aikaan. Niin kuin en 
ollut koskaan asunut hänen kanssaan niin 
pitkään. Hän tulee ja menee. Hän saattoi 
asua kanssamme niin kuin loman ajan ja 
sitten hän lähti taas hoitamaan liikeasioita. 
Suomessa ensimmäistä kertaa oikeasti pää-
sin asumaan isäni kanssa.7 

Kuten nuoren kuvauksesta ilmenee, perheen 
muutot maasta toiseen muotoilivat perheen-
jäsenten suhteita toisiinsa. Nuori ei kerro tässä 
pakolaisuuteen ja muuttoihin sisältyneistä haas-
teista, joita varmasti on ollut, vaan myönteisestä 
lähentymisestä suhteessa isään, joka oli ollut ai-
emmin poissa hänen arjestaan. 

Haastattelemiemme nuorten perheeseen 
kuulumista määrittävät luonnehdinnat nojaavat 
pitkälle kulttuurisiin käsityksiin ydinperheestä, 
mutta toisaalta laajentavat niitä. Heidän kuva-
uksissaan myös muualla asuvat perheenjäsenet 
ovat tärkeitä, vaikka perheen ydin muotoutuu-
kin heidän puheessaan yleensä yhdessä asumisen 
ympärille. Haastatteluissa käyttämämme elä-
mänjana-menetelmä toimi apuvälineenä, jonka 
kautta nuoren elämän kronologiset tapahtumat 
konkretisoituivat kronologisen ajan järjestyk-
seen, ja niiden vaikutuksista oli mahdollista kes-
kustella. Juuri perheenjäseniin liittyvät moninai-
set tunnesiteet tekevät perheeseen kytkeytyvistä 

elämäntapahtumista merkityksellisiä nuorille, 
mikä ilmeni hyvin nuorten kuvauksista. 

Perhe jatkuvuuden kehyksessä

Toinen nimeämämme perhepuheen kehys liit-
tyy ajatukseen perheen eri sukupolvien välisestä 
yhteydestä, jatkuvuudesta. Tämä on toki ylei-
nen kulttuurinen kuva perheestä: perheen kier-
tokulussa lapset edustavat tulevaa, vanhemmat 
ja isovanhemmat menneisyyttä, ja on tavallista 
tutkailla esimerkiksi, millä tavoilla lasten taipu-
mukset ja ulkonäkö heijastelevat aiempia suku-
polvia. Tällöin viitataan samanlaisiin fyysisiin 
tai psykologisiin ominaisuuksiin, jotka voivat 
olla niin myönteisiä tai kielteisiäkin, kuten seu-
raavissa esimerkeissä: 

V: Me ollaan tavattu sanoa silleen, että [isän 
suku] on hyvin erilaisia kuin [äidin suku], 
koska ne on semmoset niinku meidän lähi-
suvut. Niin [isän suku] on semmosia hyvin 
järöjä, semmosia omissa oloissaan viihty-
viä ja sitten [äidin suku] on taas semmosia 
erittäin puheliaita ja tämmösiä. Siinä on 
semmonen yhteenkuuluvaisuus tulee aina, 
[sukujen] kesken. 
H: Ajatteletko sä koskaan itteäsi sillain että 
sä niinku jatkat jotain sukulinjaa? Tai että 
sä oot enemmän tämmönen ku tommonen?
V: Joo, kyllä mä oon ajatellu että mä oon 
niin [isän sukunimi] kuin olla ja voi. 
Varsinkin kun [suku] on hyvin hyvin pieni 
suku - - niin sitte aina on oltu semmonen 
niinku hyvin semmonen, että minä jatkan 
meidän sukua eteenpäin! 

Esimerkissä nuori mies asettaa itsensä vahvasti 
osaksi perheen ja suvun jatkumoa, erityisesti 
suhteessa isän sukuun. Omille persoonallisuu-
den piirteille haetaan puheessa selitystä koko 
suvun miesten taipumuksesta omiin oloihin ve-
täytymiseen. Tässä kertomuksessa sukuun kuu-
luminen ei nouse tiettyyn muottiin pakottavana 
tekijänä, kuten myös voisi olla, vaan nuori tul-
kitsee sen iloisesti voimaannuttavaksi ylpeyden 
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aiheeksi. Jatkuvuuden kehyksessä perheestään 
puhuu myös poika, joka kuvaa sukulaistensa 
taipumusta tiettyyn sisäelinten sairauteen vah-
valla kielikuvalla, jossa suvulla on kuin yhteinen 
elimistö. Suku on laajennettu perhe, jolla tässä 
tapauksessa on yhteinen ongelma, josta suvun 
nuoretkin ovat ilmeisen tietoisia. 

V: Meil on suvus taipumust sille et meijän 
sappi tulehtuu ja sit se et sappi tulehtuu ei 
oo vakavaa mut sit ku se tulehduttaa sen 
haiman mukanaan, sappitulehdus on hel-
posti lääkkeillä ollu hoidettavissa aina, mut 
sit se jos se tulehduttaa sen haiman muka-
naan niin sit se on vähän, sappikivi tuottaa 
sen ongelman. 

Koettu jatkuvuus voi rakentua jaettujen biolo-
gisten tai psykologisten ominaisuuksien lisäksi 
myös toiminnallisista elementeistä, kuten yhtei-
sistä kiinnostuksen kohteista ja harrastuksista, 
kuten oheisessa esimerkissä. 

V: Emmä tiiä. Meil on suku ollu semmo-
nen, et kaikki niinku... Tai ei siis niinku per-
he vaan suku muuten, ni että kaikki tykkää 
[juosta] ja että suvussa on [juoksijoita]. Ni 
se on vaan niinku tullu sen kautta varmaan. 

Suvun yhteinen innostus tiettyyn urheilulajiin 
tarjoaa tässä hyvän selityksen nuoren tytön 
omaan harrastusvalintaan. Perheen yhteinen ‘ta-
rina’ luo siltaa suvun jäsenten välille ja kannat-
telee nuoren omia kiinnostuksenkohteita muis-
tuttamalla häntä siitä, että muutkin sukulaiset 
ovat mieltyneet samoihin asioihin. Erityisesti 
Keski-Suomen paikkakunnan nuorten miesten 
puheessa jatkuvuus suhteessa isiin, vanhempiin 
veljiin ja sukulaismiehiin rakentui usein pu-
heessa yhteisistä harrastuksista, kuten mopojen 
virittämisestä ja myöhemmin autojen kunnos-
tuksesta. Osalle taas esimerkiksi kalastuksen 
kaltaiset yhteiset eräilyharrastukset loivat sekä 
perheenjäsenten yhdessä olemisen tilan että 
puitteet perheyhteyden jatkuvuuden vahvista-
miseen myös nuorten siirryttyä toiselle asteelle, 

tai vanhemman ollessa muuten poissa nuoren 
päivittäisestä arjesta.

Jatkuvuuden kehyksessä suku ja perhe muo-
dostavat laajan verkoston, jolla on jaetut on-
gelmat ja ilon aiheet. Suku ja perhe voivat siis 
merkitä nuorelle erityistä etua ja vahvuutta, 
tai vaihtoehtoisesti haittaa. Kuitenkin ‘meijän 
sappi’ voi sairastumisalttiudessaankin näyttäy-
tyä merkkinä suvun keskinäisestä yhteydestä, 
joka on myönteistä. Perhe on paras tai pahin, 
mutta havaitut omat yhtäläisyydet toisten per-
heenjäsenten kanssa kertovat tarinaansa kuu-
lumisesta samaan perheyhteisöön. Usein tämä 
jatkuvuus rakennetaan kerronnassa biologisen 
jatkumon varaan, mutta kyse voi olla myös sosi-
aalisesti rakennetusta perheestä, jossa jatkuvuu-
det liittyvät enemmän tunnesiteisiin kuin biolo-
giaan. (Esim. Jokinen ym. 2013.) Vanhempien 
ero merkitsee katkosta perheen jatkuvuuden ta-
rinalle, kun perheenjäsenten asumisjärjestelyt ja 
tapaamiset muotoutuvat uudelleen. Eroperheis-
sä lasten arki jakautuu usein kahteen paikkaan, 
ja lapset tottuvat siirtymään paikasta toiseen. 
Tietyt tapaamisrutiinit takaavat nuoren ja hä-
nen toisen vanhempansa tapaamiset eli turvaa-
vat osaltaan perheyhteyden jatkuvuutta, vaikka 
taustalla olevaa perhettä ei olekaan enää alkupe-
räisessä muodossaan olemassa. (Castrén 2012.) 

V: - - Me ollaan suunnilleen aina samassa 
niinku, tai ois tarkotus, että joka viikonlop-
pu oltais samassa, että niinku joka toinen 
[veli] käy täällä ja mä pysyn täällä, ja sitte et 
mä meen sinne [isän ja veljen tutk.huom.] 
luokse. Ja lomat yritetään aina kulkee. Ja 
aina mummon luona yhtä aikaa ja sitte tääl-
lä ja iskän luona. 

Nuoren tytön kuvauksessa perhetilanteestaan 
ilmenee, että tytön vanhempien erotessa vuo-
sia aiemmin silloisen perheen lapsista toinen 
jäi asumaan isän, toinen äidin kanssa. Nuori 
kertoo käytännnöistä, joilla on haluttu turvata 
paitsi lasten ja vanhempien tapaamiset, myös 
sisarusten yhteydet. Sisarusten tapaamiset ku-
vataan jopa tiheämmiksi kuin kunkin lapsen 
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vierailut etävanhemman luona. Perheyhteyden 
jatkuvuutta on näin turvattu eron jälkeenkin. 

Eri perheissä perheen rituaalit ja yhteiset 
tavat ovat erilaisia, mutta usein nuorten kerto-
muksissa toistuvat maininnat perheen yhteisistä 
aterioista, matkoista ja lomanviettoon liittyvistä 
tavoista keskeisesti perheen jatkuvuutta raken-
tavina tekijöinä. Arjen lomassakin saattaa olla 
tiettyjä toistuvia rutiineja, jotka kaikki perheen 
jäsenet tietävät ja joissa jokaisella on oma roo-
linsa. (Morgan 2011.)

H: Vietättekste aikaa perheenä sillee paljon?
V: Joo kyllä me yleensä yritetää aina, aina 
viikossa ei ehi syödä niinku iltaruok-- niin-
ku dinner, mutta sitte viikonloppuna pyri-
tään siihe että ainaki tehää jotai hyvää ruo-
kaa ja koko perheenä puhutaa ja syödää.

Esimerkissä korostuu viikonlopun yhteisen 
perhepäivällisen merkitys. Yhteisen aterian 
ääressä seurusteleva perhe on vahva kulttuuri-
nen kuva niin länsimaisessa kulttuurissa kuin 
monissa muissakin; ruuanlaitto ja syöminen 
nousevat vahvasti esiin perhettä määrittelevinä 
asioina perheeseen kohdistuvan tutkimuksen 
piirissä (ks. Morgan 2011, 43). Myös erilaisissa 
perheille suunnatuissa ohjeissa korostetaan yh-
teisten aterioiden ja niiden yhteydessä tapah-
tuvan kuulumisten vaihdon merkitystä lasten 
kasvatuksen ja hyvinvoinnin kannalta. (Esim. 
THL 2019.)

Perheen jatkuvuutta tuotetaan paitsi yhteis-
ten käytäntöjen ja rituaalien, myös esinemaail-
man kautta. Vahvimmin perheen tarinaa kerto-
vat kenties perhevalokuvat. Pyysimme nuoria 
tuomaan elämänjanahaastatteluihin mukanaan 
valokuvia, mikäli he niin halusivat, ja katselim-
me niitä yhdessä nuorten kanssa. Alla olevassa 
esimerkissä keskisuomalainen tyttö toi useita al-
bumeita haastatteluun, ja niitä katsellessamme 
kävimme seuraavan keskustelun:

H: Katoksä usein näitä albumeita?
V: Joo kyllä mä tykkään kattoo kaikkii van-
hoja kuvii.

H: Joo. Kiva.
V: Siin olen minä pienenä.
H: Oi sul oli ihana tollanen esiliina ja huivi 
päässä. Jotain tomerana toimitat.
V: Mmm. Mummolassa.

Kuten tyttö toteaa, perhevalokuvien katselu yl-
läpitää useasti myönteisiä tunteita perheestä ja 
omasta lapsuudesta; valokuvia otetaan varsinkin 
erityisistä tilanteista ja sukutapaamisista, ja nii-
hin latautuu usein paljon tunteita. (Esim. Mä-
kiranta 2008.)

Aineistomme perusteella perheen jatkuvuu-
den idea vaatii siis ylläpitoa, kuten muissakin 
yhteisöissä. Nuorten tarinoissa perheen jatku-
vuuteen liittyy erilaisia rituaaleja, juhlia, toistoja 
ja muisteluja, jotka omalta osaltaan korostavat 
perhesuhteiden tärkeyttä heidän elämässään. 

Perheen rytmit ja aikataulut näyttäytyvät 
nuorten tarinoissa siten, että monesti luodaan 
eroa kiireisemmän arkielämän ja rennomman 
viikonlopunvieton välille. Kuvauksissa arki hah-
mottuu monesti kiireisenä, yksilöllisten tehtävi-
en ja tavoitteiden toteuttamisen aikana, jolloin 
perheenjäsenet saattavat vain ohittaa toisensa 
rientäessään omiin menoihinsa kukin omaan 
suuntaansa. Sen sijaan nuorten tarinoissa vii-
konloppu näyttäytyy monesti aikana, jolloin 
perheet pyrkivät luomaan tilaa ja aikaa perheen-
jäsenten kohtaamisille ja yhteisille elämyksille 
ja siten kannattelemaan perheen jatkuvuutta. 
(Tämä liittyy myös yhteisöllisten ja yksilöllis-
ten tavoitteiden neuvottelemiseen perheessä, ks. 
tarkemmin alla.) 

Perhe sosiaalisen, kulttuurisen ja 
taloudellisen pääoman kartuttamisen 
kehyksessä 

Kolmas nuorten puheesta tunnistamamme 
kehys kertoo perheestä vahvana vaikuttajana 
nuoren elämän lähtökohtien muotoilemiselle. 
Tässä kehyksessä perheen tavoitteeksi näyt-
täytyy resurssien vahvistaminen ja heidän val-
mistamisensa tulevaan aikuiselämään. Perhe 
toimii tarjotakseen nuorelle erilaisia pääomia, 
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joita hän voi hyödyntää jo nuoruudessa, mutta 
kenties vielä vahvemmin myöhemmin elämäs-
sään. Pierre Bourdieu (1986/1997) on kuvan-
nut sitä, miten eri yhteiskuntaluokkien välillä 
on eroja niin kulttuurisissa, sosiaalisissa kuin 
taloudellisissakin pääomissa, ja sitä, miten eri 
yhteiskuntaluokkia edustavat perheet pyrkivät 
turvaamaan omien jälkeläistensä pääomien ker-
ryttämisen (Bourdieu 1986/1997). 

Nuorten puheessa kuvataan usein tilanteita, 
joissa perheen vanhemmat ovat pyrkineet tietoi-
sesti lisäämään tai turvaamaan lastensa erilaisia 
pääomia. Tyypillisesti nuoret kertovat vanhem-
pien kannustaneen heitä kouluttautumaan ja 
siten vahvistamaan kulttuurista pääomaansa, 
kuten seuraavassa.

V: Joo, iskä varsinki—iskällä se on niinku ope-
te — tai sillei et koulunkäynti on kaikesta, että 
sä et pärjää missään jos sä et niinku — et sä et 
pärjää elämässä jos et käy koulua. -- se haluaa  
että jokainen —se haluaa että kaikki meist 
[sisaruksista - tutk.huom.] menee lukioon. – 

Esimerkissä kaupunkilaistyttö kuvaa isänsä 
vahvasti ohjaavan lapsiaan lukiokoulutukseen. 
Nuori kommentoi myös vanhempiensa talou-
dellisia panostuksia lasten opintoihin. Vanhem-
pien todettiin maksavan nuorelle kirjat ja muut 
opiskelukulut, jotta hän voisi keskittyä opintoi-
hin ilman työssäkäyntiä. 

Joissain tarinoissa kerrottiin vanhempien 
pyrkineen tukemaan nuoren sosiaalista pää-
omaa varmistamalla, että tämä pääsi lähikou-
lua ‘parempana’ pidettyyn kouluun. Tällaisia 
mainintoja esiintyy aineistossamme lähinnä 
kaupunkiseuduilla, joissa on tarjolla monia 
kouluja lyhyen matkan päässä. Kouluvalinnalla 
vanhemmat tavoittelevat lapselleen sosiaalisesti 
suotuisampaa sosiaalista ja opiskeluympäristöä 
(esim. Kosunen 2015). 

V: Jos tiiät niin sanotaan et [kaupunginosa] 
oli huono paikka kasvaa, sillai jos mä oi-
sin sinne jääny, mut onneks mä sitten sain 
eri koulun, mun vanhemmat lähetti mut 

tietosesti eri kouluu just siks et mä en jää 
sinne, jumiin ja se on toiminu hyvin -- 

Esimerkissä kaupunkilaispoika kuvaa perheensä 
asuinaluetta sosiaalisesti ongelmalliseksi, minkä 
vuoksi hänen vanhempansa olivat halunneet 
tietoisesti ‘lähettää’ lapsensa muualle kouluun. 
Nuoren tarinassa tämä esitetään myönteisenä 
ratkaisuna: kertoja on luonut sosiaaliset suh-
teensa muualla kuin omalla asuinalueella ja saa-
nut siten toisenlaista sosiaalista pääomaa kuin 
asuinalueensa muut nuoret. 

Kuten tutkimusryhmämme on toisaalla 
(mm. Armila ym. 2018; Tolonen & Aapola-
Kari 2019) tuonut esille, nuorten koulutusva-
linnat edellyttävät eri puolilla Suomea asuvien 
nuorten perheiltä erilaisia resursseja. Tutkimuk-
semme maaseutupaikkakunnista Keski-Suo-
messa nuorille oli kotikunnassa tarjolla ainoas-
taan lukiokoulutusta. Ammatillinen koulutus 
edellytti joko pitkiä bussimatkoja tai muuttoa 
toiselle paikkakunnalle. Niinpä puhe koulutus-
valinnoista, toiveista ja haaveista kiertyi näiden 
nuorten haastatteluissa monin tavoin perhe-
puheeseen. Koulutusvaihtoehtoja puntaroitiin 
monesti tarkoin yhdessä perheen kanssa, mikä 
viestii koulutukseen liittyvän kulttuurisen pää-
oman keskeisestä merkityksestä. Toisaalta mo-
net nuoret korostivat myös sitä, että he ovat teh-
neet ratkaisunsa koulutuksen osalta itsenäisesti 
ja että vanhemmat eivät olleet halunneet ottaa 
kantaa nuoren valintoihin. Erityisesti perheissä, 
joissa vanhemmat ovat itse korkeasti koulutet-
tuja, nuoret kertovat käsitelleensä koulutusva-
lintojaan vanhempien kanssa. Tämä merkitsee 
sitä, että jo koulutuksellista pääomaa omaavat 
perheet turvaavat sen karttumisen myös jäl-
kikasvulleen. Suomessakin on havaittu, että 
korkeasti koulutettujen vanhempien lapset pää-
tyvät yliopistoon muita selvästi todennäköisem-
min, eli koulutuksellinen pääoma kumuloituu 
perheissä (ks. esim. Silvennoinen ym. 2015).

Vanhemmat ja perhe laajemmin näyt-
täytyvät nuoren koulutushaaveiden tärkeänä 
taustatukijana ja eteenpäin kannustajana, ku-
ten ilmenee seuraavassa kertomuksessa. Tytön 
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kertomuksessa perhe tuki tavoitteellista lukio-
opiskelua, mutta paradoksaalisesti opiskeluun 
keskittyminen verotti mahdollisuuksia viettää 
aikaa perheen kanssa. Tytön biologinen isä ja 
osa sisaruksista asuivat toisella paikkakunnalla. 
Erityisesti vanhempi sisarus näyttäytyy hänen 
puheessaan tärkeänä neuvonantajana ja opiske-
luun kannustajana, jopa roolimallina. Läheisten 
perhesuhteiden ja tunnesiteiden ylläpidon mer-
kitys korostui hänen kuvauksessaan, mutta yh-
teinen päämäärä, lukion suorittaminen hyvillä 
arvosanoilla, esitettiin koko perheen rutiineja 
muuttavana:

V: No nyt ku on tää lukio niin on tuntu-
nu että on paljon enemmän sellasta mitä 
mä teen kotona, kaikkia läksyjä itsenäisiä ja 
tämmösiä, että sitten niitä on niinkö, tosi 
vaikee tehä mun mielestä siellä iskän luona 
niin nyt me tehään silleen mun veljen kaa et 
joka toinen viikonloppu se käy tääll ja siitä 
sitten kaks viikkoo niin mä meen sinne, nä-
hään kahen viikon välein ja onks se sitten 
paljonko se on, onks se kaks kertaa kuukau-
dessa vai kerran kuukaudessa, jos alkaa las-
kee, mut niinku silleen et se on harventunu 
niinku puolella se et mitä mä käyn siellä et 
nyt mä pystyn niink helposti niinku vaikka 
perjantai-iltana suoraan tekemään niitä teh-
täviä ja tämmösiä että ei sit oo sitä junamat-
kaa ja tämmöstä että, on silleen vähentyny 
ihan omasta tahdosta. 

Nuorten puheessa vanhemmat voivat näyttäy-
tyä myös toimijoina, jotka pyrkivät tarjoamaan 
lapsilleen koulutusvaihtoehtoja, jotka ovat esi-
merkiksi sopivan etäisyyden päässä kotoa, joh-
taisivat taloudellisesti turvattuun tulevaisuuteen 
tai joissa asuminen voitaisiin järjestää toimival-
la tavalla esimerkiksi asuntolassa. Eräs pojista 
kertoi siitä, miten kunnianhimoiset suunnitel-
mat opinnoista pääkaupunkiseudulla vaihtui-
vat vanhempien hiljaisella myötävaikutuksella 
perheessä realistisemmaksi koettuun koulutus-
vaihtoehtoon kotipaikkakunnalla. Toinen taas 
kuvasi, miten valinta ammatillisen koulutuksen 

vaihtoehdoista oli muotoutunut yhteistyössä äi-
din kanssa, joka kiinnitti huomiota alueellisiin 
työmarkkinoihin:

V: Ensiks mä ajattelin tuota [maa- ja met-
sätalousalan ammatti] hommaa, mutta tuo 
äiti sano, että kannattaa ehkä [teknisen alan 
ammatti], koska niil on enemmän kysyntää. 

Kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman vahvistami-
nen saattoi tarkoittaa myös hyödyllisiä harras-
tuksia tai kulttuuririentoja, kuten allaolevassa 
kaupunkilaispojan kertomuksessa: 

V: Mä käyn joskus kattoo klassista piano- tai 
orkesterikonserttii mun äitin kaa, nyt ei oo 
ollu vähään aikaa myöskään mitään. 

Nuoret ajassa -seurantatutkimuksessa on jo 
aiemminkin havaittu, miten nuorten harras-
taminen vaatii perheeltä moninaista tukea ja 
taloudellista panostusta, joihin kaikilla perheil-
lä ei ole varaa (ks. Tolonen ym. 2018). Keski-
Suomen tutkimuspaikkakunnalla vanhempien 
tuki oli nuorten harrastuksille välttämättömyys 
jo pitkien etäisyyksien vuoksi. Erityisesti kun-
tataajaman ulkopuolella, harvaanasutuilla sivu-
kylillä asuvat nuoret olivat riippuvaisia vanhem-
pien mahdollisuuksista kuljettaa harrastuksiin. 
Perheen merkitys nuoren vapaa-ajan toiminnan 
sekä sosiaalisena että materiaalisena mahdollis-
tajana on läsnä useiden nuorten puheessa, kuten 
seuraavassa esimerkissä:

V: Mullaki on tuo sähly nytten niinku viis 
kertaa viikossa. Ja lätkä oli ennen viis kertaa 
viikossa, mut sen mä lopetin, ku se tuli niin 
kalliiks. Siellä kävi minä ja isä, ja [veli] kävi 
pelaamassa jääkiekkoa [naapurikunnassa]. 
Mutta se rupes tulemaan niin kalliiks, että 
lopetettiin se. 

Puheessa korostuu perheen merkitys kokonais-
valtaisena nuoren vapaa-ajan sosiaalisena ja ta-
loudellisena mahdollistajana (vrt. Merikivi ym. 
2016). Jääkiekko oli ollut koko perheen harras-
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tus, kunnes poikien varttuessa ja alueen harras-
tusmahdollisuuksissa tapahtuneiden muutosten 
seurauksena koko perhe lopetti harrastuksen. 
Puhetavassa perhe nousee esiin yhtenä toimija-
na, joka yhteistuumin tekee päätöksen harras-
tuksen jatkumisesta. Vastaavasti tytöt kertoivat 
haastatteluissaan yhteisistä festarimatkoista äi-
din ja muiden suvun naisten kanssa. Eräs tyttö 
mainitsi, että hänen äitinsä oli tukenut hänen 
kerhotoimintaansa lähtemällä itsekin mukaan 
siihen, ja myöhemmin äiti auttoi tytärtään yri-
tystoiminnan käynnistämisessä. 

Nuoret kertoivat myös vanhempien järjes-
täneen heille TET-harjoittelupaikkoja omal-
ta työpaikaltaan tai auttaneen heitä saamaan 
kesätöitä. Monesti nuoret vaikuttivat ottavan 
vanhempien tarjoaman tuen itsestäänselvyytenä 
ja arvelivat näiden tekevän parhaansa nuoren 
resurssien varmistamiseksi. Kuitenkin kuulim-
me myös tarinoita, joissa nuori epäili sisarusten 
saavan vanhemmilta keskenään erilaista tukea: 
jonkun sisaruksen kuvattiin pyytävän ja myös 
saavan helpommin vanhemmalta rahaa omiin 
menoihinsa, kun taas kertoja itse yritti itse 
hankkia varoja työnteolla. Tämä herätti selvästi 
närää perheen sisällä. 

Nuorten siirtyessä toisen asteen opintoihin 
puhe perheestä taloudellisen pääoman areenana 
korostui uudella tavalla. Erityisesti silloin, kun 
toisen asteen opintoihin siirtyminen edellytti 
muuttoa toiselle paikkakunnalle joko asuntolaan 
tai itsenäisesti vuokra-asuntoon, perheen talou-
dellinen tuki oli nuorille välttämätöntä (ks. To-
lonen & Aapola-Kari 2019). Peruskouluvaiheen 
haastatteluissa monet nuoret eivät ottaneet per-
heen talouteen liittyviä teemoja lainkaan esille, 
mutta toiselle asteelle siirtymisen jälkeen talou-
dellisen toimeentulon teemat ja tietoisuus van-
hempien käytössä olevista resursseista nousivat 
esille. Seuraavan esimerkin tyttö muutti toisen 
asteen ammatillisten opintojen alussa itsenäises-
ti vuokra-asuntoon, jonka vuokran vanhemmat 
maksoivat. Alle 18-vuotiaalle vanhempien ta-
loudellinen tuki oli myös muuten välttämätön-
tä, sillä opintotuessa huomioidaan vanhempien  
tulot:

H: Mitäs sit jos vanhemmat ei ollenkaan 
tukis?
V: No emmä, emmä sit pärjäis, emmä sit 
vois käydä koulua tai emmä vois, en vois 
asua yksin.

Perhe voi siis parhaimmillaan tarjota nuorille 
monenlaisia pääomia ja resursseja, jotka tukevat 
heitä koulussa, harrastuksissa ja mahdollisesti 
myöhemmin työelämässä. Nuorten kuvauksissa 
vanhempien pyrkimykset tukea heitä ilmeni-
vät selvästi arvostettuina. Kuitenkin joidenkin 
nuorten tarinoissa tuli esiin myös tietoisuutta 
siitä, että perheen resurssit olivat rajallisia, eivät-
kä he halunneet vaatia vanhemmiltaan sellaista 
mikä ei ollut mahdollista. Eriarvoisuus näkyy 
siis myös nuorten kuvauksissa perheiden tavois-
ta tukea jälkikasvuaan. 

Perhe yhteisöllisten ja yksilöllisten 
tavoitteiden neuvottelutilana

Olemme nimenneet neljännen ja viimeisen haas-
tattelemiemme nuorten perhepuheesta tunnis-
tamamme kulttuurisen kehyksen yksilöllisten ja 
yhteisöllisten tavoitteiden neuvottelutilaksi. Sen 
sisällä kuvataan jokapäiväisiä keskusteluja ja eri-
mielisyyksiäkin, joissa sovitellaan yhteen nuoren 
yksilöllisiä toiveita ja muun perheen – vanhempi-
en ja sisarusten – yhteisöllisiin tavoitteisiin liitty-
viä vaatimuksia. Perhettä voidaan hahmottaa ih-
misyhteisöksi, jonka jäsenet ovat toistensa kanssa 
läheisessä vuorovaikutuksessa ja jonka oletettuna 
tehtävänä on huolehtia lasten kasvatuksesta ja 
perustarpeiden tyydyttämisestä. Perheiden tilan-
teet kuitenkin vaihtelevat suuresti muun muassa 
taloudellisen tilanteen ja erilaisten sosiaalisten ja 
terveydellisten ongelmien osalta. Lisäksi perheen 
dynamiikka elää ja muuttuu jatkuvasti, muun 
muassa lasten kasvaessa. Länsimaisessa yksilölli-
syyttä korostavassa kulttuurissa nuoren oletetaan 
vähitellen itsenäistyvän lapsuudenperheestään, 
ja varsinkin pohjoiseurooppalaisessa kasvatus-
kulttuurissa nuoret muuttavat suhteellisen var-
hain pois kotoa (esim. Aapola 2002). Tietoisuus 
tästä heijastuu aikuistuvien nuorten puheessa 
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perheestä, jossa näkyvät jännitteet perheen tarjo-
aman tuen ja yhteisöllisyyden ja toisaalta nuoren 
’omaan rauhaan’ ja itsenäisyyteen liittyvien toi-
veiden välillä. 

Nuorten kuvauksissa neuvottelua käydään 
muun muassa perheen käyttämien asuintilojen 
– perheen kodin – jakamiseen ja tilojen kun-
nossapitoon kuten siivoukseen liittyvistä kysy-
myksistä. Myös muut kotityöt nousivat esiin 
joidenkin nuorten kuvauksissa. Osa nuorista 
puhui paljonkin kotitöiden tekemisestä ja nii-
hin liittyvistä neuvotteluista, mutta monet eivät 
maininneet asiasta mitään. Ne ovat kuitenkin 
yleinen ristiriitojen aihe perheiden arjessa (ks. 
Attila ym. 2018). 

H: minkälaisii kotitöitä te joudutte tekee?
V: Yks tekee joko silleen imuroi koko kodin 
talon ja sit huoneet ja sit toinen tekee koko 
keittiön, silleen et astiat ja pöly,- siis siivoo, 
pesee pöydät ja, niin meil on silleen vuoro-
tellen joka päivä et yks tekee ja sit taas
H: Joo teeksä ruokaa?
V: Mä oon huono siinä
H: Okei
V: Mut siis kyl mä yritän, mun pikkusisko 
tekee niin
H: Joo, niin et teijän äitille olis vähän hel-
pompi sitten
V: Joo
H: Joutuuks kaikki tekee oman jutun vai 
onks teijän vanhemmat sitten
V: Me yritetään silleen et vanhemmat ei tee 
mitään, just silleen, siis seki jol on keittiö-
vuoro niin tekee, eiku siis se kel on imuroin-
ti sit se tekee yleens ruokaa koska keittiöl on 
tiätsä paljon töitä

Yllä olevassa esimerkissä monikulttuurisessa uus-
perheessä asuva kaupunkilaistyttö kertoo perheen 
tytärten periaatteessa vastaavan kotitöistä kiertä-
vien vuorojen periaatteen mukaan. Kuvauksessa 
esiintyy melko poikkeuksellinen periaate, että 
lasten tulee hoitaa kaikki päivittäiset kotityöt. 
Asiaa ei perustella nuoren puolelta erityisemmin, 
mutta taustalla saattaa olla vanhempien vuoro-

työ ja mahdollisesti myös kulttuuriset odotukset, 
jotka kohdistuvat tytärten työpanokseen kotona. 
Tytön puheessa neuvottelu kotitöistä on lähin-
nä sisarusten välistä, ei niinkään perheen lasten 
ja vanhempien välistä, toisin kuin useimmissa 
aineistomme kuvauksissa. Jälkimmäisestä tilan-
teesta kertoo seuraava kaupunkilaispojan kuvaus: 

H: Niin jos sä nyt katot sitä taaksepäin sen 
kymmenen vuotta, ni onks se [vanhempien 
ero tutk.huom.] sun mielestä jotenki vai-
kuttanu sun elämään? Toki se vaikuttaa sillä 
tavalla, et sä teet niitä siirtymiä varmaan vii-
kottain -- mut jollain muulla tavalla?
V: Sillee ku mietti, ni kylhän mun elämä 
helpottu.
H: Helpottu?
V: Nii mun isä laittaa aina tekee läksyi ja 
tämmöst. Et sil tavalla.
H: Siis sano viel, mä en oo ihan varma, ym-
märsinks mä, siis se helpottu siis sillä tavalla, 
et sun faija?
V: Siis niinku se oli semmonen, et se halus, 
et mä teen asiat kunnolla. Ni sil tavalla mun 
elämä vähän helpottu, ku nyt pääsee livistää 
kaikist kotihommista ja läksyistä.
H: Okei. Nii, et sun äiti ei vaadi niin tiu-
kasti?
V: Ei niin tiukasti. Kyl se vaatii, mut sil ei oo 
sellast niin vahvaa otetta ku faijalla.
H: Joo okei. Eli sun on helpompi luistaa 
koulutehtävistä.
V: Ja kotitöistä myös. Heti ku mä oon faijal 
viikonloppun, ni heti täytyy alkaa imuroi-
maan ja tekee ruokaa.
H: Okei. No näät sä sen hyvänä vai huono-
na asiana?
V: No hyvän sillee tulevaisuuden kannalt, jos 
mä teen ruokaa, ni... Sehän just sanoki, et se 
yrittää vaan kasvattaa mua aikuisuuteen.8

Haastateltava kuvaa vanhempien eron jälkeistä 
tilannetta, jossa hän jäi asumaan pääosin äidin 
luokse. Tämä ei hänen mukaansa valvo kotitöi-
den ja läksyjen tekemistä yhtä tiukasti kuin isä, 
jonka luona poika vierailee vain viikonloppui-
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sin. Nuoren tarinassa kotityöt saavat toisaalta 
rasittavan leiman, mutta toisaalta hän tiedostaa, 
että harjoittelemalla ruuanlaittoa ja siivousta 
isänsä luona hän valmentautuu paremmin ai-
kuisuuden vaatimuksiin kuin äitinsä luona, jos-
sa tehtävistä luistaminen onnistuu helpommin. 
Tässä viitataan siis myös kulttuurisen pääoman 
kartuttamiseen (ks. edellinen osio). 

Vanhempien perhevelvollisuuksiin liittyvät 
vaatimukset näyttäytyivät ajoittain hyvin rasit-
tavina nuorten puheessa: 

H: Mikäs sulla nyt on siinä taustalla, että 
ajattelet et pitäis päästä vähitellen omaan. 
Onks kotona niinku vähä rasittavaa sitte?
V: Välillä vanhempien kaa tulee ihan pikku 
riitaa mitä tulee iha perus. Et ’’tee tätä, tee 
tätä’’, vaikka ei ois sun -- , se alkaa ärsyttää 
ollaa sillee, olispa mulla oma kämppä. 

Ratkaisuna vanhempien rasittaviksi koettuihin 
vaatimuksiin lukiota käyvä kaupunkilaistyttö 
haikailee omaa asuntoa eli itsenäistymistä suh-
teessa perheeseen. Kodin tilojen jakoa kuvat-
tiin myös ajoittain haasteellisena nuorten ker-
tomuksissa. Perheenjäsenten jatkuva läsnäolo 
ja yhteisöllisyyden vaatimus saattoi näyttäytyä 
raskaana. Ison perheen keskellä oli vaikea löytää 
omaa rauhaa. Nuoret kuvasivatkin hakeutuvan-
sa pois kotoa etsimään yksityisyyttä , mikäli he 
halusivat omaa rauhaa tai jos heillä oli asioita, 
joita he eivät halunneet jakaa perheenjäsenten 
kanssa, kuten allaolevassa esimerkissä. 

H: Nii. Mites kun sä sanoit, että sä joudut 
menee puuliiterin taakse, jos sä haluut olla 
rauhassa, ni onks teillä kotona sit silleen, et 
joudut jakaa huoneen tai...?
V: No mul ei itse asias oo huonetta, kos-
ka meil on niin kova tungos siel talossa. 
[Sisarukset]* nukkuu samassa huoneessa ja 
[sisarus]* nukkuu omassa huoneessa. Siis se 
on semmonen kunnon teini, kato se käy lu-
kioo, ni sen pitää saada olla omassa rauhassa. 
Ja sitte äiti ja isä nukkuu omassa huoneessa. 
Tai no alun perin mä nukuin siellä, mut mä 

annoin sen niille, koska äiti oli tottunu valit-
tamaan, että pää on kipeä ja ei saa nukuttua 
siinä aulassa, ni mä olin, et tulkaa mun huo-
neeseen, ni nykyään mä nukun siinä aulassa.

Nuoren kuvauksessa perheestään luodaan kuvaa 
ahtaudesta ja väenpaljoudesta ”on kova tungos”. 
Yksityistä tilaa ei riitä kaikille: osa sisaruksista 
jakaa huoneen; vain yhdellä on oma huone. 
Kertojan asuttama rauhattomaksi kuvattu aula 
ja isoveljen rauhallinen oma huone kuvastavat 
kodin tilajärjestelyihin liittyviä ristiriitoja: ko-
dissa kaikki tilat eivät näyttäydy samanarvoisi-
na, ja eri perheenjäsenille on määritelty niihin 
erilaisia oikeuksia. 

Erityisen latautuneita neuvotteluja liittyy 
monissa perheissä nuorten seurusteluun, sek-
sisuhteisiin ja päihteiden käyttöön, joita van-
hemmat pyrkivät säätelemään, erityisesti tyttö-
jen kohdalla (ks. myös Aapola 2002). Suomen 
laitkin rajoittavat alaikäisten alkoholinkäyttöä 
ja seksielämää. Monikaan haastattelemistamme 
nuorista ei ollut seurustellut vakavammin vielä 
peruskouluvaiheessa, ja muutenkin he puhuivat 
meille vapaa-ajan vietostaan usein melko ylei-
sellä tasolla. Oheisessa haastatteluotteessa on 
kuitenkin kuvattu äidin ja tyttären välistä neu-
vottelua seurustelun rajoista. 

H: No mut sit nyt seurustelu on tullu sii-
hen tän kevään kuvioihin ja näin. No mites 
onks se kotona herättäny jotain keskustelua 
vai onks se heidän mielestä ihan ookoo, että 
seurustelee?
V: Ei oo mitään erityistä keskustelua, että 
kyllä ainaki äiti tykkää ja iskä tykkää [poi-
kaystävän nimi] ja tulee toimeen. Ei niillä 
oo ainakaa mitään pahaa sanottavaa mis-
tään.
H: Joo. [Poikaystävä] käy paljon teilläkin 
ja...?
V: No kyl mä niinku käyn paljon kylässä, 
mutta äiti ei anna niinku mennä yöks vielä.
[---]
H: Onks se iso keskustelu just tää yökyläi-
lyjuttu?
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V: On vielä. Koska äiti iteki vasta 18-vuoti-
aana meni ensimmäistä kertaa iskälle yöks. 
Niin sitten se sano, että sitten vasta, kun olet 
täysikänen.
H: Okei. Mitäs sä ite siitä aattelet?
V: No joskus mä aattelen, että en ymmärrä 
mitään tollasia juttuja, mutta joskus musta 
tuntuu, et se vaan koittaa niinku suojella 
mua, jos mua rupeekin harmittamaan jossa-
kin vaiheessa. Että jos se ei olekaan se oikea 
ja näitä blaablaablaa-juttuja. Että jos rupee 
kaduttamaan hirveesti.

Kuvauksessa vanhemmat suhtautuvat muuten 
myönteisesti tyttären seurusteluun, mutta sek-
sisuhteen aloittamista poikaystävän kanssa he 
pyrkivät lykkäämään. Tyttären näkökulmasta 
äidin rajoitukset näyttäytyvät ymmärrettävänä 
suojelemishaluna, jota vastaan hän ei suoranai-
sesti kapinoi. Nuoren yksilölliset parisuhdetoi-
veet on näin sovitettava perheen tavoitteeseen 
suojella jäseniään. 

Julkisessa keskustelussa lasten ja nuorten 
kasvatuksesta käydään ajoittain kiivastakin 
väittelyä kotiintuloajoista (ks. Harrikari 2008). 
Nuorten perheeseen liittyvässä puheessa se ei 
kuitenkaan ollut erityisen latautunut teema, ku-
ten allaolevasta esimerkistä ilmenee. 

H: Onks sull sit jotenki et sun pitää olla ko-
tona tiettynä aikaan tai?
V: Ei. Äiti sanoo vaa et tuu ajas kotii.
H: Nii, nii joo. Entäs sit viikonloppusin?
V: Viikonloppusin, sehän riippuu onks se 
erityinen päivä. Joskus viikonloppusin ei 
jaksa tehä mitää. Mä pelaan, joskus viikon-
loppusi me lähetään jonnekki liikkuun sta-
diin, mut se on harvoin.

Kertojan, pääkaupunkiseudulla asuvan pojan, 
mukaan hänen menemisiään ei juuri rajoiteta, 
vaikka äiti onkin asettanut jonkin aikarajan 
kotiintulolle. Perhe ja koti tarjoavat nuoren 
puheessa ikään kuin turvallisen, itsestään sel-
vän paikan, josta voi lähteä kaupungille ja tul-
la takaisin, miten itse haluaa. Samantapaisia 

viittauk sia esiintyi myös muualla aineistossa. 
Perheestä puhutaan neuvottelujen tilana 

myös silloin, kun nuoren perhetilannetta lei-
maavat perheenjäsenten väliset erimielisyydet. 
Tällöin perheenjäsenten yhteisöllisten ja yksi-
löllisten tarpeiden ja toiveiden välillä kuvataan 
olevan erityisen suuria jännitteitä. Aineistoom-
me sisältyy vaihtelevissa perhetilanteissa tehtyjä 
haastatteluja. Seuraava pojan kertomus ajoittuu 
tilanteeseen, jossa vanhemmat neuvottelevat 
omasta suhteestaan ja nuori itse on samaan ai-
kaan siirtymässä peruskoulusta toiselle asteelle, 
ja on osin jo poissa lapsuudenkodista.

H: Onks se ollut epävarmaa sitten, se per-
heen koossa pysyminen?
V: Joo, se on, ku isä on semmoinen rauta-
kanki ja niin poispäin, äiti kärsii siitä [sai-
raudesta] niin on vähän riitoja. Isä asu [ly-
hyen aikaa poissa kotoa] mutta nehän sai 
sovittua ja, ei niistä nyt ota selvää. 
H: Tuntuuks susta et se helpottaa tilannetta 
kun sä tuut takaisin?
V: En nyt tiedä. Mulla ei isään mitenkään 
parhaat välit ole, vähän haastellaan toisil-
lemme, äidin tilannetta se voi jotenkin hel-
pottaakin, mutta isän kanssa voi olla vähän 
vaikeetakin. Me vaan väitetään vastaan toi-
sillemme.
H: Se on teillä semmoinen pysyvä olotila?
V: Joo se on ollut jo monta vuotta.

Nuoren tavassa puhua perheestä korostuu sekä 
yllä olevassa otteessa että hänen aiemmissa haas-
tatteluissaan perheen sisäisten jännitteiden ja 
perheenjäseniä eri suuntiin vetävien intressien 
kuvaus. Perhe näyttäytyy ristiriitojen näyttä-
mönä. Nuori kuvaa olleensa toisen vanhemman 
uskottu ja huolehtivansa tämän jaksamisesta. 
Perhe ei näyttäydy nuoren puheessa pelkästään 
hänen omana taustaresurssinaan, vaan suhdet-
ta kuvataan molemminpuoliseksi: nuori kuvaa 
toimivansa resurssina suhteessa lapsuudenper-
heeseen, erityisesti äitiin ja nuorempiin sisaruk-
siin. Perheen yhteisöllisyys näyttäytyy hauraana 
erilaisten yksilöllisten ongelmien valossa. 
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Siinä missä monissa nuorten kuvauksissa 
perhe näyttäytyy ikään kuin staattisena, muut-
tumattomana perusolotilana, joka säilyy sellaise-
naan nuoren itsensä kasvaessa ja muuttuessa, täs-
sä neuvottelutilakehyksessä perheestä puhutaan 
dynaamisena suhteena, jossa tapahtuu muu-
toksia. Äärimmillään perhe voi olla jatkuvan 
neuvottelun ja kyseenalaistamisen tilassa, kuten 
viimeisessä otteessa. Tässä puhekehyksessä perhe 
ei myöskään kuvaudu yhdeksi yhtenäiseksi yksi-
köksi, vaan se hajoaa erilaisiksi yksilöiksi, joiden 
roolit ja asemat suhteessa toisiinsa piirtyvät esiin 
yksilöllisesti. Nuorten perhepuheeseen sisältyy 
tyypillisesti paljon itsestään selvänä pidettyä, 
jota ei lausuta ääneen ja jota voikin haastatteluti-
lanteessa olla hankala eritellä: perhe nyt vain on 
mikä on. Ristiriitojen ja jännitteiden läsnäolo 
ja neuvottelutilanteiden kuvaus saattavat tuoda 
perhepuheeseen kätkeytyvät itsestäänselvyydet, 
kuten oletukset lasten ja vanhempien välisistä 
suhteista, kuitenkin näkyviin.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä artikkelissa olemme analysoineet perus-
koulun loppuvaiheessa ja toisen asteen opintojen 
alkuvaiheessa olevien 15–17-vuotiaiden nuorten 
tapoja puhua perheestä. Lähestyimme nuorten 
kertomuksia omista perheistään kulttuurisina 
perheen esityksinä, joissa heijastuvat erilaiset tälle 
ajalle ja yhteiskunnalle tyypilliset tavat ymmärtää 
perhe ja perheeseen liittyvät käytännöt, tavat ja 
arvostukset. Kiinnitimme huomiota erityisesti 
perhepuheessa esiintyviin eli kulttuurisiin kehys-
tyksiin, joiden sisällä nuoret puhuivat perheestä. 
Niitä luonnehtivat erilaiset korostukset, jotka 
liittyvät perheen merkitykseen nuorten elämässä.

Tunnistimme nuorten puheesta neljä kes-
keistä perheen kulttuurista kehystä: perhe jäse-
nyytenä, perhe jatkuvuutena, perhe sosiaalisen, 
kulttuurisen ja taloudellisen pääoman kar-
tuttamisen areenana sekä perhe yhteisöllisten 
ja yksilöllisten tavoitteiden neuvottelutilana. 
Emme oleta löytäneemme välttämättä kaikkia 
olennaisiakaan nuorten kulttuurisia puhetapo-
ja, joiden puitteissa nuoret eri puolilla Suomea 

kokemuksiaan ja näkemyksiään perheestä mer-
kityksellistävät, mutta uskomme havaintojem-
me tuovan kuitenkin esiin kiinnostavaa uutta 
tietoa nuorten perheeseen liittyvistä näkemyk-
sistä. Muodostamamme perhepuheen kehykset 
eivät myöskään ole täysin erillisiä, vaan osin 
päällekkäisiä ja lomittaisia. Sama nuori saattaa 
puhua perhesuhteistaan eri yhteyksissä esimer-
kiksi jatkuvuuden teemojen kautta, toisissa 
kysymyksissä taas yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 
tavoitteita koskevien neuvottelujen kautta. Tai 
toisaalta perheensä koulutuspääoman muodos-
tumista tukevista käytännöistä puhunut nuori 
voi samaan aikaan korostaa perheenjäsenten 
koulutusvalintojen jatkuvuutta. Kehysten osit-
tainen päällekkäisyys ei nähdäksemme ole on-
gelma, koska samaa ilmiötä voidaan lähestyä 
useista näkökulmista ja nostaa kulloinkin esiin 
eri ilmiöiden erilaisia puolia, kuten tässä nuor-
ten perhepuheen erilaisia ulottuvuuksia. Monil-
ta osin havaintomme vahvistavat aikaisempia 
tutkimushavaintoja lasten ja nuorten perhesuh-
teisiin liittyvistä määrittelyistä. 

Hahmottamistamme perheen kehyksistä 
nuorten puheessa kuvastuu se, miten monia mer-
kityksiä perhe voi saada nuoren elämässä. Perhe 
näyttäytyi nuorten haastatteluissa toisaalta posi-
tiivisissa merkityksissä: huolehtimisen, kasvatta-
misen, tukemisen, resurssien jakamisen ja tuot-
tamisen sekä kanssakulkemisen areenoina. Perhe 
edusti heille jatkuvuutta ja lämpimiä tunnesi-
teitä, joita kannateltiin erityisten käytäntöjen ja 
perinteiden sekä ikonisten esineiden kuten valo-
kuva-albumien muodossa. Perhe esiintyi nuorten 
puheessa toisaalta myös ristiriitojen, rasittavien 
velvollisuuksien ja ongelmallisten perhesuhtei-
den kehyksessä, jossa nuoren yksilölliset toiveet 
jouduttiin sovittelemaan perheen asettamiin yh-
teisöllisiin tavoitteisiin, tiloihin ja aikatauluihin. 
Nuorten puhe kiinnittyy omien perheiden pii-
rissä omaksuttuihin käytäntöihin, jotka saattavat 
näyttäytyä heille itsestään selvinä. 

Mitä uutta analyysimme tuo nuoriso- ja 
perhetutkimuksen keskusteluihin? Esittelemäm-
me nuorten kuvaukset perheestään nostavat 
esiin yleensä vaietuksi jääviä havaintoja nuorten 



83OSA II LAPSUUDEN PERHESUHTEET

perhesuhteista. Siinä missä yleiset kulttuuriset 
puhetavat nuoruudesta korostavat nuorten it-
senäistymistä perheestään ja kapinointia van-
hempia vastaan, haastattelemiemme nuorten 
kuvauksissa nuoret viettävät vanhempien kanssa 
mukavia hetkiä ja asioista neuvotellaan. Olemme 
artikkelissamme kuvanneet, miten perheet tuke-
vat nuorten erilaisten pääomien kartuttamista, 
mikä osaltaan vahvistaa aiempia tutkimustulok-
sia. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin aiem-
min jäänyt se, miten myös nuoret kuvaavat toi-
mintaansa oman perheensä hyväksi, auttaen ja 
tukien vanhempia ja sisaruksia ja tarjoten tällä 
tavoin olennaisia resursseja perheen yhteisöllisyy-
den ja eri perheenjäsenten tueksi. Kuvauksissaan 
nuoret ovat valmiita tinkimään omasta muka-
vuudestaan läheisten perheenjäsenten hyväksi, 
kuuntelevat vanhempiensa murheita ja pyrkivät 
sovittelemaan ristiriitoja. Kuvauksissa nuoret 
korostavat omaa paikkaansa suvun ja perheen 
jatkuvuuksien ketjussa, samalla kun he neuvot-
televat omien yksilöllisten tavoitteidensa toteut-
tamiseksi perheen yhteisöllisyyttä korostavassa 
kontekstissa. 

VIITTEET

1 Artikkeli perustuu osin Sinikka Aapola-Karin 
aiempiin nuorten perhekuvauksia koskenei-
siin esityksiin mm. Pohjoismaisilla sosiologi-
päivillä (Aapola-Kari 2016) ja Nuorisotutki-
muspäivillä (Aapola-Kari 2019.). Kiitämme 
kollegoja näihin esityksiin saaduista hyvistä 
kommenteista sekä tämän artikkelin käsikir-
joitukseen saamistamme anonyymien arvioi-
jien rakentavista kommenteista. 

2 Tutkimukseen osallistuvat nuoret ovat ko-
toisin viideltä tutkimuspaikkakunnalta: pää-
kaupunkiseudulta, suuria ja keskisuuria suo-
malaiskaupunkeja edustavista kaupungeista 
Oulusta ja Länsi-Suomesta, sekä pienehköjä 
maaseutukuntia edustavilta paikkakunnilta 
Keski- ja Itä-Suomesta. Tutkimuksen pilotti-
vaiheessa, lukuvuonna 2015–2016 tutki-
mushankkeessa oli mukana 129 tuolloin 
peruskoulun 9. luokalla ollutta nuorta, joista 

useimmat ovat syntyneet vuonna 2000. Kul-
lakin paikkakunnalla tutkimukseen osallistui 
yksi kokonainen peruskoulun 9. luokka, Hel-
singissä kaksi luokkaa eri kouluista. Nuorten 
taustat ovat moninaiset, ja he edustavat mo-
nia äidinkieliä, uskonnollisia ja etnisiä tausto-
ja. Tyttöjä ja poikia on suurin piirtein saman 
verran. Nuorten yksityisyyden suojaamiseksi 
pienemmät tutkimuspaikkakunnat on tutki-
muksessa anonymisoitu. Nuorisotutkimus-
verkosto koordinoi tutkimushanketta tehden 
yhteistyötä Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun 
yliopistojen tutkijoiden kanssa. Tutkimus-
ryhmämme tavoitteena on seurata samoja 
nuoria kymmenen vuoden ajan. Neljän tut-
kimusvuoden jälkeen seurannassa oli syksyllä 
2019 mukana 112 nuorta. (Ks. myös Tolo-
nen ym. 2018; Armila ym. 2018; Aapola-
Kari ym. 2019.)

3 Sinikka Aapola-Kari toimi tutkimuksen pi-
lottivaiheessa (2015–2016) hankkeen koor-
dinaattorina ja haastatteli lähes kaikkia Nuo-
ret Ajassa -seurannassa mukana olleita nuoria. 
Helsingissä suomenkielisissä kouluissa nuoria 
ovat lisäksi haastatelleet Tarja Tolonen, Antti 
Kivijärvi ja Sanna Aaltonen, ruotsinkielisissä 
lisäksi Matilda Wrede-Jäntti ja Leena Suur-
pää. Oulussa haastatteluja on tehnyt myös 
Tomi Kiilakoski. Keski-Suomessa haastatte-
luja ovat tehneet Kaisa Vehkalahti ja Sinikka 
Aapola-Kari. Aineistonhallintaan on osallis-
tunut Jenni Lahtinen. Kiitämme lämpimäs-
ti koko tutkimusryhmää, myös Itä-Suomen 
tutkimuspaikkakunnan nuorten seurannasta 
vastaavia Päivi Armilaa, Mari Käyhköä ja Vil-
le Pöysää.

4 Koko tutkimusaineistossa on mukana myös 
18 äidinkieleltään ruotsinkielistä tai kaksi-
kielistä nuorta pääkaupunkiseudulta, mutta 
tässä osatutkimuksessa heidän haastattelunsa 
eivät ole mukana.

5 Ajoittain tutkimuskoulujen tiukat aikataulut 
ja käytännön järjestelyt ovat vaikuttaneet sii-
hen, että haastatteluihin on saapunut ryhmä 
nuoria, jotka eivät välttämättä ole olleet tois-
tensa kanssa erityisen läheisiä. Nuoret ovat 
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kuitenkin itse päättäneet, haluavatko he os-
allistua tutkijoiden tarjoamiin osallistaviin 
ja visuaalisiin aineistonkeruun menetelmiin. 
Esimerkiksi pyysimme tuomaan valokuvia 
mukana elämänjanahaastatteluun, ja osa 
nuorista toi niitä, osa ei. Elämänjanahaastat-
telut on pyritty toteuttamaan yksilöhaastat-
teluina, mutta ajoittain niihinkin on osallis-
tunut kaksi nuorta yhdessä.

6 Elämänjanahaastatteluja on osa-aineistos-
samme yhteensä 31 kappaletta, joista 21 on 
tehty yksilöhaastatteluina, 10 parihaastatte-
luina, jolloin kaksi ystävystä on yhdessä saa-
punut haastateltavaksi. Aineistossamme on 
hyödynnetty jonkin verran myös tutkimuk-
sen alkuvaiheissa tehtyjä teemahaastatteluja, 
joissa on esiintynyt puhetta perheestä. Niistä 
suurin osa on tehty ryhmä- tai parihaastat-
teluina. Lisäksi on mukana joitain seuranta-
haastatteluja, jotka on tehty pääosin yksilö-
haastatteluina. 

7 Haastatteluote on poikkeuksellisesti kään-
netty englannin kielestä (käännös Sinikka 
Aapola-Kari). Alkuperäinen ote: “H: Do you 
remember how you felt about going to Fin-
land first? V: I think I was excited. [--] That 
finally I can live… Cause I didn’t live with 
my dad so long. Like I never lived with him 
that long. He comes and he goes. He stays 
with us like a vacation and then he goes back 
to his business. In Finland was the first time 
that I actually got to live with my dad.”

8 Haastattelija: Antti Kivijärvi.
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