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Luku 5 

Uusiin suuntiin 
Nuorten muuttoliike peruskoulun ja toisen 

asteen opintojen välisessä nivelvaiheessa 

Kaisa Vehkalahti & Päivi Armila 

Kirjan tässä luvussa tarkastelemme Nuoret ajassa -nuorten peruskou-
lun päättymisen jälkeen tapahtunutta muuttoliikettä paikkakunnalta 
toiselle. Peruskoulun jälkeiset muutot pois kotoa kasautuivat odotetus-
ti Itä- ja Keski-Suomen pienille tutkimuspaikkakunnille. Itä-Suomen 
Käpykylässä peruskoulunsa päättäville nuorille ei ollut tarjolla lainkaan 
toisen asteen koulutusta. Keski-Suomen Maaseutukunnassa toimi lukio, 
mutta ei ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Toisen asteen 
opintojen alkaminen merkitsi molemmilla paikkakunnilla, että monet 
nuoret joutuivat tekemään päätöksiä kotoa pois muuttamisesta verrattain 
nuorina, vain 15–16-vuotiaina. Ero muihin tutkimuspaikkakuntiin on 
tässä suhteessa selkeä: Länsi-Suomen tutkimuspaikkakunnalta kotoisin 
olevista nuorista vain yksi lähti opiskelemaan toisen asteen koulutuk-
seen toiselle paikkakunnalle, ja kaikki haastattelemamme suuremmista 
kaupungeista kotoisin olleet nuoret löysivät toisen asteen opiskelupaikan 
kotikaupungistaan. Heistä kukaan ei tiettävästi muuttanut pois kotoaan 
välittömästi peruskoulun päättyessä. 

Suomessa toisen asteen kouluverkon harveneminen on vaikuttanut 
2000-luvulla erityisesti maaseudulla ja harvaanasutuilla alueilla asuvien 
nuorten ja heidän perheidensä elämään. Yhä useamman nuoren on muu-
tettava asumaan koulutusta tarjoaviin keskuksiin heti peruskouluvuosien 
päättymisen jälkeen, ja uudet oppilaitokset ovat kouluverkoston keskittyessä 
kaupunkeihin aiempaa kauempana. Usein nuorten arkipäivä mullistuu 
melkoisesti tämän uuden elämänvaiheen alkaessa. Arkinen päivärytmi 
tapahtumineen eletään todeksi aluksi vieraassa fyysisessä ja sosiaalisessa 
ympäristössä, johon tutustuminen on olennainen osa uuden elämänvaiheen 
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elettäväksi tekemistä. (Armila ym. 2019.) Tässä luvussa haemmekin vasta-
uksia seuraaviin kysymyksiin: Miten 15–16-vuotiaat kotipaikkakunniltaan 
opiskelemaan muuttaneet nuoret suoriutuivat tästä vaativasta projektista 
osana elämänkulkuaan? Miten uudet arjen kehykset, joiden keskellä liikut-
tiin, muuttuivat omiksi? Miten uuteen arkeen ladatut toiveet toteutuivat 
ja miten mahdolliset muuttamiseen liitetyt pelot voitettiin? 

Etsiessämme vastauksia yllä esitettyihin kysymyksiin olemme luke-
neet haastatteluja, jotka on koottu kotoa pois muuttaneiden nuorten 
suorittaessa toisen asteen opintoja uusilla paikkakunnillaan. Analyysissa 
on mukana 22 pieniltä tutkimuspaikkakunnilta1 kotoisin olevaa nuorta, 
jotka muuttivat toiselle asteelle siirryttyään pois kotoaan joko kokonaan tai 
osaksi viikkoa (esim. oppilaitoksen asuntolaan). Maaseutupaikkakunnan 
18 nuoresta 13 suoritti ainakin osan toisen asteen opinnoistaan eri paik-
kakunnalla asuen. Käpykylän kaikkien (15) nuoren toisen asteen opiske-
lupaikka sijaitsi kotipaikkakunnan ulkopuolella. Melkein puolet heistä 
kuitenkin suoritti toisen asteen opinnot kotoa käsin. Näiden nuorten 
peruskoulunjälkeistä koulunkäyntiarkea tarkasteltiin kirjan aiemmassa 
luvussa ”Arkea ja ajankäyttöä”. Huomionarvoista on, että nuorten asu-
misjärjestelyissä ehti ennen toisen asteen opintojen päättymistä tapahtua 
paljon muutoksia. Välillä asuttiin asuntolassa, välillä vuokra-asunnossa 
joko yksin, sukulaisten, poika- tai tyttökaverien kanssa, ja välillä palattiin 
lapsuudenkotiin. Paneudumme tässä luvussa näihin muutoksiin ja niiden 
merkityksiin nuorille itselleen analysoiden hankkeemme ”maaseutunuor-
ten” haastatteluista heidän koulunkäyntiin liittyviä muuttokokemuksiaan. 

Aineistojen luennassa on keskitytty pohdintoihin ja kokemuksiin arki-
sen elämän paikoilleen asettumisesta uusissa koulunkäyntiympäristöissä: 
siihen, miten paikasta ajan kuluessa tehtiin tuttu itselle ja miten itsestä 
muokkautui uuteen paikkaan kuuluva minä. Nuorten koulutusbiogra-
foita on tutkittu paljon erilaisten transitioanalyysien kautta. Transitioita 
pidetään kriittisinä hetkinä (Tomson ym. 2002), ja nuorten toimintaa 

Itä-Suomen tutkimuspaikkakunnalta kotoisin olevia nuoria koskevan analyysin 
osalta luku on osittain muokattu Päivi Armilan, Mari Käyhkön ja Ville Pöysän 
(2019) artikkelin ”Uusi minä uudessa arjessa – Syrjäkylästä kaupunkiin opiskele-
maan muuttaneiden nuorten kokemuksia ja kerrontaa” pohjalta. Keski-Suomen 
tutkimuspaikkakunnalta kotoisin olevien nuorten osalta luku perustuu aiemmin 
julkaisemattomaan aineistoon. 
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niissä kuvataan erityisesti pedagogisissa ja psykologisissa tutkimuksissa 
muun muassa sellaisilla käsitteillä kuin reitit, kartat, suunnistustaidot ja 
navigaatiopääomat (esim. Varjo ym. 2018). Näistä suunnistamisista ja 
kartoista, samoin kuin siirtymissä tarvittavista taidoista, ominaisuuksista 
ja motivaatioista, puhutaan abstrakteina, mentaalisina ja kognitiivisinakin 
elämänvalintoja kantavina asioina. Tässä tarkastelussa viemme kuitenkin 
kysymyksen siirtymässä navigoimisesta myös konkreettisiin koulutussiir-
tymän sisällä tapahtuneisiin fyysisen ja sosiaalisen ympäristön muutoksiin. 

Kouluttomilta seuduilta toiselle asteelle siirtyvien nuorten koulutusva-
linnoissa paikasta, jossa valinnan kohde sijaitsee, tulee merkittävä kyseistä 
transitiota konkreettisesti sävyttävä ulottuvuus. Valtaosa heille mahdolli-
sista toisen asteen oppilaitoksista sijaitsee paikoissa, joissa liikkumisesta tai 
asumisesta näillä nuorilla saattaa olla vain vähän aiempaa kokemusta. Tätä 
lukua varten haastatteluja, joissa on keskusteltu nuorten toiselle kouluas-
teelle siirtymisestä, on luettu läpivalaisten niitä yhteiskuntamaantieteen 
teorioista tuttujen place-making- ja mikroterritorio-käsitteellistysten 
kautta (esim. Harris & Wyn 2009). Näissä käsitteellistyksissä rakennetaan 
tulkintoja siitä, miten arkisessa ympäristössä merkityksellisistä paikoista 
tehdään tuttuja, turvallisia ja ennakoitavissa olevia niin, että niiden fyy-
sisiin ja sosiaalisiin puitteisiin voi solahtaa levollisesti. Nuorten arjessa 
merkityksellisiksi nousevat usein omat nuorisokulttuurisesti luodut, ra-
jatut ja määritellyt kokoontumispaikat: itselle merkityt mikroterritoriot. 
Konkreettis-spatiaalinen katse onkin tarpeen, kun tutkijan kiinnostuksen 
kohteina ovat paikalliset, hienovaraisesti tunnistettavat nuorisokulttuuriset 
julkisuudet, ”kadunkulmayhteisöt” (MacDonald & Schildrick 2007) sekä 
niihin kuulumisen sanoittamattomat mahdollisuudet. 

YKSIN, KAKSIN VAI KUMMILLA? 

Alaikäisten nuorten asumisjärjestelyihin kodin ulkopuolella liittyy mo-
nenlaista pohdintaa, eikä päätös muuttamisesta ole aina helppo. Kun 
tutkimuksemme nuoret ovat tehneet ensimmäisen ison toisen asteen 
opintoihin liittyvän päätöksen lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä, 
he ovat joutuneet pohtimaan paitsi arkisista hankaluuksista selviämis-
tä, myös käsittelemään monia emotionaalisia, ihmissuhteisiin ja arjen 
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muuttumiseen liittyviä epävarmuuksia. Lähtemisen ja jäämisen välinen 
ristiveto kiteytyy seuraavassa kahden Maaseutukunnassa asuneen tytön 
haastattelussa, joka on tehty juuri ennen peruskoulun päättymistä tou-
kokuussa 2016. Yhteisvalinnassa molemmat olivat hakeneet ensisijaisesti 
toisella paikkakunnalla sijaitsevaan oppilaitokseen, mutta kevään lähes-
tyessä loppuaan päätös olikin kaikkea muuta kuin selvä. Tulevaisuuden 
ammatilliset unelmat asettuivat vastakkain muutokseen liittyvän jänni-
tyksen ja pelkojen kanssa: 

Haastattelija: Minkälainen filis teillä on nyt, ku koulu on niinku loppumassa? 
Peruskoulu on päättymässä. 
Tyttö 1: Mä haluun jäädä vielä kouluun! 
Tyttö 2: Mäki! 
Tyttö 1: Mä haluun jäädä vaikka luokalle, mut mä en haluu pois. 
Tyttö 2: Sama. Ei jotenkaa sillee... Ainakaan mä en haluis vielä lähtee pois. 
Tyttö 1: Ollu ties kuinka monta vuotta tätä samaa kouluu käyny ja sillee, ni ei 
haluu, et se muuttuu, et täytyy tehä jotain eri juttuja. 
Tyttö 2: Nii lähtee muualle opiskelee ja kaveritki lähtee jonneki muualle. 
Tyttö 1: Mäki aluks ajattelin, et mä lähen jonneki muualle, mut... 
Tyttö 2: Nii sä vaihoit! Oisin mäki voinu jäähä, jos... Oisit heti sanonu, et sä 
jäät tänne. 
Haastattelija: Onko teillä niinku sillai selkiytyny suunnitelmat? Sillonhan oli 
just se yhteisvalinta sillon, ku mä oon viimeks käyny täällä. 
Tyttö 1: Mä en oo ihan varma vielä, et lähenkö mä [opiskelemaan toiselle paik-
kakunnalle] vai jäänkö mä tänne. Se on vähän vaikee valinta. - - Mun mielestä 
tää on ehkä kuitenki parempi, et tääl on tutumpia opettajia ja kaikkia. 

Haastattelutilanteessa kulminoituu koulutusvalinnan monitahoisuus: Kyse 
ei ole vain alan valinnasta vaan myös ennalta-arvaamattomaan muutokseen 
heittäytymisestä: ”et täytyy tehä jotain eri juttuja”, joista ei vielä tiedä 
varmuudella – ja kohdata ne yksin, ilman tuttujen rutiinien, perheen ja 
ystävien tarjoamaa turvaa. Itäsuomalaisen Käpykylän nuoriin verrattuna 
Maaseutukunnassa nuorilla oli yksi valinnanmahdollisuus enemmän: he 
saattoivat jatkaa opintoja oman paikkakunnan lukiossa. Maaseutukunnas-
sa oman paikkakunnan lukiosta puhuttiinkin ensisijaisesti paikkakunnalle 
jäämisen valintahorisontista käsin: lukio määrittyi tuttuuden, turvallisuu-
den ja helppouden kautta (ks. myös Tuuva-Hongisto ym. 2016). Lukio ei 
ollut vain koulu, vaan ennen kaikkea tuttu paikka, johon saattoi mennä 
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opiskelemaan vaikka vuodeksi, jos tulevaisuuden suunnitelmat eivät olleet 
vielä selvillä tai kotoa pois muuttaminen arvelutti. 

Käpykyläläisnuorten kulkema koulutuspolku vei suurimman osan (13) 
heistä opiskelemaan lähimpään kaupunkiin 50–65 kilometrin päähän 
kotipaikoilta (ja vain kaksi heistä lähti eri suuntiin). Maaseutukunnan 
nuorilla sitä vastoin ei ollut yhtä selkeää hakusuuntaa, vaan heidän 
toisen asteen valintansa hajautuivat maantieteellisesti laajalle alueelle. 
Suurimman osan opiskelupaikat sijaitsivat hieman kotipaikkakuntaa 
suuremmissa lähiseudun maaseutukunnissa, joissa oli tarjolla ammatillista 
koulutusta (n. 50–150 kilometrin säteellä kotipaikoilta). Huomionarvoista 
on, että maan sisäisen muuttoliikkeen isosta kuvasta huolimatta kum-
mankaan paikkakunnan nuoret eivät olleet vielä peruskoulun päättyessä 
halukkaita muuttamaan pääkaupunkiseudulle tai Etelä-Suomen suuriin 
kaupunkeihin. Sopivaa oppilaitosta ja -alaa haettiin ensisijaisesti omasta 
maakunnasta ja toimivien kulkuyhteyksien päästä. Yleisempikin tilasto 
kertoo, että esimerkiksi Keski-Suomessa paikkakunnan koko ikäluokasta 
(n. 60 nuorta) vain 11 prosenttia valitsi kevään 2016 yhteisvalinnassa 
suureen kaupunkiin sijoittuvan oppilaitoksen, ja valtaosa valitsi lähialueen 
maaseutumaisen paikkakunnan oppilaitoksen. Noin 40 prosenttia jatkoi 
oman paikkakunnan lukioon.2 

Peruskoulun viimeisenä vuonna tulevaisuuden suunnitelmista kes-
kusteltaessa vain yksi tutkimuksemme harvaanasutuilta alueilta kotoisin 
oleva nuori oli suunnitellut vakavasti hakevansa Helsingissä sijaitsevaan 
oppilaitokseen. Vanhempien suostuttelua vaatinut suunnitelma kaatui 
lopulta käytännön järjestelyihin (ks. myös Armila & Käyhkö 2018): 

Poika: No siin oli se, et me mietittiin tätä monta kuukautta vanhempien kanssa, 
ni sit meiän äiti oli sillee, et se on ihan fne, jos mä lähen sinne, jos mä saan oman 
asunnon ja isä oli sillee... Ni jäin sitte tänne. 
Haastattelija: Ai isä ei halunnu? 
Poika: Ei vaan siis isälleki oli ihan sama. - - Että äiti ja isä oli sitä mieltä, että 
saan lähteä opiskelemaan sinne, jos saan vaan asunnon, missä asua, mut sit ei 
ollu mitään tarjolla. Suunnilleen kaikki, kaikki halvat vaihtoehdot oli jo viety 
monta vuotta sitte ja sit oli vaan näitä hirveen kalliita, et kuukaus makso jotain 

Kiitämme tutkimushankkeen yhteistyökouluja 9. luokan yhteisvalintoja koskevista 
koulukohtaisista tiedoista. 
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tuhat euroo, että ei todellakaa oo rahaa semmosee. Ja sitte ei oo sukulaisia siinä 
oikee Helsingin lähellä, minne mennä. - -
Haastattelija: No oisko susta tuntunu muuten ihan ookoolta mennä omilleen? 
Poika: Ois joo. Must tuntuu sillee, että mä pystyn ihan elättämään itteni. Että mä 
pystyn kyllä pitämään itestäni huolen, et ei oo mitään sen kanssa. Et opiskelut 
ja silleenki menee ihan hyvin. 

Muuttamiseen, asumiseen ja ylipäänsä nuoren itsenäistymiseen liittyvät 
pohdinnat ovat monessa tapauksessa koko toisen asteen koulutuksen ajan 
jatkuva perheensisäinen projekti, jossa ratkaistaan esimerkiksi kysymys 
siitä, voiko nuori käydä koulua kotoa käsin vai muuttaako hän jossain 
opintojen vaiheessa asumaan koulupaikkakunnalle (ks. myös Armila 
ym. 2018) Päätös asiassa on harvoin kokonaan nuoren oma. Eräs haas-
tattelemamme nuori kuvasi, miten toisella paikkakunnalla sijaitsevasta 
oppilaitoksesta oli käyty kotiväen kanssa keskustelua koko vuosi ja miten 
hän oli sinnikkäästi vyöryttänyt heille muuttohalukkuutensa perusteluja 
toisensa perään – vaikka kotipaikkakunnan lukioon jääminen olisikin 
ollut helppo ratkaisu. Kevään valintatilanteessa nuori itse oli kahden 
vaiheilla, koska hänellä oli kotipaikkakunnalla osa-aikaista työtä ja hou-
kuttelevia harrastuskuvioita, mutta lopulta kotiväkikin kannusti häntä 
tavoittelemaan omia koulutusunelmia. 

Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu harvaan asutuilta alueilta 
kotoisin olevien nuorten koulutusvalintojen ja -polkujen vahva kytkeyty-
minen heidän perheidensä resursseihin. Yhtäältä maaseutualueiden vähäiset 
työmahdollisuudet, kapeutuvat palvelut ja koulutuksen keskittyminen 
kaupunkeihin pakottavat nuoria etsimään toimeentuloa muualta (esim. 
Farrugia 2016). Toisaalta se, että nuori voi muuttaa pois kotoa ja sitoutua 
koulutukseen, edellyttää usein sekä suoraa taloudellista tukea että sosiaalista 
pääomaa koulutusvalintojen tekemisessä ja emotionaalista tukea päätökselle. 
Työväenluokkaisten ja pienituloisten perheiden on todettu suosivan amma-
tillista koulutusta, joka johtaa nopeasti konkreettiseen ammattiin ja hyviin 
työllistymismahdollisuuksiin joko omalla kotiseudulla tai kaupungeissa. 
Korkeammin koulutetut ja parempituloiset perheet voivat suoda nuorille 
enemmän aikaa etsiä omalta tuntuvaa alaa vailla taloudellisia paineita ja 
sitoutuvat useammin pitkiin opintopolkuihin myös aloilla, jotka eivät 
välttämättä takaa työllistymistä. (Esim. Corbett 2013.) 
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Perheen luokka- ja sosioekonomisen aseman yhteys lasten koulutukseen 
ja sosioekonomiseen asemaan vaihtelee paljon eri maiden välillä, ja Suomessa 
sekä myös laajemmin pohjoismaissa perhetaustan yhteys lasten kouluttautu-
miseen on muita maita väljempi (Pfefer 2008; Naumanen & Silvennoinen 
2010). Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo laajeni 1960–1970-lukujen 
taitteen peruskoulu-uudistuksen ja koulutuksen yleisen ekspansion myötä 
nopeasti, mutta 2000-luvulla keskustelu on kääntynyt jälleen huoleksi tasa-
arvoistumisen pysähtymisestä ja uuden eriarvoistumiskehityksen käynnisty-
misestä. Alueellisten erojen ohessa esimerkiksi koulutuksen periytyvyyteen 
on kiinnitetty paljon huomiota (esim. Myrskylä 2009; Naumanen & 
Silvennoinen 2010; Kivinen ym. 2012). 

Vaikka toisen asteen opinnot ovat Suomessa maksuttomia ja kou-
lutusjärjestelmä ainakin pyrkii monin tavoin tasaamaan sosiaalisia ja 
taloudellisia eroja, perheiden erilaisilla resursseilla on kuitenkin mer-
kitystä nuorten valinnoille. Nuorten toisen asteen aikainen asuminen 
tuo kysymyksen perheiden varallisuudesta erityisellä tavalla näkyväksi. 
Tutkimuksemme nuoret olivat varsin tietoisia siitä, että heidän kouluaikai-
sessa asumisessaan on pitkälti ollut kyse rahasta: ”Ei iskä haluis maksaa sitä 
[vuokraa kaupunkikeskustassa], sit ku enhän miekään vielä mittään lainaa 
tai semmosii saa.” Alle 18-vuotiaana mahdollisuuksia itsenäistymiseen 
rajoittaa lisäksi yhteiskunnalta saatavien tukien riippuvuus vanhempien 
tuloista. Seuraavan esimerkin nuoren lapsuudenkoti sijaitsi kotipaikka-
kunnan sivukylällä, mistä käsin olisi ollut mahdotonta kulkea päivittäin 
lähipaikkakunnalla sijaitsevaan ammatilliseen oppilaitokseen. Hänen 
kohdallaan ratkaisuksi muodostui oman asunnon vuokraaminen, joskin 
omaan talouteen muuttaminen toi mukanaan taloudellisia yllätyksiä: 

Tyttö: No yllätyksiä on ollu, se maksaa enemmän, ku mitä mää kuvittelin ja, 
tai enemmän menee rahaa ja enemmän pitää ite huolehtia kaikesta, ja ei sitä 
osaa kuvitella, miten paljon vessapaperit esimerkiks maksaa tai joku shampoo 
tai jotkut tämmöset, ikinä niinku ois arvannukkaan, et ne niin paljon maksaa. 
Haastattelija: Niin, saatko sää rahat riittämään? 
Tyttö: No pakko saada, äitiltä ja isältä saa aina rahaa, mää sain Kelalta rahaa - - 
mut sit ne lopetti sen, koska äiti ja isä tienaa muka liikaa. 

Uudessa arjessa selviämisessä ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan rahasta. 
Nuoren muutto koulupaikkakunnalle edellyttää perheeltä myös luot-
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tamusta nuoren itsenäisestä elämästä selviytymiseen ja kykyyn kantaa 
vastuuta arkisten asioiden sujumisesta. Vanhempien lupa kotoa pois muut-
tamiseen heltiää helpommin, jos koulupaikkakunnalla on isovanhempien, 
kummien ja/tai sisarusten muodostamia elämänmuutosta pehmentäviä 
sosiaalisia verkostoja – parhaassa tapauksessa asuinkumppanuutta tarjoavia 
luotettavia sukulaisia. (Ks. myös Käyhkö 2017; Armila & Käyhkö 2018.) 
Seuraavan esimerkin nuorelle muutto tiettyyn opiskelukaupunkiin oli 
itsestään selvä ja varmaksi koettu vaihtoehto. Kaupungissa asui sukulaisia, 
ja siellä opiskeli jo kaksi hänen vanhempaa sisarustaan, joiden asuntoon 
pikkusisko muutti. Muutto merkitsi uutta elämänvaihetta myös siksi, 
että samaan opiskelukämppään oli muuttamassa tytön pitkäaikainen 
poikaystävä. Uusiin kuvioihin orientoituminen näyttäytyi odotettuna, 
jopa helppona ja itsestään selvänä asiana, kun asumiskuviot olivat hyvissä 
ajoin selvillä ja tukiverkostot valmiina. Jos sisarukset olivat selvinneet 
muutoksesta, ”ni kyllä määki siitä selviin”: 

Haastattelija: No mites onks tää yhdessä [kaupunkiin] muuttaminen, onks siihen 
liittyny mitään keskustelua? 
Tyttö: Mmm no se on ollu aika selvää, että… - - sitku [isosiskon poikakaveri] 
pääsee armeijasta, ni sitten [sisar ja tämän poikaystävä] muuttais pois siitä ja sitten 
me jäätäis niinku minä, [isoveli] ja [oma poikaystävä]. - - Mitä nyt [sisar] on 
puhunu, että ”Onnee vaan, että joudut sitte [veljen] jälkiä siivoomaan”. Meiän 
[veli] on vähän semmonen jääräpää, mutta emmä tiiä. Kyl mä uskon, et mä tuun 
sen kanssa ehkä vähän paremmin toimeen ku [sisko]... 

Kotoa pois muuttaneiden tutkimuksemme nuorten konkreettiset asu-
misjärjestelyt uusilla paikkakunnilla ovat olleet moninaisia. Osa aloitti 
viikoittaisen arkiasumisen yhdessä sisaruksen tai ”kämppiksen” kanssa, 
ja osa muutti koulupaikkakunnilleen pysyvästi, esimerkiksi yksin omaan 
vuokra-asuntoon. Moni muuttaneista nuorista vietti edelleen viikon-
vaihteet ja muut vapaapäivät kotiseudullaan. Erityisesti oppilasasuntola-
asumiseen liittyy suoranainen velvollisuus poistua asunnoista lomiksi ja 
viikonlopuiksi. 
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KARUHKO ASUNTOLA-ARKI 

Haastattelija: Miltä se tuntui, kun joutui jakamaan [asuntolahuoneen] sit ihan 
uuden ihmisen kanssa? 
Tyttö: Ihan kauheelta! Ainakin se kun, ihan niiku eka yöt, kyl mä sen ekan yön 
sain olla yksin, ku se tuli vasta aamulla se mun kämppis sinne, nii se oli semmoista 
ihan kauheeta, kun se toinen ei niinku puhunut mitään ja sit kumpikin istui 
ihan hiljaa ja teki omia juttujaan siinä omalla puolella ja... 

Suomessa oppilasasuntolat ovat olleet historiallinen ratkaisu koulutuksen 
järjestämiseen harvaanasutussa ja pitkien etäisyyksien leimaamassa maassa. 
Aikana, jolloin koulut keskittyivät suuriin kaupunkeihin, pitkät etäisyydet, 
heikot kulkuyhteydet ja koulupaikkakunnalla sijaitsevan ”koulukortteerin” 
järjestämisen kustannukset muodostivat huomattavan esteen maaseutu-
paikkakuntien lasten ja nuorten opiskelulle. Opiskelumahdollisuuksien 
tasaaminen alueellisesti onkin ollut yksi suomalaisen koulutuspolitiikan 
keskeisiä linjoja. Suurten ikäluokkien syntyminen toisen maailmansodan 
jälkeen ja samaan aikaan tapahtunut yhteiskuntarakenteen modernisoi-
tuminen ja elinkeinoelämän osaamisvaatimusten muutos nostivat koulu-
tuspoliittiset kysymykset yhteiskunnallisen keskustelun keskipisteeseen. 
Epäkohdaksi nähtiin erityisesti ylioppilastutkintoon johtavien oppikoulujen 
saavutettavuus. 1950–1960-luvuilla oppikoulujen määrä kaksinkertaistui ja 
Suomeen syntyi suhteellisen tiivis oppikoulujen verkosto, joka mahdollisti 
yhä useammalle maaseudun nuorelle kouluttautumisen omalla paikka-
kunnalla. (Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 22–25; Jouhki 2020, 
92–97.) Lukumääräisesti Suomessa on tänäkin päivänä kolminkertainen 
määrä lukiokoulutusta tarjoavia oppilaitoksia ammatillisiin oppilaitoksiin 
verrattuna (SVT: Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2019). Siinä missä 
lukion perustaminen omaan kuntaan on ollut monelle pienelle kunnalle 
tärkeä tavoite, ammatillisten oppilaitosten verkosto suunniteltiin alusta läh-
tien palvelemaan laajempia alueellisia kokonaisuuksia. Oppilasasuntoloista 
muodostui tässä tilanteessa elintärkeä edellytys ammatillisen koulutuksen 
laajenemiselle. Asuntolapaikka mahdollisti opiskelun myös pitkien matkojen 
päässä asuvien ja pienituloisten perheiden lapsille. 

Oppilasasuntolat ovat edelleen keskeinen pitkää koulumatkaa taittaville 
nuorille tarjottu koulunkäyntiä tukeva arkiasumisen malli. Vuonna 2015 
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ammatillisessa peruskoulutuksessa olevista opiskelijoista yli 10 000 asui 
koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä opiskelija-asuntoloissa. Virallisesti 
oppilasasuntolat määritellään osaksi opintososiaalisia etuja. Asuminen 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa opiskelija-asuntolassa on amma-
tillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla maksutonta. Asuntoja 
myönnettäessä useimmissa oppilaitoksissa etusijalla ovat alle 18-vuotiaat 
perustutkintoa opiskelevat ensimmäisen vuoden opiskelijat, joiden matka 
kotoa oppilaitokseen on pitkä tai muuten hankala esimerkiksi puuttuvien 
julkisten kulkuyhteyksien vuoksi. Asuminen on järjestetty yleensä soluihin, 
joiden asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- ja saniteettitilat. Useimmissa 
asuntoloissa nuoret jakavat henkilökohtaisen asuinhuoneensa toisen opis-
kelijan kanssa. Olennainen oppilasasuntoloita muusta opiskelija-asumisesta 
erottava tekijä on valvonta, joka on järjestetty eri tavoin eri oppilaitoksissa. 
Useimmissa asuntoloissa paikalla on ohjaaja ainakin pääosan asuntolan 
aukioloajasta. Asumista kontrolloidaan myös järjestyssäännöillä ja ran-
gaistusten uhalla. Viikonloppuisin ja lomakausina valtaosa asuntoloista on 
suljettuina ja niissä voi asua vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi pitkän 
matkan vuoksi. (Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntolat 2015.) 

Opetushallituksen teettämissä virallisissa oppilasasuntola-arvioinneissa 
asuntola-asumisesta muodostuu suhteellisen positiivinen kuva (esim. 
Vehviläinen 2012), joka kuitenkin osittain rikkoutuu Nuoret ajassa -seu-
rannan asuntolakokemuksissa. Näyttää siltä, että erityisesti negatiivisia 
kokemuksia asuntoloista jaetaan nuorten keskuudessa sekä vahvistetaan 
nuorten ja vanhempien keskinäisissä puntaroinneissa. Usein ”puska-
radioissa” asuntoloista muodostettu kuva piirtää esiin kolhoosimaista 
mutta ei-yhteisöllistä yhteiseloa ja huonoon seuraan joutumisen riskiä. 
Asuntoloihin ei haluta hakeutua, mutta niihin saattaa ”joutua”, jos muuta 
mahdollisuutta ei ole. Asuntola-asumisesta kieltäytynyt käpykyläläispoika 
valaisi meille kaverinsa asuntolakokemusta näin: 

Se on melkein ku vankila, ku sie ensinnäkin saatat joutuu... sinne saattaa tulla, 
jos sie et pääse kaverin kaa, niin sitten sinne saattaa tulla… ett kaverilla oli käyny 
silleen, ett sinne oli joku haiseva kämppis tullu... se ei käyny siellä suihkussa 
viikolla, se kävi vaan kotona, kun meni viikonlopuks kotiin ja kävi sillon vaan 
suihkussa ja sillä oli aina ne työvaatteet päällä ja se hais ihan hirveen pahalle, ja 
se ei siivonnu ikinä... ja sit se joutu siivoomaan sen jälkiä, mitä se teki. 
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Tyytymättömyys asuntoloihin liittyy nuorten kertomuksissa ensisijai-
sesti levottoman seuran aiheuttamiin riskeihin, meteliin iltaisin ja öisin, 
siivottomuuteen sekä yksityisyyden ja kodinomaisuuden puutteeseen. 
Asuntolassa tulee ja menee monenlaisia asukkaita, ja saman lukuvuoden 
aikana kämppäkaveri voi vaihtua moneen kertaan. Erityisesti yksityi-
syyden, viihtyisyyden ja ‘oman tilan’ puute näyttäisi olevan tekijä, joka 
torjuu tyttöjen asuntola-asumista. Vaikka Nuoret ajassa -aineisto on 
määrällisesti pieni, huomionarvoista on, että kokemukset pidemmästä 
asuntola-asumisesta kasautuvat aineistossa pojille. Tytöt eivät usein läh-
tökohtaisestikaan valinneet asuntola-asumista vaan pyrkivät järjestämään 
asumisen jollain muulla tavalla, jos se suinkin oli mahdollista. Myös 
vanhempien on usein ollut vaikea laskea nuortaan oppilasasuntolan 
asukkaaksi. (Ks. myös Tuuva-Hongisto ym. 2016.) 

Nuoret ajassa -aineistoissamme on esimerkkejä siitä, että vanhempien 
asuntoloihin kohdistama huoli ei aina ollut aiheeton. Asuntola-asuminen 
saattoi keskeytyä esimerkiksi siihen, että nuoret eivät heränneet ajoissa ja 
koulunkäynti herpaantui, kun asuntolassa kukaan ei patistanut kouluun. 
Osa asuntolanuorista muutti kesken kouluvuoden takaisin kotiin, vaikka 
kotona asuminen tarkoittikin aikaisia herätyksiä ja pitkää bussimatkaa. 
Asuntolayhteisöihin näyttää syntyvän helposti myös monenlaisia bile-
porukoita ja -paikkoja. Joillekin nuorille asuntolaelämän vapaus ja sieltä 
löytyneet uudet kontaktit loivat puitteet tarttua päihteiden ja jatkuvan 
juhlimisen värittämään elämäntapaan. Aineistossa on nuoria, jotka olivat 
joutuneet kohtaamaan asuntolassa kiusaamista, jos kohta aineistossa on 
mainintoja myös kiusaamiseen puuttumisesta ja toimivista suhteista 
asuntola-ohjaajiin. 

Haastattelija: Millaisist asioist siel voi sitte kinaa tulla? 
Poika: Pienistä asioista, välillä vähän isommista jutuista. Oli vähän se, että pientä 
kiusausta tuli, niin siinä meinas mennä vähän pinna siihen. - - Mainihin siitä 
valvojalle. Siinä tuli pientä, et mietittiin mitä tehdään asialle. Aluks oli silleen, 
että antaa sen olla, että jos se peli vielä jatkuu, niin sitte, mutta sit se jatku, niin 
sit piti tehdä jotain. 

Myönteisesti asuntola-arkea kuvasivat erityisesti ne nuoret, joiden asun-
tola-aikaan kuului positiiviseksi koettua yhteisöllisyyttä. Monelle avain 
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uuden ympäristön tutuksi tekemiseen ja viihtymiseen oli ystävystyminen 
muiden asuntola-arjen jakavien nuorten kanssa: 

Sitten ku alko ilta pimenemään, niin se alko se koko asuntolan piha täyttyy 
porukoista – tai niinku nuorista – niin siellä pysty helposti tutustumaan. Siellä 
sitten heti alko viihtymään. Kämppisten kanssa nyt oli ekat kaks viikkoo vähän 
omituista, mutta kun niihinkin tutustui, niin sitte tuntui, että kolmen aikaa yöllä 
siellä huutaa vielä jotain ja… että ei. Alko olemaan vähän liiankin tuttavallista 
porukkaa siellä. 

Eräs erikoislukion oppilasasuntolassa asunut nuori kuvasi asuntolaa 
paikaksi, josta ”tulee sellasia elämänaikaisia ystäviä”. Valvonnan ja häi-
riöiden sijaan hänen kuvauksissaan asuntola-asumisesta korostuivat 
yhteishenki, yhdessä tekeminen ja ainutlaatuisen tiiviit ihmissuhteet. 
Oppilaiden ja koulun henkilökunnan välinen luottamus – ja se, etteivät 
nuoret käyttäneet luottamusta väärin – mahdollisti esimerkiksi suhteel-
lisen vapaan koulun tilojen harrastekäytön vapaa-ajalla. ”Ne asuntolat 
on aivan oma kokemuksensa, kun siellä on se 60 samanhenkistä nuorta 
aivan vierivieressä”, hän kuvasi asuntolan yhteishenkeä. Näyttää siltä, että 
myös oppilasasuntola-asumiseen syntyy helposti oppilaitoskohtaisia ja 
sosioekonomisia sävyeroja: erikoislukiolaisten asuntolaelämä muovautuu 
erilaiseksi kuin ammattikouluopiskelijoiden kuvauksissa meille avattu 
ajoittain huuruinenkin biletodellisuus. 

Asuntola-asumiseen sopeutumista helpotti, jos nuoren oli mahdollista 
vaikuttaa siihen, kenen kanssa hän asui yhdessä. Joku sai kämppäkaverin 
vanhasta peruskouluajan luokkakaveristaan, jonka kanssa oli helppo 
kulkea matkoja ja ottaa uutta ympäristöä ja sen sosiaalisia verkostoja 
haltuun, toinen taas tunsi tulevat asuintoverinsa harrastusten kautta. 
Myös tämän luvun alussa siteeratun tytön arki uudessa oppilaitoksessa 
muuttui alkushokin jälkeen myönteiseksi. Vierauden ja ulkopuolisuuden 
kokemus talttui, kun asumisjärjestelyihin sai vaikuttaa itse ja muuttaa 
samaan huoneeseen itse valitsemansa opiskelukaverin kanssa. On kui-
tenkin tärkeä huomata, ettei monellakaan nuorella ole valmiiksi tuttua 
kämppäkaveria, eikä asuntolasta välttämättä löydy samanhenkisiä nuoria. 
Tällöin vaarana on, että nuori jää yksinäiseksi heittopussiksi, joka joutuu 
jakamaan arjen aina uusien, vaihtuvien kämppisten kanssa ja mukautta-
maan oman elämänsä asuntolan muun joukon elämäntapaan. 
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Näinkin pienen aineiston asuntolakokemusten erilaisuus kertoo op-
pilaitosten ja asuntoloiden moninaisuudesta (vrt. Souto 2013; Maunu 
2018). Jotkut asuntolat eivät olleet pystyneet tarjoamaan itsenäisen 
elämän alkeita opetteleville nuorille riittävän turvallisia puitteita, vaan 
nuoret jäivät yksin arkisten ongelmiensa kanssa. Toisissa oppilaitoksissa 
taas asuntoloiden valvontaan kiinnitettiin huomiota, epäkohtiin puutut-
tiin ammattimaisesti ja asuntoloissa oli ohjattua vapaa-ajan toimintaa. 
Kaikkein positiivisimmin asuntola-arkea kuvattiin silloin, kun asuntolan 
yhteisöllisyys oli ollut myönteisellä tavalla nuorten itsenäistymistä tukevaa. 

Asuntoloissa asuvat nuoret liikkuivat viikonloppuisin ja lomilla pää-
sääntöisesti takaisin kotipaikkakunnilleen. Erityisesti poikien kertomuksissa 
liikkumisella oli keskeinen asema. Itsenäisen elämän rakentaminen maa-
seudun bussiliikenteen kiemuraisten reittien ja harvenevien aikataulujen 
varaan hankaloitti monen alaikäisen elämää. Siinä missä vanhempien kyydit 
olivat peruskouluaikana tärkeitä, toisella asteella haastatteluissa nousivat 
esille vanhempien sisarusten ja kavereiden autokyydit, moottoripyörät ja 
oman auton odotus. Ajokortti ja oma auto olivat monelle arkinen, täysi-
ikäistymisen alla hartaasti suunniteltu ja odotettu välttämättömyys. 

Vaikka uusissa oppilaitoksissa syntyi tärkeitä ihmissuhteita, paik-
kasuhteiden näkökulmasta useilla nuorilla säilyivät vahvat siteet koti-
paikkakunnille. Erityisesti Maaseutukunnan nuorille, jotka siirtyivät 
opiskelemaan toiseen maaseutukuntaan, opiskelupaikkakunnat saattoivat 
jäädä ympäristöinä varsin vieraiksi läpikulkupaikoiksi. Asuntola-asuminen 
ei kiinnittänyt heitä niinkään uuteen paikkakuntaan kuin opiskelijayh-
teisöön. Arjen kannalta keskeinen ympäristö (Harrisin ja Wynin [2009] 
termein mikroterritorio) rajautuikin usein melko suppeasti koulun ja 
asuntolan muodostamaan yhteisöön. Suurin merkitys oli uusilla ystävillä, 
joista heistäkin useimmat olivat tulleet opiskelupaikkakunnalle muualta. 
Sen sijaan muuttaminen kaupunkiympäristöön merkitsi nuorten paik-
kasuhteissa toisenlaista muutosta. 

KAUPUNKILUPAUS: UUSILLA KULMILLA, UUSISSA PORUKOISSA 

Peruskoulun päättymisvaiheessa tutkimuksemme nuoret kohtasivat kou-
lutukseen liittyvän muuttopaineen pois maaseudulta. Koulutukseen 
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ja työllisyyteen liittyvät tekijät eivät kuitenkaan ole ainoita nuorten 
muuttoliikkeeseen vaikuttavia tekijöitä. Nuorten puhuessa muuttami-
seen liittyvistä kokemuksista ja elämästään ne eivät myöskään nousseet 
ainoiksi puheenaiheiksi, vaan esille nousi moninainen tekijöiden kirjo. 
Siirtyminen kaupunkiympäristöön merkitsi monille tutkimuksemme 
nuorille urbaanissa tilassa hengailemisen ja kaupunkikulttuuristen mai-
semien avautumista, ostos- ja harrastusmahdollisuuksien äärelle pääsyä 
sekä sosiaalisten suhteiden monipuolistumisen lupausta. Yläkouluai-
kaisissa tulevaisuusvisioissaan osa nuorista oli jo odotellut innokkaasti 
kaupunkiin lähtemistä. 

Ruotsalaistutkija Mats Johansson (2016) on käyttänyt käsitettä ”nuor-
ten naisten exodus” analysoidessaan maaseutualueiden muuttoliikettä. 
Sama ilmiö on havaittavissa myös Suomessa. Nuoret naiset muutta-
vat maaseutualueilta kaupunkeihin selvästi miehiä todennäköisemmin. 
Kaikilla maaseutualueilla pääosa työikäisestä väestöstä on miehiä, mutta 
erityisesti ilmiö korostuu harvaanasutulla maaseudulla, jollaiseksi myös 
iso osa Nuoret ajassa -tutkimuksessa mukana olleiden maaseutunuorten 
asuinalueista voidaan luokitella. Suomen ympäristökeskuksen tuottamat 
tilastot maaseutualueiden ikä- ja sukupuolirakenteesta eivät huomioi alle 
18-vuotiaiden muuttoliikettä, mutta työikäisiksi määriteltäviä ikäryhmiä 
koskevissa tilastoissa maaseutualueiden sukupuoliero on suurimmil-
laan 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten ikäluokassa. Tässä ikäluokassa 
harvaanasutulla maaseudulla asuu liki 140 miestä 100 naista kohti. 
(Maaseutukatsaus 2017, 31.) Nuorten aikuisten muuttoliikkeen sukupuo-
lijärjestystä on selitetty erityisesti nuorten naisten aktiivisella koulutukseen 
hakeutumisella sekä maaseudun työmarkkinoiden miesvaltaisuudella. 
Matalampaa koulutusta edellyttävien työtilaisuuksien painottuessa mies-
valtaisille aloille nuoret naiset muuttavat maaseudulta ”naisystävällisille” 
työmarkkinoille. (Johansson mt.; Maaseutukatsaus mt.) 

Tutkimusryhmästämme Mari Käyhkö (2017) on analysoinut har-
vaanasutulla maaseudulla asuvien tyttöjen käsityksiä sekä pienestä koti-
paikkakunnastaan että heidän odotuksiaan kaupunkiin muuttamisesta 
peruskoulun lopussa. Erityisesti Käpykylän tytöille kaupunki merkitsi jo 
lähtöä suunniteltaessa lupausta uudenlaisesta elämismaailman runsau-
desta. Osalle nuorista kaupunki kuitenkin näyttäytyi kasvottomana ja 
tuntemattomana, jopa pelkoa herättävänä ympäristönä. Erityisesti niillä 
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nuorilla, joilla ei ollut siteitä kaupunkeihin eikä aiempia kokemuksia 
kaupunkimaisessa ympäristössä liikkumisesta, oli etukäteen usein varsin 
negatiivisia oletuksia kaupunkielämästä. Joidenkin poikien tulevaisuu-
denkuvissa uutta arkea jännitettiin ja pelättiin, kun itsessä tunnistettiin 
tämän teoksen luvussa ”Miten kaupungista tulee oma?” kaupunkipää-
omaksi kutsutun suunnistamistaidon puute ja kaupunkiympäristöön 
kuulumattomuuden kokemus. 

Itäsuomalaisen tutkimuspaikkakuntamme nuorille kaupunki, johon 
arki koulutusvalinnan myötä siirtyi, merkityksellistyi aluksi vieraana so-
siaalisen, materiaalisen ja kulttuurisen runsauden maailmana. Kaupunki 
oli tehtävä tavalla tai toisella tutuksi ja omaksi niin, että arjesta uudessa 
ympäristössä tuli elettävää. Koulutussiirtymään liittyvä ”transitiona-
vigointi” onkin heidän tapauksessaan suurelta osin ollut konkreettista 
arkisen kartan ja sen reittien hahmottamista: oli opittava ne jokapäiväiset 
skriptit, joiden kautta paikkaa voi tehdä omaksi ja minää osaksi paikkaa 
(Harris & Wyn 2009; ks. Gofman 1974). Vasta tämän tavallistumisen 
kautta syntyivät paikassa kotonaan olemisen kokemus ja oikeutus – myös 
seuraavassa siteeratun käpykyläläispojan elämismaailmassa: 

...peräkyliltä tultiin niin tota, sillon ku myö ekan kerran noustiin linja-autoon, 
et noni lähetään asuntolalle, niin olihan se aina semmonen wow, mä oon K:ssa, 
en nyt tiiä, ei nyt kovin erikoiselta tuntunu, mut silti oli se silleen, et vau tää 
on vähän isompi paikka ku tuo Käpykylä, myö silti mittään juntteja oltu, kyllä 
myö osattiin liikkua siellä ja tälleen, mutta nykyjään se on ihan peruskauraa että 
siellä on niin on silleen et joo, tos on tommonen ja tos on tommonen, ennen se 
oli silleen, et käyään vähän tutkimassa tätä paikkaa, ja kaikki tuntu vähän silleen 
uuelta, vähän niinku ois alottanu uuen elämän, ainaki uuen vaiheen elämässä, 
no niinku alotettiinki. 

Haastattelemiemme käpykyläläisnuorten lapsuutta elettiin turvalliseksi ja 
virikkeelliseksi koetussa maalaisympäristössä (myös Tuuva-Hongisto ym. 
2016). Nuoruuden elämänvaiheisiin liittyvien toiveiden näkökulmasta 
kotiseutu oli kuitenkin alkanut määrittyä erilaisten tärkeiksi koettujen 
asioiden (esimerkiksi harrastus- ja kulutusmahdollisuuksien) puuttumisen 
maisemana. Kun tultiin niukkojen tarjoumien ympäristöistä, huomio 
kiinnittyi myös pääsyyn kaupungin avaamaan tilallisen ja toiminnallisen 
runsauden maailmaan. Tilaisuuksiin ei välttämättä osattu tarttua – tai 
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pystytty tarttumaan – mutta niistä ja niiden luomasta kontrastista enti-
seen oltiin tietoisia: 

Onhan se, asuu tääl kaupungissa, on mahollisuuksia käyvä shoppailemassa, ja 
sitten on miettiny, et voisin esim. uintia alottaa ja tämmöstä, tai ruveta käymään 
jossain, eri paikoissa, ollaan siskon kanssa juteltu, et vois tutustuu kaupungin kult-
tuurielämään, tämmöstä että pääsee halutessaan, et eihän sieltä Käpykylästä päässy 
minnekkään käymään. Että ku on erilainen ympäristö mitä siellä Käpykylässä 
niin sitten on, ite rikastanu sellasta erilaista, ei nyt maailmankuvaa mut sellasta 
mimmosta voi elämä olla, ku ite silleen maalta oon, ja ehkä just mitä sanoin, 
niin on aikaa itelle ja silleen enempi, miettii, ja tietysti pystyy käymään paikoissa. 

Muutto pienemmällekin paikkakunnalle saattoi merkitä tässä suhtees-
sa uudenlaisia mahdollisuuksia niille tutkimuksemme nuorille, jotka 
kotipaikkakunnillaan olivat asuneet sivukylillä. Uudet oppilaitokset 
sijaitsivat kuitenkin paikkakuntien keskustassa, ja asuntola saattoi olla 
kävelymatkan päässä ruokakaupasta: ”No, siellä oikeastaan muuttu kaikki, 
kun pääsi asumaan keskustaan. Kun mä asun täällä [kotipaikkakunnalla] 
40 kilometrin päässä keskustasta ja 15 kilometriä lähimpään kauppaan.” 

Keski-Suomen Maaseutukunnan nuorten haastatteluista ei ole luettavissa 
samaa kaupunkielämän odotusta kuin Itä-Suomen tyttöjen haastatteluista, 
eikä kaupunki symboloinut heille yhtä vahvaa siirtymää kohti vapautta. 
Vaikka myös Maaseutukunnassa kerrottiin erityisesti shoppailu- ja harras-
tusmahdollisuuksien niukkuudesta ja pitkien kulkuyhteyksien tuottamista 
hankaluuksista, moni myös kertoi, että kotipaikkakunnalta löytyivät melko 
hyvin ne asiat, joita arjessa tarvittiin. Näiden nuorten toisen kouluasteen 
aikaiset muutot suuntautuivat pääasiassa lähiseudun maaseutumaisille 
paikkakunnille, jolloin elämänmeno ja ihmiset uudella paikkakunnalla 
näyttäytyivät hyvinkin samankaltaisina kuin vanhalla kotipaikkakunnal-
la: ”se oli samanlainen tuppukylä ku tämä”, kuten eräs haastateltu totesi. 
Suunnitelmat siitä, mitä toisen asteen jälkeen tapahtuisi ja millaisessa ympä-
ristössä he pidemmällä tähtäimellä haluaisivat asua, eivät olleet välttämättä 
vielä konkretisoituneet. Pääosa lähikunnissa ammattikoulua käyvistä nuo-
rista näki tulevaisuutensa kuitenkin mieluummin maaseutumaisessa kuin 
kaupunkiympäristössä. Paitsi Maaseutukunnan pojat, myös monet tytöt 
kertoivat viihtyvänsä hyvin kotipaikkakunnallaan ja palaavansa mielellään 
joko sinne tai lähiseudulle ammattiin valmistumisen jälkeen: 

166 



SATA NUORTA, SATA POLKUA AIKUISUUTEEN

 

 

 
 
 

 

Haastattelija: Missä te haluaisitte asua sitte ku opinnot päättyy? 
Poika: En minä tiedä... 
Tyttö: Mä pysyn kotona (nauraa) no en mä tiiä. 
Poika: Jossain vähän syrjemmässä, mä en ainakaan [maakunnan keskuskaupungin] 
keskustassa, mä tulisin hulluks siellä. 
Haastattelija: Mikä siel on semmoista mistä tulee hulluksi? 
Poika: En tiedä, en mä tykkää tommosista. Kaupunkiympäristöstä. 

UUSI MINÄ UUDESSA ARJESSA 

Kaupunkikouluihin siirtymisen symbolinen lisäarvo oli erityisesti pienessä 
tehdastaajamassa kasvaneiden käpykyläläisnuorten koulutussiirtymään 
kytkemä ulottuvuus. Muutos oli heille monitasoinen: kun ympäristö 
muuttui, myös minän tuli muuttua ympäristöön sopivaksi. Kaupunki-
ympäristön tarjoumiin tarttumisella oli edellytyksensä ja seurauksensa. 
Kauppakeskukset ja kahvilat ovat konkreettisia esimerkkejä haastattelemi-
emme nuorten mikroterritorioihin liittyvistä place making -projekteista, 
joiden kehkeytyessä arjen kartoille alkoi kuvautua uusi minä uudessa 
paikassa – ja usein myös uusissa porukoissa. 

...tällai ku saa keskustassa olla, niin ihan muuten vaan kavereiden kaa jääny tänne 
ja käyty esim syömässä tai lefassa, ja usein on tullu, ku oli esim. loma, semmonen 
viikon loma, niin otin vaan kotoo läppärin ja lukiokirjat mukkaan, ja tuun tänne 
ja menin tonne Cofee Houseen istumaan ja kirjottaa sitä äidinkielen esseetä, 
että siel on semmonen paikka, missä mä sillon tällön meen vaan viettää aikaa 
että, otan aina sitten ison kupin kahvii ja koneella alan kirjottelee tai tekemään 
jotain juttuu, sitten usein vaan nään kavereita täällä. 

Uudessa ympäristössä siihen kuulumista piti rakentaa sekä maantieteel-
lisesti että sosiaalisesti. Nuorisokulttuurimaantieteellisissä analyyseissa 
mikroterritoriot ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä syntyviä porukoiden 
paikkoja ja miljöitä (Harris & Wyn 2009; vrt. Perho 2010). Verkostot 
kutoutuvat hiljalleen ja kumuloituvat usein merkittävien muiden – itseä 
uuteen paikkaan ja sen yhteisöihin ankkuroivien ihmisten (esim. Mead 
1934; vrt. Souto 2011) avustavilla väliintuloilla ja niihin tukeutuen: 
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...se on semmonen sanonta tuolla ammattikoulussa, tupakkapaikalla tapaa kaikki 
parhaat kaverit, ensimmäisen kaverin siellä silleensä tapasin, että olin tupakalla 
siinä, ja se tuli kysymään tulta, siinä sitten jäätiin juttelemaan, ja se sitten oli 
silleen, että jatkettiin juttelua ja tutustuttiin vähän paremmin ja oltiin sitten 
kavereita [...] että yhteen henkilöön ku jostain tietystä piiristä tutustut, niin 
tutustut koko piiriin samalla, niin nytten sitä tuntee kaikki. 

Monelle käpykyläläistytölle uuteen kouluun pääseminen merkitsi jo en-
nakkoon odotettua ja sittemmin toteutunutta konkreettista, mentaalista 
ja sosiaalista pesäeroa kotipaikkakunnan kuihtuneeksi, ”kyttäileväksi” 
ja juoruilukulttuurilla kyllästetyksi kuvattuun ilmapiiriin (ks. Käyhkö 
2017). Uuden elämänvaiheen alkaessa eteen avautui peruskouluaikaisista 
leimoista ja roolituksista tyhjentynyt uusien suhteiden kirjo, jossa myös 
uusi minä sai myönteistä tilaa: 

Haastattelija: Mikä siinä sit [syrjäseudun yläkoulussa] oli hankalaa? 
Tyttö: Mä jäin vähän ulkopuolelle kaikista välillä [...], jos ne oli sopinu, et ne 
menee jonnekin, niin kaikki muut oli kutsuttu paitsi mut, niin oli se vähän silleen. 
[...] Ei sitä oikeestaan ulkopuolinen silleen tajunnu, mutta oli se aika hankalaa, 
ysi- ja kasiluokka, en muuta toivonu, ku et pääsen pois. [Nyt] mul on kavereita 
ja sit kaverin kaverin kautta saa taas uusia. 

Haastattelija: Sit puhuit [aiemmissa haastatteluissa] paljon siitä juoruilusta ja 
perheen tai vanhempien sisarusten leimasta ja silleen, niin onks se [muutto] sit 
vapauttanu jotenki? 
Tyttö: Onhan se ku ei tiiä suoraan, minkälainen sä oot ollu, ja ei pysty sano-
maankaan, et se on se et nyt ne pitää eka tutustuu minuun, eikä ne voi mitään 
päätelläkkään. [...] No, miten, käyttäydyn ainaski ihan eri tavalla, tai yritin ainaski, 
että silleen, että puhun vähän eri tyylillä että ei silleen niin ronskisti niinku täällä 
tuli puhuttuu, kaikkihan tunsi niin ei jaksanu enää ajatella, mut siellä [uudessa 
paikassa] sit vähän yrittää olla vähän hienompi ja ...sais vähän paremman kuvan. 

Uuden minän syntyminen ei kuitenkaan ollut pelkästään vapauttava ko-
kemus; kaupunkitila on julkisuudessaan myös vaativa. Joidenkin tyttöjen 
kokemuksissa syrjäkylä on ollut heihin kriittisiä katseita kohdistanut 
paikka, ja myös kaupunkikatseen taakse oletettu ”yleistetty toinen” (Mead 
1934) näytti olevan erityisesti tytöille ylimääräistä päänvaivaa aiheuttava 
ilmiö. Kuitenkin, kun kotikylässä heihin kohdistunut kontrolli oli ensi-
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sijaisesti aikuisten harjoittamaa, kaupungissa kriittisen katseen tunnis-
tettiin (tai uskottiin) tulevan vertaisten parista. Kaupunkitila kouluineen 
ja nuorisoporukoineen oli tytöille uusi näyttämö, jolla tapahtui paljon 
sanatonta vuorovaikuttamista ja pelattiin erilaisia sosiaalisia pelejä (myös 
Cele 2013, 81–82). Näillä performoimisen areenoilla on ollut mietittävä 
kaupunkitilassa soveliasta itsensä esille panoa: 

Joo no se on kyllä ihan totta [että kaupungissa joutuu miettimään enemmän 
ulkoista olemustaan], mut sit on niitä päiviä, ku ei oikeesti jaksa panostaa yh-
tään koulussa siihen, mut on se eri asia, ku käyt Käpykylän kouluu, niin en mä 
jaksanu ajatella yhtään, mut sit ku menee [kaupunkiin] niin kylhän sitä vaatteita 
miettii enemmän, et mitä laitat päälle, ku kumminki jäät jonneki kaupungille, 
niin mieluummin sellasta, että en ihan mitä sattuu laita päälle, oon mä siit aika 
tarkka silleen. 

Siellä [Käpykylässä] ei ollu minkäännäkösiä ulkonäköpaineita, koska se väestö 
oli niinku varmana viiskytprosenttisesti jotain eläkeläisiä, kumminkin näytti aina 
paremmalle ku kaheksankympppiset mummot niin, ei sit tarvinnu laittautuu 
mitenkään hirveemmin. 

Saman uudella tavalla kriittisen katseen tunnisti myös osa Maaseutu-
kunnan tytöistä: 

Huono puoli on just se, et pitää vähän enemmän miettii, et mitä tekee ja missä 
tekee ja sillei. Et ei ehkä voi olla niin vapaasti - - ku se on uus paikka, niin 
sitte ei haluu antaa ittestään huonoo kuvaa tai semmoista, et joutuu ehkä olee 
varpaillaan tai sillei. 

Maaseutukunnan tytöt eivät haastatteluissaan kertoneet kotipaikka-
kuntaan liittyvästä juoruilusta tai kontrolloinnista. Kotikylän ilmapiiriä 
kuvattiin pikemminkin eräänlaisen rentouden kautta: kotipaikkakunnalla 
sai olla sellainen kuin oli, ”vetää menemään vanhassa hupparissa”, kun 
taas kaupungissa joutui toisella tavalla kiinnittämään huomiota siihen, 
miten pukeutui, puhui tai käyttäytyi ja millaisen kuvan antoi itsestään 
– miten joutui muokkaamaan itseään kaupunkiympäristöön sopivaksi. 

Riippumatta siitä, oliko uusi asuinympäristö kaupungissa vai maaseu-
tukunnassa, uusi paikkakunta, uusi oppilaitos ja hyppy uusiin sosiaalisiin 
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ympäristöihin merkitsivät nuorille mahdollisuutta uuteen alkuun. Joissakin 
tapauksissa muutos merkitsi peruskouluaikana tapahtuneen kiusaamisen 
katkeamista ja irrottautumista hankaliksi koetuista ihmissuhteista. Toisille 
taas uusi opiskelupaikka avasi mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen aivan 
toisella tavalla kuin kotipaikkakunnalla oli ollut mahdollista: 

Poika: Vuoden aikana… Musta on tullut paljon enemmän ulospäin suuntautunut. 
Sen minä olen huomannut tuolla, että sen kanssa sitten muuttuukin oikeastaan 
kaikki. Tulee oikein ulospäin suuntautunut, niin siinä kaikki harrastukset ja 
kaikki rupee muuttumaan. - -
Haastattelija: Tuntuiko, että oli semmoinen uus alku, tai että puhtaalta sivulta 
alkoi, kun menit sinne? 
Poika: Kyllä, aivan täysin puhtaalta sivulta. Kun ei siellä kukaan oikeastaan tuntenu 
minua. Kyllä siellä yks [paikkakuntalainen] siellä on. Joka on vuotta vanhempi. 
Sen kanssa ei oikeastaan tule edes juteltua paljon, kun sillä on kaikkea muuta. 

Omassa elämässä tapahtunut muutos merkitsi usein muutosta myös 
suhteessa vanhaan kotipaikkakuntaan. Samalla kun uudesta asuinympä-
ristostä oli muodostunut paikkaan kiinnittävien ihmissuhdeverkostojen, 
tuttujen paikkojen, reittien, uusien harrastusten ja rutiinien kautta yhä 
merkityksellisempi mikroterritorio, vanhan kotipaikkakunnan merkitys 
nuoren elämän kiintopisteenä muuttui. Kotipaikka pysyi paikoillaan, 
mutta nuorta sinne sitovat ankkurit löystyivät, osa paikkasiteistä kadotti 
merkityksensä ja osa irtosi kokonaan. Paikat, jotka vain vuosi sitten olivat 
olleet tiheiden merkitysten kyllästämiä, saattoivat tyhjentyä merkityksistä: 

Kyl mä ain kovasti viikonlopuksi ootan, et mä pääsen tänne, mut sit aina kun 
mä tuun tänne, niin mä oon sillei, et miks mä tulin tänne tai semmone, et en 
mä enää nää itteeni täällä. Mä tykkään paljon olla täällä ja tää on mulle tärkee 
paikka, mutku mun mielestä täällä ei vaa enää oo mitään, tää on niin kuihtunut. 
Tääl on mun perhe ja on täällä mun kavereitakin, mut must tuntuu, et mä en 
koskaan niitä nää. Sitte vähän tulee semmoinen olo, et ois vaan pitänyt jäähä 
[opiskelupaikkakunnalle]. 

- - et kyllä sen huomaa, et täältä varsinkin nuoriso alkaa hupenee, pikkuhiljaa 
lähtee, et se että kyl sen huomaa, et ei enää oo, vaikk mä sanon, et ei mulla oo 
hirveesti mun kavereita täältä muuttanut pois, mut silti vaan tuntuu et ne on 
kadonnut tai sillei, et vaik perjantai-iltana voi olla, et täällä ei oo ketää missään, 
et ne on vaan kotona tai jotai. 
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Edellisessä haastatteluotteessa kiteytyvät kuvaavalla tavalla kotoa poismuut-
tamisen haikeus, poissaolon, irtaantumisen ja paikkaan kuulumattomuuden 
tunteet. Vaikka kotipaikkakunta ihmisineen ja paikkoineen oli edelleen 
tärkeä ja nuorelle oli tärkeä tulla käymään siellä, siitä oli tulossa yhä enem-
män muistojen paikka, ei enää elämän keskipiste. Sekä paikka että nuori 
itse olivat muuttuneet. Eräs toinen, vuoden toisella paikkakunnalla asunut 
nuori, kuvasi monipaikkaista elämäntilannettaan kahtiajakautuneisuutena: 
opiskelupaikkakunnalla oltaessa kaverisuhteet ja tekeminen kasautuivat 
sinne, ja kotipaikkakunta tuntui siellä käytäessä vieraalta – kesälomalla ase-
telma taas kääntyi päälaelleen: kotipaikkakunnan sosiaaliset kuviot elpyivät 
ja opiskeluajan maailma kavereineen etääntyi. Yhtäällä olivat uusi minä ja 
uusi paikka, toisaalla vanha minä ja kotipaikkakunta. Paikkatunteita ei ollut 
aina helppo sovittaa yhteen, vaan kahtiajakoisuus saattoi tuottaa ristiriitaisen 
kuulumattomuuden tunteen molemmissa paikoissa. Uudessa paikassa nuori 
kaipasi kotiin, kotona taas uuteen paikkaan, eikä ollut kummassakaan täysin 
kotonaan. 

Toisella asteella opiskelevien, maaseutumaisilta alueilta uusille paik-
kakunnille muuttaneiden Nuoret ajassa -nuorten elämä oli monin tavoin 
välitilassa. He elivät arjessaan todeksi dynaamista prosessia, jossa he olivat 
samanaikaisesti monin säikein edelleen kiinni kotipaikkakunnassaan 
mutta punoivat myös uusia säikeitä, jotka kiinnittivät heidät uusiin 
ympäristöihin ja yhteisöihin. Täysi-ikäistymisen häämöttäessä osalle 
nuorista oli selvää, että muutto kotipaikkakunnalta tulisi olemaan pysyvä, 
osa taas suunnitteli vahvasti paluuta sinne opintojen päättyessä. Monen 
tulevaisuuden suunnitelmat olivat kuitenkin vasta muotoutumassa. 

POHDINTA 

Kansainvälisessä nuorisotutkimuksessa on viitattu harvaan asuttujen alu-
eiden nuorten liikkuvuuteen termillä ”lähtemisen imperatiivi” (mobility 
imperative, esim. Corbett 2007; myös Corbett 2013; Farrugia 2014; 
2016). Käsitteellä viitataan siihen, että pitkien etäisyyksien päässä koulu-
tus- ja palvelukeskittymistä asuvat nuoret kasvavat lapsuudestaan lähtien 
tietoisuuteen siitä, että lähteminen kotipaikkakunnalta on välttämätöntä 
ainakin joksikin aikaa joko opiskelun, työn tai toimeentulomahdolli-
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suuksien vuoksi. Kuten käsitteen lanseerannut kanadalaistutkija Michael 
Corbett ja sitä edelleen kehittänyt australialainen nuorisotutkija David 
Farrugia ovat erilaisia maaseutuyhteisöjä käsittelevissä tutkimuksissaan 
kuvanneet, lähdön odotushorisontti leimaa näiden nuorten elämää monin 
tavoin. Se vaikuttaa esimerkiksi paikallisiin yhteisöihin kiinnittymiseen ja 
luo ristipaineita nuorten elämään. Lähtemiseen kytkeytyy erilaisia pelkoja, 
unelmia ja ristiriitaisia odotuksia. Lähtemisen pakko on noteerattu myös 
pohjoismaisessa ja suomalaisessa kontekstissa (mm. Karlsen & Paulgaard 
2012; Johansson 2016; Kiilakoski 2016; Rönnlund 2019; Armila ym. 
2018; Juvonen & Romakkaniemi 2019), ja siitä onkin muodostunut 
eräänlainen yhdistävä lähtökohta harvaanasuttuja ja syrjäisiä alueita 
koskevaan nuorisotutkimukseen. 

Suurin osa aiemmasta tutkimuksesta perustuu poikkileikkausaineis-
toon, joka kertoo vain muuttoliikkeen lopputuloksen: maaseudulta on 
joko muutettu pois tai sinne on päätetty jäädä. Seuranta-asetelma tuo 
esiin harvaanasuttujen ja maaseutumaisten alueiden nuorten muuttoliik-
keelle tyypillisen aaltomaisuuden: kotipaikkakunnalta lähdetään, sinne 
palataan ja sieltä lähdetään uudelleen. Mielikuvat omasta kotiseudusta ja 
muunlaisissa ympäristöissä asumisesta vaihtelevat. Aineistomme pohjalta 
kotipaikkakunnalta lähteminen tai sinne jääminen on harvoin yhdessä 
hetkessä tapahtuva äkillinen päätös, vaan prosessi, jossa otetaan askeleita 
eteen- ja taaksepäin. Kotipaikasta ei irtauduta yhtäkkisesti ja kokonaan, 
vaan usein kyse on askel kerrallaan tapahtuvasta päätöksenteosta ja vähit-
täisestä liukumisesta uudenlaiseen asuinympäristöön ja sen elämäntapaan. 

Tutkimuksemme harvaanasuttujen alueiden nuorille siirtyminen toisen 
asteen koulutukseen merkitsi suurta muutosta – ja joidenkin kohdalla 
pitkää hyppyä aiemmin tuntemattomaan arkiympäristöön. Ennen tätä 
elämänmuutosta heidän kanssaan tehdyissä haastatteluissa tulivat esiin 
monenlaiset toiveet, pelot ja jännitykset, joita etukäteen liitettiin koulun-
käyntiin uudella paikkakunnalla. Kouluvalintaa pohdittaessa mietittiin, 
löytyykö vihdoin sopiva seurustelukumppani, pääsenkö harrastamaan 
haluamaani asiaa, miten opin käyttämään kouluun vievää bussiliikennettä, 
miten löydän oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Sittemmin saimme 
haastatteluissa kuulla ajoittain ponteviakin kuvauksia siitä, miten vastoin 
kaikkia pelkoja osattiin, löydettiin, tutustuttiin, selvittiin. Uusien ja aluksi 
varovaisesti solmittujen tuttavuuksien kautta päästiin toiston kautta tu-
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tuiksi tuleviin paikkoihin ja porukoihin. Osan siteet entisiin ystäviin ja 
koulukavereihin säilyivät tiiviinä, osan ohenivat ja joidenkin katkesivat 
kokonaan, kuten luvussa ”Ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvointi 
ystävyys- ja perhesuhteiden näkökulmasta” tuodaan esille. 

Suurimman muutoksen edessä olivat nuoret, jotka muuttivat pois koti-
paikoiltaan toisen asteen opintojen alkamisen myötä. Elämänmuutos sekä 
jännitti että kiehtoi. Joidenkin nuorten kohdalla muuttamiseen ladatut 
odotukset uusista tekemisen maailmoista kutistuivat kouluarjen työläyteen 
tai koulupäivien pituuteen, mutta joidenkin kohdalla uusi ympäristö 
uusine ystävineen myös yllätti myönteisesti. Uusia arjen paikkoja tehtiin 
omiksi vähitellen, porukoihin soljahdellen, uusia liikkumisen, tekemisen 
ja tutustumisen mahdollisuuksia haarukoiden tai ainakin ne tiedostaen. 
Paikan tullessa tutuksi mahdollistui myös paikallisesti eriytyvien nuori-
sokulttuuristen tapojen ja verkostojen sisäistäminen: yhteisöstatuksen 
saavuttaminen omaksi koetussa porukassa. Kun oppi paikan, oppi sen 
ihmiset – ja kun oppi ihmiset, oppi lisää paikkaa. 

Nuorten kokemukset avaavat tärkeän näkökulman myös siihen, mil-
laista tukea peruskoulun ja toisen asteen välisessä nivelvaiheessa olevat 
nuoret tarvitsevat. Vaikka tutkimuksessamme piirtyy kuva pääosin hyvin 
pärjäävistä nuorista, esiin on noussut myös toisenlaisia tarinoita, riskejä ja 
sudenkuoppia. Kaikkien nuorten siirtymä itsenäiseen asumiseen ja uusille 
paikkakunnille ei sujunut niin kuin he ja heidän vanhempansa odottivat. 
Siirtymävaiheeseen latautui monia haasteita, jotka tulivat ratkaistaviksi sa-
malla hetkellä: koulutusvalinnan pohdinta, muutto itsenäiseen asumiseen, 
uusi koulu, uusi paikkakunta, ystäväpiirin muutos ja taloudellinen itsenäis-
tyminen – ja kaikki tämä hyvin nuorella iällä. Siirtymävaiheeseen saattoikin 
sisältyä myös yksinäisyyttä, ulkopuolisuuden kokemuksia, taloudellisia 
toimeentulo-ongelmia, mielenterveysongelmia, väsymystä tai päihteiden 
käytön lisääntymistä. Kotoa muuttaminen 16-vuotiaana on kova vaatimus 
kenelle tahansa, mutta harvaanasuttujen alueiden nuoret joutuvat tuon 
vaatimuksen eteen riippumatta siitä, millaiset valmiudet ja taustaresurssit 
heillä on vastata siihen. Voikin hyvällä syyllä kysyä, toteutuuko koulutus-
mahdollisuuksien yhdenvertaisuus tilanteessa, jossa pelkästään asuinpaikka 
harvaanasutulla alueella pakottaa alaikäisen näinsuureen valintaan. 

On myös tärkeä huomata, että monien nuorten perheet tekivät pal-
jon työtä pehmentääkseen siirtymään liittyvää potentiaalista pudotusta: 

173 



KAISA VEHKALAHTI, SINIKKA AAPOLA-KARI & PÄIVI ARMILA (TOIM.)

 
 

 

 

 

 

 

valintoja mietittiin yhdessä, nuorelle saatettiin hankkia ja kalustaa oma 
vuokra-asunto, heitä kyyditettiin pitkiä matkoja, tuettiin taloudellisesti, 
ja uusilla paikkakunnilla sukulaisten ja ystävien verkostot olivat valmiina 
ottamaan nuoria tulijoita vastaan. Ilman heidän näkymätöntä apuaan 
hyppy tuntemattomaan olisi ollut paljon pitempi ja pelottavampi. 

Tutkimuksemme antaa tukea näkemykselle, että eri oppilaitosten 
valmiudet tukea nuoria haavoittuvassa siirtymävaiheessa vaihtelevat 
suuresti ja että ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon resursseihin 
olisi syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Asuntola-asuminen 
on parhaimmillaan nuoren itsenäistymistä tukeva, elämää rikastuttava ja 
elinikäisiä ystävyyksiä tuottava kokemus, mutta aiheuttaa pahimmillaan 
vierauden, ulkopuolisuuden ja turvattomuuden kokemuksia. Siihen näh-
den, miten keskeinen instituutio oppilasasuntolat ovat olleet erityisesti 
suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisessä, asuntoloita on 
tutkittu hämmästyttävän vähän. Tutkimuksemme antaa viitteitä siitä, 
että osa asuntoloihin muuttavista nuorista tarvitsisi enemmän tukea kuin 
saatavilla on ollut (ks. myös Pöysä ym. 2018). 

Nuorten näkökulmista avautuu puhutteleva näkökulma myös ajan-
kohtaiseen keskusteluun toisen asteen kouluverkoston supistamispaineista 
ja maaseudun muuttoliikkeestä. On tärkeä huomata, että tutkimuspaik-
kakuntiemme nuoret suosivat valinnoissaan suhteellisen lähellä omaa 
kotipaikkakuntaa olevia oppilaitoksia ja paikkakuntia, joilta oli hyvät 
kulkuyhteydet kotiin perheen ja ystävien luo. Peruskoulunsa päättävät 
nuoret eivät haaveilleet pääkaupunkiseudulle muuttamisesta, eivätkä 
heidän perheensäkään halunneet lähettää nuoria yksin satojen kilomet-
rien päähän. Se, että omassa seutukunnassa tai maakunnassa on tarjolla 
monipuolisia koulutusmahdollisuuksia tulevaisuudessakin, olisi tällaisille 
nuorille ensiarvoisen tärkeää. Erityisesti ammatillisen koulutuksen leik-
kaaminen maaseutumaisilta paikkakunnilta ja opetuksen keskittäminen 
suuriin kasvukeskuksiin vaikuttaa suoraan tutkimuspaikkakuntiemme 
kaltaisten kuntien nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin. 

Luku liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Rural Generations 
on the Move. Cultural History of Rural Youth, 1950–2020 (SA 323105, 
Vehkalahti, Oulun yliopisto). 
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