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KOULUTUSYHTEISKUNNAN MARGINAALISSA - AMMATTIKOULUOPINNOT 
KESKEYTTÄNEIDEN NUORTEN YHTEISKUNTAAN KIINNITTYMISEN POLUT 
 
1. Johdanto 
 
Nuorten aikuistumista on kuvattu ja problematisoitu varsinkin brittiläisessä kirjallisuudessa 
transition -käsitteellä, joka on usein suomennettu ”siirtymäksi” (Nyyssölä & Pajala 1999, 
10). Elämänkulun käsitettä soveltaen siirtymässä on kyse sellaisesta tekojen, tapahtumien, 
yhteiskunnallisten asemien ja roolien institutionaalisesta sarjasta, jossa yksilö etenee ja 
jossa tietyt tapahtumat yhdessä ”tuottavat” aikuisuuden sosiaalisen määrityksen 
(Buchmann 1989, 17; Kerckhoff 1990, 3). Aikuistuessaan tai – normatiivisen mallin 
mukaan -  aikuistuakseen nuoret  joutuvat tekemään valintoja suhteessa tiettyihin 
instituutioihin. Aikaisemmin yhteiskunnan  tehtävä- ja roolirakenteeseen liittyminen 
tapahtui työelämän välityksellä suhteellisen suoraviivaisesti. Yhteiskuntaan kiinnittymisen 
ehdot ovat kuitenkin muuttuneet, muodollisen koulutuksen vallatessa toisen maailmasodan 
jälkeen sijaa ammattiin, työhön ja samalla myös aikuisuuteen ja yhteiskunnalliseen 
osallisuuteen johtavana tienä (Tervo 1993, 5). Nykyisin peruskoulun jälkeisessä 
tutkintokilvassa mukana pysyminen määrittää yhä selvemmin siirtymää nuoruudesta 
aikuisuuteen, koska ilman riittävää koulutuspääomaa ei pääse edes kilpailemaan 
työmarkkinoille. 

Aikuistuminen ei ole kuitenkaan enää odotetunlainen hierarkkinen kiitorata, vaan 
pidentynyt ja monivaiheistunut prosessi sekä Suomessa että ulkomailla (Griffin 1987, 77; 
Viinamäki 1999). Institutionalisoituneiden ikärajojen rinnalle on muodostunut yksilöllistyviä 
ikärajoja nuoruudesta aikuisuuteen. Perinteinen lineaarinen opiskelu- ja työssäkäynnin 
malli on murtumassa yksilöllistyviksi ja pirstaleisiksi poluiksi, joita luonnehtivat yleistyvät 
koulutus- ja työmarkkinalliset siirtymä- sekä katkostilanteet, samoin kuin koulutus- ja 
työmarkkina-asemien vuorottelu  (Furlong & Cartmel 1997; Viinamäki 1999, 23-24). 

Elämänkulkujen pirstaloituminen ei  ole aina seurausta yksilön valinnoista, vaan 
yksilölliset elämänkulut ovat myös erilaisten riskien kehystämiä. ”Tee-se-itse” -
elämäkertojen vastapoolina nuoria yhdistäväksi tekijäksi nousee kamppailu asemista 
aikuistumisen kujanjuoksussa (ks. Beck 1992). Suoraviivainen ja ongelmaton siirtymä 
kohti aikuisuutta on monen nuoren kohdalla muuttunut selviytymisen ongelmaksi.  Vaikka 
siirtymään sisältyy ajatus ”joksikin”  - aikuiseksi – tulemisesta, ovat ne pääväylät, joiden 
kautta nuoret pyrkivät saavuttamaan tai vakiinnuttamaan paikkansa työelämässä, 
muuttuneet. Nuorisotyöttömyyden vakiintuminen osaksi työmarkkinoita on herättänyt 
monia kysymyksiä nuoruuden rajoista. Jos ammattiin siirtyminen, jota on pidetty 
ratkaisevana ja symbolisena askeleena kohti aikuisuutta estyy ja  ”koulunpenkiltä 
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palkkatyöhön” väylä muuttuu ”koulusta kortistoon” –poluksi, estyykö myös nuoren 
aikuistuminen (ks. Allat 1998, 90)? Jäävätkö biologisesti ja ehkä sosiaalisestikin  entistä 
varhemmin  valmiit  ”epäkansalaisiksi” (Mäki-Kulmala 1989)?  Entä  jatkaako pitkittynyt 
koulutus samalla nuoren nuoruutta? 

Tämä artikkeli on osaltaan kontribuutio nuorten yhteiskuntaan (aikuisuuteen) 
kiinnittymistä sekä yhteiskunnallista osallisuutta ja osattomuutta koskevaan keskusteluun. 
Keskusteluun osallistutaan ammattikouluopinnot keskeyttäneiden, koulutuksen 
myöhemmin uudelleen aloittaneiden nuorten kautta. Artikkelin punaisena lankana kulkee 
nuorten (koulutus)yhteiskuntaan kiinnittymisen ehtoja ja edellytyksiä sekä 
marginaalisuuden rajoja koskeva jännitteinen tematiikka. Artikkelin keskeiset jännitteet ja 
avaukset liittyvät erityisesti institutionaalisen elämänkulun ja yksilön biografian 
kohtaamisiin ja ristiriitaisuuksiin nuoruudesta aikuisuuteen siirtymän vaiheessa.  

Opinnot keskeyttäneiden nuorten koulutukseen sijoittumisen polkuja tarkastellaan tässä 
artikkelissa erilaisina yhteiskuntaan kiinnittymisen polkuina. Nuorten kertomuksista 
pyritään lukemaan seuraavia asioita: ”Millaisia aikuistumisen polkuja pitkin, millaisten 
ehtojen ja edellytysten alaisuudessa,  nuoret pyrkivät  yhteiskuntaan (aikuisuuteen) 
kiinnittymään?” ”Kuinka nuoret yksilötasolla suhteuttavat omat tavoitteensa aikuistumisen 
siirtymänormeihin?” Näihin kysymyksiin vastaamisen kautta pyrin lopuksi avaamaan 
keskustelua nuorten elämänpolitikoinnista myöhäismodernissa suomalaisessa 
koulutusyhteiskunnassa. 

Artikkeli perustuu valmisteilla olevaan väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen 
”normaalibiografiasta” tai – kulttuurintutkimuksen kielellä - ”kulttuurisesta käsikirjoituksesta” 
poikkeavien koulutuspolkujen muotoutumista myöhäismodernissa suomalaisessa 
yhteiskunnassa (ks. Meyer 1988, 62). Tutkimuksessa on keskitytty nuorten koulutukseen 
osallistumiseen ja osallistumattomuuteen kytkeytyviin tekijöihin, paneutumalla erityisesti 
ammattikouluopintojen keskeyttämiseen koulutukseen sijoittumisen polkua muovaavana ja 
suuntaavana tapahtumana. Laajemmin tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää 
nuoruudesta aikuisuuteen siirtymän yhteiskunnallisia ehtoja ja edellytyksiä. 

Tarkastelun keskiöön on  nostettu ne ammattikouluopinnot keskeyttäneet nuoret, jotka 
ovat myöhemmin palanneet koulutukseen. Katson tutkimuksen kohdejoukon tuovan uutta 
näkökulmaa keskeyttämistä koskevaan keskusteluun ja auttavan siten myös jäsentämään 
”keskeyttämisongelmaa” uudesta perspektiivistä. Tutkimuksessa pyritäänkin murtamaan 
stereotyyppistä kuvaa opintojen keskeyttäjistä potentiaalisina syrjäytyjinä ja opintojen 
keskeyttämisestä koulutusuran päätepisteenä tarkastelemalla keskeyttämistä elinikäisen 
oppimisen ja sen tarjoamien ”toisten mahdollisuuksien” (second chances) näkökulmasta. 

Nuorten ja koulutuksen välistä suhdetta tarkastellaan osana yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia muutoksia. Koulutukseen osallistumisen jaksotus ja kesto ovat muuttuneet: 
koulutuksen pidentymisen ja laajentumisen ohella koulutukseen sijoittuminen on pitkittynyt, 
koulutusjaksot venyneet ja koulutuspolkujen katkoksellisuus, esimerkiksi opintojen 
keskeyttämisen muodossa,  lisääntynyt. Samalla kouluttautumisen ehdot ja edellytykset 
tiivistyvät uudenlaisiin jännitteisiin ja ristiriitaisuuksiin:  koulutuksesta on muodostunut 
valinnanmahdollisuuksien ohella myös koulutuspakkojen sekä riskien ja 
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vaihtoehdottomuuden areena. Jatkuvuuden vastapoolina korostuu katkoksellisuus ja 
osallistumisen ohella osattomuus monien valintojen edessä. 

Tarkasteluni ankkuroituukin teoreettisesti kouluinstituution sisäisen maailman sijaan 
myöhäismoderniin suomalaiseen yhteiskuntaan, jota olen jäsentänyt erityisesti  
valinnanmahdollisuuksien ja -pakkojen koulutusyhteiskuntana. 

Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat, fenomenologinen näkökulma ja yksilön 
elämänkulun perspektiivi  ovat ohjanneet tarkastelemaan keskeyttämistä ”osallistujien” 
näkökulmasta. Siirtymällä rakenteista nuoren arkielämän tasolle ja nostamalla tarkastelun 
tasoksi nuorten – toimijoiden -  tulkinnat suhteestaan koulutukseen tai laajemmin 
koulutusyhteiskuntaan,  on mahdollista tuoda  esiin, mitä instituution kannalta etupäässä 
ei-toivotun käyttäytymisen takana piilee,  mitä keskeyttäminen osana nuoren koulutukseen 
sijoittumisen polkua ja elämänkulkua merkitsee ja mitä merkityksiä koulutukseen 
osallistumiselle ja osallistumattomuudelle annetaan. Näkökulma onkin erilainen, kun 
kysytään elämänkulun näyttäytymistä ja ”kulttuurisen toiseuden” kohtaamista ihmisen 
itsensä ja hänen arkensa näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto koostuu 34:n 
itäsuomalaisen 17-25-vuotiaan nuoren elämäkerta- ja teemahaastatteluista. 
 
2. Koulutukseen osallistuminen yhteiskunnallisen osallisuuden ehtona 
 
Aineistosta avautuivat nuorten koulutukseen sijoittumisen polut, jotka saivat kulttuurista 
väritystä. Koulutukseen sijoittuminen ei ole täysin yksilölähtöinen ja omaehtoinen prosessi, 
vaan yhteiskunnallisten ohjausjärjestelmien monimutkaisten säännöstöjen ja porttien 
rajaama ja samalla vaatima (Niemi-Väkeväinen 1998, 55). Nuorten koulutuspolkuihin ja 
niillä tehtyihin koulutusvalintoihin punoutuu monia sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. 
Nuorten ja koulutuksen suhdetta voidaankin tarkastella paitsi nuorten identiteettikehityksen 
ja työmarkkinakilpailussa mukana pysymisen myös laajemmin yhteiskuntaan kiinnittymisen 
(sosiaalistumisen) kannalta. 

Yhteiskuntaan kiinnittymisen eli kansalaisuuden käsitteellä on perinteisesti viitattu 
(taloudellisen) riippumattomuuden saavuttamiseen avaimena täyteen kansalaisuuteen, 
jolloin kansalaisuus on käsitetty lähinnä työmarkkinakansalaisuutena (citizen worker) 
(Kuure 1999, 9). Työhön osallistuminen onkin perinteisesti merkinnyt eräänlaista 
initiaatioriittiä, siirtymistä täysivaltaiseksi jäseneksi aikuisten yhteiskuntaan (Tervo 1993). 

1990-luvulta lähtien kansalaisuuden käsitettä on kuitenkin  alettu käyttää väljemmin 
kuvaamaan nuorten jäsenyyttä aikuisten yhteiskunnasta. Tästä näkökulmasta 
kansalaisuuden käsite määrittyy aikuisuudeksi, joka ikään kuin pysyy kiellettynä nuorilta, 
ennen kuin he saavuttavat sen tiettyjen siirtymien kautta. (France 1996, 28) Työn tultua 
yhä harvempien herkuksi, on koulutuksesta muodostunut ”ylijäämänuorten” varasto ja 
koulutukseen on alettu liittää samoja merkityksiä kuin aiemmin työhön. Koulutukseen 
osallistumisella tai osallistumattomuudella onkin  myös pitempiaikaisia merkityksiä ja 
moraalinen sisältö: koulu sosiaalistaa ja normaalistaa oppilaat monin näkyvin ja 
näkymättömin keinoin yleiseen yhteiskunnalliseen järjestykseen (esim. Kivinen, Rinne & 
Kivirauma 1985). 
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Myöhäismodernissa suomalaisessa yhteiskunnassa nuorten liittymisen yhteiskunnan 
tehtävä- ja roolirakenteeseen voidaankin katsoa tapahtuvan nykyisin koulutukseen 
osallistumisen kautta. Täysivaltaisen yhteiskunnallisen osallisuuden saavuttamiseksi 
nuorilta vaaditaan peruskoulun jälkeen integroitumista koulutusmarkkinoihin tavalla tai 
toisella (Hall, Coffey & Williamson 1999, 502-503). 

Koulutus- ja työyhteiskunnassamme vallitsevassa aikuistumisen kulttuurimallissa 
aikuisuus alkaa siten varsinaisesti vasta siitä pisteestä, kun yksilö on määrätyn 
koulutusputken jälkeen saavuttanut pysyviä asemia ammatti-, työ- ja parisuhdemarkkinoilla 
(Hoikkala 1993, 211; Kerckfoff 1990, 3). Nuoruus näyttäytyy eräänlaisena ohitettavana 
vaiheena, jonka keskeinen tehtävä on tulevaisuuteen nähden välineellinen, aikuisuuteen ja 
kunnollisen, täysivaltaisen kansalaisen rooliin valmistautuminen. 

Työmarkkinalakiin tehty muutos, jonka mukaan alle 25-vuotias, vailla ammatillista 
koulutusta oleva nuori, jolla ei ole työ- tai harjoittelupaikkaa, menettää oikeutensa 
työmarkkinatukeen, ellei hakeudu koulutukseen tai työpoliittiseen toimenpiteeseen, 
esimerkiksi työharjoitteluun, on vain vahvistanut yhteiskunnallisen osallisuuden 
rakentumista keskiasteen koulutukseen osallistumisen kautta. Vaikka tällaiset toimenpiteet 
ovatkin työllisyyspoliittisia, leimaa niiden toimintaa myös voimakas ideologinen 
kasvatustavoite. 1980-luvulla vellonut, nuorten työmoraalia koskeva huoli onkin nykyisin 
kääntynyt kohti nuorten koulutusmoraalia. Moraalisen paheksunnan kohteeksi on noussut 
koulutuksen ja sitä kautta työnteon merkitystä rapauttava ”uusi koulutuksellinen alaluokka”. 

Tästä näkökulmasta esimerkiksi opintojen keskeyttämisen jäsentämiseen kytkeytyy 
negaatio, jota voi luonnehtia ”ilman olemisen”  tai ”yhteiskunnallisen osattomuuden” –
näkökulmaksi (ks. Pohjola 1994, 51). Koulun keskeyttäminen on nähty synonyymisenä 
koulutuksen keskeyttämiselle ja sellaisena kytketty osaksi laajempaa keskustelua nuorten 
kouluttamattomuudesta ja koulutuksellisesta syrjäytymisestä yhteiskunnallisena 
ongelmana. 

Keskeyttäminen näyttäytyy normeista poikkeavuutena ja rooliodotuksista 
suoriutumattomuutena: keskeyttäminen edustaa erilaista koulutusvalintaa ja sellaisena 
rikkoo ”normaalielämänkulun” tai ”kulttuurisen käsikirjoituksen” mukaisen mallin. Tästä 
näkökulmasta opintojen keskeyttäminen ei problematisoidu ainoastaan koulutuksen 
puutteena, vaan moraalisten odotusten kielellä myös elämäkerrallisena epäjatkuvuutena 
(biographical discontinuity) (Alheit 1994, 145). 

Piirrettäessä marginaalin rajoja koulutusyhteiskunnassa, jossa sekä keskeinen nuorten 
yhteiskuntaan kiinnittymistä että hyväksymistä koskeva jako kulkee keskiasteen 
koulutukseen osallistumisen ja osallistumattomuuden välillä, ei keskeyttäjän kannalta  
syrjäytyminen ole ainoastaan koulutuksen ja mahdollisesti myös työn ulkopuolelle 
joutumista, vaan myös syrjäytymistä kansalaisuudesta, rajautumista osaksi 
koulutuksellista alaluokkaa (underclass), ei-kansalaisia. Opintojen keskeyttämiseen onkin 
”koulupudokas” -keskusteluissa liitetty voimakas moraalinen stigma: opintojen 
keskeyttämistä on pidetty paitsi todisteena epäonnistumisesta meritokraattisen 
koulutusyhteiskunnan tutkintokilvassa myös henkilökohtaisena kannanottona koulutus- ja 
työyhteiskunnan arvoja vastaan. 
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Vaikka ihmisen elämään katsotaan kuuluvan yhä voimakkaammin valinta, joustavuus ja 
liike, ei tämä kuitenkaan tarkoita, etteikö nuorten todellisuus rakentuisi edelleen 
jäsenyyksien ruuhkassa, saatika että jäsenyydet menettäisivät integroivan ja erottelevan 
voimansa. Itse asiassa kamppailu sosiaalisesta tunnustuksesta ja osallisuudesta  vain 
tiukentuu samalla kun monien perinteisesti sitovien jäsenyyksien valinnaisuutta 
korostetaan. Vaihtoehtoja on enemmän, mutta myös pakkoja. (Kuure 1999) 

Nuorten toiminnan kehystä  voidaankin kuvata institutionaalisen elämänkulun tai  - 
kulttuurintutkimuksen kielellä -  kulttuurisen käsikirjoituksen käsitteen avulla. Elämänkulun 
institutionaalisuus muodostaa koulutukseen sijoittumista ja nuorten toiminnan arvioimista 
ohjaavan rakenteen ja kulttuuriset käsikirjoitukset ilmaisevat tietoa erilaisiin tilanteisiin 
sopivista käyttäytymisen muodoista,  paljastaen käyttäytymistä koskevia sääntöjä 
(Hoikkala 1993). Institutionaaliseen elämänkulkuun sisältyy moraalisesti latautuneita, iän 
sosiaalisiin merkityksiin kytkeytyneitä käsityksiä siitä, miten elämänkulun on suotavaa 
edetä. (Aapola 1999, 32) 

Myöhäismodernissa koulutusyhteiskunnassa korostuu edellä kuvattu pysyvyys nuorten 
koulutukseen osallistumista koskevissa odotuksissa,  institutionaalisen elämänkulun 
kollektiivisen määritelmän ideaalisesta koulutuspolusta tiivistyessä lineaariseen, 
katkeamattomaan ja nousujohteiseen koulutus(ura)putkeen. 
 
3.  Aikuistumisen poluilla – institutionaalisen elämänkulun malli ja vaihtoehdot  
 
Yhteiskunnan ja yksilöllisen toimijan suhde näyttäytyi nuorten kertomuksissa monin tavoin 
jännitteisenä. Keskeinen jännite aikuisuuteen siirtymisessä  muodostui etenkin 
elämänkulun institutionalisoitumisen ja yksilöllistymisen välille. Institutionalisoitu 
elämänkulun malli, jossa koulutukseen sijoitutaan joustavasti ja ilman katkoksia ei 
toteutunut kovinkaan  hyvin nuorten koulutuspolkujen tasolla. Samaan aikaan, kun 
yhteiskunta ja sen instituutiot laajentuvine koulutusmahdollisuuksineen suuntaavat 
nuorisoon kasvavia odotuksia, nuoret itse eivät olekaan aina valmiita toimimaan 
yhteiskunnan odotusten mukaisesti, motivoituneita menestymään instituutioissa, joita 
yhteiskunta heitä varten ylläpitää ja ”sopeutumaan” heille ennalta viitoitetuille 
koulutuspoluille. Tutkimuksen nuoret ovatkin omilla koulutusratkaisuillaan osoittaneet 
standardoidun elämänkulun olevan aina abstrakti kuvaus. Opintojen keskeyttäjät eivät ole 
olleet passiivisia koulutusyhteiskunnan ideaalikansalaisen rajoihin alistujia, vaan 
osallistuneet näitä odotetun ja velvoitetun rajoja koskeviin neuvotteluihin (ks. Meyer 1986, 
209). Näihin rajoihin – tai niiden ulkopuolelle – he myös omalla toiminnallaan ovat 
sijoittaneet itsensä edetessään elämänkulussaan ja tehdessään koulutusta koskevia 
ratkaisujaan sosiaalisista aikatauluista poiketen. 

Nuoret toimivat eri tavoin suhteessa institutionalisoiden elämänkulun kulttuuriseen 
käsikirjoitukseen ja sen aikatauluihin. Kulttuurinen rakenne tunnustettiin kyllä tietyssä 
määrin yhteiseksi. Työ- ja koulutusyhteiskunnan arvot oli sisäistetty ja esimerkiksi 
koulutuksen merkitys tunnustettiin yleisellä tasolla (ks. Tanner, Krahn & Hartnagel 1995, 
153).   Samoin nuoria yhdisti aikuisuuden statuksen ja positioiden näkeminen arvokkaina 
ja tavoittelemisen arvoisina (ks. Hoikkala 1993, 240). 



 6

Vaikka nuoret tunnistivatkin, elämänkulkusosiologian termeiksi käännettynä (ks. 
Buchmann 1989), millaisella aikuistumisen aikataulujen ja kategoriatekojen radalla on 
liikuttava eteenpäin aikuisuuden saavuttamiseksi, keinot ilmoitettiin yksilöllisiksi. Erilaisten 
koulutuspolkujen ohella tutkimuksessa korostuivatkin erilaiset aikuistumisväylät. 
Aineistosta voitiin erottaa institutionaalisen elämänkulun mukainen malli ja sen vaihtoehto. 
Nuorten kertomuksissa korostui, että yhteiskuntaan kiinnittyminen voi tapahtua monella 
tavalla. Vaikka  kouluttautuminen ja ammattiin valmist(a)uminen ovat perinteisesti olleet 
niitä välineitä, joilla itsellisen kansalaisen status katsotaan saavutettavan, vain osa tämän 
tutkimuksen nuorista on pitänyt tätä ajattelua oman toimintansa ohjenuorana. Lähes 
puolelle nuorista koulutus ei näyttäytynyt ainoana yhteiskuntaan integraation välineenä, 
vaan nuorten kertomuksista nousivat esiin työn ja perheen perustamisen kautta 
yhteiskuntaan ja aikuisuuteen kiinnittymään pyrkiminen (Hoikkala 1993, 251;Tanner 1991, 
125). 

Analysoitaessa nuorten elämänkulun rakentamispyrkimysten suhdetta 
institutionalisoituun elämänkulkumalliin voitiin aineistosta  identifioida kaksi nuoruudesta 
aikuisuuteen siirtymisen kategoriaa, kaksi ”aikuistumisen käsikirjoitusta”, jonka pohjalta 
nuoret pyrkivät elämänkulkujaan rakentamaan ja arvioimaan. Käsikirjoitukset nimettiin 
seuraavasti:  ”Koulutusputkessa aikuisuuteen” ja ”Vaihtoehtoista väylää aikuisuuteen”. 
Suhteessa kouluinstituutioon keskeyttäminen jäsentyi eri käsikirjoitusta noudattavien 
elämänkulussa eri tavoin: koulutusputkea pitkin aikuisuuteen pyrkivien nuorten 
kertomuksissa keskeyttäminen merkitsi lähinnä toiseen koulutukseen suuntautumista kun 
taas vaihtoehtoisia aikuistumisväyliä tunnustavien nuorten kohdalla keskeyttäminen 
merkitsi irtaantumista virallisesta koulujärjestelmästä. 
 
3.1. Koulutuspolkua pitkin aikuisuuteen  
 
Suurimmalle osalle haastateltavista koulutuksen ajoittuminen ja jaksottuminen 
elämänkulkuun on seurannut kulttuurista käsikirjoitusta ja institutionaalisen elämänkulun 
mallia. Elämänkulun tieto aikuistumisen kulttuurisine käsikirjoituksineen, 
tulevaisuusrationaliteetteineen ja hyväksyttyine ”normaaliuksineen” on tiedetty ja 
tunnistettu (Hoikkala 1993, 259). Aikuisuuteen siirtymisen pelisääntönä on toiminut 
elämänkaaritietoisuuden, institutionaalisen elämänkulun arvojen ja aikataulujen 
tunnustaminen omaa elämää ohjaavaksi normiksi ja siten saman rationaliteetin jakaminen 
virallisen koulujärjestelmän kanssa. Nuoret muodostavat siten konventionaalisen, 
urakehitysteorioiden mukaan pääsääntöisesti etenemään pyrkivän ryhmän, joilla 
institutionaaliset ajallisen suunnittelun periaatteet toimivat koulutuksen tasolla. 

Vaikka elämänkulut, koulutuspolut ja urakehitysprosessit ovat yhä episodimaisempia ja 
putkimaiset, vakaat urat peruskoulusta suoraan jatkokoulutukseen ja myöhemmin 
työelämään korvautuvat yhä useammin katkonaisilla ja kokeilevilla koulutuspoluilla, on 
näiden nuorten mielissä putkimaisesti hankitun koulutuksen ihanne säilynyt vahvana, 
koulu on käytävä ”ajallaan”. Myös virallinen koulu näyttäytyy itsestäänselvyytenä.  

Keskeyttäminen ei siten koulutushalukkuuden näkökulmasta ole ollut ongelma, vaan 
pikemminkin keskeyttäminen tiivistyy  ”valinnan ja valikoinnin” mekanismeihin: ”Mikä ala 
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valitaan ja päästäänkö valitulle alalle?” Ammattikoulun keskeyttäminen ei merkinnyt näiden 
nuorten oman elämän näkökulmasta koulutuksen keskeyttämistä. Koulutuksesta 
irtaantumisen sijaan keskeyttämistä voidaan tarkastella uuteen koulutukseen 
suuntautumisena. Irrottautumista koulujärjestelmästä on usein vaikea havaita, sillä tulevia 
koulutusratkaisuja on pohdittu jo ennen keskeyttämistä. 

Vaikka keskeyttämisen on usein katsottu muodostavan koulutuksellisen katkostilanteen, 
jäsennettäessä keskeyttämistä nuoren koulutukseen sijoittumisen polun näkökulmasta 
voitiin kuitenkin havaita, että katkokselta vaikuttava tilanne oli itse asiassa jatkuvuutta ts. 
yhteiskunnan näkökulmasta  marginaliteetiksi määrittynyt vaihe merkitsi nuorten oman 
elämän kannalta  siirtymävaihetta toiseen koulutukseen. 

Koulutusuran päätepisteen sijaan keskeyttämistä voidaan tarkastella myös 
koulutuspolun rakennuskeinona, koulutusvalintojen markkinoilla navigoimisena, osana 
kouluttautumiseen kytkeytyvän taktikoinnin ja koulutuksen vaihdon politiikkaa  (ks. Ahola & 
Nurmi 1998, 60). Keskeyttämisestä yhdellä koulutusalalla muodostuu tällöin yksi valinta tai 
välietappi ammatillisen suuntautumisen prosessissa, keskeyttämisen kytkeytyessä 
pyrkimykseen korvata huonoksi osoittautunut vaihtoehto paremmalla, vieden prosessia 
näin eteenpäin. Keskeyttäminen koulutuspaikan vaihtona, uuteen koulutukseen 
suuntautumisena näyttäytyy nuoren oman elämän kannalta myönteisenä ratkaisuna. 
 

3.2. Vaihtoehtoista väylää aikuisuuteen 
 
Kaikkien tutkimuksen nuorten elämänkulut eivät seuranneet elämänkulun kulttuurista 
käsikirjoitusta. Nuorten toiminnan kulttuurinen kehys on muodostunut siitä, että nuoret ovat 
kieltäneet aikuistumiselle asetetut kategoriateot, millä viittaan tässä muodolliseen 
koulutukseen osallistumiseen työelämään siirtymistä edeltävänä vaiheena. Muodollinen 
koulutus on kertomuksissa menettänyt sille ominaisen itsestäänselvyyden. Koulutuksen 
välttämättömyys on myönnetty kyllä yleisellä tasolla, mutta samanaikaisesti on tunnustettu 
sellaisia toimintatapoja, jotka eivät ole kovin hyvin sovitettavissa yhteen koulunkäynnin 
kanssa. Olennaista on elämisen ja kokemisen kautta oppimisen paremmuuden 
korostaminen kouluviisauteen verrattuna, mikä tiivistyy usein konfliktiin koulun ja työn 
välillä (ks. Tervo 1993, 102). Työ ja perhe näyttäytyvätkin koululle rinnasteisina 
pärjäämisen kenttinä  ja työn tai perheen perustamisen kautta yhteiskuntaan tapahtuva 
sosiaalistuminen vaihtoehtoisina, kuitenkin yhteiskunnan ehdoilla toimimisen, väylinä (ks. 
Griffin 1987, 87-88; Vehviläinen 1999, 115-116; Willis 1984). Työ on nuorille ehdoton 
aikuistumisen symboli, jonka tavoittelun kaava on jokseenkin samantekevä: halu nopeaan 
aikuistumiseen yhdistää nuoria. 

Koulun legitimiteetin murtumisesta koululaisten omien arjen käytäntöjen tasolla on 
klassisena esimerkkinä Willisin (1984) kuvaus virallisen koulunormiston vastaisen 
alakulttuurin kehittymisestä työläistaustaisen nuorison keskuuteen englantilaisessa 
kouluelämässä. Englannissa juuri työväenluokkaiset pojat keskeyttävät useimmiten 
koulun. Työväenluokkaisten poikien kulttuurisessa koodissa korostuu ”miesten töiden” ja 
miehisten arvojen ihannointi ja spontaani koulunvastaisuus, samoin kuin identiteetin 
rakentaminen koulunvastaisuuden varaan. 
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Piittaamattomuus koulumenestyksestä ja esimerkiksi työelämään suuntautuminen 
formaalin koulutuksen ohittamisena  voivat merkitä positiivia arvoja ja ”oikotietä onneen” 
(Brown 1987, 31; Silvennoinen & Peltomäki 1997, 31). Kuitenkin voidaan todeta, ettei 
kaikkien nuorten kohdalla muodollisten koulutusreittien ohi ammattiin suuntautuminen ole 
sittenkään ollut keskeyttämisen liikkeellepaneva voima – vaikka nuoret niin antavatkin 
ymmärtää – vaan pikemminkin toisenlainen reitti työmarkkinoille, kun koulutuksen 
ulkopuolelle ollaan jo jääty. Tällöin ainoaksi yhteiskunnassa selviytymisen väyläksi jää 
palkkatyöjärjestelmään ja työelämään liittyminen (Mäkinen & Vanttaja 1993, 127). 
Viihtymättömyys koulussa onkin ongelmallinen ilmiö, koska sillä on todettu olevan 
suurempi ”työntövoima” koulutuksen keskeyttämiseen verrattuna työmarkkinoiden 
”imuvoimaan” (Wyn & White 1997, 108). 

Vaikka ammattikoulun keskeyttäminen merkitsee tällöin selvästi koulujärjestelmästä 
irtaantumista, on syytä tehdä kaksi tarkentavaa havaintoa. Ensinnäkin 
koulutusmarkkinoilta ”syrjäytymisessä” ei ole ollut kysymys suoranaisesti valikoitumisen 
seurauksena tapahtuneesta syrjäytymisestä, vaan siitä, etteivät nuoret ole syystä tai 
toisesta halukkaita tai kykeneviä jatkamaan koulunkäyntiään tai siitä, etteivät nuoret ole 
päässeet koulutukseen, jossa viihtyisivät. He ovat alunperinkin syrjäytyneet sekundäärisille 
koulutusmarkkinoille. Kun on valittava epäonnistumisten sävyttämän koulunkäynnin ja 
koulutuksen ulkopuolella olemisen välillä, valitaan jälkimmäinen.   

Toiseksi, keskeyttämisessä koulujärjestelmästä irtaantumisena ei ole ollut kysymys 
yhteiskunnallisten arvojen hylkäämisestä. Koulukielteisyys  ei ole liittynyt laajempaan 
muukalaisuuteen ja vierauteen yhteiskunnassa. Pikemminkin kyse on ollut siitä, etteivät 
kaikki tutkimuksen nuoret ole pyrkineet aikuistumaan vallitsevan ”initiaatioriitin”, 
keskiasteen koulutukseen osallistumisen kautta ja   kiinnittymään yhteiskuntaan yhtä 
yhtenäistä väylää pitkin. Nuorten sosiaalisessa integraatiossa esiintyy yhä useammin 
ensinnäkin muunnelmia:  ammattiin ja aikuisuuteen on pyritty suuntautumaan muodollisten 
koulutuspolkujen ohitse, esimerkiksi uusia oppimisympäristöjä identiteetin rakennus- ja 
kokeiluareenoina hyödyntäen (Gallie 1994). Vaikka nuori siis ajautuisikin 
keskeyttämisprosessin tuloksena koulutuksen ulkopuolelle, suoraa kausaliteettia 
yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen tulee välttää. Itse asiassa keskeyttäminen ei merkinnyt 
irtaantumista yhteiskunnasta, vaan pikemminkin irtaantumista kouluinstituutiosta ja 
kiinnittymistä vaihtoehtoisiin aikuistumispyrkimyksiin. (Nyyssölä & Pajala 1999, 64; 
Vehviläinen 1999, 206) 

Kaikenlainen syrjäytyminen ei siten välttämättä kasaudu, vaan ”syrjäytyminen” joltain 
yhteiskunnalliselta areenalta, kuten koulutuksesta, voi merkitä integroitumista jollekin 
toiselle areenalle, kuten esimerkiksi työhön (Waara 1998, 116). Nuorten kertomukset 
mursivatkin käsitystä, että kouluhaluttomuus merkitsisi työhaluttomuutta tai 
koulusopeutumattomuus työsopeutumattomuutta (Nyyssölä & Pajala 1999, 64). 

Vaikka keskeyttäminen ja vaihtoehtoisiin aikuistumispyrkimyksiin integroituminen on 
merkinnyt nuorten näkökulmasta yhtä tapaa rakentaa mielekästä elämänkulkua, 
vaihtoehtoiset aikuistumispyrkimykset ja toimintatavat merkitsevät kuitenkin virallisen 
kulttuurin silmissä negatiivista marginaalisuutta. Ajan mittaan kävikin ilmi, ettei 
vaihtoehtoisilla aikuistumisen malleilla ollutkaan kysyntää työmarkkinoilla. Nuorten 
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pyrkimykset kiinnittyä työmarkkinoille ja sitä kautta nopeasti aikuisuuteen törmäsivät kerta 
kerran jälkeen muodollisen pätevyyden puutteeseen ja nuoret ajautuivat myös 
työmarkkinoiden marginaaliin. 

Työn ulkopuolella oleminen ei merkitse ainoastaan palkkatyön puutetta, vaan tyhjiössä 
oloa, joka on negatiivista uhkaa, tulevaisuudesta ja aikuisuudesta syrjäytymistä (ks. 
Päivärinta 1997, 48-49). Kovat työmarkkinakokemukset ikään kuin ”kasvattavat” 
koulutusvelvollisuuteen. Nuorten erilaiset yksilölliset arvostukset ja aikuistumispyrkimykset 
törmäsivät väistämättä siihen itsestäänselvyyteen, että koulussa oleminen ja koulutuksen 
hankkiminen on loppujen lopuksi paitsi yleisten arvostusten mukaista myös välttämätöntä. 
Koulutukseen hakeutumisen taustalla näkyy, että yksilölliset elämäntapakokeilut, samoin 
kuin koulutuksen ulkopuolella oleminen hyväksytään nuoruudessa, mutta mitä 
vanhemmaksi tullaan, sitä enemmän omaa toimintaa on aletaan sovittamaan 
institutionaalisiin odotuksiin ja institutionaalisiin aikuisen tuntomerkkeihin. Vaikka 
kiinnostus koulutusta kohtaan ei alun perin ollut riittävän vahva pitämään nuoria 
ammatillisessa koulutuksessa ja koulutuksen merkitys saatettiinkin etenkin koulukielteisten 
poikien kohdalla kyseenalaistaa keskeyttämisen kautta,  vaihtoehtojen rajautuessa 
koulutukseen ja työttömyyteen, aletaan arvioimaan koulutuksen (tutkintotodistusten) 
merkitystä uudelleen (ks. Tanner, Krahn & Hartnagel 1995, 24).  

Koulutus- ja työyhteiskunnan paineet eivät yksin määränneet prosessin kulkua, vaan 
myös muut elämäntilanteeseen liittyvät tekijät ja elämänmuutokset ovat vaikuttaneet 
koulutuksen merkityksellistämiseen elämänkulussa. Tutkimuksessa merkittäviksi 
oppimiskokemuksiksi muodostuneet elämänkulun tapahtumat korostuivat pitkään 
koulutuksen ulkopuolella olleiden nuorten koulutukseen hakeutumisen taustalla. Erilaisen 
elämänkulun murrostekijät ja kriisit muodostivat katkoksen elämään ja ”herättivät” yksilön 
miettimään omaa elämäänsä, mahdollisuuksiansa ja päämääriänsä uudelleen (ks. 
Vehviläinen 1999, 113). 

Etenkin koulukielteisten poikien – siis erään kouluviranomaisten suurimman 
murheenkryyniryhmän – kohdalla koulutuksen uudelleen aloittaminen näytti edellyttävän 
paitsi työttömyyden tuomaa ”tyhjyyttä” ja aikuisuudesta syrjäytymistä myös -  
paradoksaalisesti -  työllistämisen tai työharjoittelun tuottamia mielekkäitä työkokemuksia. 
Kertomuksissa korostuikin uusien oppimisympäristöjen merkitys koulutukseen 
hakeutumisen taustalla. Kyse on ollut siis Ziehen (1991) tarkoittamasta 
”epätavanomaisesta oppimisesta”, mikä tarkoittaa oppimista tavanomaisesta poikkeavissa 
tilanteissa, sellaisissa uusissa oppimisympäristöissä, joilla on merkitystä nuoren elämälle. 
Kuluttaminen, työssäolo, vapaa-ajan harrastukset ja medioiden seuraaminen toimivat siten 
uusina, epätavanomaisina oppimisympäristöinä, joiden merkitystä ei ole varaa aliarvioida 
(ks. Aittola, Jokinen & Laine 1994, 478-479). Työharjoittelulla ja –kokemuksilla oli nuorille 
kahdenlaisia merkityksiä. Työ toimi ensinnäkin menestymisen areenana kompensoiden 
koulutuksellisia epäonnistumisia. Työharjoittelu ja työllistäminen  tarjosivat myös 
mahdollisuuden kiinnostavan alan löytämiseen ja prosessissa yhdistyi sellainen 
muodollisen koulutuksen ja informaalin eli arkipäivän oppimisen suhde, joka johti 
koulutuksen uudelleen aloittamiseen. 
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Tiivistettynä voidaankin todeta, että vaikka osa nuorista pyrki keskeyttämisen kautta 
vapautumaan koulutuksesta elämäkerrallisten kokemusten pariin, niin juuri nuorten 
elämäkerralliset (oppimis)kokemukset koulutukseen sijoittumisen polun käännekohtina -  
koulutukseen motivoivina tai ammatillisen suunnan selkiyttäjinä - palauttivat nuoret takaisin 
muodollisen koulutuksen pariin. Toisaalta kyse on ollut vuorovaikutuksellisesta 
prosessista, jossa yksilöllisten pyrkimysten epäonnistuessa aletaan mukautumaan 
kollektiivisin, koulutusyhteiskunnan tarjoamiin ratkaisuihin, joka voidaan tiivistää sanomaan 
”koulutusta riskinuorille”.  
 
4. Koulutusyhteiskunta tavoittaa karkurit 
 
Tässä artikkelissa on tarkasteltu siirtymää nuoruudesta aikuisuuteen, sen 
yhteiskunnallisiin ehtoihin ja edellytyksiin. Keskeinen jännite yhteiskuntaan 
kiinnittymisessä näytti paikantuvan erityisesti yhteiskuntaan kiinnittymisen ehtojen ja 
nuorten omien tavoitteiden välille.  Kouluttautuminen ja ammattiin valmistuminen ovat 
nykyisin niitä välineitä, joilla itsellisen kansalaisen, aikuisen status katsotaan 
saavutettavan. Täysivaltaisen yhteiskunnallisen jäsenyyden saavuttamiseksi nuorilta 
vaaditaan peruskoulun jälkeen integroitumista koulutusmarkkinoihin tavalla tai toisella 
sekä lineaarista etenemistä aloitetun koulutusputken lävitse. Määrittämällä koulutuksen 
nuoruuteen kuuluvaksi  putkimaiseksi jaksoksi on myös luotu kuva hyväksyttävästä ja 
ideaalisesta aikuistumisesta. 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat katsoneet asiaa kuitenkin myös toisin, 
koulutusputken katkeamisen noustessa nuorten elämänkulkuja yhdistäväksi tekijäksi. 
Kaikki tutkimuksen nuorten eivät ole arvioineet elämänkulkujensa etenemistä kulttuuristen 
standardien mukaan, vaan pikemminkin omien aikuistumisen käsikirjoitustensa pohjalta. 
Erilaisten koulutuspolkujen ohella tutkimuksessa korostuivatkin erilaiset aikuistumisväylät. 

Koska  nuorten toimintaa arvioidaan useimmiten heidän koulutusmarkkinasuoritustensa 
ja –asemansa perusteella, määrittyy keskeyttäjien sosiaalinen tila koulutusyhteiskunnan 
perspektiivistä käsin (koulutuksen) ulkopuolella olemiseksi, rajaten nuoret siten sekä   
normatiiviseen että koulutukselliseen marginaaliin. Nuorten oman elämänkulun ja omien 
tavoitteiden tasolla tämä marginaalisuus kuitenkin säröilee. Jäsennettäessä 
keskeyttämistä yhteiskuntaan kiinnittymisen näkökulmasta, voidaankin todeta,  ettei 
keskeyttämisessä ja koulutuspolkujen katkoksellisuudessa ole ollut kysymys  vallitsevien 
yhteiskunnallisten arvojen ja päämäärien vastustamisesta tai siitä, ettei koulutusta enää 
yleisellä tasolla arvostettaisi. Pikemminkin opintojen keskeyttäminen voidaan ymmärtää 
nuorten omana, yksilöllisenä tarpeena pyrkiä yhteiskunnan asettamista rajoista huolimatta 
etsimään ja löytämään yhteiskunnasta sellaisen paikan, joka vastaa hänen käsitystään 
omista kyvyistään ja saa hänet etsimään omalle minälleen sosiaalista vahvistusta. 

Nuoret eivät ole olleet valmiita ”suoraan myöntymiseen”, ajautumaan valmiiden 
ratkaisujen ja  institutionaalisen elämänkulun ”putkien” lävitse, vaan elämänkuluissa on 
esiintynyt oppimisen aikojen ja paikkojen kritisointia, vastustamista ja niistä neuvottelua. 
Suhteessa institutionaaliseen elämänkulkuun neuvottelua on käyty kahdessa suhteessa. 
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Ensinnäkin neuvottelua on käyty koulutuspolkujen sisällöistä. Myöhäismodernin 
suomalaisen koulutusyhteiskunnan kehyksessä voidaan todeta, että nuorten koulutukseen 
sijoittumisen prosessi sisältää yhä useammin eri koulutusvaihtoehtojen etsimistä, 
kokeilemista ja hylkäämistä. Koulutuspolut halutaan rakentaa itselle sopivaan aikaan 
itselle sopivassa koulutuksessa, tien yksilöllisille koulutuspoluille kulkiessa usein juuri 
opintojen keskeyttämisen kautta. 

Toisaalta kertomuksissa korostui, että mielekkään elämänkulun rakentaminen ja 
aikuistuminen ei kaikilla nuorilla tapahdu muodollisen koulutuksen kautta. Samaan aikaan, 
kun koulutukseen osallistuminen hallitsee nuorten elämänkulkua ja koulutuksen merkitys 
tutkintotodistusten muodossa on korostunut, on mielekkään yhteyden rakentaminen työn, 
koulun ja oman elämänkulun välille yhä useammille oppilaille vaikeaa, koulun jäsentyessä 
nuorten kokemuksissa ”merkityksistä tyhjentyneenä instituutiona” (Laine 2000). 
”Pitkittynyt” aikuistuminen onkin ollut monelle nuorelle seurausta paitsi  yksilöllisten 
koulutuspolkujen rakentamispyrkimyksistä myös siitä, että yhteiskunnalliseen 
kansalaisuuteen ja aikuisuuteen on pyritty suuntautumaan muodollisten koulutusreittien 
ohitse. 

Nämä havainnot korostavat nuorten yksilöllisiä polkuja kohti aikuisuutta ja kytkevät siten 
keskeyttämisen osaksi ”tee-se-itse” – elämäkertoja koskevaa myöhäismodernia 
keskustelua, jossa opintojen keskeyttäjät, refleksiivisen modernisuuden yksilön tavoin ovat 
pyrkineet itse rakentamaan oman elämänsä käsikirjoituksen (Beck 1992). 

Samaan aikaan nuorten elämänkulussa nousi korostuneesti esiin koulutusyhteiskunta 
institutionaalisine aikuistumiskäsityksineen ja elämänkulun malleineen. Kohdistettaessa 
tarkastelu ”keskeyttäjänä elämiseen”, voidaan havaita, että keskeyttämiseen ja 
koulutuksen ulkopuolelle jättäytymiseen kiteytyy yksilöllisen päätöksenteon ohella 
monenlaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rajauksia. Koulutusyhteiskunnan 
perspektiivistä käsin voidaan todeta, että koulutusyhteiskunnassa nuorten toiminnan 
”normaalisuus” määrittyy koulutukseen osallistumisen tai osallistumattomuuden kautta, 
kouluttautumisen samoin kuin sen puutteen selvimmin rakenteistaessa ja luodessa puitteet 
nuoren  elämälle. 

Vaikka keskeyttämisen kautta voidaan siis  vapautua kyllä koulun kahleista, 
elämänkulun institutionaalisuutta ja koulutusyhteiskunnan paineita ei pääse pakoon. 
Koulutuksen ulkopuolella ollessaan nuori joutuukin selvimmin kohtaamaan koulutus- ja 
työyhteiskunnasta nousevat paineet ja koulutuksen moraalisen järjestyksen. Vaikka nuoret 
eivät hyväksyisikään nuoruudesta aikuisuuteen siirtymisen aikatauluja tai kategoriatekoja, 
yhteiskunnan määrittämä normaalisuus, elämänkulun institutionaalisuus muodostaa 
opintonsa keskeyttäneelle nuorelle sen kulttuurisen rakenteen, jota vasten hänen 
toimintansa ”normaalisuutta” arvioidaan ja johon nuori joutuu ottamaan kantaa, etenkin jos 
institutionaalisen elämänkulun normatiivisen rakenteen ja oman mielekkään elämän välillä 
vallitsee ristiriita. Viime kädessä myös erilaiset toimenpiteet, kuten työllistäminen ja 
työmarkkinalaki pakottavat nuoria ottamaan kantaa ”normaaliksi” käsitettyyn elämänkulun 
malliin. 

Yhteiskunnassamme, jossa kredentialismi on vallalla, jossa koulutukseen liittyy 
monenlaisia moraalisia jännitteitä ja jossa vallitseva syrjäytymisdiskurssi ei anna nuorten 
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yhteiskuntaan integroitumiselle muita vaihtoehtoja kuin koulutusputken kautta 
työmarkkinoille ja aikuisuuteen kiinnittymisen,  muodollisen koulutuksen ohitse työelämään 
pyrkivät nuoret ovat työhalustaan huolimatta kuitenkin syrjäytymisvaarassa. 
Koulukielteisyyden negatiiviset seuraukset kärjistyvät erityisesti taloudellisesti huonoina 
aikoina, jolloin hanttihommia ei ole tarjolla edes koulutetuille nuorille. Vielä 1980-luvulla 
koulunsa keskeyttäneille, postfordilaiseen sukupolveen kuuluville nuorille löytyi 
hanttihommia työmarkkinoiden sekundäärilohkoilta ja työkokemuksen kasvaessa oli 
mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa ja siirtyä työmarkkinoiden sisemmille kehille 
(Viinamäki 1999, 39-40; Willis 1984). 

Työttömyyden jatkuvasti kasvaessa koulutuksesta on kuitenkin tullut yhä näkyvämpi 
osa työvoimapolitiikkaa. Vaikka koulutus ei luo uusia työpaikkoja, se toimii työvoiman 
varastona, jossa odotetaan parempia aikoja samoin kuin signaalina työnantajille. 
Kouluttautuminen viestittää työnhakijan aktiivisuudesta ja halusta pysyä mukana 
kovenevassa kilpailussa. (Mäkinen & Vanttaja 1993, 98) Tämän tutkimuksen perusteella 
voidaankin todeta, että opintojen keskeyttäjän keinot anastaa itselleen 
työmarkkinakelpoisuus eivät ole kovinkaan kummoiset ilmastossa, jossa keskeyttämisen 
ongelma yhdistetään yksinkertaistavan tiiviisti syrjäytymiseen, vetäytymiseen ja 
kapinallisuuteen. 

Tämä merkitsee sitä, että koulukielteisillä, mutta työmyönteisillä ja –haluisilla ei 
koulutusputkesta työelämään –mallia tukevassa yhteiskunnassa ole mahdollisuutta 
aikuistua, vaan heidät syrjäytetään väistämättä marginaaliin (Tanner, Krahn & Hartnagel 
1995, 155). Työyhteiskunta näyttääkin kääntyneen koulutusyhteiskunnaksi, ilman 
koulutusta tapahtuva työhön siirtyminen on paitsi mahdotonta myös ei-hyväksyttävää 
(Nyyssölä & Pajala 1999, 55-56). 

Lopputuloksesta voidaan todeta, että koulutus institutionalisoi ja yhtenäistää 
voimakkaasti ihmisten elämänkulkuja. (Koulutus)yhteiskunta pyrkii ja pystyy siis varsin 
hyvin sosiaalistamaan nuoret jäsenikseen ja  koulutusyhteiskunnan ”pitkä käsi” näyttää 
tavoittavan ”karkurit”. Erilaisuudestaankin huolimatta nuorten koulutukseen sijoittumisen 
polut kertovat nuorten tiedostaneen koulutuksen moraalisen ulottuvuuden: koulutukseen 
on osallistuttava, jos haluaa selviytyä ja näyttää kunnon kansalaiselta. 
 
5. Elämänpolitiikkaa koulutuksessa? 
 
Edellä kuvatut havainnot ohjaavat peilaamaan ilmiötä osana elämänpolitiikkaa. 
Elämänpolitiikan käsitteellä on tarkoitettu erilaisten elämää koskevien päätösten ja 
ratkaisujen politiikkaa ja viitattu niihin uudenlaisiin elämisen, valinnan ja ratkaisun taitoihin, 
joita elämän myöhäismodernissa maailmassa on katsottu vaativan (Giddens 1991, 214). 
Niin elämänpolitiikan kuin oppimisyhteiskunnan ja elinikäisen oppimisenkin käsitteet 
pitävät yllä visiota tulevaisuudesta, jossa yksilöille annetaan suurempi vastuu omasta 
koulutuksestaan ja ”tee-se-itse” -elämäkertojen refleksiivisestä rakentamisesta.   

Opinnot keskeyttäneiden nuorten käsitteellistäminen ongelmaksi ja rajaaminen 
marginaaliin osoittaa kuitenkin osaltaan koulutuskeskustelun ristiriitaisuuksia, 
yksilöllistymisen ja institutionalisoitumisen paradokseja ja kertoo siitä, ettei nuorilla arjen 
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koulutusvalintojen tasolla ole todellisuudessa paljoakaan mahdollisuuksia 
koulutuskeskustelun(kin) iskusanaksi nousseeseen ”elämänpolitikointiin” tai 
”koulutusbiografioiden yksilölliseen rakentamiseen”.  

Vaikka normaalibiografia - perinteisessä, lineaarisesti ymmärretyssä muodossa - onkin 
nykyisin katkosten ja riskien biografia, tavanomaisten elämänuramallien normatiivinen 
sitovuus ei ole kuitenkaan heikentynyt. Elämänkulkua koskevissa arkipäivän arvioinneissa 
nuorten toiminnan ja sosiaalisten roolien normaalisuutta määritellään yhä verrannolliseksi 
institutionaaliseen ikään perustuvien kehitystehtävämittareiden ja yhteiskunnan 
edellyttämien suoritusten oikea-aikaisuuden kanssa. ”Oppimisen uusi järjestys”, jolla on 
viitattu siirtymiseen perinteisestä koulujärjestelmästä elinikäisen oppimisen tilaan  (ks. 
Rinne & Salmi 1998) ei näytä toteutuvan kovinkaan hyvin arkipäivän käytännöissä, joissa 
koulutuksen aikataulujen ja muotojen sekä yhteiskuntaan integroitumisen väyliä koskevien 
valintojen  suhteen nuorilla tuntuu olevan hyvin vähän pelivaraa. Koulujärjestelmä ei juuri 
tunnu sallivan poikkeamia eikä elämänpolitiikka olekaan vapaita valintoja, mikäli sillä 
tarkoitetaan valintaa koulutuksen ja koulutuksen ulkopuolella olemisen välillä.  

Väitöskirjatutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, ettei keskeyttämistä tulisi 
nähdä suoraviivaisena koulutuksen ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautumisena. Sen sijaan, 
että elämänkulun etenemisessä tapahtuvat muutokset ja poikkeamat normaalibiografiasta 
nähdään häiritsevänä epälinearisoitumisena ja todisteena yksilöiden tai heidän 
perhetaustansa ”vajavuudesta” tai ”poikkeavuudesta”, niitä tulisi hahmottaa yksilöllisinä 
pyrkimyksinä rakentaa itselle mielekästä elämää. Nuorten koulutuksellisten 
elämänkulkujen tarkastelun kohdalla tämä merkitsee sitä, ettei nuorten koulutuksellista 
etsintää tule tematisoida koulutuskielteisyydeksi eikä nuorten koulutukseen 
sijoittumisessaan tekemiä yksittäisiä valintoja lopullisiksi ja määrääviksi. Koulutusuran 
päätepisteen ja ”hukatun mahdollisuuden” sijaan keskeyttämistä tulisi hahmottaa osana 
laajempia koulutusprosesseja, koulutuspolun pysähdyspaikkana tai risteyksenä, josta voi 
aueta mahdollisuus muutokseen.  

Samoin voidaan todeta, että kaikille nuorille yhteiskunnallinen osallisuus ei rakennu 
koulutukseen osallistumisen kautta. Osalle nuorista yhteiskuntaan kiinnittyminen 
todellistuukin ehkä informaalisten oppimiskokemusten kautta, jossa formaaliin 
koulutukseen osallistumisen sijaan pyritään etsimään esimerkiksi työssäoppimisen kautta 
mahdollisuuksia liittyä osaksi ”aikuisyhteiskuntaa”. Tutkimuksissa ja julkisessa 
keskustelussa on kuitenkin vain harvoin tuotu esiin niitä vaihtoehtoisia tapoja ja 
osallistumisen malleja, joilla nämä nuoret pyrkivät koulutus-  tai laajemmim 
oppimisyhteiskuntaan kiinnittymään. Vaikka arkipäivässä tapahtuva informaalinen 
oppiminen onkin nousemassa oppimistutkimuksen keskiöön, myös koulujärjestelmän tulisi 
ottaa edellä esitetyt havainnot vastaan haasteina opetuksen uudelleenjärjestelylle.  
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