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Tiivistelmä

Tutkimuksessa kuvataan peruskoulussa sopeutumattomien erityisopetuksessa olleiden

poikien koulu-uraa ja elämänkulkua. Tutkimuksen kohderyhmä on kahdeksan eteläsuomalaista

1990-luvulla peruskoulun yläastetta käynyttä erityisoppilasta. Kyseessä on monitapaustutkimus,

jossa erityisoppilaiden koulu-uraa tarkastellaan haastattelujen valossa. Ensimmäiset haastattelut

tehtiin vuosina 1994–1997 poikien ollessa peruskoulun yläasteella. Seurannan toiset haastattelut

tehtiin peruskoulun jälkeen vuosina 2002–2003. Myös kuuden oppilaan äitejä on haastateltu.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua ja aikuisten

kiintymyssuhdehaastattelua, joilla on pyritty selvittämään mahdollisimman kattavasti kohteena

olleiden poikien elämänkulku varhaislapsuudesta yli kahdenkymmenen vuoden ikään.

Lisätietoja koulu-urasta on saatu myös koulunkäyntiä koskevista asiakirjoista. Näiden tietojen

pohjalta on laadittu elämänkulkukuvaajat, joiden avulla on jäsennetty elämänkerrallista

aineistoa.

Tutkimusaineistoa tarkastellaan eri viitekehyksissä, eri teorioita yhdistellen.  Kehityksellisiä

riskejä ja suojaavia tekijöitä koskevien teorioiden lisäksi aineistoa tarkastellaan

elämänhallintaan, attribuutioihin ja pystyvyyden tunteeseen sekä identiteetin ratkaisuun ja

koulutukseen suhtautumiseen liittyvien teorioiden valossa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös

haastateltavien elämisen muotoa, tapaa reflektoida kokemaansa.

Tulokset osoittavat, että käytetyt eri viitekehykset täydentävät toisiaan. Kohteena olleet

erityisoppilaat ryhmittyivät viitekehyksestä riippumatta samoiksi ryhmiksi. Tutkimuksessa on

siis onnistuttu valottamaan samaa ilmiötä eri näkökulmista, jolloin hahmottui kolme erilaista

koulu-uraa: Mutkikas ura, noidankehässä olevien ura ja suora koulu-ura. Tutkimuksessa käy

ilmi kehityksellisten riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden merkitys koulu-urassa ja koulun

jälkeisessä elämänkulussa. Lapsuuden perheeseen liittyvillä riski- ja suojaavilla tekijöillä oli

yhteys koulusta suoriutumisessa ja peruskoulun jälkeiseen koulutukseen hakeutumisessa.

Perheen kokoonpanolla, erityisesti isän osallistumisella kasvatukseen oli vaikutusta koulu-uran

muotoutumisessa.

Peruskoulunsa päättäneiden ja ammatilliseen koulutukseen tähtäävien mutkikkaan koulu-

uran oppilaiden taustalla oli vähemmän kehityksellisiä riskitekijöitä ja vastaavasti useampia

suojaavia tekijöitä kuin peruskoulun jälkeen opinnot keskeyttäneillä. Mutkikkaan uran

oppilaiden identiteetin kehitys oli edennyt moratoriovaiheeseen. Noidankehä-uran oppilaat

olivat identiteetiltään hajaannuksen vaiheessa. Heillä riskitekijät olivat kasautuneet, eikä koti

ollut pystynyt tukemaan riittävästi koulunkäyntiä.  Suoran uran oppilailla kehitykselliset

riskitekijät painottuivat ensisijaisesti koulunkäyntiin yläasteen aikana. Identiteetin

muodostuksen suhteen he olivat ajautujia, eli olivat  ottaneet identiteetin mallit vanhemmiltaan.

Avainsanat: ESY-opetus, erityisopetus, koulusopeutumattomuus, elämänkulku, identiteetti
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Abstract

The purpose of this thesis is to describe the school career and the life-course of eight former

special-class students from the comprehensive school to their further education and into

adulthood.

The members of the target group have been students of special classes for pupils with

emotional and behavioural difficulties in southern Finland. The interviews were made 1994-

1997 at school and for follow-up interviews 2002-2003, when the participants were already

adults. Six mothers were also interviewed.

The qualitative data was gathered using individual interviews and Adult Attachment

Interview. The aim was to explore the life-histories of subjects from early childhood to early

adulthood. Information was gathered also from the documents concerning the students´ school

attendance. Every single life-history is illustrated as a life-course graphic.

The data has been analysed using different frames of reference and combining different

theories. In addition to theories considering  developmental risk factors and protective factors,

the data is considered using theories of

control over life, attribution, self-efficacy and identity and attitudes towards education. The

experiential living mode of the students has been studied, as well. The results of this study show

that the frames of references which are used complement each other. The target students

clustered identically in spite of the frames of reference. As a result, the study has illustrated the

same phenomenon from different points of view.

 The  results  of  the  study  consist  of  three  types  of  school  careers:  The  winding  career,  the

vicious circle career and the straight career. The three careers differ from each other in

developmental risk and protective factors and post-school life-courses of the students. The type

of childhood families and especially the fathers´ attention to the school education as well as the

free time of their sons was important.

Keywords: Pupils with emotional and behavioural difficulties, maladjustment to school, life-
course, identity





ESIPUHE

Kiinnostus tutkimuksen aihepiiriin heräsi toimiessani erityisluokanopettajana. Noiden

työvuosien aikana olen kohdannut monia lapsia ja nuoria. Jokainen heistä on ollut oppilaana

ainutlaatuinen.

Vuosien varrella olen saanut seurata, miten noiden tuntemieni ESY-oppilaiden koulunkäynti

ja myöhempi koulun jälkeinen elämä on edennyt. Siksi minulle on ollut luontevaa valita heidän

koulu-uransa tutkimusaiheekseni suorittaessani jatko-opintojani erityispedagogiikassa.

Monet henkilöt ovat vaikuttaneet tutkimukseni tekemiseen. Haluan osoittaa lämpimät

kiitokseni työni valvojalle, professori Jarkko Hautamäelle, jonka arvokkaat kommentit ovat

auttaneet vuosien varrella työni muotoutumisessa. Ohjaajiani professori Airi Hautamäkeä ja

dosentti Jussi Silvosta kiitän kumpaakin avusta ja lukuisista keskusteluista, jotka auttoivat

selkeyttämään työni monimuotoista rakennetta. Olen oppinut heiltä paljon. Työni

esitarkastajille, emeritusprofessoreille Markku Ihatsulle ja Pentti Sinisalolle olen kiitollinen

tarkasta paneutumisesta työhöni ja heidän antamistaan korjausehdotuksista, jotka paransivat

työtäni. Helsingin kaupunkia kiitän tätä tutkimusta varten saamastani apurahasta.

Helsingin yliopiston erityispedagogiikan yksikkö on tarjonnut väitöskirjaa kirjoittaessani

hyvät työskentelymahdollisuudet. Kiitän kaikkia työtovereitani heiltä saamastani tuesta.

Erityisesti dosentit Marjatta Takala ja Raimo Lindh antoivat arvokkaita neuvoja työni

valmistuessa. Samoin haluan kiittää ystäviäni KT Pirjo Auniota ja KL Ullamaija Vuontelaa

heidän antamistaan kommenteista. He kumpikin ovat jakaneet kanssani lukuisia tutkimuksen

tekoon, opettamiseen ja elämään itseensä liittyviä iloja ja suruja.

Ystävistäni erityisesti retkeilevät ja pelaavat Cross Seven Ladyt, kulinaristinen Casa L-

ryhmä sekä yhteisellä dementiapolulla kanssani etenevät ystävät ansaitsevat kiitoksen. Kaikista

kiireistämme huolimatta olemme onnistuneet aina löytämään yhteistä aikaa tapaamisiin.

Perheiden merkitystä ei voi unohtaa. Omassa lapsuudenperheessäni äitini ja isäni yhteinen

tavoite ja toive oli varmistaa lapsillensa, sisaruksilleni ja minulle, mahdollisimman hyvä

peruskoulutus. Me olemme heille siitä kiitollisia. Myös ne perheet, jotka osallistuivat tähän

tutkimukseen, ovat ponnistelleet lastensa koulunkäynnin onnistumiseksi. Tätä tutkimusta ei

olisi ilman noita perheitä.

Perhettään, omaa itseä ja itselle kipeitä muistoja ei ole helppo pohtia haastatteluissa nauhurin

tallentaessa kaiken. Haastattelukysymyksiin vastaaminen on osoittanut suurta luottamusta.

Tästä saamastani luottamuksesta tulen aina olemaan hyvin kiitollinen ja ylpeä.

Tämä tutkimus on omistettu sen päähenkilöille, mukana olleille kahdeksalle pojalle. Kun

kirjoitan tätä, heitä on enää seitsemän.

Helsingissä 3.3. 2007

Hanna-Maija Sinkkonen
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PROLOGI

”Mutta Peter, missä sinä nyt asut?” Wendy kysyi.

”Kensingtonin puistossako?”

”No toisinaan, mutta enimmäkseen minä asun kadonneitten poikien kanssa.”

”Keitä he ovat?”

”He ovat niitä lapsia, jotka putoavat vaunuistaan silloin,

kun hoitaja katsoo muualle.

Ja jos kukaan ei peri heitä takaisin seitsemään päivään,

pojat passitetaan Mikä-Mikä-Maahan. Minä olen heidän päällikkönsä.”

(Barrie 1984, 26-27.)



1

1 JOHDANTO

1.1Tutkimuksen lähtökohtia

Nuorille pidetään ominaisena aikuisten tekemien sääntöjen ja auktoriteettien vastustamista.

Nuoruusikää onkin verrattu marginaaliryhmään kuulumiseen (Lewin 1951/1975, 144), kun on

tarkasteltu nuoruutta ikäkautena ja nuoruusiän tehtävänä olevaa pyrkimystä liittyä ympäröivään

yhteiskuntaan. Peruskoulu on paikka, jossa kaikkien suomalaisten lasten ja nuorten oletetaan

oleskelevan ja opiskelevan. Niinpä koulut ovat näyttämöitä, joilla nuorten auktoriteettien

vastustusta ilmenee. Satunnaiset poissaolot ja pakollista koulunkäyntiä vastustavat mielipiteet

nähdään osalle nuoria väistämättä kuuluvana toimintana. Tällaista suhtautumista sallitaankin

kouluissa tietyissä rajoissa, mutta nuoren jäämistä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle pidetään

yhteiskunnallisena ongelmana.

Suomalaisten lasten ja nuorten elämään kuuluu yhteiskunnan edellyttämien perusopintojen

suorittaminen. Kaikilla Suomessa asuvilla lapsilla on oikeus opiskeluun. Laki (Perusopetusaki 25)

jopa edellyttää jokaisen kansalaisen opiskelevan ja suorittavan säädetyt peruskoulun oppimäärään

kuuluvat opinnot tavalla tai toisella. Koulunkäynnin pakkoa ei kuitenkaan ole; lapsi tai nuori voi

opiskella myös kotona, kunhan osoittaa saavuttaneensa peruskoulun oppimäärän. Kaikki eivät

kuitenkaan suoriudu vaaditusta oppimäärästä eivätkä kaikki käy koulua.

Koulunkäyntiin sitoutumattomien siirtäminen erityisopetukseen on jo pitkään ollut keino, jolla

on pyritty saamaan nämäkin oppilaat suorittamaan peruskoulun oppimäärä. Erityisopetukseen

johtavaa kouluun sitoutumattomuutta tai sopeutumattomuutta on selitetty usein oppilaiden

kulttuuritaustalla (mm. Willis 1984). Jos oppilaat eivät näe koulutuksella olevan arvoa, he eivät

arvioi itseään suhteessa koulun käyttämiin akateemisiin mittareihin vaan kulttuuritaustansa

arvoihin. Perusehtona oppilaan koulussa pysymiselle ja siellä suoriutumiselle voidaan pitää sitä, että

koulutettavan lapsen kulttuurin piirissä uskotaan koulutodistuksiin. (mm. Kivirauma 1995, 22; 28.)

Perheellä, jossa oppilas kasvaa, on siten suuri merkitys, sillä lapsen kehitystä ohjaa lapsen

vuorovaikutus perheensä ja sosiaalisen kontekstinsa kanssa ja hänen siinä saamansa kokemukset

(Sameroff & Emde 1989).

Koulunkäyntiin sitoutumattomien nuorten koulunkäynnin tutkimiseen liittyy haasteita ja

ongelmia. Vaarana on, että aikuinen tutkija tulkitsee nuorten kokemuksia vain omasta

näkökulmastaan. Tätä virhetulkintaa on tässä tutkimuksessa pyritty välttämään keräämällä

haastatteluaineistot nuorten eri elämänvaiheissa ja tutkimalla nuorten ja äitien omaa ”ääntä”. Samat

nuoret kertoivat ensin koulunkäynnistään kouluaikana ja toistamiseen vuosia peruskoulusta

lähtemisensä jälkeen. Näin on pyritty saamaan nuoren oma näkemys tapahtuneesta selvemmin

esille, suhteessa äidin näkemykseen.

Tämä tutkimus tarkastelee kahdeksan erityisopetuksessa olleen oppilaan koulunkäyntiin ja

elämänkulkuun liittyneitä vaikeuksia. Monen elämässä päihteet ja rikollisuus ovat esittäneet

koulunkäynnin katkonaisuuden lisäksi merkittävää osaa. Vaikka aineisto sisältääkin yhteiskunnan

normien vastaisten tekojen kuvauksia, on tutkimuksen ote pyritty säilyttämään neutraalina.

Tarkoituksena ei ole ollut ottaa moraalista kantaa eri henkilöiden elämässä tapahtuneisiin

seikkoihin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa koulunkäyntiin sitoutumattomista ja

sopeutumattomista oppilaista. Näiden oppilaiden koulu-uran muotoutumista pyritään tutkimaan

useasta näkökulmasta, jotta ilmiöstä muodostuva kuva olisi mahdollisimman moniulotteinen.
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Ilmiölle haetaan perustaa oppilaiden omien koulunkäyntiä koskevien kuvausten avulla.

Kvalitatiivisen haastatteluaineiston pohjalta on tarkoitus pohtia merkitystä, joka koulunkäynnillä on

ja on ollut näiden nuorten elämässä. Nuorten mielipiteitä tarkastellaan suhteessa heidän elämässään

vaikuttaneisiin riskitekijöihin, suojaaviin tekijöihin ja koulusta selviytymiseen. Tutkimuksella

toivotaan saatavan uutta tietoa sopeutumattomien oppilaiden koulu-uraan vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen:

Miten yläasteella erityisopetuksessa (ESY) olleiden kahdeksan pojan koulu-ura on muotoutunut?

1.2 Katsaus koulusopeutumattomuuteen liittyviin suomalaisiin
erityispedagogisiin tutkimuksiin

Aiemmat suomalaiset erityispedagogiikan tutkimukset ovat tarkastelleet kouluun

sopeutumattomia oppilaita monista erilaisista näkökulmista, joille kuitenkin on ollut yhteistä

oppilaiden arvioiminen opettajien, kouluyhteisön tai koulun jälkeisen yhteiskuntaan sijoittumisen

näkökulmasta. Ilmiötä on tarkasteltu tutkien erityisoppilaiden asemaa koululaitoksessa ja oppilaiden

syrjäytymistä koulun näkökulmasta yläasteilla.  Myös erityisluokalla tapahtuneen opetuksen

tuloksellisuuden näkökulma ja erityisluokassa työskentelevän opettajan näkökulma on ollut

edustettuna. Lisäksi erityispedagogiikan tutkimuksissa on ollut aiheena koulunkäyntiin

motivoitumattomien oppilaiden asema koululaitoksessa ja koulun jälkeinen yhteiskuntaan

sijoittuminen. Erityisluokan opetusta on sen sijaan tutkittu vähän. Raimo Lindh (1978) on

paneutunut opetusmenetelmiin tarkkailuluokkien opetukseen suuntautuneessa, pedagogista

innovaatiota esitelleessä tutkimuksessaan. Myöhemmin valmistunut, samaa aihetta käsitellyt

raportti (Lindh 1987) on ainoa opetusmenetelmällisesti suuntautunut sopeutumattomuutta koskeva

kokeellinen väitöstutkimus. Sen pohjalta Lindh on edelleen kehittänyt mielikuvaoppimisen

pedagogiikkaa (Lindh 1998), jota voidaan soveltaa myös erityisopetuksen ulkopuolella.

Vanhin suomalainen erityispedagoginen seurantatutkimus on Niilo Mäen (1951) Helsingissä

apukoulussa koulunsa käyneiden oppilaiden elämänvaiheitten kartoitus, jossa vanhimmat tutkittavat

olivat tuolloin yli 50 – vuotiaita. Vaikka tutkimuksessa kävi ilmi, että suurella osalla seuratuista

elämänkulku oli ollut varsin karikkoista, oli mukana kuitenkin myös niitä, joiden elämä oli kulkenut

ilman poliisin, psykiatrisen hoidon tai sosiaalihuollon toimenpiteitä. Parhaiten Mäen tutkimuksen

mukaan olivat menestyneet tytöt, huonoimmin koulusta eronneet pojat.

Kirsti Laakson (1992) seurantatutkimuksen oli tarkoitus selvittää, voidaanko peruskoulun

päättövaiheen käyttäytymisongelmia ennustaa tarkastelemalla koulun alkuvaiheen tilanteita.

Käyttäytymisen mittaukset suoritettiin oppilaiden ollessa 1. ja 9. luokalla.  Tutkimuksen tulokset

osoittivat, että osalla oppilaista peruskoulun päättövaiheen ongelmia voitiin ennustaa koulun

alkuvaiheen tilanteen perusteella. Jotkut ongelmat olivat muita paremmin ennustettavissa.

Persoonallisuudeltaan ongelmaisista oppilaista puolella esiintyi ongelmia edelleen koulun

päättövaiheessa. Negatiivinen asennoituminen ja häiritsevä puheliaisuus olivat myös piirteitä, jotka

pysyivät. Oppilaiden työrauha-, puhe- ja lukivaikeudet eli moniongelmaisuus koulun

aloitusvaiheessa ennustivat oppilaiden myöhempää koulupinnausta. Laakso (1992, 87–89) totesi

myös, että poikien häiriöiden kulku oli erilainen kuin tyttöjen. Tytöillä koulunkäynnin

alkuvaiheessa havaitut ennakoivat oireet olivat ainoastaan kielellisiä puhe- ja lukivaikeuksia. Pojilla

alkuvaiheen työrauhahäiriöt ja lukivaikeudet ennakoivat peruskoulun päättövaiheen

käyttäytymisongelmia.
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Joel Kivirauman (1995) tutkimus koski entisten tarkkailuoppilaiden koulukokemuksia ja

heidän asemaansa koululaitoksessa. Sopeutumattomien oppilaiden omia kuvauksia

koulunkäynnistään ei juurikaan aiemmin oltu käytetty aineistona tutkimuksissa. Kivirauman

mukaan tarvetta tällekin näkökulmalle oli, koska hänen mukaansa koulussa näiden oppilaiden ”ääni

kyllä kuultiin, mutta sitä ei ymmärretty”. (Kivirauma 1995, 7.) Tutkimuksessa kohteena ei ollut

kuitenkaan erityisopetus itsessään, vaan tarkoituksena oli kuvata koulua instituutiona entisten

tarkkailuoppilaiden haastattelujen avulla.

Mikko Takalan (1991) toimintatutkimuksessa, jossa haastateltiin koulutuksen keskeyttäneitä

”kouluallergikoita”, oli näkökulmana nuorten sijoittuminen yhteiskuntaan. Tutkimuksessa esitettiin

nuoren syrjäytyminen ketjuna, jossa aluksi tapahtuu perheen tai lähiyhteisön mureneminen, mistä

seuraa kontrollin ja sosiaalisen tuen heikkeneminen. Jos syrjäytyminen lisääntyy ja koulusta tulee

yksi syrjäyttävä mekanismi lisää, voi tilanne paheta koulun keskeyttämiseen ja työmarkkinoiden

ulkopuolelle joutumiseen asti. Siten syntyy syrjäyttäviä ketjuja, jotka johtavat kohti täydellistä

syrjäytymistä. Myös Markku Jahnukaisen (1997) seurantatutkimus entisten tarkkailuluokkien

oppilaitten peruskoulun jälkeisistä elämänvaiheista kuvasi nuorten elämänkulkua yhteiskuntaan

sijoittumisen näkökulmasta. Yhteenvetona haastateltavien elämänkuluista hahmotettiin

tutkimuksessa viisi peruskoulun jälkeisen elämän ”pärjäämisen” ryhmää. Tutkimuksessa havaittiin

yhteys lapsuuden perheeseen liittyvien riskitekijöiden ja yhteiskuntaan sijoittumisen välillä. Hyvin

yhteiskunnassa menestyneiden ryhmässä oli taustalla vähemmän riskitekijöitä ja vastaavasti

enemmän suojaavia tekijöitä verrattuna koulun jälkeen huonommin menestyneihin oppilaisiin.

Aimo Naukkarisen (1999) ja Ritva Kuulan (2000) tutkimukset kohdistuivat kumpikin

yksittäiseen yläasteeseen, jolloin mukana olivat myös koulussa opiskelleet sopeutumattomat

oppilaat. Kuulan koulutuksellista syrjäytymistä koskevan tutkimuksen kohteena oli yhden

paikkakunnan peruskoulun yläaste. Tutkimuksessa todettiin oppilaiden syrjäytymisen aktivoituvan

yläasteella. Syrjäytymisen taustalla nähtiin koulun systeemiset syvärakenteet, sen institutionaaliset

tehtävät ja yhteiskunnalliset kvalifikaatiotehtävät. Naukkarisen tutkimus puolestaan  tarkasteli

peruskoulun ylempien luokkien oppilaiden ei-toivottua käyttäytymistä ja siihen liittyvää

ongelmanratkaisua koulun ja sen henkilökunnan näkökulmasta.

Riitta Seppovaaran (1998) ja Matti Kuorelahden (2000) tutkimukset liittyivät ESY-opetuksen

tuloksellisuuteen. Seppovaaran tutkimuksen tarkastelun kohteena olivat ESY-opetuksen kesto ja sen

yhteydet muihin muuttujiin kuten esimerkiksi oppilaiden vanhempien sosioekonomiseen asemaan.

Tutkimuksen mukaan yhtenä ESY-opetuksen tuloksellisuuden mittana voidaankin pitää ESY-

luokilta yleisopetukseen siirrettyjen määrää. Kuorelahden tutkimuksen tulokset osoittivat, että

oppilaiden vanhempien näkemykset ESY-opetuksesta olivat positiivisia ja oppilaiden näkemykset

samansuuntaisia. Yleisopetuksen opettajat ja rehtorit pitivät erityisluokkaopetusta koululle

hyödyllisenä resurssina, vaikka sopeutumattomien opetuksessa olevat aiheuttivatkin joskus

kouluilla ärtymystä. Jotkut koulut olivat arvioijien mielestä tehokkaita, jotkut olivat tehokkaita vain

opettajien tai vanhempien mielestä.

Liisa Haapaniemen (2003) ESY-opetuksen arkea koskeva tutkimus edusti opettajan

näkökulmaa. Tutkimuksen mukaan ESY-opetuksessa toteutetun kokonaisvaltaisen tukemisprosessin

etenemistä hidastivat eniten oppilaan lapsuuden aikana kehittynyt epäluottamuksellinen lapsi-

vanhempi -suhde, oppilaan vanhempien toteuttamat epäjohdonmukaiset kasvatus- ja

opetusperiaatteet, joiden Haapaniemi katsoi liittyvän autoritaariseen tai laiminlyövään

kasvatukseen. Hänen mukaansa tukemisprosessia hidastavina tekijöinä olivat myös oppilaan

vanhempien kyvyttömyys tiedostaa lapsensa ongelmat ja haluttomuus osallistua moniammatilliseen
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yhteistyöhön sekä moniammatillisessa yhteistyössä psykiatrisen hoidon työntekijöiden vähäinen

yhteydenpito opettajaan ja vaitiolovelvollisuuteen vetoaminen. (Haapaniemi 2003.)

Viimeisin koulusopeutumattomuuteen liittyvä väitöstutkimus on Manu Kitinojan (2005)

tutkimus koulukotiin vuosina 1996 ja 2000 sijoitettujen lasten kouluhistoriasta ja

lastensuojeluasiakkuudesta. Tutkimus liittyi läheisesti sosiaalityöhön ja sitä kautta

yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kitinoja tarkasteli otoksessa mukana olleiden lasten elämää ennen

koulukotisijoitusta huono-osaisuuden ja lastensuojeluasiakkuuden näkökulmista. Tutkimuksessa

lapset jakautuivat kolmeen lapsityyppiin. Erotettiin erittäin pitkän tuloreitin lapset, joiden

ensimmäinen sijoitus oli tapahtunut 10-vuotiaana tai aiemmin, pitkän tuloreitin lapset, jotka

sijoitettiin ainakin kerran sijaishuoltoon ennen koulukotisijoitusta, ja kolmantena lyhyen tuloreitin

lapset, jotka oli sijoitettu ensimmäisellä kerralla suoraan koulukotiin.

Niin ikään koulukodissa olleiden moniongelmaisten ESY-oppilaiden koulukokemuksia

koskevia haastatteluita ovat keränneet mm. Tarja Pösö (2004) ja Taru Kekoni (2004).  He tutkivat

nuorten haastatteluissa esittämiä kuvauksia opiskelusta koulukodissa ja koulukodin vaikutuksesta

elämänkulkuun.  Kekoni tarkasteli millaisia sisältöjä ja merkityksiä koulukodilla oli nuorten

narratiiveissa. Hän ei kuitenkaan pyrkinyt esittämään kuvaa koulukodin merkityksestä yksilön

elämänkulkuun. Myös Pösö keskittyi selvittämään tutkimuksessaan sitä, mitä koulukodissa

asuminen nuorille merkitsee. Hän arvioi nuorten haastattelujen pohjalta lasten ja nuorten

psykososiaalisten palveluiden toimintaa. Kummankaan tutkimuksen tavoitteena ei siis ollut kuvata

yksilöiden kehityskulkuja.

Aiemmat ESY-oppilaita koskevat tutkimukset valottavat sopeutumattomien opetuksen

institutionaalista näkökulmaa. Nuorten oma näkökulma koulunkäyntiin ja sen varrella tehtyihin

ratkaisuihin ei ole ollut varsinaisesti niiden kohteena. Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa ovat

lähtökohtana erityisesti nuorten omat kuvaukset heidän koulunkäynnistään yleis- ja

erityisopetuksessa. Vaikka kaikki tutkimukseen osallistuneet ovatkin valikoituneet jossain

koulunkäyntinsä vaiheessa ESY-opetuksen oppilaiksi, ei erityisopetuksen järjestelyillä tai

koululaitokseen sijoittumisella ole merkittävää osaa tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa kuvataan

kohteena olleiden poikien sopeutumattomuutta kouluun ja sen syitä ja seurauksia. Tutkimus

keskittyy siis oppilaiden toimijuuteen, heidän koulunkäyntinsä ja elämänsä suhteen tekemiinsä

valintoihin ja heidän tapoihinsa toimia ja ymmärtää omaa toimintaansa sosiaalisissa tilanteissa

koulussa. Tätä ei ole aiemmin erityisoppilaisiin kohdistuneissa tutkimuksissa käsitelty.  Ilmiötä

tarkastellaan tässä tutkimuksessa eri teoreettisten viitekehysten mukaan.

2 KADONNEITTEN POIKIEN KOULU-URAN TUTKIMUKSEN
TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ja eritellään koulunkäyntiin sopeutumattomuuden ilmiötä

eri suhdejärjestelmissä. Kun pyritään hahmottamaan todellisuutta, joudutaan aina käyttämään jotain

viitekehystä. Kohteesta riippuen valittavana on kuitenkin monia viitekehyksiä. Nämä erilaiset

viitekehykset toimivat näkökulmina todellisuuteen, ja käyttämällä useita näkökulmia pyritään

saamaan täydellisempi kuva kohteesta. Tämän viitekehysrelativistisen mallin mukaan ilmiötä

kuvaavat eri versiot täydentävät toisiaan. Kun ilmiötä valotetaan eri näkökulmista käsin, oletetaan,

että se, mikä ilmiöstä säilyy vakiona suhdejärjestelmästä toiseen, muodostaa sen olemuksen.

(Hautamäki 1985, 23; 34–35.)
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 Tässä tutkimuksessa nuorten elämänkulkua ja koulu-uran muotoutumista tarkasteltaessa

tukeudutaan neljään teoria-alueeseen eli viitekehykseen. Ne ovat kehityksellisiin tekijöihiin liittyvät

teoriat, elämänhallintaan, attribuutiotyyleihin ja niihin liittyvien pystyvyyden tunteiden

kokemukseen liittyvät teoriat ja identiteetin ratkaisuun ja koulutukseen suhtautumiseen liittyvät

teoriat. Nuoren elämisen muoto, tapa reflektoida kokemaansa liittyy osaltaan myös koulu-uran

muotoutumiseen. Tuloksia pyritään tulkitsemaan useista eri näkökulmista käyttämällä useita

teorioita, teoriatriangulaatiota. (Tashakkori & Teddlie 1998, 41).

                           Elämänkulku

Kehitykselliset Elämänhallinta   Identiteetti

tekijät * attribuutiotyyli   * suhtautuminen

* riskitekijät * pystyvyys      koulutukseen

* suojaavat tekijät

             Elämisen muoto

                                                                 * koetun reflektointi

Koulu-ura

Kuvio 1. Koulu-uran muotoutumisen teoreettinen viitekehys.

2.1 Elämänkulun tutkimus

Tutkittaessa ihmisen elämää kokonaisuutena voidaan käyttää useita lähestymistapoja:

elämänkerta-, elämänkaari- (life-span) ja elämänkulkututkimusta (life-course). Näistä

elämänkertatutkimus perustuu yleensä vapaasti tuotettuun retrospektiiviseen materiaaliin, kun taas

elämänkaari- ja elämänkulkututkimukset sisältävät myös pitkittäistutkimuksen ominaisuuksia.

Elämänkaari- ja elämänkulkuteorioitten erona on nähty se, että elämänkaariteoriat erottelevat

elämän etappien ajallisen järjestyksen (lapsuus, nuoruus, aikuisuus) ja elämänkulun tutkijat

puolestaan painottavat sosiaalisten roolien vaatimusta eri ikäkausina. (Pulkkinen & Caspi 2002, 4.)

Yksilön sosiaalisten roolien kehityksessä voidaan nähdä neljä merkittävää tekijää (Elder 1998).

Ensimmäinen on inhimillinen toimijuus (human agency), johon liittyvät yksilön oman elämänsä
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suhteen tekemät valinnat (Elder 1998, 957, 964). Toisena vaikuttavana tekijänä on elämänkulun

tapahtumien ajoittuminen suhteessa muihin ihmisen elämässä tapahtuviin yksilöllisiin tapahtumiin

(Elder 1998, 958). Kolmantena vaikuttavana seikkana Elder (1998, 960) näkee yhtymäkohdat

muiden ihmisten elämiin (linked lives), sillä yksilön elämässä tapahtuvat sosiaaliset muutokset

ilmenevät myös muiden, häntä lähellä olevien henkilöiden elämien kautta. Neljäntenä merkittävänä

tekijänä yksilön elämässä ovat historialliset tapahtumat (Elder 1998, 969).

Elämänkaari- ja elämänkulkumallit ovat toisiaan täydentäviä. Sekä biologiset muutokset että

sosiaaliset vaatimukset elämänkulussa määrittelevät tyypillisiä ihmisen elämän tapahtumia ja

sosiaalisia rooleja. (Pulkkinen & Caspi 2002, 4.)

Kehitysvaihe 15–20 ikävuoden välillä, siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen, on kriittinen

ihmisen elämänkulussa. Tuon ajanjakson aikana luodaan elämän tilaisuuksia ja mahdollisuuksia.

Tähän elämänvaiheeseen liittyvät yleensä koulun lopettaminen ja sen jälkeinen työllistyminen tai

työttömyys, muutokset asuinpaikassa ja parisuhteen muodostuminen.   (Caspi 2002, 281.)

Aikuisuuskaan ei ole vakaa aikakausi, jolloin työ, ura ja sosiaalinen integraatio ovat itsestään

selviä. Siirtymä aikuisuuteen on nuorille tuntematon tilanne.  Yrittäessään käsitteellistää piirteitä,

jotka ovat luonteenomaisia nuoruudelle elämänvaiheena, Lewin (1951/1975, 144) ehdotti analogiaa

nuoruuden ja marginaaliryhmien välillä kuvaamaan nuorten ihmisten hankalaa tehtävää heidän

pyrkiessään liittymään yhteiskuntaan. Liittyessään yhteiskuntaan nuorilta edellytetään soveliaiden

kognitiivisten, emotionaalisten ja sosiaalisten työkalujen rakentamista. Tämän sosialisaatiovaiheen

aikana nuorten pitäisi kyetä käsittelemään sosiaalisia realiteetteja, ristiriitaisia näkökulmia ja

yhteensopimattomuutta eri elämäntapojen ja perspektiivien välillä. Rajankäynnit henkilökohtaisten

ja yhteisöllisten vaatimusten välillä ovat ominaisia tälle siirtymäkaudelle. (Carugati 2004, 120.)

2.1.1 Elämänkulun kuvaus

Charlotte Bühler oli elämänkulkututkimuksen uranuurtaja, joka toi elämänkulun näkökulman

teoreettisena käsitteenä kehityspsykologiseen tutkimukseen. Hän keskittyi aluksi tutkimuksessaan

hyvin tunnettujen henkilöiden, kuten Immanuel Kantin, elämänkulun kuvauksiin (Bühler 1959),

mutta myöhemmin Bühler kuvasi myös tavallisten ihmisten elämänkulkuja (esim. Bühler 1964,

207–210). Hän kuvasi elämää kaavakuvina, joihin hän merkitsi päällekkäisin janoin samanaikaiset

elämäntapahtumat eri elämän alueilla. Menetelmää käyttäen eri henkilöiden elämänkulkuja on

helppo vertailla. Esimerkiksi henkilöiden elämän alueilla ilmenevä aktiivisuus eri ikäkausina on

hyvin havainnollisesti nähtävissä kuvaustapaa käytettäessä.

Lukuun ottamatta Daniel Levinsonin (Levinson ym. 1978) keski-ikäisten miesten

elämänvaiheita kuvaavaa tutkimusta näkökulma jäi kuitenkin joksikin aikaa unohduksiin ja vasta

1980-luvun tutkimuksissa sitä alettiin nostaa uudelleen esiin. Varsinkin aikuisuudessa aloitetut

vuosikymmeniä käsittäneet seurantatutkimukset ovat tuottaneet empiirisiä aineistoja, jotka ovat

havaintojen käsittelyssä ja tulkinnassa antaneet aihetta elämänkulun perspektiivin käyttöön.

(Ruoppila 1995, 25.) Bühlerin elämänkulun kuvausmalli on ollut esikuvana mm. Jahnukaisen

(1997) entisten tarkkailuluokan oppilaiden elämää kuvaavassa tutkimuksessa.

Elämänkulun näkökulman vaikutus on näkynyt tutkimuksessa eniten siinä, että kehityksen

kulkuun liittyvissä tulkinnoissa tutkittavina olleiden ihmisten elämän omat tavoitteet, ratkaisut ja

heidän tekemänsä valinnat ovat saaneet enemmän sijaa kuin mekaanisesti ympäristön vaikutuksia

etsivässä tutkimuksessa on ollut tapana (Ruoppila 1995, 25).
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2.1.2 Nuorten miesten elämänkulun muotoutuminen

Perttula (1998a) hahmotti tutkimuksessaan varhaisaikuisuutta elävien miesten tapoja jäsentää

kokemuksellisesti elämänkulkuaan. Hän pyrki tavoittamaan ne merkityskokemukset, joista käsin

nuoret miehet elävät elämänsä kokonaisuutta. Tutkimuksen kohteena ollut ilmiö paikantui nuorten

miesten merkityskokemuksiin, jotka muodostuvat heidän eläessään tajunnallisina olentoina omissa

elämäntilanteissaan. Perttula käytti tutkimuksessaan käsitettä koettu elämänkudelma.

Elämänkudelma viittaa siihen, että tutkittava ilmiö kattaa mahdollisimman laajasti ihmisen

elämäntilanteen, koettu siihen, että ilmiö on olemassa vain ihmisen koetussa mielessä. (Perttula

1998b, 389–390.) Perttula kuvaa väitöskirjassaan kolme merkitystä, jotka sitovat hänen

tutkimuksessaan esiin tulleet tyypit tyyppiryhmiksi. Tutkimuksessa tuli esiin seuraavien

merkitysten samankaltaisuus (Perttula 1998a, 130; 1998b, 394):

(1) Suhde lapsuudenperheen ja tämänhetkisen elämisen välillä. Ensimmäisessä

tyyppiryhmässä eläminen lapsuuden perheen ja nykyhetken välillä on epäjatkuvaa, eläminen

aikuisena ei tukeudu elämiseen lapsuudenperheessä. Toisessa tyyppiryhmässä lapsuudenperhe ja

tämänhetkinen eläminen muodostavat jatkumon, lapsuudenperhe tukee elämistä aikuisena.

(2) Elämänkulun muotoutuminen. Ensimmäisessä tyyppiryhmässä elämänkulku jäsentyy

muutosten kautta. Toisessa tyyppiryhmässä elämänkulku muodostaa jatkuvan kokonaisuuden.

(3) Käsitys itsestä elämänkulun aikana. Ensimmäisessä tyyppiryhmässä käsitys itsestä

muuttuu elämänkulun aikana, toisessa tyyppiryhmässä se säilyy samankaltaisena.

Edellä kuvatut kolme merkitysluokkaa määrittyvät eri tavoin Perttulan (1998a/b) kolmessa

tyyppiryhmässä. Yksi ryhmistä on reflektoiva kokemuksellinen elämisen muoto. Toiset kaksi ovat

reflektoimattoman kokemuksellisen elämisen muodon tyyppejä.

Reflektoivaan kokemukselliseen elämisen muotoon liittyy epävarmuus kyvyistä elää halutun

kaltaista elämää edelleen (Perttula 1998a, 128; 1998b, 395–396; vrt. myös Marcia 1993b, 219).

Elämässä on tapahtunut muutoksia, ja elämä hahmotetaan koettujen ristiriitojen kautta. Suhde

lapsuuden perheen ja tämänhetkisen elämän välillä ei ole jatkumo, elämä aikuisena ei tukeudu

aiempaan elämiseen lapsuuden perheessä. Tässä tyyppiryhmässä elämänkulku muotoutuu ja

jäsentyy muutosten kautta. Myös henkilön käsitys omasta itsestään muuttuu elämänkulun aikana.

Reflektoimattomassa kokemuksellisen elämisen muodossa on kaksi eri vaihtoehtoa riippuen

siitä, kuinka henkilöt kokevat tilanteensa. Itsen sijasta saatetaan uppoutua elämäntilanteeseen

(Perttula 1998a, 129; 1998b, 396; vrt. myös Marcia 1993b, 217). Tähän ryhmään sijoittuvat

henkilöt omaksuvat elämisen perustan lapsuudenkodistaan eivätkä näe tarpeelliseksi kyseenalaistaa

sitä. Siten lapsuuden perhe ja tämänhetkinen elämä muodostavat jatkumon, jossa lapsuuden perhe

tukee elämistä aikuisena. Elämänkulku muodostaa jatkuvan kokonaisuuden, ja henkilön käsitys

omasta itsestään pysyy samana elämänkulun aikana.

Reflektoimatonta kokemuksellista elämisen muotoa ei aina koeta tyydyttävänä (Perttula

1998b, 393, 396; vrt. myös Marcia 1993b, 214–215). Elämiseensä ja olosuhteisiinsa

tyytymättömien henkilöiden elämä saattaa olla noidankehässä. Henkilöt sopeutuvat

elämäntilanteeseensa, joka ei tarjoa sosiaalista tukea. On muodostunut muuttumaton kokonaisuus,

jossa jatkumo lapsuudenkodin ja nykyisen elämänmuodon väliltä puuttuu. (Perttula 1998b, 396.)

Tällaisessa tilanteessa lapsuuden aikainen suhde isään on ollut etäinen ja ristiriitainen, eikä elämä

lapsuuden kodissa ole tukenut itsenäisen, oman elämäntavan muodostumista varhaisaikuisuudessa.

Vaikka taloudellinen hyvinvointi on elämisen tärkeä tavoite tähän ryhmään kuuluville, nämä

henkilöt väheksyvät koulutusta eivätkä hakeudu siihen. (Perttula 1998a, 129; 1998b, 393, 396.)
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2.2 Kehitykselliset tekijät

Kehitykselliset riskitekijät ja niitä kompensoivat suojaavat tekijät ovat merkittävässä asemassa

yksilön elämänkulussa ilmenevien ongelmien kehittymisessä. Tätä tutkittaessa tulee keskittyä

samanaikaisesti sekä stressitekijöihin että kehitystä tukeviin tekijöihin. (Belsky, Rosenberg & Crnic

1995, 175.) Kehityspsykopatologian termien mukaan näitä tekijöitä nimitetään riskitekijöiksi ja

suojaaviksi tekijöiksi (Cicchetti 1983; Sroufe & Rutter 1984). Molemmille näille

teoriasuuntauksille on keskeistä ajatus siitä, että riskejä voidaan tasapainottaa tuen avulla.

Jessor (1998) käyttää hyvinvointia, terveyttä ja elämänkulkua vaarantavasta käytöksestä

nimitystä  ´risk behavior´.  Henkilön elämäntavassa on tällöin painopiste käytöksessä, joka voi

johtaa kielteisiin tuloksiin tai haitallisiin seurauksiin. Esimerkiksi päihteiden käyttö voi johtaa

harmeihin vanhempien ja lain kanssa, varhainen seksuaalinen aktiivisuus voi aiheuttaa

suunnittelemattoman raskauden. Koulusta pois jääminen voi puolestaan johtaa pysyvään

työttömyyteen. Kehitystä vaarantavaa käyttäytymistä voidaan siten tarkastella riskitekijöinä, jotka

johtavat yksilöllisiin, sosiaalisesti tai kehityksellisesti ei-toivottuihin seuraamuksiin. Sekä

riskitekijöillä että puskureina toimivilla suojaavilla tekijöillä on omat suorat ja epäsuorat

vaikutuksensa, mikä asettaa tutkimukselle haasteen. Toisen haasteen nuorten riskikäyttäytymisen

tutkimukselle asettaa kysymys siitä, miksi nuori yleensä ryhtyy itseään vaarantavaan toimintaan.

(Jessor 1998, 2 – 3.)

2.2.1 Suojaavat tekijät

Lapsuuden kehityksessä ongelmilta suojaavat tekijät voidaan ekologiseen viitekehykseen

asetettuina jaotella lapsen yksilöllisinä luonteenpiirteinä sekä mikro-, meso-, ekso- ja

makrosysteemeihin kuuluvina tekijöinä. Yksilötasolla suotuisa temperamentti, korkea älykkyys ja

hyvä itsetunto, hyvä mielenterveys ja turvallinen kiintyminen toimivat lasta suojaavina tekijöinä.

Koulussa mukautuminen koulunkäyntiin, hyvä suhde opettajaan ja ylpeys omista saavutuksista

tukevat positiivista kasvua. (Cole & Cole 2001.)

Mikrotasolla vanhempien hyvät aviolliset suhteet, perhesuhteet, suhteet sukulaisiin ja

vanhempien pysyvä työllisyys takaavat lapselle positiivisen kasvun edellytyksiä. Eksotasolla

perhettä tukeva sosiaalinen verkosto ja yhteiskunnan tukiresurssien saatavuus ovat tärkeitä.

Makrotason edellytyksiä positiiviselle kasvulle ovat mm. toimiva kansallinen koulutusjärjestelmä,

yhteiskunnan usko lasten oikeuksiin, päihteidenkäyttäjien kansallinen hoitojärjestelmä ja alhainen

työttömyys. (Cole & Cole 2001, 275.)

Jessor (1993) jaotteli suojaavat tekijät biologisten tekijöiden lisäksi ympäristöön,

persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviin tekijöihin, jotka osaltaan määrittävät nuorten

elämäntyyliä tai ongelmakäyttäytymistä. Myös Jessor mainitsee älykkyyden biologisena suojaavana

tekijänä. Sosiaalisia nuorta tukevia ympäristötekijöitä ovat laadukas koulu, kiinteä perhe,

kiinnostuneet aikuiset ja naapuruston tarjoamat resurssit. Myös nuoren ympäristössään havaitsemat

hyväksytyt käyttäytymisen mallit ja ympäristön puuttuminen poikkeavaan käyttäytymiseen ovat

positiivista kasvua tukevia tekijöitä. Käytöstä tukevia tekijöitä ovat kirkossa käyminen sekä

osallistuminen koulun tarjoamiin ja muihin vapaa-ajan harrasteisiin. (Jessor 1993, 119–120.)

Blum, Kelly ja Ireland (2001) totesivat tutkimuksessaan liikuntarajoitteisten,

oppimisvaikeuksisisten ja emotionaalisesti oireilevien erityisnuorten olevan vertailuryhmän

ikätovereita alttiimpia terveyttä vaarantavalle ongelmakäyttäytymiselle. Ongelmakäyttäytymistä
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edeltävät riskitekijät ja siltä suojaavat tekijät vaihtelivat erityisryhmien kesken jonkin verran.

Erityisoppilaat ilmoittivat altistuneensa useammille haitallisille tekijöille kuin vertailuryhmään

kuuluvat. Lisäksi heillä oli vähemmän suojaavia tekijöitä elämässään. (Blum ym. 2001, 483.)

Sosiaalista kasvua tukevina suojaavina tekijöinä toimivat siteet perheeseen, vanhempien odotukset

koulun loppuun saattamisesta, yhteiset askareet vanhempien kanssa ja vanhempien läsnäolo

avainhetkinä päivän aikaan. Tämä toteutui helpommin perheissä, joissa oli kaksi huoltajaa. Myös

se, että nuori vaikutti ikäistään nuoremmalta, toimi häntä suojaavana tekijänä. (Blum ym. 2001,

487.)

Lasten sosiaalista kasvua voidaan tarkastella vanhempien kasvatustyylien pohjalta.

(Hautamäki 1997, 2000) Hautamäki erottaa Baumrindin (1966, 1967, 1993) tutkimustulosten

mukaan auktoritatiivisen, autoritaarisen, sallivan ja laiminlyövän kasvatuksen tuloksena neljä lasten

sosiaalisen kehityksen tyyppiä.

Auktoritatiivisen, lapsen tarpeille virittyneen kasvatuksen seurauksena lapsesta tulee

sosiaalisesti taitava ja osaava. Hän luottaa itseensä oppimistilanteissa ja sosiaalisissa tilanteissa.

Autoritaarisen kasvatuksen lapset ovat vetäytyvämpiä ja vähemmän luottavaisia, mutta pystyviä

lapsia, joilla on keskimääräiset itsesäätelyn taidot oppimistilanteissa ja sosiaalisissa tilanteissa.

(Hautamäki 2000, 75). Sallivan kasvatuksen tuloksena lapsilta puuttuu itsekontrollin taitoja ja he

eivät luota kykyihinsä. Heillä on keskimääräistä heikommat itsesäätelyn taidot oppimis- ja

sosiaalisissa tilanteissa. Hautamäki toteaakin, että jopa vanhempiensa ”projektilapsi”, joka ei ehkä

koe olevansa rakastettu, oppii silti kunnioittamaan itseään hyvänä suoriutujana. Hän oppii

taistelemaan paikasta yhteiskunnassa. (Hautamäki 1999b.) Salliva ja autoritaarinen kasvatus eivät

kuitenkaan ole lapsen kehityksen kannalta merkittäviä riskitekijöitä (Hautamäki, painossa). Sen

sijaan kaikkein heikoimmin sosiaalisesti toimeen tulevia ovat laiminlyödyt lapset. He ovat suuressa

vaarassa epäsuotuisalle kehitykselle. (Hautamäki 2000, 75.) Näiden lasten vanhempien omat

ongelmat täyttävät heidän mielensä, ja heidän on vaikeaa pitää lapsen hyvinvointia mielessään ja

eläytyä lapsen maailmaan. Nämä vanhemmat voivat olla myös lastaan kohtaan väkivaltaisia tai

liiallisen vaativia. He eivät kuitenkaan perustele johdonmukaisesti vaatimuksiaan, jolloin lapsen on

vaikea muodostaa itsestään käsitystä vanhemmilleen rakkaana ja arvokkaana henkilönä. Nämä

lapset eivät näe maailmaa ennakoitavana ja luotettavana paikkana.  Koska koti ei ole ollut näille

lapsille paikka, josta hädän tullen on voitu hakea turvaa, on näiden lasten vaikea osoittaa

luottamusta myös kodin ulkopuoleisessa maailmassa.  (Hautamäki, painossa.) Kun suojaavia

tekijöitä on ollut kasvatuksessa vain vähän, kehitykselliset riskitekijät kasautuvat lapsiin. Heitä ei

ole rakastettu ehdoitta, oman itsensä takia, mikä olisi auttanut heitä arvostamaan itseään. Nämä

lapset eivät ole kokeneet olevansa tarpeellisia, eivätkä he ole saaneet kokea vanhempiensa ylpeyttä

saavutuksistaan.

2.2.2 Erityiset riskitekijät

Sukupuoli on merkittävä tekijä tarkasteltaessa lasten ja nuorten kehitystä. Aggressiivisuuden,

hyperaktiivisuuden, käyttäytymisongelmien ja rikollisuuden on todettu olevan yleisempää pojilla

kuin tytöillä. Sukupuolierot hyperaktiivisuuden suhteen ovat suurempia verrattuna

aggressiivisuuteen, ja vaikka erot ovat olemassa jo koulun alkuvaiheessa, ne ovat huomattavampia

nuoruusiässä. (Rutter & Rutter 1992, 178.) Poikien käytösongelmat näyttäytyvät usein riitaisana,

aggressiivisena ja häiritsevänä käyttäytymisenä. Tästä johtuen heidän on usein tyttöjä vaikeampaa

pysyä työsuhteessa tai pitää yllä ystävyyssuhteita. Aggressiivisten poikien pakottava tapa olla
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vuorovaikutuksessa saa ympäristössä aikaan negatiivisia reaktioita, jotka puolestaan saattavat

synnyttää käytösongelmien noidankehän. (Rutter & Rutter 1992, 29–30.)

Poikien ja tyttöjen ongelmien erilainen kasautuminen kävi ilmi myös Röngän (1999a)

tutkimuksesta. Hän tarkasteli tutkimuksessaan ongelmien kasautumista kehämäisenä pitkäaikaisena

prosessina, jossa lapsuuden riskitekijät välittyvät aikuisuuteen siten, että seuraukset aiemmista

vaikeuksista muuntuvat myöhemmässä elämässä ilmenevien ongelmien syiksi.  (Rönkä 1999b,

182–183.) Hänen tutkimuksessaan kasautumisen etenemisessä ilmeni kolme eri väylää. Ulkoisen
kasautumisen väylässä yksilön olosuhteet ovat epäedullisia tai vaikeutuvat, jolloin hänen

mahdollisuutensa selviytyä kapeutuvat. Naisilla keskeisemmäksi osoittautunut sisäinen väylä liittyy

yksilön ajatuksiin itsestään ja mahdollisuuksistaan. Epäonnistumisen tunne seuraa tällöin henkilöä

hänen aikuistuessaan. Kolmas kasautumisen väylä, käyttäytymisen haavoittuvuus, joka tutkimuksen

mukaan korostui miehillä, liittyy yksilön käyttäytymistyyleihin. Esimerkiksi aggressiivinen

käyttäytyminen, joka on usein seurausta vaikeista kasvuoloista, aiheuttaa ongelmia erilaisissa

ympäristöissä. (Rönkä 1999a.)

Epäonnistumisten kehä selitti lapsuuden käyttäytymisongelmien yhteyttä aikuisiän ongelmiin

myös Kokon (2001) tutkimuksessa, jonka tulokset osoittivat, että varhaiset tunteiden hallinnan

vaikeudet saattavat ennakoida myöhempiä vaikeuksia työelämässä. Tutkimuksen mukaan

aggressiivinen käyttäytyminen 8-vuotiaana ennakoi koulusopeutumattomuutta 14-vuotiaana. Nämä

yläasteen aikana ilmenneet koulunkäynnin ongelmat olivat sekä suoraan että epäsuorasti yhteydessä

aikuisiän pitkäaikaistyöttömyyteen. Koulusopeutumattomuuteen liittyivät ammatillisten

vaihtoehtojen vähyys ja alkoholiongelmat 27 vuoden ikäisenä. Molemmat seikat vaikuttivat

osaltaan työllistymiseen. Merkittävää oli kuitenkin se, että tutkimuksen mukaan suojaavat tekijät,

kuten lapsilähtöinen kasvatus, vanhempien hyvä keskinäinen suhde ja lapsen myönteinen isäsuhde,

vähensivät ongelmien ilmenemistä. (Kokko 2001, 44–45.)

Riskitekijöinä on tutkittu myös lasten kaltoinkohtelun aiheuttamia emotionaalisia seurauksia

sekä vanhempien välisten ristiriitojen ja väkivallan vaikutusta lasten käyttäytymiseen (Maughan &

Cicchetti 2002; Cicchetti & Toth 2005, 5; Haapasalo 2002). Kaikista epäsuotuisissa oloissa

kasvaneista lapsista ei tule sopeutumattomia, mutta tutkimuksista käyvät ilmi kaltoinkohtelun ja

laiminlyönnin koko elinkaareen kohdistuvat seuraukset (Cicchetti & Toth 2005, 17). Kouluikäisenä

ilmenneiden aggressiivisuuden tai ahdistuneisuuden, koulunkäyntiongelmien, perheen alhaisen

sosioekonomisen statuksen ja vanhempien liiallisen alkoholinkäytön on havaittu ennustavan

epävarmaa ammatillista uraa, aikaista vanhemmuutta ja epäonnistumisen tunnetta 27-vuotiaana sekä

miehillä että naisilla. (Rönkä, Kinnunen & Pulkkinen 2000.) Myöhempään elämänhallintaan

vaikuttavia riskitekijöitä ovat myös kahdeksanvuotiaana ilmennyt aggressiivisuus tai ahdistuneisuus

sekä koulunkäynnin ongelmat 14-vuotiaana. Koulunkäynnin ongelmat näkyvät

koulusopeutumattomuutena ja huonona koulumenestyksenä ja koulumotivaationa.  Lisäksi

päihteiden käytön ja rikollisuuden on havaittu yli 20-vuotiailla olevan merkittäviä tekijöitä

tarkasteltaessa sosiaalista selviytymistä aikuisena. (Rönkä, Oravala & Pulkkinen 2002, 50.)

Tällaisten riskien seuraukset nähdään pikemminkin riskitekijöitten kumulatiivisena tuloksena,

jota kompensatoriset tai kehitystä tukevat tekijät eivät ole tasapainottaneet. Jotta voitaisiin

ymmärtää sitä psykologista ja sosiaalista kontekstia, joka vaikuttaa lapsen ja vanhemman väliseen

vuorovaikutukseen, pitää arvioida useita tekijöitä samanaikaisesti.(Cairns & Cairns 1994, 5-6.)

Esimerkiksi äidin masennuksella on dramaattisesti erilainen merkitys silloin, jos avioliittokin on

ristiriitainen ja lapsi on temperamentiltaan vaikea, verrattuna siihen, että puoliso tukee

kasvatuksessa ja lapsi on helppo hoitaa. (Belsky, Rosenberg & Crnic 1995, 176–177.) Samoin

vanhempien avioeroa, jos se on ainoa stressitekijä lapsen elämässä, ei enää nykyään voida pitää
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suurena kehityksellisenä vaaratekijänä (Borge 2005, 61). Sen sijaan avioeroa edeltäneiden

tilanteiden kasautuva vaikutus saattaa olla lapsen myöhemmälle kehitykselle merkittävä

(Cummings & Davies 2002; Borge 2005, 76). Ihmisen kehityksen ekologiassa eri tekijöiden välinen

vuorovaikutuskin on erityisen merkittävässä asemassa (Bronfenbrenner 1979, 38).

Bronfenbrenner ja Ceci (1994) painottivat kehitystä eteenpäin vievien voimien,

proksimaalisten prosessien, merkitystä lapsen kehityksessä. Niiden vaikutukset ja erot lapsen

kehitykseen tapahtuvat pääosin jokapäiväisen elämän luonnollisten variaatioiden tuloksena

erilaisissa ympäristöissä kuten perheessä ja nuorten kaveripiireissä. Oleellista näissä prosesseissa on

se, että yksilö osallistuu toimintaan ja että toiminta on suhteellisen säännöllistä. Proksimaalisen

prosessin merkitys vaihtelee systemaattisesti yhteistoiminnassa henkilön ominaisuuksien, kuten iän,

ja hänen ympäristönsä, kuten hänen edustamansa sosiaaliluokan, kanssa. Lisäksi proksimaaliset

prosessit ovat tehokkaimpia kaikkein epäsuotuisimmissa kasvuolosuhteissa. Tämä vaikutus

lisääntyy ajan kuluessa ja lapsen kasvaessa. Niillä on myös kehityksessä yleinen ympäristöeroja

heikentävä tai suojaava vaikutus. Näin on silloin, jos äidin ja lapsen välinen interaktio on

korkeatasoista, jolloin sosiaaliluokkien väliset erot ongelmakäyttäytymistä mitattaessa pienenevät.

Vaikka proksimaalisilla prosesseilla näyttää olevan suurin kehityksellinen merkitys niille, jotka

elävät kaikista epäsuotuisimmissa kasvuolosuhteissa, oli ongelmakäyttäytymistä kuitenkin kaikkein

alimpaan sosiaaliluokkaan kuuluvien lasten keskuudessa selvästi enemmän kuin niillä, jotka

kuuluivat korkeimman sosioekonomisen statuksen ryhmään (Bronfenbrenner & Ceci 1994, 573–

574).  Ekologisen mallin perspektiivin mukaan on mahdollista, että proksimaalisten prosessien

suurempi vaikutus epäsuotuisissa olosuhteissa olisi odotettavissa vain kehityksellisen dysfunktion

suhteen, puhuttaessa käytöshäiriöistä ja sen eri ilmenemismuodoista. Tulokset, jotka heijastavat

henkilön kehityksellistä kompetenssia kuten henkistä kyvykkyyttä, akateemisia saavutuksia tai

sosiaalisia taitoja, näyttävät proksimaalisten prosessien osalta liittyvän vakaampiin ja pysyvämpiin

ympäristöolosuhteisiin, jotka jatkuvat läpi henkilön elämän. (Bronfenbrenner & Ceci 1994, 575.)

Ei ole realistista olettaa, että epäsuotuisissa olosuhteissa kasvavien lasten vanhemmilla olisi

aina valmiuksia kohdata lapsen ahdinko ja lievittää dysfunktion kehittymistä reagoimalla

tilanteeseen sopivasti. Varsinkaan alemman sosiaaliluokan vanhemmilla ei ole tähän aina

voimavaroja. Jos tällaisia resursseja tarjotaan jossain muussa yhteydessä, voi niiden vaikutus

kuitenkin olla puutteellisessa ympäristössä jopa suurempi kuin sellaisessa ympäristössä, jossa

tarvittavat resurssit ovat jo olemassa. Proksimaalisten prosessien voima aktualisoida sellaista

potentiaalia, joka tuottaa kompetenssia, on Bronfenbrennerin oletuksen mukaan suurempi niiden

henkilöiden kohdalla, jotka elävät epäsuotuisammissa ja ristiriitaisemmissa olosuhteissa. Tämä

edellyttää, että he saavat mahdollisuuden olla pitkiä ajanjaksoja ympäristössä, jossa on tarjolla

kehityksellisiä resursseja, joita heillä aiemmin ei ole ollut käytettävissään ja jossa heitä

kannustetaan sitoutumaan proksimaalisiin prosesseihin enemmän kuin he ovat aiemmassa

elämässään tottuneet. Silloin, kun aktivoidaan psyykkiseen kehitykseen liittyviä potentiaaleja, on

ulkoapäin tarjotuilla resursseilla suurin vaikutus siellä, missä niistä on eniten puutetta.

(Bronfenbrenner & Ceci 1994, 579–580.)

2.3 Elämänhallinta

Ihmisen toimijuus oman elämänsä suhteen ja hänen elämänsä aikana tekemänsä valinnat määräävät

elämänkulkua. Toimijuutta tarkasteltaessa on oleellista, missä määrin ihminen katsoo pystyvänsä

kontrolloimaan elämäänsä. Tasola, Wahlström ja Ahonen (1996, 93–97) kuvaavat ulkoistamiseen
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liittyvän uhrin position ja ongelmia vähättelevän, vastuusta vetäytymisen position sekä

vuorovaikutusta korostavan, vastuuta ottavan position. Ulkoistavassa tulkintatavassa nähdään

ongelmien johtuvan joko olosuhteista tai ympäristön tekijöistä, joihin toimijalla ei ole osuutta.

Ongelmia vähättelevässä, vastuusta vetäytyvässä tavassa toimija pyrkii näyttäytymään normeista

riippumattomana ja voi korostaa omaa oikeuttaan määritellä ongelma. Tällöin on mahdollista, että

ongelmaa ei enää nähdä ongelmana. Vuorovaikutuksellisessa tulkintatavassa ongelmien katsotaan

johtuvan vuorovaikutustilanteista tai omasta käyttäytymisestä tilanteessa. Tulkinnan perusteluissa

otetaan silloin huomioon eri osapuolten käyttäytyminen vuorovaikutustilanteessa.

Elämänhallintaa voidaan määritellä eri tavoin psykologisesta tai sosiaalipsykologisesta

näkökulmasta käsin. Tarkasteltaessa ilmiötä painopiste voi olla yksilössä ja hänen valmiuksissaan

käsitellä hänelle asetettuja vaatimuksia. Lähestymistapana voidaan pitää myös sosiaalipsykologista

näkemystä, jolloin tarkastellaan yksilön kykyä toimia vuorovaikutuksessa sosiaalisessa

ympäristössään.

Koettujen tapahtumien tulkintaan liittyy olennaisena osana yksilön kokemus oman elämänsä

hallinnasta. Niemelä ym. (1993) määrittelevät elämänhallinnan valmiutena toimia uusissa ja

oudoissa tilanteissa ja kykynä kohdata vaikeita tilanteita sekä ehkäistä niihin liittyviä ahdistavia

kokemuksia ja ratkoa erilaisia ongelmatilanteita. Elämänhallinta ja turvattomuus voidaan nähdä

miltei saman asian eri puolina, avuttomuus on elämänhallinnan negaatio (Raitasalo 1995, 18).

Elämänhallinta voidaan määritellä kognitiivisina ja käyttäytymiseen liittyvinä yrityksinä käsitellä

niitä ulkoisia ja/tai sisäisiä vaatimuksia, jotka on arvioitu rasittaviksi ja omat voimavarat ylittäviksi

(Raitasalo 1995, 27). Tavoitteena on silloin arvioida ja käsitellä stressitilanteita ja niihin liittyviä

uhkaavina ja vahingollisina koettuja tapahtumia niin, että niiden aiheuttama ahdistuneisuus

lievittyisi. Tilanteiden tulkinnassa yritetään silloin muuttaa olosuhteita tai niiden kokemuksellista

tulkintaa niin, että ne olisivat itselle suotuisampia. (Raitasalo 1995, 33.) Tässä tapahtumasarjassa

pyritään tunteiden, havaintotoimintojen ja mielikuvien avulla käsittelemään tapahtuneiden

vaurioiden ja menetysten sekä uhkien ja vaarojen aiheuttamaa ahdistuneisuutta.

Myös haasteellisena koettujen tilanteiden käsittely liittyy elämänhallintaan. Ulkoinen

elämänhallinta on välineellistä käyttäytymistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Psykologiseen

selviytymiseen osallistuvia sisäisiä tekijöitä ovat puolestaan ihmisen kokonaiskäsitys itsestään,

oman minän hyväksyminen, arvostaminen ja kunnioittaminen. Lisäksi elämänhallinnassa

vaikuttavat ihmisen psyykkiset puolustusmekanismit kuten tiedostamaton, minää suojeleva

ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen reaktiomalli, minkä seurauksena vältytään sisäisten

ristiriitojen ja uhkien kokemuksilta. (Raitasalo 1995, 69–70.)

Ihmiset elävät aina vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristönsä kanssa. Näre (1997, 1)

kuvaakin elämänhallintaa yksilön kykynä sovittaa sisäiset ehtonsa ja itsensä ulkopuoliset

edellytykset ja paineet toisiinsa. Kun sattumanvaraisuus ja hallitsemattomuus lisääntyvät elämässä,

on yksilön yhä vaikeampaa hallita elämäänsä mielekkääksi kokemallaan tavalla. Sekä

elämänhallinnan psyykkisen että sosiaalisen tason ylläpitäminen vaikeutuu. Näre näkee

elämänhallinnan kattokäsitteenä selviytymisstrategioille ja prosesseille, joissa yksilön pätevyys

kohtaa ympäristön antaman tuen, odotukset, haasteet ja vaatimukset. Elämänhallinnan sisäinen

puoli edellyttää yksilöltä itsekontrollia, epävarmuuden sietämistä ja vastuunottoa. Ulkoinen puoli

edellyttää elämänhallintaan liittyvien institutionaalisten keinojen kartuttamista. Näistä tärkeimpiä

ovat koulutuksen, ammatin ja työn hankkiminen.

Elämänhallintaan liittyy olennaisesti kontrollin käsite (locus of control), joka tarkoittaa

yleistynyttä odotusta siitä, missä määrin vahvistavien tapahtumien koetaan riippuvan joko omasta

toiminnasta tai ulkopuolisista voimista (Rotter 1966). Myös käsitys omasta pystyvyydestä (Bandura

1994) on merkittävä tekijä arvioitaessa yksilön selviytymistä.
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2.3.1 Attribuutiot ja elämänhallinta

Ihmisten tavat selittää tapahtumien syitä, attribuutiot, ovat olennaisia tarkasteltaessa

elämänhallintaa. Sekä Rotter (1966) että hänen ajatteluaan edelleen kehittänyt Weiner (1986, 1992)

ovat tutkineet seurauksia, joita tietyllä maailmankatsomuksella tai selityksellä voi olla

elämänhallintaan.

Weinerin (1992, 249) esimerkissä henkilö on menestyksekkäästi soutanut järven yli tuulisena

päivänä. Lopputulos, tässä tapauksessa vastarannan saavuttaminen, voidaan katsoa erilaisin keinoin

saavutetuksi. Onnistuminen voi tapahtua henkilön sisäisten (internal) tekijöiden, kuten esimerkiksi

kykyjen tai ponnistuksen määrän, ja/tai ulkoisten (external) tai ympäristöstä johtuvien tekijöiden

vuoksi, joita ovat esimerkiksi tuuli ja aallot. Samoin esimerkiksi opiskelumenestyksen voidaan

ajatella olevan saavutettavissa henkilökohtaisten tekijöiden takia (kyvyt, opiskelutavat) tai

ympäristöstä aiheutuvina (helppo tehtävä, hyvä opettaja).

Weiner (1992) päätteli, että käyttäytymisen sisäisistä syistä jotkut vaihtelivat toisten pysyessä

muuttumattomina. Hän näki Rotterin luokituksessa puutteen, jonka ilmaisemiseksi tarvittiin

täydentävä ulottuvuus. Toimijan (soutajan/oppilaan) taitavuus, kyvykkyys voitiin määritellä

toimijan sisäiseksi ja pysyväksi ilmiöksi, suoritettavaksi annetun tehtävän piirteet (paikan a ja

paikan b välinen matka/peruskoulun oppimäärä) ulkoisiksi ja pysyviksi. Toimijan tehtävään

panostama vaivannäkö taas on sisäistä ja tilannesidonnaista, onnekkuus tehtävän suorittamisen

yhteydessä on ulkoista ja tilannesidonnaista.

Taulukko 1. Hallinta ja pysyvyys (Weiner 1986, 47)

sisäinen ulkoinen

pysyvä kyvyt tehtävän piirteet

tilannesidon-
nainen

henkilön panostus

suorituksessa

onnekkuus

Weiner (1992, 250) kehitti malliaan edelleen nimettyään pysyvyys-dimension. Hän huomasi, että

esimerkiksi sellaiset tekijät kuten mieliala, panostus tehtävän suorittamiseksi tai heikkouden tunne

ovat sisäisiä ja tilannesidonnaisia. Kuitenkin ne voidaan erottaa toisistaan siinä mielessä, että

ponnistelu, panostus on volitionaalista, tahdonalaista toimintaa. Yksilö siis voi lisätä tai vähentää

ponnistelunsa määrää. Sama ei ole mahdollista mielialan tai heikkouden tunteen suhteen. Tämä

erottelu sopii myös sisäisiin ja pysyviin syihin. Sellaisia piirteitä kuten laiskuus tai ahkeruus

pidetään usein tahdonalaisesti kontrolloitavina tai valinnaisina seikkoina. Tämä ei kuitenkaan ole

mahdollista muille pysyville sisäisille onnistumisen tai epäonnistumisen syille, sellaisille kuin

matemaattiset kyvyt tai taiteellisuus. Weiner kutsuu tätä dimensiota kontrolloitavuudeksi.

Selitysmalleihin liittyy myös attribuutiovääristymän käsite. Kun toimija selittää

epäonnistumisensa ulkoisen tekijän syyksi ja menestyksensä omista ponnisteluista johtuvaksi, on

kyseessä oman edun mukainen attribuutiovääristymä (self serving bias), joka on pysyvä itsetunnon

kohentamisen keino (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2001, 372). Yhtenä selityksenä

attribuutiovääristymälle on pidetty sitä, että se perustuu rationaalisen päättelyn periaatteelle. Suurin
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osa ihmisistä, erityisesti menestyneistä, on kokenut yleensä menestymistä ja odottaa sitä sen takia

jatkossakin. Jos menestystä odotetaan, sitä pidetään sisäisesti määräytyneenä. (Weiner 1992, 245.)

Ilmeisin selitys hedonistiselle attribuutiovääristymälle on se, että ihminen haluaa ”näyttää

hyvältä” muiden silmissä (Weiner 1992, 245; Helkama ym. 2001, 138). On itsetuntoa pelastavaa

sijoittaa epäonnistumisen syy itsen ulkopuolelle sen sijaan, että syy olisi itsessä. Sisäiset

onnistumisen syyt lisäävät enemmän itsetuntoa kuin ulkoiset. Ulkoiset syyt epäonnistumiselle

puolestaan säilyttävät itsetuntoa verrattuna sisäisiin syihin epäonnistumisen selittäjinä. Itsetuntoa

suojelevat vääristymät eivät kuitenkaan tarjoa todisteita siitä, että tarve suojella itseä tuottaisi

vääristymän. Weinerin (1992, 245) vertauksen mukaan ei keuhkosyöpäkään tupakanpolton

seurauksena anna todisteita siitä, että halu kuolla olisi ollut tupakoinnin syy.

2.3.2 Pystyvyyden tunne ja elämänhallinta

Banduran pystyvyyskäsite (self-efficacy) tarkoittaa yksilön tunnetta siitä, että hän kokee voivansa

saavuttaa toiminnallisia tuloksia käyttäen omia kykyjään ja edellytyksiään. Ihmisten käsitykset

omasta pystyvyydestään koskevat heidän itsearviointejaan suorituskapasiteetista tietyillä toiminnan

alueilla (Zimmerman & Schunk 2005, 446; Bandura 1994).

Voimakas pystyvyyden tunne edistää inhimillistä suoriutumista ja henkilökohtaista

hyvinvointia monin tavoin. Omista kyvyistään vahvasti vakuuttuneet ihmiset lähestyvät vaikeita

tehtäviä mieluummin haasteina, jotka pitää selvittää, kuin uhkina, joita tulisi välttää. He asettavat

itselleen haasteellisia päämääriä ja pitävät yllä voimakasta sitoutumista niihin. He tehostavat ja

ylläpitävät ponnistuksiaan epäonnistumisen kohdatessaan ja löytävät myös nopeasti takaiskujen

jälkeen uudelleen pystyvyyden tunteensa. He selittävät epäonnistumisen syyn riittämättömästä

yrityksestä tai puutteellisesta tiedosta johtuvaksi ja ovat sitä mieltä, että nuo puutteet ovat

korjattavissa. He lähestyvät uhkaavia tilanteita uskoen, että he voivat kontrolloida niitä. Tällainen

tehokas katsantotapa auttaa suoriutumaan, vähentää stressiä ja alentaa alttiutta masennukseen.

(Bandura 1994, 71.)

Omia kykyjään epäilevät henkilöt eivät pidä vaikeita tehtäviä haasteina, vaan näkevät ne

henkilökohtaisina uhkina. Heillä on vähäiset pyrkimykset ja heikko sitoutuminen tavoittelemiinsa

päämääriin. Kohdatessaan vaikeita tehtäviä he eivät keskity siihen, miten suoriutuisivat

menestyksekkäästi, vaan selittelevät laveasti henkilökohtaisia puutteitaan, esteitä ja kaikenlaisia

ikäviä seurauksia, joita tulevat kohtaamaan. He vähentävät ponnistelujaan ja antavat nopeasti

periksi kohdatessaan vaikeuksia. He löytävät hitaasti uudelleen pystyvyyden tunteensa epäonnen

jälkeen. Koska he näkevät heikon suoriutumisensa puutteellisten kykyjen seurauksena, ei tarvita

moniakaan epäonnistumisia, kun he jo menettävät uskonsa kyvykkyyteensä. Tällaiset henkilöt

lankeavat helposti stressiin ja masennukseen. (Bandura 1994, 71.)

Ihmisten uskomukset omasta pystyvyydestään kehittyvät pääasiallisesti neljän lähteen

vaikutuksesta. Ne ovat tunne omasta suoriutumisesta, havainnot vertaisensa henkilön

suoriutumisesta häneen kohdistuvista vaatimuksista menestyksekkäästi ja omat johtopäätökset

somaattisten ja emotionaalisten tilojen vaikutuksista henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin

suoritustilanteissa. Koska tavallinen elämä on täynnä vastoinkäymisiä, tarvitaan vahvaa

pystyvyyden tunnetta ylläpitämään onnistumiseen vaadittavaa ponnistelua. Menestys elämässä tuo

esille uusia kompetenssin vaatimuksia, jotka puolestaan vaativat lisää henkilökohtaisen pätevyyden

kehittymistä, jotta menestyksekäs toiminta voisi jatkua. Pätevyyden tunteen luonne ja sen
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ulottuvuudet käyvät läpi muutoksia koko ihmisen elämänkaaren ajan. (Helkama ym. 2001, 93–94;

Bandura 1994, 81.)

Tehokkain tapa luoda vahva pystyvyyden tunne on kokemus aiemmasta suorituksesta.

Onnistuminen rakentuu vankalle uskolle omasta henkilökohtaisesta pystyvyydestä. Epäonnistumiset

kalvavat tätä kokemusta erityisesti, jos epäonnistuminen sattuu ennen kuin pystyvyyden tunne on

rakentunut kiinteäksi. Vain helppoja onnistumisia kokenut henkilö odottaa tulevaisuudessa nopeita

ratkaisuja ja on siten helposti epäonnistumisen kohdatessa lannistettavissa. Onnistuminen edellyttää

yleensä pitkäkestoista ponnistelua, joten vain pitkäjänteisen ja hellittämättömän ponnistuksen myötä

saavutettu esteistä selviytyminen tuottaa pystyvyyden tunteen. Kun henkilö tulee vakuuttuneeksi,

että hänellä on se, mitä tehtävän suorittamiseen vaaditaan, hän pysyy lujana kohdatessaan

vastoinkäymisiä ja ponnahtaa nopeasti takaisin lähtökohtaan. Hän vahvistuu vastoinkäymisistä.

(Bandura 1994, 71; Helkama ym. 2001, 93.)

Toinen tapa luoda ja vahvistaa omia uskomuksia pystyvyydestä on niiden sijaiskokemusten
kautta, joita sosiaaliset mallit tarjoavat. Kun henkilö näkee itsensä kaltaisen henkilön onnistuvan

sitkeän ponnistelun avulla, usko omiin mahdollisuuksiin selviytyä samasta kohoaa. Sama voi

tapahtua päinvastoin: Epäonnistuminen voi heikentää omaa uskoa itseen. Mallin samankaltaisuus

on olennaista. Mitä suurempi oletettu samankaltaisuus on, sitä vakuuttavampi on mallin

onnistuminen tai epäonnistuminen ja sen teho oman pystyvyyden tunteen kehityksessä. Ihmiset

etsivät taitavia malleja, joilla on ne kompetenssit, joihin he pyrkivät.  Mallit siirtävät tietoa ja

opettavat tehokkaita taitoja ja strategioita ympäristön vaatimuksista selviytymiseen. Parempien

keinojen hankkiminen nostaa koettua kyvykkyyden tunnetta. (Bandura 1994, 71; Helkama ym.

2001, 93.)

Kolmas tapa vahvistaa henkilöiden uskoa siihen, että heillä on mitä vaaditaan, on sanallinen
vaikuttaminen (Bandura 1994, 71; Helkama ym. 2001, 94). Henkilö, jolle vahvistetaan verbaalisesti,

että hänellä on kyvyt, joita tarvitaan annettujen tehtävien selvittämiseen, on valmis panostamaan

yritykseensä ja ylläpitämään sitä. Paitsi että sanallinen vaikuttaminen edistää koettua pystyvyyden

tunnetta, se johtaa lisäksi yrittämään riittävän kovasti päämäärän saavuttamiseksi. Samalla taidot ja

henkilökohtainen pystyvyyden tunne kehittyvät. Epärealistiset kannustukset jäävät yleensä omaan

arvoonsa epäonnistumisten myötä. Mutta jos henkilölle on vakuutettu, ettei hänellä ole kykyjä, on

hän taipuvainen välttämään sellaisia haasteellisia toimintoja, jotka voisivat kasvattaa

mahdollisuuksia pystyvyyden tunteen kokemiseen. Hän antaa helposti periksi vastoinkäymisten

edessä.

Kun pyritään menestyksekkäästi rakentamaan henkilön tunnetta pystyvyydestä, on positiivisen

kannustuksen antaminen tärkeää. Sen lisäksi tulisi rakentaa sellaisia tilanteita, joissa onnistumisen

kokeminen on mahdollista. Tämän vuoksi tulisi välttää henkilöiden asettamista ennenaikaisesti

tilanteisiin, joissa he luultavasti epäonnistuvat. Pystyvyyttä rakennettaessa pitäisi onnistumista

pyrkiä arvioimaan oman suorituksen paranemisena, ei voittoina muista henkilöistä. (Bandura 1994,

71.)

Neljäs tapa modifioida uskomuksia pystyvyydestä on pyrkiä vaikuttamaan henkilön
tulkintoihin hänen omien somaattisten ja emotionaalisten tilojensa vaikutuksista suoritustilanteissa.

Silloin on tarkoituksena vähentää ihmisten stressireaktioita sekä negatiivisia johtopäätöksiä

fyysisistä ja emotionaalisista tiloista. Ihmiset luottavat osittain somaattisiin ja emotionaalisiin

tiloihinsa arvioidessaan omia kykyjään. He tulkitsevat stressireaktioitaan ja jännitystään heikkoa

suoriutumista edeltävinä haavoittuvuuden merkkeinä. Mieliala vaikuttaa myös henkilökohtaisen

pystyvyyden arviointiin. Positiivinen mieliala vahvistaa, toivoton vähentää. Pelkästään puhdas

emotionaalisten ja fyysisten reaktioiden intensiivisyys ei ole tärkeää, vaan paremminkin se, kuinka
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ne on koettu ja tulkittu. Henkilöt, joilla on korkea pystyvyyden tunne, ovat taipuvaisia näkemään

tunnetilansa energiaa antavana suorituksen helpottajana. Ne, joilla on epäilyjä pystyvyydestään,

näkevät sen suoritustaan huonontavana tekijänä. (Bandura 1994, 71 – 72.)

2.4 Identiteetti ja koulutus

Erik H. Erikson (1959, 1968) on asettanut identiteetin käsitteen normaalin

persoonallisuudenkehityksen järjestelmään, ihmisen elämänkaaren psykososiaalisen kehityksen

ääriviivoihin. Eriksonin mukaan kehitystä voidaan kuvata tapahtumasarjana, jossa nuoret joutuvat

tekemään tiettyjä valintoja tulevan elämänsä suhteen. Nuoruusiän kehitys on siten myös identiteetin

kehitystä. Yhteiskunnan asettamat haasteet ja vaatimukset pakottavat siihen. Tämä kehittyminen

näkyy nuorten elämässä eri elämänalueiden erilaisina kriiseinä, erilaisina valintoina ja

sitoutumisena tietynlaisiin ratkaisuihin. (Nurmi 1995, 262.)

Marcia (1980, 1993a, 1993b, 2002) on kehittänyt Eriksonin identiteetin muodostumisen

teoriaa edelleen. Hän näkee identiteetin muodostumisen tapahtumasarjana, jossa voidaan erottaa

kaksi vaihetta. Ensiksi nuoret etsivät erilaisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät sukupuolirooleihin,

ammatinvalintaan ja maailmankuvaan. Päätöksen tehtyään he myös sitoutuvat joihinkin

vaihtoehtoihin.

Identiteetin muodostuminen on tärkeä tapahtuma persoonallisuuden kehittymisessä, sillä sen

vakaantuminen ja lujittuminen myöhäisnuoruudessa merkitsee lapsuuden loppua ja aikuisuuden

alkua. Identiteetin muodostumisessa yhdistyvät lapsuuden taidot, uskomukset ja identifikaatiot

enemmän tai vähemmän selkeäksi ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, joka antaa nuorelle aikuiselle

sekä tunnetta jatkuvuudesta menneen suhteen että suuntaa kohti tulevaisuutta. Rakenteena

identiteetti nojaa siihen, miten yksilö on käsitellyt kokemuksiaan samoin kuin siihen, mitä

kokemuksia hän on pitänyt tärkeinä. (Marcia 1993a, 3.)

Marcia keskittyi kahteen Eriksonin aiemmin määrittelemään tekijään, kriisiin tai etsintään

(crisis/exploration), ja sitoutumiseen (commitment), jotka ovat olennaisia kypsän identiteetin

saavuttamisessa (Cole & Cole 2001, 675). Etsintä viittaa prosessiin, jonka avulla nuoret aktiivisesti

tutkivat tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. He tarkastelevat ratkaisuja, joita heidän vanhempansa

ovat tehneet ja alkavat etsiä vaihtoehtoja, joita itse pitävät henkilökohtaisesti tyydyttävinä.

Sitoutuminen viittaa yksilöiden henkilökohtaiseen sitoutumiseen ja uskollisuuteen heidän

valitsemiensa päämäärien, arvojen, uskomusten ja ammatillisen tulevaisuuden suhteen.

Erikson mukaan sellainen kyvyttömyyden tunne, joka liittyy ammatti-identiteetin

ratkaisemiseen, aiheuttaa eniten levottomuutta nuorissa (Erikson 1968, 132). Samoin Marcia

(1993a, 9) asetti nuorten identiteetin muodostuksessa ensisijaisiksi ammatillisen ja ideologisen

alueen. Nuoruusaikaisen etsinnän ja sitoutumisen pohjalta hän on erotellut erilaisia tapoja, joilla

yksilöt käsittelevät identiteetin muodostamisen tehtävää. Muodostui neljä ryhmää: identiteetin

saavuttaneet, ajautujat, identiteetiltään hajaantuneet ja moratoriossa olevat. (Cole & Cole 2001,

675–676; Nurmi 2000, 262– 263.)
1

Nuori, jolla on hajaantunut identiteetti (identity diffusion), ei ole läpikäynyt etsintää eikä ole

sitoutunut päätöksenteossaan. Ajautujatkaan (foreclosure) eivät ole käyneet läpi etsintää. He ovat

1 Suomenkieliset termit vaihtelevat. Florence Schmitt (2005) käyttää Marcian termeistä seuraavia suomennoksia:

Saavutettu identiteetti (identity achievement), epämääräinen identiteetti (identity diffusion), keskeneräinen identiteetti

(moratorium) ja panttina oleva identiteetti (foreclosure).
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kuitenkin saattaneet tehdä esimerkiksi vanhempien mallin mukaisia valintoja elämässään ja

saattavat olla sitoutuneita niihin. Moratorio (moratorium) on vaihe, jossa nuoret etsivät ja pohtivat

aktiivisesti tulevaisuuden valintojaan, mutta eivät ole tehneet sitovia päätöksiä. Identiteetin

saavuttaneet (identity achievement) ovat suoriutuneet henkilökohtaisesta etsinnästään ja sitoutuneet

tulevaisuutta koskeviin ratkaisuihinsa. (Marcia 1993b, 214–220; Nurmi 1995, 262.) Alla olevassa

taulukossa 2 on esitetty nuoruusiän identiteetin ratkaisumallit etsinnän ja sitoutumisen asteen

suhteen.

Taulukko 2. Identiteetin ratkaisumallit (Marcia 1993a, 11)

identiteetin
saavuttaminen

moratorio ajautuminen hajaantunut
identiteetti

mahdollisuuk-
sien etsiminen

läsnä käynnissä puuttuu läsnä tai

puuttuu

sitoutuminen läsnä läsnä, mutta

heikko

läsnä puuttuu

Identiteetin saavuttaneisiin kuuluvat ne nuoret, jotka ovat käyneet läpi päätöksenteon periodin

esimerkiksi ammatinvalinnastaan, uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksestaan. He

tavoittelevat aktiivisesti päämääriään. He ovat vakavasti tutkineet ainakin yhtä muuta vaihtoehtoa

valitsemaansa ammattiin verrattuna. Identiteetin saavuttaneilla ammatti alkaa olla osa identiteettiä,

heidän itsensä määrittelyä. Painopiste on siinä, mitä he aikovat olla, ei siinä, mitä he aikovat tehdä.

(Marcia 1993b, 220; Cole & Cole 2001, 675.)

Ajautujia puolestaan ovat sellaiset nuoret, jotka ovat myös sitoutuneet ammatilliseen ja

ideologiseen asemaansa, mutta he eivät näytä käyneen läpi identiteettikriisiä. Tavallaan he eivät käy

läpi persoonallisuuden uudelleen muodostamista. Sen sijaan he ottavat identiteetin mallit

vanhemmiltaan. (Cole & Cole 2001, 675.) Nämä henkilöt ovat varmoja ammatillisesta suunnastaan,

ja se on ollut heille tärkeä identiteetin elementti jo vuosia. Usein taustalla vaikuttaa vanhempien

auktoriteetti. Oletuksena on, että ajautujien latenssiaikainen päätös ammatista on vahvasti

vanhempien värittämä, ja se pysyy muuttumattomana myöhäiseen nuoruuteen saakka. (Marcia

1993b, 217.)

Moratoriossa olevat nuoret ovat identiteettikriisissä. He ovat pohtineet useampia ideologisia

tai uskonnollisia vaihtoehtoja, vaikka eivät välttämättä ole vielä sitoutuneet pysyvästi yhteenkään.

(Cole & Cole 2001, 675.) Erityisesti myöhäisnuoruuden aikana moratoriossa olevat näyttävät

pohtivan yleisiä sitoutuneisuuden alueita, eivät erityisesti ammatillista sitoutuneisuutta, vaikka he

tutkivatkin aktiivisesti eri mahdollisuuksia. Heidän pohdintansa ei välttämättä ole intensiivistä

kamppailua, vaan se saattaa olla rationaalista mahdollisuuksien kartoittamista ja yritystä päästä

ratkaisuun. (Marcia 1993b, 219.)

Ne  nuoret,  joilla  on hajaantunut identiteetti, ovat koettaneet useita identiteettejä eivätkä ole

kyenneet asettumaan yhteenkään niistä. Heillä on taipumus suhtautua kyynisesti eteen tuleviin

asioihin. (Cole & Cole 2001, 675.) Ammatillisesti hajaantuneen identiteetin henkilöt näyttävät
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jakautuvan kolmeen. Ensimmäisen ryhmän muodostavat opportunistit, jotka näyttävät ryhtyvän

mihin tahansa toimeen, joka kulloinkin näyttää tuottavalta eikä ole turhan vaikeata. Innokkuus

saattaa kuitenkin olla lyhytaikaista ja saattaa päättyä, kun tarjolle ilmaantuu joku yhtä houkutteleva

ja saavutettavissa oleva vaihtoehto. Toinen ammatillisen hajaannuksen tyyppi näyttää vain

ajelehtivan odottaessaan, että jokin ammatti tai työpaikka valitsisi heidät.  Näillä henkilöillä on

naiivi, lähes maaginen usko siihen, että jotain sattuu kohdalle. Tämänkaltaiseen ammatilliseen

etsintään sisältyy usein epätoivoa. Kolmas hajaannuksen tyyppi heijastaa psykologista

häiriintyneisyyttä. Ammatillinen valinta perustuu silloin fantasiaan, joka ei vastaa realistisesti

henkilön saavutuksia tai ammatillista valmiutta. (Marcia 1993b, 214–215.)

Koska identiteetin saavuttaminen on katsottu niin tärkeäksi normaalille nuoruuden

kehitykselle, tutkijat ovat ponnistelleet erityisesti tunnistaakseen tekijät, jotka hidastavat tai

helpottavat identiteetin muodostumista ja ovat määritelleet, kuinka prosessi saattaa erota tyttöjen ja

poikien kohdalla. Tutkimus on osoittanut, että sekä perhe että suhteet ikätovereihin vaikuttavat

identiteetin muodostumisen prosessiin. (Cole & Cole 2001, 675–676.)

2.4.1 Koulutuksen merkitys peruskoulun jälkeen

Tutkimuksessaan koulutuksen ulkopuolelle jäävistä nuorista Aho ja Vehviläinen (1997)

totesivat, että koulutusta voidaan tarkastella ensinnäkin siitä näkökulmasta, onko koulutuksessa

olemisesta hyötyä itselle vai ei. Valitsemalla jommankumman vaihtoehdon nuori joutuu kertomaan

ja perustelemaan itselleen ja kysyjille näkemyksensä siitä, miksi hän haluaa mennä kouluun tai

miksi ei halua mennä kouluun. Nuori tietää itse parhaiten oman toimintansa syyt, hänen

kaveripiirinsä jakaa ne kenties melko pitkälle, vanhemmat ja viranomaiset yrittävät puolestaan

parhaansa mukaan päästä selville nuoren toiminnan motiiveista ja ymmärtää nuoren toimintaa.

Tämän ymmärtämisen tarkoituksena on yritys sovittaa omia ajattelutapoja nuorten esittämiin

perusteluihin, jolloin aikuisen perspektiivistä katsottuna epärationaalinen toiminta muuttuukin

ymmärtämisen edetessä mielekkäämmäksi. (Aho & Vehviläinen 1997, 121.)

Koulutuksella on yleensä pyritty varmistamaan itselle hyvän elämän edellytykset. Niinpä

koulutuksen puuttuessa on keksittävä jotain muuta. Tästä syystä Ahon ja Vehviläisen (1997, 122)

mukaan on kysyttävä, mikä ottaa koulutuksen paikan koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten

elämässä. He jakoivat tutkimuksensa kohteena olleet nuoret tyyppiryhmiin.

Ensimmäinen heidän luokittelemistaan tyypeistä oli tutuissa ympyröissä elävät. Tähän

ryhmään kuuluivat koulutuskielteiset nuoret, joiden elämäntilannetta leimasi eräänlainen

pysähtyneisyys, suunnitelmien puute ja haluttomuus elämänmuutokseen. Ryhmään kuuluneet eivät

suunnitelleet kouluun menemistä eikä työkään muodostunut elämässä kovin keskeiseksi asiaksi.

Pääsääntöisesti nämä nuoret olivat koulutuskielteisiä. Toisen, koulutuskeskeisen tyypin, joille
elämä on projekti, muodostivat lukion käyneet nuoret, jotka olivat pyrkineet yliopistoon.

Kolmannen tyypin nuorten mielessä on koulutukselle vaihtoehtoinen elämässä pärjäämisen

strategia. Tämän ryhmän Aho ja Vehviläinen (1997, 122) jakoivat kahteen alaluokkaan.

Ensimmäinen oli työkeskeinen, työn kautta eteenpäin yrittävien ryhmä. Heidän elämäänsä leimasi

mahdollisuus edetä eteenpäin työn kautta ilman koulutusta. Toisen alaluokan muodostivat omiin
juttuihin keskittyvät nuoret. Tähän ryhmään sijoittuivat musiikkiin, kuvataiteisiin, kirjallisuuteen ja

urheiluun suuntautuneet harrastuskeskeiset nuoret, jotka suhtautuivat harrastukseensa

poikkeuksellisen intensiivisesti. Harrastamisen intensiivisyydestä huolimatta heitä vaivasi

epävarmuus siitä, muodostuisiko harrastuksesta myöhemmin ammatti.
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Ammattikeskeiset oli neljäs nuorten ryhmä (Aho & Vehviläinen 1997, 122). Ammattitutkinnon

hankkiminen oli näille nuorille itsestään selvyys. Ongelmana oli useimmiten vain alan valinta.

Ryhmään kuuluneet pitivät koulutusta välttämättömänä, mutta eivät aina suhtautuneet siihen

myönteisesti.

3 TUTKIMUKSEN METODOLOGINEN VIITEKEHYS

Laadullisessa analyysissä erotetaan induktiivinen ja deduktiivinen analyysi. Tämä jaottelu on

kuitenkin tieteellisesti ongelmallinen. Mahdollisuus induktioon on asetettu kyseenalaiseksi, koska

ajatusta uuden teorian syntymisestä puhtaasti havaintojen pohjalta voidaan pitää mahdottomana.

Kahtiajaon ongelma on kuitenkin myös käytännöllinen, koska tuosta jaottelusta jätetään pois yksi

tieteellisen päättelyn logiikka, abduktiivinen päättely. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 95–97.) Sen

mukaan teorianmuodostukseen tulee liittyä johtoajatus tai johtolanka, jota seurataan (Alasuutari

1994). Tämä näkökulma on oleellinen varsinkin pitkittäistutkimuksessa, jossa samaa kohdetta

tutkittaessa kohteesta saatava ja ajan kuluessa täydentyvä tieto pakottaa tutkijan pohtimaan uusien

teorioitten sopivuutta kuvaamaan ilmiötä.

Eskola (2001, 136–137) jaottelee laadullisen tutkimusanalyysin aineistolähtöiseen,

teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin, jolloin tutkijan suhde teoriaan ratkaisee valittaessa

vaihtoehtoa. Jaottelussa voidaan siten ottaa huomioon siten analyysiä ohjaavat tekijät.

Aineistolähtöisessä analyysissä on tarkoituksena luoda tutkimusaineistosta teoreettinen

kokonaisuus. Silloin analyysiyksiköt valitaan tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun

mukaisesti. Jos analyysin oletetaan olevan aineistolähtöistä, aikaisemmilla tiedoilla tai havainnoilla

ei pitäisi tällöin olla mitään vaikutusta analyysin toteuttamisen tai tuloksen kanssa.

Teoriasidonnaisessa analyysissä pyritään ratkaisemaan aineistolähtöisen analyysin ongelmia

käyttämällä teoreettisia kytkentöjä, jotka toimivat apuna analyysin etenemisessä. Tässäkin

tapauksessa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta nyt aikaisempi tieto ohjaa analyysiä, ehkä

valikoivastikin. Silloin aikaisemman tiedon vaikutus voidaan nähdä uusia näkökulmia avaavana

mahdollisuutena. Teorialähtöinen analyysi on perinteinen analyysimalli, jossa tutkittava ilmiö

määritellään jonkin tunnetun, jo olemassa olevan teorian mukaan. Aineiston analyysiä ohjaa silloin

valmis kehys. Silloin päättelyn logiikka on deduktiivista, ja aineisto suhteutetaan tutkimuksen

teoreettisessa osassa hahmotettuihin kategorioihin.

3.1 Pitkittäistutkimus

Pitkittäistutkimus käsittää joukon erilaisia tutkimuksia, jotka on toteutettu jonkin ajanjakson aikana.

Olennaista on, että pitkittäistutkimuksissa kerätään tutkimusaineistoa vaihtelevilla aikaväleillä. Kun

tutkimusaineistoa kerätään eri aikoina samoilta vastaajilta, voidaan puhua myös

seurantatutkimuksesta. (Cohen & Manion 2001, 174.)

Varsinkin kehitystä koskevissa tutkimuksissa tarvitaan toistuvaa arviointia samoista

henkilöistä tietyin aikavälein.  Tällaista seurantaa edellyttävät mm. tutkimukset, joissa keskitytään

arvioimaan varhaisten elinolojen vaikutuksia suhteessa myöhempiin yksilön kehityksen tuloksiin.

Toistuvaa arviointia tarvitaan myös silloin, kun pyritään löytämään yhteyksiä psykologisten

piirteiden tai erilaisten elämäntapahtumien ja niiden myöhemmin ilmenevien seurausten välillä.

Psykologisia prosesseja ja käyttäytymisen prosesseja koskevat tutkimukset ovat lisäksi erityisesti
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sellaisia tutkimusaiheita, jotka vaativat tutkimusaineiston keräämistä toistuvasti samoista

henkilöistä. (Friedman, Haywood & Livesey 1994, 5; 21.)

Aineiston keruuseen voi kulua viikkoja tai vuosia, jopa vuosikymmeniä, koska on odotettava

kohteena olevien henkilöiden vanhenemista. Tarkasteltaessa samoja henkilöitä pitkällä aikavälillä

on kuitenkin voitu todeta tietynlaisen käyttäytymisen ja sekä kielteisen että myönteisen kehityksen

välisiä yhteyksiä. (Pulkkinen 2000, 306; Cairns & Cairns 1994, 9-11.)

Koulunkäyntiin sitoutumattomien, sopeutumattomien tai koulusta pois jäävien henkilöiden

pitkittäistutkimus sisältää useita pulmia. Tutkimushenkilöiden tavoitettavuus tuottaa jo tutkimuksen

aloitusvaiheessa ongelman, koska kouluun sitoutumattomien henkilöiden saaminen kiinnostumaan

koulua koskevasta haastattelusta on ensimmäinen kynnys, joka on ylitettävä. Tällaisten

henkilöryhmien tavoittaminen kouluaikana ja varsinkin sen jälkeen on työlästä. Kohdetta ei ole

ainoastaan vaikea tavoittaa, se on myös vaikea paikallistaa (mm. Jones & Allebone 1999;

Milbourne 2002; Broadhurst, Paton & May-Chahal 2005; Drapela 2006). Tällaisen ryhmän

tutkimisessa lähestymistavan ja menetelmien valinta on oleellinen. Vailla vakinaista asuntoa olevia

on vaikea tavoittaa postitse lähetettävien lomakkeiden kautta. Heidän saamisensa haastatteluun on

yhtä vaikeata, mutta onnistuessaan siinä luottamuksellisen suhteen vastaajiin luoneella tutkijalla on

mahdollisuus vuorovaikutukseen kohderyhmänsä kanssa.

3.2 Lähestymistapana symbolinen interaktionismi

Yksilöt tulkitsevat ilmiöitä toisten ihmisten toiminnan välittäminä. Muiden kanssa

vuorovaikutuksessa toimiessaan ihminen saa vaikutteita, joiden perusteella hän luo tapahtumille

omat merkityksensä. Muiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen valossa ihmiset näkevät itsensä

ja muodostavat myös kuvaa itsestään. Symbolinen interaktionismi on suuntaus, joka tutkii, miten

ihmiset ymmärtävät omaa toimintaansa ja vuorovaikutustaan muiden kanssa. (Bogdan & Biklen

1998, 25–26.) Suuntauksen kehittäjä oli erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien elämisen tapojen
kuvauksesta kiinnostuneeseen chicagolaiseen koulukuntaan kuulunut Herbert Blumer, joka jatkoi

oppi-isänsä George Herbert Meadin työtä ihmisen toiminnan tutkimuksessa (Kalliola 2001, 325).

Blumer vaati kirjoituksissaan erityisesti empiiristä perustaa tutkimukselle. Empiirinen

maailma on hänen mukaansa olemassa sellaisena, kuin ihmiset sen näkevät. Todellisuutta ei siis

pidä lähteä etsimään empiirisestä maailmasta irrallaan olevista käsitteistä tai mielikuvista. (Blumer

1998, 22.)

Häntä kiinnosti erityisesti empiirisessä maailmassa ilmenevä sosiaalinen elämä, jossa

merkityksillä on keskeinen arvo.  Symbolisen interaktionismin perustana ovatkin näkemykset

vuorovaikutuksessa syntyvistä merkityksistä ja niiden tulkinnallisesta luonteesta. Blumerin (1998,

2) perustavien olettamusten mukaan ihmiset ensinnäkin toimivat suhteessa eri asioihin sen mukaan,

mitä merkityksiä asioilla on heille, toiseksi merkitykset syntyvät ihmisten välisessä

vuorovaikutuksessa ja kolmanneksi syntyneitä merkityksiä käsitellään ja ne muotoutuvat

tulkintaprosesseissa, joissa ihmiset käsittelevät kohtaamiaan asioita.

Tutkimussuuntauksena symbolinen interaktionismi pyrkii siis esittämään näkemyksen siitä,

kuinka merkitykset ja tulkinta prosessina pitävät yllä, suuntaavat ja muokkaavat tapoja, joilla

ihmiset sovittavat toimintaansa suhteessa muiden toimintaan (Silverman 2001, 3).  Ihminen ei ole

Blumerin (1998, 55) mukaan pelkästään reagoiva, vaan myös toimiva organismi, jonka täytyy luoda

oma toimintansa. Hänen mukaansa tutkimuksessa tehdäänkin vakava virhe, jos tutkija ei näe

tutkimuskohteitaan samalla tavalla kuin nämä itse näkevät itsensä, tai jos tutkija korvaa tutkittavien

merkityksiä omillaan. Siksi tarkoituksenmukaisen havaintoaineiston keräämiseksi eivät riitä

kvantifioidut tutkimusasetelmat. Tarvitaan kuvailevia selontekoja, jotka ovat toimijoidensa

näköisiä. (Blumer 1998, 51; 127.) Kvalitatiivisen otteen avulla aineistoa voidaan katsoa eri

näkökulmista ja tutkia kriittisesti useista perspektiiveistä tai käyttäen erilaisia
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kysymyksenasetteluja. Ote antaa mahdollisuuden joustavuuteen, luovuuteen ja vapauteen

tarvittaessa lähteä uuteen suuntaan analyysivaiheessa. (Trost & Levin 2000, 42.)

Blumer ottaakin etäisyyttä deduktiiviseen tutkimukseen. Sosiaalista todellisuutta pitäisi hänen

mukaansa tutkia sen omista lähtökohdista käsin. Jotta saataisi mahdollisimman selvä kuva siitä,

mitä laajassa sosiaalisen elämän kentässä tapahtuu, pitäisi tilastollisten testien ja korrelaatioiden

sijaan mennä ihmisten pariin ja kerätä elämäntarinoita, kirjeitä ja päiväkirjoja, virallisia

dokumentteja ja kaikkea muuta sosiaaliseen elämään kuuluvaa tutkimusaineistoa, joka on

löydettävissä. Blumerin ehdottamia tarkoituksenmukaisia havaintoaineistoja analysoiden voidaan

menestyksekkäästi etsiä lisätietoja valitusta kohteesta, voidaan löytää käsitemaailmoja ja rakentaa

sekä käytännöllisesti että teoreettisesti hyödyllisiä teorioita.  (Trost  & Levin 2000, 41–42.)

Käsitteet eivät kuitenkaan saa pakottaa tutkimusta johonkin suuntaan, vaan niiden tulee olla

joustavia työkaluja, jotka antavat käyttäjälleen yleisen vaikutelman kohteesta. Blumer (1998, 147)

käyttää tällaisista käsitteistä nimitystä ´sensitizing concepts´, herkistyvät käsitteet. Hänen mukaansa

tutkijan tulee työskennellä kohteen ainutlaatuisuutta vaalien sen sijaan, että esimerkki

ympäröitäisiin käsitteiden abstraktilla viitekehyksellä. Tutkimuksen kuluessa herkistyviä käsitteitä

voidaan testata, hioa ja parannella (Blumer 1998, 150).  Blumer vertaa tutkimusprosessia tien

löytämiseen tuntemattomassa maastossa. Käsitteiden validiutta voidaan koetella tutkien huolella

empiirisiä esimerkkejä, jotka käsitteiden tulisi kattaa. Vaikka herkistyvät käsitteet perustuvatkin

tulkintaan tarkkojen objektiivisten piirteiden sijasta, ne tulee voida ilmaista tarkasti. Jos

tutkimuksen aiheeksi on valittu erilaisia empiirisiä esimerkkejä, jos tutkimus on huolellista,

tutkiskelevaa ja mielikuvituksellista ja jos tutkijalla on valpas silmä sen suhteen, missä määrin ja

mihin saakka käsite kantaa, on käsitteiden hiominen ja kehittäminen mahdollista. (Blumer 1998,

151.)

3.3 Monen metodin käyttö

Sosiaalista elämää tutkittaessa kohteesta koottavat erilaiset tutkimusaineistot voivat myös edellyttää

useampien erilaisten metodien käyttöä. Brannenin (1992, 12) mukaan useampien menetelmien

käytössä, metoditriangulaatiossa, voidaan erottaa kaksi tapaa. Sitä voi ilmetä menetelmien välillä tai

menetelmän sisällä. Menetelmien välinen triangulaatio merkitsee useampien metodien käyttöä

suhteessa samaan tutkimuksen kohteeseen tai tutkimuksen sisällölliseen aiheeseen. Menetelmän
sisäinen monen menetelmän käyttötapa taas koskee saman menetelmän käyttöä eri tilanteissa.

Tällöin voidaan toistaa sama menetelmä eri tilanteissa, jolloin voidaan tuottaa arviointeja tilanteesta

eri aikoina. (Brannen 1992, 11.) Kun samassa tutkimuksessa käytetään erilaisia menetelmiä,

saadaan erilaisia aineiston osia. Sama tapahtuu, kun samalla menetelmällä kootaan tutkimusta

varten aineistoja eri ajoilta tai eri lähteistä, kuten eri perheen jäseniltä sen sijaan, että keskityttäisiin

pelkästään tutkimuksen kohteena olevaan henkilöön. Lisäksi kerätty aineisto voi liittyä erilaisiin

sosiaalisen analyysin tasoihin: yksilölliseen, vuorovaikutukselliseen tai yhteisölliseen tasoon.

(Brannen 1992, 12.) Varsinkin kehityksellistä psykopatologiaa tutkittaessa joudutaan ilmiötä

tarkastelemaan tutkittavia henkilöitä ympäröivän kulttuurin, perheen tai huoltajien toiminnan kautta

(Sameroff & Emde 1989, 223). Tällöin tutkija joutuu käyttämään erilaisten aineistojen ohella

tutkimuksessaan myös monia teorioita. Alustava aineiston analysointi voi tuottaa joukon

mahdollisia hypoteeseja tai teorioita selittämään kyseessä olevaa tutkimusongelmaa. Tutkija joutuu

silloin koettelemaan niiden pitävyyttä suhteessa keräämäänsä aineistoon. (Brannen 1992, 12.)

Triangulaatio-käsitettä on käytetty laajalti erilaisten tutkimusten yhteydessä, ja sen

seurauksena sanan merkitys on Tashakkorin ja Teddlien (2003, 14) mukaan hämärtynyt. Heidän

mukaansa jokaisella metodilla on omat rajoitteensa, joten tavallisesti tutkimuksissa tarvitaan monia
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menetelmiä. Silloin aineistotriangulaatiosta puhuttaessa tarkoitetaan samassa tutkimuksessa

käytettyjä useita aineistolähteitä. Tutkijatriangulaation toteutuessa tutkimusta on tekemässä

useampia tutkijoita ja metodologinen triangulaatio edellyttää useiden menetelmien käyttöä

tutkimusongelman tarkastelussa. Ilmiön tarkasteleminen eri teorioita yhdistellen,

teoriatriangulaatio, tarkoittaa useiden näkökulmien käyttämistä tulkittaessa tutkimusten tuloksia.

Silloin ilmiötä tarkastellaan yhdistellen eri teorioita. (Tashakkori & Teddlie 1998 18, 22, 41)

Tashakkorin ja Teddlien (2003) mukaan eri metodeja voidaan käyttää yhdessä missä hyvänsä

tutkimuksen vaiheessa. Valittu tutkimusasetelma määrittää kuitenkin osaltaan tavat, joilla aineistoa

kerätään. Aineiston keruun käytännöt ovat kuitenkin riippumattomia analyysimenetelmistä, koska

haastatteluja tai observointeja voidaan analysoida sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin

menetelmin. Mutta jos kerätty aineisto ei edusta tutkimuksen kohteena olevaa teoreettista ilmiötä tai

mitään tutkittavaan ilmiöön kuuluvia ominaisuuksia, ei mikään muukaan tutkimuksessa pidä

paikkaansa. On otettava myös huomioon, että eri menetelmin kerätyn aineiston laatu liittyy osaltaan

aineiston pohjalta tehtyjen päätelmien laatuun. Hyvän aineiston pohjalta voidaan tehdä myös

virheellisiä päätelmiä, mutta huono aineisto johtaa aina virheellisiin päätelmiin. (Tashakkori &

Teddlie 2003, 696.)

Strategiana monien metodien käyttäminen auttaa selventämään tutkimusongelman muotoilua

ja pakottaa tutkijan pohtimaan tarkasti sitä, mitkä ongelmat tai ongelmiin liittyvät näkökulmat

pitäisi teoretisoida ja tutkia. Kun tutkija käyttää useita metodeja, hänen täytyy kohdata jännitteet eri

teoreettisten näkökulmien välillä ja samalla pohtia eri menetelmin hankittujen aineiston osien

keskinäisiä suhteita. Käyttäen yhtä metodia tutkijan ei tarvitse ottaa huomioon näitä seikkoja

samalla tavalla. (Brannen 1992, 32 –33.)

Tässä tutkimuksessa monen metodin käyttäminen toteutuu menetelmän sisäisenä. Poikien

elämänkulkua ja koulu-uraa koskevia haastatteluita on kerätty eri aikoina ja sekä poikia että äitejä

on haastateltu (ks. Liite 1). Eri lähteistä kootut, koulunkäyntiin liittyvät dokumentit tuovat nekin

osaltaan, haastattelujen ohella, valaistusta tutkittavaan ilmiöön. Lisäksi ilmiötä tarkastellaan eri

teorioita yhdistellen, teoriatriangulaatiota käyttäen.

3.4 Tapaustutkimus

Kun valitaan tutkimusotteeksi tapaustutkimus, se ei ole pelkästään metodologinen valinta, vaan

silloin tehdään päätös myös tutkimuskohteesta (Stake 2000, 435). Valittu kohde voi edellyttää

aineiston keräämistä useammasta tapauksesta, jolloin tapaustutkimus voi sisältää yhden tapauksen

sijaan monta tapausta (multiple case). Usein ajatellaan useamman tapauksen aineiston olevan

vakuuttavampi ja siten myös tutkimuksen vankempi. Monia tapauksia sisältävä tutkimus ja

aineiston keruu vaatii kuitenkin usein huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja kuin yksittäisen

tapauksen tutkimus. Siksi monen tapauksen tutkimukseen ei voi lähteä kevyin perustein. Jokaisen

tutkimukseen valitun tapauksen tulisi tuoda tutkimuksen kannalta mukaan jokin tärkeä, erityinen

merkitys. Moneen tapaukseen kohdistuvassa tutkimuksessa noudatetaan toistamisen logiikkaa.

Jokainen tapaus valitaan huolella niin, että se joko ennustaa samanlaisia tuloksia (a litteral
replication) tai ennustaa vastakohtaisia tuloksia, mutta ennustettavista syistä (a theoretical
replication). Valitut tapaukset ovat usein monisärmäisiä, joten niitä on mahdoton vangita yhden

teorian avuin. Laajan teoreettisen viitekehyksen muodostuminen on tärkeä askel edellä mainituissa

replikaatioprosesseissa. Viitekehyksen pitää selittää tutkittavaan ilmiöön liittyvät olosuhteet (a

litteral replication) yhtä lailla kuin ne olosuhteet, jolloin ilmiö ei toteudu (a theoretical replication).
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Jos ja kun jotkut tapaukset eivät toimikaan ennusteen mukaisesti, täytyy teoriataustaa muuttaa

tutkimuksen aikana. (Yin 2003, 46– 48; Robson 1995, 162.)

Tässä tutkimuksessa kohteena olevien tapausten valinnan kriteerinä on ollut koulunkäyntiin

sitoutumattomuus peruskoulun yläastetta suoritettaessa. Kaikilla tutkimuksen kohteena olleilla

myös koulunkäynti oli keskeytynyt jossain koulu-uran vaiheessa, jolloin näiden yhteisten

kriteereiden perusteella voitiin olettaa samanlaisia tuloksia (a litteral replication).

Tutkimusprosessin aikana tarvittiin kuitenkin useita teorioita selittämään koulu-urissa ilmenneitä

eroja.

3.5 Haastattelu tutkimusmenetelmänä

Vaikka haastattelu itsessään on symbolista interaktiota, voidaan sen avulla saavuttaa tietoa

interaktion takana olevasta sosiaalisesta maailmasta (Miller & Glassner 2004, 126). Haastattelussa

käytetty kieli murentaa kuitenkin osaltaan kerrottuja tarinoita. Myös kvalitatiivinen

tutkimusprosessi rikkoo niitä, koska kun kertomuksia koodataan, tyypitetään ja muodostetaan

kategorioita, päädytään siihen, että esitetään vain osa kertomuksista kokonaisuuden tilalla. (Miller

& Glassner 2004, 127.)

 Haastattelut tehdään yleensä haastattelijan ja haastateltavan välisinä, kasvoista kasvoihin

tapahtuvina keskusteluina. Haastattelut voivat olla hyvin tarkasti strukturoituja, jolloin kaikki

haastateltavat vastaavat samoihin ennalta määrättyihin kysymyssarjoihin, tai ne voivat olla hyvin

vapaita, jolloin haastattelija ja haastateltava keskustelevat vapaasti väljästi asetelluista kysymyksistä

tai aihepiireistä. Yksi haastattelun hyvistä puolista aineistonkeruun menetelmänä onkin se, että sillä

voidaan saada yksityiskohtaista ja henkilökohtaista informaatiota. Väärinkäsitykset sekä

haastattelijan että haastateltavan puolelta voidaan korjata välittömästi jatkokysymysten avulla ja

aihepiirejä voidaan syventää kunkin haastateltavan erityisen perspektiivin mukaan. Strukturoidut tai

puolistrukturoidut haastattelut sopivatkin tutkimuksiin, joissa päämääränä on ymmärtää maailmaa

haastateltavan näkökulmasta käsin. Näissä haastateltavan rooli voi olla aktiivisempi; hän voi

osaltaan ohjata haastattelun kulkua itselleen tärkeisiin aiheisiin. (Sugarman 2001, 34.)

Se, kuinka haastateltavat vastaavat tutkijan kysymyksiin, perustuu siihen, mitä tutkija edustaa

heidän elämässään yhtä lailla kuin mitä sosiaaliluokkaa hän edustaa. Jos tutkija ei kuulu samaan

ryhmään, hän ei ehkä tiedä tutkittavasta ilmiöstä tarpeeksi osatakseen kysyä oikeat kysymykset.

Tähän liittyen nuoriin kohdistuvassa tutkimuksessa ilmenee ainutlaatuisia pulmia. Nuorten

merkityssysteemit ovat erilaisia kuin aikuisten, ja aikuisen tutkijan täytyy olla varovainen

olettaessaan ymmärtävänsä nuoria siksi, että on ollut nuori itsekin. Toisaalta henkilöt, jotka ovat

siirtymävaiheessa nuoruudesta aikuisuuteen, alkavat yhä enemmän orientoitua aikuisten maailmaan.

Sen seurauksena ikä alkaa menettää merkitystään erottelussa itsen ja muiden välillä. Toiset

ulottuvuudet, kuten sukupuoli tai yhteiskuntaluokka, tulevat tärkeämmiksi. (Miller & Glassner

2004, 127–128.)

Haastattelutilanteen luominen mahdollisimman turvalliseksi haastateltavalle on

merkityksellistä tiedon saamisessa. Siksi haastateltavan tulisi voida luottaa siihen, että hänen

luovuttamaansa tietoa ei käytetä hänen kannaltaan vahingollisesti. (Kvale 1996, 110-112.) Tiedon

saaminen sosiaalisista maailmoista edellyttääkin subjektien välisen molemminpuolisen

ymmärryksen saavuttamisesta. Haastateltavan ja haastattelijan välillä pitää sen vuoksi olla

luottamus. Sosiaaliset etäisyydet, jotka pitävät sisällään eroja vastaavassa määrin, voivat johtaa

epäluuloihin ja luottamuspulaan, ja näitä tutkijan pitää aktiivisesti pyrkiä poistamaan. Luottamuksen

ja tutunomaisuuden muodostaminen, aidon kiinnostuksen osoittaminen, luottamuksellisuuden

vakuuttaminen ja se, että haastattelija ei tuomitse, ovat joitakin niistä tärkeistä elementeistä, joita

aineiston keräämisessä, tutkimuksessa ja raportoinnissa tarvitaan. (Miller & Glassner 2004, 133;

Kvale 1996, 111.)
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Tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa haastateltavien ja haastattelijan välinen

luottamus oli muodostettu jo aiemmin. Kohteena olleiden poikien koulunkäynti 1990-luvulla oli

ollut kompleksista, ja koska suurimman osan haastatteluista tehnyt henkilö oli opettanut silloin

poikia, oli kotien kanssa saatu tehdä paljon yhteistyötä. Poikien kouluaikana oli perheiden ja

opettajan yhteisenä tavoitteena ollut se, että pojat suorittaisivat peruskoulun oppimäärän ilmenneistä

esteistä huolimatta. Tuohon aikaan tehdyissä haastatteluissa olivat äidit kertoneet melko avoimesti

perheidensä huolista ja vastoinkäymisistä. Tämä on luonut pohjan myöhemmin, 2000-luvulla

tehdyille syvähaastatteluille, joissa haastatellut äidit toivat avoimesti esiin perheiden ja itsensä

joskus jopa kestämättömät tilanteet samoin kuin surunsa ja häpeänsä tapahtuneiden takia. Myös

pojat kertoivat aikuisina avoimemmin kouluaikojen tapahtumista.

Tutkimuksen tavoite ja kysymyksenasettelu määrää haastattelun rakenteen. Haastattelutapa

voi vaihdella täysin vapaamuotoisesta keskustelusta tarkkasti strukturoituun haastatteluun. Usein

käytetty muoto on teemahaastattelu, jota voidaan kutsua puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Sille on

ominaista haastattelun näkökohtien ennalta määrääminen, jolloin kysymykset ovat kaikille samat,

mutta haastattelija voi vaihdella sanamuotoa. (Robson 1995, 230–231; Hirsjärvi & Hurme 2000,

47.) Strukturoidut tai puolistrukturoidut haastattelut sopivatkin tutkimuksiin, joissa pyritään

ymmärtämään maailmaa haastateltavan näkökulmasta käsin. Niissä haastateltava voi osaltaan ohjata

haastattelun kulkua itselleen tärkeisiin aiheisiin. Myös mahdolliset väärinkäsitykset voidaan

haastattelutilanteessa korjata välittömästi. (Sugarman 2001, 34.)

3.6 Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa tarkastellaan eri teoreettisten viitekehysten yhteydessä muodostuvia malleja, joilla

pyritään ymmärtämään aiempaa paremmin koulusopeutumattomuutta ja siihen liittyvää tavallisesta

poikkeavan koulu-uran muotoutumista. Tutkimuksessa käytettävien teoreettisten viitekehysten

avulla pyritään selittämään, miten haastatellut oppilaat ovat itse tekemillään valinnoilla ja omalla

käyttäytymisellään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ohjanneet elämänkulkuaan ja siten

myös valikoitumistaan erilaisille koulu-urille (ks. Sameroff 1989; Sameroff & Emde 1989; Scarr

1992).

Pyrittäessä selvittämään erityisopetuksessa olleiden oppilaiden koulu-uran muotoutumista on

haastattelujen lisäksi hankittu heidän koulunkäyntiään ja elämänkulkuaan kuvaavia dokumentteja.

Tiedonhankinnassa on käytetty useita menetelmiä (Brannen 1992). Haastatteluaineisto on koottu

kahdessa vaiheessa, varhaisempi koottiin käyttämällä pelkästään teemahaastattelua, mutta

myöhempiä teemahaastatteluja täydennettiin aikuisten kiintymyssuhdehaastatteluista (George,

Kaplan & Main 1996; Crittenden 2004; Main & Goldwyn, painossa) saaduilla tiedoilla.

Haastatteluaineistossa on pyritty tavoittamaan selontekoja, jotka ovat toimijoidensa näköisiä

(Blumer 1998) ja siten kuvaavat koulunkäyntiin liittyneitä tekijöitä mahdollisimman tarkasti.

Haastatteluja on analysoitu teoriasidonnaisesti (Eskola 2001), aiemmista ilmiöistä saatujen tietojen

ja aiemmin käytettyjen käsitteiden ollessa lähtökohtana.

3.6.1 Tutkimuksen kohde

Tutkimuskohteena on kahdeksan peruskoulun yläasteella Etelä-Suomessa ESY-opetuksessa ollutta

poikaa. Myös kuuden pojan äitejä on haastateltu. Tutkimuksen aineisto koskee siis kahdeksaa

nuorta miestä, jotka on kuvattu liitteessä 4 (henkilökuvaukset, primääritekstit 9–10).

Haastateltavien tavoittamisessa käytettiin eräänlaista lumipallo- (Cohen & Manion 2001, 89)

tai viidakkorumputekniikkaa. Sillä pyrittiin tavoittamaan 1990-luvulla haastateltuja, yläastetta ESY-

luokalla käyneitä poikia, joiden koulu-ura oli ollut kompleksinen. Joidenkin tutkimukseen
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osallistumisen kriteerit täyttävien nuorten osoitetiedot olivat saatavissa. Kun nämä nuoret

tavoitettiin, he välittivät tiedot myös niille tuntemilleen nuorille, joille ei voitu osoitteen

puuttumisen vuoksi lähettää kirjettä. Osa nuorista löydettiin äitien välityksellä.

Useimpien tutkimuksen kohteena olleiden nuorten miesten elämänkulku on poikennut

tavallisen suomalaisen nuoren elämästä. Neljä nuorista on asunut lastensuojelun sijoittamana kodin

ulkopuolella. Kolme nuorista on koulun jälkeen ollut ajoittain vailla vakinaista asuntoa. Kahden

oppilaan myöhempi, aikuisena tehty haastattelu nauhoitettiin vankilassa. Sen lisäksi haastattelujen

teon jälkeen kaksi muuta kävi suorittamassa lyhyen vankeustuomion. Viiden elämään on kuulunut

rankka päihteiden käyttö. Näillä nuorilla on siis ollut elämänkulkunsa aikana varsin huonoja

kokemuksia auktoriteettien kohtaamisesta, eikä haastatteluihin osallistuminen ole siksi ollut heille

itsestään selvää. Koulunkäyntiin liittyvät kokemukset eivät nekään anna aihetta olettaa, että

kouluajan muistelu olisi yksinomaan miellyttävää, sillä tutkittavien koulu-urat poikkeavat

suomalaisen keskiverto-oppilaan koulu-urasta (ks. Liite 3, elämänkulun kuvaajat). Jokainen

tutkimuksen kohteena oleva henkilö on opiskellut luokkamuotoisessa erityisopetuksessa (ESY)

jossain koulu-uransa vaiheessa.  Viiden oppilaan peruskoulun käynti on kestänyt normaalia

yhdeksää vuotta kauemmin. Kahden pojan koulunkäynnin aloitusta on lykätty, ja neljä

tutkimuskohteena ollutta on jäänyt luokalle. Yhden haastateltavan peruskoulu oli aikuisena tehdyn

haastattelun aikaan edelleen kesken. Haastatteluvaiheessa aikuisiällä vain yksi oli suorittanut

ammatilliset opinnot, sama haastateltava oli myös ainoana joukosta saamassa asevelvollisuuden

suoritettua.

Koulunkäynti ei siis ole ollut kenellekään tutkimukseen osallistuneelle nuorelle ilon aihe.

Suurimmalle osalle haastatteluun suostuneista aiemmat kokemukset koulunkäynnin

epäsäännöllisyydestä ja sen aiheuttamista kouluviranomaisten ja lastensuojelun toimenpiteistä eivät

ole luoneet edellytyksiä antautua elämänkulkua koskevaan haastatteluun varauksettomasti. Monien

kohdalle tulleet koulun jälkeiset kokemukset yhteiskunnan määräämistä sanktioista lienevät myös

vaikuttaneet suhtautumiseen virkamiehiin.  Varmasti juuri näistä syistä osa nuorista, jotka vihdoin

tavoitettiin, kieltäytyi lopulta antamasta haastattelua tai ei koskaan saapunut tapaamisiin.

Haastatteluihin pyrittiin tavoittamaan viittätoista 1990-luvulla haastateltua ESY-opetuksessa

opiskellutta poikaa. Kaikille, joilla oli osoite, lähetettiin aluksi kirje. Seitsemästä tavoittamatta

jääneestä yksi löytyi puhelintietojen avulla. Hänellä oli vakinainen työ ja asuntoasiat kunnossa.

Useista sovituista ajoista huolimatta hän ei kuitenkaan tullut haastateltavaksi. Toinen seitsemästä

pois jääneestä pojista oli kuollut juuri ennen haastatteluiden aloittamista. Päihteet olivat olleet syynä

menehtymiseen. Kolmannen pojan sijaintia ei pystytty selvittämään, eikä hänen äidilläänkään ollut

vakinaista osoitetta. Lopuista neljästä kahden osoite löytyi osoiterekisteristä, mutta he eivät

vastanneet kirjeeseen, jossa pyydettiin yhteydenottoa. Puhelinta heillä ei ollut. Toinen näistä oli

tullut isäksi peruskoulun loppuvaiheessa.

Loput kaksi tavoitelluista pojista otti yhteyttä kuultuaan, miksi ja kuka heitä yritti tavoittaa.

He eivät kuitenkaan halunneet tulla haastetteluihin. Kumpikin löytyi lumipallotekniikalla. Heistä

toinen oli saanut kirjeen, mutta ei vastannut siihen. Muut, jo haastatteluun osallistuneet, välittivät

tuntemilleen henkilöille tietoa mahdollisuudesta tulla haastatteluun. Silloin kirjeen saanut soitti ja

lupasi harkita haastatteluun tulemista, kun sai lupauksen, että kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse

vastata, jos ne tuntuvat vaikeilta. Harkittuaan hän päätti kuitenkin olla tulematta.  Toinen muiden

haastateltavien avulla paikallistettu, aikanaan peruskoulun yläasteella isäksi tullut, lähetti terveisiä,

mutta ei halunnut tulla itse kertomaan elämäntilanteestaan. Hänellä ei ollut tuolloin vakinaista

asuntoa. Hän oli jo useamman lapsen isä, lapsilla on eri äidit. Hänen äitinsä ei myöskään vastannut

haastattelupyyntöihin, jotka jätettiin hänen kotiinsa siellä tavoitetuille henkilöille.

Suurimmalla osalla haastatteluihin tulematta jättäneillä oli siis mittavia vastoinkäymisiä

elämässään, eivätkä he sen takia halunneet tulla kertomaan elämänkulustaan edes – tai varsinkaan –

vanhastaan tutulle haastattelijalle. Useimmilla kieltäytyneistä oli myös rankkaa päihteiden käyttöä,

ja todennäköisesti useampi heistä oli asunnoton.
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3.6.2 Tutkimukseen osallistuneet pojat

Haastattelun käyttö aineistonkeruun menetelmänä perustui tutkimuksen tavoitteeseen saada

mahdollisimman selkeä ja kattava kuva kohteena olleiden erityisopetuksen oppilaiden koulu-urasta

ja -kokemuksista. Aineisto on kerätty kahtena ajanjaksona. Ensimmäiset haastattelut kerättiin

poikien kouluaikana lisensiaatintutkimuksen (Sinkkonen 2000) aineistoksi, myöhemmät poikien

ollessa aikuisia. Haastatteluaineiston kerääminen vaikeasti tavoitettavilta henkilöiltä tuotti kuitenkin

kummallakin haastattelukerralla omat vaikeutensa. Silloinkin, kun pojat tavoitettiin, jouduttiin

haastattelukertoja usein sopimaan uudelleen, kun yhdessä sovittu aika unohtui, tai kyseessä oleva

henkilö ei jostain syystä tullutkaan sovittuun tapaamiseen.

Haastatteluista käy ilmi myös poikien heikko kyky ilmaista itseään kielellisesti varsinkin

tilanteissa, joissa puhe kääntyi koettuihin vastoinkäymisiin tai tunteisiin. Vaikeissa olosuhteissa

kasvaneiden lasten sanavaraston ja kyvyn määrittää muiden ja itsensä tunnetiloja onkin havaittu

olevan rajoittuneempi kuin heidän ikätovereillaan. Tämän sisäistä tunnetta kuvaavan sanavaraston

(internal state language) vähäisyys on seikka, joka vaikeuttaa tutkittavien poikien kielellisen

ilmaisun ymmärtämistä (Beeghly & Cicchetti 1994, 5–6, 22–23).

Aineistonkeruun menetelmänä haastattelu oli kuitenkin tiedon saannin kannalta ainoa

mahdollinen. Kun kohteena oli vaikeasti tavoitettavia ja vailla vakinaista osoitetta olevia henkilöitä,

ei postitse tapahtuva kysely ollut mahdollinen. Se ei tiedonsaannin kannaltakaan olisi ollut kattava

aineistonkeruun muoto. Siksi kohteen paikallistamisen vaikeuksista huolimatta myös seurannan

myöhempi aineisto hankittiin haastattelemalla. Varhaisempi aineisto, kouluaikana tehdyt

haastattelut, saatiin hankittua helpommin, koska poikien ollessa peruskoulussa haastattelut voitiin

tehdä koulupäivän yhteydessä silloin, kun oppilaille sopi. Haastattelujen ajat ja järjestys ilmenevät

taulukosta 3.

Taulukko 3. Haastattelujen ajoittuminen

kouluajan haastattelut

1994 Aku 26.5.  Masi 26.5.  Masin äiti 2.6.  Rapa-Ripan äiti 8.6.

Bartin äiti 14.6.  Ville V. 9.9.  Bart 4.11.

1995 Rapa-Ripa 10.2. Wagner 5.5.

1997 I-haa 26.5. Karvinen 26.5.

poikien aikuisena antamat haastattelut

2002 Masi 15.6. Wagner 24.6. Wagnerin äiti 3.7. Karvinen 13.9. Aku

27.9. Karvisen äiti 25.10. Rapa-Ripan äiti 19.11. I-haa 21.11.

Ville V:n äiti 26.11. Ville V. 4.12. Rapa-Ripa 15.12.

2003 Masin äiti 6.2. Bart 10.3.  Bartin äiti 13.3.



27

Haastatteluaineisto muodostuu koulu-uraa koskevista teemahaastatteluista ja puolistrukturoiduista

aikuisten kiintymyssuhdehaastatteluista (George & Kaplan & Main 1996; Crittenden 2004).

Tutkimusaineistoon kuuluvat myös haastatteluaineistoa täydentävät koulun oppilaskortit,

erityisluokalle siirtämistä varten tehdyt lausunnot ja lisensiaatintutkimuksen (Sinkkonen 2000)

yhteydessä varhaisemman haastatteluaineiston tueksi 1990-luvulla tehdyt oppilaskuvaukset.

3.6.3 Analysointi sisällön analyysin menetelmällä

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti ja järjestää

aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon siten, että sen sisältämä informaatio ei katoa (Tuomi &

Sarajärvi 2004, 107, 110). Kuten edellä on mainittu, analyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti,

teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti. Tässä tutkimuksessa teoria ja aiemmat tiedot kohdeilmiöstä

(Sinkkonen 1992; 2000) ohjasivat tutkimusta, joten analyysiote oli teoriasidonnainen. Osa

teoreettisista käsitteistä tuotiin analyysiin valmiina, aiempien tehtyjen opinnäytetöiden pohjalta

ennalta tiedettyinä (ks. Tuomi & Sarajärvi 2004, 116).

Tässä tutkimuksessa käytetty sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan

käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Tutkimusprosessi eteni Tuomen ja Sarajärven

(2004, 94) kuvaaman tutkimuksen analyysin pääpiirteiden mukaan seuraavasti. Analyysin

etenemisessä tehtiin ensin päätös kiinnostuksen kohteesta aineistossa. Se oli peruskoulunsa

loppuvaiheessa erityisopetuksessa opiskelleiden poikien koulu-uran muotoutuminen. Sen jälkeen

aineisto käytiin läpi merkiten ne asiat, jotka liittyivät koulun suorittamiseen. Muu aineisto jätettiin

tässä tutkimuksessa ulkopuolelle. Aiheeseen liittyvät, merkityt aineiston osat erotettiin muusta

aineistosta ja koottiin yhteen eri teorioiden pohjalta tiedostoiksi. Tämän jälkeen aineisto luokiteltiin

teoriakohtaisesti. Lopuksi kirjoitettiin yhteenveto.

3.6.4 Haastatteluaineisto, sen järjestäminen ja anonymisointi

Haastatteluaineisto koostuu kahdesta osasta. Ensimmäiset haastattelut tehtiin kahdeksalle pojalle

peruskoulun yläasteen aikana. Tämä haastatteluaineisto on kerätty vuosina 1994–95 ja 1997.  Se

nauhoitettiin koulun tiloissa oppituntien jälkeen. Myös poikaa, joka oli ennen haastatteluaineiston

keruuta siirretty erityisluokkaopiskelusta koulukotiin, haastateltiin koulussa hänen ollessaan lomalla

omasta oppilaitoksestaan. Äitien haastattelut tehtiin 1990-luvulla heidän kodeissaan. Näissä

haastatteluissa oli mukana omine kysymyksineen Irma Maikkula, joka tutki lastensuojelun

avopalvelukokeilun toimivuutta. Kokeilussa oli pyritty tuomaan lastensuojelun palvelut kotiin,

lähelle asiakasta. Tuolloin haastatellut kolme äitiä olivat olleet perheineen kokeilussa mukana mm.

poikiensa koulunkäyntivaikeuksien vuoksi.

Kahden pojan haastattelussa 1990-luvulla haastattelijana toimi kuraattori Mirja Savijoki.

Nämä haastattelut tehtiin saman haastattelurungon mukaisesti, jota muissakin 1990-luvun

haastatteluissa käytettiin, mutta tavoitteena oli samalla saada selville oppilaiden tyytyväisyys muista

yläasteiden sopeutumattomille oppilaille tarkoitettujen erityisluokkien käytännöistä poikkeaviin

menettelyihin, joita ko. luokassa kokeiltiin.

Poikien ja äitien haastattelujen lisäksi aineistoon kuuluvat 1990-luvulla jokaisesta

haastatellusta oppilaasta tehdyt parin liuskan henkilökuvaukset, jossa käsitellään poikien silloista

koulukäyttäytymistä ja perhetaustaa.
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Aikuisten poikien haastattelut nauhoitettiin yliopistolla tai vankilassa vuosina 2002 ja 2003.

Äitien myöhemmät haastattelut nauhoitettiin yliopistolla tai äitien kotona. Näissä peruskoulun

jälkeisissä koulu-uraa koskevissa haastatteluissa käytettiin samoja teemoja ja kysymyksiä kuin

kouluaikana tehdyissä haastatteluissa. Kouluaikojen haastattelujen merkittävä piirre oli

haastateltavina olleiden poikaoppilaiden puheen niukkuus (Sinkkonen 2000, 20, 86–87).

Peruskoulun jälkeen tehdyillä haastatteluilla pyrittiinkin täsmentämään aiemmin saatuja tietoja

käymällä samat teemat läpi uudelleen aikuisena, kun oppilaille oli muodostunut historiallinen

perspektiivi oppivelvollisuusaikaiseen koulunkäyntiin.

Peruskoulun jälkeen samoille kahdeksalle henkilöille tehtiin koulua koskevien haastattelujen

lisäksi aikuisten kiintymyssuhdehaastattelut (George, Kaplan & Main 1996; Crittenden 2004; Main

& Goldwyn, painossa), joista tässä tutkimuksessa käytetään vain koulu-uraan liittyvä osa. Kolmea

äideistä oli haastateltu jo aiemmin 1990-luvulla lisensiaatintutkimuksen aineiston keruun

yhteydessä, kun pojat kävivät yläastetta. Samat kolme äitiä ja lisäksi kolme muuta osallistuivat

uudelleen poikien peruskoulun jälkeen tehtyihin, koulua koskeviin teemahaastatteluihin ja

kiintymyssuhdehaastatteluihin. Haastatteluaineisto on kuvattu liitteissä 1 ja 2.

Peruskoulun jälkeiset haastattelut aloitettiin aina aikuisten kiintymyssuhdehaastattelulla, jonka

päätyttyä käytiin läpi koulu-ura teemoittain. Tähän järjestykseen päädyttiin, koska

kiintymyssuhdehaastattelu vie aikaa ja vaatii intensiivistä paneutumista sekä haastattelijalta että

haastateltavalta.  Kiintymyssuhdehaastattelu kuitenkin etenee kysymyksin, jotka koskevat elämää

varhaislapsuudesta aikuisuuteen, joten siinäkin käsitellään koulunkäyntiin liittyviä asioita. Joissain

haastatteluissa haastateltavilla ei riittänyt enää keskittymiskykyä samassa määrin jälkimmäiseen,

koulua koskevaan teemahaastatteluun. Uuden haastatteluajan sopiminen myöhempään ajankohtaan

olisi monissa tapauksissa ollut liki mahdotonta henkilöiden vaikean tavoitettavuuden takia, joten

molemmista haastatteluista pyrittiin sen vuoksi selviytymään kerralla.

Varhaiset, 1990-luvulla tehdyt haastattelut oli litteroitu ja muokattu lisensiaatintutkimuksen

yhteydessä tekstianalyysiä varten, mutta osa tallenteista oli myöhemmin tuhoutunut. Teksteistä oli

kuitenkin tehty useita tallennuksia levykkeille, ja etsimisen jälkeen kaikista haastatteluista löytyi

ainakin yksi alkuperäismuodossa oleva teksti.

Myöhemmät, 2000-luvulla tehdyt haastattelut litteroi ammattitaitoisesti Kaija Nevalainen-

Tuomisto. Hän kirjoitti tekstit nauhalta siinä määrin, kuin hänen oli mahdollista niitä ymmärtää.

Epäselviin kohtiin (mm. mutinat, slangisanat, täysin odottamattomat sanavalinnat) hän laittoi

kysymysmerkkejä, ja litteraatiota tarkastettaessa nuo kohdat täydennettiin haastattelujen yhteydessä

pidetyn tutkimuspäiväkirjan merkintöjen pohjalta. Kiintymyssuhdehaastatteluihin lisättiin

litteroitaessa taustalta kuuluneet äänet ja taukojen kestot.

3.6.5 Haastatteluaineiston järjestäminen tiedostoiksi

Haastatteluaineistot ja muut käytettävissä olleet tiedot oppilaista järjestettiin ATLAS/ti5.0-

ohjelmalla tehtävää käsittelyä varten Kadonneet-nimiseksi hermeneuttiseksi yksiköksi (ks. Lonkila

& Silvonen 2002, 8), joka sisältää 16 primääritekstiä. Siinä eri henkilöitä koskevat

haastatteluaineistot on tallennettu kahdeksana primääritekstinä haastatteluajankohdan mukaan

peräkkäin. Haastatteluaineisto on eritelty taulukoissa 1 ja 2 (Liitteet 1 ja 2). Niillä

tutkimushenkilöillä, joiden äidit ovat ottaneet osaa tutkimukseen, äitien haastattelut on myös liitetty

tiedostoon. Haastattelutekstit järjestettiin kysymyksen ja vastauksen sisältäviksi

puheenvuoroyksiköiksi. Teemahaastattelut, kiintymyssuhdehaastattelut ja äitien ja poikien
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haastattelut erotettiin toisistaan muodostamalla niistä sitaatioita. Kaikki haastattelujen aikana ja

niiden jälkeen haastattelupäiväkirjaan kerätty tieto tallennettiin memoihin ja tekstin yhteyteen

liitettyihin kommentteihin (Lonkila & Silvonen 2002, 9–10), joissa se oli työskentelyn edetessä

ATLAS/ti5.0-ohjelmaa käytettäessä koko ajan helposti saatavilla. Analyysin alkuvaiheessa

jokaisesta tutkimuksen kohteena olleesta nuoresta tehtiin 1990-luvun henkilökuvausten pohjalta

uusi, 2000-luvun tilannetta vastaava henkilökuva, joka sisälsi poikien elämänkulun pääpiirteet.

Henkilökuvaan kirjattiin kaikki poikia koskevissa kouluun liittyvissä dokumenteissa ollut tieto. Kun

henkilökuvat liitettiin omina primääriteksteinään hermeneuttiseen yksikköön, tuli mahdolliseksi

kuvausten, dokumenttien tietojen ja haastatteluaineiston linkittäminen toisiinsa. Näin on

mahdollista osoittaa tarkalleen yksittäisenkin henkilökuvan sisältämän tiedon alkuperä

haastatteluaineiston riveillä. (ks. Liite 5, primääritekstit 9–16.)

3.6.6 Haastatteluaineiston anonymisointi

Kun tiedostot korjattiin samanmuotoisiksi Atlas-käsittelyä varten, ne myös anonymisoitiin.

Haastateltujen tunnistamisen välttämiseksi tarvittiin ensinnäkin salanimet. Näytti siltä, että

tavoitusyrityksistä huolimatta haastateltavien määrä jäisi seitsemään. Alkuperäinen ajatus oli

käyttää  Aleksis  Kiven  Seitsemän  veljeksen  nimiä  ja  antaa  iältään  vanhimmalle  nimi  Juhani  ja

nuorimmalle Eero. Tuon näppärän ja helpon ratkaisun romutti Bart, jota ei aluksi tavoitettu mistään,

mutta joka vankilaan jouduttuaan ilmoittautui haastateltavaksi. Silloin määräksi tuli kahdeksan, ja

päädyttiin sarjakuvahahmojen käyttöön. Kutakin haastateltua nuorta miestä pyydettiin valitsemaan

yksi sarjakuvahahmo, joka heidän mielestään kuvaisi heitä itseään. Jatkossa tässä tekstissä

käytetäänkin kohdejoukosta tutkimuksen otsikon mukaisesti nimitystä ”pojat” tai heihin viitataan

käyttäen sarjakuvahahmoilta lainattuja nimiä.

Päätökset peitenimistä eivät syntyneet heti. Bart mietti ratkaisua ja vastasi vankilasta kirjeitse.

Hän sanoi Bart Simpsonin vanhemman hahmon kuvaavan itseään, ja oli liittänyt piirtämänsä kuvan

kirjeeseensä. Rapa-Ripa oli myös vankilassa, ja kommunikointi oli hankalaa. Hänen puolestaan

hahmon valitsi äiti. Rapa-Ripa oli pienenä äidin mielestä juuri kuin sarjakuvan Rapa-Ripa. ”Aina

paskanen, mutta naama naurussa”, oli äidin perustelu. Karvinen valitsi kissahahmonsa nopeasti.

Hän sanoi luonteeltansa olevansa juuri sellainen. Wagnerin miettiminen vaati kolme puhelinsoittoa.

Aluksi poika sanoi kysyvänsä äidiltään asiaa, sitten hän ei ollut kysynyt eikä muistanut ajatella

asiaa, mutta kolmannella kerralla kysyttäessä hän oli päätynyt Wagnerin hahmoon: ”Kun se nyt on,

tiedätsä, siis SIKA!” I-haan ratkaisu oli myös selvä. Se tuli heti kysyttäessä ja perustelu esitettiin.

I-haalla on I-haa-tatuointi. Masi oli miettinyt vastauksen tarkistussoittoon mennessä. Koska hän oli

haastattelun aikaan armeijassa, hän sanoi minkä hyvänsä Sotamies Masi -sarjakuvan hahmon

käyvän, kuitenkin kokki Lotina poissulkien. Hän oli kuitenkin eniten mieltynyt Masin hahmoon,

joten hänestä tuli Masi.

Ville Vallaton ei soittaessani ensimmäisen tarkistussoiton ollut keksinyt mitään, eikä ollut

oikein kerinnyt miettiäkään. Päädyttiin odottamaan, jos äidillä olisi ehdotus. Seuraavalla kerralla

asia oli taas unohtunut, mutta valittiin Ville Vallattoman hahmo, koska molemmat käyttävät

lippalakkia, ovat hyvin touhukkaita ja molemmilla oli pisamia nuorempana. Aku ei vastannut

kirjeeseen, jossa hahmoa kysyttiin. Hän sai Aku-hahmon, koska Aku, joka on itse taitava piirtäjä,

arvostaa Walt Disneyn piirroksia kovasti. Aku tunnistaa itsensä hahmostaan.

Haastateltujen lisäksi kaikki muutkin nimet muutettiin. Äideistä tuli sarjakuvahahmojen äitejä,

naapureitten, koulukavereitten ja sukulaisten nimet muutettiin. Haastatteluhetken asuinpaikat ja
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kaupunginosat korvattiin satunnaisilla isoilla kirjaimilla, samoin isoja kirjaimia on joidenkin

samaan aikaan koulua käyneiden, haastatteluissa mainittujen henkilöiden ja opettajien nimien

tilalla. Myös paikkakunnat eri puolella Suomea on häivytetty niiltä osin kuin ne saattaisivat

paljastaa haastatellun henkilöllisyyden. Näissä kohdin paikkakunnilla ei ole analyysin suhteen

merkitystä, ja Pohjois-Suomen paikkakunnista puhuttaessa käytetään nimityksiä ”pohjoinen” tai

Lappi. Helsingin sisällä lähiöitä ja kaupunginosia on myös nimetty pelkästään ilmansuuntien

pohjalta. Joissain kohdissa äitien menneisyyttä käsiteltäessä on asioita jätetty alkuperäiseen

muotoonsa. Esim. kymmeniä vuosia sitten pienessä asunnossa Helsingin Kalliossa asuneita

henkilöitä ja perheitä on niin monia, että tunnistaminen sen perusteella lienee mahdotonta.

Muutetut nimet kirjattiin kutakin oppilasta koskevan haastatteluaineiston muokkauksen aikana

vihkoon, josta oli mahdollista tarkistaa seuraavan henkilön aineistoa käsiteltäessä, että eri

henkilöiden mainitsemille samoille paikkakunnille ja henkilöille tuli sama peitenimitys.

Haastateltavat oppilaat tunsivat kouluaikanaan toisiaan ja siten he puheessaan mainitsevat useita

samoja henkilöitä ja puhuvat samoista paikoista.

4 POIKIEN KOULU-URAT

Seuraavassa kuvataan haastateltujen koulu-uralla ilmennyttä koulusopeutumattomuutta eri

teoreettisissa viitekehyksissä. Aluksi esitellään oppilaiden kehitykseen vaikuttaneet riski- ja

suojaavat tekijät oppilaiden haastatteluissa antamien tietojen pohjalta. Seuraavaksi oppilaat

ryhmitellään attribuutiotyylien ja pystyvyyden tunteen sekä identiteetin muodostumisen mukaan.

4.1 Kehitykseen vaikuttaneet riski- ja suojaavat tekijät tapauskohtaisesti

Haastateltavien elämässä kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvät suojaavat tekijät on esitelty

kuviossa 2. Haastatteluissa esiin tulleita, vahingolliselta kehitykseltä suojaavia tekijöitä olivat hyvä

koulumenestys (Rönkä ym.2002), perheen taloudellisen tilanteen vakaus kouluaikana (Rönkä

ym.2000), molempien vanhempien mukana olo kasvatuksessa (Blum ym. 2001) ja huolehtivat,

lasten tekemisistä kiinnostuneet vanhemmat (Hautamäki 1997, 2000). Perheiden kasvatusilmapiiri

(Baumrind 1993; Hautamäki 1997, 2000) vaihteli vaikuttaen omalta osaltaan lasten sosiaaliseen

kasvuun.

Haastatelluista Aku, I-haa, Ville Vallaton ja Wagner asuivat lapsena perheissä, joissa

kasvatukseen osallistui aktiivisesti kaksi aikuista, äiti ja isä. Näistä I-haan, Ville Vallattoman ja

Wagnerin perheissä isät ottivat osaa lasten harrastuksiin ja ottivat heitä mukaansa omiin vapaa-ajan

harrasteisiinsa. Kahdella haastatellulla, Akulla ja I-haalla, myös ala-asteen koulumenestys oli hyvä,

koska kotona valvottiin näiden poikien opiskelua ja vaadittiin hyvää suoriutumista.

Jokaisella haastatellulla oli kouluaikana ollut ainakin yksi läheinen heistä huolehtiva henkilö

lähellään. Näiden henkilöiden vaikutusajat poikien elämässä vaihtelevat, ja osalla myös huolehtivan

henkilön menetys on haitannut kehitystä. Bartin perheessä kasvatuksen tukena toiminut mummo

kuoli Bartin käydessä yläastetta. Mummon sairastuminen ja kuolema vaikuttivat koko perheeseen.

Bart jäi samaan aikaan pois koulusta eikä masentunut äiti jaksanut puuttua pojan tekemisiin. Rapa-

Ripan ja äidin välit olivat hyvin läheiset. Sairastumisen jälkeen äidin voimat eivät kuitenkaan

riittäneet, ja pojan oireilu johti koulukotisijoitukseen, josta ei ollut sanottavasti apua. Karvinen

sijoitettiin lyhytaikaisesti lastensuojelulaitokseen. Hänen perheessään vanhempien ja pojan suhteet

eivät muodostaneet pohjaa rajoja asettavalle ja kehitystä tukevalle kasvatukselle. Isän kanssa poika

koki olevansa kaveri ja äiti osoitti hyväksyvänsä myös epäsosiaalista käyttäytymistä.
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                                            3.

  1. 2.

  Aku Ville

Vallaton

  I-haa

Wagner

4. Masi

Bart

Karvinen

                                           Rapa-Ripa

Kuvio 2. Kadonneiden poikien suojaavat kehitykselliset tekijät.

1. Hyvä koulumenestys ala-asteella, molempien

vanhempien vaatimukset ja tuki koulutyöskentelyyn

2. Sama asuinpaikka kouluaikana, ei muuttoja

3. Isä mukana harrastuksissa

4. Yksi huolehtiva aikuinen: äiti / mummo / sijaisäiti

Haastateltavat jakautuvat lapsuuden suojaavien tekijöiden pohjalta kahteen ryhmään. Enemmän

suojaavia tekijöitä oli Akulla, I-haalla, Ville Vallattomalla ja Wagnerilla.  Muilla neljällä

haastateltavalla, Bartilla, Karvisella, Masilla ja Rapa-Ripalla, oli näitä suojaavia tekijöitä

vähemmän.

4.1.1 Pojat, joiden lapsuuteen liittyi eniten suojaavia tekijöitä

Akulla ja I-haalla ala-asteen koulumenestys oli hyvä ja elinolosuhteet vakaat. Heidän perheissään

kumpikin vanhemmista osallistui kasvatukseen. Aku asui melkein koko ala-asteen ajan

sijaisvanhempiensa kanssa. Myös I-haan vanhempien avioliitto kesti pojan ala-asteen ajan. Ville

Vallaton ja Wagner asuivat koko kouluaikansa äidin ja isän kanssa, vieläpä samassa osoitteessa.

Tähän ryhmään kuuluvien neljän pojan perheiden taloudellinen asema oli vakaa. I-haan, Ville

Vallattoman ja Wagnerin isät ottivat lisäksi osaa poikiensa harrastuksiin ja viettivät paljon vapaa-

aikaansa näiden kanssa.

Aku suoriutui hyvin ala-asteella koulussa. Sijaisvanhempien erottua ja Akun muutettua

sijaisäidin kanssa toiselle paikkakunnalle koulusuoritukset laskivat ala-asteen loppuvaiheessa jonkin

verran. Koulunkäynnissä tapahtui romahdus, kun Aku karkasi sijaisäidin luota seitsemännellä

luokalla ja aloitti opiskelun uudelleen yläasteella lastenkodissa asuessaan.

Aku aloitti koulun sijaiskotiin muuttamisen jälkeen pienessä koulussa pienellä

paikkakunnalla. Vanhemmat seurasivat sijaislasten koulunkäyntiä ja vaativat, että kouluun liittyvät

tehtävät tehtiin huolella. Akulla ei ollut oppimisvaikeuksia, joten opiskelu sujui hyvin. Vaikka
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sijaiskodin elämä ei Akun kertomana haastatteluissa näyttäydykään kovin onnellisena, Aku arvostaa

sitä, että hänen koulutyötään valvottiin.

0681-0683   Haast: Mites se koulu suju siellä siis ekalla ja tokalla niin opit.
Aku: Hyvin johtuen just vanhanaikaisuudesta siell sijaisperheessä.
Mähän revin kasii ja kasipistekolmosta ja tommosia.

0685-0686 Haast: Niin joo ett se meni ihan ett sä opit kaikkia, kaikki?
Aku: Joo.

0688-0691 Haast: Joo.
Aku: Mull oli joku matematiikka tai joku tommonen miss en mä ihan
tukiopetuksess ollu. Mutt silleen ett jouduin niin kun ihan
skarppaamaan enemmänkin.

0693-0695 Haast: Joo. Valvoks ne siell sitt siell sijaisperheessä niin kun sen
läksyn teon kans silleen?
Aku: Hmm.

0697-0699 Haast: Joo ett se oli niin kun.
Aku: Mist mä oon kiitollinen niin kun aika paljonkin. En mä tiiä miten
mä oon sen sitten myöhemmin.

Sijaisvanhempien kasvatuksessa Aku sai kuvan vastuullisesta aikuisuudesta. Vanhemmilla oli

maatilan yksityisyrittäjien työmoraali ja Akun mielestä vanhanaikaiset kasvatusperiaatteet. Aku

osallistui sijaisisän mukana maatilan töihin. Seuraavassa Aku kuvaa sijaisäidin työskentelyä

maatilan emäntänä.

2427-2431 Haast: Joo. No entäs toi tietynlainen kunnioitus?
Aku: Ett kun se oli. Se liittyy tohon vanhanaikasuuteen jotenkin
silleen, ett oli niin kun …(4 s tauko) se oli niin kun maatila ja
tolleen ja se teki sitä duunii … ja siit tuli semmonen tietty,
semmonen niin kun, piti silleen niin kun … vahvana ihmisenä ja siis.

2433-2435 Haast: Joo.
Aku: Varsinkin pienenä. Just silleen niin kun, että hän painaa siell
jossain navetas.

Tullessaan sijaiskotiin Aku oli ehtinyt kokea varhaislapsuuden biologisen äitinsä kanssa ennen

huostaanottoa ja huostaanoton jälkeen lastenkodeissa asumisen jaksoja. Kasvatusympäristön

muutos ja varsinkin kurinpito ja vaatimukset tottelevaisuudesta tuntuivat Akusta oudoilta.

2448-2450 Haast: No sitt sä sanoit turva.
Aku: Joo just, sekin liitty tohon vanhanaikasuuteen. Kuri oli kova ja

siis niin kun … mun mielest kova.

2452-2454 Haast: Hmm.
Aku: Siihen on oma kurinsa varmaan ollut jo silleen, niin kun kun noin
laitoksest lähti, kun sä tulit niin eri kuvioista.

2456-2462 Haast: Joo. Tuleeks sulle joku tommonen, kuri … mieleen siitä, että
millon sust tuntu ett se oli kova, siihen edelliseen verrattuna mitä
sä olit kokenu?
Aku: Niin mun mielest, niin hirveesti tota ne suurenteli kaikkii asioita,
mikä mun mielest ei ollu mitään, niin se oli hirvee juttu … niin ett
siihen ett sitä vatvottiin kans niin kauan, ett saatiin myöntämään ett
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tein näinkin ja semmosta ja tätä oli.

Sijaisvanhempien vaatimukset olivat Akusta outoja, mutta aikuisena asiaa pohtiessaan hän

kokee selkeiden sääntöjen tuoneen turvallisuutta elämään.

2477-2479 Haast: Joo, ett he halus niin kun pitää sen …
Aku: Joo ja sitten käytökseen liitty hirveesti … niin kun tommonen
tietty etiketti piti olla. Mun mielest niin kun roolin vetäminen.

2481-2482 Haast: Joo.
Aku: Mutt sitt se taas loi hirveesti sitt turvaa, kuitenkin.

Pienellä paikkakunnalla lasten hyvää käyttäytymistä arvostettiin. Kasvatus oli autoritaarista,

sääntöjen rikkomisista koitui ankariakin rangaistuksia.

2590-2594 Haast: Joo ett se oli tämmönen hahmo, mikä teki töitä tää ”äijä”.
Aku: Joo. Ja sitt totta kai jos jotain teki, ja sitt se sijaisäiti
sano että kerronko, se oli nimi ”sijaisisä” sen äijän, kerronko
sijaisisälle niin heti tuli silleen, ett hyvä, et ei paskat tullu
housuihin.

Akun suhde sijaisisään on ollut ristiriitainen. Omaan isään Akulla ei ollut äidin kanssa

asuessaan mitään kontaktia, eikä kukaan mies ollut asunut kotona pysyvästi. Pienenä poikana hän

ihaili kovasti työtä tekevää, voimakasta miestä, jonka kanssa hän pääsi töihin mukaan.

Myöhemmin, Akun kasvaessa suhde sijaisisään muuttui tämän lisääntyneen alkoholinkäytön myötä.

2549-2551 Haast: tulisko vielä yks?
Aku: (8 s tauko) Se on ainakin työmies. Se eli sille duunilleen.
Kaikki mitä se ties, niin se on sen työ.

2553-2555 Haast: Joo. No sä sanoit äijä, sitt sull oli pelonsekainen kunnioitus,
etäinen, ja joi, ja siten oli työmies.
Aku: Joo.

2557-2560 Haast: No toi äijä. Sä alotit äsken jo siit vähän, että kuvaas vähän
tarkemmin, mitä tarkottaa että joku on äijä?
Aku: Se on semmonen niin kun … juntti … Eli niin kun äijä, ett se on
niin kun oikeesti äijä, siis niin kun semmonen … maskuliininen.

Aikuisena tehdyssä haastattelussa Aku arvioi sijaisperheensä pään elämää ja työntekoa. Hän

kuvaa huoltajaansa osana sitä suomalaista sukupolvea, joka rakensi maan ja osasi tehdä kaiken itse.

2579-2581 Haast: Hmm.
Aku: Vittu se teki sitä työtä, ja se teki kaikki yksin. Ei apuu
mistään, (naurahtaa) ett just semmonen tyypillinen, ett.

2583-2584 Haast: Teki sitt myös pitkää päivää varmaan?
Aku: Koko ajan. Eihän sill ollu mitään muuta kun se duuni.

Vaikka sijaisisä jäikin Akun mukaan etäiseksi, hän on kuitenkin ollut tärkeä roolimalli.

Perheessä asuessaan Aku sai kokea tavalliseen perhe-elämään kuuluvia asioita, askareiden

tekemistä yhdessä ja sukulaisten luona kyläilyä.

2691-2694 Haast: Joo.
Aku: Mutt kyll mä sillon pienempänä mä pidin sitä niin kun äijänä, tai
silleen, sitä jotenkin silleen, otti jotain roolimallii tai jotain
tommosta.

2696-2697 Haast: Joo.
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Aku: Sitt loppujen lopuks, niin ei sitt mitään.

2699-2700 Haast: Teitteks te mitään yhdessä?
Aku: Tehtiinhän me sillon alkuaikoina.

2702-2703 Haast: Joo.
Aku: Ajettiin traktorii ja töitä … me tehtiin.

2705-2706 Haast: Niinpä.
Aku: Sitt käytiin siell Lapissa, kun sen äiti oli sieltä.

Akulla oli koko yläasteen ajan lastenkodissa omahoitajanaan vanhempi mies, jonka yritykset

vaikuttaa kasvavaan nuoreen Aku muistaa. Murrosikäisenä Aku ei kuitenkaan kyennyt täysin

ottamaan vastaan tarjottua tukea.

1272-1273 Haast: Ja muuta, ett siinä oli kuitenkin semmosta yritystä ...
Aku: Oli oli.

1275-1276 Haast: … hänen puoleltaan.
Aku: Oli aika paljonkin siis Jampalla ett.

1278-1280 Haast: Niin.
Aku: Ett sitten mä olin aina sillä tuulella niin siin ei paljon

yritykset auttanu.

I-haan perheellä ei ollut taloudellisia ongelmia. Pojan menestys oli koulussa ala-asteella hyvä

eikä hänellä todettu olevan oppimisvaikeuksia. Vanhemmat seurasivat koulutyöskentelyä ja

vaativat, että tehtävät tehtiin kunnolla. Kotona oli sääntöjä, joiden poikkeamisesta seurasi

rangaistuksia. I-haa kertoo, että isä valvoi tehtävien tekoa ja muutti jopa arestit koulunkäyntiä

tukeviksi tapahtumiksi. Esimerkkinä tästä on haastattelussa tapaus, jolloin I-haa joutui huonon

käytöksen takia kotona arestiin.

2947-2949 Haast: Ahah.
I-haa: Joka kirjaimesta. Varmaan just ollu ekall tai tokall, kun
harjoteltiin muutenkin niitä.

2951-2953 Haast: Joo.
I-haa: Niin faija laitto mut tekeen ja sitt mä en päässy mun huoneesta
pois ennen kun olin tehny.

Vanhemmat arvostivat I-haan saavutuksia ja antoivat myös palkkioita, kun tulokset olivat hyviä.

1099-1101 Haast: Joo.
I-haa: En mä mull oli ainoo muisto sen kun faija aina sano ett jos on
niin kun kaikki sitä mikä oliks se nyt hoo.

1103-1104 Haast: Hmm.
I-haa: Se on se hyvä.

1106-1110 Haast: Joo.
I-haa: Jos kaikki on sitä niin sitt sai aina jonkun tietyn summan
rahaa. En mä nyt ihan mull oli aina tosi paljon
hoota, sitt saatto olla joku yks t tai jotain. Mutt se sitt silleen.
Kai mä aika villi lapsi olin.

Yläasteen aikaan I-haan suhde isään oli ristiriitainen. Vanhemmat olivat eronneet,  I-haa asui

äidin luona, mutta isä osallistui aktiivisesti pojan koulunkäyntiin. Koulumenestys oli laskenut ala-

asteen suoritustasolta ja I-haa oli siirretty käytösongelmien takia koulusta toiseen ja lopulta
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erityisluokalle. Isä oli edelleen mukana kouluneuvotteluissa ja pyrki valvomaan pojan tekemisiä

myös vapaa-aikana.

Haastattelussa kuraattori muisteli isän osuutta kodin ja koulun yhteistyössä yleisopetuksen

aikana.

0554-0556 Haast2: No niin. Kyllhän se ainakin mä muistan tuolla yläasteellakin
niin se soitteli koululle ja oli (?). Yritti tukee sun koulun käyntiis.
I-haa: Niin, se on salapoliisi.

0558-0559 Haast2: Niin. Miten, mikä on salapoliisi?
I-haa: No en mä tiiä. Seuraa koko ajan.

0561-0563 Haast2: No se on ihan hyvä. Sitä tukeminen just on ett on kiinnostunu
sun asioista.
I-haa: Niin kun ei oo saa olla missään rauhassa.

0565-0568 Haast2: Hmm. Mutt en mä usko, jos sä teet kaikki työt ihan niin kun on
sovittu ja etkä tee mitään hölmöyksiä, niin ei se varmaan sillai
kauheesti seuraa sua.
I-haa: No ei siin pysty mihinkään hölmöilee kun faija on nyt aina.

Lapsuuden aikana I-haa oli mukana joukkueurheilulajeissa. Isä kuljetti häntä harjoituksiin ja

oli aktiivisesti mukana harrastuksissa. Hän osallistui aktiivisesti leiritoimintaan ja järjesti kaikille

joukkueen lapsille tekemistä leireillä vapaa-aikana.

2733-2740 Haast: Joo. No sitten. Tosta sä puhuitkin jo, sä kerroitkin, että kun
te olitte … että kun aikuiset oli, teki omia juttujaan, niin teidän isä
keräsi lapset. eli sä kerroitkin siitä jo ...
I-haa: Kaikissa siis noiss urheilujutuissa ja noissa niin se oli ainut,
niin kun silleen … muut lähtee ain ... siis meijänkin valmentaja niin
se ryyty, lähti aina niin kun aikuisten juttuihin ja kaikkiin aikuisten
... valmentajille oli aina saunailta ja niin faija jäi aina meijän kans
ja me sitt …

2742-2743 Haast: Aha, joo.
I-haa: Me tehtiin kaikkii.

2745-2747 Haast: Joo. Oliks se ainoo faija joka oli siellä (kopsahdus) vai oliks
siell muitakin semmosii?
I-haa: Ei siellä oikein muit ollu. Ei ne muut ollu yhtään sen tyylisii.

Aikuinen I-haa kuvasi lapsuutensa aikaa ennen vanhempiensa avioeroa. Hän koki molemmat

vanhempansa rakastavina ja huolehtivina. Isä oli mukana harrastuksissa kodin ulkopuolella. Muistot

äidistä liittyvät kotielämään.

2552-2554 Haast: Mmm, suhdettasi äitiin.
I-haa: (pitkä tauko, 10 sek) En mä tiiä, Varmaan … yhtenä, on varmasti,
on aika paljon rakkautta ollu.

2557-2280 Haast: No niin. Sanoit, että aika paljon rakkautta. Tuleeko mieleesi
siitä joku tapahtuma tai muisto,(tauko 10 sek) mikä selittäis sitä.
(tauko 10 sek) Miten se ilmenee?
I-haa: En muista, en mä tiedä. Varmaan eron jälkeen, sillon niin ...

2582-2584 Haast: Niin?
I-haa: Sillon se, ehkä kaikist parhaiten, tää, no. Piti meit kaikkii
tosi lähellä itteensä.

Aikuisena I-haa arvioi suhteitaan äitiin ja isään. Kumpikin vanhemmista piti hänestä huolta,

mutta suhteessa poikaansa he toimivat eri tavoilla. Äidin kanssa I-haa ei koskaan kokenut voivansa
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käsitellä vaikeita aiheita. Hän olisi toivonut sallivalta äidiltään suorempaa puuttumista

häiriökäyttäytymiseensä yläasteikäisenä, kun taas autoritaarisemmin kasvattavan ja asioihin

puuttuvan isän kanssa hän katsoi voivansa puhua vaikeistakin asioista suoraan, vaikka keskustelut

usein johtivat erimielisyyksiin.

2586-2590 Haast: Joo, että se siinä näky. Mä tiedän, te ootte muutenkin ollut
läheisiä, on itsestään selvä kysymys varmaan, mutt että niin se ilmeni?
No entäs toi liian kiltti? Tuleeks siitä mieleen joku semmonen
esimerkki?
I-haa: No kun mä hörhöilin, niin se anto aina kaikki periks.

2592-2594 Haast: … Siis millä tavalla se anto aina periks?.
I-haa: Just … jotain, menin vaan ja jotain huutelin, hei elukka,anna
rahaa, ja sit se sano joo.

2596-2597 Haast: Niin joo ett se silleen.
I-haa: Siis silleen, tyhmää käytöstä multa. Mutt siis … jotenkin.

I-haa piti lapsuuttaan hyvänä ja pitää kumpaankin vanhempaansa yhteyttä. Se, että vanhemmat

ovat rakastaneet häntä, on selvää. Isän kanssa kasvuaikana olleiden kiistojen syykin on hänelle

selvinnyt.

3048-3049 Haast: No, mistä päättelet ett näin on käynyt?
I-haa: No en mä tiiä. Mull on kuitenkin on ollu ihan hyvä lapsuus.

3051-3052 Haast: Hmm … ja oot vieläkin väleissä vanhempiesi kanssa?
I-haa: Joo.

3054-3056 Haast: {Miten yleisesti ottaen arvelet lapsuuden kokemustesi
vaikuttaneen nykyiseen persoonallisuuteesi?}
I-haa: (tauko 5 s) Kai mä oon samanlainen kun faija, yhtä itsepäinen.

3058-3059 Haast: Niin ett sä ...
I-haa: Sen takii me ei faijan kans tulla toimeen. (Naurahdus)

Ville Vallaton asui samassa asunnossa koko kouluaikansa. Molemmat vanhemmat olivat

ansiotyössä eikä kotona ollut taloudellisia ongelmia. Pihapiiri, ystäväpiiri ja koulut pysyivät

samana. Vain erityisluokalle siirtyminen seitsemännellä luokalla aiheutti koulupaikan siirtymisen

vuoden ajaksi toiseen kaupunginosaan.

3117-3120 Haast: Asuitteks te siinä muuten siinä samassa, missä te nyt asuu
äitisi ja isäsi ja sinäkin vissiin välillä, niin siinä koko ajan vai.
VilleV: Joo … tai hetkinen nyt, ei kun me ei kai, tai mä olin kai niin
nuori kun me muutettiin melkein heti sitt siihen.

3122-3123 Haast: Niin.
VilleV: Miss mä nyt asun.

3125-3126 Haast: Ett sä muistat vaan niin kun ton asunnon?
VilleV: Joo.

Ville Vallaton kertoi kokeneensa äidin läheiseksi ja turvalliseksi lapsuudessaan. Äiti oli

päivisin kotona ja saatavilla. Ei ollut mitään asiaa, jota Ville ei olisi voinut hänen kanssaan jakaa.

3248-3251 Haast: Hmm. No voisit sä sanoa tosta läheinen. Eli jonkun esimerkin,
miten se tulee sun mieleen, ett hän on läheinen.
VilleV: No sen kans pystyy jutella melkein mistä vaan, ett ei ollu
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mitään asioit mist ei pystyny sanoo mutsille.

3253-3255 Haast: Niin.
VilleV: Ett kaikki oli niin ett ei tarvinnu kierrellä. Kyllähän niitä
aika paljon tuli sanottuukin. Vaikkei ei ois ehkä pitäny.

Äiti järjesti myös kotona tekemistä, kun aika kävi pitkäksi. Ville Vallaton oppi käden taitoja

jo varhain kotona.

3260-3263 Haast: No sitt sanoit, että keksittiin tekemistä ja touhuttiin. Niin
mitäs siitä?
VilleV: No kun aina askarreltiin kaiken näköst, kun alko valittaa ett
ei oo mitään tekemistä tai jotain, että.

3265-3266 Haast: Niin äiti keksi aina.
VilleV: Niin. Kyllä aina jotain keksi tekemist keksi sitt.

Hoitovastuu jakautui Ville Vallattoman kotona siten, että äiti huolehti Villestä päivisin. Villen

koulunkäyntiin liittyvät asiat olivat äidin hoidossa, isä ei niihin puuttunut paitsi äidin pyynnöstä.

3937-3940 Haast: Tai onko sinulla muistoja rangaistuksista?
VilleV: Ei nyt ihan heti tuu kyll rangaistuksiikaan mieleen mitä …
mitä on saanu. En mä koskaan kai oikein arestii oo saanu himassa ett.
Melko vapaasti saanu siin mieless olla.

3942-3945 Haast: Niin. Mites sitt erimielisyydet selvitettiin, jos sä teit
jotakin mikä ei kuulunu asiaan ja niin.
VilleV: No kyllhän ne sitt selvitettiin illalla, kun oli kaikki
kotona.

3947-3950 Haast: Oikeudenkäynti-istunto?
VilleV: Niin … Sillonhan se oli sitt, kun faija tuli himaan, niin
sitthän se oli niin faija oli se tuomari ja mutsi oli se syyttäjä ja
mä olin sitten.

3952-3953 Haast: Tämä.
VilleV: Vastaaja.

3955-3957 Haast: Vastaaja? No mites ne päätty, tuliks … takamukselle vai?
VilleV: No ei ei siit mitään. Kyllhän se sitt sovittiin. Eihän siin
mitään. Sitt piti kai jotain mennä nukkumaan tai omaan huoneeseen tai.

Ville Vallattoman haastatteluissa kuvatut toimet kouluaikana olisivat voineet aiheuttaa kotona

suurempia sanktioita. Kasvatus oli kuitenkin sallivaa. Isän tullessa töistä Ville siirtyi hänen

kanssaan miesten maailmaan.

3344-3348 Haast: Sillon kun sä olit pieni niin … äidin kans olit kotona, mutt
tota niin oliks se sitten ett sä olit enimmäkseen äidin kanssa vai
oliks se sitt?
VilleV: Niin äidin kans oltiin siihen saakka, ett faija tuli himaan ja
sitt sitt me lähettiin faijan kans veneen huoltotöihin ett.

3350-3351 Haast: Ai niin kun teill on ollu se harraste, joo.
VilleV: Niin.

3353-3354 Haast: Kuinkas pienestä asti sä oot ollu veneessä?
VilleV: Niin kauan kun mä muistan.
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Isä otti Ville Vallattoman mukaan omiin askareisiinsa ja opetti kavereidensa kanssa hänelle

teknisten laitteiden korjaamista ja rakentamista. Ville koki olevansa miesporukan tasavertainen

jäsen. Sen lisäksi isä huolehti myös Ville Vallattoman urheiluharrastuksista.

3362-3364 Haast: Ootteks te tehny muuta isän kans sitt kun, sä sanoit ett sä
pelasit futista niin oliks teidän.
VilleV: No faijahan vei sitt sillon futikseen aina ett.

3366-3369 Haast: Niin ett teillä oli tämmösii harrastuksia sitten?
VilleV: Niin ja sitt faijan kans rakenneltiin kaikkee sitten pajalla,
tuolla Pohjolan verstaalla oli faijan kaveri yövahdissa, niin siellhän
me oltiin sitten aina illat.

3371-3373 Haast: Ahaa.
VilleV: Ett trailereita ja kaiken näkösii mitä ne … siell sitt touhus
niin mä olin siell sitten apulaisena.(nauraa)

Ville Vallattoman koulukäytöksessä kuvastui kokemus toimimisesta tasavertaisena kaverina

miesporukassa. Ville Vallaton omaksui miesten kielenkäytön ja tapoja, jotka eivät olleet hänen

ikätasolleen tyypillisiä. Tämä ikäistään vanhemmalta vaikuttanut kommunikointitapa ei soveltunut

koulumaailmaan, vaan aiheutti osaltaan ongelmia vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa.

4077-4082 Haast: Hmm.
VilleV: Suruja tai … (puhuu hiljaa, 5 s tauko) Kai se on päinvastoin
just niin kun ollu. Aina faijan mukana ja sitt on ollu vanhempien
ihmisten kanssa. Senhän huomaa nyttenkin, ett ei mulla oo ei mull oo
oikeestaan alle kolmikymppisii kavereita ollenkaan, ett kaikki on yli
kolmekymppisii.

4084-4085 Haast: Joo.
VilleV: Kyll ne on aika vanhoi aina ollu.

Villen äiti kertoi haastattelusta koulusta tulleista viesteistä. Pojan kielenkäytöstä tuli

huomautuksia koulusta ja rehtorikin puhui asiasta äidin kanssa.

2107-2112 Haast: Joo. No mites sielt, ottiks ne sitt yhteyttä suhun kun täytyhän
sen olla paljon poiskin sitt jos se tänne kotiin tuli niin.
Villen_äiti: Joo niin oli enst alkuun justiin näitä muistutuksia ja
näitä. Mutta sitten ihan rehtori, ja sitten kun se oli niin hävytön
suustaan. Että siinä tuli sitt sitä Ja sitt kun se oli niin paljon
poies niin eihän se pysyny enää sitten mukanakaan.

2114-2118 Haast: Joo se on totta.
Villen_äiti: Niin joo että se oli sen mä muistan, ett kun oli sitten
se rehtori ja sitt oli siinä joku sen opettaja kanssa, joka just se
että kun se on niin hävytön suustaan.  Eihän semmosta kestä kuunnella
kukaan.

2120-2122 Haast: Niin. Miten se?
Villen_äiti: Mutt mä en tiiä sitten ett mistä syystä se on ollu niin
paha kun se on ollu.

Äiti kertoi olleensa eri mieltä koulun henkilökunnan kanssa Ville Vallattoman

käytösongelmien ratkaisusta. Hän oli sitä mieltä, että ennen erityisluokalle siirtämistä olisi pitänyt

vielä antaa pojalle mahdollisuus yleisopetuksessa.

2168-2171 Haast: Mites ne neuvottelut tääll sitt eteni?
Villen_äiti: No sillä lailla tota mä tykkäsin vähän huonoo, ett kun ei
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annettu sitä maholisuutta ett kun vaan on hankala lapsi niin ett sitä
ei selvitetty koskaan että mistä se, että se nyt oli häijy suustaan.

2173-2174 Haast: Niin.
Villen_äiti: Että mikä se perimmäinen sitten.

2176-2177 Haast: Joo.
Villen_äiti: Että pitää aina antaa mahollisuus minusta.

Wagnerin asuinpaikka ja koulupiiri pysyivät koko kouluajan samana. Vanhempien tilapäistä,

laman aiheuttamasta ammatinvaihdosta johtuvaa tilapäistä työttömyyttä lukuun ottamatta perheen

taloudellinen asema oli vakaa.  Vain puolen vuoden ajaksi Wagnerin koulumatka piteni, syynä oli

siirtyminen erityisluokalle toiseen kaupunginosaan.

2991-2996 Wagner: Eli tota niin P:ssa syntynyt, tai P:ssa ollaan asuttu koko ajan
itse asiassa ja vanhemmat äiti ja isä ja pikkuveljee ei viel sillon
ollut, ett sehän synty viis vuotta sen jälkeen. Ja siinähän me ollaan
koko ajan niin kun oikeestaan asuttu, ett eihän me olla muutettu muuta.
Sitt kun itte on lähteny niin sitt on muuttanu ensimmäisen kerran. Mitäs
(kova kolahdus) muuta siin oli viel mitä sä halusit tietää?

Lähellä asuneet isovanhemmat olivat tärkeä osa Wagnerin lapsuutta. Vanhempien ollessa

töissä isovanhemmat huolehtivat Wagnerista. Wagner vietti paljon aikaa etenkin vaarin verstaassa

ja oppi siellä käden taitoja.

3053-3060 Haast: Mutt muistat sä jonkun semmosen niiltä ajoilta mikä ois jääny
mieleen.
Wagner: Ei. Se on niin paha sanoo joku yksittäinen. Niit on niin paljon
silleen kaikkee ja siis varmaan sellasia, ett kun pienestä pitäen on niin
kun tehny kaikkee. Mä olin aina siell vaarin verstaalla puuhastelemassa
kaikkee, ett rakentamass jotain linnunpönttöö sun muuta, ett ihan
pienestä pitäen jo, ett niin kauan kun vasara pysy kädessä, niin siitä
lähtien ollu sen kanssa heilumassa, ett varmaan jotain sellasii.

3062-3064 Haast: Vaari opetti sua, vai?
Wagner: Joo se opetti ja siit siitähän kaikki on lähtenykkin, ett nykysin
osaan tehä aika paljon kaikkee.

Isä kävi töissä, mutta töiden jälkeen ja vapaa-aikana Wagner pääsi mukaan isän harrastuksiin.

Toiminta ja vauhti liittyivät Wagnerin muistoihin isän kanssa lapsena vietetystä ajasta.

3235-3241 Haast: Hmm.
Wagner: Ja sitt taas isän kans ehkä enemmän sellaselle fyysiselle
puolelle ett sillon sen kans tehtiin paljon kaikkee. Ja tota niin niin
käytiin, pienestä pitäen tykänny kalastaa ja noin poispäin, niin sen kans
ollaan aina sitten kalasteltu ja tehty kaikkee ja puuhasteltu, ja mä oon
sitt sen mukana pyöriny paljon joka paikoissa. Ralleissa käyty ja noissa
kaikissa.

3307-3313 Haast: No niin käydääs ne samalla tavalla läpi. Tulisko sulle joku sielt
varhaisilt ajoilta mieleen tosta ensimmäisestä, sanoit action.
Wagner: No siitä tulee varmaan ensimmäiseks mieleen se, ett kun se on
vieny mut jonnekkin rallikisaan, kun ne paljon kävi sillon kun se oli
Alkossa duunissa, niin se kuulu siihen moottorikerhoon, ja jo pienestä
pitäen hyvä kun kävellä osas, niin varmaan ensimmäisen kerran rallissa
ollu ja siitä tulee se sellanen että siellä vauhti/action.



40

Molemmat vanhemmat osallistuivat Wagnerin kasvatukseen, mutta Wagner vietti enemmän

aikaa äidin kanssa. Kouluasioissa äidillä oli vastuu. Äiti auttoi koulutehtävissä, herätti aamuisin ja

osallistui kodin ja koulun välisiin neuvotteluihin.

0602-0603 Haast: Niin, et ne auttaa aina ...
Wagner: Auttaa.

0605-0609 Haast: Kun oli kokeita ja muita tulossa.
Wagner: Mutsi kyseli ja ... Faija ei silleen, kun se oli duunissa ja ...
Koko ajan melkeen. Sil oli siel pitkii päivii. Ei se ehtinyt ... Ja eikä
se paljoo varmaan tajuiskaan enää. Noi laskut on menny niin eri lailla,
jakolaskutkin, jakokulmat ja nää.

Erityisluokalle siirtämistä edeltävissä neuvotteluissa Wagnerin vanhemmista vain äiti oli

mukana. Wagnerin käyttäytyminen koulussa käytiin varmasti läpi neuvotteluissa, mutta äiti ei

haastattelussaan pitänyt poikansa toimintaa kovinkaan poikkeavana. Vanhemmat eivät asettaneet

vaatimuksia eivätkä vaatineet Wagneria muuttamaan tapojaan.

4973-4974 Haast: Joo.
Wagnerin_äiti: Mitä mä en ollu niin kun koskaan.

4976-4977 Haast: Joo.
Wagnerin_äiti: Mieltäny, ett se sinne  [esy-luokalle] menee.

4979-4981 Haast: Joo.
Wagnerin_äiti: Ja mun mielest se ei kuitenkaan ollu sellanen tapaus, ett
se ois niin kun.

4983-4985 Haast: Niin.
Wagnerin_äiti: Niin kun semmosta vailla, jos mä ajattelen niitä muita
oppilaita siellä.

Kotikasvatus oli sallivaa. Perheen yhteiseltä matkalta Wagner tuli alkoholin vaikutuksen

alaisena kouluun ja toi juomat tullessaan, eikä fyysisiä yhteenottoja opettajien kanssa pidetty

vakavina. Wagner kuvaa haastattelussaan äidin häneen kohdistamaa luottamusta seuraavasti:

3149-3158 Haast: Niin muistaisitko tapahtumia jostain tietystä tilanteesta.
Wagner: No siis sanotaan ett tällasii kun on, hmm ollu, ollu jotain
esimerkiks jossain tarhassa, tai ollu aina tuolla niin kuin jotain, että
ollu jotain niin sanottuu ristiriitaa jostain asioista, niin se on aina
niin kun pitäny puolia ja se on aina kysyny, ett onks tää asia näin ja
sitt niin kun luottanu siihen kun mä oon sanonu näin ja pitäny siinä mun
puolii, niin kun ett kun mä pienenä itte en oo pystyny välttämättä niin
kun sanoo asioita muille ihmisille, niin kun pitäs, niin se on niin kun
huolehtinu siitä, ett asiat menee niin kuin niiden pitäs ja se … se menee
vähän tähän niin kun tähän piikkiin just.

3160-3163 Haast: Hmm.
Wagner: Ja kaikkee kaikk niin kun yleensä pitäny aina, jos on ollu jotain
ongelmia, niin huolehtinu siitä sitt niin kun auttanu niissä, niissä
viemään eteenpäin kaikkii asioita.

Myös isäänsä Wagner on katsonut voivansa turvautua aina, vaikka tämä ei kouluasioihin

suoraan puuttunutkaan.

3270-3278 Haast: Joo.
Wagner: Ja tota mitäs vielä. Sitten sellanen, että se on pitäny mun
puolii aina, kun on kanssa niin kun sanotaan näin, ett se on hmm … taas
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jos on ollu joku ongelmatilanne, kiusattu tai tehty jotain tällasta, niin
se on yleensä sitten aina lähteny selvittään sitä, ett mutsi oli ehkä
sellanen, ett se saatto soittaa jollekkin ja kysyy sitä tilannetta. Kun
faija halus aina lähtee niin kun paikan päälle selvittään sen tilanteen
ett sellanen. Ja sitt voidaan sanoo sellanen … hmm yksinkertanen sana
kovuus.

3329-3336 Haast: Kyllä. No entäs toi on pitänyt mun puolia, oisko siitä joku
tapahtuma?
Wagner: Siit siitä tulee nyt ensimmäinen ensimmäinen sellanen, ikää en
muista mutta se nyt ei ihan kuitenkaan ihan sanotaan varmaan siinä vähän
yli, kyll se menis johonkin ala-asteen puolelle ehkä, alkupuolelle ala-
astetta, kun tota niin niin P:n huoltoasemalla kaveri tuli ja pölli mun
lippiksen ja mä menin suoraan himaan ja faijahan nyt ensimmäiseks sano,
että sehän ei käy.

3338-3342 Haast: hmm.
Wagner: Ja hyppäs autoon ja me ajettiin huoltoasemalle ja se lippis oli
sillä kaverilla ja se saatiin takasin, ett sillä mentiin siihen paikalle
ja faija sano, ett nyt se lippis tänne ja kaveri anto lippiksen eli siitä
voidaan sitt suoraan taas, se menee sinne määrätynlaiseen kovuuteen taas.

4.1.2 Muiden poikien kehitystä suojaavat kasvatukselliset tekijät

Myös Masilla, Karvisella, Rapa-Ripalla ja Bartilla oli elämässään ainakin yksi heistä huolehtiva

henkilö. Kaikkien näiden henkilöiden vaikutus ei ollut pysyvä, esimerkiksi Bart menetti yläasteen

aikana häntä hemmotelleen mummonsa. Mummon kuolema vaikutti myös Bartin äitiin syvästi.

Menetyksen jälkeen Bart lakkasi kokonaan käymästä koulua. Kasvatusilmapiirit näiden poikien

kotona vaihtelivat. Masi koki äidin läheiseksi. Äiti osallistui enimmäkseen kotoa Masin

koulunkäyntiin, mutta isäkin osallistui perheen kasvatusprojektiin tilanteen kriisiydyttyä. Ei-

toivottuun käyttäytymiseen, kuten esikoulusta pois jäämiseen, isä puuttui tiukan autoritaarisesti.

Rapa-Ripakin koki äidin hyvin läheiseksi. Äiti kuitenkin sairastui vakavasti jo pojan koulunkäynnin

alkuvaiheessa. Rapa-Ripan ryhdyttyä lintsaamaan koulusta äidin voimavarat eivät riittäneet ja

päädyttiin epäonnistuneeseen koulukotisijoitukseen. Karvisen perheessä toisilleen hyvin läheiset äiti

ja poika elivät kuin samaan sukupolveen kuuluvat. Äiti ei kyennyt asettamaan rajoja kasvatukseen.

Myös suhdetta isäänsä Karvinen kuvaa kaverisuhteena.

Masi asui koko kouluajan samassa osoitteessa. Äiti oli kouluaikana kotona, isä oli kiireinen

virkamies. Perheellä oli hyvä sosioekonominen asema, eivätkä taloudelliset seikat haitanneet Masin

kehitystä.
4906-4910 Haast: Voit sä sanoo.

Masi: [synnyin] Vuonna seitkytyheksän xkuun xpäivä. Sitt asunu K:ssa noin
kaks vuotta ja sen jälkeen asunu siinä läheisessä kaupunginosassa siit
lähtien. Kolme siskoo. Äiti on ollu kotiäitinä koko aika. Ja sitt, tota
niin… olikohan isä sillon xxx:ssa, tais olla.

Masi oli haastatteluissa vähäpuheinen. Lapsuudessa äiti oli hänestä ensisijaisesti huolehtiva henkilö.

5033-5034 Haast: Mites teidän päivät siellä sujui?
Masi: Kai ne, hyvin suju.

5036-5038 Haast: Niin. Mitä te teitte?
Masi: No en mä tiä. Kai mä juoksin (haukotus) juoksin karkuun ja äiti
juoksi perässä.
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Kuvatessaan varhaista suhdettaan äitiin Masi käyttää ensin sanoja reilu ja mukava. Hän jatkaa

luetteloa positiivisin ilmaisuin, vaikka ei pystykään kertomaan episodeja, jotka olisivat selventäneet

määritelmiä ja tarjonneet niille sisältöä.

5073-5076 Haast: Siis ... se voi olla myös ilmaisu, että mitä hän tekee tai
millainen hän on … tai… oli nyt jos puhutaan siitä tietysti, kun sä
olit pieni. (9 s tauko)
Masi: No must hän oli aika ilonen.

5078-5079 Haast: Hmm. (13 s tauko)
Masi: Rauhallinen.

5081-5082 Haast: Hmm. (7 s tauko)
Masi: Aika pitkä pinnakin sill on.

Isän ammatin takia kodin työnjako oli muodostunut sellaiseksi, että äiti vastasi Masin

kouluasioista.

Isän työkiireiden takia Masin on vaikea kuvailla lapsuuden suhdettaan isään.

5131-5136 Haast: Siitä huolimatta haki sut takaisin vaikka olit tehnyt jotakin?
No entäs isä. Sä oot asunu kuitenkin sillä tavalla, että sulla on ollu
isä koko ajan, niin {samalla tavalla pyytäisin sinua kuvaamaan
suhdettasi isään kun olit pieni. Voitko alottaa sieltä ihan kun
muistat.}
Masi: No en siit mä en pysty noin paljon kertoon.

5138-5139 Haast: Joo.
Masi: Koska niin se oli aina töissä.

5141-5142 Haast: Aivan.
Masi: Ainakin mitä mä muistan.

Masin äiti kuvasi kotitilannetta samalla tavalla. Vastuu lasten kasvatuksesta oli äidillä.

1095-1098 Haast1: Mitenkäs te? Tässä haluaisin kysyä semmosta, että onko jotenkin
tämä kasvatusvastuu, jos sanotaan näin, niin, onko se ollu sun
harteillas?
Masin_äiti: On se ollu ihan liikaa.

1100-1101 Haast1: Ihan liikaa? Joo just.
Masin_äiti: Joo.

1103-1107 Haast: Se on tietyst automaattisesti jääny äidille, jos toinen tekee
pitkää päivää.

Masin_äiti: Joo. Kun ei oo koskaan paikalla, niin ei tartte esimerkiks
vastata näihin "kivoihin" puhelinsoittoihin, että Masi on käynyt
rikkomassa meidän postilaatikon, Masi on töhrinyt, Masi on …

Äiti kertoi haastattelussa, kuinka hankalaa Masin koulunkäyntiin liittyvien neuvottelujen

järjestäminen oli, jos molempien vanhempien toivottiin olevan paikalla.

2499-2501 Haast1: Mmm.
Masin_äiti: Sitä aika pitkään yritettiin ja ja käytännössä niinku nää
keskustelujen järjestämiset ne oli aika vaikeita.

2503-2504 Haast1: Mmm.
Masin_äiti: Mun miehelläni on aina tiukka aikataulu ja …

2506-2508 Haast1: Mmm.
Masin_äiti: … heille sopi aina vain tämmöset niinku mahdottomat ajat
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esim. keskellä aamupäivää,

2510-2511 Haast1: Mmm, mmm, joo
Masin_äiti: … sanotaan yhdeltätoista.

Kotona vallitsivat selvät säännöt. Silloin, kun isä puuttui Masin kouluasioihin, se tapahtui

tiukkaa kuria käyttäen. Masi kertoo esikouluajastaan.

5193-5196 Haast: Yhymm, aika hauska. No ... tuleeks mieleen esimerkki mistä käy
ilmi että ei oo niin pitkä pinna kun äidillä.
Masi: Joo sen mä muistan, kun mä lintsasin esikoulusta, niin ei oikein
tykänny siitä.

5198-5199 Haast: Mitä tapahtui?
Masi: Tais tulla turpaan aika pahasti.

Peräänantamaton kasvatustyyli kohdistui muihinkin perheen lapsiin. Äiti kertoo Masin siskon

murrosikään liittyneestä rajusta käyttäytymisen muutoksesta, jonka lopputuloksena tytär sai lähteä

kotoa tultuaan täysi-ikäiseksi. Äiti kertoi kokeneensa tyttären perheestä lähtemisen vaikeana.

4349-4351 Haast: Joo.
Masin_äiti: Totaalisesti. Se oli yhtä helvettiä, koska se oli mulle
niin kun täysi yllätys.

4353-4354 Haast: Hmm.
Masin_äiti: Täysin uutta kaikki.

4356-4358 Haast: Joo. Kauanko se kesti?
Masin_äiti: (huokaus) Sitä kesti kuule siihen asti kunnes se täytti
kahdeksantoista.

4360-4361 Haast: Huh huh.
Masin_äiti: Ja se heitettiin ulos, ulos.

4363-4364 Haast: Joo.
Masin_äiti: Se oli aika kauhee paikka minulle.

Karvinen asui koko peruskoulunsa ajan samassa osoitteessa. Koulupaikka vaihtui ala-asteen

aikana kerran erityisluokalle siirtymisen takia.

2015-2017 Haast: Joo.
Karvinen: Se on ollu siinä niin kauan, kun me muutettiin I:hin, me
muutettiin, en mä muista.

2019-2023 Haast: Niin.
Karvinen: Mä olin sen verran nuorikin, mutt joku seittemäntoist vuotta
mä oon I:ssä asunu niin, mä oon joku viis tai kuus. Kaikki muut on ollu
paitsi oikee isä, häää, eli ketähän siit kuuluu, sisko, veli, pikkuveli
ja sitt äidin poikaystävä.

Suhde äitiin on koko Karvisen elämän ajan ollut hyvin läheinen. Hyvin salliva äiti ei

kuitenkaan asettanut pojalleen rajoja kasvatuksessa. Karvinen kertoi, että äiti antoi ohjeita, mutta ei

vaatinut, että niitä olisi noudatettu.

2189-2196 Haast: ... siis kun on pieni ollut. {Mutta seuraavaksi pyytäisin sinua
valitsemaan viisi sellaista sanaa tai ilmausta, jotka kuvaavat
suhdettasi äitiin, kun olit pieni lapsi. Tämä voi viedä jonkin aikaa,
joten mieti rauhassa. Kirjoitan sanat samalla muistiin, kun puhut.}
Karvinen: Mmm, se oli niin kun semmonen, hyvä, niin kun semmonen niin
kun pitää olla, mutta viis sanaa. Ootas, lämmin (4 s tauko) ja
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opettava. Mutta ei kumminkaan silleen, ett ite joutu kokeen ne
opetukset.

2198-2199 Haast: Hmm.
Karvinen: Se vaan neuvo ... teoriassa.

2201-2203 Haast: Hmm. Joo.(6 s tauko) Sitten ... .... tuleeko vielä.
Karvinen: Sitten se anto aina, ilmas, ett on kaks vaihtoehtoo joka
asialle, ett ei sun oo pakko tehä.

Karvisen isä oli avioeron jälkeenkin mukana pojan elämässä. Hän jopa asui äidin

uusioperheen kanssa ajoittain. Suhde isään oli kuitenkin melko etäinen.

2494-2501 Haast: Selvä. Sitten tästä, tästä, että sanoit et ole hyväksynyt häntä
isänä vaan kaverina.
Karvinen: Hmm ... siis se johtuu siitä että kun, siitä lähtien, kun mä
alan muistaa ihan kunnolla, niin se ei ollu enää kuvioissa vaan oli
äidin poikaystävä, ja sitten se tuli vasta nyt silleen tutuks vasta
niin paljon myöhempään, niin se meni jo se niin kun vaihe siinä
mielessä ohi, että ei sitä voi enää sanoo niin kun isäks, kun se ei
ollu sillon mukana missään.

Karvinen ei kunnioittanut äidin avomiehen, poikaystävän, auktoriteettiasemaa mitenkään, ja

isäänsä nähden hän koki olevansa tasavertainen. Kotikasvatus ei tukenut pojan sosiaalista kehitystä.

2521-2525 Haast: No, sanoit että isälle pystyy puhumaan?
Karvinen: Niin pystyy, pystyy mutt kuuntelee, ne kaikki, sitt se kertoo
oman mielipiteen, ja se ei niin kun ... mitenhän se sill on sellanen
ihme taito, ett se vaan kuuntelee niin kun, ett ei sitä osaa selittää,
ihmettelen vaan miten silt löytyy se taito.

Bart kertoi lapsuutensa äidin puolustaneen häntä muita vastaan. Äiti tuli varauksetta apuun,

kun Bart tarvitsi häntä riideltyään kavereiden kanssa tai jouduttuaan pulaan. Bartin vanhempien

suhtautuminen sopimattomaan käyttäytymiseen kuten myymälävarkauksiin saattoi kuitenkin olla

ennalta arvaamatonta. Tällaisissa tapauksissa Bart kertoi kiinni jäätyään tapahtuneesta ensin

mummolle. Bartia hemmotellut mummo oli perheen elämässä kiinteästi mukana oleva tärkeä

henkilö, johon myös Bartin äiti tukeutui.

3428-3432 Haast: Joo.
Bart: Se tuli aina, mites se nyt oli, aina kun pihall tapahtu jotain ja
kun piti tulla hakeen niin se tuli hakeen mut sieltä ja naapurin tädit
valitteli musta niin, se piti mun puolia ja näytti joo, että kyllä ne
teijänkin lapset, ett ei se oo vaan meijän lapsi.

Bart vietti paljon aikaa mummon kanssa. Suututtuaan kotona hän lähti mummon luo ja uhkasi

muuttaa sinne pysyvästi. Hän koki olleensa kaikista lapsenlapsista mummolleen erityisen läheinen.

3910-3911 Haast: Niin.
Bart: Mä viihdyin siellä, just mummon luona.

3913-3914 Haast: Hmm.
Bart: Se oli jotenkin sill oli niin iso sydän semmonen avara sydän.

3916-3918 Haast: Joo.
Bart: Jokaiselle meistä mutt etenkin mulle. Se oli tosi kova isku kun
se kuoli.
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Mummon huolenpito Bartista oli myös aineellista. Äiti muisteli mummon pitäneen huolta

Bartin tarpeista ja neuvoneen kasvatuskysymyksissä.

0917-0920 Haast: Niin, joo.
Bartin_äiti: Se oli niin semmonen, taas jotenkin, ja aina se hommas
kaikkii ja ... Bartille yritti, että hommataan, ettei joutuis sit
tuolla, ettei varastais ja ettei tulis kaljat ja ...

0922-0926 Haast: Niin.
Bartin_äiti: Huumeet ja ... Sit se mullekin aina sano, et yritä sinä
jaksaa, yritä ja yritä rakkaudella ja yritä hyvyydellä, et sä pahalla
saa mitään ja ...
Haast: Mmm.

Bart oli tottunut saamaan mummolta tarvitsemansa. Mummon kuollessa elämään jäi suuri aukko.

4009-4016 Haast: Hmm.
Bart: Ja sill oli muitakin kohtaan se avara sydän. Mutt mä huomasin
niin kun, ett mullekin se oli niin kun, ett ei se piti musta aina niin
huolta ja niin kun, katto ett mult ei puutu mitään ja yritti niin kö
antaa kaikkee, ett tehä kaikkensa ett mä oisin ite niin kö, ett mull
ois hyvin asiat ja mä saisin nyt niin kö, oisin onnellinen. Ett sehän
oli valmis luopuun kaikest omastakin niin kö asioista, niin kun mun
takii.

4018-4023 Haast: Joo. No sitt kerroit ett oli kova isku, kun hän kuoli.
Bart: Joo. En mä se oli niin kun aika heikoss kunnoss niin sill oli
annettu morfiinii niin en mä niin kun pystyny oleen kauaa siellä. Mä
olin vaan ikkunassa ja itkin ja katoin kun se yritti vielä viimesellä
voimallaan ottaa lompakkookin niin kun siitä ett se ois antanu mulle
rahaa.

4.2 Erityiset riskitekijät kuvattuna tapauskohtaisesti

Tässä tutkimuksessa yleinen tutkittavia tapauksia yhdistävä tekijä on haastateltujen

erityisoppilaiden sukupuoli. Yli puolet erityisopetuksen oppilaista Suomessa on poikia. Tunne-

elämän häiriön tai sosiaalisen sopeutumattomuuden takia erityisopetukseen otetuissa oppilaissa

sukupuolten välinen ero oli kuitenkin vielä selvempi: kun vuonna 2005 sopeutumattomia

erityisoppilaita tilastoitiin 4327, heistä oli tyttöjä vain 639. (Tilastokeskus 2005.) Sukupuolen,

erityisesti pojaksi syntymisen, voidaan siis katsoa olevan riskitekijä (Rutter & Rutter 1992).

Toinen yleinen tapauksia yhdistävä tekijä on isän saatavilla olo. Se on kiistaton kehittyvän

pojan elämässä, koska kiinnittyminen isään suuntaa poikaa kehityksellisesti eteenpäin (Manninen

1991, 46). Mahdollisuus samastua itseään isompaan ja osaavampaan isään on merkityksellinen. Isän

tai jonkun muun poikaan lämpimästi asennoituvan miehen vetoapu on tärkeä pojan kehityksessä.

Isän tehtävä on olla monissa erilaisissa rooleissa lapsesta aikuiseksi kasvamisen aikana. Hän on

välillä tuki, välillä vihollinen. Isä suojelee joskus lasta tämän omia aggressioita vastaan, joskus taas

isä on uhka. Isästä tulee siten tärkeä tekijä yliminän rakenteessa.  Kehittyvä poika tarvitseekin

rakastavan isän, joka viettää aikaa ja toimii yhdessä poikansa kanssa ja jota poika voi pitää taitavana

ja pystyvänä. Pojan on helppoa samaistua varsinkin käsistään kätevään, miesten töitä tekevään

mieheen. (Sinkkonen J. 1990, 28,151; 1995, 203; Hautamäki 1999a, 72.)

Osalla haastatelluista suhde isään oli ollut hyvin etäinen. Yhden haastatellun ainoa kokemus

omasta isästä oli ainoastaan kerran järjestynyt tapaaminen. Molempien vanhempiensa kanssa

samassa kodissa asuneilla ajanvietto isän kanssa keskittyi vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kolmella

haastatellulla pojalla oli molemmat vanhemmat kotona koko koulunkäynnin ajan, mutta päävastuu
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poikien koulunkäynnin valvomisesta oli kaikissa tapauksissa äideillä. Vain yksi isä osallistui

poikansa erityisopetukseen siirtämistä koskeviin neuvotteluihin koulussa.

Haastateltavien kehitykselliset riskitekijät on seuraavassa jaoteltu viiteen ryhmään, joita

kuvataan poikien haastatteluissa tuottaman puheen avulla (ks. liite 4). Ensimmäisen ryhmän

muodostavat yläasteen aikaiset koulunkäyntiä haitanneet tekijät ja toisen koulun alkuvaiheen

ongelmat (Rönkä ym. 2000; 2002), kolmannen poikien perhetekijät kouluaikana (Hautamäki 1997,

2000; Blum ym. 2001). Neljännen ryhmän muodostavat perheväkivalta ja vanhempien liiallinen

alkoholin käyttö (Haapasalo 2002; Maugham ym. 2002; Cicchetti & Toth 2005).  Yksi haastateltuja

yhdistävä tekijä on sukupuoli. Poikien alttiuden kehityksellisiin häiriöihin on katsottu olevan

suurempi kuin tytöillä. (Rutter & Rutter 1992.) Päihteiden käyttö ja rikollisuus on kuvattu

seuraavassa erikseen, vaikka ne useimmilla haastatelluista liittyivät toisiinsa.

Siirtyminen yleisopetuksesta sopeutumisvaikeuksisten erityisopetukseen (ESY) on yhteistä

kaikille haastatelluille. Oppilaat päätyivät erityisluokalle koulu-uransa eri vaiheissa. Akun ja I-haan

suoriutuminen ala-asteella ollut hyvä, he eroavat sen suhteen muista haastatelluista. Heidän

keskiarvonsa olivat kahdeksan luokkaa, mutta suoritustaso ja koulumotivaatio laskivat yläasteelle

siirtymisen yhteydessä myös heillä niin, että heidät siirrettiin esy-luokalle. Myös Bartin, Masin,

Ville Vallattoman ja Wagnerin koulunkäyntiongelmat johtivat yläasteella erityisopetussiirtoon ja

esy-luokalle. Karvisen ja Rapa-Ripan menestyminen yleisopetuksessa oli heikkoa ja he siirtyivät

erityisopetukseen jo ala-asteella.

Neljälle pojalle on erityisesti koulun aloitusvaihe ollut haastattelujen ja asiakirjojen tietojen

mukaan vaikea. Akun elämässä koulun aloitus ja siirtyminen lastenkodista sijaisperheeseen

sattuivat samaan aikaan. Rapa-Ripan koulun aloitusta lykättiin vuodella. Tarkoituksena oli koulun

aloittaminen erityisluokalla, mutta erityisluokkasiirto purettiin.  Ensimmäisenä vuonna opiskelu

yleisopetuksen ryhmässä kuitenkaan ei sujunut, vaan päätös esy-opetukseen siirtämisestä tehtiin

uudelleen toisen luokan syksystä lähtien. Masin koulunkäyntiä lykättiin ensimmäisen luokan

kevätlukukaudella, mikä näkyy oppilaskortissa luokalle jäämisenä. Myös Karvinen jäi

ensimmäiselle luokalle.

Perherakenteen suhteen pojat jakautuvat kolmeen ryhmään. Aku muodostaa oman ryhmänsä,

koska hän on haastatelluista ainoa, joka asui ensimmäiset elinvuotensa yksinhuoltajaäitinsä kanssa.

Aku kertoo nähneensä isänsä vain kerran ollessaan 12-vuotias. Neljällä haastateltavalla vanhempien

avioero tapahtui poikien kouluaikana. Bartin, Karvisen ja Rapa-Ripan vanhemmat erosivat poikien

käydessä ala-astetta. I-haan perheessä avioero tapahtui hiukan myöhemmin, pojan siirtyessä

yläasteelle. Kolmen haastatellun, Masin, Ville Vallattoman ja Wagnerin, vanhemmat asuivat

yhdessä koko poikien koulunkäynnin ajan.

Perheväkivalta ja vanhempien alkoholinkäyttö aiheuttivat kotona rajuja tilanteita Akun, Bartin

ja Rapa-Ripan lapsuusaikana. Karvinen ei haastatteluissaan puhu päihteidenkäytöstä kotona, mutta

hän kertoo rajusta ruumiillisesta kurituksesta, jonka kohteeksi hän joutui kotona äidin solmittua

uuden suhteen. Aku ja Rapa-Ripa sijoitettiin lastensuojelulaitoksiin ja Karvisella oli ala-asteen

loppuvaiheessa väliaikainen sijoitus, josta hän kuitenkin palasi kotiin. Bart asui koko kouluaikansa

kotona.

Sosiaalinen sopeutumattomuus näkyy poikien peruskoulun jälkeisessä elämässä eri tavoin.

Aku, Bart, I-haa, Karvinen ja Rapa-Ripa ovat käyttäneet amfetamiinia tai heroiinia peruskoulun

jälkeen. Heillä on ollut lisäksi päihteiden käyttöön liittyvä ehdoton vankeustuomio tai tuomioita.

Wagnerilla ei ole ollut oikeusistuimien kanssa tekemisiä, mutta hän kertoo haastatteluissaan melko

runsaasta alkoholinkäytöstä, jolla on saattanut olla vaikutuksensa mm. työssä pysymiseen.

Pysyvästi työelämässä mukana ollut Ville Vallaton kertoi haastattelun yhteydessä oikeudessa

saamastaan tuomiosta, joka muutettiin yhdyskuntapalveluksi. Päihteiden kanssa hänellä ei ole

koulun lopettamisen jälkeen ollut tekemistä. Masi suoritti ammatilliset opinnot peruskoulun jälkeen

ja asevelvollisuuden toisella yrittämällä.  Hänellä ei ole ollut aikuisiässä ongelmia rikollisuuden,

alkoholin tai muiden päihteiden kanssa.
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Kuviossa 3 kuvataan nuorten kehitykselliset erityisvaikeudet kuudella alueella. Kaikille

tutkimuksen kohteena olleille nuorille oli yhteistä koulunkäynnin ongelmat (tekijä 1) yläasteella.

Kuvion keskiössä, kaikkien kehityksellisten riskitekijöiden leikkauspisteessä näkyvät ne tapaukset,

joissa eri tekijöiden kasautuma on suurin.

Kuvio 3. Erityiset kehitykselliset riskitekijät.

1. Kasaantuneet koulunkäynnin ongelmat nuoruusiässä

2. Yksilölliset koulun aloitusvaiheen ongelmat

3. Yksinhuoltaja- tai avioeroperhe

4. Vanhempien runsas alkoholinkäyttö/perheväkivalta

5. Sopeutumisvaikeudet nuoruusiässä: päihteiden käyttö

6. Sopeutumisvaikeudet nuoruusiässä: rikollisuus

4.2.1 Koulunkäynnin kulku tapauskohtaisesti

Haastateltavat jakautuvat kolmeen ryhmään erityisluokkasiirtojensa ajankohdan perusteella. Kaksi

siirrettiin esy-luokalle ala-asteella, kolme seitsemännellä luokalla ja kolme myöhemmin yläasteella

(ks. liite 3, elämän kulun kuvaajat). Koska jokainen haastateltavista on siirretty sopeutumattomien

opetukseen, on varmaa, että koulunkäynnissä on ollut ongelmia. Siirtopäätöksiä varten laadituissa

asiakirjoissa erityisopetukseen siirtämisen syiksi on todettu poikien heikko koulumenestys,

alisuoriutuminen, sopeutumattomuus yleisopetuksen ryhmiin ja huono koulumotivaatio, joiden

takia erityisopetuksen tuen on katsottu olevan tarpeen.
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Kaikki haastateltavat, myös ne, jotka eivät ole jääneet luokalleen, ovat olleet 14 -vuotiaita

käydessään seitsemättä luokkaa. Karvinen ja Rapa-Ripa olivat saaneet siirron erityisluokkaan jo ala-

asteen aikana. Molemmat olivat myös jääneet ala-asteella luokalle. Seitsemännelle luokalle

siirryttäessä Rapa-Ripa oli koulukodissa ja Karvinen oli ollut kuudennen luokan kevään sijoitettuna

lastensuojelulaitokseen koulu- ja kotiongelmien vuoksi.

I-haan, Masin ja Ville Vallattoman koulunkäynnin ongelmat kärjistyivät seitsemännellä

luokalla ja päätyivät erityisluokkasiirtoihin. Masi sai asian tarkastelukulmasta riippuen lykkäyksen

tai kertasi ensimmäisen luokan, mutta I-haa ja Ville Vallaton kävivät ala-asteen luokat ikätoveriensa

kanssa.

Aku ja Bart siirtyivät erityisluokalle kahdeksannella luokalla kerrattuaan seitsemännen

luokan. Wagner oli edennyt koulu-urallaan jäämättä luokalle, ja vaikka hänellä oli ollut jo

kahdeksannella luokalla ongelmia suoriutumisessa ja käyttäytymisessä, erityisluokkapäätös tehtiin

vasta yhdeksännen luokan alusta alkaen.

Poikien koulunkäynti ennen erityisopetukseen siirtämistä

Jokaisen pojan kohdalla tehtiin lausunto erityisopetukseen siirtämistä varten. Lausuntojen

kirjoittajina ovat olleet perheneuvolan psykologit, koulupsykologit ja varsinkin yläasteen aikana

tehtyjen siirtojen kohdalla koulukuraattorit. Seuraavassa on koottu asiakirjoista tapauksittain tiedot

poikien tilanteista ennen erityisopetukseen ottamista.

Akun sopeutumisvaikeudet koulun aloitusvaiheessa maalle muuttamisen yhteydessä eivät

johtaneet erityisopetussiirtoon. Syynä oli osaltaan ehkä se, että lähistöllä ei ollut tarjolla

erityisopetuksen luokkia. Opiskelu sujui ala-asteen aikana hyvin, koska päättötodistuksen keskiarvo

oli tasan kahdeksan. Ala-asteen aikana sijaisvanhemmat erosivat, ja Aku muutti toiselle

paikkakunnalle äidin kanssa. Silloin koulukin vaihtui.  Seitsemännen luokan syksyllä Aku karkasi

sijaiskodistaan ja hän jatkoi koulunkäyntiään yleisopetuksessa asuen lastenkodissa. Tuolloin Akulla

alkoi olla runsaasti luvattomia poissaoloja, ja hän jäi seitsemännelle luokalle jätettyään ehdot

suorittamatta. Toinen kerta seitsemännellä luokalla ei sujunut paremmin, Akua varten tehtiin

erityisjärjestelyjä, ja hänet päästettiin kahdeksannelle luokalle. Kahdeksannen luokan syksyllä Aku

ei kuitenkaan mennyt kouluun, ja hänet siirrettiin erityisluokalle, jonne hän myös itse oli toivonut

pääsevänsä.

Bartin ala-asteen päättötodistuksen keskiarvo oli 6.7. Muuton takia koulu vaihtui viidennellä

luokalla. Yläasteella tilanne huononi, koska hän jäi erityisluokalle siirtämistä varten tehtyjen

asiakirjojen mukaan seitsemännelle luokalle runsaiden luvattomien poissaolojen vuoksi.

Kerrattuaan seitsemännen luokan Bart pääsi kahdeksannelle luokalle heikoin arvosanoin, koska

poissaolot eivät olleet loppuneet. Poissaolot jatkuivat kahdeksannella luokalla, eikä Bart koulussa

ollessaan kyennyt keskittymään opiskeluun. Hänet siirrettiin erityisluokalle. Alueen

sosiaalityöntekijät tukivat perhettä Bartin saamiseksi päivittäin kouluun.

I-haan ala-aste sujui hyvin, keskiarvo oli kahdeksan. Ala-asteen ajan koulu pysyi samana,

mutta vanhemmat erosivat I-haan alkaessa opiskelun yläasteella. Käyttäytyminen koulussa muuttui

olennaisesti yläasteella. Erityisopetukseen siirtämistä varten tehdyssä lausunnossa todetaan, että I-

haa alkoi kiusata henkisesti ja fyysisesti muita, hiljaisempia oppilaita heti 7. luokan alusta.

Kiusaaminen väheni, mutta I-haan häiriköiminen oppitunneilla lisääntyi, ja alkoi ilmetä luvattomia

poissaoloja. I-haa selvisi lausunnon mukaan täpärästi kahdeksannelle luokalle, jolloin hänelle

hankittiin erityisluokkapaikka.

Karvisen koulunkäynti alkoi ensimmäisen luokan kertauksella. Hän oli käynyt ennen koulun

aloitusta sairaalassa tutkimuksissa puheen viivästymisen ja keskittymisvaikeuksien vuoksi, mutta

aloitti koulun yleisopetuksessa. Vasta neljännellä luokalla päätettiin siirtymisestä erityisluokalle.

Lausunnossa kerrotaan Karvisen kokeneen kouluun liittyvät vaatimukset liian suurina, vaikka testit
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osoittivatkin hänen olleen oppimisedellytyksiltään ikätasollaan. Liian suuret vaatimukset aiheuttivat

pakenemista vaikeista tilanteista koulussa ja kotona, ja Karvista kuvataan lausunnossa vaikutteille

alttiiksi ja epäasiallisista puuhista innostuvaksi. Karvinen siirtyi viidennen luokan syksyllä

erityisluokalle. Koulussa keskiarvo oli kuuden tasolla koko ala-asteen ajan.

Masi aloitti koulun yleisopetuksessa, jossa todettiin, että poika ei ollut koulukypsä. Masi

lopetti koulunkäynnin helmikuussa, ja jatkoi uudelleen ensimmäisellä luokalla seuraavana syksynä.

Keskiarvo oli ala-asteen päättövaiheessa 6.1, ja tuossa vaiheessa koulun kehotuksesta vanhemmat

ottivat yhteyttä perheneuvolaan kouluvaikeuksien vuoksi. Syksyllä yläasteelle siirryttyään Masi jäi

kokonaan pois koulusta. Erityisluokkasiirtoa varten tehdyissä asiakirjoissa Masia kuvataan

alisuoriutujaksi, jolla on ollut keskittymiskyvyttömyyttä, väsymystä ja haluttomuutta. Häntä

kuvataan normaalitasoiseksi seitsemäsluokkalaiseksi, jonka puutteelliset perustiedot ja -taidot

vaikeuttavat koulunkäyntiä. Masi siirrettiin erityisluokalle, ja alueen sosiaalityöntekijät tukivat

perhettä Masin kouluun saattamisessa.

Rapa-Ripa sai perheneuvolan tekemiin tutkimuksiin perustuneen koululykkäyksen.

Seuraavana vuonna psykologi totesi lausunnossaan hänen voivan aloittaa koulunkäynnin, mutta

suositteli aloittamista erityisluokalla. Suoriutuminen vastasi heikkoa keskitasoa, mutta Rapa-Ripa

oli epävarma ja kannustuksen tarpeessa. Koska soveliasta erityisluokkapaikkaa ei löytynyt syksyllä,

päätettiin, että Rapa-Ripa aloittaisi koulun yleisopetuksessa. Erityisluokkasiirto purettiin. Opiskelu

ei edennyt toivotusti ensimmäisellä luokalla, Rapa-Ripa ei sopeutunut isoon ryhmään ja jäi

opiskelussa jälkeen. Tehtiin uusi erityisluokkasiirto, ja Rapa-Ripa jatkoi koulunkäyntiä

erityisluokalla toisen luokan syksystä lähtein. Viidennen luokan keväällä keskiarvo oli 5.9.

Kuudennen luokan syksyllä poissaoloja oli lähes kolmesataa tuntia. Rapa-Ripa jäi kuudennelle

luokalle, ja silloin hänet siirrettiin koulukotiin. Koulukodissa kuudes luokka ei sujunut paljoa

paremmin, mutta runsaista poissaoloista huolimatta Rapa-Ripa saatiin seitsemännelle luokalle.

Samaan aikaan hänet siirrettiin toiseen lastensuojelulaitokseen. Siellä koulu teki sijaisperheen

kanssa yhteistyötä, jotta Rapa-Ripa sai peruskoulun päätökseen ennen oppivelvollisuusiän

täyttymistä.

Ville Vallaton kävi ala-asteen yleisopetuksessa. Koulu pysyi samana, koska perhe ei

muuttanut kertaakaan Villen kouluaikana.  Seitsemännellä luokalla tehtiin erityisluokkasiirto, jota

varten tehdyssä lausunnossa kuvataan Villen koulunkäyntiin liittyneitä ongelmia.

Käyttäytymisongelmia oli lausunnon mukaan ollut jo ala-asteella, varsinkin viimeisen luokan

aikana. Ala-asteen päättövaiheessa keskiarvo oli kuitenkin seitsemän. Seitsemännellä luokalla

ongelmia oli erityisesti teoriatunneilla, jolloin Ville käyttäytyi häiritsevästi ja hänellä oli

yhteenottoja monien opettajien kanssa. Aiheettomia poissaoloja oli jonkin verran, ja jouluna Villellä

oli todistuksessaan kaksi nelosta. Ville siirtyi kokeiluluonteisesti erityisluokalle, ja koska

työskentely tuntui sujuvan siellä yleisopetusta paremmin, hänet siirrettiin erityisluokkaan virallisesti

seitsemännen luokan keväällä.

Wagnerin keskiarvot ala-asteella olivat tasaisesti kuuden ja puolen tasolla. Wagner kävi koko

ala-asteensa samassa koulussa, koska perhe ei muuttanut kouluaikana kertaakaan. Yhdeksännellä

luokalla tehdyissä asiakirjoissa todetaan, että Wagner ei ollut yläasteen aikana jaksanut keskittyä

oppitunneilla opetuksen seuraamiseen eikä ollut tehnyt annettuja tehtäviä. Varsinkin lukuaineet

olivat olleet vaikeita. Luvattomat poissaolot olivat lisääntyneet ja Wagner oli häirinnyt

oppitunneilla pyrkien saamaan muut oppilaat mukaan toimintaansa. Koska pienryhmämuotoinen

erityisopetus ei pystynyt tukemaan riittävästi Wagnerin koulunkäyntiä, päädyttiin

erityisluokkasiirtoon yhdeksännen luokan syksystä alkaen.
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Koulutilanteet 14-vuotiaana

Poikien koulunkäynnin ongelmat näyttäytyivät myös eri tavoin heidän ollessaan 14-vuotiaita. Aku,

Bart ja Masi jättäytyivät kokonaan pois koulusta. Koulussa oppitunneilla oleminen lisääntyi vasta

erityisluokalle siirtymisen jälkeen, kun kouluun menemistä tuettiin lastensuojelun ja

erityisopetuksen keinoin. Koulumotivaatio ei myöskään ollut kovin korkea. Koulua käytiin

erityisluokallakin lähinnä siksi, että siten vältettiin siirtyminen koulukotiin.

I-haa, Karvinen, Ville Vallaton ja Wagner olivat seitsemännen luokan aikaan koulussa.

Karvinen opiskeli esy-luokalla, muut aloittivat yläasteen yleisopetuksessa. I-haalle etsittiin

koulunvaihdosta ratkaisua käytösongelmiin ennen erityisluokkasiirtoa. Ville Vallaton oli ennen

erityisluokalle siirtymistä koululla, mutta huonon käytöksen vuoksi opettajat eivät ottaneet häntä

oppitunneille. Niinpä hän vietti aikansa teknisessä työssä, jonne opettaja otti hänet työskentelemään.

Wagner kävi myös koulua, mutta oppimisvaikeuksien ja oppitunneilla sattuneiden välikohtauksien

vuoksi hän opiskeli useissa oppiaineissa laaja-alaisen erityisopettajan luona.

Rapa-Ripan tilanne oli suhteessa muihin haastateltaviin huonoin yläasteelle mentäessä. Hän

oli silloin melkoisesti tavallista seitsemäsluokkalaista vanhempi, koska koulunkäyntiä oli lykätty ja

hän oli jäänyt kuudennelle luokalle. Asiakirjoista käy ilmi, että luokalle jääminen uudelleen

koulukodissa olisi ollut aiheellista. Viranomaiset katsoivat kuitenkin, että lastensuojelulaitoksen

vaihtamisen yhteydessä hänet oli parempi päästää yläasteelle, koska aikuisen mitat saavuttanut

Rapa-Ripa ei todennäköisesti olisi sopeutunut ala-asteen opetusryhmään. Kuudennen luokan

kertaaminen uudelleen olisi tarkoittanut myös sitä, että oppivelvollisuusikä olisi täyttynyt ennen

kuin Rapa-Ripalla olisi ollut mahdollisuutta päästä peruskoulusta. Siksi ehdot katsottiin suoritetuksi

ja Rapa-Ripa aloitti uudessa laitoksessa yläasteen.

4.2.2 Tunne-elämän vaikeudet koulun alkuvaiheessa

Tunne-elämän vaikeuksia ja kouluun liittyviä ongelmia (ks. liite 4) oli alkuopetuksen aikana Akulla,

Karvisella, Masilla ja Rapa-Ripalla. Aku aloitti ensimmäisen luokan pienessä koulussa maalla,

Karvinen, Masi ja Rapa-Ripa asuivat kotona ja aloittivat suurilla ala-asteen kouluilla kaupungissa.

Karvinen aloitti yleisopetuksessa ja jäi luokalle ensimmäisellä luokalla. Masille annettiin

koululykkäys ensimmäisen luokan helmikuussa ja hän meni seuraavana syksynä uudelleen

ensimmäiselle luokalle yleisopetukseen. Rapa-Ripa aloitti koululykkäyksen jälkeen

yleisopetuksessa, mutta ensimmäisen luokan aikana varmistui, että oppilaspaikka erityisluokalla oli

tarpeen. Rapa-Ripa siirtyi ESY-opetukseen toisen luokan syksystä alkaen.

Aku aloitti koulunkäynnin sijaisperheessä maalla. Takana oli huostaanotto ja parin vuoden

jakso lastensuojelulaitoksessa, jonka jälkeen muutto sijaisperheeseen ja koulun aloitus seurasivat

toisiaan. Sopeutuminen uuteen ympäristöön ei ollut helppoa. Aku kuvaa yläasteella 1990-luvulla

tehdyssä haastattelussa käyttäytymistään ensimmäisinä koulupäivinä seuraavasti:

0588-0590 Haast: No. Aku: Eka päivä meni hyvin paitsi ett kellot soi niin mä en suostunu
juoksee. Must se oli jotenkin nöyryyttävää tai alentavaa.

0592-0595 Haast: Niin niin.
Aku: Kävelin. (naurahdus) Tais olla toka päivä kun ne ensimmäiset
sanat tuli opettajalle, ett haista vittu ja se on tommosess kyläkouluss
niin kun ihan hirveetä.

0597-0600 Haast: Joo.
Aku: Sitten eka luokkaa oli sekin, kun mä roikuin hampaill mun
opettajan kädess kiinni ett ois. Sitt se nosti tolleen ja mä tulin
hampain mukana.
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Karvisen koulun aloittamisen ajankohdasta kertoessaan äiti ja poika olivat eri mieltä. Äiti

muistelee, että koulunkäynnin aloitusta lykättiin. Erityisluokalle siirtämistä varten laadituista

asiakirjoista kävi ilmi, että Karvinen jäi ensimmäiselle luokalle. Koulupsykologin erityisluokalle

siirtämistä varten laatimassa lausunnossa kerrotaan, että Karvinen kävi jo ennen koulun aloittamista

tutkimuksissa sairaalassa lähinnä puheen kehityksen viivästyneisyyden ja keskittymisvaikeuksien

takia. Seuranta aloitettiin Karvisen ollessa 3-vuotias ja sitä jatkui kuuden vuoden ajan. Kouluaikana

keskeisenä vaikeutena oli levottomuus luokkatilanteissa.

0924-0925 Haast: Monta vuotta [yleisopetuksessa]?
Karvinen: Viis. Mä jäin ekalla luokalla, mä jäin luokalle.

Sekä äiti että poika mainitsevat haastatteluissaan saman episodin Karvisen ensimmäisen

luokan ajoilta. Karvisen levottomuus opetustilanteissa oli aiheuttanut kurinpidollisia toimenpiteitä.

Seuraavassa on äidin kuvaus tapahtumasta:

3580-3587 Haast: Niin jatka vaan.
Karvisen_äiti: Karvinen sai joo vuoden lykkäystä siit koulusta ja sitt
oli semmonen ku AA eka luokalla ja toka luokalla Karvisen opettaja. Ja
Karvinen kun oli villi, semmonen levoton ei pysyny paikoillaan niin se
sähköjohdolla kuule, toisen vanhemman, tai poika kerto äitille ja äiti
soitti mulle. Mä ensin en uskonu mutt piti paikkasa, sähköjohdolla hei
pulpettiin laitto Karvisen kiinni. Mulle sitt sanottiin ett mä oisin
voinu valituksen siitä opettajasta.

Masi laitettiin ensimmäiseltä luokalta helmikuussa kotiin, koska katsottiin, että hän ei ollut

koulukypsä. Oppilaskorttiin tapahtuma on kirjattu luokalle jäämisenä. Asia tuli yllätyksenä

vanhemmille, vaikka viisivuotistarkastuksessa oli ollut puhetta asiasta. Koulusta ensimmäisen

luokan syksyllä kotiin tulleesta raportista ei käynyt ilmi, että tilanne olisi ollut niin vakava.

1267-1270 Haast: Oliks se sitten vasta helmikuussa sitten, kun ne ilmoitti, et
nyt …
Masin_äiti: Tammikuun loppua muistaakseni niin niin sillon sanottiin,
et tästä nyt ei tuu mitään.

Masille oli kirjoitettu lähete sairaalaan neurologisiin tutkimuksiin, mutta paikka

sairaalajaksolle olisi tullut syksyllä juuri silloin, kun Masin oli määrä aloittaa uudelleen

ensimmäinen luokka. Vanhemmat päättivät luopua tutkimuksista ja Masi aloitti samassa koulussa

uudelleen ensimmäisen luokan.

3716-3718 Haast: Joo.
Masin_äiti: Sitten hmm aivan loppukesästä niin meille ilmotettiin, että
nyt hänellä on paikka neurologisella osastolla.

3720-3723 Haast: Ahaa.
Masin_äiti: Ja sinne olis siis pitänyt, hmm, mennä siinä vaiheessa
juuri silloin, kun Masin piti aloittaa tämä uudelleen koulun käynti eka
luokalla.

Koulusta pois jääminen oli kova kokemus pienelle Masille varsinkin, kun tilanne tuli

kotiväelle niin nopeasti, että Masille ei ehditty hankkia esikoulupaikkaa tai muuta toimintaa koulun

tilalle. Poika oli aluksi äidin kanssa kotona.

1334-1336 Haast: Niin.
Masin_äiti: ensimmäisen kerran. Kerran tuota mä yritin saada häntä
tarhaan. Mä ajattelin, että pitäishän hänellä nyt jotain tekemistä.
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1338-1339 Haast: Joo.
Masin_äiti: et ei nyt oo ihan noin vaan kotona.

1341-1343 Haast: Just.
Masin_äiti: niin se rupes puhumaan sitten itsemurhista, ettei hän lähde
mihinkään.

Masi oli molemmissa haastatteluissaan melko vähäpuheinen muistellessaan koulun aloitusta.

Kouluaikana tehdyssä haastattelussa Masi ei halunnut tarkemmin puida lykkäykseen johtaneita

syitä.

0067-0069 Haast: No, siitä on jo niin kauan. No, joulun jälkeen, mä muistan
kuulleeni, sä pääsit sitten lomille?
Masi: Mmmm. Niin. Mä olin vähän aikaa himassa, sit mä pääsin tarhaan.

Aikuisena tehdyssä haastattelussa hän valottaa asiaa vähän enemmän. Syynä lykkäykseen oli

hänen mukaansa ollut vaikeus oppia ensimmäisellä luokalla vaadittuja asioita.

2655-2657 Haast: Joo. No mitäs, sull oli siellä muistaakseni yks tuplaus.
Masi: Joo ekaa luokkaa kävin. Mä en muista kuinka mä kävin siinä. Menin
seuraavann vuonn uudestaan sinne.

2659-2660 Haast: Joo. Mistäs se johtu?
Masi: En oppinu lukemaan sillon.

Rapa-Ripan kouluun menoa lykättiin ensin vuodella. Koulun aloitusvaiheessa pohdittiin,

tulisiko Rapa-Ripan mennä erityisluokalle vai yleisopetukseen. Ensimmäisessä haastattelussaan,

joka tehtiin yläasteen aikaan, Rapa-Ripa muisteli päiväkotipaikkojaan, mutta ei muistanut

lykkäystä.

0028-0030 No sitten sun piti tulla mulle [erityisluokkaan]
ekalle luokalle. Muistan, kun kävit jo tutustumassa. Mut sit sä et
tullutkaan.
Rapa-Ripa: Miks mä en tullutkaan?

0037-38 Haast: Mitä sä teit sitten ... Sä menit varmaan jollekin 0-luokalle?
Rapa-Ripa: Mä menin sit tonne ... mikä tää nyt on ... tonne
”naapurikaupunginosaan”.

Koulupsykologi arveli 0-luokan jälkeen tehdyssä lausunnossaan Rapa-Ripan voivan aloittaa

yleisopetuksen ensimmäisellä luokalla, koska alueelta ei tuntunut löytyvän sopivaa

erityisluokkapaikkaa. Aiemmin tehty siirtopäätös ESY-opetukseen purettiin. Rapa-Ripan opiskelu

ei kuitenkaan sujunut yleisopetuksessa, ja äiti antoi ensimmäisen luokan keväällä suostumuksensa

erityisluokkasiirtoon, joka tuli voimaan toisen luokan syksystä alkaen.

Myöhemmin, 2000-luvulla tehdyn haastattelun aikaan, Rapa-Ripan muisti on vahingoittunut

rankan päihteidenkäytön vuoksi, ja Rapa-Ripan lapsuuden muistot perhe-elämästä ja koulusta olivat

muuttuneet neutraaleiksi. Kun koulun asiakirjoista käy ilmi, että koulunkäyntiä lykättiin ja että

mahdollinen ensimmäiselle luokalle jäämisen vaihtoehtona toteutettiin siirto erityisluokalle, kuvasi

Rapa-Ripa alkuopetuksen aikana ilmenneitä oppimisvaikeuksia varsin maltillisesti.

3397-3399 Haast: Oli siihen aikaan siinä joo. No mites meni eka luokka?
Rapa-Ripa: No eka luokka varmaan meni ihan ihan siinä muitten kanss
opiskellessa, että tota se se oli varmaan semmost tutustumista aika
pitkälle eka vuosi siinä.

3405-3408 Haast: Muistat sä miten sull meni tavaamiset ja muut systeemit?
Rapa-Ripa: No tavaamiset varmaan oli oli varmaan vähän vahvempia
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aineita että niin kun matikan puolelt mä oon aina ollu aika huono,
että tota, kyll varmaan äidinkieli on ollu ihan hyvä.

Koska Rapa-Ripan aikuisena tehty haastattelun sisältö ei kaikilta osin vastaa tapahtunutta,

tarkentaa äiti tapahtumia seuraavassa.

4040-4041 Haast: Se oli se yhden vuoden siellä nollaluokalla?
Rapa-Ripan_äiti: Joo se vuos vielä kasvamaan, niin kun.

4043-4045 Haast: Joo, ja sitt tota alotti ihan siell tavallisella luokalla, ja
tota sitten?
Rapa-Ripan_äiti: Ekan vuoden.

4047-4048 Haast: Joo ja sitt tuli tokana vuonna sitten [erityisluokalle].
Rapa-Ripan_äiti: Joo.

4.2.3 Perhetilanteet kouluaikana

Masi, Ville Vallaton ja Wagner asuivat koko kouluaikansa äidin, isän ja sisarustensa kanssa. Heidän

perheensä eivät edes muuttaneet poikien kouluaikana, joten asuinympäristön tai koulun vaihdoksia

ei ollut lukuun ottamatta erityisluokkasiirron mukanaan tuomia koulupaikan muutoksia. Muiden

haastateltavien perhetilanteessa tapahtui muutoksia kouluaikana.

Aku asui pari ensimmäistä elinvuottaan äidin luona. Äiti oli yksinhuoltaja, jonka neljästä

lapsesta Aku oli nuorin. Aku selvittää perheen sisäisiä sukulaisuussuhteita seuraavassa.

2101-2104 Haast: Joo, ett onks tota niin ... sitten sun siskoilla sama isä tai
sun siskolla siis ja veljellä, tolla, mähän tunnen kyllä sen …
Aku: Vanhimmall siskoll ja broidill on sama isä ja sitten nuoremmall
siskoll ja mull on eri isät, mutt ei kuitenkaan samat.

2106-2107 Haast: Joo.
Aku: Neljä lasta ja kolme nimee.

Kukaan lasten isistä ei asunut Akun kanssa yhtä aikaa kotona.  Kotielämässä oli usein vaarallisia

tilanteita, ja vaiheittain kaikki neljä lasta otettiin huostaan. Aku ja veli otettiin huostaan

samanaikaisesti. Vanhemmat sisaret asuivat tuolloin jo lastenkodissa.

Bartin, Karvisen, I-haan ja Rapa-Ripan vanhemmat erosivat poikien käydessä ala-astetta.

Bartin kotona alkoholilla oli iso rooli, ja sen takia tilanteet olivat joskus hyvinkin väkivaltaisia.

Eron jälkeen isä vietti lomia poikansa kanssa ja tapaili tätä muulloinkin jonkin verran. Karvisen

perheen eroon ei liittynyt väkivaltaa. Äiti kertoi eron syyksi sen, että Karvisen isällä oli muita

suhteita. I-haan perheessä avioero tuli yläasteelle siirtymisen yhteydessä, jolloin isä muutti pois

kotoa ja äidin miesystävä, myöhemmin aviopuoliso muutti kotiin.  Kaikki kolme lasta jäivät

asumaan eron jälkeen äitiensä luo. I-haan isä oli kiinteästi mukana lasten kouluasioissa ja

harrastuksissa myös eron jälkeen, eikä eroon liittynyt perheväkivaltaa. Rapa-Ripan perhe-elämässä

sen sijaan oli vaarallisia tilanteita ennen vanhempien eroa.

Bartin vanhempien avioero oli äidin kertoman mukaan käännekohta huonompaan suuntaan

pojan koulunkäynnissä, vaikka eron jälkeen kotona olikin rauhallisempaa.
0503-0512     Bartin_äiti:          ….Ja

tätä, niin, no, must tuntuu, et Bartilla on kans se sillä lailla ...
kanssa, et kun sillä alku, alkuvuosina, tai sillon ekalla ja tokalla
... suht koht se tykkäs käydä ja käydä kouluu ja et jakso, mut että
tuli avioero ja tota olihan se semmost riitasta justiin ja alkoholia
oli ja ... Ja tota, mut kun me tänne muutettiin, niin kodin vaihto ja
sitten koulu ja kaikki kaverit, niinku niin, se jotenkin lähti menemään
siit niinkun, et tota ... ja muutenkin, Bart on niinkun sillon
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alkuaikoina, kun erottiin, niin jotenkin se kohdisti sitä muhun
kauheesti, että ... ainakin, ja ...

Bart kaipasi isäänsä, eikä äiti saanut eron ja muuton jälkeen otetta ala-astetta käyvään

poikaansa. Bart kuvaa itse aikuisena vankilassa tehdyssä haastattelussa tuota ala-asteen loppuaikaa

seuraavasti:

3256-3264       Bart:    Ei mutsi oikein
pystyny mua ite piteleen silleen niin kun samall lailla enää, kun oli
sillon joskus kun oli faija. Ett ei se yksin pärjänny mun kans silleen,
ett mä lähin vaikk ikkunoista aina ulos kavereitten kaa johkin ja olin
yöt, voi olla ett olin viikonkin putkeen yöt ulkona, ja siit alko vähän
semmonen niin kun … tehtiin jotain pienii rikoksiikin välill. Jotain
kiskamurtoja tai jotain, ett se tuli silleen, ett just siihen kun. En
mä tiedä varmaan jo osaks vaikuttaa just toi lapsuus siihen mitä mä oon
nähny.

Karvisen perheen avioerossa ei ollut kyse perheväkivallasta, äidin kertoman mukaan eron

syynä olivat isän avioliiton ulkopuoliset suhteet.

6228-6230 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Mutt Karvisen isällakin rupes naisia olemaan! Eiks se oo
jännä.

Asumisjärjestelyt olivat Karvisen kouluaikana melko epätavalliset. Isä asui eron jälkeen

asunnottomaksi jäätyään pitkiä jaksoja omien lastensa, Karvisen äidin, tämän uuden miesystävän ja

näiden lasten kanssa samassa asunnossa.

6240-6244 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Ja vielä Karvisen isälle sanoin aika tulee, kun minä
tuun ja meen, ett mukulat kasvaa isommaksi, että muuten varmaan oisin.
Ja sitt se on väärä, vääriä päätöksii oon tehny tossa, että kun
Karvisen isä on asunu meillä.

6246-6248 Haast: Hmm.
Karvisen_äiti: Mutt kun sill ei oo kämppää. Mutt en mä voi olla
sydämetön, ajaa ihmist taivasalle!

Rapa-Ripan äiti oli ollut aiemmin avioliitossa, josta hänellä oli kolme lasta. Hän kertoo

avioliiton toisen aviomiehensä, Rapa-Ripan isän kanssa, rakoilleen jo silloin, kun Rapa-Ripa oli

vauva. Tuolloisen väliaikaisen eron aikana äiti oli tavannut henkilön, jonka kanssa oli kihloissa

haastattelua tehtäessä. Rapa-Ripan vanhemmat päätyivät lopulliseen eroon kuitenkin vasta

myöhemmin, Rapa-Ripan pikkusiskon syntymän jälkeen.

0990-0994 Haast1: Aha.
Rapa-Ripan_äiti: Tota, ja se oli semmonen ... Me oltiin sillon tota
... Rapa-Ripan isän kanssa asuttiin puol vuotta erossa, sillon Rapa-
Ripa oli vauva, ja sillon me tavattiin [kihlatun kanssa], mut se oli ... Se niinku
läsähti siihen se romanssi sitten ja ...

8194-8199  Haast: Joo.
Rapa-Ripan_äiti: Ja sillonkin Rapa-Ripan isän kans kun oltiin yhdessä,
niin se oli vähän vaikeet sitt, kun oli kuitenkin Rapa-Ripa, ja olihan
siin Rapa-Ripan ja pikkusiskon väliss se neljä vuotta. Mutt kuitenkin
niin sitä niin kun jotenkin tavallaan ajatteli ett no jospa se nyt
tästä ja jotenkin tuntu kun oli. M ei taas, mun ensimmäinen mies, se
ei käyny koskaan käsiks.
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4.2.4 Vanhempien alkoholinkäyttö ja perheväkivalta

Neljä pojista kertoo kouluaikana kotona tapahtuneesta perheväkivallasta. Karvisen kohdalla kyse oli

selkäsaunoista ja fyysisistä yhteenotoista äidin uuden puolison kanssa. Akun, Bartin ja Rapa-Ripan

kotona väkivalta oli myös vanhempien välistä, ja siihen liittyi usein liiallista alkoholin käyttöä.

Kukaan pojista ei yläasteen aikana tehdyssä haastattelussa tuonut esiin kotitilanteidensa vaikeuksia.

Aikuisena tehdyistä haastatteluista saa kuitenkin kuvan, että elämä kotona on ollut ajoittain hyvin

vaarallista. Seuraavassa kuvataan kotitilanteita haastattelukatkelmien avulla.

Aku muisteli yläasteella tehdyssä haastattelussa ainoastaan miellyttäviä asioita ajalta, jolloin

asui kotona. Aikuisena tehdyssä haastattelussa Aku kertoi ihannoineensa äitiään lapsena, mutta

kuvasi lapsuuden tilanteita kotona äidin luona melko realistisesti. Äiti oli sekakäyttäjä, ja kun

kotona oli vieraita, tilanteet saattoivat riistäytyä käsistä.

3331-3333 Haast: Joo.
Aku: Ett siellähän oli aika raju meininki joskus varsinkin, jos se
tappeli jonkun äijän kaa.

3335-3336 Haast: Äitisi?
Aku: Niin.

3338-3339 Haast: Joo.
Aku: Ett se ihan puukotti kerran jalkaan yhtä äijää.

Aku oli aikuisena käynyt läpi päihdekatkaisun ja sen yhteydessä joutunut käymään läpi

lapsuudenkokemuksiaan. Suhtautuminen äitiin oli sen myötä muuttunut. Aku kertoi äidin edelleen

olevan alkoholisti, mutta äidin elämäntapa oli muuttunut rauhallisemmaksi. Äiti ja poika olivat

yhdessä käyneet läpi menneisyyden vaikeita asioita.

3997-3998 Haast: Joo.
Aku: Ja sitt me ollaan puhuttu noi kaikki jutut läpi.

4000-4001 Haast: Just.
Aku: Me ollaan molemmat itketty.

4003-4004 Haast: No niin.
Aku: Pyydetty anteeks ja … annettu anteeks.

Myös Bart kertoi kotitapahtumista ja vaarallisista tilanteista vasta aikuisena tehdyssä

haastattelussa. Isä kohteli Bartia hyvin, mutta äiti ja sisko olivat perheväkivallan kohteena.

Molemmat vanhemmat käyttivät alkoholia reilusti, mutta Bart sanoi, että äiti lähti hänen kanssaan

usein ravintolasta kotiin, kun hän meni iltaisin etsimään vanhempiaan. Äiti myös piti kotia siistinä.

3532-3538 Haast: Joo. No sitt kerroit, että äiti huolehti siellä kotona
perussiisteydestä.
Bart: Niin kaikesta tollasist suurin piirtein, kun siell oli aina
faijan jäljilt kauheet viinasotkut ja mä olin itekin semmonen, ett mä,
mua aina hävetti se, ett jos tulee joku kaveri kun siell oli kaikkee
viinaa, lattiall viinapulloja ja kalaa ja jotain, siis niin kun ihan
semmonen sotkunen.

Bart kuvasi haastattelussaan, kuinka hän vähitellen vanhemmaksi kasvaessaan huomasi,

millaista äidin ja siskon elämä perheessä oli. Vaikka avioero olikin Bartille hankala asia, hän oli

lopulta sen kannalla.

3662-3666 Haast: Joo.
Bart: Ett nyt loppu toi äidin ja siskon niin kun rökitys, ett mä
asetuin oikeestaan sitä vastaan silleen, niin kun ett mä en ny jossain



56

vaiheess totellu sitä enää mitä se sano kun mä … niin kun ett mä olin
ett saatana lyö vaikk mua, mutt ett vittu niihin et koske, niin kun
ett.

3668-3670 Haast: Joo.
Bart: Sitt jossain vaiheess tuli semmonen viimenen pisara, ett mä
halusin itekin eroon, ett se niin kun lähtee sielt kämpästä.

3758-3762 Haast: Mmm.
Bart: Mä vaan aloin tajuun niin kun sen homman nimen ja sitt mä aloin
vihata silleen sitä niin kun, ett … miten se kohtelee äitii ja mitä se
kaikkii oli tehny siskolle siin mennein vuosina, ja …Jotenkin. (ääni
hiljenee)

Bartin äiti kertoi miehensä olleen käytökseltään arvaamaton ja väkivaltainen alkoholin

vaikutuksen alaisena. Perheessä oli työnjako, jonka mukaan Bartin siskon tehtävänä oli varmistaa,

että asunnon takaovi ei ollut lukossa, jotta äiti ja lapset pääsivät isän riehuessa karkuun.

6830-6833 Haast: Joo.
Bartin_äiti: Ja Bartin isosisko monta kertaa jo aukas niin kun
takaoven, ja ett hmm, se niin kun sillä laill huomioitiin, ett justiin,
ettei pääse tapahtuun mitään niin kun.

6835-6836 Haast: Joo.
Bartin_äiti: Sillä laill väkivaltaa, ett mä mieluummin lähden pois.

Bart kertoi pyydettäessä parista tapauksesta, jotka kuvaavat kodin tapahtumia ennen avioeroa.

Kotona saattoi olla oman perheen lisäksi vieraita. Öisillä juhlilla oli vakavia seurauksia.

3785-3789 Haast: Joo.
Bart: Niin sitt se mutsi, siin oli mutsin kaveri ja mutsi ja faija ja
sitt tota niin mutsi ja faija oli alkanu jotain riiteleen ja tää mutsin
kaveri oli ottanu puukon ja sitt mä herään aamulla niin faija oli
sairaalass silleen ett se oli tosi lähelle menny sydäntä se lyönti ja.

3791-3797 Haast: Voi että.
Bart: Ja mutt sitt faija heitti itekin niit puukkoja, ett kerran me
oltiin lähöss takaovest karkuun, kun se alko riehuu siell jotain ja
mutsi ja systeri oli menny. Ja sillonkin se mun kaveri, yks Jari, oli
siellä niin puukko lens niin kun pystyyn tohon semmoseen puukarmiin
takaoven puukarmiin niin kun ihan tohon niin kun viereen. (näyttää
ruokalan ovea)

Karvisen kotona asui äidin erottua isästä myös äidin poikaystävä, kuten Karvinen nimittää

äidin uutta puolisoa haastatteluissaan. Karvisen ja uuden puolison välit eivät olleet hyvät. Äidin

kertoman mukaan kotoa katosi rahaa ja esineitä, varsinkin hänen puolisolleen kuuluvia. Kun niitä ei

löytynyt, oli seurauksena selkäsaunoja, jotka puoliso pani toimeen. Tulehtunut kotitilanne johti

siihen, että Karvinen asui lastensuojelulaitoksessa kuudennen luokan aikana.

1005-1006 Haast: Se unohtaa kaiken. Tota niin minkäs takii se Tutkan keikka tuli?
Karvinen: Hmm äidin poikaystävän takii.

1008-1013 Haast: Oliks tää sillon just tää remmijuttu ja muu?
Karvinen: Oli ja mä olin just viel siinä iässä että vielä aina kun tuli
remmii niin mä tietysti uhmasin ja sitten mä jäin viel soittaa suuta
siihen, itku kurkussa ja huusin, ett tiet sä kaikkee. Mä aamulla
heräsin mä jatkoin sitä niin kun. Se oli semmost niin kun … auta, ota
selvää totuudest niin kun aikaa.
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1015-1016 Haast: Mutt lastensuojelu sitten niin kun ...
Karvinen: Joo joo.

1018-1024 Haast: Tuli siihen väliin?
Karvinen: Joo joo joo tuli tuli ja se oli ehkä ihan helpompaa että äiti
sai silleen hermolomaa ja… sitten äidin poikaystävä se ei saanu
hermolomaa, kun se odotti mua. Mutta äiti sai silleen, ett se sai niin
kun keskittyy muuhunkin asiaan ett ei joudu koko ajan miettii ett
kumpaakin puolta … se joutu pitää niin kun hyvällä päällä niin kun
silleen.

Karvisen mielestä lastensuojelusijoitus oli Karvisen äidilleen suoma loma, ja toisaalta vain

väliaika äidin poikaystävän kanssa käydyssä taistelussa, joka jatkui sijoituksen päätyttyä.

Rapa-Ripan äiti pohtii myöhemmässä haastattelussaan kotitilanteen vaikutusta Rapa-Ripan

elämään. Rapa-Ripa oli vankilassa haastattelun tekoaikaan. Haastattelussa tuli puhe arvesta, joka

äidillä oli kasvoissaan. Kysyttäessä tarkemmin vaarallisista tilanteista Rapa-Ripan äiti otti

esimerkiksi tapahtuman ajalta, jolloin Rapa-Ripa oli alle kouluikäinen.

8401-8403 Haast: Joo.
Rapa-Ripan_äiti: Ja [Rapa-Ripan isoveli] sano, ett kun hän muistaa aina sen ett Rapa-Ripaa,
niin kun, että kun se oli hänen kainaloss, ja itki ja pelkäs …

8405-8406 Haast: Joo.
Rapa-Ripan_äiti: … kun Rapa-Ripan isä hakkas mua.

Tilanne ei ollut ainutkertainen. Äidin ensimmäisestä avioliitosta olevat, Rapa-Ripaa

vanhemmat veljet joutuivat puuttumaan tilanteiseen, jonka seurauksena perhe päätyi oikeuteen.

Tämän jälkeen äiti päätti ottaa avioeron.

8408-8413 Haast: Niin ett se on sill tavalla vaikuttanut?
Rapa-Ripan_äiti: On on kyllä, ja sitt se teki kiusaa, Rapa-Ripan isä
pojille. Ja sitt Rapa-Ripan ensimmäinen isovelihän joutu sillon kerran
tulemaan niin sill oli pesäpallomaila, kun Rapa-Ripan isä riehu sen
veitsen kans ja mähän otin siit veitsest kii, ett mull oli käsi vielä.
Ja siithän tuli ihan sitten rosisjuttu.

8415-8420 Haast: Joo.
Rapa-Ripan_äiti: Ett sitt Rapa-Ripan isä katkas puhelimen johdot tässä
ja Rapa-Ripan toinen isoveli lähti soittaan kioskist poliisit,
poliisit tuli. Rapa-Ripan isä oli sillon ihan humalassa ja ne vei sen
sitt, niin Rapa-Ripan ensimmäinen isoveli tota mailalla löi Rapa-Ripan
isän käteen kato, ett se sai sen veitsen …

8422-8424 Haast: Joo.
Rapa-Ripan_äiti: … pois kädestä, ja sehän murtu. Mutt ja sitt me
oltiin koko sakki rosiksess. Yleinen syyttäjä laitto sen sinne.

4.2.5 Päihdeongelmat ja rikollisuus

Kouluaikana tehdyissä haastatteluissa alkoholin ja huumeiden käytöstä puhuttiin vähän. Syynä on

varmasti ollut se, että haastattelijoina olivat kuraattori, sosiaaliviraston edustaja tai opettaja. Pojat

tiesivät kunkin ammattiryhmän velvoitteesta puuttua kuulemiinsa rikollisiin tai terveyttä

vaarantaviin seikkoihin ja välttivät arkoja aiheita.

Osa haastateltavista puhui aikuisena tehdyissä haastatteluissa päihteiden käytöstä avoimesti.

Aku, Bart, I-haa ja Rapa-Ripa kertovat kovien huumeiden, amfetamiinin ja heroiinin käytöstään.
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Näillä neljällä aineiden käytön rahoittamiseen liittyi rikollisuutta, joista he joutuivat tekemisiin lain

kanssa. Aku kävi läpi pitkän katkaisujakson, Bart ja Rapa-Ripa saivat ehdottomat

vankeusrangaistukset ryöstöistä ja I-haa kävi haastattelujen jälkeen suorittamassa lyhyen

ehdottoman tuomion, joka liittyi myös osaltaan aineiden hankkimiseen. Karvinen kieltää

haastattelussaan päihteiden käytön kokonaan. Äidin kuvaus Karvisen lähettämisestä kotoa hoitoon

ja perheen häätöön johtaneista tapahtumista antoi toisen kuvan tilanteesta. Sekä äiti että poika

puhuivat rikoksista, ja Karvinen kävi myös haastattelujen jälkeen suorittamassa lyhyen ehdottoman

tuomion, joka liittyi aineiden hankkimiseen tarvittaviin rahoihin.

Masi ja Ville Vallaton antoivat kuvan nuorille miehille melko tavanomaisesta

alkoholinkäytöstä, mutta Wagnerin kuvaus omasta alkoholinkäytöstään saa kuulijan pohtimaan,

olisiko työssä käymisen ja kuvatunlaisen elämäntavan yhdistäminen mahdollista. Masilla ja

Wagnerilla ei ollut yhteentörmäyksiä lain kanssa kouluajan jälkeen. Ville Vallaton kertoi

haastattelussa oikeudenkäynnistään, jonka seurauksena hänelle annettu tuomio muunnettiin

yhdyskuntapalvelukseksi.

Maltillinen päihteiden käyttö

Masi ja Ville Vallaton olivat aikuisena tehtyjen haastattelujen aikaan mukana työelämässä. Masi oli

keskeyttänyt työn teon mennessään suorittamaan aiemmin lykättyä asevelvollisuuttaan, ja Ville

Vallaton työllisti yksityisyrittäjänä itse itsensä. Kummankaan silloiseen päivärytmiin päihteiden

käyttö ei olisi sopinut.

Masin haastattelu tehtiin silloin, kun hän oli asepalveluksessa ja lomalla. Kaverit, joihin hän

tutustui ollessaan pois koulusta, käyttivät huumeita ja osa heistä on nyt aikuisena varsin

huonokuntoisia narkomaaneja. Masin oma päihteiden käyttö on ollut melko maltillista. Seuraavassa

hän kuvaa vapaa-ajan viettoaan armeijassa.

3530-3533 Mitä sä nykyään teet, siis kavereitten
kans, jos sä oot liikkeellä sitten kun näätte nyt kun sä oot lomilla ja
muuta, niin mitä te teette?
Masi: Me melkein istutaan kahvilla tai sitten käydään ravintolassa.

Ville Vallaton muisteli aikuisena tehdyssä haastattelussaan kouluaikaista päihteiden

käyttöään, josta hän ei aiemmin, yläasteella tehdyssä haastattelussa ollut puhunut. Pyydettäessä hän

selitti kouluaikaista tapahtumaa, joka oli jäänyt haastattelijan mieleen.

1247-1253 Haast: Nimittäin kerran rehtori soitti mulle kun mä olin kotona
sairaslomalla, niin että tota niin se oli soittanu sun äidille sun
kanssa ja ei kun sun äiti soitti mulle, anteeks, ja sano ett mikä
siell on kun rehtori soitti että Villen pitää lähtee kotiin kun Ville
on niin väsynyt (naurua) ett … kerro nyt!
VilleV: En mä muista. Kyll kai siell tuli pilvee polteltuu sitt, vähän
rajumminkin, kai.

1255-1256 Haast: Niin oliks se pilveä, siis?
VilleV: Joo.

Kun haastattelussa vähän myöhemmin palattiin saman päivän tapahtumiin, kuvasi Ville

hieman tarkemmin silloin kyseessä olleita päihteitä.

1278-1279 Haast: Tää legendaarinen päivä, kyllä.
VilleV: Niin niin se on.

1281-1284 Haast: Jollon mä en ollut paikalla niin.
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VilleV: Joo joo, niin sillonhan sillonhan sillon oli, oliks se nyt
lava vai puol toist lavaa lonkeroo ja sitthän me kai kaikki otettiin
pari Pamii ja sitt juotiin.

1286-1287 Haast: Niin ett se oli Pameja?
VilleV: Joo joo.

Vaikka Ville Vallaton ei pitänytkään kuvaamaansa tapahtumaa eikä vastaavia nuoruusaikaisia

tilanteita vaarallisina tai koulunkäyntiin sopimattomina, oli hänen suhtautumisensa päihteisiin

muuttunut aikuisuuden ja työssä käynnin myötä.

1476-1477 Haast: Niin.
VilleV: Ei enää sitt nappaa ne hommat.

1479-1481 Haast: Joo. Muuten tost edelleenkin niist Pameista ja muista sanoit,
mikäs sun suhde nykyään on niin kun kamoihin.
VilleV: En mä vedä mitään.

Wagner palautti mieleensä saman tapahtuman kouluajalta kuin Ville Vallatonkin. Hän esitti

tapahtuman ulkopuolisen näkökulmasta, mutta oli itsekin kertomansa mukaan saapumassa kouluun

perheen yhteiseltä matkalta alkoholipitoisia juomia mukanaan.

1824-1826 Haast: Tarkotti mutt sille ei sanottu suoraan sitä.
Wagner: Joo kato kun siis se oli sellanen tilanne, että me oltiin tulos
meilt oli varmaan koko perhe me oltiin laivalla käymässä.

1828-1831 Haast: Niin olitte te, sä olit anonut luvan ensin.
Wagner: Joo ja sitten tota me oltiin taksill mun mielest tuloss mä sanoin
ett mä meen täst kouluss käymään, että oliks me sovittu Akun kans just
jotain, ett me lähetään koulun jälkeen johonkin tai jotain.

1833-1838 Haast: Joo.
Wagner: Mull oli reppu seläss, mull oli pari lonkeroo siell mukana sitten
ja tota mä kävelin sinne alas, koko luokka tyhjä. Sitt mä muistin, ett ei
perkele ett onkohan niill liikuntatunti, ett ne on siell ylhäällä. Niin
mä kävelin, tulin portaat ylös siihen käytävälle näin. Niin ensimmäiseks
mä näin ikkunalaudat näin ja pitkät rivit ikkunoita.

1840-1842 Haast: Hmm.
Wagner: Niin jengi käveli niitt ikkunoit pitkin ja piti niist sitten

jotenkin silleen näin, ett niin kun ikkunoitt pitkin käveli periaatteess.

Wagnerin asenne huumeisiin oli aikuisena tehdyssä haastattelussa kielteinen, kouluaikaiset

kokeilut olivat jääneet taakse.

2530-2532 Haast: No mikä sun suhde on muuhun kamaan, nimittäin kun sä ... nekin
mikä sull oli kouluaikana?
Wagner: Ei siis.

2534-2536 Haast: Kun ne kiipeili siellä pitkin.
Wagner: Sanotaan näin, että ehkä pilvee kaks tai kolme kertaa polttanu
joskus sillon viistoistvuotiaan, mutt ei mitään muuta.

Vaikka Wagner ei aikuisena ole ollut tekemisissä huumeiden kanssa, on hänellä ollut

seuraavan katkelman mukaan vapaa-aikana melko raskasta alkoholinkäyttöä, joka lienee vaikuttanut

myös työssä pysymiseen. Haastattelua sovittaessa hän oli kertonut puhelimessa, että työsuhteen piti

jatkua vielä usean kuukauden ajan, mutta haastattelua tehtäessä hän oli juuri riitautunut esimiehen

kanssa poissaoloista työpaikalta ja oli lopettanut tuon työsuhteen.
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2508-2511 Haast: Hmm niin oli joo.
Wagner: Siell oltiin, no siell tietenkin otettiin keittoo. Sitt oltiin …
viikko täällä. Sitt mull oli kaverin tuparit siellä, ett nyt on niin kun
ollu sellanen että joka viikonloppu on nyt ollu.

2513-2515 Haast: Näinhän se kesällä usein menee, kun on lomalla.
Wagner: Joo ja kun nyt on sitt ne kolmepäiväset tota niin niin polttarit
tulossa. No se nyt on keiton ottoo.

2517-2520 Haast: Hmm.
Wagner: Nyt kolme päivää ja sitt lähetään Lappiin, no se sellast pient
tissutteluu siell sitt taas. Mutt ett kuitenkin koko ajan, niin kun joku
bisse on kädessä.

2522-2524 Haast: Joo.
Wagner: Ja niin poispäin ja sitt tullaan sielt takas niin sitt on taas ne
kaverin häät, ja ne kestää pari päivää.

2526-2528 Haast: Joo.
Wagner: Ja se on taas ottoo. Mutta sitten sitt se niin kun se rupee tas
rauhottuun.

Huumeiden käyttäjät

Akun päihteiden käyttö alkoi kouluaikana, mutta tilanne riistäytyi todella vakavaksi vasta

peruskoulun jälkeen. Aikuisena tehdyssä haastattelussa Aku pohti päihdekierteeseen johtaneita

syitä. Hän oli siinä vaiheessa käynyt läpi usean vuoden kestäneen katkaisuhoidon.

3685-3991 Haast: Niin.
Aku: Mä muistan sen, kun mull on tullu noit paljon, nyt sillon, kun
päihteet vakavoitti. Sillon … ja sillon ei oo samall ei oo semmonen
olo ett sängyn alle pitäs piiloon mennä, mutt kuitenkin niin semmonen,
ett sitä käsiteltiin, niin kun mikä on että kun pitää mennä sitten
nopeesti lähimpään kauppaan ostaan kaljaa, tai sitten … kamaakin tuli
toss jossain vaiheess imettyä, ja.

3709-3711 Haast: Ett sä oot päässy siitä?
Aku: Mä olin kaks ja puol vuotta yhteensä katkolla, niin siell joutu
kohtaamaan kaikki.

Alkoholin ja kannabiksen lisäksi Aku käytti amfetamiinia. Amfetamiinin käyttö ja työelämä

eivät sopineet yhteen, mutta rahat huumeisiin piti hankkia jostain. Hän oli osallistunut mm.

huoltoasemalle murtautumiseen. Aku pidätettiin toverinsa kanssa rikospaikalla.

1713-1714 Haast: Niin saaks kysyy mikä sun ongelma oli päihteissä?
Aku: Mulla oli amfetamiini.

1716-1717 Haast: Amfetamiini. Ei heroiini?
Aku: Ei.

1719-1721 Haast: Joo.
Aku: Ett kyll mä oikeestaan mä oon pelännyt niin paljon, ett en mä
siihen.

Bartin päihteiden käyttö alkoi myös jo kouluaikana, ja Bart on haastatelluista ainoa, jolla

oppivelvollisuus on suorittamatta. Poissaolot koulusta liittyivät päihteiden käyttöön, ja aikuisena
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tehty haastattelu nauhoitettiin vankilassa Bartin suorittaessaan sakkorangaistuksia, jotka oli

muutettu ehdottomaksi tuomioksi. Tulevaisuus vapauteen pääsyn suhteen oli vielä epävarma.

3078-3083 Haast: Onko?
Bart: No me oltiin heroiinin niin kun vierotusoireiss siell, ja sitt
yks kaveri sai puhutettuu, ett mennään ryöstää R-kiska. Mull ei ollu
siin mitään asetta eikä mitään. Mutta sill oli, ja sielt voi tulla.
Mutt mä yritän kaikki. Mä yritän ensinnäkin armeijaan, ett pääsisin
kun.

Bart pohti tulevan tuomion kestoa. Ensikertalaisena hän joutuisi suorittamaan puolet

tuomiosta ehdottomana.

3135-3137 Haast: Joo.
Bart: Ett siin on se kaks minimi. Mull on avunanto. Mull ei ollu mitään
puukkoo.

Kertoessaan suhteestaan huumeisiin Bart antoi ymmärtää, että hän hallitsi niiden käytön,

huumeet eivät hallinneet häntä. Lääkäreiden antama apu ei Bartin mukaan ollut ratkaisevaa, vaan

hän katsoi ratkaisseensa asian itse.

4905-4910 Haast: Niin.
Bart: Joo mä taisin kerran lopettaa sen ja sitt mä sorruin uudestaan ja
sitt mä nyt mä lopetin sen. Mutt nyt se loppu periaatteess tohon
Vantaalle. Sitt mä käytin Subuteksii niin kun enää lopuks niin kun ett
mä lopetin sen heroiinin Subutexilla ja nyt se loppu tuoll sitt
vangittaessa se Subuteksikin.

4926-4934 Haast: Välimuotoja ei enää niin kun oo.
Bart: Niin. Mä ite lopetan heroiinin, mikä on tosi hyvä lääke siihen,
niin kö, ja sitt alkaa vähitellen pienentää sitä Subutesta tai
Subuteksii tai lopettaa kokonaan. Ett siit ei tuu niin kovat ne
vierotusoireet kun heroinista. Mutt tota niin ne on sitt kestää paljon
pitempään. Mutt mull esimerkiks mä olin vetäny jo pari vuotta yli
Subuteksii niin ihan se oli ihan löysä homma ett ei siin. Vähän aikaa
mull oli joku lääkitys ja mä sain jotain Panacodeja ja jotain
rauhottavaa ja.

4936-4937 Haast: Niin ett ne siellä [vangitsemisen yhteydessä] autto sua?
Bart: Joo.

4939-4940 Haast: Joo se on hyvä.
Bart: Mutt se oli ihan niin kön helppo homma.

Huumeista täysin irti pääseminen ei kuitenkaan ollut tavoitteena. Bart arveli käyttävänsä

jatkossakin päihteitä, mutta toivoi pysyvänsä irti kovista huumeista jatkossa. Hän harkitsi anomista

pääsyä päihteettömälle osastolle seuraavan tuomion ajaksi.

3171-3174 Haast: Joo niin se nyt kannattaa. Ne on nuorille kuitenkin, ja sinne
tota ...
Bart: Ja kato täss on, kumminkin tääll on on, tääll niin kön jos haluu,

niin kön nyt, niin kyll täällä sais mitä vaan.

3176-3177 Haast: Ilmeisesti joo, siis joka paikassa.
Bart: Mä en oo mitään muuta kun pilvee nyt polttanu täällä.

I-haa oli jossain vaiheessa peruskoulun jälkeen osallistunut tiedotusvälineissä nuorten

huumeidenkäyttäjistä kertovaan ohjelmaan. Haastattelutilanteessa puhe kääntyi tuohon ohjelmaan ja
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I-haan siinä kertomiin asioihin. I-haa tarkensi, ettei ollut koulussa käyttänyt huumeita, mutta

huumeet olivat olleet usein syynä poissaoloihin.

1717-1720 Haast: Niin kun asiat on niin tota mull aina semmonen hirvee olo on
ollu että pystyyks joku käyttää heroiinia niin että mun nenän alla [koulussa]
siis?
I-haa: En mä heroiinii. Mä otin amfetamiinii.

I-haa asui vanhempien erottua äitinsä luona, ja koulun lopettamisen jälkeen päihteiden käytön

pahennuttua hän oli usein kadulla. Muualla asuva isä yritti jäljittää poikaansa ja viedä hänet

hoitoon.

1903-1905 Haast: Joo.
I-haa: Ja sitten siit se sano, ett mulle ois niin kun paikka nuorten päihdehuollon yksikössä.

1907-1914 Haast: Joo.
I-haa: Niin mä sanoin vaan ett en mä pysty nyt lähteen kyll mihinkään
tai ett jos nyt viet mut sinne niin mä karkaan sielt. Se oli joku
tiistai tai keskiviikko sitt mä sanoin niin kun sitt faijalle niin kun,
ett no kyll ett ois ihan hyvä ja menisin sinne. Sitt mä (haukotus)
sanoin niin kun, ett mä teen niin kun ett mitähän mä sanoin sille, niin
kun sanoinko mä sille ett niin kun lauantain ett mä suostun lauantaina
lähteen, ett anna mun sen aikaa toipuu.

1916-1917 Haast: Joo.
I-haa: Ei pystyny tekeen tommost suoraa näin.

I-haa ei voinut puhua päihteiden käytöstään äidin kanssa, vaikka käyttö aiheuttikin sen, että I-

halle jouduttiin etsimään sijoituspaikkaa kodin ulkopuolelta. I-haa käsitteli vaikeitakin asioita isän

kanssa jo nuorena, vaikka he pääsivät yksimielisyyteen vain harvoin. Myös aikuisena avoin

keskustelu on jatkunut.

2605-2608 Haast: Niin. No, sä sanoit sitt tossa kolmantena, että [äiti] ei uskalla puhua
vakavista asioista.
I-haa: Niin niistä ei ikinä puhuta, näistä kaikista, huumeista ja
niistä.

2610-2613 Haast: Niin, että ei myöskään niistä, kun sä hait rahaa niin ette te oo
puhunut? … Joo. Mistä luulet, että se johtuu? Kumpikaan ei alota puhua,
niinkö?
I-haa: Ei. Kyll mä voisin puhuu. Kyll mä faijan kaa puhun.

Karvinen kielsi haastateltaessa tyystin päihteiden käytön. Hän väitti haastattelussa, että ei

käytä koskaan edes alkoholia. Pohtiessaan syitä, joiden takia hän joutui lopettamaan

asevelvollisuuden suorittamisen jo alkuvaiheessa, hän arveli selvittämättömien rikosten olleen

syynä.

1499-1501 Haast: Oliks sull päihteiden käyttöö?
Karvinen: Ei. Sanotaan näin ett niin kun päihteiden käyttöö … ei.
Rötöksii oli.

1503-1507 Haast: Niin ett oisko siinä ollu joku tämmönen kytkös sitten.
Karvinen: Niin. Mä muistan ett mull oli mull oli niin kun sen yhen
vuoden aikana monta. Mutt oli mull kolmen vuoden aikana, mull on
langetettu tuomioita ja viimesin on ollu kuuskyt päivää ehdotonta. Mutt
se on menny yhdyskuntapalveluun, että … en mä tiiä onko ne.
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Karvinen kertoi haastattelussa olleensa koko ajan työelämässä, vaikka työsuhteet olivatkin

olleet lyhytaikaisia. Karvisen äiti antoi oman näkemyksensä poikansa työssäkäynnin suhteen.

Työsuhteiden lopettamisen syynä oli hänen mukaansa jatkuva näpistely.

4352-4353 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Ei oo vuoteen ollu mitään töitä.

4355-4358 Haast: Mitäs se on tehny sitten onks se ollu?
Karvisen_äiti: Se oli lastentarhassa tuolla oliko se L:ssä oliko se
puol vuotta joo. Sitt se on ollu näissä tukkutoreilla toss, ja
tämmösissä oli ja toi.

4360-4362 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Mä sanoin että kyllähän minä otan vastaan kato kun
ilosena.

4364-4366 Haast: Niin.
Karvisen_äiti: Toi sipulii, toi mandariinii, toi perunoita. Eihän
tietenkään sielt saa ottaa mutt Karvisella aina tämmönen taito.

4368-4369 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Ollu hyppysissä, niin se tarttu aina sille käteen.

4371-4373 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Se oli puol vuotta ja ett en mä tiiä huomasko ne ja
missä se on tämmösiss ollu.

4375-4378 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Ja kyll joo ja nyt oli tossa, kun se ulosottovirasto,
vai pankki oli ennen, sen takana oli semmonen rakennus, siin
siellä se oli puol vuotta.

4380-4381 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Sieltäkin se jotain tarttu käteen.

4383-4385 Haast: Niin.
Karvisen_äiti: Tais pora, joku pora tarttuu nyt aika uus pora. Tämmösii
sille tarttuu käteen.

Karvisen äidin ja Karvisen haastatteluissaan antamat kuvat päihteiden käytöstä poikkesivat

myös toisistaan varsin paljon. Karvisen päihteiden käyttö aiheutti äidin kertoman mukaan perheen

häädön asunnosta. Muut asukkaat saivat tarpeekseen rapussa olleista häiriöistä.

4403-4413 Haast: Ett millanen oppilas se oli, niin millanen aikuinen on Karvinen
nyt?
Karvisen_äiti: Sanottas kun ei pillereitä käyttäs, se ois mukava poika
tai mieshän se on, olis mukava ja kiva. Nyt kun se kuule ottaa niit
pillereitä kuule jääkaapin ovet auki ja keittiön kaapin ovet auki ja
rappukäytävään ovet kuule auki ja sitt siit viiden minuutin tai
kymmenen minuutin välein kävelee ja sitt se haalii sitä ylimääräst
porukkaa. Sen takiahan me jouduttiin pois, kun sitä porukkaa. Ja sitten
kun saa kattoo kuka helvetin karpaasi taas on ja sitt mä Karviselle
sanoin sillon kun se oli, että älä saatana tuo niit, ett me saadaan
häätö. Joo joo en tuo äiti kulta, en tuo ja niin sitt kävi joo.

4415-4417 Haast: Oliks teill paljon porukkaa sitt kerralla, ett?
Karvisen_äiti: Välillä saatto viis, seittemän, sitt on ollu
kymmenenkin. Ovi kävi kato koko ajan.
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Karvisen isä ja äidin avomies huolestuivat lopulta Karvisen tilasta niin, että äiti heidän

kehotuksestaan hankki Karviselle apua. Hoito ei kuitenkaan jatkunut pidempään, vaikka Karvinen

haettiin kotoa. Äiti kuvaa seuraavassa tilannetta, joka sai hänet etsimään puhelimitse apua pojalleen.

4548-4556 Haast: Joo.
Karvisen_äiti: Ja sitt se jättää aina kaapin ovet siitä sen tietää ett
ei helvetti ja viime vuonnahan mä laitoin sille hoitoon. Viime oliko se
maalis-huhtikuussa kakstuhattayks mä laitoin. Mä aattelin ei kun mulle
sano avomies ja Karvisen isä ett kato, ett laita vaan. Avomies sano
että hän ei voi, ku sä oot sen äiti ja hän ei voi avopuolisona laittaa
tuota Karvista hoitoon ja Karvisen isä sano ett nyt loppuu häneltä
hermot. Kuule, kun se meill on … (huokaus) juu se puhu kenkäänsä, kun
mä sanoin, kännykkä kenkäänsä.

Rapa-Ripan päihteiden käyttö alkoi jo kouluaikana. Satunnaiset ala-asteen aikana sattuneet

imppauskokeilut jatkuivat myöhemmin kannabiksen käytöllä. Tilanne paheni koulukotiin

siirtymisen jälkeen.

3560-3566 Haast: Joo niin oli ett tota. Mutt te kävitte siinä edelleenkin sitten
koulussa. No missäs sull tuli sitt lähtö? Mä muistan siin neuvoteltiin
sitä, kun Jaskan tilanne oli kanssa huono, niin sullakin. Mutt sä olit
kotona vielä.
Rapa-Ripa: Joo. Mä olin toistaseks kotona vielä, että joskus siinä
kuudennen, vähän ennen kun mun oisin seiskalle siirtyny niin kun mut
todettiin, että että ei ei seiskaluokalle voida päästää.

3568-3569 Haast: Joo.
Rapa-Ripa: Että liian vähän oppitunteja.

3571-3573 Haast: Joo.
Rapa-Ripa: Niin tota siinä siinä vaiheessa sittenhän mä jouduin sinne
hmm… koulukotiin.

3575-3581 Haast: Joo niin menit joo. No millastas se oli?
Rapa-Ripa: No se oli itse asiassa se oli aika rankkaa aikaa, että tota

no tai no, rankkaa ja rankkaa. Mutta ei siellä sitä sitä siin ei ollu sitä rytmii eikä
mitään mitään kontrollii siellä, että siell oli se meno oli ihan
holtitonta että, että tota varmaan vanhempien puolelt se on rankkaa
ollu tietää.

3583-3585 Haast: Joo.
Rapa-Ripa: Ett tota siin on, siell alko sitten nää auton varastelut ja
pilven poltot ja kaikki.

Koulukodista toiseen siirtyminen auttoi tilannetta jonkin verran, ja Rapa-Ripa sai peruskoulun

suoritettua. Ammatilliset opinnot keskeytyivät päihteiden käytön takia. Rapa-Ripa ei sitoutunut

laitoksen sääntöihin, ja koska hän oli täysi-ikäinen, hän sai lähteä.

3712-3715 Haast: Niinpä. Miks et käyny loppuun?
Rapa-Ripa: No siinä on nyt taas jälleen kerran tota tuli nää, lomien
kautta, niin huumeet
kuvioihin.

3717-3718 Haast: Niin. Kävit täällä etelässä vai?
Rapa-Ripa: Etelässä kävin.

3720-3722 Haast: Joo.
Rapa-Ripa: Ja lomilta tulin sitten… pilvihöyryissä takasin ja siell
oli testit sitt odottamassa.
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3724-3626 Haast: Joo.
Rapa-Ripa: Ja sitten jäin kiinni ja sitt se oli jo kolmas kerta, kun
mä jäin kiinni siellä ja johtaja oli antanu kaks varotusta sitä ennen.

Ensimmäinen tuomio oli aikuisena saatu neljän vuoden rangaistus huumausainerikoksesta,

kyseessä oli apteekkiryöstö. Äiti kertoo poikansa tilanteesta haastattelussa. Hän puhui

lehtiotsikoista, joissa poika esiintyi.

3925-3932 Haast: Kato en mä kyllä…. Kyllä mä varmaan oon katsonut, mutt en mä oo
sitä….
Rapa-Ripan_äiti: On ja siit oli oli vielä se valvontakameran kuvakin.
Rapa-Ripa oli sielt sitä Normisoonii yrittäny saada ja sitt sill oli
ollu puukko taskussa ja siin oli pari asiakast yritti sitä pidätellä
ja tota niin. Ja siinä ne vähän haavottu se pari miestä siinä ja Rapa-
Ripa ei niin kun hyökänny kenenkään kimppuun vaan se oli siinä
vaiheessa, kun ne yritti pitää väkisten sitä kiinni.

3934-3937 Haast: Ahah joo.
Rapa-Ripan_äiti: Ja sitten mä sanoin ett oon sanonukkin ett se oli

kallis pilleripurkki. Sen arvo oli kolkytkaks markkaa pyöreesti eikä
se saanu ees sitä.

3939-3941 Haast: Niin.
Rapa-Ripan_äiti: Mutt tuli näin hyvä kakku. Mutt toisaalt mä en niin
kun yhtään. Mun mielest se oli. Se pysäytti Rapa-Ripan.

3943-3945 Haast: Joo.
Rapa-Ripan_äiti: Ja mä sanoin ett onneks ei kukaan kuollu, eikä mitään
että tota niin.

Rapa-Ripa suoritti ensikertalaisena osan tuomiosta ehdottomana, mutta vankilassa käynti ei

jäänyt ainoaksi.

4.3 Poikien koulunkäyntiin liittyvät attribuutiot ja tunne pystyvyydestä

Haastateltavat jakautuvat kouluongelmiaan selittäessään kolmeen ryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle

on ominaista aktiivinen ja sinnikäs pyrkiminen kohti ammatillista tutkintoa peruskoulun jälkeen.

Toista ryhmää yhdistää opintojen kesken jääminen, passiivivisuus, tyytymättömyys sen hetkiseen

tilaan ja kyvyttömyys päästä tilanteessa eteenpäin. Kolmas, kahden haastateltavan ryhmä näkee

vastoinkäymiset pelkästään ulkopuolisista syistä johtuvina.

4.3.1 Aku, I-haa ja Masi: Ulkoisesta sisäiseen attribuutioon kypsyneet

Kolme koulunkäynnissään parhaiten suoriutunutta haastateltavaa on suorittanut ammatillisia

opintoja. Masi oli jälkimmäisen haastattelunsa aikaan suorittanut ammattitutkinnon ja Aku ja I-haa

olivat aloittaneet omat opintonsa. Puhuessaan peruskoulun aikaisista koulunkäynnin ongelmistaan

ja koulusta pois jäämisestään nämä kolme näkivät aikuisina oman toimintansa ja asennoitumisensa

kouluelämään vaikuttaneen kouluajan kriiseissä. Yläasteella koulusta pois jäämien syyt

näyttäytyivät heidän puheessaan enimmäkseen opettajien toiminnan tai muiden heidän itsensä

ulkopuolisten syiden valossa, mutta aikuisena kukin tuo esiin myös sisäisiä tekijöitään ja

vuorovaikutuksen merkitystä puhuessaan koulunkäynnin vaikeuksista. Kaikkien kolmen koulu-uran

etenemiselle on ollut yhteistä usko omaan pystyvyyteen ja sinnikkyys, jolla he ovat lopulta

pyrkineet kohti ammatillista tutkintoa. Masi sai opinnot peruskoulun jälkeen suoritettua, vaikka

opiskelupaikka ei auennutkaan hänen ensisijaisesti hakemaansa ammatilliseen koulutukseen. I-haa

jatkoi ammatillisten opintojen keskeydyttyä ensin iltalukiossa ja hakeutui sitten uudelleen saman
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alan ammattikoulutukseen. Akun peruskouluaikainen haave ammatista on myös toteutumassa.

Käytyään läpi huumevieroituksen hän opiskelee toiveammattiinsa.

Selittäessään koulunkäynnin keskeyttämistään yläasteella Aku katsoi  syyn  olleen  omassa

asenteessaan, ei kyvyissään. Jos hän olisi käynyt koulua, hän olisi mielestään suoriutunut siitä.

Vastuu epäonnistumisesta oli hänellä itsellään, koska hän ei työskennellyt riittävästi. Saatuaan

poissaolojen seurauksena todistukseen nelosen saksasta hän ei mennyt enää kouluun.

0190-0193 Haast: Mites se seiskalla sit meni. Sä syksyllä kävit vissiin jonkun
verran siellä... Niin, sä kävit koko ekan vuoden vissiin jonkun verran
... tuolla edellisessä koulussa?
Aku: Kävin.

0195-0197 Haast: Mut ...
Aku: Mut kun saksasta sain neban, niin sen takii mä en mennyt. Se oli
niin iisii, kun mä hallitsin ne kuitenkin kaikki muut, paitsi matikan.

0199-0200 Haast: Mikäs siinä matikassa oli? Mistä luulet et se oli?
Aku: Ei mua kiinnostanut.

Aku selitti samassa yläasteella tehdyssä haastattelussa yleisopetuksessa seitsemännellä

luokalla koulusta pois jäämistään vielä tarkemmin. Hän painotti yleisopetuksen koulunkäynnistään

puhuessaan ulkoisia, tilapäisiä tekijöitä. Myöhemmin palattuaan kouluun erityisoppilaana hän otti

enemmän vastuuta koulunkäynnistään ja tulevaisuudestaan. Koulumatkan pituus ei hänen mukaansa

ollut ongelma. Päätös lähteä väärään suuntaan oli oma valinta.

0300-0301 Haast: Joo.
Aku: Niin mä jatkoin suoraan stadiin.

0303-0304 Haast: Aivan, aivan ...
Aku: Mä en jaksanut vaihtaa dösää.

0306-0307 Haast: No, kerro, miksi sinä käyt koulua?
Aku: Nytten?

0309-0311 Haast: Niin.
Aku: No ... Mulle alko tuleen partaa ja lettii, niin alko tulla järkee
... alko tulla vastuu ... No, en minä osaa selittää ...

0313-0316 Haast: Joo, mutta kuitenkin tuntuu siltä, et on joku järki käynyt,
kuitenkin.
Aku: Joo, mut en mä vielkään kävis, jos mä joutusin oleen isossa
luokassa.

0318-0319 Haast: Joo.
Aku: Nyt mä oon tasapainossa itseni kanssa.

Kahdeksan vuotta myöhemmin tehdyssä haastattelussa aikuinen Aku kertoi uudelleen

yleisopetuksesta pois jäämistään. Hän kuvasi koulun keskeyttämistään sisäisten tilannesidonnaisten

tekijöiden aiheuttamana ilmiönä: tarvittavat kyvyt koulusuoriutumiseen hänellä oli, mutta

kiinnostus koulunkäyntiin puuttui.

0989-0991 Haast: Joo.
Aku: Ja tommosta. Mä en tehny mitään. Eihän mull ollu enää ees kirjoja
loppujen lopuks.

0993-0994 Haast: Joo.
Aku: Ett ei mua niin kun kiinnostanu pätkääkään.
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0996-0998 Haast: Joo.
Aku: Mutt ei mull kai en mä saanu kun yhen nelosen ja oliks se just se
matematiikka.

1000-1001 Haast: Niin mä muistelen joo ett sä oisit voinu suorittaa ehdot.
Aku: Joo.

1003-1004 Haast: No miks et suorittanu?
Aku: Ei mua kiinnostanu.

Ajatus koulun kesken jäämisestä kuitenkin vaivasi Akua, ja hän etsi itse asiaan aktiivisesti

ratkaisua. Lintsatessaan koulusta hän meni tapaamaan kavereitaan erityisluokkaan. Aku halusi jäädä

sinne, mutta ei saanut, koska hänellä oli koulupaikka yleisopetuksessa. Huoltajansa avulla hän sai

järjestettyä itselleen erityisluokkasiirron, jonka saatuaan hän alkoi käydä koulua melko

säännöllisesti.

1695-1697 Haast: Niin se varmaan on ollutkin joo.
Aku: Sitt mä vaan ett hetkinen mikäs mesta tää on ett täähän vaikuttaa
ett hyvältä.

1699-1700 Haast: Päätit jäädä sinne.
Aku: Joo. Näin pelastuksen siellä.

1702-1704 Haast: Niin siis ainakin koulu tuli käytyä ett se siinä oli se hyvä
puoli ehkä.
Aku: Joo siis ei kun mitään. Mä tykkäsin olla siellä.

1706-1707 Haast: Hmm kyllä.
Aku: Ja opiskella.

I-haa oli käyttäytynyt väkivaltaisesti seitsemännellä luokalla yleisopetuksessa.

Käytösongelmaa yritettiin ratkaista kokeilemalla koulunvaihtoja, jotka siis edelsivät erityisluokalle

tuloa. Yläasteella tehdyssä haastattelussa I-haa puhui kokeilun aikana sattuneista tapahtumista

passiivissa, asettuen toimijana ulkopuoliseen asemaan ja vähätellen tapahtunutta.

0018-0020 Haast2: Joo. No miten tota noin, miks sä olit siellä siellä, hmm olit
siell K:ssa vaan puoltoist kuukautta?
I-haa: Koeaika kesti kuukauden.

0022-0024 Haast2: Hmm ja mitä siin tapahtu sitten siinä?
I-haa: No ekall koeajall tapahtu yks pahoinpitely. Ja sitt ne anto
toisen sellasen niin sitt tapahtu toinen pahoinpitely.

0026-0027 Haast2: Oliks se vakava pahoinpitely?
I-haa: Niin.

0029-0030 Haast2: Meniks se poliisille oikein?
I-haa: Kai ne lähetti koulusta sen poliisille.

Aikuisena tehdyssä haastattelussa kuvaukset koulun vaihtoihin johtaneista tapahtumista olivat

selkeämpiä. Seuraavassa I-haa kertoo eräästä koulussa välitunnilla tapahtuneesta pahoinpitelystä ja

sisällyttää tällä kertaa itsensä tilanteeseen aktiivisena toimijana.

1361-1363 Haast: No niin. Entäs sitten?
I-haa: Sitt toka oli se yks jätkä, joka oli soittanu sille yhelle mun
kaverille poskee, niin sitten käytiin toisen jätkän kaa kurittaa sitä.

1365-1366 Haast: Pyyskö tää kaveri teilt apua vai?
I-haa: Joo.
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1368-1369 Haast: Niin.
I-haa: Käytiin antamass sille haipakkaa.

1371-1372 Haast: Käviks siin pahasti siin haipakassa?
I-haa: Ei. Me jouduttiin me maksaa korvauksii sille sitten.

I-haa poistettiin usein oppitunneilta luokasta. Näistä tilanteista puhuessaan I-haa ei yläasteella

tehdyssä haastattelussa nähnyt omaa osuuttaan tapahtumissa, vaan piti syitä tilapäisinä, lähinnä

opettajista johtuneina. Tehtyään kerran jotain sopimatonta oppitunneilla ja jäätyään siitä kiinni hän

arveli joutuneensa syntipukiksi, joka sai lähteä oppitunneilta, oli sitten tehnyt jotain sopimatonta tai

ei.

0394-0396 Haast2: Niin. No entäs tuolla P:n yläasteella? Sanoit ett siell muutama
nipotti että.
I-haa: No niin olihan niit.

0398-0401 Haast2: Millä tavoin ne nipotti, ne vaan niin kuin sanoi, että …
I-haa: Niin no kerran oli ihan kerran sähels siell tunnilla niin sitt
seuraavalt tunnilt joutu lähtee aivan pois kun melkein aina lens ulos
sielt.

I-haa tiesi, mitä koulumaailmassa suoriutuminen olisi edellyttänyt häneltä. Vaikka hän

haastattelussa korosti ulkoisia tekijöitä, hän näki myös omien, sisäisten tekijöidensä merkityksen

koulussa selviytymisessä.

0236-0238 Haast2: Joo. Mikä siinä mikä menee hyvin siinä suhteessa sun mielestä?
Sano niin kun oma mielipide tähän.
I-haa: Aina kun ei sähellä niin sillon menee hyvin.

0240-0241 Haast2: Niin.
I-haa: Se on ihan itestä.

0243-0244 Haast2: Hmm ettei oo kiinni opettajast vaan susta ittestäs.
I-haa: Niin.

Viisi vuotta myöhemmin tehdyssä haastattelussa I-haa näki oman osuutensa

koulutapahtumissa selvemmin. Tunne epäoikeudenmukaisesta kohtelusta oli edelleen läsnä, mutta

I-haa kertoi lisäksi, että oli menettänyt tilanteessa itsehillintänsä ja tuli siten vaikeuttaneeksi omaa

asemaansa kouluyhteisössä.

1307-1308 Haast: Joku tämmönen juttu.
I-haa: Mua ei päästetty tunneille se johtu siitä.

1310-1313 Haast: No mist, minkä takii sua ei päästetty tunneille?
I-haa: Siell oli joku sijainen ja en muista oliks meill joku koe ja
joku niin se väitti, ett mä niin kun olin luntannu jostain. Mä niin kun
hermostuin ja heitin sitä kirjalla niin se.

1315-1316 Haast: Ahah.
I-haa: Sanoin, ett nyt pönttö, riitti.

1318-1322 Haast: Olit sä tota luntannu.
I-haa: En mä ees ollu, kun en mä niin kun siit ois, mä varmaan oisin
varmaan saanu nelosen siit kokeesta, siis tota. Mutt en ollu, ja meni
hermot ihan täysin, mua ei päästetty, mä muistan ett mua ei päästetty
meneen millekkään tunneille.
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Ala-asteella keskiarvo oli ollut hyvä, mutta seitsemännellä luokalla suoritustaso laski. I-haa

näki oman osuutensa tapahtuneessa. Kyse ei ollut pystyvyydestä, vaan opiskeluun suunnattujen

ponnistelujen määrästä.

0698-0699 Haast2: Missä vaiheessa sä lopetit sen opiskelun?
I-haa: Varmaan jossain kuudennen ihan lopussa.

0701-0703 Haast2: Niin miten paljon sä et lukenu siis kotona läksyjä?
I-haa: No en mä nyt varmaan tehny noita. Mull oli, mulla oli, mä just
sillon seiskalla en tehny kotona tehtävii.

Sama käsitys koulusta pois jäämiselle välittyi myös aikuisen I-haan haastattelusta. Silloisessa

elämänvaiheessa I-haan kiinnostuksen kohteet olivat muualla kuin opiskelussa.

1231-1243 Haast: Just. Mitäs tota niin miten se koulun käynti meni? Millasii
numeroita sä sait muistat sä seiskalla?
I-haa: En. En mä tiiä. Ei mua niin hirveesti kiinnostanu koulun käynti
just sillon.

Vähäpuheinen Masi kommentoi niukasti koulusta pois jäämisen syitä. Ala-asteen

koulumenestys oli varsin vaatimatonta. Ensimmäisen luokan opettajia oli kaksi, koska Masi aloitti

kahteen kertaan koulunkäynnin. Kolmannella luokalla opettaja vaihtui taas. Masi kuvasi

kolmannella luokalla ilmenneitä ongelmia, joista myös Masin äiti kertoi omassa haastattelussaan.

Pojan ja opettajan henkilökemiat eivät sopineet yhteen.

0109-0110 Haast: Miten se meni?
Masi: Huonosti.

0112-0114 Haast: Meniks se huonosti sen takia, että te ette tulleet juttuun
keskenänne, vai ... ?
Masi: Siks just.

0116-0117 Haast: Ei synkannut?
Masi: Ei.

Muutkaan ala-asteen opettajat eivät ole jääneet Masin mieleen erityisen positiivisina. Ala-

asteen päättöluokan aikaan hänellä oli paljon poissaoloja, vaikka hän kertookin tulleensa toimeen

silloisen opettajansa kanssa. Yläasteella yleisopetuksessa opiskelu laantui parin viikon kuluessa

kokonaan. Yläasteen aikana tehdyssä haastattelussa Masi etsi koulusta pois jäämisen syytä itsensä

ulkopuolelta, opettajista.

0171-0173 Haast: Näit vähän paikkoja, ja oli se tuttu sulle muutenkin, se talo.
Miten se sitten alko se syksy?
Masi: Hyvin se alko.

0175-0177 Haast: Montas päivää kävit?
Masi: No, aluks meni ihan hyvin, en mä sitten käynyt. Sit ne rupes
mussuttaan.

Syy poissaoloihin ei haastattelun mukaan ollut kavereissa, jotka olisivat houkutelleet

mukaansa koulun ulkopuolelle. Koulusta lähteminen oli Masin oma valinta. Seuraava katkelma,

jossa Masi kertoo harrastuksistaan lintsausten aikana, antaa kuvan hyvin yksinäisestä pojasta.

2818-2819 Haast: No mitäs sä sitt teit viikon jälkeen?
Masi: Kai mä rupesin lintsaamaan.

2821-2822 Haast: Yksin vai ryhmässä?



70

Masi: Yksin.

2824-2825 Haast: Ahaa. Mitä sä teit kun sä lintsasit?
Masi: Mitä?

2827-2829 Haast: Niin.
Masi: Joo tota, niin niin mä olin kotona tai sitt mä olin tota,
palloilin kentän vieress oleviin juoppojen kans.

2831-2832 Haast: Ahaa. Oliks siell hyviä tyyppejä?
Masi: Oli, sai tupakkaa ja hauskoja juttuja, joille sai nauraa.

Tilanne kärjistyi niin, että lopulta Masi ei lähtenyt kotoa ollenkaan kouluun. Vastuun kouluun

lähtemisestä Masi katsoi kahdeksan vuotta myöhemmin olleen itsellään, vaikka kotona oli

kouluaikoina myös aikuisia.

2858-2860 Haast: Joo. Mutt sitt kun sä olit kotona, niin jäit sä kiinni siit
sitten? Eiks teijän äiti oo kotona ollut?
Masi: Joo. Mutt enhän mä muistanu sängyst nousta ylös.

Aikuisena Masi oli edelleen sitä mieltä, että ulkoiset seikat vaikuttivat koulun

keskeyttämisessä. Hän ei kyseenalaistanut omaa pystyvyyttään oppilaana, vaikka aiemmat

koulukokemukset eivät olleet tuottaneet suuria onnistumisen elämyksiä. Paikkana yläaste ei sopinut

hänelle.

2800-2801 Haast: No kuis se alko?
Masi: Kyll se kai niin kun meni jonkun viikon verran ihan hyvin.

2803-2804 Haast: Ahaa. Tommonen sisäänajovaihe.
Masi: Hmm.

2806-2808 Haast: Entäs sitten?
Masi: En mää muista. Sitt ei enää ollu. Ei tuntunut ollenkaan sopivalt
paikalta mulle.

Vanhemmat eivät suostuneet lastensuojelun ehdotukseen Masin lähettämisestä koulukotiin.

Sen sijaan päädyttiin erityisluokkasiirtoon, jonka jälkeen Masi alkoi käydä koulua. Aluksi

lastensuojelutyöntekijät saattoivat kouluun, myöhemmin Masi tuli itse kouluun bussilla. Toisessa,

kahdeksan vuotta myöhemmin tehdyssä haastattelussa Masi puhui siirtymisestään

erityisopetukseen. Tällä kertaa paikka miellytti häntä.

2906-2907 Haast: Miks päätit ruveta käymään kouluu?
Masi: En mä tiiä. Siell oli mukava.

Erityisopetuksessa rakennetut kokemukset oppimisesta ja suoriutumisista alkoivat tuottaa

tulosta. Hänellä oli koulussa kavereita, mutta kaverit eivät olleet ensisijainen syy luokassa

viihtymiseen.

2950-2951 Haast: Entäs sitten vaikutiks se ne tyypit ketkä oli siell luokassa?
Masi: Vaikuttihan ne. Ja sitt se niin kun tuntu, ett oppiikin jotain.

Aikuisena Masi näki myös omat, sisäiset tekijänsä yläasteen kouluvaikeuksien takana.

Murrosikä ajoittui samaan aikaan, ja Masi arveli sillä olleen osuutta tapahtuneeseen.

3003-3008 Haast: No sitt kuitenkin yläasteella, niin kun sä sitt kävit yläasteen
kuitenkin loppuun, niin mikä siell sitt tehtiin silleen hyvin, ett se
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onnistu? Kaverit sä mainitsitki jo. Mutt oliks siell kouluss sitt
jotakin muuta, mikä tota autto sua sillä tavalla, ett sä, kun sua ei
tarvinnut enää haulikolla uhata loppuaikoina?
Masi: Vai silleen. En mä tiiä.

3010-3111 Haast: Hmm?
Masi: Murrosikä alko nyt meneen ohi.

3013-3016 Haast: Miss kohtaa se meni? Kerropas tarkka päivä ja hetki, eli millon
se hellitti.
Masi: Ehkä mä muistan ett se ei ainakaan yheksännell luokall enää ollu
kovin paha ainakaan.

Masi suoritti peruskoulun ja ammatilliset opinnot. Hänen sitkeyttään kuvaa asevelvollisuuden

suorittaminen, jonka hän keskeytti ensimmäisellä yrittämällä. Myöhempi haastattelu tehtiin

asepalvelusaikana Masin ollessa lomalla, ja siinä Masi kertoo miksi asepalveluksen suorittaminen ei

heti onnistunut.

3176-3178 Haast: Menit sä heti sillon kutsuntojen jälkeen sen ekan kerran vai
oliks sull siin joku väliaika?
Masi: Ei ollu väliaikaa.

3180-3182 Haast: Joo. Halusit sä itse sinne merille?
Masi: Tota joo. Mutt se ei ei se paikka se ei vaikuttanu niin oikein
hyvältä.

Paikan sopimattomuuden lisäksi tarjottu koulutus ei kiinnostanut Masia. Hän ei tässäkään

yhteydessä asettanut kyvykkyyttään kyseenalaiseksi. Hän yritti hakea siirtoa toiseen

palveluspaikkaan, mutta se evättiin.

3206-3207 Haast: Tota kauan sä olit siellä?
Masi: Siis mitähän mä oisin ollu. Viikon, puoltoista.

3209-3211 Haast: Joo.
Masi: Se ei sillon niin kun yhtään innostanut koulutus mitä siell oli
ja.

3231-3224 Haast: Ett. No mites se sitt, se onnistu se, että sanoit sä vaan, että
sä keskytät, vai?
Masi: Mä yritin hakee sillon siirtoo hmm Santahaminaan tai johonkin
semmoseen paikkaan, miss ois ollu jotakin niin kun kiinnostavaakin.

3236-3237 Haast: Joo.
Masi: Mutt ei niille käyny se. Siis ne vaan pistää sitten lykkäystä.

Masi ei halunnut lykkäystä eikä rauhan ajan vapautusta palveluksesta. Hän osoitti sinnikkyyttä

ja uskoa itseensä aloittamalla jonkin ajan kuluttua uudelleen asevelvollisuuden suorittamisen. Sillä

kertaa hän suoritti palveluksen kokonaan.

4.3.2 Bart, Karvinen ja Rapa-Ripa: Ympäristönsä uhreina ajelehtineet, tilanteeseensa
tyytymättömät

Näitä kolmea haastateltavaa yhdistää aikuisena tyytymättömyys omiin opintosaavutuksiin. Kukin

heistä ilmaisi aikuisena halunsa jatkaa opiskelua, mutta oli vetäytynyt vastuusta järjestää omaan

tilanteeseensa muutosta. Bartilla oli peruskoulusta viimeinen luokka suorittamatta. Karvinen ja

Rapa-Ripa olivat jättäneet ammatilliset opinnot kesken. Kellään näistä kolmesta ei kuitenkaan ollut

selkeää ja harkittua suunnitelmaa siitä, miten he parantaisivat tilannettaan. Heille on ominaista
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maaginen ajattelu, toiveajattelu siitä, että kaikki järjestyy ja tie menestykseen löytyy kuin ihmeen

kautta. Se, millä ehdoilla elämässä yleensä menestytään, näytti kaikille kolmelle epäselvältä.

Kaikilla kolmella suoritustaso oli jo ala-asteella vaatimaton, eikä koulunkäynti ollut tuottanut

positiivisia kokemuksia. Bartia uhkasi luokalle jääminen ala-asteen loppuvaiheessa, Karvinen ja

Rapa-Ripa jäivät luokalle ala-asteella. Peruskoulun heikkoa koulunkäyntiään he selittivät kuitenkin

ulkoisilla syillä, eivät pystyvyydestä tai omista pysyvistä sisäisistä tekijöistään johtuvina. Pojat

toivat esiin opettajien asenteen heitä kohtaan koulunkäyntiä heikentävänä tekijänä. He eivät

osoittaneet näkevänsä omaa vastuutaan tapahtuneissa. Nämä kolme kuvasivat itseään koululaisina,

joihin koulun keinot eivät pystyneet, kun he alkoivat irtaantua opetuksesta.

Bartin ensimmäinen haastattelu tehtiin, kun hän oli lähdössä erityisluokalta vaihtoehtoiseen

kouluprojektiin suorittamaan peruskoulun viimeistä luokkaa. Seuraavassa Bart muistelee ala-asteen

koulunkäyntiään.

0110-0111 Haast: Meniks se hyvin vai olit sä sillon paljon ...
Bart: Olin mä sillon paljon pois. Siel oli niit ihme maikkoja.

0113-0114 Haast: Kukas teillä sillon oli?
Bart: En mä muista sen nimee.

0116-0117 Haast: Oliks se mies vai nainen?
Bart: Nainen.

0119-0121 Haast: Nainen sekin. Sulla on naisia ollut tässä jonossaan. Mistä siinä
tuli se ... Sä et vaan tykännyt vai tuliks joku sanominen ... ?
Bart: Ei ... se oli vaan semmonen vähän tyhmä ... Semmonen tiukka.

0123-0124 Haast: Myöhästymisestä ja ... ?
Bart: Jokaisesta jutusta.

Yhdeksän vuotta myöhemmin Bart kuvasi ala-asteen koulunkäyntiään samaan tapaan.

Poissaoloja oli jo huomattava määrä ja luokalle jäämisestä oli varoitettu. Bart ei kuitenkaan nähnyt

haastateltaessa omassa toiminnassaan parantamista, vaan piti itseään opettajien mielivallan uhrina.

2701-2702 Haast: Meni meniks se ihan suht koht?
Bart: Meni ihan hyvin.

2704-2707 Haast: Muistat sä?
Bart: Ainoo ett joo no kyll mä muistan siin kuudennella jotain niin ne
uhkaili jättää mua luokalle jos ja siell siell oli tosi ärsyttävä yks
maikka.

2712-2714 Haast: Niin se juu joo joo P, kun siellhän on kaks kouluu. No mikäs
siin maikass oli ärsyttävää sitten?
Bart: Siis se oli vaan jotenkin ottanu mut semmoseks silmätikuks ja.

2716-2717 Haast: Mites sull sitt meni koulu? Olit sä paljon pois tai mikä siinä.
Bart: Kyll mä olin aika paljon poissakin.

Koulu ei sujunut ala-asteella kovin hyvin, todistuksen arvosanat olivat enimmäkseen välttäviä

ja Bartilla oli poissaoloja. Bart näki syyn olevan opettajissa, jotka kohtelivat häntä liian tiukasti.

Hänen oma työskentelynsä koulussa ei kuitenkaan ollut parasta mahdollista. Bartin kuvaus

ruotsin kielen opiskelusta vapauttamisesta kertoo, että yritys päästä mahdollisimman helpolla

koulunkäynnissä oli hänelle tärkeää.

0177-0179 Haast: Missäs vaiheessa sulle tuli se vapautus ruotsista. Tuliks se
siinä kohtaa?
Bart: Tuli, siinä toisella seiskalla.
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0181-0183 Haast: No, kerros nyt mulle vielä, et minkä takia sä sitä hait? Ja kuka
sulle sitä ehdotti?
Bart: Ei mitään, kun joku oli vaan saanut ja sit mä menin hakeen.

0185-0188 Haast: Niin, et sä vaan kuulit, et tämmönen mahis on. Mitä sä teit
niillä ruotsin tunneilla, kun sulla oli vapaata?
Bart: Riippuu ... yleensä mä vaan istuskelin siellä koululla. Tai sit
ne yritti järkkää jotain muuta sitten.

Bartin poissaolot koulusta lisääntyivät huomattavasti hänen siirtyessään yläasteelle. Kun

menestys ei ollut kovin hyvä ala-asteellakaan, Bartilla ei ollut juuri pystyvyyden tunteen

rakentumiseen tarvittavia onnistumisen kokemuksia, jotka olisivat auttaneet opiskelussa.

Epävarmuus kyvyistä suoriutua koulun vaatimuksista sai jäämään sieltä kokonaan pois.

0220-0222 Haast: Joo. Mikä siinä sit oli, et sä et mennyt sinne?
Bart: En mä tiedä, mä en jaksanut mennä sinne. Mä tiesin, etten mä
pysty siel käymään kunnolla.

Lisäksi muuttunut tilanne kotona mummon kuoltua vaikutti koulunkäyntiin. Kouluun

meneminen tai sieltä pois jääminen jäi Bartin itsensä päätettäväksi.

3269-3272 Haast: Mmm.
Bart: Ja sitt mutsi ei pystyny enää piteleen mua silleen, vaikk se
yritti ja yritti. Mutt ei siit tullu kun ei ite … tota niin, silleen
ett eihän ollu tehny mitään päätöksii. Oli niin nuori kumminkin.

Vankilassa aikuinen Bart kuvasi tilannetta vallankäytön näkökulmasta. Äidillä ei ollut

voimavaroja huolehtia Bartin kouluun menemisestä. Bart saattoi mennä kouluun, mutta ei mennyt

tunneille. Ja vaikka koulun oppilashuolto yritti vaikuttaa tilanteeseen, se oli Bartin mukaan

voimaton hänen suhteensa.

2801-2805 Haast: Mutt ett pyydystettiinks teit sitt mitenkään sieltä. Yrittiks ne
ajaa teit luokkiin, tai?
Bart: No kyllähän ne nyt yritti tehä kaikkensa. Mutt en mä tiedä kun se
siis mä nyt olin jo semmonen niin kun ett ei ne koulussa oikein muhun
niin otetta saanu niin kun.

2807-2810 Haast: Niin.
Bart: Mä olin jo nähny kumminkin mun nuoruus ja kaikki niin ei se koulu
ollu niin kun. Mä en mä pitäny sitä niin kun enää niin tärkeenä, vaikk
mä tiesin ett se on tärkee.

Erityisluokalla vietetty vuosi näytti aikuisesta Bartista parhaalta yritykseltä muuttaa hänen

koulunkäyntinsä suuntaa. Bart kuitenkin hakeutui itse aktiivisesti vaihtoehtoiseen

työmahdollisuuksia tarjoavaan koulunkäyntimuotoon, pois erityisluokasta.

2956-2959 Haast: Esimerkiks siell yläasteella, koska sä tuplasit kuitenkin, sulla
meni vuos tavallaan siin hukkaan, kun sä olit huoltoasemalla.
Bart: En mä tiiä mitä ne ois voinu siell tehä. Ei siell ollu
voimavaroja muhun.

2961-2964 Haast: Mikä ois tehonnut, nyt näin aikuisena kun sanot, niin.
Bart: No en mä tiiä. Se ett mä tulin sun luokse, siinä oli pienempi
luokka ja niin kun pysty siin, niin kun, se oli vähän rennompaa se
touhu.

2966-2967 Haast: Niin oli joo.
Bart: Niin en mä muuta sitt keksi.

2969-2972 Haast: Mutt sä tota niin, sitten sä itse pyysit tavallaan sitä siirtoo
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sitt sinne, hmm, vaihtoehtoseen projektiin?
Bart: Joo se oli tyhmää, kun siinä oli se Jari, ja sitt mä mietin ett
joo, ett mä saan rahaa siin samalla ja käyn.

Bart ei suorittanut peruskoulun oppimäärää, vaan otti erotodistuksen yhdeksännen luokan

jäädessä kesken. Tyytymättömyys aikanaan tehtyihin omiin ratkaisuihin ilmenee Bartin puheesta

vankilassa.

2850-2852 Haast: Sä niin niin sä alotit sen vissiin.
Bart: Ja se mua ärsyttää ett mä siirryin ikinään siit sinne ysille
sinne.

2854-2855 Haast: Vaihtoehtoiseen kouluprojektiin?
Bart: Niin.

Hänellä oli tavoitteena aloittaa puuttuvan oppimäärän suorittaminen vankilassa seuraavan

tuomion  aikana.

Karvinen muisti ala-asteelta opettajiaan, joista ei pitänyt, mutta muisti myös oman

toimintansa, johon opettajat joutuivat puuttumaan.

0080-0081 Haast2: Hmm. Minkälainen opettaja siellä oli?
Karvinen: Se mun opettaja oli niin ihan tylsä.

0083-0084 Haast2: Joo.
Karvinen: Vaikka tulikin töppäiltyy nytten siellä.

0086-0087 Haast2: Mitä mitä sä töppäilit siellä?
Karvinen: No, kiusasin siellä.

Aikuisena viisi vuotta myöhemmin Karvinen kuvasi tarkemmin toimintaansa ala-asteella.

Karvisen kepposet saivat erityisluokalle siirtymisen jälkeen uusia ulottuvuuksia.

0974-0982 Haast: Kun sä menit pikkuluokalle.
Karvinen: Ei. Sanotaanko näin ett tuntu että tuli enemmän semmosii niin
kun … hmm onkohan se itsevarmuutta vai … enemmän niin kun tämmöstä …
sanotaanko … ei itsevarmuus, vaan tämmöst niin kun enemmän
mahollisuuksia ett teki kaikkee muuta semmost niin kun vielä tyhmempää
näin, sain Ronin, mä olin yllytin Ronilla kaataa maalit tiet sä
ikkunasta niin niiden uuden auton päälle, ja niin kun tämmöst ihan
ihmejuttuu niin kun. Joka välitunti lähti tupakalle, vaikk ei saanu,
ett kaikkee niin kun.

Samassa haastattelussa Karvinen totesi, että yleisopetuksessa alkanut tunneilta pois jääminen

muuttui todelliseksi lintsaukseksi erityisluokalle siirtymisen ja siihen liittyneen koulunvaihdon

jälkeen.

0948-0950 Haast: No oliks niiss eroja miten sä tulit toimeen sitten?
Karvinen: Oli. Sanotaan näin ett E se oli semmonen niin mutt se siit mä
en voi sanoo mitään. Ei ollu hyvii ei ... Aina oli jotain.

0952-0958 Haast: Kävit sä koulua kuitenkin sillon, vai olit sä pois?
Karvinen: En en kyll mä kävin, kävin ett sanotaanko näin ett
neljännellä ja viidennellä alko se, neljännellä alko se, niin kun ett
ääh mä ett tunneilt poisjääminen, ett oli vaan käy käytävillä ja
laahusteli ja oli ja näin. Mutt sitten kun siirty T:hen niin sitten
alko se niin kun poissaolo ja näin. Ett en mä niin kun eh E:ssä mä en
ollu poissa.
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Kun Karvinen siirtyi yläasteelle, koulu vaihtui jälleen. Seitsemännellä luokalla opettanutta

erityisluokanopettajaa Karvinen kuvasi turhiin pikkuasioihin puuttuvaksi ja turhasta hermostuvaksi.

Kuvauksessaan Karvinen vähätteli ongelmia ja omaa osuuttaan tapahtumiin, joiden johdosta

opettaja otti yhteyttä kotiin.

0283-0286 Haast2: Joo. Tuleeks sull mitään esimerkkiä mistä MM saatto soittaa
mikä on ihan pikkuasia ja mistä hän ei soittanu mikä oli iso asia, onks
mitään sellasta asiaa.
Karvinen: Joo. Esim. väittelystä.

0288-0289 Haast2: Hmm.
Karvinen: Sehän on yleistä ett väitellään.

0291-0292 Haast2: Hmm.
Karvinen: Se otti niin nokkiinsa ett se soitti semmosest.

0294-0296 Haast2: Joo jatka vaan.
Karvinen: Semmosest väittelyst se soitti kotiin ett semmosest pikkusest
väittelystä.

Peruskoulun jälkeen tehdyssä haastattelussa Karvinen kertoi elämän vaiheesta, jolloin

koulunkäynti alkoi sujua. Hän näki aiempaa paremman suoriutumisensa johtuneen itsensä

ulkopuolisesta syystä, opettajasta. Ala-asteella koulumenestys oli ollut melko vaatimatonta,

Karvinen oli jäänyt luokalle ja siirretty erityisopetukseen. Onnistuneet suoritukset olivat rajoittuneet

pääasiassa opettajien härnäämiseen.

0905-0911 Haast: Joo joo.
Karvinen: Niin mä käytin aina vaikka ne kiels sitten. Mä ammuin siellä
välitunnilla aina semmosella muovikuula-aseella ja niin kun kaikkee
just semmost niin kun tyhmää niin kun. Sitten kun mä tulin sinne, tai
sinne kouluun niin se MM:n jälkeen, niin sitten alko. Mä oon aina
sanonu äidille, että sä olit ainoo ihminen kenkä, kuka sai mun
keskiarvon nouseen.

0913-0914 Haast: Yhmm.
Karvinen: Niin.

0916-0918 Haast: No sinähän sen teit sen työn.
Karvinen: Niin tein mutta sä annoit sen mielenkiinnon, että jakso
keskittyy.

Karviselle ei ollut muodostunut tunnetta omien kykyjen riittävyydestä

koulumaailmassa.Hiukan myöhemmin samassa haastattelussa Karvinen selitti koulusta pois

jäämisensä taustoja. Kun onnistumisen kokemukset jäivät puuttumaan ala-asteelta, ja se heijastui

koko jäljellä olleeseen koulu-uraan. Tyytymättömyys omaan tilanteeseen ja omiin

opintosuorituksiin kuvastuu Karvisen puheesta.

1191-1200 Haast: Joo. No mitä sä sanoisit siit yläasteesta jos puhuis
kriisitilanteista, niin mitkä ne ois ollu siell semmosii, että koulu …
koulu mätti?
Karvinen: Hmm. Sanotaanko näin, ett ajatt sitä ajatteli näin, ett mitä
mä täältä kouluun käyn ett mihin mä tarviin näit tietoi, koska sitä ei
ymmärtäny vielä kuinka arvokasta tai kuinka tärkeitä ne on sulle
loppuelämää varten. Sitten sen jälkeen päin sitä tajus, ai että,
tyhmyyttä sitä teki ett ei ehkä se että halus. Sitä kuvitteli että ei
sitä tarvii sitten sen mukaan meni. Mutta se oli ehkä semmonen niin
kun.

1210-1220 Haast: Ja muuta. Mutt mitä olis täss koulun käynnissä mitä koulun
puolesta ei tehty, mitä ois voinu sun mielest tehdä kun sä ajattelet
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nyt sitt koko sitä yhdeksän, tai sull oli kymmenen vuoden projekti.
Karvinen: Se että mull olis varmaan ihan täysin erilainen koko mun
kouluelämys jos ois laitettu ekalla luokalla tarkkailuluokalle, ett mä
oisin päässy sillon kun aloin, niin se oppiminen niin mä oisin jo
päässy sillon mukaan varmasti osaisin paljon enemmän niin kun
ymmärtäisin, koska mä en sillon päässy. Mä en osannu lukee enkä mitään.
Sitt sitä myöhemmin kun oppi niin sitt tuntu ett oppi niitä ekaluokan
tai niitten asioita, ett tuntu ett on jäljessä eikä pysy muitten
perässä niin ei sitt enää kiinnostunu niist asioista eikä.

Karvinen, kuten Bartkin, piti koulun henkilökuntaa kyvyttömänä pysäyttämään alaspäin

suuntautunutta koulu-uraa. Opettajia Karvinen manipuloi mielensä mukaan, jos niin tahtoi. Hän

muisteli seitsemännellä luokalla erityisluokassa väittelytilanteesta alkanutta tapahtumaa.

1136-1144 Haast: Mitäs sillon tapahtu?
Karvinen: Sehän nosti mut sillon seinään siellä. Jotain … mitäköhän
miten se meni. Niin joo, kun mä muistasin ett se sillon varmaan muistan
kun mä olin näin, opettaja käy niin kun oppilaaseen kiinni, ett
mitäkähän mä en ollu ees tehny jotain. Ihme raivot se sai kun siitähän
tuli se haloo, niin sitt sen jälkeen se tuli vei mut vielä oikein
oikeesti tupakalle oikein sinne taakse ja sitt tarjos röökin ja sano
anteeks mä menetin vaan hermot ja jotain. No niin, ei niin kun M oli
just tullu. Sehän tuli vast viel.

1146-1151 Haast: Se tuli kesken vuotta.
Karvinen: Niin justiin niin. Se oli just sillon kun se tuli niin se
sano näin, ett kun on uusii uus oppilas ja kaikkee sitt on niin paljon
melskettä ei pinna kestä, ja jotain. Ei muuten niin kun, se MM oli
vähän niin kun semmonen välimallin pitsi, niin oli ett ei se
vaikuttanu, näin ei.

Ammatilliset opinnot keskeytyivät alkuunsa. Karvisella oli epärealistiset käsitykset

kyvyistään. Vaikka äidin haastattelusta kävi myöhemmin ilmi Karvisen riippuvuus päihteistä, ei

Karvinen kyseenalaistanut kykyjään tai pystyvyyttään opiskeluun. Opiskelupaikka ja linja vain oli

ollut väärä.

1362-1365 Haast: Kun se on sama alahaalta ylös. No niin no mitäs
jatkosuunnitelmia sulla oli sillon peruskoulun jälkeen?
Karvinen: Ammattikoulu ja sen jälkeen töihin. Mutt se ammattikoulu sitt
tyssäs kun tuli väärä laji.

Karvinen oli tyytymätön senhetkiseen tilanteeseensa ja ilmaisi halunsa opiskella itselleen

ammatti. Haastattelun yhteydessä puhuttiin eräästä mahdollisesta opiskelupaikasta, joka otti vastaan

erityistä tukea tarvitsevia nuoria ja johon Karvisella olisi ollut mahdollista pyrkiä heti. Karvinen ei

kuitenkaan halunnut ottaa oppilaitoksen yhteystietoja, vaan siirsi vastuun yhteystietojen ottamisesta

äidille.

1933-1934 Haast: Sä voisit.
Karvinen: Kun äitille annat niin mä tiiä.

1936-1938 Haast: Joo.
Karvinen: Kun äiti sano näin, ett toivottavasti se Hanna-Maija tietäs
jotain kouluu tai.

Karvinen suoritti asevelvollisuutta vajaan vuorokauden. Haastattelussa hän totesi, että syy

lyhyeen vierailuun varuskunnassa ei ollut hänen tiedossaan, lääkärit vain olivat jo alun perin

halunneet vapauttaa hänet. Karvinen piti itseään uhrina, jota armeijan henkilökunta siirteli.

Kuitenkin äidin haastattelusta ilmi käyneen rankan päihteiden käytön on täytynyt tulla ilmi jo
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lääkärintarkastuksen yhteydessä. Silti Karvinen ei epäillyt omia kykyjään selviytyä

asepalveluksesta, vaikka olikin selvästi tyytymätön tapahtuneeseen.

1464-1466 Haast: No.
Karvinen: Ne anto mulle rauhan ajan vapautuksen tosta. Mä menin A-
ykkösen miehenä.

1468-1475 Haast: Hmm.
Karvinen: Sitten itse asiass mä en mä en vieläkään tiiä miks ne anto,
mulle hmm, niin kun tai se lääkäri ehotti, ett me siirretään sut C-
luokkaan. Mä sanoin näin, ett mä haluun kokeilla. Sitten mä kokeilin.
Mutt sitten ei vaan plasmat menny niin kun yhteen, ett kakskytkolme
tuntia mä olin armeijan palveluksessa, sitt ne lähetti mut kotiin.
Hitsi mä en ite vielä tiiä syytä, ett miks lääkäri ehotti jo ihan
alussa.

Rapa-Ripa jäi kuudennella luokalla pois koulusta. Tilanteeseen koetettiin etsiä tilapäisiä

ratkaisuja kunnes lastensuojelu ja äiti tekivät päätöksen koulukotiin lähtemisestä. Koulukotisiirto

osoittautui myöhemmin epäonnistuneeksi. Seuraava sijoitus Pohjois-Suomeen lähti paremmin

alkuun. Aiemman sijoituksen lopuksi Rapa-Ripa oli siirretty vihdoin kuudennelta yläasteen

seitsemännelle luokalle. Hän kuvaa seuraavassa haastattelukatkelmassa silloista motivaatiotaan

opiskeluun.

0159-0160 Haast: Niin, sit kuudennella sä olit vähän aikaa mun luona, mut sit
tuli uusi sijaisopettaja, ja ajateltiin, et se onnistuu siellä, mut se
ei sit sekään oikeen natsannut. No, miks sä nyt käyt koulua?
Rapa-Ripa: Pakko, et pääsee ... vittuun luokalta.

0164-0166 Haast: No, se on kyllä hyvä … Entäs sitten, miks sä lintsaat, jos sä
lintsaat?
Rapa-Ripa: ...

0168-0170 Haast: Jos sä lähdet hatkaan ...
Rapa-Ripa: Joko mua väsyttää tai sit mä oon hatkassa tai mua ei

kiinnosta käydä koulua.

Vaikka Rapa-Ripan koulunkäynnin aloitusta oli lykätty ja hänellä oli todettu olevan

oppimisvaikeuksia, hän ei haastattelussa tuonut esiin epäilyjä omista kyvyistään selviytyä koulun

vaatimuksista. Epäonnistumisten hän selitti johtuvan tilannesidonnaisista syistä, oman

kiinnostuksen puutteesta tai opiskeluun tarvittavien välineiden puuttumisesta, ei siitä, että taidot

olisivat olleet puutteellisia. Kun koulukokemukset eivät olleet missään vaiheessa olleet miellyttäviä,

vaikuttaa Rapa-Ripan selitys itsetuntoa pelastavalta.

0288-0289 Haast: Niin. Teit sä kotona paljon mitään?
Rapa-Ripa: En mä kyllä yleensä mitään ... Aina jäi kirjat kotiin.

Vankilassa seitsemän vuotta myöhemmin tehdyn haastattelun aikaan Rapa-Ripan rankka

huumeiden käyttö oli verottanut muistia ja ymmärrystä. Yleisopetuksesta erityisluokalle siirtymisen

toisella luokalla Rapa-Ripa näki johtuneen ison yleisopetuksen luokan metelistä, joka vaikeutti

hänen keskittymistään.

3439-3444 Haast: Niin hmm. Mutt muistat sä sitt, sä oot kuitenkin ollu siit on
aikaa sä oot ollu pieni, niin hmm mikä siinä oli sitten ero siinä
koulun käynnissä kun sä siirryit isosta luokast pieneen luokkaan?
Rapa-Ripa: No varmaankin justiinsa se, että että siinä oli sitä
hälinää liikaa ja tälleen näin, ett ei ei pystyny sopeutuu sitt
siihen.
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Ala-asteen loppuvaiheessa, ennen koulukotiin siirtymistä poissaolo koulusta alkoi olla

jokapäiväistä. Aikuisena Rapa-Ripa esittää passiivisen roolinsa koulun ulkopuolelle

ajautumisessaan. Elämään tuli erilaisia ulkoisia tekijöitä, koulun ulkopuolisia asioita ja päihteitä,

jotka johtivat pois jäämiseen.

3478-3484 Haast: Joo. No siinä kohtaa jossain joka tapauksessa, kun sä oot ollu
siell isompi jo ala-asteen loppuvaiheessa niin sä sull rupes oleen
poissaoloja?
Rapa-Ripa: Joo niin oli joo tosissaan, että siinä siinä varmaan oli
tota… sitten tota… aina koulun ulkopuolella siin sitt alko tuleen nää
muut kuviot esille enemmän. Eli eli niin kun päihteet ja tämmöset, ett
ne varmaan sitt aiheutti sen.

Uusi lastensuojelun sijoitus Pohjois-Suomeen alkoi lupaavasti. Rapa-Ripa sai

päättötodistuksen ja sai ammatilliset opinnot alulle, kunnes ulkopuoliset voimat jälleen sekoittivat

koulu-uran etenemisen. Missään haastattelujen vaiheessa Rapa-Ripa ei tuonut esiin omaa

toimintaansa, joka olisi vaikuttanut haittaavasti koulunkäyntiin. Hän kuvaa tapahtumista

puhuessaan itseään uhrina, joka ei voinut mitään olosuhteille.

3631-3635 Haast: No millanes koulu siell oli sitt siell pohjoisessa?
Rapa-Ripa: No pohjosen koulu oli ihan hyvä, että sinne sinnehän mä
sopeuduin heti että siinä oli semmonen oikeenlainen ryhmä ja tälleen
näin. Hyvät opettajat ja näin … niin kun ja että siin silt kannalt
niin kun hyvin hyvin lähti.

3712-3715 Haast: Niinpä. Miks et käyny loppuun [ammatillista koulutusta]?
Rapa-Ripa: No siinä on nyt taas jälleen kerran tota tuli nää, lomien
kautta, niin huumeet
kuvioihin.

Rapa-Ripa uskoi vankilasta pääsemisensä jälkeen lähtevänsä suorittamaan kesken jääneitä

ammatillisia opintojaan. Hän eli uskoen, että toiveet toteutuisivat joillain keinoin, eikä nähnyt

esteitä menestymiselleen pyrkimyksissään.

3765-3767 Haast: Joo. Onks se?
Rapa-Ripa: Ei tarvii kun soittaa ja järjestää vaan sitten
nonstoppihaku ja nää niin kun että.

Hän ei epäillyt pystyvyyttään jatkaa opiskelua vankilavuosien jälkeen, vaikka edellytykset

opiskelun onnistumiselle näyttivät hyvin vähäisiltä päihteiden käytön aiheuttamien vaurioiden takia,

vaan uskoi kaiken sujuvan esteittä.

4.3.3 Ville Vallaton ja Wagner: Menestystä ponnisteluitta tavoitelleet ympäristönsä uhrit

Ville Vallattoman ja Wagnerin näkemys omasta erityisluokalle päätymisestään pohjaa vahvasti

näkemykseen itsestään opettajien toiminnan uhrina. He siirtyivät erityisopetukseen yläasteella,

mutta ala-asteen opiskelu ei sekään ollut ongelmatonta. Näiden kahden äidit toivat omissa

haastatteluissaan osaltaan voimakkaasti esiin näkemyksen, että erityisluokkasiirto olisi voitu välttää,

mutta poikien joutuminen yleisopetuksessa silmätikuiksi ei jättänyt muuta mahdollisuutta.

Ville Vallaton kuvasi koulunkäyntiongelmiaan vahvasti itsestä riippumattomien syiden

aiheuttamina. Ala-asteen koulunkäynnistä hänellä ei ollut tarkkoja muistikuvia, hän mm. muisti

yhden opettajan opettaneen koko ala-asteen ajan häntä, kun todellisuudessa opettajia oli ollut

kolme.  Aivan  ongelmatonta  ala-asteen  koulunkäynti  ei  kuitenkaan  ollut,  vaikka  Ville  Vallaton

sanoikin kahdeksannella luokalla tehdyssä haastattelussa pärjänneensä opettajansa kanssa.
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0101-0103 Haast: Pärjäsit? Joo, mut oliks kuudennella jotakin? Matilla  oli
jotain sen kanssa.
VilleV: No, oli meil kuudennella vähän ... jotain erimielisyyksiä.

0105-0106 Haast: Mistä ne tuli?
VilleV: En mä tiiä. En mä muista.

0108-0110 Haast: Et se oli jotain vaan semmosta sanomista, ettei ollut niin, et
aina samasta jutusta tuli?
VilleV: Ei.

Myöhemmin samassa haastattelussa Ville Vallaton avasi hiukan mainitsemaansa

erimielisyyttä. Puhuessaan itsestään ja kavereistaan hän käytti passiivia ja siirsi siten itsensä

ulkopuoliseksi. Hän vähätteli tapahtumia ja osuuttaan häiriköintiin koulussa.

0232-0234 Haast: Kyllähän sä kohelsit, tai te kaikki kohelsitte vähän siel ML:n
luokallakin?
VilleV: Niin kohellettiin.

0236-0238 Haast: Mutta oliks se pahempaa se kohellus, kun te menitte yläasteelle
...
VilleV: Oli.

0240-0241 Haast: Et se paheni ihan?
VilleV: Joo.

Varsinaiset koulunkäyntiä haittaavat ongelmat alkoivat yläasteella. Seuraavassa hän kuvaa

vuorovaikutustaan itsensä ja opettajien välillä.

0998-1001 Haast: Niin.
VilleV: Ett sitthän se meni vähän niin kun ett piti kostaa, ett sitten
jos sä oot mulle kans vittumainen, niin en mäkään sitt tunnilla ala
istuu hiljaa.

1003-1011 Haast: Joo. Tota niin, sä olit sitt sä olit siell teknisen työn
luokassa, kun ne ei ottanut, siis oliks se silleen ett se U ja sitt
toi, mikä se on se toinen, nimiä en nyt muista sukunimiä siis, tulee
ne varmaan joskus sitten mieleen, niin ne ei ottanu sua enää tunnille
vai? Vai rupesit sä oleen vaan pois ja menit tekniseen …
VilleV: Niin mä en menny enää sitt, mä niin kun välill mä menin ja
sitt välillähän mä nyt sitt kun taas se alko sitt niin ett se meni
niin kun ihan päin helvettii, ett siinä niin kun, vittuili suoraan
sanoen niin kun heti, kun meni sinne tunnille.

1013-1015 Haast: Joo.
VilleV: Ja sitthän siin meni taas se mielenkiinto saman tien ett
sitthän sitä möykkäs siin sen aikaa, ett lens pihalle ja sitt.

Villen koulumenestys ei ollut ala-asteella erityisen hyvä. Hänellä ei ollut tunnetta

pystyvyydestä tai halukkuutta ponnisteluihin oppimisen suhteen. Seuraavassa Ville kertoo

tilanteesta, jossa hän lunttasi kokeessa seitsemännellä luokalla. Puhuessaan tapauksesta Ville ei

katsonut oman vilppinsä olleen haitallista. Syyt koulutilanteen tulehtuneisuuteen olivat Ville

Vallattoman mukaan hänen itsensä ulkopuolisia, muissa henkilöissä.

0901-0909 Haast: Mikäs siin sitt oli?
VilleV: No en mä tiijä. Se oli sitt, no sehän oli siitä kai, mä mä
muistelisin, ett se ois menny tai meni niin ett siitähän mull meni
sitt ihan, kun se sano mulle suoraan ett nytkun sä jäät luokalle, ett
hän ei kato tällasta. Ja sithän se teki sellaset homman, ett se jätti
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… tai tota sano ett mä en ollu tehny koetta, uskonnon koetta, ett se
hävitti sen koko koepaperin ja sano suoraan, ett ett sä jäät luokalle
ett sä et tehny tätä koetta. Ja sen muistaa hyvin kun mä viel
lunttasin sen kokeen.

0911-0912 Haast: Niin niin.
VilleV: Niin sen muisti vielä, ett sen oli tehny.

0914-0917 Haast: Joo.
VilleV: Ja sitt moni muukin muisti ja sano, ett se on tehny. Ei oo
tehty. Ja sitt se sano suoraan sillon ett sä jäät luokalle niin eihän
eihän siin enää sitten mitään.

Ville Vallaton koki olleensa voimaton uhri luokkatilanteissa. Opettajat tekivät mahdottomaksi

luokassa opiskelun ja alensivat sitten todistuksen numeroita.

1023-1026 Haast: Nyt kun sanoit siis, ett se vittuili, niin miten se teki sen?
Siis onks sull mitään mielikuvaa.
VilleV: Kun en mä muista miten se teki sen. Mutt jotenkinhan se teki
sen niin, ett ei siell ollu enää hyvä olla.

1028-1029 Haast: Aivan.
VilleV: Mutta en muista enää mikä siin oli.

1031-1034 Haast: Niin joo ett se ei joo, sitt ei niin kun tuu semmosta, ett mitä
se ois hoitanu. Tekiks se sust silmätikun niin kun vai?
VilleV: Niin no se oli varmaan yks ett sitthän piti kaikkiin takertuu
... ja sitthän kun ei ollu tunneilla niin sithän se oli helppo.

1036-1038 Haast: Kun ei tienny niin kun?
VilleV: Helppo saada niin kun ei tienny mitään, niin sitt sitt oli
helppo saada alennettuu numeroit koko ajan.

Myös Wagner kuvasi kouluongelmiaan itsensä ulkopuolisista seikoista johtuvina.

Koulumenestys ei ala-asteella ollut hänelläkään erityisen hyvä. Yläasteella yksi erityisluokalle

siirtymisen syy oli jääkiekkoharrastus, jonka myöhäisten harjoitusaikojen takia nukkumaanmeno

viivästyi iltaisin niin, että koulusuoritukset laskivat. Wagnerin äiti mainitsi omassa haastattelussaan

syyksi sen, että poika ei nähnyt taululle. Silmälaseja Wagner ei kuitenkaan käyttänyt, joten ainakin

selitystä näköpulmista voidaan pitää itsetuntoa pelastavana syynä. Wagner puhui haastatteluissaan

myös koulun olosuhteista ja opettajien asenteista koulunkäynnin ongelmien yhteydessä.

0122-0123 Haast: Oliks siin jossain ongelmaa, vai?
Wagner: No,oli, sen maikan kaa meni aina hermot.

0125-0127 Haast: Mikä siin oli?
Wagner: Mikäköhän? Siin oli ... jotain. En mä muista enää niin vanhoi
juttui.

1029-0130 Haast: Oliks se sen tyyli puuttuu asioihin...?
Wagner: Se oli ... Se puuttu niinku liikaa koulun ulkopuolisiin asioihin.

Ala-asteen opettaja hermostutti Wagneria puuttumalla asioihin, jotka eivät hänelle kuuluneet.

Yläasteelle siirryttyään Wagner aiheutti itse käytöksellään harmia ja koki sen jälkeen olleensa

silmätikku, jota syytettiin kaikesta tapahtuneesta.

0249-0255 Haast: Et sä mennyt jonkun tunnille, et se meni niin, et nyt riitti, vai?
Wagner: No, mä kävin siellä, ja sit siel oli hirveen levotonta ... Se oli
just se. Sillon kun ... Mä olin aluks, sillon seiskalla, hyvin, niin
maikat oli silleen niinku, et ei ollut mitään. No, sit kasil rupes tuleen
silleen alussa, rupes niinku aukoon päätä maikoille ja ... Teki jotain.
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Sitte kun yritti olla kunnolla, niin joku muu teki jotain, niin se oli
samantien mun vika.

0257-0258 Haast: Niin, tuli se maine?
Wagner: Niin, se oli niinku maikan silmätikku koko ajan.

Opettajien suhtautuminen esti Wagnerin mukaan opiskelun.

0430-0433 Haast: Niin, joo, ja jos ei viittinyt mennä kaikille tunneille ...
Wagner: Ja kun on silmätikkuna, niin siel ei pysty mitään tekeen. Sun
pitää istuu kädet ristissä ja olla hiljaa. Sanot sanankin, niin se on
huono.

Koulussa ei mennyt hyvin, mutta Wagner koki pätemisen tunnetta pikkuveljen kaveripiirissä

seurustellessaan. Veljen kautta Wagner sai ulkoisen vahvistuksen siitä, että hän oli hyvä tyyppi.

2381-2385 Haast: Niin.
Wagner: Niin mentiin johonkin reissuun ja siell oltiin, ja sitt ne niin
kun niin kun mä muistan sen vaan kun broidi sano ett joo ett kaikki
diggas ja sano, ett sä oot niin kun hyvä tyyppi, ett kun ei ne tuntenu
ennen silleen niin kun muuta kun ties ja näin poispäin.

Opiskeluvaikeuksia oli ala-asteelta ammatilliseen koulutukseen, jonka Wagner jätti kesken

viimeisen vuoden puolivälissä. Jos hän olisi jäänyt oppilaitokseen opiskelemaan, hän olisi joutunut

kertaamaan viimeisen vuoden. Syy lopettamiseen ei kuitenkaan Wagnerin mielestä ollut hänen

omissa kyvyissään opiskella tai hankittujen taitojen hataruudessa. Wagner selittää lähtemistään

ammatillisesta oppilaitoksesta ainoana järkevänä mahdollisuutena mahdottomassa tilanteessa, jonka

lehtori hänelle järjesti.

2304-2309 Haast: Joo.
Wagner: Ett kyll se niin kun kanttii vaati sielt lähtee, kun sä tiesit
ett sull on puol vuotta jäljellä. Mutt en mä sitä sitt miettiny enää siin
vaiheessa … että jos niin kun opettaja antaa sulle sellasen homman hmm
mitä koko kouluss kukaan ei ota vastaan, niin kyll se osottaa jotain, ett
se niin kun.

Wagner koki olevansa opettajan mielivaltaisen työnjaon uhri. Hän haastattelussa hän selitti

itsetuntoa pelastavasti, kuinka ainoa tulevaisuuden kannalta järkevä teko oli sanoutua irti

opinnoista.

2339-2341 Haast: Tuota noin … ett se oli semmonen mätäpeltiauto sitten.
Wagner: Joo ett se se meni sitt niin kun ihan suoraan kiusan tekemiseks
koko homma ja.

2343-2344 Haast: Tekiks sen joku muuten sen?
Wagner: Kai se joku sitt loppujen lopuks teki.

2346-2347 Haast: Niin pakkohan se on …
Wagner: Kun mä siitä lähdin niin.

2349-2355 Haast: Joo.
Wagner: Kyll mun mielest muistaakseni se … sitten ne sen puol vuotta sitä
viel hitsas siell että niin kun siin meni se puol vuotta, ett puol vuotta
sä oisit ollu naimisiss siin sen auton kanssa että.

2354-2355 Haast: Joo.
Wagner: Ei ois ollu fiksuu jäädä enää.
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4. 4 Kadonneet pojat ammatillista identiteettiä etsimässä

Tätä tutkimusta varten haastatellut kahdeksan nuorta miestä asettuvat Ahon ja Vehviläisen (1997)

kuvaamassa nuorten ammatinetsinnän tyyppiryhmityksessä koulutukselle vaihtoehtoista
pärjäämisen strategiaa etsivien, ammattikeskeisten  ja  tutuissa ympäristöissä elävien ryhmiin.
Haastateltavien luokittelu ammatillisen identiteetin suhteen antaa tulokseksi samat ryhmät.

Taulukko 4. Kadonneet pojat Ahon ym. (1997) koulutuksen merkityksen luokittelun ja

ammatillisen identiteetin kehittymisen mukaan (Marcia 1993).

identiteetin
ratkaisu

koettu koulutuksen
merkitys

haastateltava

moratorio ammattikeskeinen Aku

I-haa

Masi

ajautuminen vaihtoehtostrategian

etsintä

Ville Vallaton

Wagner

hajaantuminen opportunismi

ajelehtiminen

epärealistisuus

Karvinen

Bart, Rapa-Ripa

4.4.1 Moratorio -ryhmä

Tähän ryhmään kuuluvilla kolmella nuorella aikuisella oli vahva pyrkimys valmistua ammattiin.

Aikuisena tehdyissä haastatteluissa he kuvaavat ammatin hankkimisen itsestään selvyytenä. Oikean

alan löytyminen ei vain aina ole ollut selvää. Akua, I-haata ja Masia voi kuvata ammattikeskeisiksi

(Aho & Vehviläinen 1997, 122). He pitivät koulutusta välttämättömänä, mutta eivät suhtautuneet

siihen aina varauksettoman myönteisesti.

Peruskoulun loppuvaiheessa heidän koulutukselliset tilanteensa ja toiveensa olivat vielä

selkiytymättömiä. Näistä kolmesta vain Masi aloitti ammatilliset opinnot heti peruskoulun

lopetettuaan. Hän sai myös ammatilliset opintonsa päätökseen. Ammatti, johon koulutus antoi

pätevyyden, ei ollut Masin ensisijainen toive, mutta oli kuitenkin tekniikan alan koulutusta.

Aku ja I-haa täyttivät yhdeksännellä luokalla yhteishaun lomakkeet, mutta heidän silloisissa

elämäntilanteissaan koulutus ei tuntunut merkitykselliseltä.

Ammatillisen identiteetin suhteen aikuiset Aku, I-haa ja Masi olivat haastattelua tehtäessä

moratoriossa (Marcia 1993, 219). He näkivät itsensä tulevaisuuden ammatissaan. Painopiste oli

siirtymässä siitä, mitä he aikoivat tehdä siihen, mitä he aikoivat olla. Nuo kolme olivat lähestymässä

ammatillista identiteettiään. Moratoriovaihe näkyi heillä aikuisena tehdyissä haastatteluissa myös
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seurustelun ja perheen perustamisen pohdinnassa. Pohtiessaan tulevaisuutta kaikki kolme

käsittelivät myös suhdettaan tyttöystäväänsä ja sitoutumistaan suhteeseen.

Peruskoulussa kahdeksannella luokalla tehdyssä haastattelussa Aku ei ollut suunnitellut vielä

tulevan yhteishaun asioita. Hän kuitenkin arveli koulussa istumisen riittävän toistaiseksi. Muutto

pois lastensuojelulaitoksesta oli tärkein lähitulevaisuuden suunnitelmista.

0511-0514 Haast: Oma kämppä ja kissoja ja sä sanoit vielä jonkun muunkin. Mä oon
unohtanut sen nyt. Mut oot sä ajatellut vielä sitä silleen, et
töihinkö vai kouluun? Aikoisitsä jotain vielä opiskella?
Aku: En mä silleen opiskele.

0516-0518 Haast: Niin, et menis koko päiväks kouluun istuun. Luulet, ettet
jaksa, vai?
Aku: Niin.

Aikuisena tehdyssä haastattelussa Aku muisteli peruskoulun yhdeksännellä täytettyä

yhteisvalintalomaketta. Hän ei ollut aivan varma, toteutuiko haku, koska hän ei muistanut

papereiden lähettämistä. Kuultuaan, että hakulomakkeet oli ajoissa toimitettu oikeaan osoitteeseen,

hän muisteli, että hakeminen ja pääseminen ammatilliseen oppilaitokseen ei ollut senhetkisen

elämän tärkeimpiä asioita, koska päihdeongelma alkoi vaikuttaa elämään yhä enemmän juuri

tuolloin. Haastattelussa, joka on tehty seitsemän vuotta peruskoulun päättämisen jälkeen, hän kertoi

kuitenkin päätyneensä opiskelemaan samaan kouluun ja samalle linjalle, jonne hän yhteishaussakin

haki.

1493-1496 Haast: Mutt se ei ett sull ei ollu mitään sen graafisen lisäks sitten
ja se ett jos sä et käyny itte kattomass [pääsitkö opiskelemaan] niin se ei ehkä ollu sitt
niin vakava haku sill tavall.
Aku: Ei kun mull mua vaan sillon eri asiat silleen kiinnosti.

1498-1502 Haast: Joo. No sulla nyt on sitt kuitenkin, sä oot nyt alottanut
koulun käynnin sitten ja se on se sama graafinen ala, ett kyll se
ilmeisesti sitt kuitenkin oli se juttu, vaikka sä et sillon ollut siit
niin …
Aku: On muuten tasan sama koulu.

Aikuisena tehdyssä haastattelussa Aku näki tulevaisuutensa graafisen alan ammattilaisena.

Hän oli jo alkanut lähestyä saavutettua identiteettiä.  Tulevaisuuden suunnitelmat näyttivät selviltä,

oma ammatti oli löytynyt. Ammatti näytti antavan mahdollisuuksia myös oman työn suunnitteluun

ja päätöksentekoon, mikä tuntui Akusta tärkeältä.

1798-1801 No joo mitäs sulla nyt on tulevaisuuden suunnitelmia? Kolme vuotta
koulua.
Aku: Niin ja sitt se sen jälkeen mä en tiiä erikoistunks mä nyt vai
meenks mä suoraan töihin johku.

1803-1804 Haast: Mihin voi erikoistua? Mitä vaihtoehtoja on?
Aku: Niit on hirveesti.

1806-1810 Haast: Mutt mikä sull on semmonen mitä sä oot niin kun vähän jo
miettiny ett vois olla.
Aku: Enemmän tommoseen niin kun ulkoasun toteuttaja ja tommoseen niin
kun mihin pystyy ite, ett kukaan ei tuu sanoon. Asiakas ei sano, ett
tommosen mä ajattelin, ett mä saan ite.

1812-1813 Haast: Joo.
Aku: Vähän niin kun vaikuttaa siihen.
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Peruskoulun kahdeksannella luokalla tehdyssä haastattelussa tulevaisuuden ammatti ei vielä

tuntunut I-haasta ajankohtaiselta pohdinnan aiheelta. Peruskoulun jälkeen opintojen jatkaminen on

kuitenkin ollut tärkeä osa elämää. Aikuisena tehdyssä haastattelussa I-haa pohti

opiskelumahdollisuuksia iltalukiossa ja ammattikorkeakoulussa.

2298-2299 Haast: Joo. Koskas sä nyt alotit ton koulun, eiks sekin?
I-haa: (haukotus) Sen mä alotin nyt heinäkuussa.

2301-2302 Haast: Joo. Mikäs se on muuten tää virallinen sen nimi.
I-haa: Siis lähihoitajan.

2304-2305 Haast: Koulutus niin tuo on. Mutt mikäs se on, onks toi oppillaitos … ?
I-haa: Joo.

2307-2310 Haast: Koulu vai ett se on se joo. Ei kun mä mietin kun niitä on
Helsingissä oppilaitoksia, ja sitt on vaikk mitä, mutt mikä toi on.
Jatkat sä sitä nyt kuitenkin?
I-haa: (haukotus) Maaliskuuss [sairausloman jälkeen] alotan sitt.

Keskeytettyään ammattikorkeakouluopinnot myöhemmin sairausloman jälkeen hän jatkoi

pienen tauon jälkeen opiskelua iltalukiossa, kunnes sopiva opiskelupaikka löytyi toisessa

ammattikorkeakoulussa. I-haa on pysynyt koulutusta hankkiessaan samalla ammatillisella alueella,

ja hän valmistuu ammattiin parin vuoden kuluttua.

Masi pohti yläasteella seitsemännellä luokalla tehdyssä haastattelussa mahdollisuutta palata

yleisopetukseen.

0368-0370 Haast: Haluaisit sä mennä isoon luokkaan kokeilemaan, ootko miettinyt
sitä?
Masi: Ysillä.

0372-0373 Haast: Sitten. Sä ens vuonna vielä pinnistät täällä?
Masi: Mmmm.

0375-0378 Haast: Jos sulla on sellanen tavote, että sä meet ysillä käymään
yleisopetuksen puolella, niin sillonhan sä oot päättänyt, että hyvinhän
tää menee. Mitäs ysin jälkeen. Onko sulla suunnitelmia?
Masi: En mä tiiä.

0380-0381 Haast: Ammattikouluunko?
Masi: Ehkä.

0383-0386 Haast: Mikäs puoli siellä olis semmonen? ... Kun sä oot käynyt siellä
katsastamassa, niin mikäs kiinnostas? (Masi kävi avoimien ovien
päivillä ammattikoulussa kahtena päivänä)
Masi: Autonasentaja.

Suunnitelma ei toteutunut, mutta Masi haki yhteishaussa tekniikan alan oppilaitokseen, ja

vaikka ensisijainen opiskelutoive ei toteutunutkaan, hän suoritti ammattitutkinnon kolmessa

vuodessa.

3116-3121 Haast: Ett ei se aina niin hyvin mee sitten. Mitäs jatkosuunnitelmia
sulla oli sillon, kun saitte peruskoulun päästötodistuksen. Mä muistan
sen, teitä oli yheksän päästötodistuksen saajaa vanhempineen. Se oli
siis varmaan semmonen yks upeimpia kevätjuhlia mitä ollut. Mitä sä
sillon suunnittelit? Ammattikouluun menoa ja pääsitkin, eikö vaan?
Masi: Hmm.

3123-3124 Haast: Hmm. Oliks se sull se toive sillon ett sä pääset sinne?
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Masi: Oli.

3126-3127 Haast: Joo. Ja sä jopa kävit sen.
Masi: Joo.

Masi jäi suoritetusta ammattitutkinnosta huolimatta työttömäksi työnhakijaksi. Hän yritti pitää

tiukasti kiinni ammatti-identiteetistään, mutta suostui lopulta ottamaan vastaan autonkuljettajan

työtä.

3152-3156 Haast: Eli mitäs sen jälkeen oot tehny sitt kun sä pääsit
ammattikoulusta?
Masi: Sitt mä olin tota niin niin sitt mä varmaan puoltoist vuotta
työttömänä. Ne yritti tarjota mulle kaikkii erilaisii hommii, mutt mä
aattelin ett en mee, että pitäs saada sitä omaa työtä.

3158-3159 Haast: Joo.
Masi: Sitt mä en saanu ja sitt mä oon pakettiautoo ajellu niin ja.

Asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen Masi on ollut koko ajan työelämässä ja suhde

silloiseen tyttöystävään on jatkunut. Heillä on kaksi pientä lasta.

4.4.2 Ajautujat-ryhmä

Ville Vallaton ja Wagner ovat olleet mukana työelämässä peruskoulun lopettamisen jälkeen.

Wagner kävi ammatillista oppilaitosta kahden vuoden ajan, Ville Vallaton meni suoraan

työelämään. Kumpaakin sopii Ahon ym. (1997) kuvaama vaihtoehtoiseen elämässä pärjäämisen

strategiaan liittyvä työn kautta eteenpäin pyrkiminen. Wagnerin vielä etsiessä soveliainta ja

tuottavinta tapaa ansaita on Ville Vallaton jo monien kokeilujen kautta löytänyt oman ammattinsa,

vaikka ei ole saanut ammatillista koulutusta.

Kummankin identiteettiä voi kuvata Marcian (1993) ajautuneella identiteetillä. Ville Vallaton

alkoi työssä käymisen varsin varhain yhdessä isän kanssa. Isän ohjaamana hänestä on tullut varsin

taitava käden taidoissa, ja aikuisiän ammatti jatkaa lapsuuden kodissa opittua toimintatapaa.

Wagnerkin jatkaa lapsuuden kodissa opetettujen arvojen noudattamista. Äiti on ollut ja on edelleen

Wagnerin tukena, taloudellisena ja henkisenä, hänen kokeillessaan eri tapoja hankkia elanto.

Ville Vallaton tutustui työelämään isänsä kanssa jo varsin pienenä. Hän kertoi jo alle

kouluikäisenä seuranneensa isän mukana isän ja tämän kavereiden työpaikoille. Käden taidoissa

taitava Ville Vallaton näki seitsemännellä luokalla tulevaisuudessa useita eri ammatillisia

mahdollisuuksia. Hänellä oli jo työkokemusta mm. rakennusalalta.

0490-0491 Haast: Oot sä ajatellut ammattikouluu tai mitään yhtään?
VilleV: En mä nyt vielä ... oo jaksanut keskittyy niihin.

0493-0496 Haast: Niin, et sä et oo päättänyt. En mä itsekään sun ikäsenä kyl
tiennyt, miks mä rupeisin. En mä tiedä vieläkään. (Ville Vallaton
nauraa) Mä aattelin, et oot sä raksalle aatellut, kun sä siellä teet
töitä?
VilleV: Mmm. Tai kokiks.

Ville Vallattoman äiti kuvaili pojan moninaisia ammatillisia pyrkimyksiä yhdeksännen luokan

yhteishaun ajoilta. Hakeminen ravintola-alalle tuotti opiskelupaikan, jota Ville ei kuitenkaan ottanut

vastaan, vaan otti työpaikan autoalalta.

2656-2658 Haast: No mites se, tota Ville kävi toss sitt sen yläasteen ja sillä
oli kohtalainen päästötodistuskin muistaakseni, eikö ollutkin?
Villen_äiti: Hmm.
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2660-2664 Haast: Ja niin oliks sill jatkosuunnitelmia sillon, mitä se
suunnitteli, ett mitä sitt kun peruskoulusta pääsee? Sen mä muistan
että se halus päästä sieltä peruskoulusta.
Villen_äiti: Niin joo. Joo kyllä. No ei ei sillä nyt se ei ainakaan
puhunu, ett töihinhän sillä oli kauhee hinku ja töihinhän se meni.

2666-2670 Haast: Hmm joo. Me jossain vaiheessa täytettiin, ja etittiin niit
Merimiesammattikoulun papereita, sen mä muistan.
Villen_äiti: Joo. Joo ja kokkipaperithan se, ett se ois päässy. Mutt
sen se jätti, ett enempi sitt toi autoala heti koulun jälkeen
kiinnosti.

Ville Vallaton kuvaili aikuisena tehdyssä haastattelussa peruskoulun jälkeisiä vaiheitaan.

Vaikka opiskelu ei peruskoulun jälkeen jatkunut, töitä on riittänyt. Erilaisten ammattikokeilujen

jälkeen Ville on asettunut jälleen rakennusalalle.

1693-1694 Haast: Niin ett se toteutu sitten, ett sä löysit työpaikan.
VilleV: Joo. Mä menin automerkkiliikkeeseen sitt töihin.

1696-1698 Haast: Oliks sull ihan vakituinen, vai teit sä vaan keikkaa?
VilleV: No mähän tein sillon jo kesäsinhän mä tein, tai olin
kesällähän mä olin siell kesätöissä vähäsen.

1700-1702 Haast: Hmm.
VilleV: Ja sitthän mä sitthän, mä kun peruskoulun lopetin, niin
sitthän mä menin sinne, sain sielt työpaikan sitten.

1704-1708 Haast: Just. Oot sä ollu siell nyt sitten koko ajan kunnes sä teit nyt
oman firman.
VilleV: Ei. No mähän olin siellä … vuoden, vai puoltoista ja sitt
siitähän mä lähin siitä. Sitt täss mä olin sitt vuoden, puoltoist mä
olin maalarina ja.

Ville onnistui liittämään lapsuudesta asti seuranneen veneilyharrastuksensakin ansiotyöhön,

kunnes päätyi yrittäjäksi. Aluksi mukana yrityksessä oli yhtiökumppani. Tämän jouduttua

perhetilanteensa vuoksi luopumaan osasta yritystä Ville on jatkanut yksin. Villeä kuvaa hyvin työn

kautta eteenpäin pyrkiminen (Aho & Vehviläinen 1997, 122).

1716-1719 Haast: Joo.
VilleV: Sitt mä menin venemekaanikoks asentaan moottoreita ja korjaan
veneitä ja … sitthän sitä on tullu kaiken näköst tehtyy veneisiin
liittyvää ja.

1721-1724 Haast: Hmm. Kauanks sull nyt on ollut tää oma firma?
VilleV: Mitäs täst nyt on. Nythän mulla niin kun, ei oma firma ollu,
eihän mull nyt oo ollu oma firma kun pari kuukautta. Mutt mull oli
yhen yhen kaverin kaa puoliks, niin se oli joku … vuoden verran.

Wagnerilla oli luottavainen suhde tulevaisuuteen peruskoulun lopettamisvaiheessa. Hän oli

varma, että vanhemmat pitäisivät edelleen huolta hänen toimeentulostaan riippumatta siitä, mitä hän

peruskoulun jälkeen tekisi. Wagner ei nähnyt koulutusta välineenä toimeentulon hankkimiseen.

0468-0469 Haast: Jos ei muuta oo sit, niin ...
Wagner: Sit se on lisäansiona niinku tolleen ajo ...

0471-0474 Haast: Niin onkin ...
Wagner: Sä ajat niinku tota ... Niin, tottakai ne antaa mulle sit ajoja
sillon kun mä haluun, jos tarttee rahaa, ajat yönkin, niin siit tulee
jotain viis, kuus, seittemän, kaheksansataa.
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0476-0477 Haast: Joo.
Wagner: Siin se on tonnin luokkaa kerta.

0479-0480 Haast: Kyllä.
Wagner: Ja tottakai mutsi ja faija antaa mulle sit enemmän.

Seitsemän vuotta myöhemmin tehty haastattelu osoittaa, että Wagnerin aiemmin kaavailema

tilanne oli pitkälti toteutunut tosiasia. Lapsuuden kodin tuki oli pysynyt peruskouluaikana kuvatun

tasoisena. Vaikka Wagner oli jättänyt ammatilliset opinnot kesken eikä ollut moneen kuukauteen

tehnyt töitä, taloudellinen tilanne oli silti hyvä.

2567-2570 Haast: Joo, totta.
Wagner: Mutt se sitä mä en oo mä en oo periaatteessa … päivääkään nostanu
niin kun no sillon ihan alkuaikoin, sillon ennen sitä vartijakouluu niin
sillon sossusta ja työkkärist tuli rahaa. Ei kertaakaan sen jälkeen.

2772-2776 Haast: Joo.
Wagner: Nytkään vaikk mä oon ollu puol vuotta tekemätt mitään niin en oo
nostanu mitään rahoi nyt sitten, ett mä oon sanonu, ett ei mun tarvii,
ett jos mä, jos mutsi jeesaa nyt tän verran ja näin ja mä tuun toimeen.
Mutt ei ylimääräst fyrkkaa ei niin kun silleen hirveesti oo.

2778-2780 Haast: Joo.
Wagner: Mutt totta kai muijakin on duunissa niin siit tulee jonkun verran
sitten ja, sitt on aina keksitty kaikkee.

2782-2784 Haast: Hmm.
Wagner: Niin kun myyty jotain välill niin kun nyt myytiin auto pois, yks
auto pois kun meill oli muutama auto tossa.

2786-2790 Haast: Joo.
Wagner: Ja noin niin kun ja. Mutt kyll se ois niin kun tavote, ett …
jonkun näkönen ehkä tonne aikuispuolelle, joku näit näit koulutuksii taas
pitäs käydä niin kun että … joku kun keksis mikä kiinnostas ja miss ois
niin kun tulevaisuutta.

Kouluttautuminen ja ammatin hankkiminen ei Wagnerin mielestä ollut mahdoton ajatus, mutta

valinnan vaikeus aiheutti Wagnerille ongelmia uudelleen koulutukseen hakeutumisessa, koska

kriteereinä oli mahdollisimman paljon vapaa-aikaa, hyvä palkka ja työaika kahdeksasta neljään

arkipäivisin.  Wagnerin haastatteluissa hahmottelema toiveammatti näytti olevan taloudellisesti

mahdollisimman tuottava, mutta samalla melko vaivaton. Tässä suhteessa Wagnerin ammatillista

ajattelua voisi kuvata opportunistiseksi (Cole & Cole 2001, 675; Marcia 1993, 214-215). Wagnerin

asenne työntekoon heijastaa kuitenkin edelleen peruskoulussa tehdyssä haastattelussa ilmennyttä

tapaa tukeutua lapsuuden kodin tukeen ja arvoihin. Siinä mielessä Wagner täyttää Marcian (1993)

ammatillisen identiteetin suhteen lapsuuden kodin arvot muuttumattomina säilyttävän ajautuja-

ryhmän määritelmän.

2164-2168 Haast: Joo.
Wagner: Mutt en mä. Mä oon oon mä miettiny noit niin kun ihan
älyttömästi, ett mikä ois sellanen hyvä ammatti ett mieluummin nyt kun
lähtee sitt puhtaalt pohjalt, niin kävis sellasen ammatin miss ois sitt
sellanen miellyttävä tulevaisuus ja mistä vois saada jopa niin kun kunnon
liksaakin.

2170-2172 Haast: Joo.
Wagner: Ett sitten, jos sä valmistut nuoriso-vapaa-aika-liikunta-
puolelle, niin sustahan tulee yleensä sitt joku nuoriso-ohjaaja.
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2174-2176 Haast: Kyllä.
Wagner: Ja mä oon taas sellanen, ett mä haluusin mielellään säännölliset
työajat, ett se ois periaatteess kaheksast neljään.

2178-2179 Haast: Juu.
Wagner: Koska sillon sä pystyt rakentaan kaikkee muuta ja olla myöskin.

Wagner oli havainnut useita tavoittelemisen arvoisia ansaitsemismahdollisuuksia.Valinnan

vaikeus eri vaihtoehtoihin hakeutumisessa hidasti päätöksentekoa. Ammatillisessa koulutuksessa

opiskelu olisi myös vähentänyt aikaa harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon.

2184-2188 Haast: Ne on iltatyötä melkein, joo ja sitt usein viikonloppui ja kesän
leireillä ja.
Wagner: Niin niin. Ainut että sitt jos kävis sen, niin sitt vois
erikoistuu niin sanotusti johonkin näihin leirihommiin niin kun mä
tykkään paljon kalastaan ja näin.

2190-2192 Haast: Joo.
Wagner: Nytkin lähetään kaheks viikoks Lappiin heinäkuun eka päivä niin
ihan kohta, ja kuustoist vuottaks mä siell oon koht putkeen käyny.

2194-2196 Haast: Hmm.
Wagner: Niin niin sellaseen niin kun erämeininkiin vois sitt vähän
perustuu. Mutt se ois sitt taas sellast kausiluontosta.

2198-2199 Haast: Joo.
Wagner: En … tietäs.

2201-2202 Haast: Saa nähdä niin.
Wagner: Tietäs, mitä täss tekis!

Wagner näki useita houkuttelevia vaihtoehtoja tulevaisuuden ammatinvalinnan

ratkaisemiseksi. Haastattelun jälkeen hän on aloittanut yrityksen yhdessä äitinsä ja veljensä kanssa.

Hän on myös palannut asumaan lapsuutensa maisemiin, vanhempiensa asuinsijoille.

4.4.3 Hajaantuneen identiteetin ryhmä

Tähän ryhmään kuuluvaa kolmea nuorta miestä yhdistää Marcian (1993) määritelmä

hajaantuneesta identiteetistä, joka ammatillisesti jakautuu opportunisteihin, ajelehtijoihin ja

psykologista häiriintyneisyyttä heijastaviin. Lähinnä ammatillista opportunismia haastateltavista oli

ainoastaan aiemmin kuvattu Wagner, jonka opportunistinen asenne kuitenkin juonsi selkeästi

juurensa lapsuudenkodin hyväksynnästä ja toimintaperiaatteista.

Tätä ammatillisesti selkiintymätöntä ryhmää yhdistää myös tietynlainen elämäntilanteen

pysähtyneisyys (Aho & Vehviläinen 1997). Karvisen, Rapa-Ripan ja Bartin suunnitelmat

tulevaisuuden ja ammatin suhteen näyttivät haastattelun aikaan olevan puutteellisia. He eivät

suunnitelleet kovin ponnekkaasti kouluun menemistä eikä työnteko ollut elämän keskeisiin asioihin

kuulunut seikka. Kaikilla kolmella oli myös päihdeongelma, johon he olivat haluttomia hakemaan

muutosta. Ahon ja Vehviläisen (1997) esittämässä nuorten tyypittelyssä tämä ryhmä sopii tutuissa

ympyröissä elävien tyyppiin.

Karvinen ei päässyt ensisijaiseen hakemaansa koulutukseen. Opiskelupaikka kuitenkin löytyi.

ja Karvinen aloitti ammatilliset opinnot. Hän myös lopetti ne melko pian samana syksynä.

Aikuisena tehdyssä haastattelussa Karvinen muisteli ammatillisten opintojen lopettamisen syitä.
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1362-1365 Haast: Kun se on sama alhaalta ylös. No niin no mitäs
jatkosuunnitelmia sulla oli sillon peruskoulun jälkeen?
Karvinen: Ammattikoulu ja sen jälkeen töihin. Mutt se ammattikoulu sitt
tyssäs kun tuli väärä laji.

1367-1368 Haast: Joo.
Karvinen: Hmm.

1370-1371 Haast: Minnes missäs, sä alotit Vantaallaks sä?
Karvinen: Joo L on täss ko se toimipiste pintakäsittelyalan.

1373-1374 Haast: Joo.
Karvinen: Hmm.

1376-1381 Haast: Minkäs takii sä muuten sinne Vantaalle päädyit? Hait sä
muistaakseni hait jopa sinne vai?
Karvinen: Niin hain mutt se oli toinen vaihtoehto tai joku. Mull oli
niin kun tämmönen kulj ...  auton kuljetukseen liittyvä tai sitten
tämmönen ett se ois niin kun perehtyny enemmän tohon niin kun auton
ajamiseen ja näin.

1383-1384 Haast: Joo.
Karvinen: Mutt ei sitten tullu paikkaa.

Hakeutuminen uudelleen koulutukseen olisi ollut mahdollista, mutta se ei Karvisen mukaan

koskaan onnistunut. Kuvauksensa mukaan Karvinen on ollut jatkuvasti väärässä paikassa väärään

aikaan. Toive siitä, että jotain sattuisi kohdalle, joku työ valitsisi hänet, ei ole toteutunut.  Tässä

suhteessa Karvinen täyttää Marcian (1993) ammatillisen hajaannuksen ajelehtimisen tunnusmerkit.

Karvisen äidin kuvaus pojan päihteiden käytöstä antaa myös viitteitä siitä, että Karvisen

ammatilliset haaveet olisivat epärealistisia, ellei elämäntavoissa tapahdu merkittäviä muutoksia.

1893-1896 Haast: Oot sä ajatellu hmm viel koulun käyntii, kun sä puhuit siitä
autopuolesta ett kun sulle tuli väärä ala.
Karvinen: Hmm kyll se. Mutta kun ei sitä osaa hakee sitt niihin
yhteishakuun ja niihin niin kun.

1898-1900 Haast: Joo.
Karvinen: Aina myöhässä. Aina ne työkkärissä ilmottaa ett joo, se meni
jo ja tätä.

Rapa-Ripan ammatilliset opinnot alkoivat heti peruskoulun jälkeen. Peruskoulun hän oli

saanut päätökseen juuri ennen oppivelvollisuusiän täyttymistä. Se oli vaatinut perhekodin ja koulun

välistä yhteistyötä ja erityisjärjestelyjä.

3703-3705 Haast: No sitt sä alotit ammattikoulunkin eikö vaan?
Rapa-Ripa: Joo mähän alotin ammattikoulun ja kävinkin ekan vuoden. Se
ois ollu kahen vuoden perustutkinto.

3707-3710 Haast: Hmm.
Rapa-Ripa: Auto- ja kuljetusalan hommiin, niin kun että siin ois ollu
jos oisin ollu sen koulun loppuun asti niin kuljetushommii aika
paljonkin että että tota sielt ois saanu kortin ilmasiks ja.

3712-3715 Haast: Niinpä. Miks et käyny loppuun?
Rapa-Ripa: No siinä on nyt taas jälleen kerran tota tuli nää, lomien
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kautta, niin huumeet kuvioihin.

Rapa-Ripa lähetettiin pois lastensuojelun sijoituksesta perhekodista, koska hän oli täysi-

ikäinen, eikä noudattanut sääntöjä, joihin liittyi päihteettömyys. Hänelle hankittiin kotiseudulta

asunto, ja hän aloitti opinnot uudessa oppilaitoksessa. Opiskelu jäi lyhytaikaiseksi. Syy oli sama.

3741-3745 Haast: Niin. No sä nyt mä oon nähny sut tääll sillon kun sä
alotit täällä ammattikoulun niin me nähtiin jossain, muistat sä,
bussipysäkillä, mulla on semmonen hämärä mielikuva, että mä oon
jututtanut sua, ennen kun mun bussi tuli.
Rapa-Ripa: Joo niin oli. Mä olin ammattikoulussa.

3747-3748 Haast: Joo.
Rapa-Ripa: Sillon vielä että että tota.

3750-3751 Haast: Kävit sä siellä, mitä linjaa sä sitt siellä kävit?
Rapa-Ripa: Se oli sitä auto- ja kuljetusalan.

3753-3755 Haast: Edelleenkin sama joo.
Rapa-Ripa: Perustutkintoa että tota munhan piti käydä se toinen vuos
toss ammattikoulussa.

3757-3759 Haast: Joo.
Rapa-Ripa: Mutt sekin jäi sitten näitten huumesekoiluitten kanssa
että.

3761-3763 Haast: Hmm. Mutt eiks sull nyt oo vähän tie auki ett sä voit mennä
jatkaan, jos silt tuntuu sitten.
Rapa-Ripa: No mulle on luvattu sielt paikka että.

3765-3767 Haast: Joo. Onks se?
Rapa-Ripa: Ei tarvii kun soittaa ja järjestää vaan sitten
nonstoppihaku ja nää niin kun että.

Haastattelussa, joka on tehty vankilassa, Rapa-Ripa suunnitteli vapaaksi päästyään jatkavansa

opintoja. Vaikka hän kuvasi opiskelun jatkumisen helpoksi, hän ei kuitenkaan mennyt sovittuun

aikaan ammatilliseen oppilaitokseen haastatteluun opiskelupaikan varmistamista varten. Rapa-

Ripan ammatilliset haaveet eivät vastanneet hänen silloista tilaansa, opiskelukykyään eikä

ammatillisia valmiuksiaan. Rapa-Ripan ammatillinen identiteetti asettuu Marcian (1993)

psykologista häiriytyneisyyttä heijastavaan epärealistiseen tyyppiin. Äiti kuvaa omassa

haastattelussaan Rapa-Ripan ammatillisten opintojen vaiheita.

4284-4287 Haast: Joo.
Rapa-Ripan_äiti: Häiriöö ollu eikä mitään vaikk sill oli sillon jo
rupes pahenee se huumeongelma ja se yritti sitä kouluu. Mutt se
koulukaan ei onnistunu.

4289-4290 Haast: X:n ammattikouluss eiks vaan?
Rapa-Ripan_äiti: Se vaihtoehtonen se.

4292-4293 Haast: Ai niin.
Rapa-Ripan_äiti: Y-oppilaitoksen.

4295-4300 Haast: Y:n joo.
Rapa-Ripan_äiti: Joo siellä se , sitä se. Se kävi ensin tossa
toisessa. Mutt se jäi kesken. Se meinas kyllä hän käy sitä tavallist.
Mä sanoin ett se ei taida onnistuu. No annettiin yrittää mutt ei se.
Se jäi kesken siinä ja sitten tota niin … sitt se täytti sen
kakskytyks.
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Rankka huumeiden käyttö oli vaatinut veronsa. Rapa-Ripa toimintakyky ja älykkyys olivat

laskeneet niin, että opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa ei todennäköisesti olisi voinut toteutua.

Hänellä oli mahdollisuus osallistua ammatillisessa oppilaitoksessa koejaksoon, jolloin olisi

kartoitettu opiskelun sujuminen. Rapa-Ripa ei kuitenkaan ilmoittautunut sovittuna aikana jaksolle.

Myöhemmin hän lähti suorittamaan toista ehdotonta tuomiota. Ensimmäinen vankilajakso oli

päihteettömällä osastolla, mutta vapaaksi päästyään Rapa-Ripa jatkoi huumeiden parissa.

Bart kertoi ammatillisista toiveistaan haastattelussa, joka tehtiin kahdeksannen luokan

keväällä hänen lähtiessään erityisluokalta. Bart jatkoi peruskoulun viimeisellä luokalla projektissa,

jossa oli koulun ohella mahdollisuus työntekoon. Peruskoulu oli kuitenkin tuolloin vielä kesken,

eikä opiskelu heti koulun jälkeen tuntunut hyvältä ajatukselta.

0473-0474 Haast: Etkö aio opiskella mitään?
 Bart: Kyllä mä varmaan, mutta en mä sitä tee saman tien.

0476-0477 Haast: Ammattikouluako oot ajatellut?
Bart: Mmm.

0479-0480 Haast: Joku moottoripuoliko?
Bart:Joo. Se mua kiinnostaa.

Bartin peruskoulu jäi kesken yhdeksännen luokan aikana. Hän sai suoritettua yhdeksännen

luokan oppimäärästä yhden oppiaineen. Kun oppivelvollisuusikä tuli täyteen, Bart lopetti

koulunkäynnin kokonaan. Aikuisena, vankilassa tehdyssä haastattelussa Bart arvioi koulun

merkitystä itselleen.

2808-2810 Haast: Niin.
Bart: Mä olin jo nähny kumminkin mun nuoruus ja kaikki niin ei se koulu ollu niin kun. Mä en mä pitäny sitä niin
kun enää niin tärkeenä, vaikk mä tiesin ett se on tärkee.

2812-2814 Haast: Joo.
Bart: Ja täss vaiheess mä tiedän, ett mä haluun käydä sen peruskoulun vielkin loppuun, mutt.

Ajatus suorittaa koulu loppuun oli herännyt Bartin suorittaessa tuomiotaan.  Hän oli

harmissaan erityisluokalla opiskelun lopettamisesta peruskoulun loppuvaiheessa.

2850-2851 Haast: Sä niin niin sä alotit sen vissiin [erityisopetuksessa 8. luokalla].
Bart: Ja se mua ärsyttää ett mä siirryin ikinään siit sinne ysille sinne.

Bartin oikeudenkäynnit olivat kesken, ja tulossa oli uusi ehdoton tuomio. Sen aikana Bart

toivoi voivansa suorittaa peruskoulun loppuun. Ammatilliset toiveet liittyivät tekniseen alaan.

2994-2997 Haast: Joo, ett juu.
Bart: Mutt en mä tiedä. Mä nyt oon aika silleen hyvä ollu aina noiss raksahommiss silleen, ett mä en oo ollu
pelkkänä apumiehenä, ett mä oon ollu tekemässä siellä muutakin, ja.

2999-3000 Haast: Joo.
Bart: Sit autoi mä osaan korjaa aika saatanan hyvin.

3002-3003 Haast: Joo.
Bart: Laittaa musiikkivehkeit ja tietty sen lisäks viel siihen niin.

Haastattelussaan Bart kertoi lopettaneensa vankilassa kovien huumeiden käytön, mutta

jatkavansa todennäköisesti loppuelämänsä kannabiksen käyttöä. Päihderiippuvuus yhdessä Bartin
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kuvaamien  ammatillisten  taitojensa  kanssa  antaa  viitteitä  siitä,  että  Bartin  kuvaama  ammatillinen

tulevaisuus ei ole todennäköisesti saavutettavissa. Ammatillinen valinta näyttää perustuvan

toiveajatteluun. Siitä johtuen Bart sopii Marcian (1993) psykologista häiriintyneisyyttä heijastavaan

hajaannuksen tyyppiin.

5 YHTEENVETO: POIKIEN KOULU-URAT

Kuviossa 4 esitetään kolme erilaista koulu-uran tyyppiä.  Kuvatut koulu-uratyypit poikkeavat

keskiverrosta suomalaisesta oppilaan koulu-urasta, koska tutkimuksen aineistona olivat kahdeksan

koulunkäyntiin sitoutumattoman ja sopeutumattoman oppilaan kertomukset koulunkäynnistä.

Kaikkia haastateltuja yhdistivät sukupuoli ja yläasteella ilmenneet koulunkäynnin ongelmat, joiden

takia heidät oli siirretty sopeutumattomien erityisopetukseen. Näistä yhtäläisyyksistä huolimatta

haastateltavien keskinäiset erot ovat kuitenkin selvät.

Tukimuksen kohteena olevaa kahdeksaa oppilasta kuvataan eri suhdejärjestelmissä

viitekehysrelativistisen mallin mukaan. Tässä tarkastelussa haastatellut entiset erityisoppilaat

ryhmittyvät samalla tavalla eri teorioiden valossa ja muodostavat siten kolme yhtenäistä ryhmää.

Haastateltujen entisten erityisoppilaiden elämisen muotoa määritteli heidän kykynsä

reflektoida kokemaansa. Pojat ryhmittyvät tunnetta ja tunnetiloja koskevan puheensa sekä

lapsuuden riskitekijöiden suhteen samoiksi kolmeksi ryhmäksi.
2
 Ne, joilla tutkimuksen mukaan oli

eniten lapsuuden riskitekijöitä kuten perheväkivaltaa, pystyivät vähiten hahmottamaan kielellisesti

kokemuksiaan.

Käsite mentalisointi (mentalising) kuvaa yksilön kykyä ymmärtää ihmissuhteisiin liittyviä

kokemuksia mentaalisina, psyyken tiloina. Siihen sisältyy vielä hahmottamattomien tuntemusten ja

kokemusten kielellistäminen ja mielellistäminen (Fonagy 1996; 1997; Hautamäki 2001, 57.)

Vuorovaikutuksessa riittävän sensitiivisen hoitajan kanssa lapsi voi löytää itsensä mentaalisena,

intentionaalisena olentona ja muodostaa silloin psyykkisen työkyvyn ytimen. Useilla tämän

tutkimuksen kohteena olleilla henkilöillä haastatteluista kävi ilmi varhaislapsuuden perheiden

mittavat ongelmat, joiden vaikutuksesta mentalisoinnin kehittymiseen tarvittava sensitiivinen

varhainen vuorovaikutus on häiriintynyt.

Kyky puhua tunteista, tunnetiloista ja muista itseä ja muita koskevista sisäisistä tiloista alkaa

sekin kehittyä jo varhaisessa lapsuudessa. Tämä kehitys ei kuvaa pelkästään kielellistä edistymistä,

vaan on osa sosialisaatiosta ja lapsen kehittyvästä kyvystä erottaa itsensä muista. Lapsen kyky

tuntea empatiaa muita kohtaan kehittyy samoin kuin kyky tuntea häpeää tai syyllisyyttä. Perheen

vuorovaikutuksella on merkittävä rooli tässä kehityksessä, joten lapsen osallistumisella perheessä

käytyihin  keskusteluihin  tunteista  ja  sisäisistä  tiloista  on  nähty  olevan  tärkeä  merkitys  lapsen

sanaston kehitykselle. (Beeghly & Cicchetti 1994, 5-6; Fonagy 1996, 9.) Kaltoin kohdelluilla

lapsilla sisäistä tunnetta kuvaava sanavarasto (internal state language) on huomattavasti pienempi

kuin heidän ikätovereillaan. Heillä on vähemmän aiheeseen liittyvää sanavarastoa, heidän kykynsä

määrittää muiden ja itsensä tunnetiloja on rajoittunut ja heidän tunteita koskeva puheensa on

kontekstiin sidotumpaa kuin vertailuryhmän. (Beeghly & Cicchetti 1994, 22-23.)  Taito ilmaista

itseään ja mielellistää kokemuksiaan vaikuttaakin merkittävästi siihen, miten yksilö selviytyy

sosiaalisessa ympäristössään ja miten hän näkee vuorovaikutuksen merkityksen elämänkulussaan.

Poikien haastatteluissa ilmeni heidän puheensa ja ilmaisunsa niukkuus. Peruskoulun aikana

tehdyissä haastatteluissa niukkuus oli silmiinpistävää erityisesti heidän puhuessaan tunteistaan tai

kuvatessaan omaa osuutta koulussa tapahtuneissa selkkauksissa. Eri vuosikymmenillä tehdyissä

haastatteluissa ilmiö pysyi samankaltaisena, vaikkakin kolmella haastatellulla sisäinen

attribuutiotyyli ja kyky kielellistää kokemuksia oli lisääntynyt heidän aikuistuessaan.

2 Akun kohdalla on huomattava poikkeuksellinen joustavuus suhteessa kehityksellisiin riskitekijöihin.
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Sisäinen, tilannesidonnainen

attribuutiotyyli

Reflektoimaton Reflektoiva

elämisen muoto,     elämisen muoto,

ulkoistava vuorovaikutusta

toimijuus     vuorovaiku-                                                                                     korostava

    toimijuus

Ulkoinen  attribuutiotyyli

Kuvio 4. Kolme koulu-uran tyyppiä eri näkökulmat sisälyttäen: Mutkikas ura (1), Noidankehä (2)

ja Suora ura (3).

Ensimmäinen, ammattiin johtava mutkikas ura on kullakin ryhmään kuuluvalla kulkenut

erilaisten vastoinkäymisten kautta. Kaikilla kolmella peruskoulun loppuun saattaminen ja koulun

jälkeisistä haasteista selviytyminen on vaatinut omaa aktiivisuutta ja sitoutumista haluttuun

päämäärään. Tähän ryhmään kuuluvien elämänkulkua kuvaakin vuorovaikutuksen merkityksen

näkevä, reflektoiva elämisen muoto (Perttula 1998a, 128; 1998b, 395–396).

Toisen koulu-uran noidankehässä olevat henkilöt ovat ajelehtineet alaluokilta saakka. Perheen

tuki on ollut hajanaista eikä koulumaailma ei ole oikeastaan missään vaiheessa saanut heistä otetta

erityisopetukseen siirtämisestä huolimatta. Aikuisiällä selkkaukset yhteiskunnan kanssa ovat

jatkuneet rankan päihteiden käytön ja rikollisuuden merkeissä.  Tähän ryhmään kuuluvien kuvaa

aikuisena reflektoimaton elämisen muoto, johon sisältyy tyytymättömyyttä saavutettuun

tilanteeseen (Perttula 1998a, 129; 1998b, 393).

Myös kolmatta tutkimuksen koulu-uratyyppiä kuvaa elämäntilanteen muuttumattomuus ja

reflektoimaton elämisen muoto (Perttula 1998a, 129; 1998b, 396), mutta nämä henkilöt ovat

tyytyväisiä tapahtuneeseen. Heillä perheen tuki on jatkunut vahvana ja melko kritiikittömänä koko

koulu-uran ajan. Nämä kaksi suorittivat kodin tuella peruskoulun, vaikka eivät koskaan

sitoutuneetkaan kouluelämään ja sen sääntöihin. Molemmat ovat olleet mukana työelämässä.

Toinen työllistää itse itsensä, toinen tekee tilapäistöitä ja tulee toimeen vanhempiensa avustamana.

Moratorio
Aku
I-haa

Masi 1

Hajaantunut
identiteetti
Bart

Karvinen 2
Rapa-Ripa

Ajautunut
identiteetti
Ville Vallaton 3
Wagner
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5.1 Koulu-urat neljässä viitekehyksessä

Kuviossa 4 kuvataan haastateltavia ryhmittäin kodin kasvatusilmapiirin, heidän identiteetin

muodostuksensa (Marcia 1993), haastateltavien elämänhallintaan liittyvien ongelmiin

suhtautumisen (Tasola ym.1996), pystyvyyden tunteen (Bandura 1994) ja attribuutiotyylien

(Weiner 1992) sekä koulutuksen merkityksen (Aho & Vehviläinen 1997) pohjalta. Lisäksi

tarkastellaan heidän elämisen muotoaan (Perttula 1998 a/b). Näiden teorioiden valossa

haastateltavat jakautuvat kolmeen ryhmään.

Mutkikkaan uran kulkijoita Akua, I-haata ja Masia yhdistävät lapsuuden suojaavat tekijät

(Baumrind 1993; Cole & Cole 2001; Hautamäki 2000, 75; Hautamäki, painossa). Koulun

alkuvaiheessa kotona on valvottu heidän koulunkäyntiään ja vaadittu siitä suoriutumista, vaikka

perhetilanteiltaan nämä kolme haastateltavaa poikkesivatkin toisistaan. Heille on ollut yhteistä

kokemus heitä valvovien, huolehtivien ja heidän toiminnastaan kiinnostuneiden kasvattajien

läsnäolosta kasvuiässä. (Hautamäki 1997; 2000). Kun molemmat vanhemmat osallistuivat kotona

kasvatukseen, oli myös pojan kehitykselle tärkeällä isäsuhteella (Manninen 1991; Sinkkonen 1990,

1995; Kokko 2001) mahdollisuus kehittyä.

Aku sijoitettiin jo varsin varhain asumaan lastensuojelulaitokseen, mutta ala-asteen aikana hän

asui sijaisperheessä, jossa lapsilta vaadittiin ikätason mukaista sopivaa käyttäytymistä ja koulussa

suoriutumista. Akun asuessa myöhemmin uudelleen yläasteen aikana lastensuojelulaitoksessa hänen

elämäänsä toi pysyvyyttä omahoitaja, joka ei vaihtunut, kuten osastoilla usein saattaa käydä.  I-haan

vanhemmat erosivat pojan ala-asteen loppuvaiheessa, mutta molemmat vanhemmat huolehtivat

edelleen koulun suorittamisesta. Vaikka Masin kotona lasten koulunkäynti oli pääsääntöisesti

kotona olleen äidin huolena, molemmat vanhemmat kuitenkin osallistuivat tämänkin pojan

koulunkäyntiä koskeneisiin ratkaisuihin.

Akun ja Masin koulunkäynnin alkuvaiheessa ilmeni tunne-elämään ja koulunkäyntiin liittyviä

riskitekijöitä, kun  taas I-haan koulunkäynnin aloituksessa ei ollut ongelmia. Näistä kolmesta

tapauksesta Masilla ilmeni vähiten kehityksellisiä riskitekijöitä (ks. Liite 4). Tunne-elämään ja

koulunkäyntiin liittyvien 8 -vuotiaana ilmenneiden riskitekijöiden lisäksi hänellä todettiin

tutkimusaineiston pohjalta vain yläasteen koulutilanteeseen liittyviä haittatekijöitä, kuten kaikilla

tutkimuksen kohteena olleilla. Akulla ja I-haalla kouluaikana alkanut päihteiden käyttö johti

peruskoulun jälkeen rikollisuuteen ja asunnottomuuteen. Aikuisena tehdyn haastattelun aikaan

molempien päihteidenkäyttö ja siihen liittyvä epäsosiaalinen toiminta oli kuitenkin jäänyt taakse.

Nämä kolme toivat peruskoulussa tehdyissä haastatteluissa usein esiin ulkoisia tekijöitä puhuessaan

kokemistaan vastoinkäymisistä ja koulunkäynnin ongelmista. Kuitenkin he kykenivät aikuisina

tarkastellessaan omaa elämänkulkuaan näkemään sattuneissa vastoinkäymisissä oman toimintansa

ja vuorovaikutuksen merkityksen (Tasola ym.1996; Weiner 1986, 1992). Peruskoulun

suorittaminen on myös ollut heidän tavoitteensa, vaikka sen toteuttaminen ei tavanomaisin

yleisopetuksen keinoin ole onnistunutkaan. Heidän näkemyksensä koulunkäynnin vaikeuksien

syistä (Weiner 1986, 1992) perustuu yleensä sisäisiin, tilannesidonnaisiin seikkoihin. Jos he olisivat

halunneet tai viitsineet nähdä vaivaa, koulunkäynti ei olisi tuottanut ongelmia. Koska heidän

koulunkäyntinsä oli sujunut ala-asteella ilman luokalle jäämisiä tai lykkäyksiä, heidän

koulunkäyntiään oli tukenut varhain saavutettu pystyvyyden tunne ja sinnikkyys (Bandura 1994),

joka on kantanut koulussa ja sen jälkeisissä elämäntilanteissa vastoinkäymisistä huolimatta.

Identiteetin muodostuksessa nämä kolme haastateltavaa olivat tutkimusta tehtäessä

moratoriovaiheessa (Marcia 1993). Kukin oli harkinnut tai kokeillut eri vaihtoehtoja pohtiessaan

ammatillista uraansa. Masi suoritti heti peruskoulun jälkeen ammatilliset opinnot, mutta ei ole
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tehnyt valmistumisensa jälkeen tuon alan töitä. I-haa keskeytti aloittamansa ammatilliset opinnot ja

aloitti opiskelun lukiossa, ennen kuin hakeutui uudestaan ammatilliseen koulutukseen. Aku on

aikuisena pääytynyt opiskelemaan kouluaikaiseen toiveammattiinsa, jonka hän oli jo jättänyt pois

suunnitelmista ensimmäisen epäonnistuneen haun jälkeen.

Akun, I-haan ja Masin koulu-uraa kuvaakin ammattikeskeisyys (Aho & Vehviläinen 1997),

aktiivinen pyrkimys kohti ammatillista tutkintoa, vaikka alan valinta ei aina välttämättä ole ollut

selvä. Ammatillisten opintojensa myötä he ovat aikuisena alkaneet jo nähdä tulevan ammattinsa

osana itsensä määrittelyä (Marcia 1993 a; 1993 b).

Mutkikkaan uran nuorten aiemmissa, kouluaikana tehdyissä haastatteluissa esillä ollut

ongelmien syiden kuvaaminen itsen ulkopuolelta oli aikuisena vähentynyt. Myöhemmin tehdyissä

haastatteluissa alkoi näkyä vastuuta ottava, vuorovaikutusta korostava toimijuus (Tasola ym. 1996)

heidän kuvatessaan uudelleen kouluajan ongelmatilanteita. Nämä kolme näkivät aikuisena oman

osuutensa tapahtumissa selvemmin ja osasivat katsoa kouluaikaisia tapahtumia myös silloin asioita

hoitaneitten aikuisten näkökulmasta. He pystyivät aiempaa paremmin ymmärtämään ja kuvaamaan

ihmissuhteisiinsa liittyviä kokemuksiaan ja tunteitaan. (Beeghly & Cicchetti 1994; Fonagy 1996;

1997.) Käsitys itsestä oli haastattelujen välisenä aikana muuttunut, haastatteluissa tuli esille

reflektoiva kokemuksellinen elämisen muoto (Perttula 1998), jossa varhaisempia kouluaikoja ja

asumista lapsuuden kodissa tarkastellaan jo kriittisesti. Näillä henkilöillä koettu elämäntilanne oli

tyydyttävä, mutta heillä oli vielä epävarmuutta tilanteen jatkuvuudesta. Aku ja I-haa olivat päässeet

irti päihderiippuvaisuudestaan ja Masi oli toisella kerralla saamassa asevelvollisuutensa suoritettua.

Kunkin elämäntilanne oli melko vakaa viimeksi tehdyn haastattelun aikaan. Aku ja I-haa olivat

aloittaneet ammatilliset opinnot ja Masi aikoi asepalveluksen jälkeen siirtyä takaisin työelämään.

Noidankehässä olevien Bartin, Karvisen ja Rapa-Ripan kehitykselliset riskitekijät ovat

kasautuneet (ks. Liite 4). Heillä oli mm. perhettä koskevia, kuten vanhempien alkoholinkäyttöön

liittyviä (Rönkä, Kinnunen & Pulkkinen 2000) ja koulutuksellisia kehitystä haittaavia tekijöitä.

Yhteisenä riskitekijänä näillä kolmella oli lapsuudessa koettu perheväkivalta (Haapasalo 2002;

Maughan & Cicchetti 2002; Cicchetti & Toth 2005). Isän puuttuminen kotoa tai ristiriitainen suhde

isään (Sinkkonen 1990; 1991; Manninen 1991) on sekin vaikuttanut näiden kolmen kehitykseen.

Myös rankka päihteiden käyttö yhdisti tähän koulu-uratyyppiin kuuluvia. Karvisella ja Rapa-Ripalla

on lisäksi ollut alkuopetuksen aikana tunne-elämän ja koulunkäynnin ongelmia.  Näillä kolmella

haastatellulla on ollut myös vähiten kehityksellisiä suojaavia tekijöitä kasvuaikana kompensoimassa

riskejä.

Erityisesti näillä kolmella haastatellulla koti ei ole pystynyt riittävästi tukemaan

koulunkäyntiä. Varsinkin lapsuuden suhde isään on kaikilla kolmella ollut etäinen ja ristiriitainen.

Suhteet poikien ja heidän ensisijaisina huoltajinaan toimineitten äitien välillä ovat olleet

läheisempiä, mutta varsinkin Bartin ja Karvisen perheissä vanhempien rajojen asettaminen

kasvatuksessa on tuottanut vaikeuksia ja kasvatuksen perusteena olleet säännöt ovat vaihdelleet (ks.

Hautamäki 1997).  Siten näiden nuorten lapsuuden kotielämä ei ole tukenut varhaisaikuisuuden

elämän muodostumista (Perttula 1998 a/b). Rapa-Ripan tapauksessa sijoitus koulukoteihin sulki

pois kodin mahdollisuuden vaikuttaa kuudennen luokan jälkeiseen koulusuoriutumiseen, mutta

myös aiemmin äidin sairastuminen ja kotona vaikuttaneet muut ongelmat ovat vaikuttaneet

haitallisesti. Bart ja Karvinen kävivät koulunsa kotoa käsin, mutta kotona heiltä ei vaadittu

suoriutumista koulun edellyttämällä tavalla. Karvisen ja Bartin kuvaukset lapsuuden tapahtumista

kuten vaelteluista ja öiden viettämistä pois kotoa antavat kuvan laiminlyövästä kasvatuksesta

(Hautamäki 1997; 2000). Kummankin epäsosiaaliset taipumukset olivat jo varhain tiedossa kotona,

mutta niihin ei haastatteluista saatavien tietojen mukaan juurikaan puututtu.
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Pystyvyyden tunne (Bandura 1994) oli jäänyt koulumaailmassa näiltä kolmelta saavuttamatta,

koska koulunkäynnin saavutusten vähäinen valvonta, koulussa koetut epäonnistumiset ja heikko

koulumenestys eivät ole antaneet perustaa sen muodostumiselle. He eivät kuitenkaan tuoneet

omassa puheessaan heikkoa pystyvyyttään esiin, vaan selittivät vaatimatonta menestystään ja

sitoutumattomuuttaan koulumaailmaan usein ulkoisilla syillä (Weiner 1992) kuten opettajien

asenteilla heitä kohtaan. Heidän suhtautumistaan elämänkulun aikana ilmenneisiin ongelmiin

kuvasikin jo kouluaikana ongelmia vähättelevä, vastuuta välttävä asenne (Tasola ym. 1996).

Kullakin näistä kolmesta oli vakava päihdeongelma, johon he myös suhtautuivat vähätellen.

Karvinen kielsi haastatteluissaan käyttävänsä päihteitä, Bart kuvasi hallitsevansa heroiinin

käyttönsä ja Rapa-Ripa puhui päihderiippuvaisuudestaan ikään kuin hänen omasta toiminnastaan

riippumattomana tapahtuneena tosiasiana. Aikuisena he olivat sopeutuneet elämisen tapaansa, joka

muistutti noidankehää (Perttula 1998 a/b), vaikka eivät olleetkaan siihen tyytyväisiä.

Bartilla oli edelleen aikuisena tehtyä haastattelua nauhoitettaessa peruskoulun oppimäärä

suorittamatta, Rapa-Ripalla ja Karvisella ammatilliset opinnot olivat keskeytyneet jo alkuvaiheessa.

Nämä puutteet poikien opinoissa olivat heikkojen sosiaalisten taitojen lisäksi osaltaan vaikeuttaneet

heidän työllistymistään aikuisiässä. (vrt. Rönkä 1999a; Kokko 2001.) Kukaan kolmesta ei

kuitenkaan suunnitellut määrätietoisesti toimia tilanteen parantamiseksi, vaikka ilmaisivatkin

haastattelussa toivovansa tilanteen kohentuvan. Koulutuksellisten puutteiden lisäksi Karvisella ja

Bartilla ei ollut vakinaista asuinpaikkaa ja he, kuten Rapa-Ripakin, olivat saaneet ainakin yhden

vankilatuomion.

Bartin, Karvisen ja Rapa-Ripan tilannetta aikuisena kuvaa tutuissa ympäristöissä eläminen

(Aho & Vehviläinen 1997). Heidän sitoutumisensa kouluun on ollut alusta asti heikkoa.

Koulunkäynnillä ei juuri ole ollut merkitystä heidän elämässään, eivätkä he ole aktiivisesti

peruskoulun jälkeisenä aikanakaan hakeutuneet koulutukseen. Identiteetiltään nämä kolme olivat

aikuisena hajaannuksen vaiheessa (Marcia 1993a/b). Heidän ammatilliset toiveensa olivat

epärealistisia. Heillä ei omaksumansa ajelehtivan ja päivä kerrallaan etenevän elämäntavan takia

ollut juurikaan valmiuksia niiden toteuttamiseen.

Näitä kolmea kuvaa Ahon ym. (1997) koulutuksellisessa luokittelussa tutuissa ympyröissä

eläminen. Vaikka he haastatteluissa toivatkin esiin mahdollisuuksia ammatillisen tutkinnon

hankkimisesta, heitä voidaan heidän valitsemansa elämäntavan perusteella kuvata

koulutuskielteisiksi nuoriksi, joiden elämäntilannetta kuvaa haluttomuus muutokseen,

suunnitelmien puute ja pysähtyneisyys. Työssä käyminenkään ei ollut heidän elämässään

merkityksellistä, vaikka Karvisella olikin ollut useita lyhytkestoisia työsuhteita.

Suoran koulu-uran ryhmään kuuluvilla Ville Vallattomalla ja Wagnerilla koulunkäynnin

ongelmat kärjistyivät vasta yläasteen aikana. Heidän kehitykselliset riskitekijänsä (ks. Liite 4)

liittyvätkin pääasiallisesti yläasteen koulunkäyntiin, vaikka ala-asteen koulumenestyskään ei ollut

kovin hyvä.

Heidän kotikasvatustaan kuvaa salliva kasvatustyyli (Hautamäki 1997; 2000). Pojat ja äidit

kuvaavat haastatteluissa neuvotteluja, joita ongelmien esiintyessä käytiin. Haastatteluista ei

kuitenkaan käy ilmi, että käyttäytymisen rikkeistä olisi rangaistu. Sen sijaan pojat kuvaavat kotia

paikkana, josta löytyi puolustajia. Poikia ei koulutyössä tai koulukäyttäytymisessä ilmenneiden

ongelmien suhteen astettu vastuuseen omista toimistaan, jolloin voitettujen vastoinkäymisten myötä

tunne omasta pystyvyydestä (Bandura 1994) olisi vahvistunut.  Näiden kahden haastateltavan

kouluongelmien kärjistymisen yläasteen aikaan voidaankin ajatella olevan seurausta vähäisistä

perustaidoista, jotka vasta yläasteella kävivät vääjäämättä ilmi.
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Kouluajan haastattelujen ulkoistava, uhrin positio (Tasola ym. 1996) puhuttaessa

ongelmatilanteista jatkui aikuisena tehdyissä haastatteluissa. Vastoinkäymisten syyt löytyivät näillä

kahdella itsen ulkopuolelta, he joutuivat olosuhteiden uhriksi. Varsinkin yleisopetuksessa

yläasteella heidän kykynsä nähdä oma osuutensa tapahtuneissa on rajoittunut. He kokivat

erityisopetussiirtoon johtaneissa tapahtumissa olleensa koulun henkilökunnan toiminnan uhreja.

Tätä näkemystä tukevat myös äitien haastattelut. Näidenkin nuorten miesten elämisen muoto on

reflektoimaton (Perttula 1998a; 1998b), mutta he olivat tyytyväisiä asioiden tilaan. He ovat

jatkaneet lapsuuden kodista omaksuttua elämisen muotoaan kyseenalaistamatta elämisen tapaansa.

Käsitys omasta itsestä on pysynyt haastattelujen välillä samana, ja kiinteät suhteet perheeseen,

varsinkin äitiin, ovat tukeneet tilanteen muuttumattomuutta.

Nämä kaksi haastateltavaa ovat työn kautta eteenpäin pyrkiviä (Aho & Vehviläinen 1997).

Kumpikaan ei ole suorittanut ammatillisia opintoja, mutta ovat olleet mukana työelämässä.

Identiteetiltään he ovat ajautujia (Marcia 1993 a; 1993 b). Vanhempien auktoriteetti ja osuus heidän

elämänsä määräytymisessä on ollut ja on merkittävä. Vanhempien asettuminen poikien rinnalle ja

tueksi koulussa sattuneissa käyttäytymisen rikkeissä on omalta osaltaan vaikuttanut koulu-uran

muotoutumiseen. Käyttäytymisrikkeiden ja epäonnistumisten syiden määrittäminen poikien

ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamiksi on hidastanut vastuun tunteen kehittymistä. Opettajien

asenteet ja joutuminen silmätikuksi koulumaailmassa olivatkin sekä poikien että äitien mukaan

vaikuttaneet erityisluokalle päätymiseen. Omaa pystyvyyttään nämä kaksi haastateltavaa eivät

asettaneet kyseenalaisiksi. Puhuessaan koulunkäyntiensä vaikeuksien syistä he kuvasivat niitä

itsensä ulkopuolelta määräytyneiksi (Weiner 1992).

6 TUTKIMUSPROSESSIN JA TUTKIMUKSEN TULOSTEN
TARKASTELUA

6.1 Tutkimuksen luotettavuudesta

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten miesten valinnan kriteerinä oli jossain elämänvaiheessa

katkennut koulunkäynti ja esy -luokalla opiskelu perusopetuksessa. Aineisto koottiin

lumipallotekniikalla. Tavoitettu haastateltava välitti tietoa edelleen tuntemilleen henkilöille, jotka

eivät olleet saaneet kirjettä tai eivät olleet ilmoittautuneet kirjeessä esitetystä pyynnöstä huolimatta.

Haastateltavien tavoittaminen ei ollut ongelmatonta, ja osa tavoitetuista henkilöistä kieltäytyi

haastattelusta tai ei koskaan saapunut sovittuihin tapaamisiin.

Mitään tilastollisten keinojen käyttöä ei ollut edes mahdollista harkita tämän tutkimuksen

yhteydessä. Kyseessä on tapaustutkimus, eivätkä sen tulokset ole yleistettävissä laajemmin.

Huolella tehdyllä tapaustutkimuksella voidaan kuitenkin osoittaa kehityskulkuja, jotka ovat

mahdollisia myös muissa, samankaltaisissa tapauksissa (Yin 2003, 4; Tashakkori & Teddlie 1998,

65 - 66). Tällöin tutkimuksen merkitys näkyy siirrettävyytenä. Tutkimuksessa muodostuneita

kolmea koulu-uran muodostumisen tyyppiryhmää on mahdollista käyttää myös jatkossa tutkittaessa

samankaltaisia otoksia, koska riippumatta viitekehyksestä haastatellut ryhmittyivät samoihin

ryhmiin. Myös tiedot mm. haastatteluista kieltäytyneiden elämänkulusta antavat viitteitä siitä, että

tässä tutkimuksessa ilmenneet kehityskulut koulu-uran muotoutumisessa sopisivat useampiin

koulunkäyntiin sitoutumattomiin henkilöihin.
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Kysymys haastatteluissa esitettyjen tietojen luotettavuudesta on merkittävä arvioitaessa

tutkimuksen tuloksia. Tutkijan ja tutkittavien välillä tuleekin olla riittävän luottamuksellinen suhde,

jotta haastatteluissa voidaan lähestyä eri tavoin myös arkaluontoisia asioita (Eskola 2001, 56 - 57).

Tässä tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavien suhde oli opettaja-oppilas -suhde. Luottamus oli

syntynyt jo kouluaikana tutkijan jouduttua osallistumaan koulunkäyntiä koskeviin neuvotteluihin

poikien puolesta ja heidän kanssaan.  Kouluaikaisissa haastatteluissa tuo asetelma esti haastateltavia

puhumassa avoimesti päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvistä seikoista, koska opettajana

tutkija oli lastensuojeluun nähden ilmoitusvelvollinen. Aikuisena tehdyissä haastatteluissa

haastateltavat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vastasivat myös näitä aihepiirejä käsitteleviin

kysymyksiin avoimesti, vaikka heillä oli halutessaan myös mahdollisuus jättää vastaamatta.

Vältellen vastanneiden osalta äidit täydensivät haastatteluissaan tiedot. Myös käytettävissä olleista

dokumenteista voitiin tarkistaa haastatteluissa epäselviksi jääneitä seikkoja ja tapahtumien ajallista

järjestystä.

Tutkimusta arvioitaessa on pääpaino tutkimusprosessin luotettavuudessa. Laadullisessa

tutkimuksessa myönnetään tutkijan subjektiviteetti ja se, että hän on tutkimuksensa keskeinen

tutkimusväline. Pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on silloin tutkija itse, jolloin luotettavuuden

arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Tutkimuksen

luotettavuutta tarkasteltaessa on myös arvioitava, kuinka pätevästi tutkimustekstissä kuvataan

tutkittua kohdetta. (Eskola & Suoranta 1998, 213). Silloin käytetään perinteistä validiteetin

käsitettä, joka jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti eli pätevyys viittaa

tutkimuksen teoreettisen ja käsitteellisen määrittelyn sopusointuun. Se osoittaa tieteellisen otteen ja

tieteenalan hallintaa. Tällöin teoreettis-filosofisten lähtökohtien, käsitteellisten määritelmien ja

menetelmällisten ratkaisujen tulee olla loogisessa suhteessa keskenään. (Eskola & Suoranta 1998,

214.)

Tutkimuksessa käytetty teoriatriangulaatio, useiden näkökulmien käyttö tulkittaessa

tutkimuksen tuloksia (Tashakkori & Teddlie 1998, 41), ja näiden eri näkökulmien pohjalta

muodostuneet yhteneväiset ryhmitykset tarkasteltaessa haastateltujen koulu-uria tukevat käsitystä,

että tutkimuksen kohteena olleen ilmiön olemus on tavoitettu. Kuvattu ilmiö pysyi eri

viitekehyksistä huolimatta samana (Hautamäki 1987). Tutkimuksen lähtökohtien ja teoreettisten

käsitteiden yhtenevyyttä on pyritty tässä raportissa kuvaamaan esittämällä tutkimuksen

metodologinen ja teoreettinen viitekehys raportin alkuosassa.

Ulkoinen validiteetti puolestaan merkitsee tehtyjen tulkintojen, johtopäätösten pätevyyttä

suhteessa aineistoon.  (Eskola & Suoranta 1998, 214.) Sen vuoksi laadullisen tutkimuksen

validiteetin kriteerinä pidetäänkin sitä, kuinka hyvin tutkimuksen eri vaiheet on raportoitaessa

esitetty ja kuinka hyvin lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä (Grönfors 1982). Lukijalla

tuleekin olla mahdollisuus seurata, kuinka aineistoa on käytetty ja todeta tutkijan sen pohjalta

tekemät ratkaisut oikeiksi tai riitauttaa ne (Mäkelä 1990, 53;  Silverman 2001, 230, 448). Tukijan

tutkimusprosessista antaman kuvauksen perusteella lukijan pitäisi siten pystyä muodostamaan

samansuuntaisia tulkintoja ja päätyä samanlaisiin johtopäätöksiin. Tässä raportissa tutkimuksen

kulku ja haastatteluaineiston käsittely on pyritty esittämään mahdollisimman selkeästi. Tietojen

luokittelu eri käsitteiden ja teorioiden pohjalta on pyritty kuvaamaan graafisia kuvioita ja taulukoita

käyttäen. Haastatteluteksteistä, joista käy ilmi niiden sijainti tutkimusaineistossa, on otettu otteita,

joiden valossa tarkastellaan kutakin teoreettista käsitettä.  Aineisto on koottu yhdeksi

hermeneuttiseksi yksiköksi, jossa haastatteluaineistot, dokumenttien tiedot, aiemman tutkimuksen

(Sinkkonen 2000) yhteydessä haastateltavista saadut tiedot sekä tutkimuspäiväkirjaan haastattelujen
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yhteydessä kerätyt tiedot muodostavat kokonaisuuden. Käyttäen tätä kokonaisuutta kutakin

haastattelun puheenvuoroa voidaan tarkastella yhdessä siihen liittyvien tietojen kanssa.

Myös uskottavuutta voidaan pitää luotettavuuden kriteerinä. Tutkijan tulisi tarkistaa, missä

määrin tutkimuksessa esitetyt käsitteellistykset vastaavat tutkittavien omia käsityksiä. (Eskola &

Suoranta 1998, 212.) Tätä tutkimusta varten haastatelluille on sen vuoksi tarjottu mahdollisuutta

lukea raportti ja kommentoida sitä.

Reliaabeli aineiston tulkinta ei sisällä ristiriitaisuuksia (Eskola & Suoranta 1998, 214). Tämä

tulkinnan yhdenmukaisuus voidaan osoittaa eri tavoin. Ilmiötä voidaan esimerkiksi havainnoida

useamman kerran, eri aikoina (Grönfors 1982, 175-176), kuten tässä tutkimuksessa on tehty. Ilmiötä

voidaan myös tutkia eri teoreettisissa viitekehyksissä ja siten tarkastella muodostuvatko ryhmät

samanlaisina siirryttäessä suhdejärjestelmästä toiseen. Tässä tutkimuksessa eri aikoina kerätty ja eri

teorioiden pohjalta analysoitu haastatteluaineisto osoittaa, että tutkittava ilmiö on ollut pysyvä.

Myös käytettävissä olleet oppilaiden koulunkäyntiin liittyvät dokumentit tukivat

haastatteluaineistojen analyysissä esiin nousseita ryhmittelyjä.

Laadullisen tutkimuksen raportointia voidaan kuvata kertomuksena, jonka juoni etenee.

Silloin lukijaa johdatellaan aiheeseen, johtolangat esitetään, niitä arvioidaan ja lopuksi esitetään

ratkaisu.  Kytkennät osoitetaan löytyneiksi analyysin kuvauksen edetessä.(Alasuutari 1993, 29-30.)

Myös tämän raportin empiirisessä osiossa esitetään koulu-uran muotoutumista koskeviin

teoreettisiin käsitteisiin liittyvät aineistokatkelmat kunkin tapauksen kohdalta. Kvalitatiivisen

analyysin vaikutelmanvaraisuuden vähentämiseksi aineiston luetteloiminen ja tehtyjen tulkintojen

pilkkominen riittävän pieniin, lukijan helposti seurattaviin vaiheisiin on oleellista. Näin lukijalle on

mahdollista nähdä aineistokatkelmat, josta tulkinta on tehty ja hänelle jää mahdollisuus joko

hyväksyä tai riitauttaa tutkijan tekemä tulkinta (Eskola & Suoranta 1998, 218-219; Mäkelä 1990,

53). Tässä raportissa aineiston kuvaus (Liitteet 1 ja 2) ja tulkintaoperaatiot on pyritty puristamaan

niin lyhyiksi vaiheiksi, että lukijan on helppo seurata päättelyä.

Tutkimusaineistoa kerättäessä pyrittiin hankkimaan tietoa vain yhden oppilasryhmän koulu-

urasta. Aineisto käsittää siis yhden erityisopettajan oppilaskontakteista ne, jotka tavoitettiin ja jotka

suostuivat osallistumaan tutkimukseen. Työssä on pyritty jatkamaan aiemman peruskoulun

keskeyttämistä valottaneen tutkimuksen (Sinkkonen 2000) tavoin Bronfenbrennerin (1979)

teoriassaan määrittelemään ekologiseen validiteettiin. Oppilaiden elämänkulkua ja koulunkäyntiä

on tarkasteltu yksilöjen ja ympäristöjen vuorovaikutuksellisena prosessina (Sameroff & Emde

1989). Mukaan on otettu sekä kodista ja perheestä että kouluajasta kerätyt tiedot, mutta aineisto ei

siltikään ole aukoton. Siksi aineiston käsittelyn näkökulmiksi on valittu ne teoriat, joihin aineisto

tarjosi perustan.

6.2 Keskeisten tulosten tarkastelua

Mutkikkaan koulu-uran läpi käyneet henkilöt ovat keskenään heterogeenisiä. Varsinkin Akun

kehityksellisten riskitekijöiden määrän (ks Liite 4) voisi ajatella edellyttävän vähemmän

onnistunutta koulutuksellista tulosta aikuisena. Muut, aineiston mukaan vastaavan määrän

kehityskellisiä riskejä omaavat Bart, Karvinen ja Rapa-Ripa, sijoittuivat tässä tutkimuksessa

noidankehä-uralle, jota voidaan kuvata on syklis-kasautuvana, frustraatiosilmukoita sisältävänä

vuorovaikutusspiraalina (Sameroff & Emde 1989). Akun tätä tutkimusta varten luetteloiduista

kehityksellisistä riskeistähän puuttuu vain vanhempien avioero kouluaikana, joka selityy sillä, että
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Akun vanhemmat eivät koskaan olleet avioliitossa eivätkä asuneet yhdessä. Myös Akun kotoa

saadut varhaislapsuuden kokemukset, lastensuojelun sijoitukset ja päihdetausta antavat

kehityskulkuja koskevan teoreettisen tiedon pohjalta mahdollisuuden odottaa tutkimuksessa

ilmoitetusta poikkeavaa lopputulosta. Kuitenkin tämä nuori mies on valmistumassa

toiveammattinsa. Akun elämään varhain tehdyt lastensuojelun interventiot lienevät ajoittuneet

sopivasti. Ekologisen mallin perspektiivin mukaan voidaan pitää mahdollisena, että puhuttaessa

käytöshäiriöiden eri ilmenemismuodoista proksimaalisten prosessien vaikutus olisi suurempi

epäsuotuisissa oloissa. Bronfenbrennerin ja Cecin (1994) ajatus proksimaalisten prosessien

suurimmasta vaikutuksesta niille, jotka ovat eläneet kaikista epäsuotuisimmissa olosuhteissa,

näyttää sopivan häneen.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä että ne nuoret, jotka vasta yläasteella ilmenneistä

koulutuksellisista vastoinkäymisistä huolimatta saivat vanhempiensa tuella koulun suoritettua,

olivat tyytyväisiä peruskoulun jälkeiseen elämäänsä ammatillisen tutkinnon puuttumisesta

huolimatta. Koulunkäynnillä ei peruskoulun aikanakaan ollut merkittävää asemaa heidän

elämässään. He jatkoivat vanhempien kanssa asuessaan viitoittamaansa elämänkulkua.

Kohteena olleet koulunkäynniltään poikkeavat oppilaat siirrettiin ESY -opetukseen

sopeutumattomuutensa ja käytösongelmiensa takia eri aikoina koulu-uransa varrella. Kaikki

haastatellut aloittivat koulunkäyntinsä yleisopetuksessa, eikä kukaan kuvannut kouluun menoa

mitenkään miellyttävänä mieleen jääneenä kokemuksena. Varsinkin noidankehässä olevien koulu-

uran kehityksestä voi päätellä, että nämä huonosti koulussa menestyneet olivat muodostaneet

käsityksen, että koulu ei ollut heitä varten. Saman on todennut Kivirauma (1995) tutkimuksessaan,

jossa entiset erityisoppilaat kuvasivat koulunkäyntinsä aloitusta neutraalisti, samoin kuin tätäkin

tutkimusta varten haastatellut. Vaikka tutkimusten näkökulmat ovatkin erilaiset, yhteisenä piirteenä

näyttäytyy myös oppilaiden kuvaus yleisopetukseen verraten paremmasta viihtymisestä

erityisluokalla, koska opetus siellä on oppilaista tuntunut sopivammalta. Tämä oppilaiden kokemus

viihtymisestä erityisluokalla käy ilmi myös Jahnukaisen (1997) yhteiskunnallista sijoittumista ja

Kuorelahden (2000) erityisopetuksen tuloksellisuutta koskevista tutkimuksista.

Tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan kuinka tutkimuksen kohteena olleiden entisten

erityisoppilaiden koulu-ura on muotoutunut heidän ollessaan vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä

kanssa. Tarkastelussa ovat olleet eri säätelyjärjestelmät alkaen oppilaiden lapsuudenkodista ja

muista läheisistä heistä huolehtineista henkilöistä painopisteen ollessa kuitenkin oppilaiden omassa

vaikutuksessa ympäristöönsä. (Sameroff ym. 1989). Jokainen kahdeksasta haastatellusta on siirretty

peruskoulun yleisopetuksesta sopeutumattomien erityisopetukseen, mutta poikien koulunkäynnissä

on tästä yhteisestä tekijästä huolimatta sekä yksilötasolla että tutkimusaineiston analyysissä

muodostuneiden kolmen koulu-uratyypin kesken eroavaisuuksia. Tässä tutkimuksessa on pyritty

aiempia ESY -oppilaita koskeneita tutkimuksia tarkemmin kuvaamaan sitä, kuinka oppilaat omalla

toiminnallaan ja sen ympäristössään herättämien reaktioiden vaikutuksesta ajautuvat tavallisesta

poikkeaville koulu-urille.  He ovat myös itse hakeutuneet ympäristöihin, jotka ovat kokeneet

kykyjensä ja persoonallisuutensa suhteen itselleen sopiviksi. (ks. esim. Scarr 1992.) Tästä ovat

esimerkkeinä mm. Akun kuvaus päätöksestä alkaa opiskelu uudelleen hakeutumalla erityisluokan

oppilaaksi ja Bartin pohdinta erityisluokalta vaihtoehtoisen kouluprojektin oppilaaksi siirtymisestä.

Willisin (1979) ajatus koulusopeutumattomuudesta työväenluokkaisten nuorten ongelmana ei

saa toteudu tässä tutkimuksessa. Kouluun sopeutumattomuutta ja ESY -luokalle valikoitumista ei

voida tarkastella kohteena olevien oppilaiden perheen yhteiskuntaluokan aiheuttamana ilmiönä (vrt.

Jahnukainen 1998, 190; Kivirauma 1995, 13; Seppovaara 1998, 159). Vaikka oppilaiden

perhetausoja ei tutkimuseettisistä syistä tässä tutkimuksessa raportoida selvästi, voidaan todeta, että

kaikki ESY -oppilaat eivät suinkaan tule työväenluokkaisesta kulttuurista. Ajatus

työväenluokkaisiin työtehtäviin hakeutumisesta opiskelun sijaan ei sekään toteudu tutkimuksen

kohteena olleiden oppilaiden kohdalla. Bart, Karvinen ja Rapa-Ripa olivat työttömiä eivätkä

haastattelujen mukaan aikoneetkaan hakeutua mihinkään palkkatyöhön (vrt. Rönkä 1999a). Ville
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Vallaton toimi yksityisyrittäjänä samoin kuin Wagnerkin tutkimuksen raportointivaiheessa. Loput

kolme olivat suorittaneet tai suorittamassa ammatillista tutkintoa. Perheen ja kotitaustan oppilaiden

koulunkäynnille antama sosiaalinen tuki sen sijaan näkyi tässäkin tutkimuksessa selvästi. Kaikkien

tutkimuksen kohteena olleiden koulu-ura poikkesi keskiverron suomalaisen ikätoverin koulu-urasta,

mutta pystyvimmiksi itsensä koulumaailmassa tunsivat ne nuoret, joiden koti oli valvonut heidän

koulutyötään ja edellyttänyt siitä suoriutumista.

Isien osallistuminen poikiensa kasvatukseen näkyi poikien koulu-uran kehityksessä.

Mutkikkaalla, ammattiin johtavalla uralla olleiden poikien isät olivat osallistuneet aktiivisesti

poikien elämään ja vaatineet heiltä suoriutumista koulussa. Myös suoran uran kaksi itsensä

työllistävää poikaa olivat viettäneet isiensä kanssa aikaa lapsuudessaan. Molempien isät asuivat

lastensa kanssa ja ottivat heitä mukaan omiin harrastuksiinsa. Näiden poikien yhdessäolo isän

kanssa oli liittynyt yhdessä tekemiseen, joten näiden poikien on ollut helppo samaistua isään, joka

on ollut tekevä ja taitava (Sinkkonen J. 1990, 151). Kummankin toimeentulokseen tekemät käden

taitoja vaativat työt juontavat juurensa isän kanssa vietettyyn aikaan.

Kaikista haastatelluista noidankehäuralla olleiden nuorten isäsuhde on ollut ongelmallisin.

Kukaan heistä ei kuvannut isäänsä lapsensa kanssa viihtyvänä, turvallisena hahmona. Kun muilla

suhde lapsuuden isään on näyttäytynyt kehitystä suojaavana tekijänä, näillä kolmella se ei ole sitä

ollut. Kotona koetun perheväkivallan takia Rapa-Ripan ja Bartin kokemukset isästä ovat olleet

pelottavia. Karvisen suhde isäpuoleen on ollut vastaavanlainen, ja Karvisen oma isä ei missään

vaiheessa ole ollut auktoriteettihahmo pojalleen.

Kaikilla haastatelluilla esiintyi jossain koulu-uran vaiheessa itsetuntoa suojelevia vääristymiä

heidän käsitellessään koulunkäynnin vaikeuksia. Vääristymät eivät kuitenkaan tarjoa todisteita siitä,

että tarve suojella itseä tuottaisi nämä vääristymät. Weinerin (1992, 245) antamaa esimerkkiä

mukaellen voidaan todeta, että ilman peruskoulun päättötodistusta jääminen lukuisten poissaolojen

tai koulusta pois jäämisen seurauksena ei anna todisteita siitä, että halu jäädä ilman päättötodistusta

olisi ollut poissaolojen syy.

Se, että kaikki tutkimuksen kohteena olleet oppilaat ovat poikia, on myös pohdinnan arvoinen

asia. Poikien osuus sopeutumattomien erityisopetusta saavista oppilaista on ollut merkittävä.

Aikuisiän haastattelussaan, kuvatessaan elämänsä varhaisia vaiheita, Aku aloitti mainiten tämän

elämänsä riskitekijän.

 2017 Aku: Synnyin poikalapsena.
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