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Kärkkäinen, Tuulikki
Koulutuksen ja lapsi-vanhempisuhteen yhteys elämässä selviytymiseen.
Sosiaalinen perimä ja koulutuskulttuurisen pääoman periytyminen sukupolvesta toi-
seen

Tiivistelmä

Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ennustavat elämässä selviytymistä ja elämän-
hallinnan voimavaroja lapsuudesta aikuisuuteen eri tieteenalojen tutkimusten ja teo-
rioiden mukaan. Tavoitteena oli tutkia myös empiirisesti, miten kirjallisuudesta saadut
hypoteesit pätevät espoolaisessa koululaisaineistossa. Empiirisestä aineistosta tutkit-
tiin lukuisista elämässä selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä merkittävimmiksi ole-
tettuja, vanhempien koulutusta ja sosiaaliluokkia sekä lapsi-vanhempisuhteita. Van-
hempien koulutuksen oletettiin vaikuttavan koulutustasotavoitteiden ja lapsen koulu-
menestyksen kautta.

Empiirisenä seuranta-aineistona oli kaksi espoolaista 14–15-vuotiaiden koululuok-
kaa, 74 oppilasta (100 %), heidän 148 vanhempaansa (74–100 %) ja tietoja isovan-
hempien koulutuksesta (73 %) sekä opettajansa (100 %) v. 1976 kyselyin ja arkistotie-
doin. Samat päähenkilöt teemahaastateltiin v. 1994 heidän ollessaan 34–35-vuotiaita.
Kaikista saatiin keskeiset tiedot (100 %). Aineisto käsiteltiin polku- ja regressioana-
lyyseillä ja joiltakin osin kvalitatiivisesti.

Äidin koulutuksen merkitys lapsen koulutustasolle oli tärkeä. Äidin koulutuksen
merkitys lapsen koulutuskulttuuriselle perimälle on suhteellisesti korostunut mm. äi-
din keskeisen vaikutuksen vuoksi yleensä lapsuudesta murrosikään ja erityisesti avio-
erolasten osuuden lisäännyttyä. Tulokset tukivat sitä, että vanhempien koulutuskult-
tuuriset pääomat periytyivät vanhemmilla lapsen suhteen olleiden koulutustasotavoit-
teiden kautta, jotka puolestaan vaikuttivat usein lapsen omien tavoitteiden kautta.
Lapsen oman motivaation merkitys tavoitteiden saavuttamisessa on korostunut koulu-
tusmahdollisuuksien lisäännyttyä. Vanhempien ja lapsen tavoitteiden mennessä ristiin
alemmilla koulutustavoitteilla oli taipumus toteutua. Lapsen omien tavoitteiden ja
motivaation merkitystä tuki myös se, että tämän itsensä 14–15-vuotiaana ilmoitta-
mista koulutustavoitteista toteutui koulutusammatin tarkkuudella lähes puolet. Myös
lapsen oma koulumenestys (14–15-vuotiaana) ennusti myöhempää koulutustasotavoit-
teen saavuttamista. Vaihtoehtoisesti lähes yhtä hyvä ennuste oli koulukäyttäytymis-
piirteiden yhdistelmä, joka koostui mm. tavoitteellisuudesta, pitkäjänteisyydestä, tois-
ten huomioon ottamisesta, tasapainoisuudesta ja itsetunnosta. Vanhempien ammatin-
mukaisen sosiaaliluokan vaikutusta lapsen koulutustavoitteissa, niiden toteutumisessa



ja myöhemmin elämässä selviytymisessä tämä aineisto ei tukenut yksiselitteisesti.
Vanhempien ammatillinen asema korreloi koulutuksen kanssa, mutta naisilla eri
tavalla kuin miehillä. Vanhempien koulutus vaikutti enemmän suoraan kuin sosiaa-
liluokan kautta. Tulos tuki sosiaalisten pääomien periytymistä koulutustavoitteiden,
sosiaalisten suhteiden ja vanhempien koulutuksen kautta. Vanhemmilla lapsen suh-
teen olleet koulutustasotavoitteet ennustivat suoraan lapsen elämässä selviytymistä
vielä tämän aikuisiässä (34–35-vuotiaana), mutta lapsen omat koulutustasotavoitteet
ennustivat oman koulutuksen kautta.

Kaikilla elämässä aikuisiässä hyvin selviytyneillä oli ollut sekä hyvä äiti- että hyvä
isäsuhde lapsuudessa antamansa arvion mukaan. Lapsi-vanhempisuhteen mittari koos-
tui lapsen kokemasta hyväksynnästä, kannustavuudesta, keskustelevasta ja kuuntele-
vasta ohjauksesta, johdonmukaisuudesta, lapsen koulunkäynnistä kiinnostuneisuudes-
ta sekä kouluun ja opettajiin peruspositiivisesta asenteesta. Heikoimmin elämässä sel-
viytyneillä oli ollut em. mittarilla huono lapsi-vanhempisuhde samaa sukupuolta ol-
leeseen vanhempaansa, ja toiseksi heikoimmin selviytyneillä oli ollut huono suhde
vastakkaista sukupuolta olleeseen vanhempaansa.

Avainsanoja: sosiaalinen perimä, elämässä selviytyminen, elämänhallinta, koulutus-
kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma, lapsi-vanhempisuhde, äitisuhde, isäsuhde
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The Relation of Education and Child-Parent Relationship with Coping with Life.
Social and Educational Culture Capital Heritage from one Generation to the Next

Abstract

The goal of the thesis was to examine on the basis of studies and theories from vari-
ous disciplines the factors that predict coping with life and the resources of life from
childhood to adulthood. In addition, the aim was to determine if the hypotheses de-
rived from published scientific results remained valid for the empirical material data
gathered from a group of school children in Espoo, Finland. The empirical study
focused on the most important factors involved: educational level of the parents, their
social class and parent-child relationships. It was assumed that the level of education
of the parents was reflected in the educational goals they had for their children, and in
the achievements of their children in school.

The longitudinal study group consisted of two school classes from Espoo, total-
ling 74 pupils who were 14–15 years of age at the beginning of the study in 1976.
Data was gathered from the pupils and their 148 parents (variable coverage 74–100%)
which included information on the educational levels of their grandparents (73%) and
their teachers (100%). The same former pupils were thematically interviewed in 1996
at ages of 34–35 years, and essential information obtained. The main statistical meth-
ods used were path analysis and regression analysis; qualitative methods were also
used.

The educational level of the mother predicted the level achieved by her child,
due to the central role she played in the child’s upbringing to puberty. The relative
importance of the mother’s educational level to the educational culture heritage of her
child has increased, due to the increased number of schooling opportunities available
and the number of parental divorces. The results supported the hypothesis that the
educational culture capital of the parents is reflected in the educational goals they
have for their children, which in turn often affect the personal goals of their children.
The personal motivation of the child in achieving these goals is becoming increas-
ingly important as schooling opportunities are improved. If the goals of the parents
and their children conflicted, the less ambitious goals tended to become fulfilled,
regardless of whether their origin was from parents or child. The significance of these
personal goals was emphasized as well, in that more than half of the vocational or
university goals of the pupils, which they revealed in their mid-teens, were fulfilled



precisely as they had imagined by the time they entered adulthood. In addition, the
school achievements of the children during their mid-teens predicted the later
achievement of their educational goals. Alternatively, an almost equal predictive
success was based on teachers’ evaluations of whether the pupils were target-oriented,
persevering, social, well-balanced, and had good self-esteem. The present study from
Finnish society did not support conclusively the effect of the occupational social class
of the parents on their educational goals for their children and their realisation, and
their later ability in coping with life. The educational level of the parents affected their
children more directly than indirectly through the parents’ social class. The occupa-
tional level of the parents correlated with their level of educational; however, women
differed in this respect from men. The study supported the heritage of the social capi-
tal of the parents as manifested through their educational goals, social relationships
and schooling. The educational goals of the parents for their 14–15-year old children
predicted the latter’s ability to cope at 34–35 years of age with life, while the personal
educational goals of the children predicted through the achieved education.

All children who had coped well with life as adults (by 1994) had good relation-
ships with both their parents, according to their own evaluation in their school years
(in 1976 interviews). The child-parent relationship was evaluated by the children in
1976 in which they indicated whether they had experienced acceptance and encour-
agement from their parents, if their parents had discussed with and listened to while
furnishing guidance, and if they had been consistent, interested in school life and
positively oriented to the school and its teachers. The children who had coped with
life least successfully had poor relationships with their parent of the same sex.

Keywords: social heritage, coping with life, educational culture capital, social capital,
parent-child relationship, mother-child relationship, father-child relationship
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Esipuhe

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut pitkä projekti, joka alkoi
1970-luvun puolivälissä pro gradu -työn aiheen keksimisestä, tutki-
mussuunnitelman tekemisestä ja aineiston keräämisestä v. 1976. Opis-
keluni Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa oli alka-
nut opettajan työn ohessa syksyllä 1973 ja eteni sen vuoksi parhaiten
sijoittamalla laajat tentit kesälomien aikaan. Gradutyön aineiston kä-
sittely valmiiksi työksi aina etusijalla olleen työn ohessa kesti vuosia,
ja elämässä oli paljon muutakin kuin leipätyötä ja opiskelua. Aineis-
toni oli 74 espoolaiskoulun oppilasta, heidän kaikki opettajansa ja
vanhempansa sekä vanhempien antamia tietoja isovanhemmista. Ai-
neistoni käsittely oli kaikki vaiheet yksin tehtynä valtava urakka, ei
niinkään aineiston henkilömäärän kuin sen syvyyden ja perusteelli-
suuden vuoksi. Olen lukenut aikoinaan Eskolani huolella. Ensimmäi-
nen kiitos kuuluukin professori Antti Eskolalle, jonka älykkään haus-
kasti ja mieleen jäävästi kirjoitetut Sosiologian tutkimusmenetelmä
I–II olivat nuorehkona opiskelijana mieluista luettavaa – toki vieläkin.
Toinen kiitos kuuluu, myöskään ei henkilökohtaisesti tuntemalleni,
mutta tuotantonsa kautta paljon minuun vaikuttaneelle, akateemikko
Erik Allardtille, jonka hyvinvointi- ja elämänlaatututkimukset ovat ol-
leet paradigmana jo v. 1976, tämän tutkimukseni ensimmäisen aineis-
ton keruuvaiheesta alkaen. Kolmas kiitos kuuluu, samoin vain tutki-
mustensa kautta tutuksi tulleelle akatemiaprofessori Lea Pulkkiselle,
jonka niihin aikoihin tunnetuksi tulleet tutkimustulokset ovat niin
ikään vaikuttaneet paljon ajatteluuni, ja jonka seuranta-aineistoon
kuuluvat henkilöt ovat sattumalta samaa ikäkohorttia kuin tämän työni
aineistoon kuuluvat. Ajatteluuni ovat toki vaikuttaneet lukuisat muut-
kin, joita en kaikkia voi tässä erikseen mainita, ja joiden osalta viittaan
vain työni lähdeluetteloon.

Lämpimimmin kiitän tutkimusaineistooni kuuluneita henkilöitä,
jotka ovat mukana olollaan ja vielä uudelleen v. 1994 haasteltaviksi
suostuessaan mahdollistaneet tämän seurantatutkimuksen empiirisen
aineiston saannin. Heidän tapaamisensa ja haastattelunsa oli tutkimuk-
seni teon merkittävimpiä ja mieluisimpia tapahtumia. Olen kiitollinen,
että sain luvan haastatella heitä ja kahden osalta heidän vanhempansa.



ii Tuulikki Kärkkäinen

Aineistoon kuuluvien henkilöiden uudelleen tavoittaminen 18 vuoden
jälkeen aiheutti ennakolta jännitystä. Heidän suostumisensa haastat-
teluihin ja heidän tapaamistensa merkitys oli henkilökohtaisestikin tär-
keä kokemus, ja herättää minussa edelleen nöyrää kiitollisuutta. Kiitän
myös kaikkia niitä aineistoni oppilaiden vanhempia ja entisiä kollego-
jani, jotka vastasivat v. 1976 kyselyyn ja ratkaisevalta osaltaan siten
mahdollistivat sekä silloisen gradutyöni että tämän, siitä alkaneen
seurantatutkimuksen tekemisen. Kiitän myös lisensiaatintyöni ohjaa-
jaa, sosiaalipolitiikan professori J.P. Roosia. Lämmin kiitokseni kan-
nustavasta, positiivisesta ja virikkeitä antaneesta suhtautumisesta jat-
kotyöni alkuvaiheissa kuuluu professori Olavi Riihiselle.

Kiitän Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekun-
nassa väitöskirjatyöni ohjaajia, professori Pertti Kansasta ja professori
Terttu Tuomi-Gröhniä sekä työni metodista ohjaajaa professori Erkki
Komulaista kaikkia asiantuntevasta, aidon kasvattajan kannustavasta
ohjauksesta, paneutumisesta ongelmiin ja työtä eteenpäin auttaneista
neuvoista, sekä samoin myös esitarkastaja, professori Mauri Åhlber-
gia. Kiitän myös professori Airi Hautamäkeä ja professori Reijo Rai-
volaa heidän esitarkastajina esittämistään kriittisistä huomautuksista.
Professori Marja Martikaista kiitän ensimmäisen käsikirjoituksen lu-
kemisesta ja hyvien näkökohtien esittämisestä. Professori Ari Anti-
kaista ja tohtori Markku Jahnukaista kiitän kiinnostuneisuudesta ja
töidensä lähettämisestä.

Lopuksi kiitän aviopuolisoani lämpimästä, tukea antavasta, kan-
nustavasta suhtautumisesta, positiivisesta ennakko-odotuksesta, kärsi-
vällisyydestä sekä teknisestä avusta. Lämpimän kiitoksen ansaitsevat
myös opettajakollegani ja muut läheiseni positiivisen odottavasta ja
hienotunteisesta suhtautumisestaan.

Lepaalla kesäkuussa 2004

Tuulikki Kärkkäinen
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Koulutuksen ja lapsi-vanhempisuhteen yhteys elämässä selviytymiseen

1 Johdanto ja tutkimuksen tavoitteet

Monien tieteenalojen edustajat ovat todenneet perheissä ja yksilöiden
elämässä sukupolvesta toiseen jatkuvuutta, paitsi aineellisissa, myös
kulttuurisissa ja sosiaalisissa voimavaroissa, kuten koulutuksessa ja
perheen ihmissuhdemalleissa. Elämässä selviytymisessä on havaittu
sosiaalisen perimän vaikutusta, jolla on tarkoitettu elämänhallinnal-
listen voimavarojen välittymistä vanhemmilta lapsille. Koulutus ja
kasvatus ovat sosialisaatiota, jolla on vaikutusta aineellisiin, henkisiin
ja sosiaalisiin elämänhallinnan voimavaroihin ja elämässä selviytymi-
seen.

Monien tutkimustulosten perusteella näyttää ilmeiseltä, ettei kou-
lutusmahdollisuuksien tasa-arvo ole tasannut koulutuseroja odotetulla
tavalla. Koulutusmahdollisuuksien tarjonnasta huolimatta tutkimukset
1980- ja 90-luvuilla ovat yhtäpitävästi kertoneet siitä, että heikommas-
ta sosiaalisesta asemasta lähtevät lapset ovat käyttäneet koulutusmah-
dollisuuksia hyväkseen vähemmän ja menestyneet huonommin kuin
ylemmistä sosiaaliluokista tulevat. Koulutuksellinen kahtiajako on
näyttänyt edelleen jatkuvan tai jopa voimistuvan, vaikka suomalai-
sessa koulutuspolitiikassa erityisesti rinnakkaiskoulujärjestelmästä yh-
tenäiskoulujärjestelmään siirtymistä on perusteltu aikoinaan koulutus-
mahdollisuuksien tasa-arvolla, koulutuksen yhteiskunnallisia eroja ta-
soittavalla vaikutuksella ja lahjakkaille koulutusmahdollisuuksien tar-
joamisella sosiaaliluokasta ja varallisuudesta riippumatta (esim. Ko-
miteanmietintö 1966: A 12). Koulutuspolitiikan tavoitteet ovat sen jäl-
keen muuttuneet yhteiskunnan arvojen muutoksen, uusien koululakien
ja käytännön koulupolitiikkaa hoitaneiden kulloistenkin ministerien ja
johtavien virkamiesten arvojen, näkemysten ja painotusten suuntaan.
Myös koulutuksen antama pääoma elämässä selviytymisen kannalta
on alentunut eikä takaa enää samalla tavalla sosiaalista nousua kuin
aikaisemmilla sukupolvilla.

Viimeisten sukupolvien aikana myös kasvatustavat ovat muuttu-
neet rajusti ja ovat edelleen jatkuvassa muutostilassa. Sosiaalisen ra-
kennemuutoksen vanhemmat ovat kasvaneet itse hyvin erilaisessa
ympäristössä ja toisenlaisten arvojen vallitessa kuin missä he ovat
joutuneet hakemaan arvoja, tavoitteita ja keinoja omien lastensa kas-
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vattamiseen. Vain runsas kymmenesosa 1980-luvulla ammatissa toi-
mivista on pysynyt elämänsä samassa luokka-asemassa. Nopea muu-
tos perinteisistä kasvatustavoista, epävarmuus normeista ja tulevai-
suuden arvoista ovat luoneet epätietoisuutta, missä autoritaarisen kas-
vatuksen negatiiviset kokemukset, vaihtoehtoisten kasvatusnäkemys-
ten kirjavuus ja terveen maalaisjärjen käytön vanhanaikaisuus ovat
johtaneet monia vanhempia kasvattamattomuudeksikin ymmärrettyyn
vapaaseen kasvatukseen. Neilin ’Summerhill’-kirja vapautti kasva-
tusta Suomessakin 1970-luvulta alkaen. Myönteiseen auktoriteettiin
perustuva, välittävä ja ohjaava vanhemmuus ei ole korvannut autori-
taarista kasvatusperinnettä useissa vanhempi-lapsisuhteissa. Televisi-
osta, videoista, peleistä ja tovereista on tullut hallitsemattomasti mo-
nien lasten oheiskasvattajia. Koulun toimintaan vahvasti heijastunei-
den sosiaalisten häiriintymisilmiöiden syitä on nähty mm. nopeassa
rakennemuutoksessa, muuttoliikkeessä, perhe- ja työelämässä ja va-
paa-ajan viettotavoissa.

Perheet ovat muuttuneet Pohjoismaissa äitikeskeisemmiksi lapsen
kannalta perheiden hajoamisten vuoksi. Lapsen suhde on pysynyt jat-
kuvampana useammin äitiin kuin isään, ja perinteiset isät ovat käyttä-
neet vähemmän aikaa lasten kanssa kuin äidit. Elämä on muuttunut
aikaisempaa epävarmemmaksi ja vähemmän ennustettavaksi sekä y-
ksilö- että yhteisötasolla. Ongelmia ovat lisänneet työelämän muuttu-
minen, perhe-elämän pirstaleisuus, päihteiden käytön lisääntyminen
sekä vanhemmilla että lapsilla, kasvatusvastuun löystyminen ja 1990-
luvulta alkaen osaa perheitä varjostava työttömyys sekä yhteiskunnan
jatkuva arvojen koveneminen ja markkinaistuminen.

Normaaliaineistoista prospektiivisia seurantatutkimuksia ovat
aiemmin tehneet Suomessa koululaisista Pitkänen (1969) ja heidän
elämässä selviytymisestään Pitkänen-Pulkkinen (1976), Pulkkinen
(1977; 1984; 1997a), Pulkkinen ym. (2003) ja lukuisat muut (mm.
Hurme 1976; Kinnunen 1997a; 1997b; Rönkä 1997; Kokko 2001)
sekä Hautamäki (1984). Kuusinen (1986) on tutkinut lahjakkuuden ja
sosiaaliluokan yhteyksiä koulumenestykseen. Ruotsissa laajoja seu-
rantatutkimuksia koululaisten myöhemmästä koulutusurasta ja elä-
mässä menestymisestä ovat tehneet rinnakkaiskoulujärjestelmän ai-
kaan Husén (1969), Anderson (1976) ja peruskoulujärjestelmän aikaan
Murray (1997). Muissa maissa on tehty seurantatutkimuksia mm. sosi-
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aalisen taustan vaikutuksesta koulumenestykseen ja myöhempään
selviytymiseen mm. Englannissa ja muissakin Euroopan maissa sekä
USA:ssa paljon kansallisiin seuranta-aineistoihin perustuen (mm.
Rutter & Madge 1977; Coleman & Husén 1985; Baumrind 1994;
1997; 2001; Sammons 1995; Hartmann 2000; 2002; 2003; 2004).
Sosiaalista perimää ovat tutkineet Jonsson ja Kälvesten (1964), Jons-
son (1973a, 1973b), Berthoud (1976), Bourdieu 1979/1984), Bertaux
ja Thompson (1993; 1997) ja vanhemmuuden psykososiaalista peri-
mää mm. Hessle (1988), Quinton ja Rutter (1988) ja lapsena avioeron
kokeneista aikuisina Bergman ja Wångby (1993). Retrospektiivisiä
seurantatutkimuksia on tehty mm. koulu- tai hoitokotipojista sekä
nuorisorikollisista (Määttänen 1972; Rauhala 1972; Sarnecki 1985).

Tässä tutkimuksessa sosiaalisen perimän teorioita ja koulutus-
kulttuurin periytymistä tarkastellaan eri tieteenalojen tietämystä yh-
distäen elämänkaaren mukaan tavoitteena löytää hypoteeseja, joiden
pätevyyttä voidaan testata valitun empiirisen näytteen avulla. Tutki-
muksen yhtenä tavoitteena on tutkia tieteellisen kirjallisuuden avulla
olosuhteita tai edellytyksiä, joissa vaikutussuhteet syntyvät, ts. löytää
kriittisiä vaikuttavia tekijöitä tai niiden yhdistelmiä. Hypoteesit ja
niistä seuraavat empiirisen työn tavoitteet täsmennetään tämän teo-
reettisen osan päätelminä. Sosiaalista perimää selittäviä osateorioita ja
niissä esitettyjä käsitteitä tarkastellaan monitieteisesti. Tavoitteena on
nähdä ilmiöiden taustalla vaikuttavia yhteisiä tekijöitä, jotka jäävät
yleensä yhden tieteenalan näkökulmasta kapea-alaisesti tarkasteltuina
ja määriteltyinä näkemättä. Elämässä selviytymisen ja lapsi-vanhem-
pisuhteen käsitteet johdetaan monitieteisesti. Elämässä selviytymisen
käsitteen suhdetta tarkastellaan myös lähikäsitteisiin, perusteellisim-
min elämänhallintaan.

Empiirisessä pitkittäistutkimuksessa keskeisimpiä ongelmia ovat
koulutuskulttuuristen pääomien periytymisen reitit ja vanhemmuus
lapsi-vanhempisuhteina. Tavoitteena on selvittää, mitä kautta vanhem-
pien koulutuskulttuurinen pääoma periytyy, ja millaisten välittävien
tekijöiden kautta ovat syntyneet vielä 1990-luvulla ja senkin jälkeen
havaitut vahvat yhteydet vanhempien koulutuksen ja sosiaaliluokan
sekä lasten koulutusuran välillä. Tavoitteena on myös selvittää, missä
määrin kouluaikana vallitsevat ja havaittavat kasvatus- ja koulutus-
taustatekijät, kuten vanhempien koulutus, sosiaaliluokka, vanhempi-
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lapsisuhteet, koulumenestys sekä koulukäyttäytymispiirteet voivat
ennustaa myöhempää elämässä selviytymistä. Ovatko siinä mielessä
esimerkiksi sosiaalisuus, koulumenestys, häiriökäyttäytyminen tai ma-
sentuneisuus piirteitä, joiden pitäisi hälyttää muita havaittuja seikkoja
enemmän?
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2 Elämässä selviytymisen käsite ja sen yhteydet
lähikäsitteisiin

2.1 Elämässä selviytymisen ja elämänhallinnan käsitteiden
läheisyys ja vakiintumattomuus

Monilla tieteenaloilla, kuten yhteiskuntatieteissä, psykologiassa, kas-
vatustieteissä ja jopa lääketieteessä, on oltu kiinnostuneita ihmisen
elämänhallinnasta, elämässä selviytymisestä ja niihin vaikuttavista
tekijöistä. Sen sijaan elämässä selviytymisen käsitettä, arkikielessä
”pärjäämistä” (Jahnukainen 1997), on tieteellisissä tutkimuksissa
käytetty melko vähän ja vasta viime aikoina. Elämässä selviytymistä
enemmän on oltu kiinnostuneita syrjäytymisen ja marginalisoitumisen
tutkimisesta (mm. Parikka 1994), koska ne on koettu ongelmina. On
tutkittu vain elämässään jossakin suhteessa heikosti selviytyneitä ja
negatiivista sosiaalista perimää, mutta sosiaalinen perimä on myös
positiivista. Positiivisten voimavarojen tai resurssien periminen paran-
taa mahdollisuutta tarpeiden tyydytykseen, elämänhallintaan ja elä-
mässä selviytymiseen. Jokainen perii sekä rasitteita että kannusteita.
Ratkaisevaa on niiden merkitys elämässä selviytymisen kannalta, ts.
se, kumpi vaikuttaa enemmän yksilön elämään, positiivinen vai nega-
tiivinen perintö. Tärkeitä ja kiinnostavia ovat yhtä lailla ne olosuhteet
ja tekijät, jotka ennustavat tulevaa hyvää elämänlaatua, elämänhal-
lintaa ja elämässä hyvin selviytymistä.

Elämänhallintaa ja elämässä selviytymistä eri tieteenalojen tutki-
jat ovat määritelleet kukin tutkimuksensa tavoitteita palvellen hyvin-
kin eri tavalla kuvatessaan ja tutkiessaan elämän eri osa-alueita. Koska
elämässä selviytymisen lähikäsitteiden määrä on lukuisa ja niiden
määrittelyt tilannekohtaisia, on käsitteiden operationalisoimiseksi ja
niiden käytön perustelemiseksi tässä tarpeen tavanomaista laajempi
käsitteiden tarkastelu. Elämässä selviytymisen sukulaiskäsitteiden ym-
pärille on syntynyt tutkimusperinteitä eri aikoina parantamisen koh-
teeksi koetusta. Ne ovat olleet tutkimusta elintasosta, hyvinvoinnista
ja elämän laadusta, missä on perimmäisenä tavoitteena ollut tarpeiden
tyydytys. Tarpeita ei kuitenkaan välttämättä tiedosteta, eikä käyttäyty-
minen ole aina rationaalista. Kun ihminen voi tehdä valintoja, ne saat-
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tavat olla tavanomaisia ja tiedostamattomia, tietoisia ja harkittuja tai
näennäistietoisia. Elämänhallinnan kytkeytymistä hyvinvointiin on si-
vunnut Allardt jo v. 1976 pohjoismaisten hyvinvointitutkimusten yh-
teydessä.

Elämässä selviytymisen käsite ei ole vielä täysin selkiytynyt
(Helne 1998), kuten ei elämänhallinkaan (Ahponen 1984). Sitä on
operationalisoitu vain vähän yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä
tutkimuksessa. Toiset ovat pitäneet syrjäytymistä selviytymisen (esim.
Ekholm 1994; Siljander 1996; Suikkanen ym. 1999b, 171–172) tai
menestymisen vastakohtana (Holappa 1996; Jahnukainen 1997, 188–
190), mutta toisten mukaan selviytyminen ei ole yksiselitteisesti hyvä-
osaisuutta eikä syrjäytyminen huono-osaisuutta (Suikkanen ym. 1996,
98–100, 108–111, 120, 140–141, 147; 1999b, 171–186). Coping-
käsitettä on pidetty epäselvänä niin yhteiskuntatieteissä (Riihinen
1996, 32) kuin myös kasvatuspsykologiassa (Suutama 1995, 16–22,
89; Pulkkinen 1997c, 173). ’Coping’ käsite (esim. Maslow 1954/1970,
131–149; 1962/1968, 32, 72; Antonovsky 1988) on yleensä suomen-
nettu elämänhallinnaksi (esim. Järvikoski 1996; Raitasalo 1966) tai
puhuttu vain ’coping-ilmiöstä’ (esim. Metsämuuronen 1995, 81–94).
Käsitteen epäselvyys onkin osittain suomalainen ilmiö. Myös Gustafs-
son (2001, 16) on pohtinut suomenkielisen ’elämänhallinnan’ epämää-
räisyyttä ja pitänyt sen ruotsinkielisenä vastineena asiayhteydestä riip-
puen mm. ’förmåga att klara sig i livet och att uppleva livet me-
ningsfullt och tillfredsställande’.

2.2 Elämässä selviytyminen, sen lähikäsitteet ja liittyminen
tarpeiden tyydytykseen

Elämässä selviytymisen ja elämänhallinnan käsitteiden läheisyys

Elämässä selviytymisen ja elämänhallinnan käsitteitä on käytetty jos-
kus toisiaan korvaavissa tai lähellä toisiaan olevissa merkityksissä,
mm. tutkittaessa avioerosta selviytymistä ja avioeron vaikutuksia elä-
mänhallintaan (deBruijn ym. 1994, 55–75). Elämässä selviytymisen
käsitettä on käytetty tutkimuksissa suhteellisen laaja-alaisesta elämän
aineellisten, sosiaalisten ja psyykkisten osa-alueiden hallinnasta (mm.
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Anderson 1976; Jonsson & Kälvesten 1976; Kuisma 1994: Suikkanen
ym. 1996) tai mm. mitattu amerikkalaisella ’ways of coping’ -mitta-
rilla pitkäaikaistyöttömien selviytymiskeinoja (Kuisma 1994). Maslow
(1962/1968, 132) on tarkoittanut ’coping’illa mm. tietoista käyttäyty-
mistä, jonka tavoitteena on tarpeiden tyydytys tai uhkan vähentämi-
nen. ’Coping’ voidaan kääntää yhtä hyvin ongelmasta (Maslow
1962/1968, 132, 135, 137) tai elämässä selviytymiseksi (Kokko 1997,
144; Karisto 1998, 70–74), kuten on tehty kehitys- ja ’coping-tutki-
joiden’ kiinnostuksessa selviytymismahdollisuuksia parantavista,
suojaavista tai kuormittavista tekijöistä (Rönkä 1992, 41). Jo se, että
’coping with’ edellyttää jonkin määreen, aiheuttaa sille erilaisia sisäl-
töjä elämässä selviytymisestä stressin hallintaan. Esimerkiksi työelä-
män stresseistä selviytymisessä ovat olleet tärkeitä niin henkiset, sosi-
aaliset kuin aineellisetkin omat voimavarat ja saatu apu (Vahtera
1995). Selviytyminen, syrjäytyminen ja huono-osaisuus edellyttävät
paitsi määreen (mm. Rauhala 1988), kuten elämässä selviytyminen,
myös arvioinnin kriteerejä (mm. Pohjola 1994, 191, 197; Kangas &
Ritakallio 1996; Mannila 1996). ’Coping’ on kattanut yleiskäsitteenä
laajan joukon eri tieteenalojen tutkimuksissa määriteltyjä käsitteitä
erilaisten elämäntilanteiden hallinnasta tai niistä selviytymisestä, esi-
merkiksi taloudellisesta elämässä selviytymisestä (Holman 1978, 9),
sosiaalisten ja taloudellisten epäkohtien tai ongelmien kanssa selviy-
tymisestä (Furstenberg & Hughes 1995, 582) (taulukko 2–2: a ja c).
Elämässä selviytymisessä on elämänhallintaa useammin ulkopuolisen
tekemää arviointia. Elämänhallintaa on käytetty usein elämässä sel-
viytymistä suppeammassa merkityksessä tarkoittamassa enemmän
henkisiä voimavaroja ja subjektiivisia tekijöitä, jonkin ongelman tai
elämän kriisin hallintaa, itsekontrollia, elämäntapaa, ihmistä valintoja
tekevänä elämänsä ohjaajana tai valintojen vaikutusta tarpeiden tyy-
dyttymiseen. Tavoitteet ovat korostuneet elämänhallinnassa (mm.
Lazarus & Monat 1977; Roos 1988; Järvikoski 1996; Pulkkinen
1997c) enemmän kuin elämässä selviytymisessä. Elämässä selviyty-
misessä on ollut yleensä kyse jossakin elämän vaiheessa tai jonkin on-
gelman väli- tai jälkeisestä arvioinnista (esim. Anderson 1976; Suik-
kanen ym. 1996).

Elämässä selviytymisen ja elämänhallinnan käsitteiden läheisyyt-
tä osoittaa mm. se, että empiirisissä tutkimuksissa todetut työttömien
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selviytymiskeinot (Kuisma 1994) ja opettajien stressin hallintakeinot
(Salo 1994) ovat samantyyppisiä, vaikka ne on ryhmitelty ja nimetty
hiukan eri tavalla (taulukko 2–1). Salon luokittelu on perustunut val-
miisiin kysymysvaihtoehtoihin ja Kuisman faktorianalyysin tuloksiin.
Smartin ja Smartin selviytymis- tai hallintakeinoissa, jotka ovat alun-
perin Rapoportin v. 1965 esittämiä, on yhtäläisyyttä Kuisman empiiri-
sten selviytymisstrategioiden, Salon stressinhallintakeinojen ja Kli-
mes-Douganin ja Bolgerin (1998) tunteiden hallintapyrkimysten jaot-
telujen kanssa.

Tau lu kk o  2 –1 . Elämäs sä s elv iy ty m is en  ja eläm än hallinn an  yh täläisy yk s iä em -
p iiristen tu tkimu sten per us teella. Eläm än hallinn an  ja s elv iy ty m is kein ojen  lu o -
k ittelu jen  v er tailu 

Työ tt ömien s e lv iy ty mis -
keinot 
( Kuis ma  19 94 , 4 –4 4) 
Fakto ria na ly y si

K uo rmit t uneis uude n hal-
linta keino t o pe tt a j illa  ( Salo
1 99 4) . O pe r at io na lis ointi
kys elyy n

Selviyt y mis-  ja  hallinta keinot 
( Smar t & Sma r t 19 80 ;  K limes -
D ouga n & Bolg er  1 99 8 )

1 . Ko gn itiiv is- 
toiminn a llis e t
( on ge lm an  r atk aisu )

O ng elma n ra tk a is u O ng elma n ra tk a is u (S. &  S.)

2 . Ka sv u  ( mu u tos )

3 . Ko gn itiiv is- to im inn al-
lis et ( k or v aa v at toim in n ot)

U pp ou tu m in en  ha rr as tuk -
s iins a

4 . Etäis yy de n o tto ( va loi-
s ie n pu o lie n nä ke m in en ,
h uu m or i) 

Työ tä än  itse k se en  p o htim in en U ud elle e n mä ä rittely  ( S. & S.)
Etä is yy d en  o tta mine n , str es site k ijöi-
d en  u ud e llee n  h ah mo ttam in en  ta i
k es kitty m in en  v a in  v a lo is iin  p uo liin
( K- D. &  B.)

5 . So sia alis en  tue n  h ak u Sos ia aline n tuk i

6 . Vä lttäm in en  ( p ak o
p äivä u ne lm iin) 

V älttäm ine n a ja ttele ma s ta
työ tää n

V äistäm ine n ( S. &  S.)
Pak o- vä lttäm isk äy ttä ytym ine n
( K.-D . &  B.) 

7 . Em otion aa lis et r e ak tio t J är ky ty s , av u ttom uu s  y ms . ( S. &  S.)

8 . Em otio na alin en  tor jun ta
( to rjun ta, toiv ee t, a g g re s-
s io  tai uu de n  n äk ök u lm an 
e ts in tä )

9 . Pa llia tiiv ise t ( es im .
a lk oh olin kä y ttö, tu pa k oin-
ti, s yö m in en )

N au tinto aine ide n kä y ttö
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Kognitiivis-toiminnallisiin selviytymis- ja hallintakeinoihin ryhtymi-
nen edellyttää positiivista ennakko-odotusta mahdollisuudesta suo-
riutua, kyetä ratkaisemaan ongelma tai kehittyä itse. Yksilötasolla tun-
teiden hallintapyrkimyksiä ovat Klimes-Douganin ja Bolgerin (1998,
2–3) mukaan etäisyyden ottaminen asioihin ja pako-välttämiskäyttäy-
tyminen, stressitekijöiden kognitiivinen uudelleen hahmottaminen tai
keskittyminen vain tilanteen tai itsensä myönteisiin puoliin. Vastaa-
vantyyppisiä elämänhallinnan ja elämässä selviytymisen keinoja on
löydettävissä myös Kuisman ja Salon jaotteluista (taulukko 2–1). Etäi-
syyden otto ja sosiaalisen tuen haku ovat positiivisia henkisen tasapai-
non hallintakeinoja (ks. myös taulukko 2–2: d). Välttäminen ja emo-
tionaalinen torjunta ovat vetäytymistä, luovuttamista ja puolustau-
tumista. Ne pahentavat alisuoriutumista, kuten myös palliatiiviset, syi-
tä poistamattomat, mutta oireita lievittämään pyrkivät toimintatavat,
jotka ovat pakoa tilanteesta. Mm. elämään tyytymättömyyden on to-
dettu jo varhaisnuorilla liittyneen aineiden käyttöön (Zullig ym. 2001).
Vetäytyminen ja pako voivat johtua opitusta avuttomuudesta (opittu
avuttomuus: taulukko 3–4), joka johtaa epätarkoituksenmukaiseen toi-
mintaan ja yrittämättömyyteen. Kriisiä tai henkistä sekasortoa ei syn-
ny, jos ongelma voidaan ratkaista, väistää tai määritellä uudelleen,
mutta siinä epäonnistuminen aiheuttaa henkistä hämmennystä, jär-
kytystä, avuttomuutta ja uupumusta (Smart & Smart 1980, 423–424;
Lazarus & Monat 1977; Järvikoski 1996) (taulukko 2–2: c ja d). Tilan-
teiden tulkinnat muodostavat yksilön sisäisen todellisuuden, mikä voi
olla ulkopuolisen arvion mukaan yllättävien tai vaikeasti käsitettävien
valintojen taustalla. Selviytymiselle tai hallinnalle vastakkaisia psyyk-
kisiä tiloja ovat turhautuneisuus, kun tavoitteet kohtaavat esteen, ja
ristiriitaisuus tai tulevaisuuden kokeminen uhkaavaksi, kun välttämät-
tömät tavoitteet ovat erisuuntaisia (Lazarus & Monat 1977) (taulukko
2–2: d).

Elämässä selviytymisessä on katsottu tarvittavan sekä yhteisön
että yksilön omia aineellisia, sosiaalisia ja henkisiä resursseja eli voi-
mavaroja, ja sen vuoksi elämässä selviytymistä arvioidaan tässä hy-
vinvoinnin ja elämänlaadun osatekijöiden avulla ja niihin on pereh-
dyttävä elämässä selviytymisen mittarin pohjaksi. Esimerkiksi Smart
ja Smart (1980) ovat jaotelleet myös perhettä ja yksilöä stressaavista
elämäntapahtumista selviytymisen resurssit tarpeiden jaottelua nou-
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dattaen aineellisiin tai fyysisiin (esim. tulot, asuminen, terveys), per-
heen integraatioon liittyviin (esim. yhteenkuuluvuus, tavoitteet, arvot,
yhteistyö), henkisiin resursseihin (esim. koulutus, kokemukset, älyk-
kyys) sekä mukautumiseen tai sopeutumiseen (mm. tavoitteiden arvi-
ointi, haasteiden otto) (Smart ja Smart 1980, 422–423), mikä johtuu
sekä persoonallisuudesta että kasvuilmapiiristä.

Elämänhallinnan ja elämässä selviytymisen keinoja ovat pyrki-
mys poistaa ongelmia ja hallita tunteita. Millaisiksi yksilö ennakolta
arvioi voimavaransa suhteessa vaatimuksiin – riittäviksi (haaste), epä-
varmoiksi (uhka) tai riittämättömiksi (menetyksen tai tappion odotus)
(Järvikoski 1996, 37) – vaikuttaa strategioiden valintaan. Ennakkoar-
vio voi vaihdella tilanteiden mukaan, mutta se voi myös typistää vä-
hitellen keinovalikoimaa ja ylläpitää opitun avuttomuuden, epäon-
nistumis- ja odotusansan kautta mm. heikkoa sosiaalista perimää (ks.
taulukko 3–4). Eri tutkijat ovat Järvikosken (1996) mukaan tulleet tu-
lokseen, että ne, joilla on korkeat pystyvyysodotukset ja hyvä psyyk-
kinen toimintakyky, ovat taipuvaisempia kokemaan sosiaaliset tilan-
teet haasteina, käyttämään aktiivisempia selviytymiskeinoja ja heillä
on lievästi liian optimistiset käsitykset selviytymiskyvystään (Järvi-
koski 1996, 42–44). Se edistää ylisuoriutumista. Toisaalta on havaittu,
että ihminen ei aina tiedosta objektiivisesti mahdollisuuksiaan (mm.
Käyhkö & Tuupanen 1996, 153). Se voi ilmetä mm. suhteettoman
korkeina, epärealistisina tavoitteina, mutta myös heikkona minäkäsi-
tyksenä ja itsetuntona, helposti luovuttamisena ja alisuoriutumisena,
jotka voivat siirtyä sosiaalisena perimänä. Myös tilanteet sisältävät en-
nalta tuntemattomia ja yllättäviä tekijöitä, jotka aiheuttavat mene-
tyksiä, kuten äkillisen sairauden, eron tai ilman omaa syytä työttömäk-
si jäämisen.

Sekä elämässä selviytymiselle että elämänhallinnalle on erilaisia
mielleyhtymiä. Esimerkiksi selviytyminen on voitu rinnastaa elä-
mänlaadun minimitasoon, ’konservatiiviseen survivalismiin’, joka
sisältää vain kaksi astetta, elämänlaadun minimitason ylityksen eli
hengissä selviytymisen tai selviytymättömyyden (Karisto 1998,
70–74), tai sille on asetettu tilastollisiin keskiarvoihin suhteutetut rajat
(Suikkanen ym. 1999b, 171–186). Karisto on pitänyt elämässä selviy-
tymisen sijaan elämän mielekkyyden kannalta tärkeinä positiivisia
hyvinvointitavoitteita ja korostanut elämänhallinnassa sitä, että ihmi-
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nen pystyy vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Hän
on pitänyt perusteltuna puhua ”pienestä” ja ”suuresta” hyvinvoinnista
ja rinnastanut ’pienen hyvinvoinnin’ terveystutkijoiden ’coping’-käsit-
teeseen, mistä esimerkkinä on mm. työn sisäinen palkitsevuus ja mie-
lekkyys työviihtyvyyteen vaikuttavina tekijöinä työolosuhteiden lisäk-
si (Karisto 1998, 70–74). Kariston kanssa voi olla samaa mieltä mm.
siitä, että elämänpolitiikan kriteereinä on oltava positiiviset hyvinvoin-
tiarvot. Hengissä pysyminen ainoana tavoitteena johtaa epätasa-arvoi-
sten valtasuhteiden vallitessa hyvinvoinnin epätasaiseen jakautumi-
seen.

Elämänhallinnan termien liittymäkohtia elämässä selviytymiseen
auttaa selventämään myös seuraava tarkastelu (taulukko 2–2). Hallin-
nan tai selviytymisen termien sisältöjä voidaan tarkastella kahden
ominaisuuden avulla: toisaalta hallinnan objektiivisuuden tai subjek-
tiivisen hallinnan tunteen avulla, ja toisaalta elämän osa-alueiden laa-
jan hallinnan tai suppeasti, vain jonkin osa-alueen hallinnan näkökul-
masta. Ahtaasti tulkiten vain ’coping with life’ tarkoittaa elämän hal-
lintaa tai elämässä selviytymistä ja ’coping with’ sen hallintaa tai siinä
selviytymistä, mikä on tarkastelun kohteena. Elämän hallintaa ja elä-
mässä selviytymistä tarkastellaan, kun kohteena ovat kaikki elämän
osa-alueet: aineellinen, sosiaalinen ja psyykkinen. Hallintaa ja selviy-
tymistä voidaan tarkastella sekä objektiivisin kriteerein että subjektii-
visena käsityksenä, yleensä henkilön omana tunteena (taulukko 2–2:
a–b). Taulukkoon 2–2 on sijoitettu esimerkinomaisesti termejä, joita
on käytetty elämän erilaajuisesta hallinnasta tai elämässä selviytymi-
sestä sen selkeyttämiseksi, millaisista käsitteistä kovin kirjavassa sa-
mojen termien käytössä on kyse.

Toimintakyvyn käsitettä on sosiaalitieteissä käytetty myös elä-
mänhallinnan asemesta (Niemelä 1991). Psyykkisellä toimintakyvyllä
on tarkoitettu emotionaalisten ja kognitiivisten toimintojen lisäksi
hallintakeinoja tai -strategioita (coping, coping-strategy) ja sosiaalisel-
la toimintakyvyllä puolestaan kykyä tulla toimeen tai selviytyä elämän
eri toimintakentillä, kuten perheessä, työssä, yhteiskunnallisessa osal-
listumisessa jne. Koska elämänhallintakeinojen puute johtaa osaltaan
turvattomuuteen, tutkimusryhmä on pitänyt elämänhallintaa turvatto-
muuden poistamisena yksilöllisellä, yhteisöllisellä sekä yhteiskunnal-
lisella, maailman ja ympäristön tasolla. Niemelän (1991) turvallisuu-
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den ja elämänhallinnan tutkimusryhmä on määritellyt elämänhallinnan
kyvyksi kohdata vaikeita tilanteita ja ehkäistä niihin liittyviä ahdista-
via kokemuksia. Elämänhallinnan vastakohtana, kyvyttömyytenä hal-
lita elämäntilannetta, on pidetty avuttomuutta, joka voi olla 1) ulkois-
ta, esimerkiksi fyysistä, 2) sosiaalista ja 3) psyykkisistä rajoituksista
johtuvaa ja sisäistä (taulukko 2–2: a tai d). (Niemelä 1991, 12–13, 19–
20) Psyykkisistä rajoituksista johtuva sisäinen avuttomuus voi olla esi-
merkiksi opittua.

Ta ulukk o 2 –2 . Elämänhallinn an termien jaottelu  eläm än er i o sa- alueilla s elviy-
ty misen  ja o bjektiiv isu ud en ja mu kaan

H allinn a n ob jek tiivisu u sH allinn an 
laa juu s O bjek tiivinen S ub jektiiv in en

K aikk ien elä-
m än  o sa-aluei-
d en  h allin ta

a ) Ha llinta tai selv iy ty m in en  o b jek -
tiiv isin  k riteerein
esim.
F yy sinen , so siaalin en ja psyy kk in en 
elämänh allin ta (N iem elä 1 99 1; R iih i-
n en  1 99 6 )

K aikenlaisista eläm än stressitek ijöistä
selviyty minen  (An ton ov sk y
1 98 7/19 8 8)

T alou dellisten ja so siaalisten o ng el-
m ien kan ssa selviyty m in en  (F ursten-
b erg & H ug h es 1 99 5 )

b ) Ha llinn an  ta i selviyty -
m isen  tun n e
esim.
O maan  eläm ään  v aiku tta-
v ien tap ah tum ien k äsitettä-
v yy s, m erk ity ksellisyy s ja
v aiku tettav uu s (An ton ov sk y 
1 98 7/19 8 8; R o os 1 98 5 ;
1 98 8)

R ajallin en ,
jon kin eläm än 
o sa-alu een 
h allinta

c) Ha llinta tai selv iy ty m in en  jo ssa k in 
suh teessa tai jo llak in  eläm än a lu eella 
esim.
O ng elman  ratk aisu  (L azaru s & Mo n at
1 97 7; E sko la 19 85 ; S alo 1 99 4; V ahtera
1 99 5; Järv ik oski 1 9 96 ; S tern b erg 20 0 1)

T alou dellinen  elämässä selv iy tym in en 
(Ho lm an  19 78 : B oo th  & Ro w ntree)

d ) So peu tu min en 
esim.
P sy yk kin en  eläm än hallin ta
(Ro os 1 9 85 ; 1 98 8; N iem elä
1 99 1; S u om in en ym . 1 99 4)

S op eu tu m iskeino t stressin 
p sy yk k isessä hallinn assa
(Lazarus &  M o n at 1 97 7 ;
S alo 19 9 4; V ahtera 1 99 5;
Järviko ski 1 9 96 ; Kajav a
1 99 6; R aitasalo 1 99 6;
U utela 1 99 6; Vu orio  1 99 6 ;
K limes-D ou g an  &  B o lg er
1 99 8; S ternb erg  2 00 1 )
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Sternbergin (2001; 2003) määrittelemänä viisaus, eettisten arvojen oh-
jaama käytännön älykkyys, on sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä
ja lähellä sosiaalisesti rakentuvaa ja tilannetajuista tunneälyä (Portin
1998, 30–31), jota Revonsuo (1998, 24, 28) on puolestaan pitänyt lä-
hes samana kuin elämänhallinta tai viisaus. Sternbergin viisauden ba-
lanssiteoria on edellistä laajempi ja sisältää myös ongelman objektii-
visen ratkaisemisen (Sternberg 2001) (taulukko 2–2: c).

Vaikka turvallisuuden tarve liittyy aineellisten, sosiaalisten ja
henkisten tarpeiden tyydytykseen, se ei korvaa kaikkia muita tarpeita.
Sen vuoksi turvallisuuden ja elämänhallinnan samaistaminen ei tunnu
täysin perustellulta. Elämän ennakoitavuuden tarve on tarvetta mm.
vakauteen, pysyvyyteen, johdonmukaisuuteen, ennustettavuuteen, tie-
tämiseen, ymmärtämiseen ja sitä kautta turvallisuuteen. Siksi niitä voi-
daan pitää myös turvallisuutta luovina periaatteina lastenkasvatukses-
sa ja kasvuoloissa. Elämänhallinta kasvattaa elämänhallintaa ja elä-
mässä selviytymistä. Elämänhallinta on selkeästi ilmaisematon kasva-
tuksen yleistavoite.

Antonovsky (1987/1988) on esittänyt ’coping’-teorian v. 1979.
Hän on nähnyt coping’in alun perin sen yhtä hyvin elämässä selviy-
tymisenä kuin elämänhallintana. Se käsittää sekä elämässä selviytymi-
sen että toimintakyvyn äärimmäisen vaikeiden ulkoisten olosuhteiden,
keskitysleirikokemusten, jälkeen. Hän selitti myöhempää objektiivista
elämässä selviytymistä puolustusvoimavaroilla. Antonovskyn näke-
myksissä yleiset puolustusvoimavarat ovat paitsi psyykkisiä, kuten
selkeää minäidentiteettiä, myös aineellisia ja sosiaalisia, kuten rahaa
tai elämistä vakaassa ja jäsentyneessä kulttuurissa. Antonovskyn teo-
rian mukaan stressoreista eli elämän stressitekijöistä selviytymistä,
terveyttä ja subjektiivista hyvinvointia on edistänyt yleisten puolustus-
voimavarojen ylläpitämä ja kokemukseen perustuva yhtenäisyyden eli
koherenssin tunne sisältäen sen, että ihminen on kokenut tapahtumat
käsitettävinä, merkityksellisinä ja tuntenut voivansa vaikuttaa niihin
(Antonovsky 1987/1988, xi-xx, 15–32, 48, 52–53, 178–186; Roos
1988, 206–208; Suominen ym. 1994, 54–55), mikä on lähellä ’elämän
tarkoitukselliseksi kokemista’ (Frankl 1978). Yhtenäisyyden, kohe-
renssin, tunteen Antonovsky on nähnyt persoonallisuuden piirteenä,
joka vaikuttaa siihen, miten sekä viestejä että toimintoja valitaan. Se
on kognitiivista ja emotionaalista arviointia sekä luonteenomaista
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asennoitumista, johon on kasvettu tietyssä kulttuurisessa ja sosiaali-
sessa rakenteessa, tiettynä aikana ja tietynlaisissa elämäntapahtumissa.
Samalta näyttävät ulkoiset tilanteet erilaisilta subjektiivisen hallin-
taodotuksen läpi. Myös onnea, positiivisia tunteita, moraalia ja elä-
mään tyytyväisyyttä voi pitää sisäisenä, subjektiivisena, elämänhal-
lintana. Elämän stressitekijöistä selviytymisellä on positiiviset seu-
raukset muun hyvinvoinnin edellytyksenä olevaan terveyteen ja siksi
loogisesti myös elämään tyytyväisyyteen, onnellisuuteen, moraaliin ja
positiivisiin tunteisiin. Koherenssin tunteella ja elämään tyytyväisyy-
dellä mitattu vahva elämänhallinta on kytkeytynyt terveyden kautta
laajasti muihin hyväosaisuutta tai aktiivisuutta osoittaviin asioihin:
hyväksi koettuun terveyteen, vahvaan sosiaaliseen integroitumiseen ja
aktiiviseen vapaa-aikaan (Antonovsky 1987/1988, 178–186; Suomi-
nen 1996, 82) (taulukko 2–2: a–b). Yksilöllisten voimavarojen mu-
kaan on erotettavissa erilaisia elämänhallinnan tasoja, joilla on liitty-
miä kognitiiviseen psykologiaan. Eskola on jaotellut ne arkitapahtu-
mien mukaan ohjautumisesta vain mielikuvin ja ajatuksin niiden hal-
litsemisen kautta harkitusti elämänsä ohjaamiseen tahtomaansa suun-
taan (Eskola 1985, 156). Vaikutusvalta oman elämän tapahtumiin
sisältää mm. tavoitteita, autonomisuutta, ulkoisia mahdollisuuksia vai-
kuttaa itseään koskeviin asioihin ja pystyvyyttä (Allardt 1976; 1998;
Riihinen 1996). Psykososiaalista stressiä syntyy, kun ympäristön vaa-
timukset tai omat tavoitteet ovat kuluttaneet voimavaroja tai ylittäneet
yksilön omat, ryhmän tai ihmissuhdeverkoston hallinnassa olleet re-
surssit (esim. Lazarus & Monat 1977, Antonovsky 1987/1988, xi-xx;
Järvikoski 1996, 36–38; Pulkkinen 1997c, 173–174, 177). Stressi si-
nänsä on voitu käsittää laajasti fyysisenä, sosiaalisena ja psyykkisenä
(esim. Lazarus & Monat 1977), minkä vuoksi sillä on yhteys fyysi-
seen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Antonovskyn teoria ei ole selittänyt, miksi yleisten puolustus-
voimavarojen määrä eri henkilöillä on ollut erilainen. Tässä oletetaan,
että vanhemmuus on vaikuttanut ratkaisevasti vanhempi-lapsisuhtei-
den välityksellä lapsen elämänhallinnallisiin voimavaroihin, An-
tonovskyn termein puolustusvoimavaroihin. Antonovskyn teorialle on
edellisellä perusteella yhteydet sosiaalisen perimän teorioihin. Elä-
mänhallinnan voimavarat liittyvät siten sosiaalistumisen kautta per-
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soonallisuuden kehittymiseen, henkisiin voimavaroihin ja kulttuuri-
perimään.

Tässä elämänhallinnan käsitteellä tarkoitetaan koko elämänalu-
een, kaikkien perustarpeiden osa-alueiden voimavaroja. Kun tarkoite-
taan pelkästään stressin hallintaa tai johonkin elämän tilanteeseen
psyykkisestä sopeutumista (esim. Järvikoski 1996; Kajava 1996; Rai-
tasalo 1996; Uutela 1996; Vuorio 1996) on selvempi puhua stressin
hallinnasta (taulukko 2–2: d). Toki stressin hallinnan taustalla vaikut-
tavat psyykkiset, elämänhallinnalliset voimavarat, mutta elämänhal-
linta on oleellisesti stressin hallintaa laajempi käsite. Stressin hallitse-
mattomuudessa on avuttomuutta ratkaista tai käsitellä ongelmaa. Lap-
suuden perherakenteen, lapsen sosiaalisten taitojen puutteen, ulospäin
suuntautuneen ongelmakäyttäytymisen tai päinvastaisesti ongelmien
suuntaamisen sisäänpäin on todettu lisänneen moninkertaisesti itsetu-
hoisuutta ja tytöillä enemmän kuin pojilla (Sourander ym. 2001). Siten
esim. opittu avuttomuus altistaa hallitsemattomalle stressille.

Ne, joilla on heikoimmat voimavarat selviytyä, kokevat oletetta-
vasti myös eniten stressaavia tilanteita, ja heikoimmin selviytyvät
leimautuvat huonoiksi sekä elämässä että koulussa. Siinä, missä An-
tonovsky on puhunut persoonallisuudesta, Martin (1994) puhuu tem-
peramentista. Martin on luokitellut kouluongelmien kannalta lapsen
temperamentin ilmenemistä erilaisissa ympäristön aiheuttamissa stres-
seissä. Siinä ympäristön stressitekijät vaihtelevat patologisesta ja jat-
kuvasta stressitilasta sellaiseen, jossa ympäristön ominaisuudet eivät
ensisijaisesti aiheuta ongelmakäyttäytymistä, vaan yksilön käyttäy-
tyminen vastauksena ympäristön stressoreihin aiheutuu henkilön alt-
tiudesta (liite 1). Martinin luokittelu johtaa jäsentämään laajasti ja rea-
listisesti ympäristö- ja temperamenttitekijöiden erilaisten yhdistelmien
vaikutuksia lapsen kouluongelmiin ja sitä, miksi kummatkin yksinään
voivat ennustaa niitä heikosti, esimerkiksi Mäkisen tuloksia siitä, että
varhaislapsuuden riskitekijöiden perusteella on yksilötasolla vaikea
ennustaa tulevaa kehitystä monien vaikuttavien asioiden kasautumisen
ja toisaalta suojaavien tekijöiden tai sosiaalisen kontekstien muuttu-
misen vuoksi (Mäkinen 1993, 186–190, 193–196).

Ulkoiset olosuhteet vaikuttavat suuresti elämänhallintaan, mutta
kaikkia ongelmia ei voida poistaa pelkästään ulkopuolisin keinoin,
esimerkiksi sosiaalipoliittisin. Nykyisen länsimaisen ihmisen elämän-
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hallinnan ongelmat ovat näyttäneet olevan aiempaa enemmän sisäi-
sessä elämänhallinnassa, itsehallinnassa, mikä on tajunnallinen proses-
si ja sen vuoksi vaikea tutkia ja resurssoida (Rusanen 1996, 78).

Elämässä selviytymisen muita lähikäsitteitä

Elämässä selviytymisen käsitettä lähellä on monia hyvinvointikritee-
rein määriteltäviä: elämänhallinta, elämänpolitiikka, arjenhallinta, vii-
sauden balanssisteoria ja kommunitarismi. Yksilön ja yhteisön hyvin-
vointi ja elämänlaatu ovat yhteistä kaikille. Näkökulma, painotus ja
toimintaympäristöt vaihtelevat.

Elämänhallinta ja elämänpolitiikka on määritelty hyvinvointiar-
voihin pohjautuviksi vain erilaisin painotuksin kuin elämänlaatu
(esim. Allardt 1998; Roos 1998). Elämänhallinnassa ja elämänpoli-
tiikassa on korostettu enemmän tavoitteita, moraalisia ja eettisiä näkö-
kohtia, vastuullisuutta valinnoissa ja velvollisuuksia kuin hyvinvoin-
nissa ja elämänlaadussa. Valinnoilla on perusteensa, ja sitä kautta
niihin kytkeytyy myös moraali ja vastuu. Elämänpolitiikassa on paino-
tettu aktiivisten valintojen tekemistä ja siksi vastuullisuutta (mm. Gid-
dens 1995, 106–109; Roos & Hoikkala 1998, 9), elämäntavoitteiden
toteuttamista (Giddens 1995) sekä toimintaa tai tekemistä, Doing’ia
(Allardt 1993; Roos 1998) enemmän kuin elämänhallinnassa. Giddens
on puhunut reflektoinnin kautta saavutettavasta minäidentiteetistä,
joka perustuu mm. realistiseen ja tulevaisuuteen suuntautuvaan minä-
käsitykseen, ehyeen ja vastuulliseen persoonallisuuteen (Giddens
1991, 74–80), jonka voi päätellä sisältävän mm. tavoitteisuuden ja
tasapainoisuuden. Elämänpolitiikka vaikuttaa elämänhallintaan ja sen
edellytyksiin (Roos 1998, 22, 25). Elämänpolitiikka on myös yhteisöl-
linen käsite, koska myös ryhmiä ja yhteiskuntaa koskevilla tietoisilla
ratkaisuilla vaikutetaan elämänkulkuun, mahdollisuuksiin, ihmissuh-
teisiin, itsensä toteuttamiseen ja hyvinvointiin tai kurjuuteen (Roos &
Hoikkala 1998, 12). Jopa yhteiskunnan tasolla hyvinvointipolitiikan
asemesta voisi puhua elämänpolitiikasta (Roos 1996; 1998, 22). Yk-
silötasolla elämänpolitiikkaa voi pitää elämänhallintaan ja elämässä
selviytymisen edellytyksiin vaikuttamisena.

Vaikka elämänhallinnan ja -politiikan yhteydessä on alettu puhua
myös moraalista ja etiikasta, ne kattavat myös postmodernin ihmisen
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minäkeskeisiin ja itsekkäisiin kuluttajan preferensseihin perustuvat
valinnat, jotka voivat olla tietämättömyyden tai arvostusten vuoksi
ristiriidassakin tarpeiden tyydytyksen kanssa ja keskittyä halujen tyy-
dyttämiseen. Esimerkiksi yksin ruokavalintoihinkin vaikuttavat lukui-
sat muut tekijät kuin ravitsemukselliset preferenssit (Palojoki 1997,
230). Elämänhallinnan ja -politiikan moraalisuuden ja eettisyyden
määräävät valitut tavoitteet.

Elämässä selviytymistä, elämänhallintaa ja elämänpolitiikkaa lä-
hellä on myös arjenhallinnan käsite. Arjenhallinnassa on vain paino-
tus- ja sananvalinnallisia eroja myös elämänpolitiikkaan. Yhteistä on
mm. pyrkimys hyvinvointiin, tekeminen tai toiminta, toiminnan ja va-
lintojen arvosidonnaisuus, kuten eettisyyden, vastuullisuuden, kogniti-
oiden ja yhteisöllisyyden korostaminen. Haverinen (1996, 141) on
määritellyt arjenhallinnan poikkileikkauksellisena verrattuna pitkällä
aikaperspektiivillä muotoutuvaan, elämänkulun laatua ilmaisevan elä-
mänhallintaan. Myös arjenhallinnassa toiminnan päämääränä on pyr-
kimys hyvinvointiin. Toimintaa ohjaavat tiedot ja taidot, jotka liittyvät
arvosidonnaisiin ratkaisuihin ja erityisesti vuorovaikutustilanteissa yh-
teisymmärrykseen (Haverinen 1996, 139–183). Arjenhallinnan on
nähty vaativan myös tunneälyä, mikä sisältyy viisauteen ja elämänhal-
lintaan (Revonsuo 1998). Siinä arjenhallinta lähenee jäljempänä esi-
tettäviä kommunitarismia ja viisauden balanssiteoriaa.

Kun elämänhallinta on yksilötason käsite, kommunitarismi tähtää
yhteisötason elämänhallintaan ja korostaa sen luomisessa perustana
perheen, lasten kasvuilmapiirin ja kasvatuksen merkitystä. Kommu-
nitarismina pidetään tässä eettisiin arvoihin perustuvia, vastavuoroisia,
velvoittavia, yhteisön jäsenyyteen sitouttavia sosiaalisia suhteita, jotka
vaikuttavat yksilön identiteettiin (mm. Roos 1998, 28). Kommunita-
rismi korostaa myös kansalaisvelvollisuuksia ja -hyveitä (Allardt
1998, 35).

Älykkyystutkimustensa perusteella Sternbergin (2001; 2002;
2003, 131–132) kehittelemä viisauden balanssiteoria on lähtenyt ja
rakennettu eri pohjalta tavoitteena yksilön ja yhteinen hyvä, hyvin-
vointi, kun edelliset käsitteet on operationalisoitu tarpeiden tyydytyk-
sen avulla tavoitteena yksilön ja yhteisön hyvinvointi. Hän on tarkoit-
tanut käytännön älykkyydellä elämässä menestymiseen tarvittavaa
”hiljaista”, soveltavaa tietoa. Viisaudeksi hän on nimittänyt eettisiin
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arvoihin perustuvaa, myös toiset huomioon ottavaa ja vastuullista
käytännön älykkyyttä. Viisauden balanssiteorialla hän on tarkoittanut
toiminnan suuntaamista niin, että ihminen tasapainottaa lyhyellä ja
pitkällä aikavälillä omia etujaan muiden ja laajemman yhteisön hyvän
kanssa tasapainottamalla myös keinoja: elämisen olosuhteisiin sopeu-
tumista, niiden muokkaamista paremmiksi tai jos ei voi, valitsemalla
uuden ympäristön. Viisauden balanssiteoria pyrkii selittämään esi-
merkiksi sitä, miksi pelkkä analyyttinen älykkyys ja opillinen tieto
eivät välttämättä riitä elämässä menestymiseen (esim. Vanttaja 2002,
238–255). Ongelma on analoginen Antonovskyn teorialle elämänhal-
linnan voimavaroista, miksi toinen selviytyy paremmin kuin toinen
samanlaisista elämän stressitekijöistä (ks. luku 2.2). Ne eivät kumpi-
kaan sisällä oletusta sosiaalisesta perimästä elämässä selviytymisen
voimavarojen tai viisauden yhtenä selittävänä osatekijänä, vaan mo-
lemmat teoriat rajaavat tarkastelun henkilöön. Sternbergin viisauden
balanssiteoria on lähellä myös elämänpolitiikkaa ja kommunitarismia
painottamalla eettisyyttä ja yhteiseen hyvään pyrkimistä.

Elämässä selviytyminen ja hyvinvoinnin, elämänlaadun sekä
elämänhallinnan painotukset suhteessa tarpeisiin

Hyvinvoinnin operationalisoinnissa on nähtävissä kehitysketju: elinta-
so, elämänlaatu ja elämänhallinta, joiden kaikkien perustana ovat ai-
neellisten, sosiaalisten ja henkisten tarpeiden tyydyttäminen vain eri-
laisin painotuksin. ’Elintasossa’ on näkynyt sotien jälkeisen puutteen
ajan aineellisten tarpeiden niukka tyydytys, ja sen vuoksi on korostettu
hyvinvoinnin aineellisia osatekijöitä (Having). ’Elämänlaatuun’ ovat
heijastuneet elinkeinorakenteen muutosta seuranneiden fyysisten ja
sosiaalisten ympäristönmuutosten aiheuttamat ihmissuhteiden kat-
keamiset, juurettomuus ja uusien elinympäristöjen epätyydyttäviksi
kokeminen. Siinä on painotettu sosiaalisia suhteita (Loving) ja ympä-
ristön laatuun liittyvien tarpeiden tyydyttymistä enemmän kuin edelli-
sessä (Allardt 1976; 1993; 1998, 41–44). Nykyihmisen ’elämänhal-
linnassa’ heijastuvat jälkiteollisessa ajassa kaiken markkinaistaminen,
kuluttajuus, näennäisten valintojen runsaus, kaiken epävarmuus ja
jatkuvien muutosten aiheuttama epävarmuus sekä niiden aiheuttama
henkisten voimavarojen niukkuus. Aiemmin materiaalisten olosuh-
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teiden korostamisen on katsottu vähätelleen ihmisen omaa harkintaky-
kyä, kuten arvostelukykyä, tahtoa ja valintaa (mm. Springborg 1981,
5, 13–14, 19). ’Elämänhallinnassa’ on nostettu aiempaa keskei-
semmiksi hyvinvointitekijöiksi ’ihmisenä oleminen’ (Being) ja siinä
toiminta, itsehallinta sekä kognitiiviset tarpeet, mm. tiedostaminen ja
tavoitteet (esim. Allardt 1976, 268–270; 1998; Roos & Hoikkala
1998), subjektiiviset tahtotilat, valinnat ja toiminta, enemmän kuin
hyvinvoinnissa ja elämänlaadussa. Kun aikaisemmin yksilöä on pi-
detty enemmän ulkoisten olosuhteiden voimattomana uhrina, objekti-
na, elämänhallinnassa hänet on nähty aikaisempaa itsenäisempänä ja
selvemmin elämänsä subjektina. Kuluttajuutta, yksilöllisyyttä, valin-
tojen vapautta ja elämyksiä tyrkyttävät postmodernit hajaantumisil-
miöt ovat muuttaneet yksilöiden toimintaympäristöjä. Ne ovat vaikut-
taneet myös perheisiin, kasvu- ja kasvatusympäristöihin (mm. Hauta-
mäki 1997). Useiden perheiden ulkoiset elämisen ehdot ja sisäiset olo-
suhteet ovat muuttuneet myös nopeiden rakennemuutosten aikana
rajusti siten, että postmoderneista markkinailmiöistä on saatu vain nii-
den varjopuolet. Tähän on liittynyt myös halujen ja tarpeiden teo-
reettisen eron korostaminen aikaisempaa enemmän. Giddens on liittä-
nyt postmodernin kuluttajuuden valintojen välityksellä elämänhallin-
taan sekä myös omien elämäntavoitteiden toteuttamiseen, ’elämänpo-
litiikkaan’. Kiintoisaa on, että Allardt on jo v. 1976 tähdentänyt yksi-
löllisten valintojenkin merkitystä elämänhallinnallisina resursseina
(Allardt 1976, 270). ’Elämänpolitiikassa’ painottuu toiminta ja teke-
minen (Doing) (Allardt 1993; Roos 1998). (Taulukko 2–3)

Hyvinvointia ja elämänlaatua on pidetty tiloina, joissa yksilöllä
on mahdollisuus tyydyttää fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset perustar-
peensa olosuhteiden ja kulloisenkin tarpeiden tyydytyksen tilan mu-
kaisessa preferenssijärjestyksessä (esim. Maslow 1954/1970, 266–
269; Allardt 1972; 1973, 1975a; 1975b; 1976, 22–23, 32–37; 1993;
1998; Kata 1976; Alestalo & Uusitalo 1978; Kandolin & Uusitalo
1980). Tarve-käsite on yleensä varattu perustarpeille (Allardt 1976,
16, 32; Naess 1987, 31–32; Kajandi 1981, 48) eli ns. puutostarpeille,
joiden tyydyttäminen edistää ja ylläpitää hyvinvointia (Maslow 1954/-
1970; Naess 1987, 69), tarpeiden yksilökohtaisista eroista, preferens-
sijärjestyksen vaihteluista ja kulttuurisesti erilaisista tyydyttämista-
voista huolimatta. Niillä tarkoitetaan tässä sellaisia, jotka ovat välttä-
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mättömiä yksilön elämälle ja fyysiselle, sosiaaliselle tai henkiselle
terveydelle ja elämänlaadulle pitkällä tai lyhyellä ajanjaksolla. Myös
sosiaalinen, aineellinen ja kulttuurinen ympäristö vaikuttavat tarpei-
siin. Toisaalta myös yksilön toiminta ja valinnat muuttavat ympäris-
töä. Tarpeiden tyydytyksen preferenssijärjestys ilmenee tavoitteina ja
vaikuttaa arvoihin. Allardt (1976, 22–23, 36–37, 142–143, 261, 270;
1998, 38–41) on puhunut tarpeiden tyydytyksestä hyvinvointiarvoina,
jotka voivat olla tavoitteita sinänsä tai välineellisiä, pääte- tai välinear-
voja.

Ta ulukk o 2 –3 . Elämässä s elv iytym isen k riteerin ä olevan  h yvinvo in tik äsitteen 
op er ationalisoinnit eri aikakau sina

Aika kausi
Mu utoks en su unta a ie mma sta  ja
niuk ku us  ta rpe id en tyy dy ttä mi-
se ss ä

Hy vinvo innin ja
elämäss ä s elviy-
ty misen oper ationali-
so inti

Sisä ltö  ja  s en paino tus 
Re su rss it ta rpe ide n tyy dy ttämise ks i
(H av ing , Lov ing , Being ja Do ing ),
jo is ta niu kk uude n vuo ksi e rity ise sti
pa in ottu ne et:

J älkite o llin e n (p os tmo de r ni) aik a
( le im allis ta  mm . mu u to ks et
a rv oiss a  ja e lä m än tav oiss a , ka ike n
m ar kk in aistu mine n  ja ep ä va r-
m uu s, k u lu tta juu s, n ä en n äis et
v alin n at)

 Eläm än p olitiik ka 

 Eläm än h allin ta 

 Ar je nh a llin ta

K aikk i tar pe e t
-  ihm in e n elä mä ns ä s ub je k tin a, v oi-
m av ar at, h en k is te n ja tu r v allis uu d en 
tar pe id e n ty y d yttä m in en  ( p aino ttu -
n ut k aik is sa  Be in g ja elä mä np olitii-
k as sa  ja  a rje nh allinn a ss a lis äk si
D oing )

Teo llin e n aik a Su om e ss a
( le im allis ta  mm . elink ein or ak en -
tee n mu u to ks e n aihe u ttam at
m uu to ks e t elä m äs s ä, e lä m is ym p ä-
r is tö je n  m uu tok s et, ih m is s uh tei-
d en  k atk ea mis et ja juu re ttom uu s) 

 Eläm än laa tu 
K aikk i tar pe e t
-  s os ia a liste n, y hte is öllis te n, ja  y m -
p är is tön  laa tuu n liittyv ien  ta rp eide n 
tyy dy ttä mine n  ( pa in ottu n ut Lov in g) 

Sotie n jälke ine n aik a
( le im allis ta  mm . pu u te  k a ik es ta ,
e rity is e sti k oe ttu a in ee lline n n iu k-
k uu s) 

 Elin ta s o
K aikk i tar pe e t
-  a in ee lliste n ta rp e id en  tyy d yt-
täm in en  (p ain ottu nu t H av ing )

Inhimillisten tarpeiden perusteellinen ja yksityiskohtainen kuvaus ja
tarpeita koskevat väittämät, jotka Maslow (1954/1970; 1962/1968) on
esittänyt motivaatioteoriassaan, on antanut hyvän pohjan tarpeiden
analysointiin. Toki Maslow’n jälkeen käsitteistö on selkiytynyt ja
empiiristä tutkimustietoa saatu. Merkittävin muutoksista on perus-
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luokituksen yksinkertaistuminen kolmeen, mikä on johtanut eri tie-
teenaloilla hyvin samankaltaiseen ryhmittelyyn, esim. Alderferin
(1972) psykologinen ja Allardtin (1973; 1975; 1976; vrt. 1972) sosio-
loginen teoria. Jo vakiintunutta hyvinvointiresurssien jako Having’iin,
Loving’iin ja Being’iin ja se, että sitä sovelletaan monilla tieteenaloi-
lla, kuuluu ns. teoreettisiin terminaaleihin, laajan hyväksynnän saanei-
siin teorioihin, joihin voi päätyä useaa tietä (Allardt 1976, 331; 1993;
1996, 228).

Tarpeiden tyydytyksen tilanne muuttuu, kun tyydytyksen jälkeen
tarve lakkaa ja toiset tarpeet tulevat ensisijaisiksi tyydyttämisen koh-
teiksi, kunnes tyydyttämätön tarve virittyy uudelleen. Perustarpeet
ovat kuitenkin suhteellisen ensisijaisuuden mukaan joustavan hierark-
kisia. Kun jokin osa perustavammanlaatuisista tarpeista on tyydytetty,
muita tarpeita virittyy (Maslow 1954/1970, 35–42, 54–55). Alderfer ei
ole kuitenkaan saanut empiiristä tukea fysiologisten tarpeiden tyydy-
tyksen jälkeen enää yhteisyyden, turvallisuuden ja kasvun tarpeiden
hierarkkisuudelle (Alderfer 1972, 13–127, 130–131). Mainittakoon,
että Maslow’n tarveteoria on esitetty portaittaisesti rakentuvana (mm.
Klausmeier & Ripple 1971, 313–357), ja sitä usein arvosteltu jäykän
hierarkkiseksi (esim. Ilmonen 1985, 22; Metsämuuronen 1995, 70;
Kuusinen 1992, 178–179, 197; Miettinen 1999, 129). Lähdeviittausten
perusteella Maslow’n tarveteoriaan kohdistettu kritiikki ei näytä oi-
keutetulta, ja kyseinen yleisesti esitetty käsitys näyttää alkaneen elää
omaa elämäänsä toisen käden lähteiden kautta.

Halujen ja tarpeiden tyydytystapa vaikuttaa elämänhallintaan,
elämässä selviytymiseen ja elämänlaatuun. Halut ja tarpeet vaikuttavat
elämäntapaan ja -tyyliin. Tarpeiden lisäksi elämäntapaan ja -tyyliin
vaikuttavat perinteet, uskomukset ja merkittävät ulkoisten olosuhtei-
den muutokset. Niiden pohjalta syntyy erilaisia alakulttuureille tyy-
pillisiä sosiaalisia käytäntöjä. Elämäntapa ja -tyyli kuvaavat koko-
naisvaltaisia suhtautumistapoja, ts. subjektiivisia tietoisia valintoja tai
vaihtoehdotonta ajautumista elämänolosuhteiden rajoituksissa sekä
tiedostamattomia käytäntöjä, joilla ihmiset tyydyttävät tarpeitaan eri
elämäntilanteissa ja reagoivat ongelmiinsa. Tietoisissa ja harkituis-
sakin valinnoissa ihminen joutuu tekemään ratkaisujaan eriasteisen
tulevaisuuden epävarmuuden ja vajaan tiedon varassa. Niin ollen mer-
kitykselliseksi muodostuu yksilöiden, perheiden, sukujen ja sosiaa-
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listen ryhmien elämäntapa, siinä sosiaalistuminen (Bronfenbrenner
1979/1981) ja sitä kautta muodostuneet sosiaaliset ja kulttuuriset pää-
omat (mm. Bourdieu 1979/1984; Elkind 1981; Bertaux & Thompson
1993; Bertaux 1998) tai voimavarat, tavoitteet, mm. jotka osaltaan
vaikuttavat elämänhallintaan ja elämässä selviytymiseen.

On helpompi päästä yksimielisyyteen siitä, mitä pidetään tarpei-
den tyydytyksen minimitasona (mm. Köhler 1990, 158) tai huonoina
elinoloina kuin hyvinä (mm. Karisto 1998). Mutta mikä olisi esimer-
kiksi minimaalinen turvallisuuden tarpeen tyydyttäminen? Minimaa-
lista tarpeiden tyydytystä on pidetty vaikeana määrittää (Doyal &
Gough 1991, 72–73), ja siksi on haluttu puhua mieluummin optimaa-
lisesta tarpeiden tyydytyksestä elämänlaadun (Naess 1987, 69–70) ja
hyvinvoinnin mittarina (Doyal & Gough 1991, 72–73; Riihinen 1996,
25–26). Tarpeiden tyydytyksen optimaalisen tason tai optimitason
määrittelyssä on kuitenkin vaikeuksia. Riihinen (1996) on pitänyt
optimaalisena tarpeiden tyydytyksen tasona sitä pistettä tai aluetta,
mikä edistää hyvää elämänhallintaa. Hyvinvoinnin ja elämänlaadun
ongelma ei ole vain tarpeiden vajaatyydytys, vaan myös niiden liialli-
nen tyydyttäminen. Tarpeiden liiallisen tyydytyksen pohjalta on mää-
rittelyvaikeuksia muiden kuin perustarpeiden osalta. Kehitystarpeiden
tyydyttämistä on vaikea määrittää, ts. sitä, mikä on kullekin liian vä-
häistä itsensä toteuttamisen tarpeen tyydyttämistä ja mikä liian paljon.
Esimerkiksi, miten paljon ihmisen on harrastettava, miten mitataan
optimitaso ja mikä on liiallista kehittymisen tarpeiden tyydyttämistä?
Onko esimerkiksi tietämisen ja ymmärtämisen tarvetta tai halua, joka
voi johtaa heikkoon elämänhallintaan? Kaikki informaatio ja viestit
eivät lisää tietämistä eikä niiden tulva ymmärtämistä. Onko toisaalta
haluja ja toiveita, joiden tyydyttämisestä ei ole haittaa tai vahinkoa
elämänhallinnalle, esim. soitto- tai ruuanlaittotaidon kehittäminen
huippuunsa? Liiallisena voi pitää sitä, että muiden tarpeiden ja vel-
vollisuuksien hoitaminen alkaa estyä, esimerkiksi internet-riippuvuu-
dessa. Elämänhallintaan ja -laatuun vaikuttaa tarpeiden tyydytyksen
kokonaisuus. Kaikki, mitä ihmiset haluavat, eivät tyydytä tarpeita
(Ware & Goodin 1990, 1; Riihinen 1996, 24–28), vaan halut voivat
olla merkityksettömiä tai jopa haitallisia elämänhallinnan ja elämässä
selviytymisen kannalta (mm. Allardt 1976, 22; Springborg 1981, 247;
von Wright 1989, 152–154; Riihinen 1996, 24). Niillä voi nähdä yh-
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teyttä objektiivisen ja subjektiivisen hyvinvoinnin määrittelyyn. Sitä
on analysoitu perusteellisesti monissa tutkimuksissa (esim. Allardt
1976, 180–212; 1977; 1996; Roos 1978).

Tarpeita itsessään on mahdotonta mitata mm. niiden preferenssi-
järjestyksen jatkuvan muutoksen vuoksi. Muiden kuin perustarpeiden
todellista tyydytyksen astetta on vaikea mitata edes teoriassa, mutta
vielä ongelmallisempaa käytännössä. Niissä törmätään kriteereitä kos-
keviin teknisiin, tulkinnallisiin, resurssi- ja jopa eettisiin ongelmiin.
Henkilökohtaista tarpeiden tyydytystä usein ei ole edes mahdollista,
eettistä tai mielekästä mitata, esimerkiksi rakkauden ja seksuaalisten
tarpeiden tyydytystiloja. Tarpeet ovat tyydytysasteen mukaan tilan-
nesidonnaisia, jolloin mittaustulokset riippuvat jopa hetkellisistä
vaihteluista, esim. jano, nälkä, lämmön tai unen tarve. Tarpeet ja nii-
den tyydytystavat ovat sidoksissa muiden tarpeiden tyydytyksen ti-
laan, kulttuuriin, arvoihin, ikään, sukupuoleen, yhteiskunnan tilaan ja
yleiseen elintasoon sekä muiden ihmisten todelliseen ja kuviteltuun
tarpeiden tyydytykseen. Niihin liittyy myös mm. subjektiivisuuden
ongelma sekä henkilön itsensä että muiden valitsemien kriteerien
kautta.

Objektiivisina elämässä selviytymisen kriteerejä voi pitää, jos ne
on laadittu perustarpeiden ja yleisesti tavoitteiksi hyväksyttyjen hyvin-
vointiarvojen pohjalta. Silloin ne ovat arvioivasta henkilöstä riip-
pumattomia ja mittaukset ovat toistettavia, esimerkiksi työssäolo tai
työttömyys. Yksilöiden preferenssien ja kulttuurien arvot tuovat tar-
peiden tyydyttämistapoihin ja -järjestyksiin subjektiivisuutta, minkä
huomioon ottaminen vaatii mittareilta tiettyä liikkumavaraa. Sellaista
antaa resurssien käyttö hyvinvoinnin mittareina sekä objektiivisten
mittareiden täydentäminen tarvittaessa subjektiivisilla. Resurssien
valitseminen tarpeiden mittareiksi mahdollistaa yksilöllisten prefe-
renssien erilaisuutta ja niiden mukaan tarpeiden tyydytyksen vaihte-
lua, vaikka resurssien muunneltavuus on rajallista (mm. Allardt 1976,
54–68).

Kriteereiden valinta riippuu siitä, mitä halutaan saada selville ja
mitä on mahdollista mitata. Objektiiviset mittarit yksinomaan, ilman
subjektiivisia, johtavat väärään arvioon sen vuoksi, että myös yksilön
oma selviytymisodotus vaikuttaa selviytymiseen. Se hukkuu toden-
näköisimmin, joka ei osaa uida, mutta myös se, joka ei usko pelastus-
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renkaankaan voivan enää auttaa. Oikea kykyjen ja voimien sekä saa-
vutettavissa olevien apukeinojen lievästi ylioptimistinen arvio johtaa
todennäköisesti parempaan elämässä selviytymiseen kuin luovutta-
mismieliala.

Periytyvät ja karttuvat voimavarat, niihin vaikuttavat tekijät sekä
tieteenalojen näkökulmat

Periytyvien ja elämän aikana karttuvien elämässä selviytymisen voi-
mavarojen lähteitä voi kuvata ihmisen sosiaalisen kehityksen ekologi-
sen mallin, sosiaalisen ekologian, avulla (Bronfenbrenner 1979/1981,
189–209). Kuvassa alueet kuvaavat yksilön vuorovaikutusta elämis- ja
toimintaympäristöjen kanssa. (Kuva 2–1)

Tässä tutkimuksessa biologinen perimä on merkityksellinen vain
siinä määrin, onko sosiaalisen vai biologisen perimän merkitys elä-
mänhallinnan voimavaroihin suurempi. Vuorovaikutus lähiympäristön
kanssa stimuloi lapsen perittyjen potentiaalisten kykyjen kehittymistä.
Edellytyksenä on, että lapsi on kypsynyt kulloisenkin kehityksen edel-
lyttämään, optimaaliseen kypsyysvaiheeseen ja ympäristön stimulans-
si on siihen oikea-aikaista, sopivaa ja riittävää.

Sukupuolen merkitys on kiinnostava, mutta ei biologisten omi-
naisuuksien (sex) vuoksi, vaan kulttuuriin juurtuneiden asenteiden
vuoksi sosiaalisesti vaikuttavana ominaisuutena, sosiaalisena suku-
puolena (gender).

Elämässä selviytyminen ja elämänhallinta edellyttävät sekä ob-
jektiivisia että subjektiivisesti koettuja voimavaroja. Yksilön elämässä
selviytymisen sosiaalisiin, henkisiin ja aineellisiin voimavaroihin,
pääomiin, vaikuttavat suuresti vanhempi-lapsisuhteet ja muut perheen
ihmissuhteet, kasvuilmapiirit ja kasvatus, aineelliset ja sosiaaliset kas-
vuolosuhteet ja kulttuuri ja yhteiskunnan aineelliset ja sosiaaliset ra-
kenteet. Siinä tärkeimpiä ovat oma perhe, muut läheiset sukulais-,
ystävyys- ja toverisuhteet, mutta merkittäviä ovat myös asuinym-
päristö sekä harrastusten, muun elämänpiirin ja toiminnan kautta yllä-
pidettävät ihmissuhteet sekä myöhemmin myös työyhteisön ihmissuh-
teet (esim. Pulkkinen 1997b, 25). Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus
vaikuttavat ratkaisevasti, miten yksilö hahmottaa itsensä. Ne vaikutta-
vat itsetuntoon, minäkuvaan, identiteettiin ja persoonallisuuteen. Mm.
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torjunta, välinpitämättömyys, kasvuilmapiirin arvojen ja tavoitteiden
puute sekä kasvatusseuraamusten epäjohdonmukaisuus yms. estävät
positiivisen minäkuvan syntymistä, itsearvostusta ja myönteisinä pi-
dettyjen käyttäytymispiirteiden sekä elämänhallinnan voimavarojen
kehittymistä. (Kuva 2–1)
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Vanhempi-lapsisuhteiden rinnalle tulevat vähitellen myös muut vuoro-
vaikutussuhteet. Ympäristön kanssa vuorovaikutusta korostavaa kas-
vatusnäkemystä on nimitetty ekologiseksi (Pulkkinen 1997b, 37) tai
ihmisen jokapäiväistä ympäristöä ihmisen kehityksen sosiaaliseksi
ekologiaksi. Se muodostuu 1) lapsen välittömästä ympäristöstä, yksi-
löllisestä mikrotasosta, kuten perheestä, 2) siinä tapahtumia lisäävistä
ja rajoittavista sosiaalisista verkostoista ja instituutioista, yhteisölli-
sestä mesotasosta sekä 3) laajasta sosiaalisesta ympäristöstä osana ide-
ologista järjestelmää sisältäen toimintaedellytyksiin vaikuttavina mm.
erilaisten instituutioiden tarkoitukset ja yhteiskunnan arvot, yhteis-
kunnallisesta, maailman ja ympäristön makrotasosta (Bronfenbrenner
1979/1981, 193–194; Niemelä 1991, 19–20). Sosiaalisen ekologian
väli- eli eksotasolla on tarkoitettu välillisesti vaikuttavia tekijöitä,
kuten vanhempien työtä, työaikoja, työvuoroja ja työttömyyttä (Lüs-
cher 1981, 30; Kyrönseppä & Rautiainen 1993, 34–35; Pulkkinen
1997b, 37), sekä myös eri tasojen keskinäisten suhteiden vaikutuksia
lapsen sosiaalistumiseen (mm. Saarinen ym. 1994, 88–91). Vuorovai-
kutusta korostava sosiaalinen ekologia on lähellä myös kasvatuksen
kodin toimintana sisältävää, elämänpiireittäin laajenevaa arjenhallin-
taa (Haverinen 1996, 24, 179).

Sosiaalisen perimän vaikutusta voidaan tarkastella ja arvioida
sosiaalisen ekologian mallin avulla, ts. missä elämänhallinnallisissa
voimavaroissa sosiaalisen perimän merkitys säilyy ja missä vähenee,
kun perheen ulkopuoliset vaikutukset ja toimintapiirit laajenevat. So-
siaalinen ekologia kuvaa, miten ja mitä kanavia pitkin sosiaaliset ja
kulttuuriset vaikutukset voivat välittyä ja myös erilaistua perheittäin ja
yksilöittäin näennäisesti samanlaisissa olosuhteissa. Tovereitten per-
heiden sosioekonomisella asemalla on havaittu lähes saman verran
yhteyttä, joskin hyvin pientä, lapsen koulumenestykseen kuin oman-
kin perheen (Caldas & Bankston 1997). Se voi johtua tovereiden ja
myös viiteryhmän valinnasta.

Yksilön käytettävissä olevat voimavarat, ulkoiset ja omat sisäiset
vaatimukset sekä niiden yhteensovittamiseen liittyvät ennakko-odo-
tukset vaikuttavat siihen, millaisia selviytymis- tai hallintastrategioita
hän valitsee. Voimavarat ja selviytymisen odotus motivoivat ja niiden
puute lamaannuttaa. Onnistuminen ja onnistumisen kokemus lisäävät
voimavaroja, epäonnistuminen ja epäonnistumisen kokemus heikentä-
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vät niitä. Ne vaikuttavat vastaisuudessa käytettävissä oleviin voimava-
roihin, onnistumisen odotuksiin ja tavoitteiden nostoon tai madaltami-
seen, ts. yksilön subjektiiviset kokemukset voimavaroistaan suhteessa
arvioimiinsa tilanteen vaatimuksiin, ohjaavat hänen tekemiään valin-
toja. Elämässä selviytymiseen ja elämänhallintaan vaikuttavia henki-
lökohtaisia voimavaroja ovat mm. psyykkinen terveys, itsetunto, itse-
tuntemus, itsehallinta, sosiaaliset taidot, moraali ja tavoitteellisuus.
Esimerkiksi ammattitaitoinenkaan henkilö ei kykene käyttämään re-
surssejaan tyydyttävästi, jos itsehallinta puuttuu, tai hän voi toimia
itsetuhoisesti riittävistä objektiivisista resursseista, esim. ravitsemuk-
sesta, tiedoista, älykkyydestä jne., huolimatta.

Voimavaroja peritään, uusia luodaan, mutta niitä voidaan myös
menettää. Elämässä selviytymisen voimavaroihin, tavoitteisiin ja va-
lintoihin vaikuttavat perhe- ja yksilötasoilla myös edellisen sukupol-
ven elämänolosuhteisiin vaikuttaneet tekijät, kuten sosiaalinen asema,
koulutus, ammatit, terveys, työllisyys, perherakenne, toimeentulo,
asuminen, asuinpaikka, muutot sekä erilaisten ongelmien kasautumi-
nen. Sukupolvien elämänkokemukset vaikuttavat myös arvomaail-
maan. Elämässä selviytyminen ja elämänhallinta sisältävät myös yksi-
lön ulkopuolelta saaman tuen ja resurssit, mm. perheenjäsenten, suku-
laisten ja ystävien tuen. Elämässä selviytymiseen vaikuttavat myös
yhteiskunnan talous ja sosiaalipolitiikka, lainsäädäntö, instituutiot ja
sosiaaliset verkostot. Perheiden ja yksilöiden elinoloihin vaikuttavat
yhteiskunnalliset olosuhteet, kuten yhteiskunnan sosiaalinen rakenne,
yleiset elinolot, arvot, tavat, normit, taloudelliset suhdanteet, työlli-
syys, sosiaalipolitiikan sisältö, kuten koulutus-, terveys- ja perhepoli-
tiikka, sekä monilla tavoin enenevästi myös kansainvälinen tilanne,
kuten, sodat, pakolaisuus, paluumuutto jne. Elämässä selviytymiseen
vaikuttavat myös yksilön itsensä hallitsemattomissa olevat elämänolo-
suhteet ja tapahtumat, joihin yksilön päätäntävalta ei ulotu ja joissa
hänen päätäntävaltansa on merkityksetön, esimerkiksi taloudelliset
lamat, suurtyöttömyydet, joiden todennäköisyyttä henkilö ei ole lisän-
nyt omalla tuottamuksellaan, esimerkiksi itsetuhoisella käyttäytymi-
sellä tai välinpitämättömyydellä. (Kuva 2–1)
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Elämässä selviytymisen käsite tässä tutkimuksessa ja yhteydet
hyvinvoinnin kautta tarpeiden tyydyttämisen resursseihin

Elämässä selviytymisellä tarkoitetaan tässä aineellisten, sosiaalisten ja
henkisten perustarpeiden tyydyttymisen tasoa elämän jossakin vai-
heessa poikkileikkausarviona, kun taas elämänhallinnalla vastaavasti
tarpeiden tyydyttymistä elämänkaaren mukaan pitkittäistarkasteluna.
Niitä voidaan tarkastella samanaikaisestikin, sekä jatkumona että jon-
kin elämänvaiheen tilanteena. Olosuhteiden ja lähtöresurssien epätasa-
arvoisuuden vuoksi elämässä selviytyminen vaatii huonommista läh-
tökohdista tulevilta enemmän ponnisteluja kuin paremmista lähtökoh-
dista toimintakentillä kilpailun aloittavilta.

Elämässä selviytymisen mittaamisessa painopiste tässä on perus-
tarpeisiin perustuvissa objektiivisissa osatekijöissä mitattuna tarpeiden
tyydyttämisresursseilla ja täydennettynä joillakin subjektiivisilla teki-
jöillä. Mm. onnellisuutta ja objektiivisista olosuhteista riippumatonta
elämään tyytyväisyyttä voi pitää subjektiivisena elämänhallintana. Pe-
rustarpeiden tyydyttymiseen vaikuttavat sekä yksilön omat että sosiaa-
listen suhteiden ja yhteiskunnallisten olosuhteiden kautta käyttöön
saatavat voimavarat. Elämässä selviytyminen vaihtelee hyvästä huo-
noon, tarpeiden tyydytyksen mukaan, kuten hyvinvointi ja elämänlaa-
tukin. Ne voivat siten vaihdella eri lailla hyvinvoinnin eri osa-alueil-
lakin, esimerkiksi taloudellisesti hyvästä henkisesti huonoon tai päin-
vastoin. Hyvinvoinnin ja elämänlaadun avulla määriteltynä elämässä
selviytymisenkin käsite sisältää tässä useita laatueroja, toisin kuin
’konservatiivinen survivalismi’.

Omien resurssien virheellinen arviointi suhteessa ongelmatilan-
teisiin voi johtaa mm. alisuoriutumiseen. Subjektiivisilla elämänhal-
linnan kokemuksilla ja niiden perusteella arvioiduilla selviytymisodo-
tuksilla on merkitystä elämäntavoitteiden asettamiselle. Erityisesti
elämän kriisi- tai siirtymävaiheissa joudutaan uuden elämäntilanteen
kynnykselle, arvioidaan siihen asti elettyä elämää ja tarkistetaan elä-
män tavoitteita tai muutetaan niitä tilannearvion mukaan. Tavoitteet
ovat arvosidonnaisia. Myös käsitykset elämänlaadusta ovat arvosidon-
naisia riippumatta, käytetäänkö sen arvioimisessa objektiivisia tai
subjektiivisia mittareita.
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3 Sosiaalinen perimä elämänhallinnan ja elämässä
selviytymisen voimavarojen välittäjänä

3.1 Sosiaalisen perimän käsitteen laaja ja suppea sisältö

Kaikki tämän tutkimuksen keskeisimmät käsitteet, elämässä selviyty-
minen, elämänhallinta ja sosiaalinen perimä sekä lapsi-vanhempisuh-
teiden mittari, pohjautuvat tarveteoriaan. Tarpeiden tyydyttymiseen
tarvittavat resurssit, aineelliset, sosiaaliset ja henkiset voimavarat, ovat
käsitteellisesti lähellä Bourdieun pääomia. Bourdieun taloudellisella,
sosiaalisella ja kulttuurisella pääomalla on yhtäläisyyttä Allardtin hy-
vinvoinnin osatekijöihin, Having, Loving, Being (Allardt 1973, 3;
1976; 1993, 88–94; 1998). Hyvinvoinnin ja elämänlaadun tutkimuk-
sissa (esim. Allardt 1976) kohteena on ollut poikkileikkauksellisesti
kulloisellakin hetkellä vallitseva tarpeiden tyydytyksen tasoa indikoi-
vien resurssien mittaaminen (Suikkanen ym. 1996a), ei se, missä mää-
rin voimavarat ovat periytyneet tai hankittu. Bourdieulaiset taloudel-
listen, sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien käsitteet sisältävät ajan
myötä kumuloitumisen ja pitkittäistarkastelun. Elämänhallinnalla on
ymmärretty vastaavien voimavarojen pitkittäistarkastelua, esimerkiksi
elämänkaaren ajan jatkuvaa toimintaa (Suikkanen ym. 1996a; Have-
rinen 1996, 141).

Yksilötasolla sosiaalisella perimällä tarkoitetaan tässä laajasti
sukupolvelta toiselle elämänhallinnan voimavarojen siirtymistä. Elä-
mänhallinnan voimavaroilla tarkoitetaan tässä henkisiä, erityisesti
kulttuurisia, ja sosiaalisia sekä aineellisiakin elämänhallintaa ja elä-
mässä hyvin selviytymistä auttavia hyvinvoinnin ja elämänlaadun osa-
tekijöitä. Kuvaannollisena käsitteenä sosiaalinen perimä tai periytymi-
nen ei ole ollut kaikkien käyttämänä samanlainen.

Sosiaalista perimää on määritelty 1) lähtökohdistaan käsin eli
siitä, mitä kautta voimavarat periytyvät, ts. vuorovaikutustapojen ja
sosiaalisten suhteiden kautta (Jonsson 1973a; 1973b), ja 2) sisällös-
tään käsin eli siitä, millaisia voimavaroja periytyy (Bourdieu 1979/-
1984) (taulukko 3–1: a–b). Laajempi sosiaalisen perimän käsite koros-
taa heikkojen tai hyvien voimavarojen siirtymistä perheen kautta
(Jonsson 1973a; 1973b). Jonssonin määrittelemä sosiaalinen perimä
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sisältää Bourdieun käsittein kaikenlaisten pääomien siirtymistä suku-
polvelta toiselle: sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten. Ne siirty-
vät mm. sosiaalisen oppimisen kautta sosiaalisissa vuorovaikutus-
suhteissa. Ne ovat käyttäytymispiirteitä ja -taipumuksia tai persoo-
nallisiksi ominaisuuksiksikin sisäistyvää kulttuurista ja henkistä pää-
omaa. Jonssonin määrittelemä sosiaalinen perimä sisältää laajasti yk-
silön elämänhallinnan voimavaroja, jotka periytyvät kasvuolosuhtei-
den ja vanhempi-lapsisuhteiden kautta. Jonsson on vastustanut aluksi
sosiaalisen perimän käsitettä liian predestinoivan kaikuisena, ts. ettei
elämään voisi myöhemmillä toimilla vaikuttaa. Seuraavan sukupolven
sosiaaliseen perimään voi vaikuttaa. Sosiaalinen perimä kuitenkin
vaikuttaa myös siihen, miten yksilö kykenee voimavarojaan käyttä-
mään ja kartuttamaan. Poikkitieteellinen tarkastelu auttaa ymmärtä-
mään sosiaalista perimää enemmän kuin pitäytyminen jonkin tie-
teenalan tarkastelutavassa.

Suppeassa merkityksessä sosiaalinen perimä on kattanut vain
sosiaalisen pääoman periytymisen sosiaalisten taitojen ja suhteiden
antamina elämänhallinnallisina voimavaroina (taulukko 3–1: a). Sosi-
aalisella perimällä tarkoitetaan bourdieulaisittain vain perheen sosiaa-
listen pääomien siirtymistä lapselle. Se sisältää perittyjä sosiaalisia
taitoja, habitusta, sosiaalisen toiminnan sääntöjä ja sosiaalisia suhteita.
Niiden avulla henkilö saa tai ei saa valtaa erilaisilla toimintakentillä
toimiessaan. Sosiaalisia pääomia sekä peritään että kartutetaan elämän
aikana. (Bourdieu 1979/1984) Pääomat ovat yhtä lailla resurssien run-
sautta kuin niiden puutetta tai vähäisyyttä. Ne voi kuitenkin nähdä
positiivisten pääomien ohella myös perittyinä negatiivisina pääomina,
jotka tuottavat syrjäytymistä ja vallan menetystä erilaisilla toiminta-
kentillä. Bourdieun sosiaalinen pääoma on sosiologinen käsite, jossa
keskeisiä ovat elämäntapa, erilaiset arvostukset ja niiden vaikutus
valintoihin. Tässä keskeinen on myös kulttuuripääoma, keskeisimpänä
koulutuksen kulttuuripääoma, arvot ja tavoitteet. Niitäkin välittyy
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja siksi rajan vetäminen sosiaaliseen
pääomaan ei ole helppo.

Bourdieun pääomat ovat käyttökelpoisia voimavaroja, resursseja,
eri toimintaympäristöissä. Toimintakentät jäsentyvät hierarkkisesti
kulttuurin ja makujen mukaan eikä niinkään taloudellisten ja sosiaa-
listen olosuhteiden perusteella. Kentillä käydään luokkataistelua siitä,
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kuka voi määrätä ja nimetä, mikä on ”hyvää” ja ”huonoa”. Mm. tie-
dotusvälineiden valta, infokratia, on sitä valtaa. Toimintaympäristöt
sisältävät erityisesti vallan käyttöä mahdollistavat sosiaalisen toimin-
nan säännöt, jotka ovat rakentuneet yksilöiden sosialisaation kautta
sisäistyneistä käyttäytymis- ja toimintatavoista ja muuttuneet raken-
teiksi. Bourdieun mukaan taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen
pääomien, mm. koulutuksen, avulla uusinnetaan luokkarakenteita.
Bourdieun käsitteissä ovat keskeisiä yksilöiden toiminta yhteiskunnan
rakenteissa, resurssien hallinta ja valta. (Bourdieu & Passeron 1970/-
1977; Bourdieu 1979/1984, 99–225) Lareau ja McNamara Horvat
(1999) ovat tarkentaneet tutkimustulostensa perusteella, että pääomat
eivät determinoi, ja niillä on arvoa siinä määrin kuin yksilö kykenee
aktivoimaan niitä spesifeillä vuorovaikutuskentillä avaamalla portteja
tai sulkemalla niitä.

Ihmiset investoivat myös luomalla sosiaalisia suhteita, jota sosi-
aalista pääomaa he käyttävät lisätäkseen mahdollisuuksiaan. Sellaista
sosiaalista pääomaa ovat kiitollisuudenvelka, odotukset, sosiaalisten
rakenteiden luotettavuus, sosiaalisten suhteiden kautta saatava potenti-
aalinen informaatio, normit ja yhteisöjen tehokkaat sanktiomahdolli-
suudet. Ne, joilla on tiheä ja sidonnainen sosiaalinen verkosto, pysty-
vät todennäköisesti kartuttamaan sosiaalista pääomaa. Tällaiset yh-
teydet ovat kuitenkin epävarmoja, ja siksi sosiaalinen pääoma on hau-
rasta pysymään. Se mahdollistaa päämääriä, mutta voi rajoittaa toisia.
(Furstenberg & Hughes 1995)

Vahvat sosiaaliset siteet voivat tuottaa erilaisten verkostojen
kautta myös haitallisia vastakkainasetteluja ja esteitä asettamalla sosi-
aalisia rajoituksia esimerkiksi sukuun, paikallisuuteen, sosioekonomi-
seen asemaan, luokkaan, sukupuoleen, etnisyyteen, uskontoon tms.
perustuen, ellei yhteiskunnassa ole niitä ylittäviä rakenteita. Myös
yhteiskunnan sosiaaliset ja poliittiset rakenteet voivat yhteistyön ja
vastavuoroisuuden asemesta aiheuttaa epäluottamusta ja toimia itse-
riittoisesti. (Kajanoja 2000)

Sosiaalisten taitojen käsite (mm. Schneider 1993) on yksilön
suppeaa sosiaalista perimää koskeva käsite (taulukko 3–1: a). Sosiaali-
sen pääoman on katsottu siirtyvän vuorovaikutussuhteissa sosiaalisena
oppimisena, mallivaikutuksena sekä tietoisena ja tiedostamattomana
kasvatuksena, sosialisaationa. Tiedostamattomalla sosiaalistumisella
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tarkoitetaan tässä sellaista sosiaalistumista, jossa sosiaalistettava ei
tiedosta häneen yritetyn siirtää käyttäytymismalleja, normeja, arvoja
tai asenteita, mutta jotka tosiasiallisesti muuttavat hänen käyttäyty-
mistään, normejaan, arvojaan tai asenteitaan. Tiedostamaton sosiaalis-
tuminen tapahtuu usein myös ”sosiaalistajan” tarkoittamatta ja itse-
kään tajuamatta käyttäytymisensä tai antamansa mallin vaikutusta.
(Ks. luku 3.2. kuva 3–1)

Ta ulukk o 3 –1 . So siaalisen p erimän k äsitteet eläm änh allin nan  vo im avarojen 
kattavu uden sek ä y ks ilö llisen tai yh teisö llisen  n äkö kulman m ukaan 

Perimän  la aj a -a la is u us Eko lo gin en 
t as o S up pea Laaja

Y ks ilö a ) So sia alis t en  p ää o mien 
p eriy ty min en 

S os iaaliset p ääom at (Bou r -
d ieu 19 7 9/19 8 4; K ajano ja
2 00 0) 
S os iaaliset taido t ( os a s os i-
aalis ia p ääo mia) (m m.
S ch neid er 19 9 3) 

b ) So sia alin en perimä

P er heen  so siaalis ten  s uh teid en 
k au tta p er iy tyv ät s o siaalis et,
h en kis et ja ain eellis et eläm än -
h allinn an vo imav ar at ( J on ss on 
1 97 3a; 1 97 3b )

Y hteisö c) Yh teisö n k ultt uu ri

S os iaaliset p ääom at (k ollek -
tiiv in en  s o siaalin en  p ääo ma
o n mu uttun ut s en ku lttuu -
r ik si)
( Pu tnam 19 9 3/19 97 )

d ) Ka ns a ku nn a n henk inen,
s os ia alinen j a aineellin en
p erin tö 

Y hteisö n  ( es im. k an s ak un n an )
s os iaalis ten s uh teiden kau tta
p er iy tyv ät s o siaalis et, h en kis et
ja aineellis et eläm än hallin n an 
v oimavar at.

Sosiaalisella perimällä tarkoitetaan tässä työssä, Jonssonin tavoin,
perheen jäsenenä, laajasti perheen kautta, lapseen vaikuttavia ulkoisia
ja sisäisiä olosuhteita ja tekijöitä, jotka muovaavat elämänhallinnan ja
elämässä selviytymisen sosiaalisia, henkisiä ja aineellisia voimavaroja
sekä omassa elämässä että uuden sukupolven kasvattajana (taulukko
3–1: b). Laajasti määriteltynä se sisältää tässä sosiaalisia, kulttuurisia
ja taloudellisia olosuhteita. Siten tässä käytettävään sosiaalisen peri-
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män käsitteeseen sisältyy myös suppeammin määritelty (Bourdieun
tarkoittama) sosiaalisen pääoman periytyminen lapselle sosiaalisina
ominaisuuksina, taitoina ja sosiaalisena verkostona, sekä kulttuuri-
pääoma.

Jonssonin (1973a) sosiaalinen perimä on em. Bourdieun käsitettä
huomattavasti laaja-alaisempi. Se sisältää jo Jonssonin koulutuksen ja
työtaustan vuoksi sosiologisia, sosiaalipsykologisia, psykiatrisia ja
kasvatuksellisia tekijöitä. Se voidaan yhtä hyvin käsittää myös positii-
visena perimänä kuin negatiivisena. Neutraaliksi muokattuna Jonsso-
nin sosiaalisen perimän operationalisointi sisältää: 1) ulkoiset olo-
suhteet (kuten toimeentulo, koulutus, terveys ja työkyky), 2) sisäiset,
kodin ilmapiiriin liittyvät olosuhteet, joita ovat vanhempien ja lasten
suhteet, kasvatusasenteet sekä lapsuuden kodissa kohdanneiden ongel-
mien vaikutukset lapseen (esim. alkoholin väärinkäytön, vanhempien
eron yms. vaikutukset) sekä 3) toisessa sukupolvessa oma vanhem-
muus, emotionaalinen kypsyys vanhempana, ts. se, miten ihminen on-
nistuu myöhemmin itse aikuisena perheen jäsenenä, vanhemman roo-
lissa – erityisesti isänä – ja kasvattajana (esim. tunnesuhteiden tyy-
dyttävyys, ongelmat tai niiden vähäisyys ja suhtautuminen sosiaalista
ympäristöä kohtaan) (Jonsson 1973a, 1–11, 45–57; 1973b). (Taulukko
3–1: b)

Sosiaalisen periytymisen tai perimän käsite on tullut käyttöön
juuri Jonssonin ja Kälvestenin (1964) seurantatutkimuksesta käydyssä
keskustelussa. Tutkimus on koskenut tukholmalaisia tavallisia ja hoi-
tokotipoikia, joiden elämänvaiheita on onnistuttu seuraamaan myö-
hemminkin (Anderson 1976; Sarnecki 1985). Vaikka lasten kasvatuk-
sen ulkoiset olosuhteet ruotsalaisen yhteiskunnan teollistumis-
vaiheesta ovat muuttuneet sukupolvien aikana 1960-luvun alusta, lap-
sen tasapainoisen sosiaalisen ja henkisen kehityksen perustarpeet eivät
muutu taloudellisen ja yhteiskunnallisen muutoksen mukana. Jonsso-
nin sosiaalisen periytymisen teoriaa tukeneita osatuloksia on saatu
myös muista tutkimuksista (mm. Anderson 1976; Rauhala 1972;
Määttänen 1972; Hessle 1988; Schneider 1993; Viemerö 1997). Stres-
saavia kasvuympäristötekijöitä ovat mm. negatiivisten elämän tapah-
tumien kokeminen, perheen ristiriidat ja rikkinäisyys, joiden on
USA:ssa todettu olleen eniten yhteydessä koululaisten varhaisiin al-
koholin, tupakan ja huumeiden kokeiluihin (Harvey & Dodd 1995).
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Bourdieun pääomien periytymisen ja Jonssonin sosiaalisen pe-
riytymisen teoriain näkökulmaerot ovat syntyneet erilaisissa yhteis-
kunnissa ja kulttuureissa. Niissä on nähty ongelmina eri asiat. Jonsson
on nähnyt huono-osaisuuden kierteen sosiaalisena ongelmana tasa-
arvoisuuteen ja hyvinvointiin pyrkineessä ruotsalaisessa yhteiskun-
nassa. Bourdieun teoria on syntynyt ranskalaisen hallitsevan ja keski-
luokan kulttuurissa, sosiaalisen pelin ja yläluokkaisen erottelun ja epä-
suoran vallankäytön tuntemuksessa. Perhetaustan, koulutuksen sekä
yliopiston maineen tiiviistä yhteydestä, ja jossain määrin toisiaan kor-
vaavuudesta, parhaiden työpaikkojen saannissa on raportoitu myös
muualta (Lee & Brinton 1996, Hartmann 2000; 2002; 2003; 2004).

Epäselvyyksien välttämiseksi tässä on aiheellista selvittää vielä
eräiden termien monimerkityksisyyttä tieteenalasta ja henkilöistäkin
riippuen. Sosiaalisen pääoman käsitettä on määritelty hyvin eri lähtö-
kohdista. Monet taloustieteelliset sosiaalisen pääoman käsitteet ovat
kuvanneet ihmisten haluamien tavoitteiden saavuttamista edistäviä
yhteisön ominaisuuksia, mm. verkostoja, luottamusta, yhteisön toi-
mintakykyä edistäviä käyttäytymisnormeja ja instituutioita (Putnam
1993/1997; Hjerppe 1997; Johanson 2000; Kajanoja 2000; Kajanoja &
Simpura 2000; Voipio 2000; Woolcock 2000) (taulukko 3–1: c). Yk-
silöiden inhimillinen pääoma ja yhteisöjen sosiaalinen pääoma muo-
dostavat Kajanojan mukaan yhdessä inhimilliset voimavarat.

Käsitteiden määrittelyt ja niiden operationalisoinnit ovat poiken-
neet, jopa saman alan ja vielä useammin eri alojen kirjoituksissa, jos-
kus viestin ymmärtämistä vaikeuttaen. Sellaisia ovat olleet nyt käsi-
teltävällä alueella esim. ’sosiaalisten taitojen’ (Schneider 1993, 17;
vrt. Kukkonen & Pölkki 1995; Pölkki ym. 1997), ’sosiaalisen pää-
oman’ (Bourdieu 1979/1984; Putnam 1993/1997; vrt. Voipio 2000,
101) ja ’inhimillisen pääoman’ (mm. Raivola 1982, 68–75; vrt. Furs-
tenberg & Hughes 1995, 589–590; Rank & Cheng 1995, 674, 678;
Kajanoja 2000) määritelmät ja operationalisoinnit. Tässä ei kuitenkaan
ole tarpeen mennä yksityiskohtaisemmin inhimillisten pääoman ja
inhimillisten voimavarojen ym. edellisten käsitteiden kaikenlaisten
operationalisointien tarkasteluun. Salmivalli (1997) on perustellusti
kritisoinut myös eräitä amerikkalaisia testejä ja todennut niissä käsit-
teellistä ja operationaalista hämäryyttä ja validiteettiongelmia eri-
laisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin sovellettuina
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(Salmivalli 1997). Kuitenkin valmiiden testien uusiokäyttö lisää luki-
jassa luottamusta niiden validiteettiin.

Perhettä suuremman yhteisön laajasti ymmärrettynä sosiaalisena,
yhteisöön kuulumisen kautta siirtyvänä, perimänä voitaisiin edellisen
jäsentelyn mukaan pitää esimerkiksi kansakunnan jäsenyyttä ja siten
sen sosiaalisen, henkisen ja aineellisen perimän saamista, kansakun-
nan kollektiivista perimää. (Taulukko 3–1: d)

Tässä tutkimuksessa käytettävä sosiaalisen perimän käsite

Sosiaalisella perimällä tarkoitetaan tässä perheen vuorovaikutustapo-
jen ja sosiaalisten suhteiden kautta sukupolvelta toiselle välittyviä
aineellisia, sosiaalisia ja henkisiä elämänhallinnan voimavaroja. Se
kattaa siten sosiaalisen perimän laajassa merkityksessään Jonssonin
(1971a; 1973b) määrittelemällä tavalla (taulukko 3–1: b).

3.2 Sosiaalista perimää välittävien tekijöiden tarkastelu
elämänkaaren mukaan

Sosiaalisen perimän teorioita ja siihen läheisesti liittyviä ta-
loudellisten, sosiaalisten ja kulttuuripääomien periytymisen teorioita
on esitetty lukuisia eri tieteenaloilla havaittujen ilmiöiden yhteydessä,
kuitenkin niin, että syymuuttujien painotukset ja rajaukset ovat olleet
erilaisia. Sosiaalista perimää valaisevat tutkimukset ovat usein olleet
monitieteellisiä, esimerkiksi sosiologis-sosiaalipoliittisia, sosiologis-
sosiaalipsykologisia tai -psykiatrisia, kasvatus- ja koulutussosiologisia
sekä -poliittisia, kasvatuspsykologisia tai psykologisia. Niissä on sa-
mankaltaisia oletuksia, vaikka tieteenalojen rajat näyttävät vähentä-
neen tutkijoiden tietoisuutta toisistaan. Monet käyttäytymisen osail-
miöitä selittävät teoriat täydentävät sosiaalisen perimän teorioita. On
hyödyllistä oivaltaa niiden poikkitieteellisiä kytkentöjä. Perinteisesti
koulukysymyksiä on käsitelty kasvatustieteissä ja myöhempää elä-
mässä selviytymistä sosiaalitieteissä. Ongelmana on nähdä samojen
ilmiöiden kytköksiä eri tieteenalojen välillä mm. termistöjen erilaisuu-
den vuoksi. Monien toisiaan lähellä olevien käsitteiden läheisyys, sa-
man käsitteen monenlaiset sisällöt eri tutkimuksissa ja myös samaan
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ilmiöön liittyvät erilaiset käsitteet eri tieteenaloilla vaikeuttavat niiden
hahmottamista. Esimerkkinä monimerkityksistä käsitteistä on juuri
sosiaalinen perimä.
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Sosiaalisen perimän teorioita ja tuloksia tarkastellaan tarkemmin kas-
vuoloista ja kasvatuksesta lähtien ja seuraten elämässä selviytymistä
pitkälle aikuisikään elämänkaaren kriittisten vaiheiden mukaan (Erik-
son 1950/1982; Holman 1978; Hessle 1988; Dunderfelt 1992). Kuvan
3–1 avulla havainnollistetaan seuraavassa sosiaalisen perimän teorioi-
den ja tutkimusten kausaalisesti loogista järjestystä elämänvaiheiden
mukaan. vanhemmuudesta aloittaen.

3.3 Perheenjäsenten sosialisaatio sosiaalisen perimän
välittäjänä

3.3.1 Vanhemmuuden psykososiaalinen perimä vanhemmuuden
voimavaroissa ja malleissa

Vanhemmuuden psykososiaalinen perimä

Tämän luvun tarkastelut painottuvat vanhemmuuteen, vanhemmuuden
psykososiaaliseen perimään (kuva 3–1). Keskeisimmät vanhemmuu-
den psykososiaalista perimää painottavat sosiaalisen perimän teoriat ja
tutkimukset ovat olleet sosiologis-sosiaalipsykologisia. Kuitenkin
myös monet tutkijat, jotka ovat pitäneet sosiaalipoliittisia toimenpi-
teitä ainoina vaikuttamiskeinoina, ovat tähdentäneet vanhemmuuden
laatua ja sosialisaatiota (kuva 3–1). Sosiaalisen perimän on oletettu
viime kädessä välittyvän sosialisaation kautta (Berthoud 1976; Rita-
kallio 1991, 21–22) ja vaikuttavan lapsessa kehittyvien voimavarojen
kautta hänen selviytymiseensä elämässä. Tutkimustuloksissa vanhem-
muuden merkitys onkin korostunut muita kierteeseen vaikuttavia teki-
jöitä enemmän. Myös Giddens on puhunut perhe- ja avioliittoneuvo-
jien käyttämistä tunteiden ’genogrammeista’, joilla on pyritty jäljit-
tämään avioparien tunnesidoksia sekä heidän tunteidensa ja ihmissuh-
demalliensa periytymistä edellisiltä sukupolvilta, vanhemmilta ja iso-
vanhemmilta (Giddens 1995, 103, 108). Ne ovat osa niitä voimavaroja
tai niiden heikkoutta ja reaktiotaipumuksia, jotka periytyvät vanhem-
muuden mallien välityksellä.

Lukuisien empiiristen vanhemmuutta ja lapsen myöhempää elä-
mää koskeneiden, usein seurantatutkimusten, tulosten pohjalta on
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laadittu hyvin samansisältöisiä, elämänvaiheita noudattavia teorioita
sosiaalisesta perimästä, eri tieteenaloilla mahdollisesti toisistaan tie-
tämättäkin. Keskeisimpänä sosiaalisen perimän välittäjänä seuraavan
sukupolven kasvattamisessa on monissa 1970-luvun lopulta lähtien
esitetyissä teorioissa ja tutkimuksissa pidetty vanhemmuuden psy-
kososiaalista perimää (Jonsson 1973a; 1973b; Hessle 1988; Quinton &
Rutter 1988) ja sen vaikutusta lasten kasvatustapoihin (mm. Baumrind
1994; 1997; 2001), vanhempi-lapsisuhteeseen, lapsen tarpeiden ha-
vaitsemiseen ja niihin reagoimiseen ja sitä kautta sosialisaatioon. Sitä
on tukenut mm. Quintonin ja Rutterin tulos omassa varhaislap-
suudessaan monien huostaanotettuina olleiden äitien alentuneesta
sensitiivisyydestä käsitellä kontrolli- ja ahdinkotilanteita ja havaita
lapsen tarpeita verrattuna kontrolliryhmään (42 % – 7 %). He olivat
myös kontrolliryhmää helpommin negatiivisia, ärtyviä, aggressiivisia
ja hätiköiviä reagoinnissaan lastensa tekemisiin, ja heidän kurinpiton-
sa oli harvemmin tehokasta kuin kontrolliryhmällä (54 % – 84 %).
(Quinton & Rutter 1988, 137–140, 147–149, 200–207, 210, 219–220).
Sensitiivinen vanhempi kykenee näkemään asioita lapsen kannalta
viivytyksettä, riittävän johdonmukaisesti ja sopivalla tavalla, mutta
optimaalisella sensitiivisyydellä on rajat, eikä kaikkeen pidä tai tarvit-
se reagoida (Schaffer & Collis 1986, 286–309).

Monet tutkimukset ovat tukeneet sitä oletusta, että käyttäyty-
misen pysyvyystaipumusta pitävät yllä sekä persoonallisuudesta että
ympäristöstä johtuvat tekijät. Senhetkisillä epätyydyttävillä avioliiton
ja asumisen olosuhteilla on vertailututkimuksissa havaittu yhteyttä
alentuneeseen stressin hallintakapasiteettiin. Quintonin ja Rutterin
(1988, 200–220) sekä Baumrindin (1994) mukaan vanhemmuuden
voimavarojen psykososiaalinen periytyminen sekä ilmeneminen ovat
yhteydessä sekä ulkoisiin että sisäisiin voimavaroihin ja elämänhallin-
taan. Vanhemmuuden epäonnistuminen on ollut todennäköisempää
niillä, joilla on ollut hyvin vaikeita kokemuksia omassa lapsuudes-
saan, ja vanhemmuuden onnistuminen todennäköisempää niillä, joilla
varhaislapsuuden vanhempi-lapsisuhteet ovat olleet hyviä. Ne, joilta
itseltään ovat puuttuneet normaalin vanhemmuuden kokemukset,
heillä toimintatavat, persoonallisuuden toiminta- ja vanhemmuuden
häiriöt ovat ilmenneet suuresti sen mukaan, onko heidän ympäristönsä
pysynyt ongelmaisena. Yksittäiset syytekijät tai edes syyryhmät eivät
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predestinoi. Rasitteet aiheuttavat voimavarojen heikkoutta ja haavoit-
tuvuutta ja tulevat esiin silloin, kun elinolosuhteissa on ristiriitoja ja
samalla puuttuu lähimmän tai lähimpien sosiaalinen tuki. Syytekijän
vaikutus on usein ehdollinen, ja riski toteutuu todennäköisesti olosuh-
teissa, joissa siihen yhdistyy jokin muu tai jotkin muut kriittiset ehdot,
ts. jokin syy on välttämätön, muttei yksinään riittävä. Se voi koostua
eri tavoin erilaisista yksilöiden voimavaroista ja tietoisista tai tiedosta-
mattomista valinnoista, tavoitteista, sosiaalisen tuen saamisesta tai sen
puutteesta, tukiverkosta, ympäristön asennoitumisesta sekä aineelli-
sista resursseista.

Quintonin ja Rutterin vanhemmuuden voimavarojen periytymisen
teoriaa tukevia tuloksia on saatu monista muista tutkimuksista. Gold-
steinin ym. (1996) seurantatutkimuksen mukaan naimisissa olevista
keskiluokkaan kuuluvista, vapaaehtoisesti aineistoon valikoituneista
ensisynnyttäjistä puolisonsa tukea monin tavoin jo ennen synnytystä
saaneet äidit, joilla oli keskimääräistä laajempi sosiaalinen verkosto,
ovat olleet vuorovaikutuksessaan vauvan kanssa sensitiivisempiä.
Vuorovaikutus vauvan kanssa on ollut vähäisempää niillä äideillä,
joiden tunteet ja mielialat ovat olleet negatiivisia. Myös Suomessa
Röngän ym. (1999, 26–27) tulokset ovat tukeneet puolison tuen mer-
kitystä naisilla ongelmien kasautumattomuudessa, mutta miesten
osalta vastaavaa kumppanin laadun lieventävää vaikutusta ei ole to-
dettu.

Ruotsissa Hessle (1988, 161–174) on 1980-luvun lopulla tutki-
mustensa perusteella pitänyt sosiaalisessa perimässä keskeisimpänä
vanhemmuutta. Hän on puhunut vuorovaikutussuhteita luovien asen-
noitumistapojen psykososiaalisesta perinnöstä. Hän on tarkoittanut
sillä asennoitumis- ja sosiaalisten suhteiden mallien kehittymistä,
joista muodostuvat seuraavan sukupolven vuorovaikutusmallien pe-
rustat. Huono- tai hyväosaisuuden periytyminen sukupolvelta toiselle
on Hesslen teoriassa sosiaalista pääomaa. Siten voimavaroja voidaan
periä vähän tai paljon.

Hessle on kehittänyt vanhemmuuden psykososiaalisen perimän
teorian Eriksonin kehitysvaiheajattelun (1950/1982), Jonssonin sosiaa-
lisen perimän teorian (Jonsson 1973a) sekä omien tutkimustensa poh-
jalta (taulukko 3–2). Jokaisessa kehitysvaiheessa voi jäädä ratkaise-
mattomia psykososiaalisia traumoja, joista kasautuu vanhemmuuden
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heikkoa psykososiaalista perimää, vaikka kriisien sisältö vaihtelee
kulttuureittain. Persoonallisuuden kehitys liittyy mm. ns. siirtymä-
vaiheiden kriisien (Erikson 1950/1982; Dunderfelt 1992, 46–49; Pulk-
kinen 1996, 17–20) kautta elämänhallintaan.

Hesslen (1988, 162–174, 190) tutkimusten mukaan vanhem-
muuden riskejä aiheuttavat liian nuorena äidiksi tuleminen ja huonot
esikuvat omista vanhemmista. Lapsuudessa riskit liittyvät olemassa-
olon oikeuteen, perusturvallisuuteen ja siihen, että voi kokea olevansa
jotakin. Vanhemmat voivat hylätä lapsen ilman että lapsi kykenee
selviytymään. Esimerkiksi vanhempien erotessa he jättävät lapsen,
vapautuvat hänestä, joka on edelleen vahvasti riippuvuussuhteessa
heihin. Riski kasvaa, jos lapsi syrjäytyy myös koulussa. Koulun ar-
vosteleminen kotona heikentää koulussa menestymisen positiivista
arvoa lapselle. Koulussa syrjäytymiseen liittyvät kelpaamattomuuden
tunteet. Lapsen ainoaksi vaikuttamismahdollisuudeksi vanhempiin ja
opettajiin saattaa jäädä koulupinnaus. Työelämässä voi kohdata esim.
työttömyys ja sosiaalinen eristyneisyys sekä perheen sosiaalinen syr-
jäytyminen seuraavan sukupolven lähtökohdaksi. Myös Hessle on
esittänyt teoriassaan usean sukupolven yli jatkuvan kierteen, jossa
vanhemmuuden mallit periytyvät sukupolvelta toiselle. (Taulukko
3–2)

Ta ulukk o 3 –2 . Vanhemmu ud en per iy tym inen Hes slen (19 88)  m allin po hjalta

Kausi sukupolvien kierrossa

Lapsuus Kouluikä Työelämä Vanhemmuus Omat lapset
kouluiässä

L asten sosiaalin en 
syrjäy tym in en 

H yv äk sy ttävien
esiku v ien pu u te
v an hemp ana

U lk op uo lelle
jäämin en 

K ou lu ssa
syrjitty 

E i to iv ottu 
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Hesslen esittämä vanhemmuuden psykososiaalisen perimän teoria on
vienyt kaikkia sosiaalisen perimän teorioita eteenpäin siinä, että se
esittää ongelmien kasaantumisen kehitystehtävien jäädessä ratkaise-
matta ja toisiaan tuottavien rasitteiden kumuloitumisena kehitysvai-
heittain. Se ei käsittele sosiaalista perimää joko-tai-tilanteena tai yh-
teen ajankohtaan sidottuna. Se on siten aiempia vanhemmuuden psy-
kososiaalisen perimän teorioita analyyttisempi, mutta samalla myös
vähemmän yksityiskohtainen. Se ei tuo esille sellaista, mitä lukuisissa
muissa sosiaalisen perimän, esimerkiksi Quintonin ja Rutterin, tieteel-
lisesti vakuuttavissa tutkimuksissa ei olisi jo yksityiskohtaisemminkin
todettu.

Hesslen tavoin myös Holman on korostanut kasvatustapoja ja
kypsyyttä vanhempina. Holmanin (1978, 111–119) huono-osaisuuden
kulttuurinen kehä voidaan nähdä yhtä hyvin positiivisena, voimavaro-
jen periytymisen kehänä. Se on uudistettu tässä sekä hyvin että huo-
nosti selviytymisen mahdollisuudet sisältäväksi. Kasvatustavoista
seuraa lasten hyvä- tai huono-osaistuminen emotionaalisesti, sosiaa-
lisesti ja älyllisesti, onnistuminen tai epäonnistuminen koulussa, hyvä
tai huono asema työmarkkinoilla, työttömyys, toimeentulo, voimava-
rat ongelmien kohdatessa estää niiden kasaantuminen, parisuhteen ja
perhe-elämän vakaus ja tyydyttävyys sekä kypsyys vanhempana.
Myös Jonssonin sosiaalisen perimän teoria voidaan kuvata sukupol-
vesta toiseen jatkuvina kehinä.

Vanhempien lapsuuden kokemukset vaikuttavat heidän omaan
vanhemmuuteensa ja lasten kasvattamiseen (mm. Erikson 1950/1982;
Hessle 1988; Quinton & Rutter 1988; Vornanen 1991; Dunderfelt
1992, 46–49). Käyttäytymispiirteiden ja -taipumusten yhteydestä kas-
vuilmapiireihin ja kasvatustapoihin on saatu tutkimuksissa tukea mm.
perheväkivallan osalta. Lapsuudessa nähdyllä vanhempien välisellä
väkivallalla ja lapsen saamalla ruumiillisella rankaisulla on havaittu
yhteyttä väkivallan hyväksymiseen, avioliiton riitaisuuteen ja depres-
sioon (Straus & Yodanis 1996). On havaittu samankaltaisuutta äitien
ja heidän murrosikäisten lastensa elämänhallinnan ja elämässä sel-
viytymisen tavoissa (Klimes-Dougan & Bolger 1998) sekä kasvatus-
asenteiden siirtymistä äidiltä tyttärelle (Linnatsalo 2002). Sosiaalisen
perimän vaikutusta on näkynyt myös siinä, että elämässä huonosti sel-
viytyneiden poikien vanhemmillekin on ollut tyypillistä emotionaali-
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nen kypsymättömyys, mikä on näkynyt perheessä heidän roolikäyt-
täytymisessään, tavassaan kohdata ongelmia ja toiminnassaan epäkyp-
sänä ja lapselle tyypillisenä, minäkeskeisenä suhteena sekä kump-
paniin että lapsiin, samoin kuin suhteissa muihinkin ihmisiin (Jonsson
& Kälvesten 1976). Olennaista lapsen selviytymisen kannalta on tut-
kimustulosten mukaan ollut vanhempien keskinäisen suhteen laatu
(Jonsson & Kälvesten 1964, 483; Giddens 1995, 103, 108), ts. puoli-
son tuki, mistä on mainittu jo aiemmin. Vanhempien keskinäisiin suh-
teisiinsa tyytyväisyyden ja poikien (ko. tutkimuksessa oli vain poikia)
henkisen terveyden välillä on havaittu merkitsevä yhteys. Myös, jos
isällä on ollut mielenterveysongelmia, niin poika on oirehtinut, ja to-
dennäköisesti myös hänellä on ollut mielenterveysongelmia (Jonsson
& Kälvesten 1964, 483, 490, 494). Isien heikolla itsetunnolla on to-
dettu yhteyttä pojan psyykkisiin ongelmiin. Jos isällä on todettu ’mie-
hen roolissaan riittämättömyyttä’ tai heikkoutta, psyykkisiä oireita,
heikkoa itsetuntoa ja ”mitättömyyttä”, niiden kierre on voitu jäljittää
monesti jopa isoisään saakka, ja kasvatuksessa on havaittu sukupol-
vesta toiseen piittaamattomuutta. (Anderson 1976, 64–103, 126–128).
Jonsson psykiatrina on tulkinnut sosiaalisen perimän em. tulosten
pääselitykseksi (Jonsson 1973, 45–63, 306; Jonsson & Kälvesten
1976, 146).

3.3.2 Vanhempi-lapsisuhteet ja kasvatusilmapiirit sosiaalisen
perimän välittäjinä

Teorioita ja tuloksia lapsen ensimmäisten elinvuosien
vuorovaikutussuhteiden merkityksestä

Varhaisten vuosien turvalliset, suhteellisen pysyvät ja kiintymykseen
perustuvat vuorovaikutussuhteet stimuloivat lapsen kielellistä, sosiaa-
lista ja mentaalista kehitystä ja käsityskykyä (mm. Bowlby 1969, 375,
378; Rutter 1972, 30–31, 72–73, 124–126; Boström & Sundqvist
1976; Quinton & Rutter 1988, 204–205). Ne antavat hyvän alun hen-
kisten pääomien jatkuvalle kartuttamiselle ja voimavaroille elämän-
hallinnassa ja myöhemmissä stressitilanteissa selviytymisessä. Erityi-
sen merkittävänä myöhemmille voimavaroille ja selviytymiselle on
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pidetty kahden ensimmäisen elinvuoden tasapainoista kehitystä (mm.
Quinton & Rutter 1988). Varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteista
merkittävin on itseluottamuksen kehittymisen kannalta kiintymykseen
perustuva vauvan ja ensisijaisen hoitajan turvallinen suhde, jossa hoi-
taja reagoi herkästi lapsen tarpeisiin vahvistaen positiivisia tunteita, ja
lapsella on tunne, että hänestä on iloa (mm. Bowlby 1969, 409, 411;
Arajärvi & Koski 1986; Bradley ym. 1997; Kokkonen 1997, 194).
Äidin ja isän suhteesta lapseen on käytetty ilmaisuja emotionaalinen
vuorovaikutus (Takala 1979, 90) tai emotionaalinen läsnä- tai saatavil-
la olo, joka on synnyttänyt lapsessa turvallisen kiintymyksen (mm.
Silvén ja Vienola 1995, 450–453).

Aivojen kehitys on nopeinta kahden ensimmäisen ikävuoden
aikana, ja sinä aikana saaduilla kokemuksilla voi olla erityisen suuri
vaikutus tunne- ja mielenterveyden vaurioiden syntyyn (Rutter 1972,
72–73; Quinton & Rutter 1988, 204–205; Goleman 1995/1999, 33–44,
272–274) ja lapsen stressin hallintakykyyn (Bowlby 1969, 408–409).
Rutter on pitänyt mahdollisena, että lapsen ahdistusoireilla on yhteyttä
kiintymyssuhteen muodostumishäiriöihin. Emotionaalisesti vilkkaille
ja uusiin tilanteisiin huonosti sopeutuville lapsille käyttäytymishäiriöi-
tä kehittyy jopa vuosia jälkeenpäinkin (Rutter 1972, 72–73, 86). Tun-
ne-elämän kannalta keskeiset aivoalueet kehittyvät voimakkaasti
10.–18. ikäkuukausina, vaikka itsekurin, tunteiden ymmärtämisen ja
hallittujen tunnereaktioiden keskuksina toimivat etuotsalohkot kehit-
tyvät vielä 16–18 ikävuosiin saakka (Goleman 1995/1999, 272–274).

Samat ikäkaudet näyttävät olevan merkityksellisiä myös monen
muun kehityksen kannalta, kuten kielen omaksumisen. Vastavuoroi-
nen kommunikointi ja aloitteisuuden muuttuminen aaltomaisesti lap-
sen puhumaan oppimisen eri vaiheissa ovat edistäneet kielellistä ke-
hitystä. Sitä vastoin yksisuuntaisella puheella on ollut negatiivista yh-
teyttä lähes kaikkiin lapsen puheen kehityksen osa-alueisiin (Nie-
minen 1991, 74, 95–97, 110–113, 123), mikä on aiemmin huomattu
myös mm. laitoslapsista (Rutter 1972). On tärkeää nähdä lapsen ke-
hitys kokonaisuutena eikä vain äidin ja lapsen suhteena ja äitiys laaja-
na käsitteenä, joka sisältää paljon erilaisia toimintoja. Rakkaus, kiinty-
mys, vakaa, mutta ei välttämättä katkeamaton, yhteys ja stimuloiva
vuorovaikutus ovat välttämättömiä. Lapsi tarvitsee ruoan, hoidon ja
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turvallisuuden lisäksi juttelua, leikkiä, käyttäytymismalleja ja säännöt.
(Bowlby 1969, 355–378; Rutter 1972, 85)

Psykologiset teoriat ja tutkimustulokset selittävät sosiaalisten ja
henkisten pääomien vaikutustapaa ja välittymistä vanhempi-lapsivuo-
rovaikutussuhteissa. Siten ne selittävät osaltaan sosiaalista perimää,
elämänhallinnan voimavarojen muodostumista ja elämässä selviyty-
mistä. Ne kuvaavat yksityiskohtaisesti mm. tekijöitä, jotka vaikuttavat
perheen sisäisessä sukupolvien välisessä sosialisaatiossa, miten lapsi
muodostaa identiteettiään ja millaisiin odotuksiin hän sosiaalistuu.

Vanhempien sosioemotionaalinen investointi lapsiinsa

Bradley ym. (1997) ovat pyrkineet mittaamaan positiivista sosiaalista
perimää, joka keskittyy vanhempi-lapsisuhteeseen. He ovat lähentä-
neet kehityspsykologista näkemystä sekä tarve- ja sosiaalisen perimän
teorioita rakentamalla empiirisen mittarin vanhempien sosioemotio-
naaliselle investoinnille lapsiinsa (PIC = parents’ socioemotional in-
vestment in children). He ovat sisällyttäneet teorioiden ja empiiristen
tutkimusten perusteella siihen mittareita 1) vanhemman roolin ja lap-
sen hyväksymisestä, 2) vanhemman lapsesta kokemasta mielihyvästä
ja ilosta, 3) tunteista lasta kohtaan, herkkyydestä havaita lapsen tar-
peita (sisältäen alkeistiedot lapsesta) ja vastata niihin sekä 4) eron
aiheuttamasta ahdistuksesta ja huolesta lapsen hyvinvoinnista. Sosio-
emotionaalinen investointi on resurssien käyttöä lasten persoonalli-
suuden terveeseen kehittymiseen sekä henkisen ja sosiaalisen kasvun
potentiaalin lisäämiseen. Ne kehittyvät henkisiksi resursseiksi toimia
ja kestää erilaisilla areenoilla, ihmisenä olemisen voimavaroiksi ja
sillä tavalla ’inhimilliseksi pääomaksi’ – erotukseksi persoonan ulko-
puolisista resursseista, kuten sosiaalisesta turvaverkosta. Myös Arajär-
vi ja Koski (1986) ovat kuvanneet varsin yhdenmukaisesti Bradleyn ja
hänen tutkijatovereidensa tavoin lapsen normaalin kehityksen edelly-
tyksiä, mikä auttaa ymmärtämään lapsen persoonallisuuden kasvun
riskejä myös perhe-elämän vaikeassa ristiriitaantumisessa, kuten avio-
erossa, jossa vanhempien suhde lapseen on vaarassa häiriintyä. Riskit
aiheutuvat olosuhteista, vanhempien voimavarojen puutteista ja lapsen
kehitystarpeiden huomiotta jättämisestä.
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Kasvatusilmapiirit hyväksyvyys–torjuvuus ja vaativuus–sallivuus
-dimensioin empiiristen tutkimusten pohjalta

Vanhempien käyttäytyminen lasta kohtaan kuvaa tapoja, joilla sosiaa-
lista perimää välittyy sukupolvelta toiselle. Angloamerikkalaisissa
tutkimuksissa on kuvattu vanhempien kasvatustapoja tai -tyylejä kah-
della pääulottuvuudella: 1) rakkaus (hyväksyntä, lämpö, emotionaali-
nen läsnä- tai saatavillaolo, sensitiivisyys, perusteleminen) tai viha-
mielisyys (torjunta, etäisyys, vähäinen puheyhteys), ja 2) kontrolli
(vaativuus, rajoittavuus, selkeät säännöt, omistushalu) tai itsenäisyys
(sallivuus, vapaus, ei sääntöjä tai säännöt epäjohdonmukaisesti vaih-
televia) (Dworetzky 1981, 390–393; Herbert 1986, 320–321; Schnei-
der 1993, 55–61; Baumrind 1994; Hautamäki 2000b, 75; Pellerin
2004).

Niiden avulla Dworetzky on 1990-luvulla Salmivallin (1998a,
150–151) mukaan jäsentänyt kasvatusilmapiirien pääulottuvuuksien
nelikentässä kasvatusilmapiirit: a) hyväksyvän vaativa, b) hyväksyvän
salliva, c) torjuvan vaativa ja d) torjuvan salliva. Hyväksyvän vaati-
vassa ilmapiirissä lapsen hyväksynnän ja rakkauden tarpeita tyydy-
tetään asettaen rajoituksia ja tavoitteita sekä kontrolloiden käyttäyty-
mistä. Hyväksyvän sallivassa ilmapiirissä Salmivallin (1998a) mukaan
toiminnan vapaus on edellistä suurempi ja itsenäisyyteen rohkaistaan,
kuitenkin jonkinlaiset rajat pitäen. Sallivuus ja sääntöjen epäjohdon-
mukaisuus vanhemman tilanteen mukaan, vanhempien ja lasten erilli-
syys sekä vähäinen keskustelu ovat leimallisia laiminlyövälle van-
hemmuudelle (Hautamäki 2000b). (Kuva 3–2)

Dworetzky ja Herbert ovat luonnehtineet vanhempien käyttäyty-
mistä lapsiaan kohtaan pääulottuvuuksien nelikentässä lisäksi väli-
muodoilla:

1) vihamielisen sallivassa: laiminlyövä, vapaamielisen välinpitämä-
tön tai etäinen

2) lämpimän sallivassa: yhteistoiminnallinen tai demokraattinen,
3) lämpimän rajoittavassa: ylihemmotteleva, suojelevan hemmot-

televa tai ylisuojeleva sekä
4) vihamielisen rajoittavassa: diktatorisen autoritaarinen tai viha-

mielisen vaativa (Herbert 1986, 321). Demokraattisella kasvuym-
päristöllä ei ole tarkoitettu täydellistä vapautta, vaan ohjaamista



46 Tuulikki Kärkkäinen

sääntöjen avulla ja rohkaisemista itsenäistymään (Dworetzky
1981, 390–391). Ko. jaotteluissa on yhtäläisyyttä Hurmeen ja
Pulkkisen luokittelemien käyttäytymisten kanssa (tässä kirjoit-
tajan lihavoimat).

Pulkkisen keskisuomalaisen alkuperäisaineiston pohjalta hän itse ja
Hurme ovat kuvanneet Suomessa 1960- ja 70-luvuilla kasvatusil-
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mastoja ja kasvuoloja kolmella ulottuvuudella: 1) kasvatusilmaston
ohjaavuudella–itsekkyydellä, 2) perhe-elämän ulkoisten puitteiden
vakaudella ja 3) toimintavirikkeiden runsaudella (Pitkänen 1969; Pit-
känen-Pulkkinen 1976; Pulkkinen 1977, 129; Hurme 1976).

Kasvatusilmaston itsekkyys on aikuiskeskeisyyttä, jossa aikuisen
tarpeet syrjäyttävät aina lapsen tarpeet. Sen vastakohtana ohjaavuus
on lapsikeskeisyyttä, mutta ei lapsijohtoisuutta eli ohjaamattomuutta.
Hurmeen (1976) em. seurantatutkimuksessa lapsen käyttäytymisen
päätyyppejä ovat erotelleet perheen ihmissuhde- ja lapsen elinolo-
muuttujista järjestyksessä parhaiten: huolehtivuus-välinpitämät-
tömyys, kasvuolojen vakaus, perheen koko, perheensisäisen vuorovai-
kutuksen määrä sekä toiminnallisuus ja sen ohjaaminen. Muita erotte-
levia tekijöitä ovat olleet: isäsuhde, sosiaaliluokka, vanhempien ikä ja
äidin työssäkäynti (Hurme 1976, 3–4, 9–27).

Kasvatusilmapiirit tai kasvuolot poikkeavat toisistaan ratkaise-
vasti lapsen tarpeiden tyydyttymisen kannalta. Pulkkinen (1997b,
39–40) on nimittänyt aikuiskeskeiseksi kasvatusilmapiiriä, joka ei
pohjaudu ensisijaisesti lapsen tarpeisiin, vaan vanhempien ajankäyt-
töön, mukavuudenhaluun, mielihaluihin ja käsityksiin. Sellainen kas-
vatusilmapiiri sisältää aineksia sekä autoritaarisesta että välinpitämät-
tömästä kasvatuksesta, vastakohtana ohjaava, lapsikeskeinen kasvatus.

Kasvatusilmapiirit viittaavat kielellisesti lähinnä vuorovaiku-
tussuhteiden laatuun ja henkisen kasvun mahdollisuuksiin. Kasvuolot-
sana viittaa kasvatusilmapiiriä enemmän myös fyysiseen hoitoon ja
huolenpitoon. Vakaita tai epävakaita ulkoisia kasvuolosuhteita ei voi
pitää pelkästään fyysisinä ominaisuuksina, esim. muuttoina, perheen
hajoamisina, taloudellisista vaikeuksista, työttömyydestä tai muusta
johtuvina, epävakautta ja turvattomuutta luovina olosuhteina, vaan
myös epävakaiden ulkoisten olosuhteiden heijastumisena vuorovai-
kutussuhteisiin ja kasvatusasenteisiin sekä fyysiseen huolenpitoon.
Esimerkiksi Kinnunen (1997a, 56–57) on saanut tuloksen keskisuo-
malaisista 36-vuotiaista vanhemmista, että työuupumus on selittänyt
jonkin verran vanhemmuuden depressiivisyyttä ja riittämättömyyttä
(14 %) ja työssä koettu ahdistus ja masennus lapsikeskeisyyden puu-
tetta (6 %), mikä vaikutti, ettei jaksanut rohkaista ja ottaa lapsen mie-
lipiteitä huomioon. Schaefer, Dworetzky, Herbert, Schneider ja Sal-
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mivalli ovat kuvanneet pelkästään kasvuympäristöjen vuorovaikutuk-
sellisia ja emotionaalisia ominaisuuksia, joita on aiemmin selostettu.

Hautamäen 1980-luvulla joensuulaiskoululaistutkimuksessaan
käyttämä perheen toimintaympäristöjen jaottelu on sisällöltään osin
samanlainen, mutta hiukan suppeampi kuin em. Pulkkisen ja Hurmeen
jaottelun kanssa. ’Ohjaus’ on sama ja em. ’toimintavirikkeet’ katta-
vampi kuin Hautamäen ’kodin esineympäristö’ ja ’vanhempien malli’,
joskin jälkimmäisen voi ajatella kattavan jonkin verran myös Pulkki-
sen ja Hurmeen ’perhe-elämän ulkoisten puitteiden vakautta’. Hauta-
mäki on jaotellut sosiaaliluokan vaikutuksia lapsen kehitykseen välit-
tävät perheen toimintaympäristön tekijät: vanhempien lapseen kohdis-
tamaksi ohjaukseksi ja vaatimuksiksi, vanhempien malliksi ja kodin
esineympäristöksi (Hautamäki, 1982, 27, 66; 1984, 3). Niiden vaiku-
tus välittyy lapselle sekä tietoisen kasvatuksen että tiedostamattoman
sosialisaation kautta vanhempien antaman mallin mukaan. Äärim-
millään toimintavirikkeiden runsaus ei ole perusteltua lapsen kehi-
tyksen kannalta.

Vanhempien kasvatuskäyttäytymistä on kuvattu myös ohjausta-
pojen eroja kuvaavan jaottelun autoritaarinen–auktoriteettinen–salliva
avulla. Se kattaa saman kentän kuin aiemmin kuvatut mm. Herbertin,
Dworetzkyn ja Schneiderin tekemät jaottelut. Autoritaarisella kasva-
tustavalla tarkoitetaan määräilevää (torjuvaa ja rajoittavaa): kovaa
kontrollia, keskinäisen kunnioituksen puuttumista ja negatiivista vuo-
rovaikutusta, jossa vanhemmat eivät välitä nuorten mielipiteistä ja
tekevät yksipuolisia päätöksiä. Auktoritatiivinen eli arvovaltainen
(hyväksyvä ja vaativa) sisältää selvät rajat, valvonnan, keskinäisen
kunnioituksen ja positiivisen kommunikoinnin. Pitkäaikaisessa seu-
rantatutkimuksessa on todettu, että lasten ojentaminen ja ohjaaminen
keskustelemalla ja perustelemalla ovat olleet yhteydessä lasten mo-
raalin kehitykseen, empatian, sosiaaliseen varmuuteen, vastuullisuu-
teen ja sosiaaliseen kyvykkyyteen sekä Holbeinin ja Quilterin (2002)
mukaan oppimismotivaatioon. Sallivuus voi yhdistyä joko torjuntaan
tai hyväksyntään (Schneider 1993, 55–56; Baumrind 1994; 1997;
2001; Salmivalli 1998a, 151; Hautamäki 2000b, 73–77; Karofsky ym.
2000; Fletcher ym. 2004; Pellerin 2004).

Elkindin esittämä kasvatustapojen jaottelu, autoritaarinen–demo-
kraattinen–’laissez faire’, on edellisen jaottelun kanssa yhtenevä sen
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jälkeen, kun käsitteiden sisältöä on täsmennetty. Elkind on erotellut
vapaus–vastuu dimensiolla autoritaarisen (lasta kuuntelematta aikuis-
johtoisen), demokraattisen ja ’laissez-faire’ (välinpitämättömästi lapsi-
johtoisen ’antaa mennä’ -kasvatustyylin). Demokraattisella ei siinä ole
tarkoitettu täydellistä vapautta, vaan itsenäistymään rohkaisua ja oh-
jausta sääntöjen ja keskustelemisen avulla, jossa vanhemmat kuuntele-
vat lapsen perusteluja, esittävät omansa ja tekevät päätökset ottaen
huomioon myös lapsen mielipiteitä. Kuitenkin demokraattisuus lienee
kasvatuskäytännöissä ymmärretty usein väärin, sukupolvien rajan hä-
vittämiseksi ja lapsijohtoisuudeksi. ’Laissez-faire’ -kasvatustyyliksi
on nimitetty sellaista, jossa vanhemmat taipuvat lapsen näkökantoihin
ja antavat vapauden ilman vastuuta. Jos lapsella ei ole murrosikään
tullessaan ymmärrystä, että vapaus on ansaittava vastuullisella käyt-
täytymisellä, hän on taipuvainen käyttämään vapauttaan turvattomasti.
(Elkind 1981, 125–126)

Minäkeskeisyyttä ja narsistisia arvoja suosineessa länsimaisessa
kulttuurissa on kasvatuksessa ollut tilausta 1960–70-luvuilta alkaen
Neilin (1960/1968, 112–119) auktoriteeteista vapautumisen ja itsek-
kyyden salliville mielipiteille. Sen sijaan ei ole ollut paljon vastaanot-
tavuutta esim. Elkindin (1981) esittämien kaltaisille näkemyksille lap-
sen edellytykset huomioon ottavasta ja tasapainoisesta kasvatuksesta,
jotka ovat pohjanneet mm. Piagetin (Piaget & Inhelder 1966/1977;
Beard 1971) ja Eriksonin (1950/1982, 177–257, 397–420) teorioihin
lapsen kehityksestä oivaltavalla tavalla. Hän on valaissut kasvatus-
asenteiden ja elämäntavan muutoksia varsin yleispätevästi, vaikka ne
ovat koskeneetkin amerikkalaisen keskiluokan elämäntavan muutosta
1970-luvulta alkaen. Suomessa olosuhteiden, arvojen ja perheiden
muuttuminen lienee ollut Elkindin kuvaamaa paljon rajumpi.

Lapset sekä tarvitsevat että suosivat sallivuutta, jossa on rajat, ts.
järjestyksellistä ja jäsentynyttä maailmaa, mieluummin kuin järjestyk-
setöntä ja jäsentymätöntä (Maslow 1954/1970, 40; Rautiainen 2000),
rajat ja rakkautta (Hautamäki & Hautamäki 1997, 359–360). Kun
useissa muissa, aiemmin mainituissa yhteyksissä tutkijat ovat toden-
neet kontrollin vähentyneen, sillä on tarkoitettu ensisijaisesti perushy-
väksyntään yhdistyvän valvonnan vähenemistä (mm. Rauhala 1972;
Sipilä 1979; Sarnecki 1985; McCord 1993).
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Kasvatusperiaatteiden johtaminen psykososiaalisten
kehitysvaiheiden mukaisista lapsen tarpeista

Edellisten empiiristen metateorioiden kanssa samanlaisia kasvatuksen
kriteereitä on johdettu ja tiivistetty myös psykoanalyyttisestä psy-
kososiaalisten kehitysvaiheiden teoriasta: pienen lapsen tarpeiden ha-
vaitseminen ja tyydyttäminen, hoidon ja huolenpidon laatu ja johdon-
mukaisuus, hyväksyntä, aloitteisuuden rohkaisu ja kannustaminen,
rajojen asettaminen, tekemisten valvonta, mutta ei ylisuojelu sekä
muiden perheenjäsenten myönteiset roolimallit (Erikson 1950/1982,
239–257; Kuusinen & Korkiakangas 1992, 105–110). Johdonmukai-
suus lisää ennakoitavuutta ja siten elämän hallintaa ja turvallisuutta.
Vanhempien johdonmukaisten viestien on katsottu auttavan myös
lapsen minäkuvan luomista (Elkind 1981). Epäjohdonmukaisessa ku-
rissa kasvatettu lapsi luopuu esteitä kohdatessaan tavoitteidensa saa-
vuttamisesta, koska hän uskoo, ettei hän voi vaikuttaa omalla yrittämi-
sellään asioihin (Baumrind 1994). Epäjohdonmukaisuus, ankaruus ja
hyljeksivä asenne lapseen viestivät aikuiskeskeisestä kasvatusilmapii-
ristä, jossa lapsen tarpeet ja kasvatuksellisuus ovat syrjäytyneet.

Hämäläisen (1994) koonta sekä kasvuoloja koskevista teorioista
että mm. Pattersonin tutkimusryhmän empiirisistä tutkimustuloksista
katsoo retrospektiivisesti kasvatuksen kriteereitä toisesta suunnasta,
epäsosiaaliseen kehitykseen johtaneesta lopputuloksesta päin. Epäso-
siaaliseen käyttäytymiseen varhain ratautuneiden poikien taustoissa on
ollut vanhempien heikkoja sosiaalisia taitoja, vanhempien ja lapsen
vuorovaikutuksen heikkoutta, epäjohdonmukaista kurinpitoa, ankaraa
kuritusta, joka mallina viestii väkivallan oikeutuksesta, ohjauksen,
neuvonnan, opetuksen ja valvonnan puutetta sekä ulkoisia tekijöitä,
kuten stressiä työttömyydestä tai aviosuhdevaikeuksista ja isän pois-
saoloa. Ennen kuudetta ikävuotta alkanut kierre on vaikeuttanut sosi-
aalisten taitojen oppimista. Tulokset ovat hyvin yhteneviä mm. Jons-
sonin ja Kälvestenin (1964), mutta myös Quintonin ja Rutterin (1988)
sekä Hesslen (1988), saamien tulosten kanssa.
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Tuloksia erilaisissa kasvatusilmapiireissä yleisistä lapsen
käyttäytymispiirteistä

Erilaisissa kodin kasvatusilmapiireissä kasvaneissa lapsissa on tutki-
muksissa havaittu sekä Suomessa että USA:ssa tehdyissä empiirisissä
tutkimuksissa tietynlaisten käyttäytymispiirteiden suhteellista ylei-
syyttä (mm. Pitkänen 1969; Hurme 1976, 3–4, 9–30; Pitkänen-Pulkki-
nen 1976, 8; Lazarus 1971/1977, 179; Pulkkinen 1977, 120, 129;
1997a; Herbert 1986) ja täydentäneet toisiaan. Se on ymmärrettävää,
koska lapsen tasapainoiseksi kehittymisen edellytyksenä olevat pe-
rustarpeet säilyvät kulttuurien muutoksista riippumatta. Tarpeiden tyy-
dytykseen vaikuttavat elämäntavat ja kasvatusideologiat ovat muuttu-
neet monissa länsimaissa samaan suuntaan. Kasvatusilmastojen ja
niissä havaittujen käyttäytymistaipumusten väliset riippuvuudet ovat
suuntaa antavia, sillä mikään kasvatusilmasto ei edusta puhtaasti vain
yhtä tyypittelyä. Samoin käyttäytymispiirteet sekoittuvat eri yksilöillä.

Pulkkinen on jäsentänyt sosiaalisen käyttäytymisen päätyypit eri-
asteisesti kahden ominaisuuden muodostaman kentän avulla: 1) käyt-
täytymisen ilmaisun–ehkäisyn (eli sosiaalisen aktiivisuuden–passiivi-
suuden), ja 2) tunteenhallinnan (itsehallinnan vahvuuden–heikkou-
den).

Tunteitaan hallitsevia, mutta niitä eriasteisesti ilmaisevia ovat:
sosiaaliset, konstruktiiviset, rauhalliset, harkitsevat ja mukautuvat.
Tunteenhallinnaltaan välimaastoon, mutta niiden ilmaisemisessa ääri-
päihin kuuluvat aktiiviset ja passiiviset.
 Tunteitaan heikosti hallitsevia, niitä aktiivisesti ilmaisevista tun-
teitaan tukahduttaviin, ovat: impulsiivinen, aggressiivinen, pahantuu-
linen, ahdistunut ja varautunut. (Pulkkinen 1977, 128; 1997a, 24)

Lämpimissä, hyväksyvissä, keskimääräistä interaktiivisemmissa,
vakaissa ja sallivissa kasvatusilmapiireissä, joissa on kuitenkin rajat,
vaatimuksia, ohjausta ja kontrollia, on todettu mm.: harkitsevaa toi-
minnallisuutta (Pitkänen 1969; Pulkkinen 1977), aktiivisuutta, ystäväl-
lisyyttä, rakentavalla tavalla aggressiivisuutta, aikuisen roolin ottamis-
ta sekä lisäksi pojilla vähäistä itseen suunnattua aggressiota ja vähäistä
sääntösidonnaisuutta (Herbert 1986), itsehillintää, itseluottamusta ja
tutkimishalua (Lazarus 1971/1977, 179) (kuva 3–2: 2.a). Lämpimissä
ja rajattoman sallivissa ilmapiireissä kasvaneilla on todettu: vähem-
män itsehillintää, itseluottamusta ja tutkimishalua kuin muissa kasva-
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tusilmapiireissä kasvaneilla (Lazarus 1971/1977, 179). (Kuva 3–2:
2.b)

Lämpimissä ja rajoittavissa (tai hyväksyvän vaativissa), yli-
huolehtivankin ohjaavissa ja niukkavirikkeisissä ilmapiireissä on to-
dettu mm.: mukautuvuutta (Pitkänen 1969; Pulkkinen 1977), alistu-
vuutta ja kohteliaisuutta sekä vähän aggressiivisuutta, mutta myös
vähän luovuutta, ja lisäksi pojissa sääntösidonnaisuutta (Herbert
1986). Vuorovaikutuksissa ja vaativissa kasvatusilmastoissa, kotona ja
koulussa, on todettu hyvää käytöstä (Pellerin 2004). (Kuva 3–2: 3.)

Vihamielisissä ja rajoittavissa (tai torjuvan vaativissa) ilmapii-
reissä on todettu keskitasoa enemmän mm.: neuroottisuutta, riitai-
suutta, vetäytyvyyttä, vähän aikuisen roolin ottoa ja pojilla itseen
suunnattuja aggressioita (Herbert 1986). Tyypillisimpiä piirteitä auto-
ritaaristen vanhempien lapsille ovat olleet sulkeutuneisuus, epäluuloi-
suus ja tyytymättömyys (Lazarus 1971/1977, 179). Epävakaissa ja
niukkavirikkeisissä ilmapiireissä kasvaneissa on ollut keskitasoa
enemmän ahdistuvuutta (Pitkänen 1969; Pulkkinen 1977). (Kuva 3–2:
4.)

Vihamielisissä ja sallivissa (tai torjuvan sallivissa), toiminnalli-
suutta ohjaamattomissa, välinpitämättömissä ja perheensisäiseltä vuo-
rovaikutukseltaan niukkavirikkeisissä ilmapiireissä kasvaneilla on
todettu keskitasoa enemmän aggressiivisuutta (Pitkänen 1969; Pulkki-
nen 1977; Herbert 1986), taipumattomuutta ja rikollisuutta (Herbert
1986). Välinpitämättömällä ilmapiirillä tarkoitetaan passiivisesti yli-
sallivaa ja tavoitteetonta kasvatusta (Pitkänen 1969; Pitkänen-Pulkki-
nen 1976; Pulkkinen 1977; 1997a). Vihamielisessä ilmapiirissä (van-
hempien käyttäytyminen ja elämään tyytymättömyys) kasvaminen on
ennustanut lapsen vihamielisyyttä aikuisiässä (Keltikangas-Järvinen &
Heinonen 2003) ja ulospäin suunnattua ongelmakäyttäytymistä (Nel-
son ym. 1999). (Kuva 3–2: 1.)

Deater-Deckard ja Scarr (1996) ovat tutkineet normaaleja esikou-
luikäisten lasten perheitä. Vanhempien ahdingon, stressin ja tuen
puutteen suora vaikutus lasten häiriökäyttäytymiseen on ollut vain 5
% polkuanalyysillä, mutta tutkijat ovat todenneet muiden saaneen
6–23 % selitysasteita. Epäsuora vaikutus on ollut kuitenkin suurempi,
koska vanhempien stressautuneisuus on liittynyt autoritaarisuuteen ja
alistavaan vallankäyttöön perustuviin kurituskeinoihin.
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Aggressiivisten, aikuisista riippuvaisten ja impulsiivisten lasten
vanhemmat ovat käyttäneet eniten ruumiillista kuritusta, uhkailua ja
muita kovia kontrollikeinoja sekä antaneet lapsille vähiten sääntöjä ja
muita vähemmän velvollisuuksia, kun taas yksinäisten ja vetäytyvien
lasten vanhemmat ovat antaneet eniten sääntöjä (Pölkki 1990, 85–86).
Lieväkin ruumiillinen rankaisu on aiheuttanut suurempaa ahdistusta
vanhempiinsa kiintyneissä lapsissa kuin heihin vähän kiintyneissä
(Turner & Finkelhor 1996). Ruumiillinen rankaisu ja kunnianhimoi-
nen suhtautuminen lapsen menestymiseen ovat olleet yleisiä heikosti
sosiaalistuneilla (Kiviluoto & Parkkinen 1976, 67). Perimmäinen syy
lienee kuitenkin vihamielisen vaativa kasvatustapa (Baumrund 2001).

Koulukiusaamista tutkittaessa on havaittu, että aggressiivisesti
käyttäytyvien lasten vanhemmilla tai ensisijaisella huoltajalla on ollut
lapseen negatiivinen perusasenne, ja lapselta on puuttunut lämpöä ja
välittämistä. Kasvatus on ollut liian sallivaa, ja siihen on toisaalta
sisältynyt fyysistä rankaisua ja rajuja tunteenpurkauksia. (Olweus
1993, 34–48) Ylenpalttinen sallivuus voi aiheuttaa yleensäkin heikkoa
impulssikontrollia. Kiusaajilla ja kiusaaja-uhreilla suhteet perheen-
jäseniin ovat olleet hajanaiset ja kielteiset, erityisesti isään, mutta
myös sisaruksiin. Jos isä lainkaan on kuulunut perheeseen, lapsi on
kokenut hänet etäiseksi tai vihamieliseksikin. Kiusaaja-uhrit ovat ol-
leet hyväkäytöksisiä ja minäkuvaltaan heikkoja tai vain sosiaaliselta
minäkuvaltaan heikkoja. Perheenjäsenenä uhri on ollut minäkuvaltaan
positiivinen, mikä on estänyt minäkuvan romahtamista. Kiusaajilla on
ollut usein varsin vahva itsetunto, itsensä tehostamista ja keskimää-
räistä positiivisempi fyysinen ja sosiaalinen minäkuva. (Salmivalli
1998a, 35–61, 101–160; 1998b, 16–27) Kiusaajilla ne ovat yhdisty-
neet fyysiseen voimaan vallan- ja alistamisenhaluun, aggressiiviseen,
epäsosiaaliseen ja sääntöjä rikkovaan käyttäytymismalliin ja mahdol-
lisesti niihin taipuvaan temperamenttiinkin (Olweus 1993). 

Kääriäinen (1986) on todennut, että tiedostettu minäkäsitys ei
vastaa koko minää eikä ole kaikilta osin todellinen, koska se syntyy
toiminnassa kertyvien kokemusten ja ympäristön kanssa vuorovaiku-
tuksen pohjalta. Minäkäsityksessä voi olla tilapäisiä tai pysyviä toisten
ja omia virhetulkintoja, ”väärennysalueita”. Se voi olla myös puut-
teellinen tuntemattomien tai torjuttujen asioiden, ”kieltämisalueiden”,
vuoksi. (Kääriäinen 1986, 22–53, 139–150; 1988, 12–31)
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Koulupinnareilla on todettu samansuuntaisia tuloksia kuin koulu-
kiusaajilla ja kiusaajien uhreilla. Koulupinnareiden isät ovat olleet
keskimääräistä kylmempiä ja sallivampia, äidit heitä lämpimämpiä ja
rajoittavampia, mutta löyhäkurisia, ja lapsi viihteellisesti suuntautunut
ja koulumenestykseltään heikko (Entonen & Tiihonen 1978, 49).

Toveripiiristä syrjäytyneiden ja aggressiivisten nuorten on todettu
saaneen muita vähemmän tukea vanhemmiltaan. Lapset, jotka eivät
ole käyttäytyneet kovin sosiaalisesti, ovat noudattaneet enemmän van-
hemmilta oppimiaan käyttäytymismalleja kuin heidän ohjeitaan, jos ne
ovat olleet ristiriitaisia. (Herbert 1986, 321) Kaikkein epävakaimmissa
oloissa kasvaneilla on ollut aikuisikään tullessaan muita suurempi
syrjäytymisriski (Rintanen 2000, 182–184). Hämäläisen (1994) mu-
kaan Buikhuisen ja Kellam ovat todenneet, että vaikeissa oloissa kas-
vaneissa tytöissä on ollut vetäytyneisyyttä, masentuneisuutta, myö-
hemmin alkoholismia ja mielenterveysongelmia, ja että aggressiiviset
tytöt, kuten myös pojat, ovat syyllistyneet myöhemmin muita ylei-
semmin rikoksiin. Lazarus (1971/1977) on päätellyt monien saamien
tutkimustulosten perusteella, etteivät kasvatuksen äärimmäisyydet
tuota myönteisiksi katsottuja persoonallisuuden piirteitä. Baumrind
(1997) on pitänyt positiivisina piirteinä laajasti ilmaistuna moraalista
luonnetta ja optimaalista toimintakykyä, joilla hän on tarkoittanut tah-
toa tehdä hyvää ja hyvin.

Suomessa ja Ruotsissa on saatu Herbertin metateorian kanssa
samansuuntaisia tuloksia lastensuojelupojista (mm. Määttänen 1972;
Anderson 1976) sekä nuorisorikollisia (Sarnecki 1985; Viemerö
1997). Sarneckin tutkimusryhmän päätulokset nuorisorikollisista ovat
viitanneet kasvatukseen liittyviin sosiopsykologisiin syihin, kuten
välinpitämättömään, ”laissez faire”, virheelliseen tai hyvin ran-
kaisevaan kasvatukseen (Sarnecki 1985, 11–12). Lukuisien sekä Suo-
messa että USA:ssa tehtyjen tutkimusten analysoinnin perusteella on
todettu, että negatiivisten kasvatuskäytäntöjen, kuten vanhempien
leväperäisyyden (Haapasalo & Pokela 1999) tai tolkuttoman ja type-
rän kurinpitotavan (Schneider 1993) ja lapsen aggressiivisuuden vä-
lillä on kiistaton yhteys, vaikka seurantatutkimuksia syy-seuraussuh-
teesta ei olekaan. Hän on pitänyt loogisena, että vanhempien tolkut-
tomat kurinpitotavat johtavat paljon varmemmin epäsosiaaliseen
käyttäytymiseen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen kuin sosiaaliseen me-
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nestymiseen, koska aggressiivinen käyttäytyminen johtaa todennäköi-
simmin torjuntaan vertaisten joukossa (Schneider 1993, 55–61; Vie-
merö 1997). Allardt (1996, 233) on todennut, että monien sosiaalipsy-
kologisten tutkimusten mukaan identiteetin muodostamisen vaikeudet
voivat purkautua joko aggressiivisuutena tai äärimmäisenä passii-
visuutena.

Harkitsevuus ja pitkäjännitteisyys sekä keskitasoa parempi älyk-
kyys ovat ennustaneet elämässä hyvin selviytymistä. Lapsuuden-
aikaiset hyvät ennusteet ovat toteutuneet useammin kuin huonot (An-
derson 1976, 64–69, 73, 77, 142). Huonoimmin selviytyneiden käyt-
täytymistä on kuvattu mm. impulsiiviseksi, harkitsemattomaksi (mm.
Määttänen 1972; Anderson 1976; West 1982), lyhytjännitteiseksi ja
tapaturma-alttiiksi (Määttänen 1972, 77–112), persoonallisuudeltaan
kypsymättömäksi (Määttänen 1972; Viemerö 1997), itsetunnottomak-
si, infantiiliksi, kehityksen vajavuudeksi tai luonnevikaisuudeksi (An-
derson 1976, 50–56, 138–143; Sarnecki 1985, 11–12), ja ilmennyt
yleisimmin impulsiivisena ulospäin suuntautumisena, mikä on ollut
vaikea yhdistelmä (Anderson 1976).

Käyttäytymispiirteiden pysyvyys

Pitkäaikaisseurannassa lapsuudesta nuoreksi aikuiseksi käyttäytymis-
piirteissä on todettu jatkuvuutta (Pulkkinen 1977, 118–129; Pulkkinen
1982, 75; Pulkkinen 1997a, 34–37; Pesonen ym. 2003; Vaillancourt
2003). Tietynlaisesta pysyvyydestään huolimatta lapsen käyttäytymi-
nen muuttuu ja käyttäytymistaipumukset ilmenevät eri elämänvai-
heissa iälle tyypillisellä tavalla (Pulkkinen 1997a, 34–37). Pulkkisen
(1997b) mukaan lapsen vuorovaikutustyylien muiden kanssa on ar-
vioitu muotoutuneen 8. vuoden ikään mennessä niin, että niillä on
ollut jo ennustearvoa vastaisen kehittymisen suunnasta. Murrosiän
käyttäytymispiirteet eivät ole olleet tutkimusten mukaan yhtä hyviä
ennustearvoltaan kuin aikaisemmat. Suomalaisessa tutkimuksessa
havaitut käyttäytymispiirteiden muutostrendit on esitetty taulukossa
3–3.
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Ta ulukk o 3 –3 . Lapsen k äy ttäyty mistaipu mu sten p ys yvy ys ja mu uto str en dit
tu tk imu sten, pääas iassa Pu lk kis en (1 997 b) mu kaan

8-vu otiaana 14 -v uotiaa na 20 -v uotiaa na 

rak en tav a/ko nstruk -
tiivin en 
h arkitseva

v astu un tun to isu utta, m en esty-
v yy ttä, so siaalisuu tta, suo sittu ja ja
joh tavia, ak tiivisuu tta, hy vät
suh teet vanh em p iin

y ritteliäästi o pisk eluu n ja
työ ntek oo n su u ntau tu nei-
suu tta

m uk au tu v a k oton a v iihty mistä, hy vät suh teet
v an h em p iin, tu nn ollin en  k ou lulai-
n en , pid ättyv äinen  suh teessa p äih-
teid en  k äy ttö ön , v etäy tyv yy ttä,
tasap ain oisuu tta

m ah do llisesti tyy ty m ättö -
m yy ttä yk sin äisyy teensä

ahd istu v a, so siaali-
sesti av uton 

k ielteisyy ttä k ou lu a k oh taan,
h eiko sti m en esty m istä k o ulussa ja
sosiaalisissa su hteissa, mistä
v oimattom uu d en  tun teita ja so -
p eu tu m ison gelm ia, alttiu tta k iu -
saam iselle, k ou lun  laim in lyö m istä,
p in n au sta, h arrastu sten  p uu tetta,
tulev aisuu den p elko a

v ieraan tun eisuu teen  ja
syrjäyty m iseen taipu -
v aisu utta, itselu ottam uk sen
p uu tetta, harrastu ksetto -
m uu tta, ru nsaasti tup a-
k ointia

h yö kk äävä

h äiritsevä

v arhain  ko to a irrottau tu mista ja
tov erisuu ntautun eisuu tta/-sid o n-
n aisuu tta, varh aista p äihteiden ja
tup ak an  k ok eilu a/ -käy ttöä, p in -
n au sta, varh aista seu rustelua, risti-
riitoja van h em p ien ja to vereiden
k an ssa, v äk iv altaisuu tta, taip u -
m usta k iusaamiseen, k ielteisyy ttä

lyh ytjän nitteisyy ttä, h uv itte-
lun h aluisuu tta, ru nsaastik in 
p äih teid en  k äy ttöä ja tup a-
k ointia, op isk elusta k iin -
n ostu m atto m uu tta, v ie-
raantu n eisu utta

Konstruktiivisesti käyttäytyvistä on tullut vastuuntuntoisia ja menes-
tyviä koululaisia, joilla on ollut ystäviä, harrastuksia ja hyvät suhteet
vanhempiin, ja jotka ovat suuntautuneet yritteliäästi opiskeluun ja
työntekoon. Mukautuvat ovat viihtyneet kotosalla, suhtautuneet tun-
nollisesti koulunkäyntiin ja pidättyneet päihteiden käytöstä. Heillä on
ollut hyvät suhteet vanhempiin, mutta he ovat kokeneet yksinäisyyttä.
Vastaavasti koulumenestyksen vaikutuksesta sosiaaliseen kyvykkyy-
teen on saatu tuloksia (Welsh ym. 2001).

Ahdistuneilla ja sosiaalisesti avuttomilla on kehittynyt koulu-
kielteisyyttä, koulumenestys on ollut heikkoa, he ovat kokeneet voi-
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mattomuuden tunteita, syrjäytyvyyttä, heikkoa itseluottamusta, ja
heiltä on puuttunut tulevaisuuden suunnitelmia (Pitkänen 1969; Pitkä-
nen-Pulkkinen 1976; Pulkkinen 1977, 126–129; 1984, 192; 1997a,
34–36; 1997b, 32, 40). Lapsena arat, pelokkaat ja itsetunnoltaan val-
miiksi heikot, ovat joutuneet todennäköisemmin epävakaalle työuralle
ja olleet pitkään työttöminä suurtyöttömyyden aikana (Kokko 1997,
140–145). Heikko koulumotivaatio, ahdistuneisuus, lapsuuden kodin
ongelmat ja heikko oma koulutus ovat todennäköistäneet yleensäkin
ongelmien kasautumista myös aikuisuudessa (Rönkä 1997, 164–170).

Tulosten mukaan 8-vuotiaina häiritsevästi käyttäytyvillä on ollut
taipumusta 14-vuotiaina elämänasenteeltaan kielteisyyteen ja 20-
vuotiaina yhteiskunnasta vieraantuneisuuteen. Hyökkäävyys 8-vuoti-
aana on ennustanut mm. varhaista irrottautumista kotoa ja vahvaa
toverisidonnaisuutta, ristiriitoja, lyhytjännitteisyyttä ja huvittelunhalua
(Pulkkinen 1997b). Vanhempien ja opettajien havaitsema epäsosiaali-
nen käyttäytyminen 8-vuotiaana ja lapsen ilmoittamat masentunei-
suusoireet ovat ennustaneet itsetuhoajatuksia ja -käyttäytymistä 16-
vuotiaana (Sourander ym. 2001). Kouluiässä havaittu aggressiivisuus
on heillä liittynyt myöhemmin aikuisiässä pitkäaikaistyöttömäksi
joutumisen riskiin (Kokko & Pulkkinen 2000; Kokko 2001). Koulun-
käynnin aloitusiässä lähes 90 % aggressiivisista ja 2/3 impulsiivisista
lapsista on ollut poikia (Pölkki 1990, 86).

Suomessa Kääriäinen (1994) on todennut nuorten rikollisten seu-
rantatutkimuksessa urautumisen alkaneen usein seikkailun etsimisestä.
Espanjassa Romero ym. (2001, 340) ovat todenneet alle 20-vuotiailla
nuorisovangeilla merkitsevästi ”sensaationhakuisuutta”, elämysten
etsimistä, yhdistyneenä impulsiivisuuteen, psykoottisuuteen ja estot-
tomuuteen, mutta ei jännityksen ja seikkailun etsimistä. Ero voi johtua
erilaisista menetelmistä ja käsitteistä, vaikkei kulttuurierojakaan voi
sulkea täysin pois. Romeron ym. tutkimus on perustunut persoonalli-
suustesteihin ja laajoihin vertailuaineistoihin, kun taas Kääriäisen
haastattelujen kvalitatiiviseen tulkintaan.

Lapsen sosiaalista käyttäytymistä ei voida selittää kokonaan vain
vanhempi-lapsisuhteen muuttujilla ja kodin kasvuympäristöillä, vaan
monet muut sosiaalisen ekologian tekijät vaikuttavat kehitysajan ku-
luessa (mm. Pulkkinen 1977, 124–127; Hautamäki, A. 1982, 66; 1984,
2–3). Myös lapsen perityt ominaisuudet, kuten potentiaaliset kehitys-
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mahdollisuudet, temperamentti, ja muut yksilölliset ominaisuudet
vaikuttavat vastavuoroisesti ympäristön kanssa. Vanhempi-lapsisuh-
teet äitiin, isään ja muihin perheenjäseniin aiheuttavat jokaiselle lap-
selle erilaisen kasvuilmapiirin. Myös muut ympäristötekijät vaikutta-
vat. Kasvuympäristö muuttuu lapsen kehitysvaiheen aikana, joten
syysuhteiden osoittaminen on vaikeaa, eivätkä mitkään olosuhteet pre-
destinoi. Muutokset voivat olla suuriakin ja jopa perusturvallisuutta
koettelevia.

Tuloksia kasvatusilmapiireihin vaikuttavista tekijöistä ja lapsen
käyttäytymispiirteistä niissä

Takalan (1979) mukaan Suomessa 1970-luvulla vanhemmista noin
puolet on suhtautunut välinpitämättömästi yhteiselämän perussääntö-
jen rikkomiseen. Huttusen (1988) kasvuympäristön ja käyttäytymisen
tutkimus on antanut puolestaan mielikuvaa kotikasvatusilmapiirien
yleisyydestä Suomessa 1980-luvulla. Aineisto käsitti 14 perhepäivä-
hoitopaikkaa ja 28 päiväkotia suhteellisella otannalla koko maasta.
Päivähoitohenkilöstöstä piti lasten kotikasvatusta ylisallivana 6–7 %,
epäjohdonmukaisena 8–13 %, ankarana 2 % sekä loppuja 80–85 %
normaalina (Huttunen 1988, 26–27, 74, 84–85, 125). Myönteisiä ja
kannustavia kasvatusasenteita ei ole suomalaistutkimuksessa arvioitu
erikseen. ’Normaali’ kasvatus on kulttuurisidonnainen sisällöltään.
Voi olla, että Suomessa normaalilla ja tasapainoisella kasvatusilma-
piirillä ei ole tarkoitettu enimmäkseen myönteistä ja kannustavaa,
mutta samalla positiiviseen auktoriteettiin perustuvaa. Eri kasvatus-
kulttuureissa on isoja tapa- ja asenne-eroja aikakausittain, sosiaali-
luokittain ja maittain. Hollannissa 1990-luvulla Gerrisin ym. (1997)
havainnoinnin mukaan vanhempien käyttäytyminen on ollut enim-
mäkseen myönteistä, esimerkiksi sisältänyt tukea, positiivista palau-
tetta ja auktoritatiivista kontrollia. Noin kolmannes vanhempien ilma-
isuista lapsille on ollut negatiivista palautetta ja rajoittavaa kontrollia.
Hollannissa on todettu, että koulutettujen vanhempien odotukset las-
tensa suhteen ovat olleet keskimääräistä korkeampia ja he ovat salli-
neet lapsilleen enemmän itsenäisyyttä. Äidit ovat antaneet lapsilleen
isiä enemmän myönteistä tukea ja apua, ja isät ovat ohjanneet, rajoitta-
neet ja käyttäneet enemmän kontrolloivaa valtaa (Gerris ym. 1997,
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842) Samanlaisia eroja äidin ja isän kasvattajanrooleissa on todettu
aiemmin Suomessakin (Sysiharju 1987, 46–57).

Omaa lasten kasvatusta koskeneet vanhempien mielipiteet tai
itsearviot eivät ole tutkimustulosten perusteella vaikuttaneet kovin
luotettavilta (mm. Jonsson & Kälvesten 1964, 496–497; Takala 1979,
87, 126; DiLalla 2000), mikä ongelma on todettu laajemminkin affek-
tiivisia tavoitteita koskevista kyselyistä (mm. Kansanen 1971,
110–112). Myös ’ankaruus’ käsitteenä on jossain määrin tulkinnanva-
rainen. Jonsson ja Kälvesten (1964) ovat todenneet, että itse ankarasti
kasvatettujen vanhempien lapsissa on ollut enemmän ongelmata-
pauksia kuin muissa. Myöskään edellisestä ei voi päätellä yksiselittei-
sesti lapsi-vanhempisuhteen laatua, vaikka ankara mielletään useim-
min kylmäksi ja kovaksi suhtautumiseksi. Ankaruudella voidaan kui-
tenkin tarkoittaa joko tekoon tai henkilöön hyväksymätöntä ja kovaa
suhtautumista.

Hautamäen (2000b, 71) mukaan useat tutkijat ovat saaneet tulok-
sia, joiden mukaan käskijän asemaa korostava valvonta kehittää vä-
hemmän lapsen sosiaalista käyttäytymistä ja kykyä tunnistaa tunteita
kuin vuorovaikutuksellinen ja kantoja perusteleva. Koulutetut van-
hemmat ovat tutkimusten mukaan poikenneet kasvatusmenetelmiltään
kouluttamattomista mm. keskustelemalla kouluttamattomia enemmän
lastensa kanssa (Takala 1979, 81–82, 127–129; Wilson ym. 1996),
selittämällä leikin ja pelin sääntöjen tai tehtävän olennaiset osat ennen
yhteistä toimintaa, kun vähemmän koulutettujen vanhempien lapset
ovat oppineet ne heitä useammin toiminnan kautta. Vähiten koulute-
tut, alemmasta sosioekonomisesta asemassa olleet vanhemmat, ovat
olleet yleensäkin vähemmän alttiita keskustelemaan ja perustelemaan
sääntöjä ja rajoituksia, mutta alttiimpia suhtautumaan sääntöjen rik-
komiseen joko välinpitämättömästi tai rankaisevasti (Takala 1979,
81–82, 127–129; Wilson ym. 1996) ja käyttämään valtaa sekä ehdot-
tomia sääntöjä tilanteesta riippumatta (Wilson ym. 1996). Samaan
suuntaan ohjauskeinoihin ovat vaikuttaneet myös vanhempien masen-
tuneisuus sekä yksinhuoltajuus. Myös kasvatusnäkemyksillä ja van-
hempien iällä on havaittu niihin vaikutusta (Wilson ym. 1996), erityi-
sesti sillä, että isä on lapsen syntymähetkellä hyvin nuori (Rintanen
2000, 182–184). Voi olettaa, että koulussa selviytyvät paremmin ne
oppilaat, jotka ovat tottuneet saamaan aikuisilta verbaalisia ohjeita ja
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sääntöjä. On mahdollista, että ne, jotka ovat sosiaalistuneet lapsiryh-
män itse laatimiin ja taistelemiin sääntöihin, saattavat joutua helpom-
min ristiriitaan koulun käytäntöjen kanssa, ts. törmäävät herkemmin
koulun kulttuuriin.

Toisaalta tovereiden kanssa monipuolisesti leikkineillä ja toimi-
neilla lapsilla on ollut jäsentyneempi ja enemmän omaa pätevyyttä
esille tuova minäkäsitys, kun taas harvoin toisten kanssa toimineiden
lasten itsearvioinnit ovat olleet ristiriitaisempia (Takala 1979, 95,
120–126). Vanhempien ohjaus ja tovereiden kanssa leikkimismahdol-
lisuudet eivät ole toisiaan poissulkevia. Kääriäisen (1986, 6, 162, 175)
tulosten mukaan myös vanhempien yksimielisyys kasvatuskysymyk-
sissä ja menestyminen sosiaalisissa suhteissa ovat edistäneet koulu-
alokkaiden minäkuvaa. Edelliset tulokset kuvaavat osaltaan ’habi-
tuksen’ muodostumista. Erilaisten kulttuurien olemassaolo osoittaa,
että sosialisaatiossa on kysymys kahta sukupolvea paljon kauemmaksi
yltävästä perimästä (Kalmijn & Kraaykamp 1996) – niin hyvässä kuin
pahassakin.

Vanhempien koulutuksella, erityisesti äidin koulutuksella, on
havaittu yhteyttä vanhempien kasvatusasenteisiin ja vuorovaikutuk-
seen lapsen kanssa (Huttunen 1988), mm. äidin sensitiivisyyteen vuo-
rovaikutuksessaan vauvan kanssa ainakin kriittisimpinä ensimmäisinä
vuosina (Silvén & Vienola 1995, 450–453). Sen sijaan Takalan (1979)
tulosten mukaan vanhempien koulutuksella ei kuitenkaan ole ollut
yhteyttä ei-kielellisen kommunikaation määrään ja sisältöön koulu-
ikäiselle lapselle. Niin ollen ei-kielellisen kommunikaation riippu-
mattomuus koulutuksen määrästä vähentää vanhempien koulutuksesta
johtuvia kasvatuseroja lapsen sosiaalis-emotionaaliseen kehitykseen.
Ns. ruumiin kielen uskottavuus ylittää tutkimusten mukaan suuresti
sanallisten viestien uskottavuuden (Mehrabian 1970; 1981).

Takalan (1979) tutkimusryhmän tulosten mukaan sosiaalisia vuo-
rovaikutustaitoja ovat kehittäneet aktiivinen yhdessäolo äidin kanssa,
monipuolinen leikkiminen, samanikäiset sisarukset ja säännöllinen
käynti päiväkodissa. Myös lasten minäkäsitys on ollut keskitasoa posi-
tiivisempi sellaisissa perheissä, joissa on ollut kohtalaisen paljon yh-
teistä toimintaa (myös Kääriäinen 1986), runsaasti tarkoituksellista
keskustelua (Takala 1979; Pölkki 1990, 85), tietoista lapsen toiminnan
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säätelyä ja myönteistä, tasaveroista ja lapsista kiinnostunutta suhtau-
tumista (Takala 1979, 95, 120–126).

Koulutus vaikuttaa myös perheen yhteisten harrastusten kautta.
Äidin koulutuksella on todettu yhteyttä perheen toimintojen monipuo-
lisuuteen sekä molempien vanhempien koulutuksella ja työn sosiaali-
suudella lapsen ja perheen yhteisiin harrastuksiin (Takala 1979, 71,
76, 102–103) ja lapsen virikeympäristöön (Hautamäki 1982, 74–87).
Koulutuksen ohella kulttuurikin vaikuttaa. Saksassa matalan tulotason
isien aktiivisilla urheiluharrastuksilla on havaittu voimakasta posi-
tiivista vaikutusta poikien koulumenestykseen. Tutkijat ovat arvelleet
niiden mm. lähentäneen isää ja poikaa, ja niissä syntyneen ystävyys-
suhteita, joista on ollut apua. Isien harrastukset omissa toveripiireis-
sään ovat vaikuttaneet kuitenkin päinvastoin, minkä on arveltu aiheu-
tuneen ajan vähentymisestä lasten kanssa. Äitien sosiaalisilla harras-
tuksilla on havaittu vähemmän yhteyttä lasten koulusaavutuksiin kuin
isien. Tutkijat arvelivat sen johtuneen Saksassa kotiäitiyden yleisyy-
destä, tapaamisista lasten kouluaikaan (Büchel & Duncan 1998).

Hirsijärvi on havainnut äidin koulutustason merkitsevän yhteyden
kasvatustietoisuuteen, mutta pitänyt sitä omassa haastattelututkimuk-
sessaan mahdollisesti parempana verbaalisena itsensä ilmaisukykynä
verrattuna vähän koulutettuihin (Hirsijärvi 1981, 71–73, 202, 211). On
perusteltua epäillä omista kasvatusasenteista annettujen vastausten
luotettavuutta, eikä kaikki kouluttautuneisuus sinänsä lisää kasvatus-
tietoisuutta ja -taitoisuutta. Vanhempien koulutus vaikuttaa elämän-
olosuhteisiin, siten välillisesti lasten kasvatusolosuhteisiin, -tavoittei-
siin ja osalla kasvatusasenteisiin.

Sosiaaliluokkien välillä käyttäytymiseroja on raportoitu vaihtele-
vasti riippuen siitä, mitä käyttäytymistä, miten ja millaisessa kulttuu-
rissa sitä on tutkittu. Suomessa on havaittu yhteyttä myönteisiin kas-
vatus-asenteisiin myös kasvuoloihin vaikuttavilla ulkoisilla tekijöillä,
kuten vanhempien ammattistatuksella, perheenjäsenten terveydellä,
toimivalla sosiaalisella verkostolla ja äidin tyytyväisyydellä päivä-
hoitojärjestelyihin (Huttunen 1988, 74–75, 125). Englannissa 1970-
luvulla on havaittu työväenluokan kulttuurissa haluttomuutta myö-
hentää tämän hetken mielihyvää tulevan saavutuksen vuoksi, mikä on
ristiriidassa sen kasvatuskäsityksen kanssa, että lapsena työskennel-
lään aikuisuuden menestymisen eteen (Berthoud 1976, 105–125,
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164–196). Asenne lienee yleisempikin, jos tulevaisuuden hyvä tuntuu
ylivoimaisen saavuttamattomalta.

Kasvatusasenteita ja -käytäntöjä omaksutaan mallioppimisen
kautta myös seuraavan sukupolven kasvatukseen. Suomessa 1960- ja
1970-lukujen vaihteesta Hurmeen (1976, 3–30) saatujen tulosten mu-
kaan aggressiiviset ahdistuneet ovat tulleet muita useammin keski-
määräistä alemmasta sosiaaliluokasta, olleet iäkkäämpien vanhempien
lapsia ja äidin ansiotyössä käynti on ollut yleisempää. Työväenluokan
kasvatuskäytännöt ovat Suomessa saattaneet olla perinteisesti autori-
taarisempia ja perhesuhteet patriarkaalisempia kuin muissa sosiaali-
luokissa (Toukomaa 1967, 40–41, 141–146), kuten aiemmin on to-
dettu mm. Englannissa (Berthoud 1976) ja Ruotsissa työläis-
vanhempien kasvatusvastauksista (Jonsson & Kälvesten 1964; Ander-
son 1976), vaikkakin niiden luotettavuuteen on suhtauduttu varauk-
sella (Jonsson ja Kälvesten 1964, 479–497). Pulkkinen (1997b,
38–39) on havainnut Keski-Suomessa vanhempien ammatin ja lapsen
sosiaalisen käyttäytymisen välillä vain lievää yhteyttä.

Samankin sosiaaliluokan sisällä on kuitenkin erilaisia kasvatus-
käytäntöjä, monenlaisia arvotaustoja omaavia perheitä, erilaisia vai-
kutteita ja eri viiteryhmiin samaistumista. Sosiaaliluokan vaikutus on
sitä heikommin mitattavissa, mitä välillisempi se on. Pulkkinen
(1997b, 39) ja lukuisa joukko Hoover-Dempseyn ja Sandlerin (1997,
7–8) viittaamia tutkijoita ovat todenneet tutkimustensa perusteella,
että vanhempien kasvatuskäytännöt ovat sosiaaliluokkaa tärkeämpi
vaikuttaja. Kasvatuskäytännöt eivät eriydy puhtaasti sosiaaliluokittain,
vaan kaikissa sosiaaliluokissa esiintyy myös toisille sosiaaliluokille
tyypillisempiä käytäntöjä (Jonsson & Kälvesten 1964; Berthoud 1976;
Takala 1979; Hautamäki, A. 1984, 2; Wilson ym. 1996), esimerkiksi
sosiaalisesta liikkuvuudesta johtuen vanhempien lähtösosiaaliluok-
kienkin mukaan. Siksi Gerrisin ym. (1997, 834, 842–845) mukaan
sosiaaliluokan ja vanhempien käyttäytymisen välillä välittäviä tekijöi-
tä ovatkin vanhempien odotukset, arvot ja tavoitteet. Esimerkiksi
Englannissa vanhempien sosioekonomisella asemalla ei ole havaittu
yhteyksiä lapsen rikolliseen käyttäytymiseen, kun mukaan on otettu
myös asianomaisen itsensä ilmoittamat, mutta ilmitulemattomat rik-
komukset (West 1982, 65–66, 119, 126).
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Suomessa äärimmäisen vaikeista lapsen kasvuolosuhteista, mm.
perheväkivallasta, indikaattoreita ovat olleet mm. lasten huostaanotot
(Kajava 1996). Seurantatutkimuksessa sen sijaan sosiaaliluokan ja
epäsosiaalisuuden riippuvuus laitoksiin joutuneilla pojilla ei ole ollut
yksiselitteinen, koska heillä on todettu usein muutakin häiriintynei-
syyttä, ja taustalla on vaikuttanut monia pitkäaikaisia kehitystekijöitä
(Rauhala 1972, 24–29, 308). Ruotsissa seuratutkimuksensa perusteella
Anderson on päätellyt, että lievää oireilua ja käyttäytymisongelmia on
pystytty hoitamaan hyvin järjestyneessä perheessä, jossa perhe- ja
muut asiat ovat olleet kohtalaisen kunnossa, ja että ylemmissä sosiaa-
liryhmissä vanhemmat ovat pystyneet suojaamaan lapsiaan epäon-
nistumiselta pitkään (Anderson 1976, 64–69, 73, 138–141; Ridley
2004, 97–98). On todennäköistä, että sosioekonomisesti paremmassa
asemassa olevien useat ongelmat näkyvät ulospäin vähemmän kuin
heikommassa olevien.

Suomessa on lastensuojelutapauksissa todettu, että perheen re-
surssien heikkous, mm. yksinhuoltajuus, on lisännyt lasten turvatto-
muutta ja kontrollin puute nuorten häiriökäyttäytymistä (Sipilä 1979).
Toisen vanhemman puuttuminen ei sinänsä ole syy lapsen epäsosiaali-
seen käyttäytymiseen, vaan tunteiden, huolenpidon ja valvonnan puute
ovat lisänneet todennäköisyyttä epäsosiaaliseen toimintaan silloinkin,
kun kasvuympäristössä sellaisia perinteitä ei ole ollut (Rauhala 1972,
24–29, 308; Sarnecki 1985; McCord 1993, 414–416, 418–421). Jo
ennen kuin yksilö on joutunut konfliktiin yhteiskunnan kanssa, hänen
emotionaaliset siteensä ovat katkenneet äitiin, isään, sisaruksiin tai
niihin, joista hän on ollut riippuvainen lapsuudessa (Rauhala 1972).
Perheen voimavarojen heikkous vähentää oletettavasti lasten teke-
misten valvontaa ja lisää jengien vaikutusta. Tovereiden vaikutus ja
yksilön perusarvot ovat vastavuoroisia (Rauhala 1972, 24–29, 308).

Mitä enemmän ikä karttuu, sitä enemmän myös omat valinnat
vaikuttavat elämänhallintaan ja elämässä selviytymiseen. Yksilön ja
ympäristön vaikutus on vastavuoroista niin, ettei vain ympäristö vai-
kuta yksilöön, vaan myös yksilö valitsee ympäristöjään ja ihmissuhtei-
taan sen mukaan kuin saa positiivista palautetta käyttäytymiselleen
(Rönkä 1992, 39–40, 44). Myös lapsi itse muovaa ympäristöään esi-
merkiksi käyttäytymisellään muita kohtaan, hyväksymällään seuralla
ja valitsemillaan vapaa-ajanviettotavoilla (Martin 1994; Pulkkinen
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1997b, 37). Vertaisryhmien vaikutus murrosiässä ajoin ohittaa van-
hempien auktoriteetin. Jo aiemmin on todettu, ettei sosiaalinen perimä
ole yksilötasolla predestinoiva (mm. Anderson 1976, 92–93), ja mer-
kityksellistä on, mitkä tekijät auttavat katkaisemaan huono-osaisuuden
kierrettä. Lapsen yksilölliset ominaisuudet (esim. sukupuoli, terveys,
lahjakkuus, sosiaalinen kyvykkyys) sekä ympäristön vaikutus (esim.
sosiaaliset turvaverkot, yhteiskunnan antamat mahdollisuudet koulut-
tautua ja tulla toimeen) vaikuttavat elämässä selviytymiseen.

Tutkimuksia tyttöjen ja poikien välisistä kehityseroista ja
sukupuolen merkityksestä vanhempi-lapsisuhteissa

Sukupuolten välillä saattaa olla synnynnäisiä eroja reagointitaipumuk-
sissa, joilla myös lapsi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa ympäris-
tönsä reaktioihin. Pojat jo syntymän jälkeen itkevät enemmän ja nuk-
kuvat vähemmän kuin tytöt (Bowlby 1969, 403) ja ovat perheen risti-
riidoissa tyttöjä haavoittuvampia (mm. Rutter 1972, 72–73). Jo ennen
kouluikää ja myös kouluiässä jyväskyläläispojilla on todettu tyttöjä
enemmän varhaisdiagnostisia ongelmia, erityisvaikeuksia ja tuki-
toimien tarvetta (Mäkinen 1993, 103–136, 187). Samoin on todettu
8–9-vuotiailla tamperelaispojilla psyykkistä häiriintyneisyyttä noin
2–3 kertaa tyttöjä enemmän, vaikkei tilastollisesti merkitsevästi (Puu-
ra 1998, 82–83).

Röngän (1992) mukaan Rutter, Quinton ja Hill ovat v. 1990 pitä-
neet mahdollisena, että poikien epäsosiaalisuus tuottaa itseään ympä-
ristön reaktioiden kautta, kun taas tyttöjen vaikeudet ovat näkyneet
enemmän mielenterveydellisinä ongelmina nuoruudessa (Rönkä 1992,
34–38, 45–47). Pojilla ja tytöillä on erilainen taipumus kääntää vai-
keutensa ulos- tai sisäänpäin (Pulkkinen 1997b, 32, 40; Sourander ym.
2001). Myöhemmässä vaiheessa ne todennäköisesti muuttuvat osaksi
tyttöjen ja poikien kasvatuskulttuuria ja sekoittuvat muihin kasvatus-
kulttuurin eroihin.

Äitisuhde on keskeinen pienellä lapsella, mutta isän tuen tarpeen
on todettu kasvavan varhaismurrosiässä molemmilla sukupuolilla.
Samaistumisvaiheessa, 5–7-vuotiaana, merkityksellisiä ovat hyvät
suhteet molempiin vanhempiin, samoin identiteetin kehittymiselle
11–14-vuotiaana, mihin sijoittuu myös voimakas oikean ja väärän
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oppimisen vaihe. Lapsen identiteetin kehitykselle tärkeä on myöntei-
nen samaistumismahdollisuus samaa sukupuolta olevaan vanhempaan
ja hyvät suhteet molempiin vanhempiinsa (mm. Arajärvi & Koski
1986, 52) sekä lapsi-vanhempisuhteissa viestien yhtenäisyys ja selvä-
piirteisyys (Elkind 1981, 117). Identiteetin muodostus vaatii riittävästi
johdonmukaisia kokemuksia itsestä. Jos viestit ovat epäjohdonmukais-
ia ja ristiriitaisia, niiden pohjalta on vaikea muodostaa johdonmukaista
ja yhtenäistä identiteettiä. Yhtenäisyyden ja selväpiirteisyyden puut-
tuminen voi johtaa negatiivisen identiteetin muodostumiseen. Minä-
identiteetin tunteen Erikson (1950/1982, 239–257) on määritellyt li-
sääntyväksi luottamukseksi siihen, että sisäistä samuutta ja jatkuvuutta
vastaa samuus ja jatkuvuus myös hänen merkityksessään toisille. Nuo-
ruusvaiheessa minän koossa pysymiseksi nuori ylisamaistuu väliai-
kaisesti sakkien ja massojen sankareihin, jolloin identiteetti näyttää
jopa katoavan. Identiteetti vakiintuu murrosiässä.

Identifikaatiotavat tekevät ymmärrettäviksi erilaisten mallien
oppimisen vanhemmista, sisaruksista, tovereista, idoleista tai samais-
tumista johonkin ryhmään. Roolimalli-identifikaatio ilmenee haluna
olla samanlainen positiivisena koetun roolimallin kanssa (idealistinen
tai ihanneidentifikaatio) ja erilainen negatiivisena koetun roolimallin
kanssa (vastaidentifikaatio). Se selittää havaintoja, että isäsuhteen
myönteiseksi kokeminen on vaikuttanut pojan haluun ottaa mallia
myös epäsosiaalisesti käyttäytyneestä isästä (Määttänen 1972; Jaffee
ym. 2003). Empaattinen identifikaatio on samanlaisuuden kokemista
jonkun ihmisen tai ryhmän kanssa riippumatta hyvistä tai huonoista
puolista (Wager 1996). Vanhempien mallin ja toveripiirin vaikutusta
on havaittu mm. aktiivisen, mutta heikosti itseään kontrolloivan per-
soonallisuustyypin huvittelusuuntautuneisuudessa, samoin nuorten al-
koholinkäyttötavoissa ja kotien ihmissuhdeongelmissa (mm. Pulkki-
nen ym. 1988a; 1988b). Vuorovaikutussuhteissa opitaan malleja, si-
säistetään normeja ja muodostetaan identiteettiä. Isä-poikasuhteella,
isän kasvatuksellisella kontrollilla ja läsnäololla (Huttunen 1990) ja
erityisesti isän ja pojan myönteisenä kokemalla kommunikaatiolla
(Karofsky ym. 2000) on yhteys pojan myönteisen sosiaalisen suku-
puoli-identiteetin kehitykseen ja seksuaalikäyttäytymiseen.

Äidin vaikutusta lapsen sosiaalisiin taitoihin on pidetty suurem-
pana kuin isän (Schneider 1993, 29–31, 52–53). Kuitenkin Lindseyn
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ym. (1977) tulosten mukaan isäsuhde on ennustanut äitisuhdetta pa-
remmin lapsen sosiaalisia taitoja tovereiden keskuudessa. Lapset,
joilla laboratoriotilanteessa vuorovaikutussuhteessa isän kanssa on
havaittu vastavuoroista myöntyväisyyttä ja muita suurempaa aloitteel-
lisuutta, ovat olleet tovereiden keskuudessa pidetyimpiä ja opettajien
mielestä sosiaalisesti muita kyvykkäämpiä. Vastaavat lapsen ominai-
suudet vuorovaikutussuhteessa äidin kanssa ovat olleet selvästi hei-
kompia ja enintään melko merkitseviä. Lindsey ym. ovat arvelleet,
että isät saattavat reagoida äitejä voimakkaammin lapsen myönteiseen
ja kielteiseen käyttäytymiseen, ja että äitien reagointi lapseen riippuu
isiä vähemmän lapsen sosiaalisista taidoista. Jacobin ja Johnsonin
(1997) USA:ssa saamien tulosten mukaan isä-lapsisuhde on ennusta-
nut lapsen depressiota ja käytöshäiriöitä hiukan enemmän kuin äiti-
lapsisuhde, vaikka masentuneiden äitien suhde lapsiinsa onkin ollut
negatiivisempaa kuin masentuneiden isien. Perheissä, joissa toinen
vanhemmista on ollut masentunut, myös ei-masentuneen vanhemman
ja lapsen välillä on ollut muita perheitä vähemmän positiivisuutta ja
samanhenkisyyttä (Jacob & Johnson 1997). Depressioissaan äitien on
havaittu rankaisseen käyttäytymisellään tyttöjä kaksi kertaa poikia
enemmän (Klimes-Dougan & Bolger 1998, 12–13), vaikka esimerkik-
si yksinhuoltajana äidin on katsottu selviytyvän yleensä helpommin
tyttärien kuin poikien kasvatuksessa.

Minäkuvaan ja identiteettiin vaikuttavat merkittävästi myös muut
esikuvat, mallit ja käyttäytymisen vahvistajat, ts. oheiskasvattajat
(Huttunen 1990, 187–190). Sosiaalisia suhteita ja urheilullisia suori-
tuksia koskevilla negatiivisilla itsearvioinneilla on todettu yhteyttä
heikkoon itsetuntoon 8–14-vuotiailla Kanadassa (Fichman ym. 1996),
mikä voi osaltaan selittää isäsuhteen em. vaikutustapoja. Edelliset
tulokset selittävät, mitä kautta vanhempi-lapsisuhde voi vaikuttaa
lapsen minäkäsitykseen, itsetuntoon, identiteettiin, itsehallintaan, ta-
sapainoisuuteen ja tavoitteisuuteen.

Lapsen kasvatukseen vaikuttavat perhesuhteiden lisäksi kulttuu-
rin normit ja arvot, sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet sekä sosiaali-
set tukiverkot. Isillä on perinteisesti ollut sekä mallivaikutusta että
’porttivahdin’ rooli mm. auttamalla lasta omaan sosiaalisten suhteiden
verkostoonsa ja järjestämällä sosiaalisia aktiviteetteja esim. harras-
tustoiminnan kautta (Schneider 1993, 29–31, 52–53; Büchel & Dun-
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can 1998). Niiden yhteydet eivät ole yksiselitteisiä. Murrayn (1997)
tulosten mukaan isät ovat olleet tärkeitä auttamassa nuoria työelä-
mään, ja monet koulunsa kesken jättäneet ovat saaneet työnsä henkilö-
kohtaisten kontaktien kautta, jos isällä on ollut ammatillista asemaa ja
sosiaalinen verkosto. Kotitaustalla on ollut suurin vaikutus työmah-
dollisuuksiin 1980-luvulla ja koulutuksella ammatilliseen statukseen
Ruotsissa (Murray 1997, 122–123). Suomessa Haapakorven (1998)
tulokset ovat olleet jossain määrin samansuuntaisia kuin Murrayn
Ruotsissa.

Furstenberg ja Hughes (1995) ovat USA:ssa havainneet isän ja
yhteisön merkityksen myös äidin lapseen suhtautumiselle teini-ikäise-
nä synnyttäneiden huono-osaisten, etupäässä mustien äitien lasten
seurantatutkimuksessa. Lasten ollessa jo aikuisiässä, noin 20-vuoti-
aita, biologisen isän läsnäololla edelleen perheessä on havaittu merkit-
tävä yhteys siihen, että lapset ovat suorittaneet koulunsa loppuun ja
päässeet kiinni työelämään. Yhteisön vaikutukset ovat olleet kuitenkin
huomattavia ja ulottuneet perheen vaikutuksia laajemmalle (Fursten-
berg & Hughes 1995, 586–587), mikä heijastaa myös mustan väes-
tönosan elinoloja ja kulttuuria. Myös Amaton ja Gilbrethin (1999)
laajan eronneiden isien isä-lapsisuhteita koskeneen meta-analyysin
mukaan auktoriteettiin perustuvalla vanhemmuudella, läheisyyden
tunteella ja taloudellisella tuella on todettu positiivinen yhteys lasten
opintomenestykseen ja itsetuntoon sekä negatiivinen yhteys käytöshäi-
riöihin, masentuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen.

Poikien ja tyttöjen kasvatuksessa on eroja, ja vanhempien välillä
on vallinnut myös suurempia erimielisyyksiä poikien kuin tyttöjen
kasvatuksesta. Lisäksi äitien ja isien kasvatustavoissa yleensäkin on
havaittu eroja. Isät ovat olleet kasvattajina sanktionhaluisempia ja
yksipuolisempia kuin äidit, ja isän kasvattajan rooli on ollut patriar-
kaalisessa perheessä perinteisesti epämääräisempi kuin äidin (Marin
1979, 56). Mm. Suomessa v. 1981–82 kerätyssä laajassa kaupunkilais-
perheiden elämänvaihetutkimuksessa on kartoitettu itsenäisyyden ai-
kana syntyneiden ikäryhmien perheen sisäistä vuorovaikutusta ja kas-
vuoloja sekä muistoja lapsuuden kotien vastaavista asioista. Suhteen
puolisoon oli kokenut läheiseksi ja peruskysymyksissä samanmie-
liseksi noin 70–80 % eri perhevaiheissa sekä naisista että miehistä.
Kaikenikäisistä lapsista noin 2/3 oli puhunut asioistaan äidille ja vain
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muutamat tai pieni osa isälle, asioista riippuen. Ruumiillista rangais-
tusta oli käyttänyt suunnilleen kyseisten ikäluokkien kaupunkilais-
lasten kasvatuksessa jompikumpi vanhemmista oman ilmoituksensa
mukaan joskus noin 2/3, noin 1 % usein ja noin 1/3 ei koskaan. Koti-
töihin oli osallistunut ko. ikäluokista noin 2/3 lapsista. (Sysiharju
1984; 1987, 128–139)

Samaa sukupuolta olevien lapsen ja vanhemman vuorovai-
kutuksen heikkous on näyttänyt vaikuttaneen erityisen negatiivisesti.
Tyttöjen ja poikien tulkinnat vanhempien viesteistä ovat olleet erilai-
sia. Siihen vaikuttavat myös kulttuurista aiheutuvat taustamuuttujat,
kuten kasvatusasenteet, käyttäytymistavat ja normit, mistä syystä tu-
losten yleistämisessä on syytä varovaisuuteen. Boyum ja Parke (1995)
ovat havainneet vanhempi-lapsisuhteella yhteyttä tovereiden arvi-
oimaan lapsen sosiaalisuuteen ja vanhempien välisellä suhteella opet-
tajan arvioimaan lapsen sosiaalisuuteen. Isän positiivisten ilmaisujen
voimakkuus, tiheys ja selvyys on korreloinut erityisesti poikien ja
vastaavasti äidin positiivinen ilmaisullisuus tyttöjen sosiaalisuuteen ja
pidetymmyyteen. Tutkijat ovat arvelleet tulosten perusteella, että pojat
tarvitsevat huomiota, positiivista tai neutraaliakin. Negatiiviset viestit
näyttävät vaikuttaneen lapsiin eri tavalla riippuen siitä, miten niitä
ilmaistaan. Negatiivisen ilmaisun voimakkuus on lisännyt lasten ag-
gressioita, mutta negatiivisen ilmaisun selvyys on vaikuttanut päin-
vastoin. Joskus pojille on kuitenkin saattanut tehdä hyvää ohjaava,
lievän negatiivinenkin, jopa vahvemminkin ilmaistu palaute. Tytöt
ovat tarvinneet puolestaan positiivista huomiota, ja neutraalikin asen-
noituminen on näyttänyt saavan tytöissä aikaan negatiivisia vaiku-
tuksia. Vanhempien vähäiset, heikot ja epäselvät positiiviset ilmaisut
ja äitien voimakkaat negatiiviset ilmaisut ovat olleet yhteydessä lasten
aggressiiviseen käytökseen ja vähäiseen suosioon tovereiden keskuu-
dessa. (Boyum & Parke 1995, 598–599)

Sosiaalisella tuella on suora vaikutus sosiaaliseen ja henkiseen
hyvinvointiin. Belskyn vanhemmuuden mallia käyttäen Woodworth
ym. (1996) ovat kyenneet ennustamaan isien persoonallisilla ominai-
suuksilla (ekstroverttius, neuroottisuus) ja heidän tyytyväisyydellään
sosiaaliseen tilanteeseensa (sosiaalinen tuki) heidän poikiinsa käyttä-
mien kasvatuskeinojen kehittymistä taitavammiksi peräti 38 %. Isät,
joilla oli ollut alusta alkaen eniten sosiaalisia ja psykologisia resursse-
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ja, ovat toimineet positiivisessa vuorovaikutuksessa ja muita lapsikes-
keisemmin poikiensa ollessa pieniä ja taitavammin, kun nämä ovat
tulleet isommiksi. Vanhempien kunnioitusta edellyttänyt isien kasva-
tusasenne ja selkeät toimintarajat ovat näyttäneet vaikuttaneen myön-
teisesti poikien itsearvostukseen ja minäkuvaan sekä isän osoittama
yhdenvertaisuus eheyttäneen poikien minäkuvaa (Kääriäinen 1986,
51). Kääriäisen mukaan Suikka on todennut, että isien antama rohkai-
su mielipiteiden ilmaisussa on selittänyt myös tyttöjen itsearvostusta
ja minäkuvaa. Isän luottamus tyttären kykyihin on tullut esille 20 nais-
tohtorin haastattelututkimuksessa, vaikka myös äitisuhde oli heillä
ollut hyvä (Raehalme 1996, 61–64, 142). Laajassa seurantatutkimuk-
sessa Englannissa on todettu, että hajonneissa perheissä isän saatavil-
laolo, tytön ollessa 7-vuotias, on suojannut tätä sopeutumattomuudelta
teini-iässä, ja vastaavasti saatavillaolo 16-vuotiaana on suojannut tyt-
töä aikuisiässä ahdistuneisuudelta (Flouri & Buchanan 2003).

Van Akenin ja Asendorffin (1997) saksalaisen seurantatutki-
muksen tulokset ovat antaneet viitteitä perhedynamiikasta. Heidän
mukaansa toisen vanhemman tuki on korvannut toisen puuttuvaa tu-
kea. Jos kuitenkin äidin tuki on ollut heikko, myös isän tuki on ollut
usein heikko. Samoin isän heikko tuki on oirehtinut yleensä myös
koko perheen heikkoa tukea. Vanhempien tuki ei ole ollut korvattavis-
sa sisarusten tai tovereiden tuella eikä tovereiden, vertaisryhmien, tuki
vanhempien tuella. Sisarusten tai muiden tovereiden tuki ei ole kor-
vannut koulutovereiden tuen puutetta, mistä syystä tutkijat ovat täh-
dentäneet tuen spesifisyyttä. Niillä varhaismurrosikäisillä, jotka ovat
saaneet vähän tukea erityisesti vanhemmiltaan ja myös luokkatovereil-
taan, on ollut heikko itsetunto (van Aken & Asendorff 1997).

Tutkimuksia vanhempien eron vaikutuksista lapsiin

Avioerossa lapselle on vaikeaa samaa sukupuolta olevan vanhemman
lähtö kotoa ja lapseen ehkä tiedostamattakin kohdistunut torjunta ja
katkeruus, vanhempien muuttuvat puheet toisistaan ja se, ettei lapsella
ei ole mahdollisuutta ymmärtää vanhempien muuttuneita asenteita
eikä vaikuttaa elämänsä kokonaismuutokseen. Monien, usein yksin-
huoltajiksi jäävien, naisten taloudellinen asema ja sosiaaliset suhteet
ympäristöön heikkenevät samalla, kun taakka ja kotiin sidonnaisuus
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kasvavat, mikä voi heijastua lapseen tiedostamattomana torjuntana,
katkeruutena tai takertumisena. Avioerotilanteessa vanhemmalle
saattaa tulla vaikeus sanoa ’ei’ tärkeissäkin asioissa lapselle pelätes-
sään oman suhteensa huonontumista lapseen ja häviötä suhteessa toi-
seen vanhempaan. Perhesiteiden löystyminen voi lisätä nuoren vapaut-
ta ja vastuuta, johon hän ei ole kypsynyt, ja oman vanhemman tai
tämän seuralaisen käyttäytyminen nuorten tavoin lisää hämmennystä.
(Arajärvi & Koski 1986, 50–53, 63–65, 80–82, 101, 105, 113,
125–135)

Lapsissa havaittavat reaktiot avioeron jälkeen ovat muuttuneet
mm. lapsen iän, sukupuolen ja erosta kuluneen ajan mukaan siinä
määrin, että tulokset ovat vaikuttaneet ristiriitaisiltakin. Tulosten ver-
tailtavuutta ja syy-seuraussuhteiden arviointia vaikeuttavat useimmis-
sa tutkimuksissa liian monet muuttuvat tekijät, kuten lapsen ikä ja
sukupuoli eron hetkellä, tilanne ennen eroa ja sen jälkeen jne. Tulok-
setkin näyttävät erilaisilta riippuen siitä, mitä eron jälkeistä ajankohtaa
tarkastellaan.

Avioeron seurauksista on saatu erilaisia tuloksia riippuen siitä,
miten pitkän aika erosta on kulunut. Bergmanin ja Wångbyn (1993)
tutkimuksen mukaan avioero on koskettanut poikia rajummin kuin
tyttöjä huonon tai katkenneen isäsuhteen vuoksi. Aikuisikään saakka
kestäneessä, laajassa ruotsalaistutkimuksessa on todettu vanhempien
eron lapsuudessaan kokeneilla mielenterveysongelmien, alkoholin
väärinkäytön ja rikollisuuden riskien olleen noin kaksin–kolminkertai-
sia verrattuna vanhempien eroa kokemattomaan verrokkiryhmään,
sekä alle 7-vuotiaana tai 12–16-vuotiaana vanhempiensa eron koke-
neilla miehillä merkitsevästi naisia enemmän (Bergman & Wångby
1993, 10–16). Niillä voi olla yhteyttä samaa sukupuolta olevan van-
hemman lähtöön liittyviin isä-poikasuhteen heikkenemiseen monilla
tavoin, jo fyysisestikin, sekä äiti-poika- ja äiti-isäsuhteiden muutosten
aiheuttamiin kielteisiin tunteisiin ja niistä seuraaviin identiteettion-
gelmiin, jotka heijastuvat minäkuvassa ja itsetunnossa. Isäsuhteen
etäisyyttä ja ristiriitaisuutta lapsuudessaan on ollut eniten niillä mie-
hillä, joilla 26–27-vuotiaina on havaittu eniten elämänhallinnan puut-
teita (Perttula 1997, 221, 226–228).

Arajärven ja Kosken (1986) mukaan 1980-luvulla USA:ssa Wal-
lerstein ja Kelly ovat todenneet viiden vuoden seurannan jälkeen, että
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kolmannes avioerolapsista on selviytynyt hyvin tai normaalisti itse-
luottamukseltaan, koulussa, kotona ja sosiaalisissa suhteissa, mutta yli
kolmannes on ollut vaikeasti tai melko masentuneita ja jatkuvasti hy-
vin onnettomia ja tyytymättömiä elämäänsä. Jonstonin mukaan avio-
eron aiheuttama katkeruus on saattanut jatkua pitkään, millä on ha-
vaittu yhteyttä etenkin pojilla käytöshäiriöihin ja aggressiivisuuteen
sekä alhaiseen itsekontrolliin. Perheen hajotessa nuoren aikuistuminen
on saattanut vaikeutua ja keskittymisvaikeudet ja tunne-elämän taan-
tuminen haitata koulunkäyntiä. (Arajärvi & Koski 1986, 50–53,
63–65, 82, 101, 105, 113, 125–135)

Vanhempien omat elämänhallinnan voimavarat vaikuttavat hei-
dän kasvattajan kykyihinsä ja vanhempi-lapsisuhteisiinsa. Olennaista
lapsen selviytymisessä on avioeroa edeltänyt aika, miten normaalia
lapsen kehitys on ollut ennen avioeroa, ihmissuhteiden raastavuus ja
vanhempien voimavarojen ehtyminen ja miten korjaava tai vaikea sen
jälkeinen tilanne (Arajärvi & Koski 1986, 53, 63–65, 82, 113,
125–130). Ruotsissa saatu tulos yksinhuoltajataustaltaan erilaisten
äitien pojista, on viitannut siihen, että vanhempien välisellä suhteella
äidin kokemana on ollut merkitystä poikien myöhemmässä elämässä
selviytymisessä (Jonsson & Kälvesten 1964, 481, 492–494). Saman
aineiston edelleen seurannassa myös Anderson (1976, 138–143) on
pitänyt erityisen merkityksellisenä hoitokotipoikien myöhemmälle
sopeutumiselle sitä, että äiti oli kokenut pojan ensimmäisen vuoden
onnellisena. Jos vanhempien välit ovat muodostuneet negatiivisiksi ja
syytteleviksi, isän ja murrosikäisen lapsen kommunikointi on suurem-
massa vaarassa muuttua rajuksi ja negatiiviseksi kuin äidin ja lapsen
kommunikaatio. Isä kohdistaa puolisoiden väliset häiriöt, syyttelyn ja
tehottomat konfliktien ratkaisukeinot äitejä helpommin koko perhee-
seen (Brody ym. 1996; Deater-Deckard & Scarr 1996). Avioliiton
laatu jo vuosia ennen eroa on ennustanut vanhemman suhtautumista
lapseen eron jälkeen, mikä on näkynyt erityisesti isä-lapsisuhteissa
(Amato & Booth 1996, 356, 363). Samoin Hansonin ym. (1996) sekä
Wadsbyn ja Svedinin (1996) ja Mottin ym. (1997) seurantatut-
kimusten tulosten mukaan ei-toivottu käyttäytyminen tai oirehtiminen
on voitu yhdistää avioliiton hajoamista edeltävään tai sen jälkeiseen
perhetilanteeseen, äitiin tai isäpuoleen.
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Eroja on ollut vanhempien suhtautumisessa lapsiin erilaisissa
perhetilanteissa. Isäpuolet, joilla on ollut myös omia lapsia samassa
taloudessa, ovat käyttäneet aikaa lapsipuolten kanssa toimintaan sa-
malla tavalla kuin biologiset isät. Vähiten isät ovat toimineet lasten
kanssa perheissä, joissa on ollut äitipuoli (Cooksey & Fondell 1996).
Kaksi kertaa enemmän avioerolapsista on kokenut itsensä isän hyl-
käämäksi kuin äidin (mm. Arajärvi & Koski 1986), mikä ei ole yllät-
tävää. Se seikka oletettavasti vaikuttaa enemmän poikiin kuin tyttöi-
hin.

Sekä suomalaisen että ruotsalaisten seurantatutkimusten mukaan
huonoimmin selviytyneiden poikien isäsuhde ilman eroakin on ollut
aina huono, jopa vihamielinen, joskus myös äitisuhde, ja vanhempien
käsitys lapsesta on ollut negatiivinen tai voimakkaasti ristiriitainen
(Määttänen 1972, 29, 77–112; Anderson 1976, 64–103, 126–128).
Pojan hyvä suhde edes äitiin on ollut monen selviytymisen kannalta
ratkaisevan tärkeää. Andersonin (1976, 138–143) seurantatutkimuksen
mukaan huonoissakin oloissa parhaiten ovat selviytyneet ne, joiden
äitien asennoitumisessa poikiinsa oli ollut vähemmän negatiivisia teki-
jöitä. Määttäsen (1972, 29, 77–112) mukaan myös äiti on saattanut
vieroksua perhettä, hylätä sen, tai äidillä on ollut useita liittoja ja po-
jalla useita ’isiä’ ja erilaisia normistoja. Jos pojan normit ovat olleet
tiukemmat kuin hänen vanhempiensa, poika on reagoinut aggressii-
visesti ympäristön normien puutteeseen. Andersonin tulokset Tuk-
holmassa ovat olleet samansuuntaisia kuin Määttäsen (1972) Helsin-
gissä saamat.

Viisi vuotta eron jälkeen, kun muut tekijät oli vakioitu, avioero-
pojilla ja -tytöillä ei ole todettu merkittäviä eroja sopeutumisongel-
missa (Mott ym. 1997) eikä koulumenestyksessä (Wadsby & Svedin
1996). Em. koulumenestyksen erojen on havaittu olleen yhteydessä
enemmänkin sosioekonomiseen asemaan. Osa tytöillä ja pojilla ha-
vaituista eroista vanhempien avioeron jälkeen on johtunut muusta,
kuten sukupuolten eriarvoisuuden tiedostamisesta ja seurustelukiin-
nostuksen eriaikaisesta heräämisestä (Dunlop & Burns 1995). Isän
vieraalla paikkakunnalla asuminen on heikentänyt isä-lapsisuhdetta
enemmän kuin avioero sinänsä (Shapiro & Lambert 1999). Isä-
lapsisuhteen positiivisuuteen (Smetana ym. 2004) ja lapsen identifi-
kaation ovat vaikuttaneet ratkaisevasti suhteen lämpimyys ja isän
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käyttäytymismalli sekä lapsen kanssa viettämä aika. Hyvä malli, mutta
huono suhde ja vähäinen lapsen kanssa vietetty aika eivät ole välttä-
mättä tuottaneet myönteistä identifikaatiota lapsen käyttäytymisessä ja
myös huono malli, mutta hyvä suhde ja lapsen kanssa vietetty aika
ovat tuottaneet ongelmia lapsen käyttäytymisessä (Jaffee ym. 2003).

Amaton ja Boothin (1996) mukaan erolla on ollut erityisen suuri
vaikutus isän suhtautumiseen lapseen. Ero ei ole vaikuttanut samalla
tavalla äidin ja lapsen väliseen tunnesuhteeseen (Amato & Booth
1996), vaikka avioliiton ristiriidat ovat aiheuttaneet pelkoa myös äidin
ja lapsen välisiin suhteisiin (Amato & Booth 1996; El-Sheikh 1997).
Kun isä on pojalle ja äiti tytölle lähin samaistumisen kohde, isän
poistuminen perheestä vaikuttaa eri tavalla ja enemmän poikaan kuin
tyttöön. Simonsin ym. (1999) USA:ssa saamien tulosten mukaan isän
sitoutumattomuus vanhemmuuteen ja äitiyden laatu ovat selittäneet
avioeron ja poikien käytöshäiriöiden yhteyttä sekä äitiyden laatu ja
avioeron jälkeiset konfliktit myös tyttöjen käytöshäiriöitä. Nuorten
ongelmakäyttäytymisen syynä on ollut vanhempien jyräävä tapa käsi-
tellä erimielisyyksiään, koska nuoret oppivat niissä vihamielisiä ja
riitojen hallinnassa tehottomia käyttäytymismalleja (Buehler ym.
1998).

3.3.3 Lapsuudenaikainen sosialisaatio perheenjäsenenä sekä
sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien periytyminen

Kasvatusilmasto tai -ilmapiiri, kasvuolot ja -ympäristö ovat sisältyneet
osana Jonssonin sosiaalisen perimän käsitteen kodin kasvatuksellisiin,
’sisäisiin olosuhteisiin’. Kasvuolo- ja kasvatusilmastoteoriat valottavat
yksityiskohtaisesti kasvatusilmapiirissä ja kahden sukupolven välisis-
sä vuorovaikutussuhteissa emootioiden ja käyttäytymisen säätelyä
(Pitkänen 1969, 102–113; Pulkkinen 1997a, 24), persoonallisuuteen ja
identiteettiin vaikuttavia lähi-ihmissuhteita ja siten myös sosiaalisen ja
henkisen pääoman muodostumista niissä (taulukko 3–1).

Ranskalaisten elämäkertatutkijain, Bertauxin ja Thompsonin
(1993; 1997) teoria ’sukupolvien välisestä siirrosta’ on sosiaalista pe-
rimää ja sosialisaatiota. Siinä kuitenkin korostuu kasvattaminen. Se si-
sältää mm. yksilön olemuksen ja toimintatapojen muotoutumista per-



74 Tuulikki Kärkkäinen

heen vastavuoroisissa ihmissuhteissa. Bourdieu (1979/1984) on ko-
rostanut kodissa ja lapsuuden kasvuympäristössä omaksuttuja arvos-
tuksia ja makuja sekä puhe-, vuorovaikutus- ja elämäntapoja osana
yksilön sisäistettyä olemusta, habitusta. Myös Bertauxin ja Thompso-
nin näkemyksen mukaan sosiaalinen perimä muovaa yksilön identi-
teettiä ja habitusta. Se sisältää lapsuuden perheestä ja kasvuympäris-
töstä omaksuttuja tiedostamattomiakin asenteita, käyttäytymis-, vuo-
rovaikutus- ja elämäntapoja, arvoja, tavoitteita, maailmankatsomusta,
kotitaloudellisia ja sosiaalisia taitoja, ihmissuhteiden verkostoa sekä
perheen kautta välittyvän kielen, sosiaalisen aseman, kotiseudun ja
uskonnon sekä myös sosiaaliluokille tyypillisiä piirteitä. Elämäntavan
käsitteen on katsottu olevan lähellä habitusta (Houtsonen 1996a; Al-
lardt 1998, 48) tai joskus myös sosiaalista identiteettiä ja menta-
liteettia (Houtsonen 1996a, 213). Bertaux ja Thompson (1993, 1–5, 8;
1997) ovat korostaneet vanhemmuuden ja avioliiton malleja sekä sosi-
aalisen siirron kompleksisuutta, kuten myös vanhempien lapsiinsa
siirtämiä pelkoja tai huonoja malleja. Usein vanhemmat haluavat näh-
dä monien sosiaalisten ominaispiirteidensä jatkuvan lapsissaan ja
saattavat tarjota lapsilleen myös omia toteutumattomia unelmiaan.

’Sosiaalinen siirto’ sisältää suurelta osin samanlaisia asioita kuin
Bourdieun sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien periytyminen. Bour-
dieun pääomat ovat sekä perittyjä että hankittuja, ja niiden määrä ja
koostumus muuttuvat ajan kuluessa. Sosiaalista pääomaa ovat mm.
sosiaaliseksi kyvykkyydeksi (Schneider 1993) tai tunneälyksi ja tun-
netaitoisuudeksi nimitetyt sosiaaliset taidot (Goleman 1995/1999,
272–274). Tunneäly ja tunnetaitoisuus sisältävät omien ja toisten tun-
teiden tunnistamisen ja hallinnan (Goleman 1995/1999, 336; Pulk-
kinen 1997b, 33; Männikkö 1998a, 42–51), empatian ja ihmissuhde-
taidot (Goleman 1995/1999, 336). Sosiaalisten taitojen puute voi joh-
taa eri tavoin syrjäytymiseen varhaislapsuudesta alkaen. Torjuntana,
syrjään vetäytymisenä, kiusatuksi joutumisena tai yksinäisyytenä il-
menevä syrjäytyminen toveripiirissä voi alkaa jo päiväkoti-ikäisenä ja
ennakoida sopeutumisongelmia koulussa ja myöhemmässä elämässä
(Hessle 1988; Laine 1998) (ks. myös luku 3.3: taulukko 3–2).

Sosiaalistuminen vanhempien toivomalla tavalla voi epäonnistua,
koska sukupolvien välinen vuorovaikutus on luonnostaan komplek-
sinen ja vaikutuksia tulee iän myötä enenevästi perheen ulkopuolelta.
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Perheen merkitys lasten sosiaalistajana ja kulttuurin välittäjänä on
vähentynyt yhteiskuntien monimutkaistuessa ja perhesiteiden heike-
tessä. Vanhempien auktoriteetti on länsimaissa kyseenalaistettu 1960-
luvulta lähtien, ja se on kuvastanut perustavanlaatuisia muutoksia,
mm. seksuaalisuuden erillistymistä perheestä ja kasvatusmenetelmien
järistyksiä. Monet instituutiot ovat tulleet perheen alueelle, mm. päi-
vähoito- ja koulutusjärjestelmät, joille kasvatusvastuuta on siirretty.
Erityisesti Suomessa on koettu 1900-luvun puolivälistä alkaen voima-
kas rakennemuutos, joka on ilmennyt muuttoliikkeenä, äitien työssä-
käyntinä kodin ulkopuolella ja lasten päivähoitotarpeena, perhekes-
keisten arvojen vähenemisenä ja yksilöllisten arvojen nousuna. Kas-
vatustavat ovat muuttuneet autoritaarisesta jopa kasvattamattomuu-
deksi käsitettyyn vapaaseen kasvatukseen, jossa on vallinnut epävar-
muus arvoista ja oikeista kasvatustavoista, ja jota on Suomessa nimi-
tetty epäröiväksi (Kalliala 2000) tai sallivaksi kasvatukseksi (mm.
Hautamäki 2000b). Vanhempien rinnalle ja ohikin ovat menneet mo-
net muut lapsen mieleen vaikuttajat, kuten vertaisryhmät, televisio,
videot ja pelit. Suuret yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovat aiheut-
taneet kasvattajissa epävarmuutta kasvatustavoista ja -arvoista. Yh-
teiskunnan kääntyminen kohti jälkiteollista on jatkanut arvojen ja elä-
mäntavan muutosta yhä individualistisempaan suuntaan (mm. Hauta-
mäki 2000b). Postmodernia ihmistä onkin kuvattu äärimmillään nar-
sistiseksi kuluttajaksi näennäisen rajattomien valintojen markkinoilla.

Sukupolvien välinen sosiaalinen ja kulttuurinen siirto voi olla
runsasta tai niukkaa, positiivista tai myös negatiivista. Sosialisaatiossa
ovat korostuneet enemmän positiivisten pääomien siirrot. Sosiaalista
pääomaa on ja syntyy sekä perheen sisäisissä vuorovaikutussuhteissa,
erityisesti sosiaalisena investointina lapsiin, että perheen yhteyksinä
ympäröivään yhteisöön, sosiaalisena verkostona (Furstenberg &
Hughes 1995). Furstenberg ja Hughes ovat sanoneet pitäneensä pohja-
na Colemanin 1980-luvun lopulla esittämää sosiaalisen pääoman mää-
ritelmää, joka on sisältänyt henkilökohtaiset taidot ja resurssit inhi-
millisenä pääomana.

Teollistunut, moderni yhteiskunta on väheksynyt perheen roolia
sosialisaatiossa (Bertaux & Thompson 1993, 1–5). Bertauxin (1998)
mielestä kansantalouden rinnalle pitäisi nostaa myös ’elämäntalous’,
ihmisen elinvoiman tuotanto. Siinä hän on pitänyt erityisen tärkeänä
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jokapäiväistä kotitaloudessa tehtävää työtä, mm. elämän perustaitojen
opettamista lapselle, kasvatusta ja koulutusta, ravitsemista, kulttuu-
risen ja psyykkisen energian luomista, niin aikuisten kuin lasten ter-
veenä ja hyvällä mielellä pitämistä ja terveeksi hoitamista ja kehon ja
mielen elinvoiman tuottamista. Kotitaloustyön lisäksi niitä tuotetaan
hyvinvointipalveluilla. (Bertaux & Thompson 1997, 19–20; Bertaux
1998) Monet Bertauxin näkemykset ovat mielenkiintoisia mm. siksi,
että hän on mennyt asioiden juurille ja puhunut sekä yhteiskunnan
toiminnan periaatteista että tavallisten, arkisten asioiden merkityksestä
ihmisten hyvinvoinnille ja juuri sen vuoksi jatkuvasti ja perustavalla
tavalla elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä, arjenhallinnasta. Hänen
perustelunsa ovat käytännönläheisiä ja eettisesti kantaa ottavia.

Sosiaalista pääomaa kehittyy välittävissä ja tukea antavissa vuo-
rovaikutussuhteissa. Kotikasvatus vaikuttaa sosiaaliseen ja henkiseen
pääomaan mallioppimisen, asenteiden ja ilmapiirin kautta, tietoisena
ja tiedostamattomana sosialisaationa. Monet kasvatustieteilijät ovat
pitäneet kasvatuksena vain tietoisia ja tarkoituksellisia kulttuurin siir-
topyrkimyksiä, sosialisaatiota (esim. Hirsijärvi 1982/1992; Heinonen
1989; Kivelä 2000, 59–61), paitsi toteutumatonta (Ikonen 2000,
48–49). Kasvatusilmapiiri muovaa yksilön persoonallisuutta ja edistää
tai rajoittaa kehittymismahdollisuuksia lapsen kypsyyskausien mu-
kaan (Piaget & Inhelder 1966/1977; Saarinen ym. 1994 118–137).
Sosiaaliset taidot, jotka ovat olennaisia elämässä menestymisessä
(mm. Goleman 1995/1999, 155–159), opitaan vanhemman ja lapsen
tunnesuhteista, vanhempien, muiden aikuisten ja toisten lasten käyt-
täytymis- ja toimintamalleista (mm. Schneider 1993; Goleman 1995/-
1999, 146–154) ja lapsen omista kokemuksista (mm. Takala 1979,
90). Vuorovaikutustaitojen oppimisessa keskeisen vanhempi-lapsisuh-
teen lisäksi lapsen oma temperamenttikin vaikuttaa kasvatusilmapii-
riin, samoin sisarussuhteet. Vanhempien sosiaalinen kyvykkyys vai-
kuttaa vanhempien väliseen vuorovaikutukseen, vanhempi-lapsisuh-
teisiin, käyttäytymismalleihin ja oppimisen kautta lapsen sosiaaliseen
käyttäytymiseen. Vanhempien keskinäinen suhde vaikuttaa myös mal-
lina. Sosiaalisen pääoman syntymiseen vaikuttavat huomion antami-
nen välittämällä ja tukemalla sekä fyysinen läsnäolo esimerkiksi jär-
jestämällä aikaa yhteisiin harrastuksiin ja yhdessä kotitöiden ym. te-
kemiseen (Furstenberg & Hughes 1995).
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Ihmisten on todettu säilyttävän läpi elämän oman aikuistumisensa
aikakauden ja elämäntilanteen arvoja. Yksilöiden ja kohorttien perus-
arvot ja asenteet ovat heijastaneet melko pysyvästi sosiaalistumisen
aikaisia, merkittäviä elämänkokemuksia ja yhteiskunnallisia olosuhtei-
ta, vaikka sekä yksilöiden että yhteiskunnan olosuhteet muuttuvat
(Inglehart 1977; 1997, 132–136; 331–332; Büttner & Grübler 1994,
7–9; 22; Parikka 1994, 81–82; Abramson & Inglehart 1995, 41–73;
139–146). Eri ikäluokkien kokemukset poikkeavat toisistaan. Suuret
elämäntapamuutokset ovat erilaistaneet vanhempien ja lasten arvo-
maailmoja ja asettaneet vanhempien kasvatustavoitteita koetukselle.

3.3.4 Ali- ja ylisuoriutumiseen johtavia sosiaalista perimää
välittäviä psykologisia tekijöitä

Sosiaalisen perimän välittymistä kuvaavat, sen osailmiöitä koskevat
psykologiset käsitteet selittävät ali- ja ylisuoriutumista suhteessa hen-
kilön potentiaalisiin kykyihin. Tässä tarkastellaan, miten eräät psyko-
logiset käsitteet selittävät sosiaalisen perimän osailmiöitä: tekijöitä,
jotka vaikuttavat ihmisen itsetunnon ja identiteetin kautta hänen ta-
voitteisiinsa ja motivaatioonsa sekä siten suoriutumiseen suhteessa
hänen potentiaalisiin mahdollisuuksiinsa. Sellaisia ovat esimerkiksi
itseään toteuttava ennuste, odotus- ja epäonnistumisansa, attribuutio-
erhe ja opittu avuttomuus. Kukin käsitteiden käyttäjä on määritellyt ne
omasta näkökulmastaan.

Hyvä- ja huono-osaisuuden kierteeseen vaikuttavat osaltaan ob-
jektiivisten syiden ohella myös subjektiiviset tekijät, jotka vaikuttavat
siihen, pystyykö henkilö suuntaamaan ja kehittämään voimavarojaan
tavoitteiden saavuttamiseksi. Subjektiivisilla tekijöillä tarkoitetaan
tässä käsityksiä siitä, mihin voi ja mihin ei voi omalla toiminnalla
vaikuttaa. Käsityksillä vaikuttamismahdollisuuksista tarkoitetaan tässä
sisäistettyjä käsityksiä, jotka on omaksuttu toisilta, esimerkiksi van-
hemmilta, tai opittu omista kokemuksista. Vuorovaikutussuhteissa
sekä onnistumisissa ja epäonnistumisissa oppimalla muodostetut
odotukset omista kyvyistä selviytyä vaikuttavat minäkuvaan, itsetun-
toon ja identiteettiin, joka pyritään pitämään sisäisesti johdonmu-
kaisena, muuttumattomana ja mieluiten myönteisenä. Tässä tarkastel-
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laan sellaisia onnistumisen ja epäonnistumisen syitä, miksi omia tar-
peita ja edellytyksiä tai mahdollisuuksia ei opittujen kognitiivisten
prosessien vuoksi nähdä realistisesti. Mahdollisuuksien realistisella
arvioimisella tarkoitetaan tässä omien voimavarojen riittävyyden oi-
kein arviointia suhteessa ulkoisiin olosuhteisiin ja tavoitteisiin.

Vähän koulutettujen ja alimpien sosiaaliluokkien kulttuurissa on
taipumusta selittää epäonnistumisia kykyjen puutteella, esimerkiksi
”heikolla lukupäällä”, jonka katsotaan ”periytyneen” aina siltä van-
hemmalta, jolla se on huonompi. Ne ovat syitä, joihin itse ei voida
vaikuttaa. Kun koulutettujen ja ylimpien sosiaaliluokkien kulttuurissa
edellinen selitys ei tunnu herkästi hyväksyttävältä, edellisistä kahdesta
vaihtoehtoisesta selityksestä jää jäljelle ”yrittämisen” tai ”lukuhalujen
puute”, joihin voidaan vaikuttaa. Se sisältää mahdollisuuden, että ti-
lanne voi muuttua myöhemmin, esimerkiksi ”lukuhalut parantua”.
Samantapaiset selitykset vaikuttavat myös tyttöjen ja poikien erilai-
sessa selviytymisessä. Esimerkiksi Hoover-Dempseyn ja Sandlerin
(1997, 13–14) mukaan McGillicuddy-DeLisi on havainnut vanhem-
pien stereotyyppisillä käsityksillä sukupuolen vaikutuksesta lapsen
kykyihin yhteyttä lapsen suoritustasoon mm. matematiikassa ja älyk-
kyystesteissä.

Ali- ja ylisuoriutumisella tarkoitetaan tässä suoriutumista suh-
teessa yksilön potentiaalisiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Ali- ja
ylisuoriutumista selittäviä psykologisia syitä voi määritellä kahden
ominaisuuden avulla: näkemys onnistumisen tai epäonnistumisen
syystä (syy itsessä tai ulkopuolella) ja kenen käsitys on (henkilön
oma, muilta omaksuttu tai kokemuksesta opittu vai ulkopuolisen).
Niihin liittyvät käsitykset voidaan esittää nelikentän avulla (taulukko
3–4). Suoriutumisodotukseen liittyviä, todennäköisiä tunnetiloja on
lisätty kuhunkin taulukon ruutuun.

Ali- ja ylisuoriutumiseen johtavat ajattelumallit selittävät tietyltä
osin kulttuurista perimää. Monet empiiriset tulokset ovat tukeneet
oletusta. Omien onnistumisten mitätöintiä itseä väheksymällä on ha-
vaittu alisuoriutuvilla peruskoululaisilla ja lukiolaisilla (Aho 1992),
mutta sen sijaan ei tehtäväorientoituneilla, jotka ovat löytäneet mie-
lekkyyttä älyllisten ponnistelujen kautta ja kokeneet onnistumisen
olevan omassa hallinnassa (Olkinuora 1983, 113). Koulun ali- ja yli-
suoriutujien kuvauksissa (mm. Aho 1992) on nähtävissä joitakin yhtä-
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läisyyksiä lasten tietynlaisiin kulttuureihin sosiaalistumiseen. Myös
peruskoulun 7- ja 8-luokkalaisia koskeneessa tutkimuksessa pääkau-
punkiseudulla on havaittu, että ylisuoriutujat ovat uskoneet ennalta
onnistumiseensa ja menestymiseensä, heillä on ollut vertailuryhmää
parempi itsetunto ja he ovat käyttäneet tarkoituksenmukaisia oppimis-
strategioita.

Alisuoriutujat puolestaan ovat käyttäneet epätarkoituksenmukai-
sempia ja tehottomampia strategioita, ennakoineet epäonnistumistaan,
keskittyneet annettuihin tehtäviin liittymättömään toimintaan, olleet
taipuvaisia epäilemään mahdollisuuksiaan vaikuttaa onnistumiseen
omalla toiminnallaan sekä olleet opettajan kuvauksen mukaan moti-
voitumattomia ja passiivisia. He ovat käyttäneet kuitenkin minää tu-
kevaa attribuutioerhettä. (Onatsu ja Nurmi 1994)

Suoriutumisen tarpeella (Kuusinen 1992, 185) on yhtymäkohtia
elämänhallintaan sisältyvien ominaisuuksien kanssa: tavoitteellisuu-
den, itsekurin ja -hallinnan, sosiaalisten taitojen, itsenäisyyden, itsear-
vostuksen sekä aineellisten, sosiaalisten ja henkisten resurssien hallin-
nan. Suoriutumismotivaatiota on alettu tutkia riskinottohalukkuutena,
jonka mukaan suoritussuuntautunut käyttäytyminen on kuvattavissa
lähestymis- ja välttämispyrkimysten, onnistumisen toiveen ja epäon-
nistumisen pelon, välisenä ristiriitana (Kuusinen 1992, 186; Hautamä-
ki & Hautamäki 1997, 343), yhdistettyinä niihin vielä sisäinen ja ul-
koinen motivaatio (Niemivirta 2004, 47–48). Riskinottohalukkuusteo-
ria lisää ymmärrystä, miksi eri henkilöt, henkilöt eri tilanteissa ja eri-
laisin onnistumisen odotuksin valitsevat yrittämisen tai luopumisen.
Se ei kumoa sosiaalista perimää, vaan tuo siihen eräänlaisen kustan-
nus-hyötyarvion yksilön sisäisen motivaation selittäjänä.
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Ta ulukk o 3 –4 . Ali- ja ylisu oriutumista s elittäviä p syk ologisia k äsityk siä s yid en 
lu on teesta

K äsitys om iin  k yk yih in  n ä hd en  o n nistu misen tai ep äo nn istu m isen 

syy hy n v aiku tetta v uu d esta 

K en en  k ä si-

tys

 Sy y itsessä, v oi v aik uttaa S yy  u lk o pu olella, ei v oi vaik uttaa

O ma a ) po sitiivinen  k au saaliattri-
b uu tio

(seurau s: itseluo ttam us, teh tä-
v äo rien to itun eisu u s, to im in ta-
m otiv aatio  < -->  h yv ä sosiaali-
n en  p erimä)

b ) attrib u utio erh e, o p ittu  av utto m uu s,
epäo nn istu m isan sa

(seurau s: av u ttom uu s, m asentu nei-
suu s, ep ätarko ituk senm u kain en
toiminta, heikk o itseluo ttam us ja
toimintam otiv aatio , luo vu ttamin en  < -
-> heik k o so siaalin en perim ä)

U lk op uo lin en c) po sitiivinen  itseään to teu tta-
v a en n uste tai od o tus, kan n us-
tav a su h tautum in en , mo tiv ointi

(seurau s: po sitiivin en  m inäk u -
v a, itsetu nto , tavo itteellisuu s,
suo ritusmo tiv aatio, tar-
k oitu ksenm uk ain en  to im in ta,
y rittäm inen < --> hy v ä so siaali-
n en  p erimä)

d ) itseään  toteuttava en nu ste, od o -
tusan sa, k ulttu uridepriv aatio , k öy -
h yy denk ulttuu ri

(seurau s: heikk o itseluo ttamu s, ky -
v yttö m yy dentu nn e, masentun eisuu s,
v äh äinen  y rittäminen  < -->  n äk öalat-
tom uu s, o p ittu  av utto m uu s, h eik ko 
sosiaalinen p erim ä)

Kuusisen (1992, 186) mukaan erityisesti voimakkaasti motivoitu-
neiden henkilöiden on todettu olevan taipuvaisia valitsemaan kes-
kinkertaisia tehtäviä. Se vaikuttaa osittain ristiriitaiselta sen kanssa,
että Järvikosken (1996, 42–44) mukaan tilanteen kokevat haasteelli-
seksi henkilöt, joilla on korkeat pystyvyysodotukset ja hyvä psyykki-
nen toimintakyky. Em. ristiriitaisilta vaikuttavia toteamuksia voi ym-
märtää siltä pohjalta, ettei voimakas motivoituminen ja voimakkaat
pystyvyysodotukset ole sama asia ja satu aina yhteen. Voimakas moti-
voituneisuus merkitsee myös sitä, että henkilö kokisi epäonnistumisen
erityisen raskaana, ja siksi riskinotto on sitäkin suurempi. Kuusisen
tarkoittama voimakas motivaatio yhdistyneenä pieneen riskinot-
tohalukkuuteen viittaa tilanteeseen, missä onnistumisen odotuksiin
liittyy epävarmuutta. Voimakkaaseen pystyvyysodotukseen ja haas-
teen kokemiseen liittyy puolestaan oletus, ettei epäonnistumisestakaan
ko. tilanteessa seuraisi lopullinen tai kohtalokas menetys.
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Pystyvyysodotuksia ovat kuvanneet Hoover-Dempsey ja Sandler
(1997) Banduraan viitaten siten, että ne, joilla on heikko pystyvyyso-
dotus, eivät usko selviytyvänsä, yrittävät välttää tilanteita ja vaikeita
tehtäviä, lopettavat yrittämisen ja kun vaikeuksia ilmenee, vaikka ka-
pasiteettia olisi, keskittyvät puutteisiinsa, tehtävän vaikeuteen ja epä-
onnistumisen seurauksiin – mitkä edelleen heikentävät kykyjä ja mo-
tivaatiota, ja mistä taas seuraa luopumista, hidasta tointumista, kyvyt-
tömyyden tunnetta ja epäonnistumisen selittämistä henkilökohtaisilla
puutteilla. Omat pystyvyysodotukset vaihtelevat haavoittuvuudesta
täydelliseen itsehallinnan menetykseen (Hoover-Dempsey ja Sandler
1997, 18).

Oma käsitys syyhyn vaikutettavuudesta – positiivinen
kausaaliattribuutio ja attribuutioerhe

Kausaaliattribuutioilla tarkoitetaan tässä henkilön itsensä uskomia ja
antamia selityksiä epäonnistumisensa ja onnistumisensa syistä, jotka
voidaan nähdä sisäisinä, itse vaikutettavina, tai ulkoisina, ei itse vai-
kutettavina, pysyvinä tai tilapäisinä, yleisinä tai spesifeinä (taulukko
3–4: a ja b). Suoriutumismotivaation tutkimus on siirtynyt kognitiivi-
siin prosesseihin ja erityisesti oppimiseen, koska oppimisessa on ha-
vaittu myös muusta kuin kyvyistä johtuvia eroja. Mm. Weinerin
(1994) saamien tulosten mukaan epäonnistumiseen tai onnistumiseen
vaikuttavina selityksinä, kausaaliattribuutioina, ihmiset ovat nimen-
neet jotain seuraavista neljästä: 1) kyvyt, 2) yrittämisen, 3) tehtävän
vaikeuden ja 4) sattuman. Weiner on kehittänyt tavoitteeseen pyrkimi-
sestä asteittain etenevän, kykyihin ja yrittämiseen liittyvän yhteisöl-
lisen ja yksilöllisen motivaatioteorian. Hän on saanut tukea sille lukui-
sista empiirisistä osatuloksista. Epäonnistumisen selittäminen kykyjen
puutteella merkitsee sitä, ettei henkilö voi sitä itse hallita eikä siksi
myöskään ole vastuullinen. Se aiheuttaa muissa henkilöissä sääliä ja
sympatiaa, eikä siitä rangaista. Henkilössä itsessään se herättää häpeää
ja heikentää suoritusta. Epäonnistumisen selittäminen yrittämisen
puutteella merkitsee, että se on henkilön hallittavissa, ja siksi hän on
vastuullinen. Se aiheuttaa muissa henkilöissä vihaisuutta ja rankai-
semista. Henkilö itse tuntee syyllisyyttä ja parantaa suoritusta. Jos
henkilö itse uskoo, että onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttaa
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ratkaisevasti oma toiminta ja että asioihin voi siten omalla toiminnal-
laan vaikuttaa, itseluottamus on hyvä ja todennäköisesti siitä seuraa
myös yrittämisen halua ja toimintamotivaatiota. Kausaaliattribuutiot
voidaan tulkita myös vaikutettavissa oleviksi. Sekä positiiviset että
negatiiviset kausaaliattribuutiot voivat olla tosia tai epätosia.

Attribuutioerheeksi nimitetään tässä ajattelutapaa, jossa henkilö
uskoo ainakin osittain tosiasioiden vastaisesti epäonnistumisensa syi-
den olevan henkilön itsensä ulkopuolella eikä hänen omilla toimillaan
hallittavissa tai vaikutettavissa. Se johtaa alisuoriutumiseen suhteessa
potentiaalisiin kykyihin, epäonnistumiset vahvistavat attribuutioer-
hettä ja selitysmalli siirtyy sukupolvelta toiselle. Attribuutioerheessä
onnistuminen selitetään johtuneeksi aina itsestä riippumattomista,
ulkoisista tekijöistä, mutta epäonnistumiset tulkitaan itsestä, sisäisistä
tekijöistä, riippuviksi (Kuusinen 1992, 181–182; Onatsu & Nurmi
1994). Se pitää yllä heikkoa itsetuntoa. Sekä Parikan (1994) kuvaama
putoajien kierre että attribuutioerhe ovat ilmaistavissa Antonovskyn
(1987/1988) teorian mukaan kokemukseen perustuvana tunteena
yleisten voimavarojen riittämättömyydestä, vaikutusmahdollisuuksien
puutteesta, elämän merkityksettömyydestä ja tapahtumien aiheutumi-
sesta käsittämättömistä, ulkopuolisista voimista ja sen synnyttämästä
avuttomuudesta (Niemelä 1991). (Ks. luvut 2.2, taulukko 2–2, ja
3.5.3)

Attribuutioerheessä alkuperäiset syyt ovat hämärtyneet eikä mi-
näkäsitys ole realistinen. Ne johtavat alisuoriutumiseen. Kau-
saaliattribuutiot synnyttävät helposti kehiä, joissa odotukset toteutuvat
ohjaamalla käyttäytymistä ja vaikuttamalla valintoihin. Kausaaliatt-
ribuutiot vaikuttavat myös henkilön identiteettiin eli itseä ja minää
suhteessa muihin koskeviin kognitiivisiin konstruktioihin. Minäkuvaa
ylläpitäviä attribuutioerheitä, sitkeästi säilyviä uskomuksia onnistu-
misten ja epäonnistumisten selityksistä, on todettu mm. koulussa suh-
teessa potentiaalisiin kykyihinsä ali- ja ylisuoriutuvilla. Itseä vahin-
goittavat, tehottomat ja epätarkoituksenmukaiset ajattelutavat ja op-
pimisstrategiat voivat siirtyä perheittäin sosiaalisena perimänä ja joh-
taa alisuoriutumiseen (mm. Rumberger 1995). Vastaavasti sosiaalise-
na perimänä voivat siirtyä myös ylisuoriutumiseen johtavat ajattelu- ja
oppimisstrategiat. Ne auttavat ymmärtämään mm. kykyjen ja koulu-
menestyksen sekä elämässä selviytymisen välistä ilmeistä epäsuhtaa ja
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ehkä myös, miksi toiset luopuvat helpolla yrittämästä tai valitsevat
epätarkoituksenmukaisia toimintatapoja. On todettu, että vähäisellä
tulo- ja koulutustasolla vanhemman rooli on ollut muita passiivisempi
johtuen mm. elämänkokemuksen opettamasta yleisestä vaikutus-
mahdollisuuksien vähäisyydestä (Hoover-Dempsey & Sandler 1997,
7, 13–17).

Attribuutioerheteoria kykenee selittämään mm. syrjäytymisen ja
huono-osaisuuden kierrettä ja siten psykologista sosiaalista perimää
väärän tiedostamisen ja helpon luovuttamisen kautta, ts. myös opittu-
jen, subjektiivisten kognitioiden ja niiden vaikuttaman motivaation
puutteen ja heikon yrittämisen vuoksi. Positiiviset kausaaliattribuutiot
ylläpitävät yrittämisen halua ja ponnisteluja (mm. Hautamäki 1997,
42) ja ylläpitävät itsestä riippuvaa hyväosaisuutta ja hyvää kierrettä.
Kielteisten ja myönteisten uskomusten säilymistä lisää se, että kausaa-
liattribuutioilla on taipumus muodostaa kehiä. Ihminen pyrkii mielui-
ten mahdollisimman myönteisen minäkuvan ylläpitämiseen, mutta
kuitenkin sisäisesti johdonmukaiseen, eheään ja jatkuvaan jopa siinä
määrin, että se voi ylittää myönteisyyden ja sosiaalisen hyväksyttä-
vyyden (Zetterberg 1977, 37–39). Sen turvaamiseksi hän valikoi infor-
maatiota, kompensoi negatiivisiksi ja kuvaan sopimattomiksi koettuja
ominaisuuksia ja eheyttää myös niitä kokonaisuuteen sopivilla selityk-
sillä, attribuutioilla (Kuusinen 1992, 187–188, 195–196). Sitä ovat
tukeneet tulokset, joiden mukaan osa koulussa ja työelämässä huo-
nosti selviytyneistä on jatkanut vaihtoehtoisen alakulttuurisen itsetun-
non rakentamista (Rönkä 1997, 164–170). Sosiaalista perimää näissä
kognitiivisissa prosesseissa siirtyy sukupolvesta toiseen perheittäin tai
sosiaaliryhmittäin ennakko-odotuksina ja sitkeästi säilyvinä uskomuk-
sina onnistumisten ja epäonnistumisten syistä, attribuutioina.

Uskomus kyvyttömyydestä vaikuttaa onnistumisen tai
epäonnistumisen syihin

Sosiaalisen perimän kannalta ovat mielenkiintoisia selityksiä myös
opittu avuttomuus ja epäonnistumisansa, joita mm. Onatsu ja Nurmi
(1994) ovat pitäneet heikkoon koulumenestykseen johtavina tehotto-
mina, epätarkoituksenmukaisina ja itseä vahingoittavina ajattelu- ja
toimintastrategioina. Ne voivat siirtyä sukupolvelta toiselle ja välittää
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osaltaan sosiaalista perimää. Opitulla avuttomuudella tarkoitetaan täs-
sä aiempiin kokemuksiin ja oppimiseen perustuvaa ennakko-odotusta
tai asennoitumista sen seurauksena, etteivät aiemmatkaan omat, lä-
heisten tai identifioitumisen kohteena olevan sosiaalisen ryhmän pon-
nistelut ole tuottaneet tulosta, minkä johdosta henkilö lakkaa yrittä-
mästä ja suoriutuu potentiaalisia mahdollisuuksiaan huonommin. Siinä
ulkoisten tapahtumien hallitsemattomuus on heikentänyt toimintamo-
tivaatiota ja oppimiskykyä sekä lisännyt masentuneisuutta (Rauhala
1991, 84), eikä oleviakaan resursseja siksi saada käyttöön. (Kuusinen
1992, 181–182; Onatsu & Nurmi 1994) (Taulukko 3–4: b)

Elkind (1981, 108–109) sekä Onatsun ja Nurmen (1994) mukaan
Seligman v. 1975 ovat kuvanneet opittua avuttomuutta yrittämisen
lakkaamisena sen seurauksena, etteivät mitkään ponnistelut ole aikai-
semminkaan tuottaneet tulosta. Cantorin ja myös Seligmanin kuvaa-
massa opitussa avuttomuudessa henkilö ei usko, että tapahtumiin ja
onnistumiseen voi vaikuttaa omilla teoilla (Onatsu & Nurmi 1994),
mikä johtaa ennakolta luovuttamiseen, yrittämisen puutteeseen ja ma-
sennukseen vaikuttaen yksilön käsitysten, konstruktioiden, kautta
toimintamotivaatioon (Kuusinen 1992, 181–183). Kouluttamattomilla
vanhemmilla on havaittu elämänkokemuksesta opittua alistumista vai-
kuttamismahdollisuuksiensa vähäisyyteen (Hoover-Dempsey & San-
dler 1997), mikä osaltaan selittää koulutuskulttuurin periytymistä. Ne
voivat selittää vanhempien tavoitteita, arvoja, asenteita, itsetuntoa ja
kasvatustapoja, joilla kohdataan koulun ja kouluympäristössä toimi-
vien tavoitteita, arvoja, asenteita ja toimintakäytäntöjä. Se ei sulje pois
syrjäytymisen, huono-osaisuuden jne. vahvaa riippuvuutta myös ai-
neellisista, ulkoisista ja objektiivisista tekijöistä.

Epäonnistumisansalla tarkoitetaan tässä henkilön omiin kogni-
tioihin perustuvaa, hänen potentiaalisia kykyjään vastaamatonta en-
nakko-odotusta pystyvyydestään tai mahdollisuudestaan suoriutua,
mikä ohjaa häntä epätarkoituksenmukaisten toimintojen valintaan,
epäonnistumiseen ja kykyihinsä nähden alisuoriutumiseen. Huonon
itsetunnon ja epäonnistumisen pelon vuoksi henkilö keskittyy onnis-
tumisen kannalta irrelevanttiin toimintaan ja jälkeenpäin siihen liittyy
usein minää tuhoavaa attribuutioerhettä (Kuusinen 1992, 181–182;
Onatsu & Nurmi 1994). (Taulukko 3–4: b)
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Odotusansa ja epäonnistumisansa sisältävät palautteen tai koke-
muksen vaikutusta. Ne voivat siirtyä sosiaalisena perimänä sukupol-
velta toiselle. Ne on kytkettävissä arvostuksen, hyväksynnän, pätevyy-
den ja kyvykkyyden tarpeiden tyydyttymättömyyden kautta itsetunnon
ja identiteetin muovautumiseen. Epäonnistumisansa liittyy omiin kog-
nitioihin, kun taas odotusansa ulkopuolisten odotuksiin. Itsetunto vai-
kuttaa motivaatiotasoon, jolla vastoinkäymisiä pyritään voittamaan
(Baumrind 1997, 324).

Avuttomuus on omien voimavarojen puutetta ja kykenemättö-
myyttä vaikuttaa elämäänsä. Tanninen ja Julkunen (1993) ovat erotta-
neet avuttomuuden ja deprivoituneisuuden ja todenneet ne empiiri-
sessä tutkimuksessakin eri asioiksi. Deprivaatiolla tarkoitetaan tässä
sekä yhteiskunnallisten syiden että perheen ja yksilön aineellisten,
sosiaalisten ja henkisten voimavarojen puutteen vuoksi tarpeiden pit-
kään jatkuvaa ja vakavaa vajaatyydytyksen tilaa, joka voi ilmetä ma-
sentuneisuutena ja turhautumisena epäonnistumisesta, voimattomuu-
tena ja toivottomuutena kasautuvista ongelmista ja kykenemättömyy-
dentunteena vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin, sekä elä-
mänhallinnan puutteena.

Kulttuurisen perimän välittymistapaa yksilöillä, perheissä ja sosi-
aaliryhmissä selittävät osin mm. teoriat epäonnistumisansasta ja attri-
buutioerheestä, opitusta avuttomuudesta ja ennakko-odotuksista, jotka
johtavat epäonnistumisen ennakointiin, motivoitumattomuuteen, pas-
siivisuuteen, liian vähään yrittämiseen, helposti luovuttamiseen ja
alisuoriutumisen kierteeseen (mm. Olkinuora 1983, 113; Aho 1992;
Kuusinen 1992, 181–182; Onatsu & Nurmi 1994; Weiner 1994; Hoo-
ver-Depmsey & Sandler 1997, 13–14). Ne heikentävät edelleen to-
dennäköisesti entuudestaan heikkoa itsetuntoa ja minäkäsitystä.

Ulkopuolisilta omaksuttu käsitys kykenevyydestään vaikuttaa
elämäänsä

Deprivaatio antaa huonot lähtökohdat seuraavan sukupolven elämän-
hallinnan voimavarojen karttumiselle ja myöhemmälle elämässä sel-
viytymiselle. Siten deprivaatiolla voidaan tarkoittaa sekä huono-
osaisuutta sosiaalisen perimän syynä että sen seurauksena seuraavan
sukupolven huono-osaisuutta. Deprivaatiota on käytetty yläkäsitteenä
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monenlaisille epäonnistumisille ja vaikutusmahdollisuuksien puut-
teelle (mm. Jonsson & Kälvesten 1964; Rutter 1972; Allardt 1976, 49,
167–180; 1977, 14–17; Berthoud 1976, 175; Holman 1978; Quinton
& Rutter 1988; Hessle 1988; Rauhala 1991, 84; Kyrönseppä & Rau-
tiainen 1993, 47; Tanninen & Julkunen 1993, 147–150; Mannila 1996;
Rönkä 1999).

Lapsen deprivaatiolla tarkoitetaan tässä kasvuolosuhteiden ai-
neellisten, sosiaalisten ja henkisten puutteiden vuoksi lapsen ke-
hitystarpeiden vakavaa, pitkäaikaista vajaatyydytystä, joka haittaa
yksilön normaalia kehitystä ja toimintaa. Kyrönseppä ja Rautiainen
(1993, 47) ovat tarkoittaneet lapsen deprivaatiolla sitä, että lapselta on
puuttunut sellaista, mikä on keskeistä hänen kehityksensä kannalta.
Lapsi voi oppia avuttomaksi jo kotona, jolloin se on sosiaalista perin-
töä. Se voi syntyä myös vasta koulussa toistuvien epäonnistumisten
seurauksena, mitä vanhemmat eivät voi estää. Opittua avuttomuutta
seuraa alemmuudentunne. Kokemuksesta opittua avuttomuutta voi
siirtyä seuraavalle sukupolvelle osana kodin kulttuuriperintöä. Se voi
myös olla sosiaalisille ryhmille yhteistä kokemusta ja muuttua elä-
mänhallinnan kannalta huonoksi sosiaaliluokan kulttuuriperimäksi,
osaksi kulttuurideprivaatiota. Onatsu ja Nurmi ovat todenneet useihin
tutkimuksiin viitaten, että itseä vahingoittavaa ajattelu- ja toiminta-
strategiaa leimaa epävakaa ja melko heikko itsetunto ja pyrkimys kek-
siä jo ennalta omaan kyvyttömyyteen viittaava selitys epäonnistumi-
selle, mistä seuraa vähäinen yrittäminen, harjoittelusta luopuminen ja
liian korkeat tavoitteet. Alemmuudentunne ja häpeä heikentävät suo-
rituksia, toimintamotivaatiota ja aiheuttavat masennusta.

Sosiaaliluokkiin sidonnainen ali- ja ylisuoriutuminen suhteessa
henkilön potentiaalisiin kykyihin selittää kulttuurista perimää ja tar-
kentaa sisäisiä prosesseja, joiden kautta perimä voi välittyä. Aiemmin
mainitun kulttuurideprivaation (Lehtisalo & Raivola 1992, 67), köy-
hyydenkulttuurin (Parikka 1994), muodostumista voi ymmärtää Kuu-
sisen (1992, 188) kuvaamien motivaatioteorioiden avulla. Jos mikään,
mitä tekee, ei vaikuta lopputulokseen, henkilö lakkaa yrittämästä.
Syntyy kehä, jossa odotukset ohjaavat myös myöhempää käyttäyty-
mistä ja varmistavat edelleen odotusten toteutumista. (Taulukko 3–4:
d)
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USA:ssa Hoover-Dempseyn ja Sandlerin (1997) analysoimat,
keskenään melko ristiriitaisiltakin vaikuttaneet tutkimukset 1980- ja
1990-luvuilta vanhempien roolikäsitysten yhteydestä lasten koulun-
käyntiin ovat paljastaneet yhteisön kulttuurin merkitystä. Normi van-
hempien aktiivisesta tai passiivisesta roolista lastensa kasvattajina on
kulttuurisidonnainen. Monilla alhaisen tulotason vanhemmilla aktiivi-
sen vanhemman roolin muodostumista on kumulatiivisesti estänyt
myös vähäinen koulutus, ympäristön lannistava asenne ja joidenkin
vanhempien yleiset elämänkokemukset vaikuttamismahdollisuuksien-
sa vähäisyydestä. Lapsen koulunkäynnin kannalta voivat olla merki-
tyksellisiä myös muut perheenjäsenet (Hoover-Dempsey & Sandler
1997, 7, 15–17).

Vanhempi-lapsisuhteissa odotusansa terminä kuvaa negatiivisia
odotuksia, jotka siirtävät negatiivista sosiaalista perimää. Sosiaalisena
perimänä voi siirtyä yhtä hyvin myös positiivisia onnistumisen odo-
tuksia, jotka johtavat ylisuoriutumiseen ja vahvistavat positiivista peri-
mää. Koulumenestykseen odotusansa voi välittyä vanhempien, tove-
reiden, muun ympäristön ja opettajienkin ennakkoasenteista. Odotus-
ansalla on tarkoitettu lapseen (oppilaaseen) kohdistuvia odotuksia,
jotka ovat ristiriidassa lapsen tarpeiden ja edellytysten kanssa (Lämsä
1996, 84–87). Odotukset voivat olla yksipuolisen ja aiheettoman nega-
tiivisia, palaute keskittyä vain puutteisiin ja epäonnistumisiin tai il-
maista odottajan pettymyksen odotusten oltua väärin mitoitettuja. Ta-
voitteet voivat olla sekä yli- että alimitoitettuja. Jos koulu ei anna riit-
täviä oppimishaasteita lahjakkaille (Hotulainen 2003, vii-viii), jäävät
kykyjen mukaisen menestymisen jatkossa tarpeelliset oppimisstrate-
giat kehittymättä. Odotusansa liittyy vain harvoin tietoisiin intentioi-
hin, sillä tuskin kukaan vanhempi toivoo lapsensa tai opettaja oppi-
laansa epäonnistumista. Kouluhäiriöisen ja tarkkailuoppilaan kasva-
tuksen ja opetuksen jopa keskeisimpänä pyrkimyksenä on murtaa
oppilaan usko omasta kyvyttömyydestään (Ojanen 1987, 10). Lämsän
kuvaama odotusansa on sosiaalisen perimän kanssa kilpaileva oletus
koulussa epäonnistumiseen johtavista tekijöistä. (Taulukko 3–4: c-d)

Itseään toteuttavalla ennusteella tarkoitetaan tässä ulkopuolisen
toiselle henkilölle ilmaisemia perusteettoman negatiivisia odotuksia
tämän heikoista onnistumisen mahdollisuuksista, mitkä odotukset
heikentävät tämän luottamusta itseensä ja onnistumiseensa sekä johtaa
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siten hänen alisuoriutumiseensa suhteessa potentiaalisiin mahdolli-
suuksiin. Itseään toteuttavassa ennusteessa (Maslow 1962/1968, 99) ja
odotusansassa epäonnistumisen ennakoijat ovat ensin ulkopuolisia.
Odotusansa ja itseään toteuttava ennuste syntyvät oppimisen tuloksena
ja toteuttavat sisäistynyttä epäonnistumisen odotusta, mikä vaikuttaa
mm. yksilön tavoitetasoon, motivaatioon, itsetuntoon ja ponnistelun
jatkamiseen tai lopettamiseen. Sitä kautta ne osaltaan vahvistavat ja
ylläpitävät sosiaalista perimää. Vanhempien ennakkokäsityksen, ja
siten myös perittyjen asenteiden, voimaa on osoittanut Mäkisen
(1993) tulos, että oppilaat ovat arvioineet jälkeenpäin peruskoulu-
menestystään vanhempiensa ennen kouluikää tekemän positiivisen tai
negatiivisen kouluvalmiusarvion suuntaisesti, tosiasiallisesta menes-
tyksestään riippumatta. Husénin (1987, 97–98) mukaan on ollut useita
tutkimustuloksia itseään toteuttavien positiivisten ennusteiden vaiku-
tuksesta koulumenestykseen ja jopa älykkyysosamäärän noususta
Rosenthalin ja Jakobsonin tutkimuksessa. (Taulukko 3–4 d)

Vanhempien käsitykset lapsesta vaikuttavat todennäköisesti lap-
sen kouluminäkuvan kautta (Mäkinen 1993). Ne toimivat positiivisina
itseään toteuttavina ennusteina, parantavat suoritusmotivaatiota ja
oletettavasti suhteellista suoriutumista. Mm. Husén (1987) on toden-
nut, että positiiviset odotukset, kannustus ja usko yrittämisellä onnis-
tumiseen lisäävät tarkoituksenmukaista toimintaa, ponnisteluja ja yli-
suoriutumista ja päinvastaiset alisuoriutumista. Ylisuoriutuminen pa-
rantaa entuudestaan keskitasoa parempaa tai hyvää itsetuntoa ja minä-
käsitystä. (Taulukko 3–4: c)

Toisaalta myös kannustamisen ja palkkioiden vaikutuksesta sisäi-
seen motivaatioon on ollut tutkimuksiin perustuen ristiriitaisia käsi-
tyksiä. Cameron ja Pierce (1994) ovat muiden tutkimusten meta-
analyysin perusteella todenneet, että verbaaliset palkkiot, kuten kiitos
ja tunnustus, lisäävät sisäistä motivaatiota, eivätkä tuntuvatkaan palk-
kiot alenna sitä. Sen sijaan ennalta tiedetty, kouriintuntuva ja suori-
tuksen tasosta riippumaton palkkio alentaa sisäistä motivaatiota, koska
se voi toimia lahjuksen tavoin. He ovat arvioineet ristiriitaisten johto-
päätösten aiheutuneen käsitteistä, operationalisoinneista ja tulosten
liiallisesta yleistämisestä. USA:ssa Stevenson ym. ovat havainneet,
että amerikkalaisten vanhempien matalat odotukset yhdistyneenä hei-
dän positiivisiin asenteisiinsa lasten kaikkiin suorituksiin riippumatta,
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millaisia ne ovat olleet, ei ole rohkaissut lapsia ponnistelemaan, ja
suoritukset ovat jääneet paljon alle mm. Amerikan kiinalaisten ver-
rokkien (Hoover-Dempsey & Sandler 1997, 22).

3.3.5 Keskeisimmät johtopäätökset perheenjäsenten
sosialisaatiosta sosiaalisen perimän välittäjänä

Seuraavaan on koottu tiivistäen keskeisimmät johtopäätökset sosiaali-
sen perimän välittymisestä erityisesti vanhempi-lapsisuhteessa vuoro-
vaikutuksen laadun, tietoisen ohjauksen ja mallien kautta, mutta myös
muiden kasvuolosuhteiden vaikuttaessa sosiaalistumiseen.

1a. So siaaliset pääomat, ku ten  h yvät lap si- van hempisuh teet ja mu ut hyv ät
so siaaliset suh teet, parantavat laps en  elämäss ä s elv iy tym istä.

Perustelut: Hyvät lapsi-vanhempisuhteet, jotka sisältävät sekä emotionaalisen
suhteen että vanhempien käyttämät ohjaustavat, vaikuttavat ensimmäisinä
sosiaalisina pääomina lapsen elämänhallinnan voimavaroihin ja siten elämäs-
sä selviytymiseen. Sosiaalinen perimä välittyy perheen vastavuoroisissa sosi-
aalisissa suhteissa tiedostamattoman ja tietoisen sosiaalistumisen kautta elä-
mänhallinnan sosiaalisiksi ja henkisiksi pääomiksi. Ne ilmenevät mm. arvois-
sa, käyttäytymismalleissa, itsetunnossa ja identiteetissä.

1b . So siaaliset, henkiset ja taloud ellis et pääom at ovat elämän hallinnan voima-
varo ja elämäss ä s elv iyty miseen.

2. Laps en kas vatus ilm ap iir iss ä ja van hempien kasvatus käyttäytym isessä
merk ittävimp iä tek ijöitä lap sen  tasapainoisen, nor maalin ja sos iaalises ti
hy väksy ty n k ehity ksen k an nalta ov at:

a) lämp ö ja h yv äks yntä,
b) oh jaavu us, r ajo itettu s alliv uus , v alvon ta, v aativu us  ja kann ustus,
c) tu rv allisu us  ja kasv uolojen ulk ois ten p uitteiden v ak aus ,
d) jo hd onm ukais uus ,
e) my ön teiset m allit ja
f) to im intavirikkeiden koh tuu llinen r un sau s.

Äärimmäisy yd et eiv ät ole h yv äks i.
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3. Laps iss a o n hav aittu  tiettyjä s osiaalis en käyttäytym isen tyy ppejä seuraavis-
sa k asv atu silmapiireis sä yleis emm in ku in muiss a:

a) lämp imässä, salliv an  oh jaavassa tai rajallis en sallivas sa, v irikkeis essä,
vu or ovaiku tu ksellisessa ja turv allis en vakaassa:

– rakentavaa h ark its ev uutta, aktiivisu utta, tavoitteellis uutta, s osiaalisu utta
ja v astuun tu ntoisu utta,

b) lämp imässä, rajoittavan  oh jaavassa, niu kkavirik keisessä ja n iuk kav uo-
ro vaiku tuk sises sa k asv uympäristö ssä:

– mu kautu vaa h ark its ev uutta, k otiin su untautuv uutta, y ksinäisy yteen tai-
pu vu utta, tasap ain oisu utta ja tu nno llisu utta,

c) to rjuvan tai viham ielis en rajoittavassa, n iu kkavir ik keises sä, n iuk ka-
vu ov aik utu ks isessa ja turv attoman epävak aassa:

– ah dis tu neisuu tta, sos iaalista avuttom uu tta, alttiu tta k ius atu ks i tulemi-
selle, var au tu neisu utta, vetäy ty vyy ttä ja s yrjäy tym istaipum usta, itseen
ko hd istuvaa agg res siivisuu tta, its eluottam uk sen  pu utetta, passiivisu ut-
ta, harrastu ks etto mu utta ja

d) to rjuvan tai vih am ielisen salliv as sa, vähän toim in nallis uu tta oh jaavas-
sa, niu kkavu oro vaik utu ksisessa ja itsekkään  aikuisk esk eis es sä:

– ag gr ess iiv is uutta, taip umu sta k ius aamis een  s ekä ristiriito ih in koton a ja
to vereiden  k ans sa, lyhy tjänn itteis yy ttä, tov erisuu ntautuneis uutta ja -
sido nnaisu utta, hu vittelun  h alu a ja alttiu tta epäs os iaaliseen käy ttäyty-
miseen.

Lapsen luonnolliset kehitysvaiheet aiheuttavat muutoksia käyttäytymisessä,
vaikka käyttäytymispiirteissä on havaittu tietynlaista jatkuvuutta.

4a. Po sitiivis et en nakk o-o dotuk set, k an nus tus  ja itselu ottamu s edesau ttavat
hy vää k oulum enesty stä ja y lisuo riu tu mista. Neg atiiv iset enn akk o- odo tuk -
set, kannu stuks en ja itseluo ttamu ks en puu te jo htavat k yky ih in näh den h ei-
ko mpaan  ko ulu tu sur aan  ja alis uo riu tum iseen .

Perustelut: Tunne, että onnistuminen on omassa hallinnassa, lisää tehtäväori-
entoitumista. Vastaavasti tunne, ettei menestyminen ole omassa hallinnassa
lisää tavoitteista liian vähällä yrittämisellä luopumista ja sen saavuttamisen
kannalta epätarkoituksenmukaista toimintaa.
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4b . Vanh emp ien  k oulukielteis yys  alen taa ko uluss a m en estymisen arvo a.

Perustelut: Vanhempien koulukielteisyys alentaa lapsen näkökulmasta kou-
lussa menestymisen arvoa, tehtäväorientoitumista ja johtaa siten alisuoriutu-
miseen.

5. Po jilla vanh emp ien  eron  jälk een  on  enem män  o ngelmo itumisrisk iä kuin
ty tö illä, mikä liittyy usein  jo  en nen eroa h eik entyn ees een  isäs uhteeseen ja
perh een jäs en ten  vu or ovaiku tu son gelmiin.

Perustelu: Erossa usein isä etääntyy myös tunnetasolla lapsistaan, mikä ole-
tettavasti vaikuttaa enemmän poikiin kuin tyttöihin. Isä on pojalle myös sa-
maistumisen kohde.

6. Vanh emp ien  eros sa lapsen k eh ity starp eid en kannalta laps i-v an hem pis uh -
teen  laatu  ja p erh eilmapiir i m yös  eroa ed eltän een ä aik ana o vat ratk ais e-
vamp ia kuin ero  sinänsä.

Perustelu: Vanhempien, erityisesti yksinhuoltajan, aineelliset, omat sosiaali-
set ja henkiset voimavarat heikkenevät eron jälkeen ja usein jo sitä edeltä-
neessä perheilmapiirissä.

7. Vanh emm uud en  malleja periy ty y o pittu ina ja tiedo stamatto minak in käyt-
täyty mismallein a o milta vanhemm ilta, ts . v anh em muu s p er iytyy ps yko so-
siaalisesti.

Lisäehto: Vanhemmuuden aikainen elämäntilanne ja oma emotionaalinen
kypsyys vaikuttavat, miten perittyihin vanhemmuuden malleihin turvaudu-
taan käytännössä.

3.4 Sosiaalinen perimä koulutuksessa – koulutuksen
kulttuuriperimä

Tämän pääluvun tarkastelut liittyvät yksilön elämänkierrossa koulu-
ikään ja nuoruuteen (luku 3.2: kuva 3–1) ja siinä koulutukseen.
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3.4.1 Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus koulutuksellisen
eriarvoisuuden ylläpitäjänä

Niukan koulutustarjonnan yhteiskunnassa on koulutettu säännönmu-
kaisesti vain varakkaiden, ylempien sosiaaliluokkien lapset, mikä on
yleensä taannut sosiaalisen aseman säilymisen ja hyväosaisena pysy-
misen. Koulutuksellinen epätasa-arvoisuus on historiallisesti juontunut
taloudellisesta ja sosiaalisesta epätasa-arvoisuudesta, kulloisenkin
elinkeinorakenteen tarpeista ja yksityiskoulujärjestelmästä. Rinnak-
kaiskoulujärjestelmässä kouluttautuminen on ollut kallista, koulutus-
tarjonta niukkaa ja keskittynyt kaupunkeihin, syrjinyt pitkään tyttöjä
ja eriytynyt sukupuolen mukaan, koska sen tavoitteena on ollut tuottaa
virkamiehiä ja mahdollistaa heidän lastensa koulutus (esim. Huuhka
1955; Kivistö & Vaherva 1979, 147–149; Kivinen 1988, 18–61). Niu-
kan koulutustarjonnan aikana oppi- ja korkeampaan koulutukseen
hakeutumiseen ovat vaikuttaneet paljon myös alueelliset erot (Antikai-
nen 1974), mitkä ovat lisänneet kouluttautumisen kalleutta ja vaikeut-
ta koululaisen vieraalla paikkakunnalla asumisenkin vuoksi. Rinnak-
kaiskoulujärjestelmän vallitessa koulutus on siten myös ylläpitänyt
sosiaalisen eriarvoisuuden kierrettä (Sinisalo 1979, 187, 190). Mitä
jyrkempiä ovat eri yhteiskuntien sosiaaliluokkien väliset sosiaaliset ja
taloudelliset valtarakenteet olleet, sitä enemmän koulutuksen on nähty
uusintaneen luokkarakenteita ja muodostaneen sosiaalisen liikkuvuu-
den esteitä (Bourdieu & Passeron 1970/1977; Berthoud 1976, 115–
120; Illich 1977). Koulutusmahdollisuuksien lisääntyessä ja yhteis-
kunnan ottaessa enemmän vastuuta koulutuksen kustannuksista kou-
lutus on lisännyt sosiaalista liikkuvuutta Suomessa 1930-luvulta 1960-
luvulle (Elovainio 1993) ja erityisesti suurista ikäluokista alkaen (mm.
Karisto 1985; Kivinen 1988, 59–61; Isoaho ym. 1990; Nurmi 1998,
28–33, 98–131, 153–173).

Koulutusjärjestelmää on elinkeinorakenteen ja mm. työtehtävien
tieto- ja taitovaatimusten muuttuessa ja kohotessa ollut pakko uudistaa
(mm. Ahola 1990, 39–44; Lehtisalo & Raivola 1992, 40–50; Elovai-
nio 1993; Takala 1995, 34–40) tuomalla koulutusmahdollisuudet peri-
aatteessa kaikkien ulottuville. Yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymisen
aikaan koulutuksen laajentamista koko ikäluokkaan on perusteltu in-
vestointina inhimilliseen pääomaan. Silloin keskeisiä arvoja ovat ol-
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leet lahjakkuusreservien saaminen koulutukseen ja tasa-arvoisuus (Ki-
vistö & Vaherva 1979, 147–160, 203–220; Antikainen 1986, 12–17;
Kivinen 1988, 203–222). Yhtenäinen yhteiskunnan ylläpitämä koulu-
järjestelmä on tavoitellut eräällä tavalla lähtökohtien tasa-arvoa, kun
muu sosiaalipolitiikka on tulonsiirtojen kautta toiminut lopputuloksen
tasa-arvon lisäämiseksi (Heikkilä 1994, 286). Laajentamalla koulu-
tusmahdollisuudet koko ikäluokkaan on merkittävästi vähennetty ta-
loudellisen eriarvoisuuden vaikutusta koulutuksen hankkimisessa.
Vanhempien taloudellisten mahdollisuuksien erilaisuus on kuitenkin
vaikuttanut aina ja vaikuttaa edelleen koulutukseen.

Koulutuksellisen eriarvoisuuden syynä on nähty myös eri sosiaa-
liluokissa vallinnut erilainen koulutuksen kulttuuriperimä. Koulutuk-
sen on katsottu puolestaan ylläpitäneen tai lisänneen taloudellisen
eriarvoisuuden kierrettä ja sosiaaliluokkarakenteita (Illich 1977). Se
on pätenyt rajoitettujen koulutusmahdollisuuksien yhteiskunnissa,
erilliskoulujärjestelmissä. Mm. Suomessa aiemmin kansalaisaktiivi-
suudella koulutuspaikkoja lisäämällä ja 1970-luvulla valtakunnallises-
ti toteutetulla yhtenäiskoulujärjestelmällä on tietoisesti pyritty murta-
maan koulutuksellista ja siten myös sosiaalista eriarvoisuuden kierret-
tä. Yhteiskuntien historiallisesti erilaisissa koulutus- ja sosiaalisissa
rakenteissa kierrettä ylläpitäneiden syiden painopiste on siten ollut eri
kulttuureissa erilainen ja ajan mukaan muuttuva. Kokonaan toisenlai-
sesta ”eriarvoisuudesta” on sen sijaan kysymys Illichin (1977) mielipi-
dekirjassaan esittämästä väittämästä, että koulupakko ja koulutusjär-
jestelmä legitimoivat sen läpikäyneille sertifikaattien avulla muodolli-
sen ammattipätevyyden ja oikeuden kyseisiin työpaikkoihin ja sulke-
vat ulkopuolelle ne, joilta ko. koulutus puuttuu, mikä ylläpitää sosi-
aalista eriarvoisuutta. Koulutuksen substanssia tuskin voisi kuitata
kevyemmin.

Yk si lö id enk in va lin toi hi n v aik ut tane et  sy yt sa man lai st enki n kou-
lutu s-  ja  so si aal ist en  ra ken te ide n v al lit ess a voi vat  p ain ott ua  er i t ek ijö ihi n.
Os a joh tuu  v anh emp ie n k oul ut usku lt tuu rip er imä stä , kut en ko ulu tu ks en
ar vo stu kse st a j a k ou lut ust as ota voi tt eis ta, mutt a myö s l aps i- van hempi -
su ht eit a j a kas vuo lo ja laa je mma sta ki n kas vuy mp äri stö st ä a rvo in een ,
as en teine en  ja  no rmein een .
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3.4.2 Koulutusmyönteisyys ja koulukielteisyys koulutuksen
kulttuuriperimän välittäjinä

Suomalaisten koulutuskulttuurissa sukupolvesta toiseen on vaikuttanut
kaksi vastakkaista asennetta, toisaalta koulutusmyönteisyys, toisaalta
koulukielteisyys (Antikainen 1996, 256–257). Eri sukupolvien erilai-
set koulukokemukset ovat näyttäneet heijastaneen yhteiskunnallisia
olosuhteita, omaa elämäntilannetta ja kulloisenkin koulutuksen lu-
paamaa elämän paranemista, mitkä ovat antaneet merkityssisältöjä
koulutukselle ja yleissävyn myös kouluasenteille. Koulutuksen kult-
tuuripääoma on periytynyt oletettavasti mm. koulutustavoitteina.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on perinteisesti arvostettu koulu-
tusta, ts. suomalainen kulttuuri on ollut koulutusmyönteinen. Vanhem-
mat sukupolvet ovat pitäneet koulutusta keinona selviytyä elämässä,
hankkia työtä ja edetä uralla. Koulunkäyntiä on arvostettu erityisesti
lasten mahdollisuutena päästä parempiin elämänolosuhteisiin kuin
vanhempansa (Käyhkö & Tuupanen 1996, 113). Koulutusta on pidetty
sijoituksena lasten tulevaisuuteen. Se onkin ollut realiteetti sekä maa-
talousyhteiskunnassa että nopeiden rakennemuutosten aikana, kun
aina osa väestöä on joutunut siirtymään muihin elinkeinoihin. Siten
vanhemmille sukupolville koulutus on historiallisesti toiminut sosi-
aalisen liikkuvuuden väylänä (mm. Pöntinen 1983), sosiaalisen nou-
sun keinona ja keskeisenä keinona huono-osaisuuden kierteestä ulos
pääsyssä (esim. Kivistö & Vaherva 1979, 155–157; Parikka 1994).
Koulutus on kuitenkin ollut miehille ja naisille eri tavalla sosiaalisen
liikkuvuuden väline. Koulutuksen merkitys elämässä selviytymisessä
ei myöskään 1990-luvulta alkaen ole ollut samanlainen kuin aiemmin
(mm. Kivekäs 1999, 241–258; Suikkanen ym. 1999a; 1999b, 106–
107).

Koulutusasenteet ovat kaikille pakollisen peruskoulutuksen tultua
muuttuneet etuoikeudesta velvollisuudeksi. Nuorimmat, minäkeskeiset
sukupolvet ovat pitäneet koulutusta hyödykkeenä tai itsestäänsel-
vyytenä ja välttämättömänä pahana toiveiden toteutumisessa (mm.
Houtsonen 1996a, 203–212; Kauppila 1996, 98–99). Sama on näkynyt
myös suhtautumisessa työhön, missä velvollisuusmoraali näyttää vä-
hentyneen ja yksilölliset odotukset sekä elämäntapa vaikuttaneen mo-
tiiveihin (Tuohinen 1990, 123). Asenteiden muutokseen on vaikutta-
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nut eri sukupolvien elämänolosuhteiden ja elämässä selviytymisen
edellytysten muuttuminen. Suomessa eri sukupolvien kokemuksia
elinoloistaan ovat omaelämäkertojen mukaan erottaneet toisistaan
eniten: 1) fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja vaurauden lisään-
tyminen mm. sosiaaliturvan paranemisen myötä, 2) koulutuksen
muutokset, koulutushalukkuus, koulutuksen merkitys elämässä ja
koulutuksen laajuus, 3) työn luonteen muuttuminen, työn keskeisyys
toimeentulossa ja sukupolvien suhtautuminen työhön, 4) ihmissuh-
teiden merkityksen kasvu, ihmissuhdeongelmien muuttuminen ja li-
sääntyminen sekä 5) yksityistyminen ja kulissien luominen niin, että
”ihmiset eivät enää niinkään tiedä, miten pitää elää, mutta tietävät,
miltä elämän pitää näyttää” (Roos 1985, 28–29; 1988, 25–30).

Koulutuksen kulttuuripääomaa on periytynyt myös koulukieltei-
syytenä. Koulukokemukset ovat aiemmilla sukupolvilla olleet elä-
mäkertatutkimusten mukaan usein negatiivisia (mm. Houtsonen
1996a, 212; Kauppila 1996, 99; Käyhkö & Tuupanen 1996, 152), eikä
oppivelvollisuuskoulussa ole koettu saadun merkittäviä oppimisko-
kemuksia (Antikainen 1996, 255). Koulukielteisyyteen ja kouluhalut-
tomuuteen vaikuttavat yksilöittäin erilaiset syyt tai syyryhmät. Alem-
pien sosiaaliluokkien lapset (Käyhkö & Tuupanen 1996, 151–152),
heikosta sosioekonomisesta asemasta tulevat (Olkinuora 1983, 102–
108, 111–120), huono-osaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat (mm.
Nyyssölä 2000), erityisesti pojat (Toukomaa 1967, 141–143, 146),
ovat kokeneet koulun muita useammin kielteisesti ja vähiten palkitse-
vana. He ovat aikuistuneet varhain, tai heidän on ollut pakko aikuistua
varhain ja alkaa elättää itseään, eikä koulu ole ollut heille väylä pa-
rempaan tulevaisuuteen (Toukomaa 1967, 141–143, 146). Kuitenkin
on muistettava Toukomaan tulokset siitä, että kaikkein koulunegatii-
visimmat pojat ovat löytyneet ylimpien sosiaaliluokkien putoajista.
Koulun haasteellisuus- ja innostavuuskokemuksia on ollut eniten kor-
keakouluun hakeutuneilla tytöillä (Käyhkö & Tuupanen 1996, 151–
152).

Koululaitoksen perusongelmana on nähty motivaation puute jo
1970-luvulla (Häyrynen & Hautamäki 1973, 154, 189–191), mistä
motivaation puutteesta kärsiviä Niemivirta (2004, 47–50) on nimittä-
nyt välttämissuuntautuneiksi. Olkinuora (1983) on huomauttanut, että
viihtyminen ja koulumotivaatio ovat eri asia – välineellinen motivaa-
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tio voi liittyä kouluviihtymättömyyteen. Tyytyväisyys kouluun tai
koulun teoreettiseksi kokeminen saattavat heijastaa muitakin tekijöitä
kuin vain kouluoloja. Syitä koulutukseen motivoitumattomuuteen on
voinut olla kotitilanteessa, koulussa ja senhetkisessä elämäntilantees-
sa, kodin ja ympäristön arvoissa ja normeissa sekä myös biologisissa
oppimisedellytyksissä (Sinisalo 1979, 187, 190).

Kivisen ym. (1985, 37–43, 69, 74–90) mukaan oppilaat on jao-
teltavissa koulumyönteisyyden tai kielteisyyden ja aktiivisuuden tai
passiivisuuden ulottuvuuksilla menestyviin, sopeutuviin normaa-
lioppilaisiin, passiivisesti poikkeaviin ja aktiivisesti poikkeaviin. Ty-
töissä on ollut perinteisesti enemmän menestyviä ja sopeutuvia, osa
”näennäissopeutuvia” (Kuula 2000), ja pojissa enemmän koulukieltei-
siä ja häiriköitä. Vanhempi-lapsivuorovaikutussuhteiden laadulla on
havaittu yhteyttä mm. opettaja-oppilassuhteiden kokemiseen, koulu-
viihtyvyyteen ja koulutustavoitteisuuteen sekä isän koulutuksella
normiston kokemiseen koulun mukaiseksi (Olkinuora 1983, 102–108,
111–120). Mm. se, että vanhemmat arvostelevat koulua, on heikentä-
nyt sen arvoa lapselle (Hessle 1988, 162–174). Koulukielteisyys on
omiaan heikentämään koulumenestystä ja lisäämään koulutuksesta
syrjäytymistä. Se johtaa äärimmillään oppivelvollisuuden laiminlyö-
miseen, mutta useammin ammattikouluttamattomuuteen. Seurantatut-
kimuksessa on todettu jo ennen peruskoulua ja sen aikana syntyneiden
koulutusmotivaatioerojen säilyneen myöhemminkin vielä vuosia pe-
ruskoulun jälkeen (Sinisalo 1979, 187, 190).

Yläasteen keskeyttämistä on miettinyt joskus joka kymmenes
(Pirttiniemi 1996). Peruskoulun keskeyttäneitä on todellisuudessa
ollut esimerkiksi lukuvuonna 1994–95 koko maassa 112 oppilasta, ja
yleisin keskeyttämissyy on ollut kouluhaluttomuus (runsaalla kolman-
neksella) ja muita syitä henkilökohtaiset syyt, kuten perheen vai-
keudet, sopeutumisvaikeudet ja terveydelliset syyt. Ammatillisissa
oppilaitoksissa keskeyttämisen kirjattuja syitä (lukuun ottamatta muu-
hun koulutukseen siirtymistä) ovat puolestaan olleet henkilökohtaiset,
elämäntilanteeseen liittyneet syyt (suurin osa) ja sitten epäonnistunut
uran valinta (joka kymmenes keskeyttäneistä) sekä opiskeluhalutto-
muus tai sopeutumisvaikeudet (yhteensä yli kymmenes) (Meriläinen
1996).
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Yksinäisyydelläkin on todettu yhteyttä koulukielteisyyteen. Pojat
ovat kokeneet tyttöjä useammin itsensä yksinäisiksi. Sen sijaan tyttö-
jen koulukielteisyydellä on ollut yhteyttä masentuneisuuteen ja her-
mostumiseen (Linnakylä ym. 1996, 246–247). Koulukielteisyydellä
on osalla oppilaista ollut yhteyttä kiusaamiseen (mm. Backman 1996;
Nyyssölä 2000). Salmivalli (1997) on todennut kiusaamisen aiheut-
taneen koulupelkoa ja psykosomaattisia oireita kiusatuissa. Noin vii-
dennestä pojista ja vajaata kuudesosaa tytöistä on kiusattu koulussa,
mutta kiusattujen määrä on vähentynyt ylemmillä luokilla (Pirttiniemi
1996). Koulukielteisyys on osalla oppilaista johtanut koulupinnauk-
seen (mm. Backman 1996), mihin on saattanut liittyä mm. alkoholin
käyttöä ja rikoksia (Nyyssölä 2000). Kouluun sopeutumattomuus mm.
koulupinnauksena on osoittautunut vakavammaksi varoitusmerkiksi
myöhemmästä rikollisuudesta kuin nuorena tehty rikos (Sarnecki
1985, 11–12, 52–59, 97–98). Koulukiusaajien voi olettaa sijoittuvan
Kivisen ym. (1985) jaottelussa lähinnä aktiivisiin kielteisiin, mutta
kiusatut voivat Olweuksen (1993) ja Salmivallin (1997; 1998a; 1998b)
tulosten mukaan olla passiivisia uhreja tai jotkut kiusaaja-uhreja. Ky-
seisiä käyttäytymispiirteitä tuottavaa kasvatusta on käsitelty tarkem-
min jo aiemmin kasvatusilmapiirien yhteydessä. Lapsen vakavaa ris-
kikäyttäytymistä koskeneissa tutkimuksissa vähäiseen riskiin liitty-
neitä tekijöitä ovat olleet mm. koulumyönteisyyttä, positiivisuutta,
päättäväisyyttä, tervettä itsetuntoa ja sosiaalisuutta osoittaneet piirteet,
mutta sen sijaan kasvaneeseen riskiin masentuneisuus (mm. tupakoin-
ti, alkoholi, huumeet, tappelut) (Kumpulainen & Roine 2002; Fleming
ym. 2002; Zweig ym. 2002). Myös vanhempien käyttäytymismallilla
on havaittu vaikutusta (Adalbjarnardottir & Rafnsson 2002; Fleming
ym. 2002).

Kielteisiä koulukokemuksia pohdittaessa myönteiset jäävät huo-
mioon ottamatta. Ne joko jäävät kielteisten varjoon (vrt. Linnakylä
ym. 1996; Peltonen 1996b), vain niitä korostetaan (esim. Pirttiniemi
1996) tai vain kielteisiä tutkitaan, kuten Willis (1977/1984). Se on
varsin luonnollista tutkittaessa ongelman syitä, mutta ei kuvattaessa
tilannetta kokonaisuutena. Kansainvälisissä ja niiden kanssa vertailu-
kelpoisissa tutkimuksissa on 1990-luvun alkupuoliskolla todettu Suo-
messa, että puolet suomenkielisistä koululaisista on viihtynyt koulussa
ja runsas kolmannes on ollut koulukielteisiä (Linnakylä ym. 1996,
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244). Samoin Kankaan saamien tulosten mukaan 11–15-vuotiaista
pojista yli puolet on pitänyt koulunkäynnistä melko tai hyvin paljon ja
tytöistä yli 2/3 (Peltonen 1996b). Tulkinnan kannalta on ratkaisevaa,
mitä on kysytty. On arveltu, että koulukielteisyys on saattanut kuvas-
taa koulukokemusten ohella myös suomalaisten kulttuuriin kuuluvaa
negatiivista tapaa ilmaista asenteita (mm. Houtsonen 1996a, 203–212;
Kauppila 1996, 98–99).

3.4.3 Uuden koulutuksellisen alaluokan syntyminen
koulutusmahdollisuuksien paranemisesta huolimatta

Sosiaalinen perimä on näyttänyt vaikuttavan jopa voimakkaammin
kuin mahdollisuuksien tasa-arvo. Koulutuksen kautta tapahtuva sosi-
aalinen liikkuvuus on Suomessa yhtenäiskoulujärjestelmästä huoli-
matta 1980-luvulla vähentynyt, ja koulutus on jakautunut edelleen
epätasaisesti eri sosiaaliluokkiin kuuluvien lasten välillä (Elovainio
1993). Pisimmälle kouluttautuneiksi on todettu koulujärjestelmästä
riippumatta kaikissa koulumuodoissa ja kaikilla koulutuksen tasoilla
ylimpien sosiaaliluokkien, parhaiten ansaitsevien ja koulutettujen
vanhempien lapset kaupungeissa ja heikoimmin erityisesti maaseudun
pojat Pohjois-Suomessa (mm. Pöntinen ym. 1983, 28–36; Antikainen
1986, 133–137; Kivinen 1988, 52–61; Kivinen ym. 1988, 38, 82, 88;
1990; Kivirauma 1989, 297; Isoaho ym. 1990; Silvennoinen 1992,
143–145; Elovainio 1993; Ahola 1995; Kivinen & Rinne 1995a;
1995b; Järvinen 1996; Valkonen ym. 1996, 325–335; Rinne 1997a,
86, 99–100; Nurmi 1998, 153–159). Backman (1996) on 1990-luvulla
kuitenkin väittänyt, että syrjäytymisvaarassa oleviin on kuulunut eri-
tyisesti kaupungeista työläisperheiden poikia, jotka eivät ole tienneet
mitä haluavat, kiusattuja sekä niitä, joilla on ollut vaikeuksia tulla
toimeen sekä toverien että opettajien kanssa tai joilla on ollut huume-
ongelmia tai rikoksia. Osasyynä lienee työn perässä kaupunkeihin
muutto ja juurettomuus. Alempien sosiaaliluokkien pojilla ei näytä
siten menneen hyvin enempää maaseudulla kuin kaupungeissakaan.
Alimpien ja ylimpien sosiaaliluokkien erot ovat näkyneet selvästi
myös menestymisessä peruskoulun ala-asteelta alkaen (Uusikylä &
Kansanen 1988, 29–33, 77) kaikilla koulutasoilla (Kuusinen 1986;
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1992). Koulutus on kumuloitunut voimakkaasti edelleen aikuiskoulu-
tuksessakin (Kivistö & Vaherva 1979, 154; Antikainen 1997a). Elä-
mäntilanteen muutos on kuitenkin saattanut pakottaa tai houkutella
aikuisena koulutukseen myös nuoruudessaan vähän kouluttautuneita
(Antikainen 1997a).

Myös Ruotsin yhtenäiskoulujärjestelmästä on saatu suomalaisten
tutkijoiden kanssa samansuuntaisia tuloksia sosiaalisen taustan yh-
teydestä koulutusuraan seurantatutkimuksessa peruskoulun kuuden-
nelta luokalta aikuisikään (Murray 1997). Yllättävää sen sijaan ei ole,
että myös Englannin yksityiskoululaitoksen hallitsemassa kirjavassa
koulujärjestelmässä Sammons (1995) on havainnut sosiaalista eriar-
voisuutta.

Mahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa auttaa enemmän niitä,
joiden vähäosaisuus on taloudellista eikä kulttuurista tai sosiaalista. Jo
aiemmin Coleman ja Husén (1985) ovat todenneet moniin koulutustut-
kimuksiin pohjaten Euroopan maissa olevan syntymässä ’uuden kou-
lutuksellisen alaluokan’, joka tulee kulttuurisesti huono-osaisista ko-
deista ja on kykenemätön käyttämään hyväkseen tarjottuja koulu-
tusmahdollisuuksia. Sen syyt olivat taloudellisten tekijöiden merkityk-
sen vähennyttyä 1980-luvulla ensisijaisesti sosiaalipsykologisia, kult-
tuurisia ja kasvatuksellisia. Tuloerojen uudelleen kasvu 1990-luvun
puolivälistä (mm. Salavuo 1996) kiihdyttää myös uuden koulutukselli-
sen alaluokan syntyä. Koulutukselliseen alaluokkaan jäävistä 10–20
prosentista oppilaista moni on tullut kodeista, joissa vaikuttaa erilaisia
vastoinkäymisiä ja patologisia piirteitä. (Coleman & Husén 1985,
35–39; Husén 1987, 73) Heissä on ollut suhteellisesti enemmän rik-
koutuneitten perheiden lapsia (Coleman & Husén 1985; Backman
1996). Uusi ongelmaryhmä koulutuksellisesti ovat olleet kieli- ja kult-
tuuristen vaikeuksien vuoksi maahanmuuttajien ja vierastyöläisten
lapset (Coleman & Husén 1985, 35–39; Husén 1987, 73), paluumuut-
tajat ja pakolaiset. Ruotsissa on todettu psyykkisiä ongelmia ja sosiaa-
lista sopeutumattomuutta pakolaislapsilla ja ulkomailta adoptoiduilla
kouluiän jälkeenkin (Hjern ym. 2002).

Uuden koulutuksellisen huono-osaisuuden synnyn vaiheita ovat
kouluvalmiuksien puuttuminen, jo koulun alkuvaiheessa epäonnis-
tuminen, koulunkäynnin vähäinen tukeminen kotoa (Coleman &
Husén 1985, 35–39), poissaolot, käytöshäiriöt, huono koulumenestys,
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motivoitumattomuus ja heikkolahjaisuus (Coleman & Husén 1985;
Backman 1996), haluttomuus jatkaa oppivelvollisuuden loputtua ja
korkea työttömyysaste koulun jälkeen (Coleman & Husén 1985,
35–39; Husén 1987, 73). Hesslen v. 1988 saamat tulokset vanhem-
muuden perimästä lasten huostaanottotapauksissa ovat samansuun-
taisia Colemanin ja Husénin luettelemien tekijöiden kanssa, joskin
Ruotsissa Hessle on painottanut enemmän sosiaalipsykologisia per-
heen vuorovaikutustekijöitä. (Ks. luku 3.3: taulukko 3–2)

Syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet eivät ole sosiaali-
selta asemaltaan yhtenäisiä ryhmiä, vaikka useimmilla niihin kuulu-
vista on ollut todennäköistä jäädä alempiin sosiaaliryhmiin. Kuulan
(2000) mukaan yhden itäsuomalaisen paikkakunnan peruskoulun ylä-
asteen oppilaista 17 % on ollut koulussa syrjäytyneitä, joilla on ollut
käyttäytymishäiriöitä, oppimisvaikeuksia (mm. luki-häiriöiset) tai
molempia. Taustalla on ollut deprivoiva kotiympäristö (Takala 1992,
161–162; Kuula 2000) ja kehityksellisiä riskitekijöitä (Kuula 2000).
Oppilaan taustakulttuurin poikkeaminen valtakulttuurista ei ole kui-
tenkaan aina väistämättä johtanut koulutuksessa syrjäytymiseen.
Englannissa saatujen tulosten mukaan etnisten ryhmien koulumenes-
tyserot vertailuryhmiin ovat pienentyneet etnisten ryhmien nopeam-
man edistymisen ja paremman koulutusmotivaation vuoksi edettäessä
yläastevaiheeseen (Sammons 1995). Ne ovat tukeneet kodin arvojen,
tavoitteiden ja kasvuolojen merkitystä ja viiteryhmäteoriaakin.

USA:ssa lapsen koulumenestyksen on havaittu korreloineen van-
hempien sosioekonomisen asemaan (Bloom 1979, 10–12). Lukuisia
eri puolilla saatuja tutkimustuloksia yhdistäen Liljeström (1978/1985,
120, 143–146, 167, 229–244) on todennut Ruotsissa kodin ilmapiirin
ja siinä erityisesti äidin vaikuttaneen mm. lapsen kouluvalmiuteen,
arvojen siirtymiseen ja ammatinvalintaan, mitä käsityksiä tukevia
tuloksia on saatu myös Suomessa (mm. Nummenmaa & Vanhalakka-
Ruoho 1985). Taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien
periytyminen on enemmänkin samantasoisen aseman kuin samanlai-
suuden periytymistä (Bertaux & Bertaux-Wiame 1997), mikä ranska-
laistutkijoiden päätelmä tuntuu yleisemmin uskottavalta.

Ammatti- ja tiedekorkeakouluopiskelijoidenkin sosiaaliset taustat
ovat poikenneet selvästi. Sosiaalinen tausta on vaikuttanut, miten on
suhtauduttu työelämään, valikoiduttu hakemaan ammatti- ja tiedekor-
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keakouluihin sekä valmistauduttu sisäänpääsykurssien avulla ja tar-
vittaessa haettu uudelleen. Ylimpien toimihenkilöiden lasten on yleen-
sä todettu suosineen heikohkollakin koulumenestyksellä lukiota ja
asettaneen etusijalle tiedekorkeakouluun pyrkimisen (Nurmi 1998, 31,
112, 127–130). Kivinen ym. (1988, 62–63) ovat todenneet työvoima-
toimistossa työnhakijoina olleista nuorista Turun seudulla, että van-
hempien positiivisesti, välinpitämättömästi tai negatiivisesti suhtau-
tumisella lapsensa ammatti- ja koulutussuunnitelmiin on ollut yhteyttä
tavoitteiden toteutumiseen. Ns. suppean peruskoulun suorittaneita tai
kouluongelmaisia on ollut peräti 3/4 nuoren ammatti- ja koulu-
tussuunnitelmiin nuoren mielestä epätietoisesti suhtautuneiden van-
hempien lapsista, 3/5 välinpitämättömästi tai negatiivisesti suhtautu-
neiden vanhempien lapsista ja reilusti alle puolet positiivisesti suh-
tautuneiden lapsista. Epätietoisten lapsista ylioppilaita ei ollut yhtään,
noin 1/10 välinpitämättömästi tai negatiivisesti suhtautuneiden lapsista
ja vajaa 1/4 positiivisesti suhtautuneiden lapsista.

Kodin kulttuuriperimä, onnistumisodotukset, kannustavuus, vi-
rikkeisyys ja taloudelliset mahdollisuudet ovat todennäköisiä osa-
selityksiä myös eri aikoina ja koulujärjestelmästäkin riippumatta teh-
tyihin havaintoihin lapsen sosiaaliluokan ja koulumenestyksen väli-
sestä riippuvuudesta. Esimerkiksi Hautamäki (1982, 70, 81–89, liite 2;
1997, 41) on havainnut joensuulaiskoululaisaineistostaan, että kodin
kannustavuus ja virikkeisyys ovat olleet heikompia alemmassa sosiaa-
liluokassa ja että mm. vanhempien koulutuksen vaikutus lapsen kou-
lumenestykseen ja oppimismotivaatioon on ollut epäsuoraa ja vaikut-
tanut kotiympäristön aktiivisuuskannusteiden ja vuorovaikutuksen
kautta.

Huippuälykkäitä nuoria koskeneen tutkimuksen mukaan heidän
vanhempiensa koulutusjakauma on kuitenkin ollut lähellä yli 15-vuo-
tiaiden suomalaisten koulutusjakaumaa v. 1992, vaikka Mensan tes-
teissä käyneistä muodostetun tutkimusjoukon voi olettaa valikoituneen
enemmän ylemmistä kuin alemmista sosiaaliluokista. Heidän äideis-
tään ja isistään vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita
on ollut yllättävän vähän (14 % ja 16 %), kun lähes puolella (48 % ja
43 %) ei ole ollut kansakoulun jälkeen mitään tutkintoa (Uusikylä
1987, 18, 39–57; 1989).
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Aiemmin Ruotsissa jo rinnakkaiskoulujärjestelmän aikaisilla su-
kupolvilla sosiaaliluokan vaikutus sekä koulumenestykseen että elä-
mässä selviytymiseen on ollut suurempi kuin lahjakkuuden, ja luokka-
rajat ovat näyttäneet vaikeasti ylitettäviltä (Husén 1969; Kuusinen
1986; 1992). Keski-Suomessa Kuusisen (1986; 1992) tulosten mukaan
peruskoulujärjestelmän aikana ylimpien sosiaaliluokkien lapset ovat
menestyneet koulussa enimmäkseen hyvin lahjakkuudesta riippumat-
ta, ja vastaavasti alimmissa sosiaaliluokissa lahjakkaistakin lapsista
lähes puolet on menestynyt koulussa heikosti ja vain runsas neljännes
hyvin. Koulumenestyksellä on ollut riippuvuutta älykkyyden kanssa
ainoastaan keskiluokan lapsilla. Suomessa jo 3–6-luokkalaisista perus-
koululaisista on myös havaittu, että ylimmän sosiaaliryhmän lapsista
merkittävästi suurempi osa on menestynyt koulussa hyvin verrattuna
alimman sosiaaliryhmän lapsiin ja päinvastoin, merkittävästi pienempi
osa ylimmän sosiaaliryhmän lapsista on menestynyt huonommin ver-
rattuna alimman sosiaaliryhmän lapsiin (Uusikylä & Kansanen 1988,
33, 77). Edellisen perusteella näyttää todennäköiseltä, että sosiaalisen
perimän vaikutus koulumenestykseen olisi vahvempi kuin biologinen
perimä, mutta sosiaaliluokkien sisällä älykkyys tuottaa menestymis-
eroja. Sosiaaliluokkien sisälläkin on toki lasten kasvatusilmapiireis-
säkin eroja perheittäin.

Älykkyyden ja koulumenestyksen väliseksi selitysasteeksi on eri
tutkimuksissa saatu 12–16 % (Cronbach 1977, 73; Schaefer & McDer-
mott 1999). Koulumenestys vaatii myös monia muita tekijöitä, kuten
tahtoa (Uusikylä 1987), ahkeruutta, kannustusta ja itseluottamusta
(Hotulainen 2003, vii). Eräiden tukijoiden (Rutter & Madge 1977;
Bronfenbrenner 1979/1981; DiLalla 2000) mukaan ilmiasusta mita-
tusta älykkyysosamäärästä biologisen perimän ja ympäristövaiku-
tusten osuudet on arvioitu suunnilleen yhtä suuriksi, mutta suhde riip-
puu ratkaisevasti olosuhteista, joita tarkastellaan (Ridley 2004, 96).
Samoin sosiaalisten ominaisuuksien ja persoonallisuuden piirteiden
geneettiseksi periytyvyydeksi on arvioitu varovaisesti lähes puolet tai
puolet (Bronfenbrenner 1979/1981; Schneider 1993). Kuitenkin ge-
neettisen perimän ja ympäristövaikutusten vastakkain asettelu ja kvan-
tifiointi on perustellusti kyseenalaistettu, koska geneettiset ominaisuu-
det ovat potentiaalisia ja kehittyvät ominaisuudesta riippuen enemmän
tai vähemmän vuorovaikutuksessa oikea-aikaisen ympäristöstimulans-
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sin kanssa ja ovat siksi vaikeita erotella ja tutkia (Sternberg & Griko-
renko 1999; Kim-Cohen ym. 2004; Ridley 2004, 41, 44, 93–100).

3.4.4 Kodin ja koulun kulttuurien eroavuus – törmäysteoriat
sosiaalisen perimän teorioiden haastajina tai tukijoina

Eri näkökulmia koulun kritiikkiin – sosiaaliset ongelmat

Kouluikäisenä ja koulussa syrjäytymisen syyt ovat kietoutuneet mo-
niin ilmiöihin. Tarkasteltavista ongelmista riippuen pääsyy on nähty
koulussa, kodissa, oppilaan ominaisuuksissa tai yhteiskunnassa. Kes-
kustelu on ollut oman roolin ja ajan ilmapiirin mukaan asenteel-
listakin, ankkuroitunut omiin muistikuviin koulukokemuksista, ja
ilmiöitä on nimitetty arvovarauksellisin termein. Harvat keskustelijat
näyttävät pystyneen puhumaan kodin ja koulun käytännöistä ja niihin
liittyvistä ongelmista objektiivisesti.

Ruotsissa alkoi jo 1970-luvun lopulla keskustelu opetuksen tu-
loksista. Ruotsin koululaitoksen tilasta jatkuvasti käyty keskustelu on
osoittanut, ettei koulun hyvää tarkoittanut uudistaminen ole aina kai-
kilta osin toteuttanut koulun tavoitteita. On myös todettu, ettei monia
rakennerationalisoinnin ja kaupungistumisen luomia sosiaalisia ongel-
mia voida poistaa pedagogiikalla (Gustafsson ym. 1981, 7–8), ja kou-
lun lisäksi myös monet yksilölliset ja perheen ominaisuudet ovat vai-
kuttaneet opintomenestykseen (Jimerson ym. 2000). Mm. voimakas
muuttoliike ja juurettomuus ovat aiheuttaneet jo 1970-luvulla vaikeita
ongelmia Suomenkin kouluissa. Niitä ovat olleet mm. yläasteen työ-
rauhaongelmat (Antikainen 1986, 26–28). Perheen ja lähiyhteisöjen
sosiaalisen tuen ja kontrollin heikentymisestä (mm. Takala 1992;
Anundi 1996, 72; Hautamäki 1997), vähäisistä itseä koskeviin ratkai-
suihin vaikuttamismahdollisuuksista, itseleimautumisesta ja identiteet-
tiongelmista on seurannut ongelmia koulutuksessa ja työmarkkinoille
siirtymisessä (Takala 1992, 161–162).
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Opetusryhmien j a ope tta ji en kohta ami nen –  luokkie n kult tuuri t j a
opet ust ila nt eide n ilmapi iri t

Kritiikkiä on kohdistettu siihen, että opetuksessa ovat perinteisesti
korostuneet liiaksi tiedolliset tavoitteet ja tiedon vastaanottamista pai-
nottavat työtavat. Suomessa jo rinnakkaiskoulujärjestelmän aikaan
myös koulun tietopuolisuuden, passiivisuuden ja kilpailun on katsottu
synnyttäneen välinpitämättömyyttä koulun sääntöjä kohtaan (Touko-
maa 1967, 141–149). Opetus on osalle oppilaista turhauttavaa, jos
opettaja on sitoutunut etupäässä opettamaan ja vähemmän siihen, että
oppilaat myös oppivat (Kansanen 1972, 3–4, 7–8, 35–47; Kansanen &
Immonen 1977, 7; Kansanen & Uusikylä 180, 5, 103). Myös opetta-
jaksi sosiaalistuminen sisältää ristiriitaisia vaikutteita (Lacey 1977,
19–22). Poikkeavien oppilaiden ryhmien muodostumisesta koulutilan-
teissa on syytetty mm. koulun perinteisinä, epädemokraattisina ja pik-
kutarkkoina pidettyjä sääntöjä, tavoitteita ja oppisisältöjä, ajan puu-
tetta, oppilaiden ja opettajien kykyjä sekä persoonattomia, yksitoik-
koisia ja opettajajohtoisia opetustapoja, jolloin arjen ikävään jännityk-
sen luominen on noussut osalla oppilaista ensisijaiseksi (Kivinen ym.
1985, 37–43, 69, 74–90; Aittola ym. 1995, 126–132). Jälkimmäinen
näkemys on hyvin willisiläinen.

Luokan vuorovaikutusprosessien on todettu vaihdelleen luokittain
huomattavastikin (Martikainen 1982). Monet tekijät selittävät kirjoi-
tetun ja toteutuneen opetussuunnitelman välistä erotusta. Suurin osa
kirjoitettuun opetussuunnitelmaan sisältymättömistä toiminnoista ei
käytännössä voi perustua ennalta laadittuun, kirjoitettuun tai kirjoit-
tamattomaan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan. Lisäksi se estäisi
opetuksen autenttisuutta. Jokainen opettaja toteuttaa myös kirjoitettua
opetussuunnitelmaa persoonallisella tavallaan. Koulun toiminnassa –
kuten muussakin elämässä – on suuresta toimijajoukosta johtuen pal-
jon tuntemattomia tekijöitä, ristiriitaisia tavoitteita, henkilötaustojen ja
tilanteiden mukaan vaihtuvia, ja siksi vaikeasti ennakoitavia tai kenen-
kään yksin hallittavissa olevia. Koulun toiminta ei riipu vain opetta-
jista, heidän taidoistaan, tavoitteistaan, arvoistaan ja moraalistaan,
vaan myös mm. oppilaista, heidän terveydestään, käyttäytymistavois-
taan, kotitilanteestaan, vanhempien asenteista, kasvatustavoista ja
arvoista, tavoitteista, tovereiden vaikutuksesta, elämäntavoista, nuo-
risokulttuureista, viihdeteollisuudesta ja muista yhteiskunnassa vai-
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kuttavista tekijöistä. Myös käytettävissä olevat oppimateriaalit ja muut
opetuksen fyysiset edellytykset vaikuttavat. Ihmisen toimintaa ohjaa-
vat myös muut tekijät kuin viralliset, julkilausutut, tiedostetut tai edes
aina hyväksyttävät tavoitteet, joskin todennäköisesti vähän julkisesti
säädellyssä ja tavoitteistetussa koulussa. Lisäksi jokainen oppilas,
opettaja, vanhempi tai koulua arvioiva henkilö tulkitsee ja arvioi ti-
lanteita ja koulun käytäntöjä omasta näkökulmastaan ja usein yksi-
puolisen tai muutoin puutteellisen informaation pohjalta.

Koulun tai luokan kulttuurin tai hengen arviointikriteereinä Kos-
kenniemi (1978, 165–167, 217–219) on pitänyt Theleniin tukeutuen
opetuksen aitoutta ja mielekkyyttä (autenttisuutta), oppilaan osallis-
tumista ja tuloksellisuutta (produktiivisuutta) ja legitiimisyyttä. Legi-
tiimisyydellä hän on tarkoittanut, että opetus ja kasvatus tiedostetaan
sosialisaatioksi ja että kaikkea didaktista toimintaa ohjaa jokin aukto-
riteetti, joka voi perustua oppilaan omiin toivomuksiin, opettajan vaa-
timuksiin, ryhmäpäätöksiin, yleisiin arvoarvostelmiin tai käyttäyty-
missääntöihin sen ohella, että opetussuunnitelmat ovat kuitenkin suu-
rimmalta osin sidottuja lainsäädäntöön. Koskenniemen legitiimisyy-
snäkemykset ovat samansuuntaisia kuin Bourdieun ja Passeronin
esittämät kriteerit, joiden mukaan kasvatustoiminnan sisällöt ja muo-
dot ovat toteutukseltaan mielivaltaisia, ellei niitä ole johdettu univer-
saaleista periaatteista (Bourdieu & Passeron 1970/1977, vi, 8). Bour-
dieun ja Passeronin määritelmää on mahdollista soveltaa koulun kri-
tiikissä, koska se sisältää yleisen lainalaisuuden ja edellyttää kriteerei-
den määrittelyä, ts. sen arvioimista, perustuvatko toiminnan periaatteet
yleisesti hyväksyttyihin tai hyväksyttäviin periaatteisiin. Toisin kuin
Broady (1986), se välttää leimaamasta kaikkea kielletyksi. Koululai-
toksen tavoitteet ja arvot ovat peräisin yhteiskunnassa vallitsevista
arvoista (Kansanen 1971, 41). Silti vielä jää oikeusfilosofinen kysy-
mys, keillä on valta päättää, mitä pidetään yleisesti hyväksyttyinä
periaatteina (Kansanen & Immonen 1977, 4). Opetuksen eksplisiittisiä
tavoitteita ja koulun käytäntöjä on arvioitava totuudellisesti, objek-
tiivisin kriteerein. Mm. opettajan vallan käyttöä on pidetty välttämät-
tömänä työrauhan vuoksi. Olennaista on sen sijaan se, millä tavalla
valtaa käytetään (Uusikylä & Kansanen 1988, 11–15).
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Oppi laa n o mi nai suude t j a käy ttä yty mi nen tö rmäykses sä  ko ulun
odot ust en ka nss a

Suomessa erityisesti 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella on esi-
tetty teorioita ”kulttuurien törmäyksestä”, mikä on ilmennyt oppilaan
”aktiivisena poikkeavuutena” koulun valtakulttuurista (mm. Kivinen
ym. 1985). Oppilaan taustakulttuurista on käytetty joskus nimitystä
”emokulttuuri” erotuksena valtakulttuurista (esim. Heiskanen & Mit-
chell 1985, 99; Hoikkala 1989; Aittola ym. 1995, 111–115; Lämsä
1996, 80). Sillä on tarkoitettu Willisin tapaan työväenluokkaista nuo-
rison alakulttuuria (Aittola ym. 1995, 112–115). Emo- ja valtakulttuu-
rien törmäyksellä lienee tarkoitettu kaikenlaisen oppilaan erimieli-
syyden ilmenemistä opettajan ja koulun kanssa, mielipiteistä ja ar-
voista huonoon käytökseen. Passiivinen poikkeavuus, hiljainen syr-
jäytyminen, lienee sen sijaan tulkittu koulun normeihin sopeutumi-
seksi ja sellaisena ”keskiluokkaiseksi”. Vähemmälle huomiolle on
jäänyt, että syrjään jääminen kätkee taakseen todennäköisesti näkyvää
törmäystä enemmän ahdistumista, masennusta, itsetunnon puutetta,
syrjimistä, yksinäisyyttä ja kiusaamista ja ennakoi ehkä heikkoa sel-
viytymistä myös koulun jälkeen myöhemmin työelämässä. Yksilöiden
kannalta ongelmia ovat myös kaikesta kehittävästä ulkopuolisiksi
jäävät, kouluväsymyksestä kärsivät potentiaaliset ja todelliset koulu-
tuksesta syrjäytyjät (esim. Kivinen & Rinne 1990, 26–32; Backman
1996; Linnakylä ym. 1996; Jahnukainen 1997; Kuula 2000). Myö-
hemmin on puhuttu kuvaannollisesti ”kouluallergiasta”, mikä alkaa jo
rikkinäisistä kotioloista, jatkuu ”fordistisessa”, rationalisoidun ja osi-
tetun työn koulussa johtaen syrjäytymiseen työelämässä ja elämässä
yleensäkin (Takala 1992, 16–22, 28–38, 160–167) ja johtaa välineelli-
seen toimintamotivaatioon (Takala 1995, 36). Niin koulu kuin oppi-
laan taustakulttuuritkin antavat resursseja elämänhallintaan ja elämäs-
sä selviytymiseen, mutta molemmat voivat myös rajoittaa niitä (Hout-
sonen 1996b, 247–248).

Opetussuunnitelman ja oppilaiden kehitystason välillä on epäta-
sapainoa osalla oppilaista, mikä tekijä on harvoin esitetty. On todettu,
että vielä yläasteen päättyessäkin abstraktin ajattelun tasolle on kehit-
tynyt vasta osa oppilaista (Hautamäki, J. 1984, 122–126). Siltä osin
kuin peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteita ei ole sopeutettu
ajattelun kehityksen eritasoisuuteen, se lisää väistämättä turhautumista
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osalla oppilaista. Ongelmat syntyvät, kun kaikki oppilaat eivät voi
eivätkä halua oppia kaikkea samassa ajassa millään menetelmillä
(Hautamäki 1978, 99–101; Kivinen ym. 1985, 42; Anundi 1996,
70–71), eivät ole motivoituneita (Niemivirta 2004, 47–48), eivätkä tu-
kiopetustakaan tarvitsevat ole tulleet siihen mielellään (Ojanen 1987,
36) silloin, kun sitä on ollut tarjolla. Asettaessaan oppilaita parem-
muusjärjestykseen, erityisesti aiemmin kouluhallinnon vaatimalla nor-
maalijakauman käytöllä arvostelussa, koulu tulee väistämättä tuot-
taneeksi normaalisuudesta poikkeavia, ts. niitä jotka leimautuvat sekä
muiden että itsensä mielestä aina huonoiksi ja joiden itsetunto heikke-
nee. Tämä alkaa toimia itseään toteuttavana ennusteena (Kivinen ym.
1985, 37–43, 69, 74–90).

Tutkimuksilla perustellen on todettu, etteivät samat opetusmene-
telmät ole soveltuneet ekstro- ja introverteille eikä kyvyiltään erilai-
sille oppilaille (Eysenck 1973/1976, 124), mutta toisaalta myös, että
lahjakkaille suunnitellut opetusmenetelmät ovat soveltuneet kaikille
(Merenheimo 1990, 136, 178–180, 201–217). Monipuoliset opetus-
menetelmät, jotka sisältävät myös affektiivisuutta, sosiaalisuutta, toi-
minnallisuutta ja tutkivaakin tiedon hankintaa, täyttävät oppilaiden
kaikenlaisia kehitystarpeita. Huomattava osa lapsista ja nuorista etsii
persoonaansa sopivia, kehittäviä harrastuksia koulun ulkopuoleltakin.
Silti koulu eikä harrastuksetkaan voi vastata kaikkiin kehitystarpeisiin.
Esikoulu ja varhainen puuttuminen ovat korjanneet varhaislapsuuden
aikaisten perheen toiminnan riskitekijöiden ja lasten luonteen riskite-
kijöiden vaikutuksia koulumotivaatioon ja -menestykseen lukioiässä
sekä vähentäneet epäsosiaalisuutta (Smokowski ym. 2004).

Yläasteen opettaja työskentelee murrosiässä olevien kanssa. Mur-
rosikäisten reaktiot muiden käsityksiin ja kritiikkiin ovat hyvin tunne-
valtaisia ja varsinkin kritiikille herkkiä (mm. Kääriäinen 1986, 23,
47). He suhtautuvat hyvin voimakkaasti myös menestymisiinsä ja
epäonnistumisiinsa ja yhdistävät ne suoraan omaan persoonalli-
suuteensa, koska he eivät pysty selvästi analysoimaan syitä (Wahl-
ström 1982, 17). Lisäksi oppilaiden motivaatio vaihtelee. Motivaatio-
profiileissa on todettu oppimis-, tehtävä-tavoite-, suoritus-vertailu-,
minimiponnistelu- ja välttämismotivaatioita (Niemelä 2004, 47–48).
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Kodin emokulttuurin ja koulun kulttuurin eroavuus –
luokkakulttuurien törmäysteoriat

Valtakulttuuriteoriat täydentävät sosiaalisen perimän teorioita pyrki-
mällä selittämään, miten koulun valtakulttuurista poikkeava tausta-
kulttuuri voi vaikuttaa koulutuksessa, ammatinvalinnassa ja työelä-
mään siirryttäessä. Näkemyksissä, joiden mukaan koulussa ja koulu-
tuksessa syrjäytymiseen vaikuttaa koulun kulttuurin vastakkaisuus
oppilaan taustakulttuurille, on tunnustettu epäsuorasti sosiaalisen pe-
rimän vaikutus. Sen sijaan äärimmäisiä väitteitä, joissa on syytetty
yksinomaan koulun kulttuuria, voi pitää sosiaalisen perimän teorioita
kiistävinä.

Ranskalaisten Bourdieun ja Passeronin (1970/1977) teorioiden ja
Willisin (1977/1984) Englannissa saamien tulosten tultua tutuiksi on
esitetty oppilaan koulussa viihtymättömyyden, menestymättömyyden
ja häiriköinnin syyksi oppilaan emokulttuurin ja koulun valtakult-
tuurin sovittamattomuus ja koulun keskiluokkainen arvomaailma.
Oppilaan emokulttuurin poikkeamista koulun valtakulttuurin odo-
tuksista on saatettu pitää koulussa ja koulutuksessa syrjäytymisen
keskeisinä syinä (mm. Willis 1977/1984; Lämsä 1996, 79).

Koulun kulttuurin kritiikki on tuntunut sisältäneen ajatuksen
koulun ja opettajien edustamista keskiluokkaisista ja konservatiivisista
arvoista. Suomessa sille ei ole löytynyt kiistatonta tukea. Rinteen
(1989, 108–111, 115–116, liite 17) mukaan v. 1950–1985 kansanopet-
tajiksi kouluttautuneet ovat tulleet kaikista yhteiskuntaluokista, ja
osuuksien voi tulkita heijastelleen väljästi opettajankoulutukseen läh-
temisen aikaisia sosiaaliluokkien osuuksia koko yhteiskunnassa.
Aholan (1995) mukaan opettajat ovat viime vuosikymmeninä tulleet
työntekijätaustasta tai naisopettajat myös maanviljelijäperheistä jonkin
verran todennäköisemmin kuin ylemmistä sosiaaliluokista (Ahola
1995, 130–133), mikä on näkynyt myös opettajankoulutuslaitosten ja
kasvatustieteiden muidenkin professoreiden verraten vähän yläluok-
kaisena taustana (Rinne 1997a, 80, 86). Tulkintoja opettajien arvoista
ovat vaikeuttaneet mm. sosiaaliluokkien osuudet ja niiden muutokset
koko väestössä eri aikoina. Kunkin opettajan henkilökohtaisiin koke-
muksiin ovat tuoneet oman lisäarvonsa eri aikoina mm. opettajan-
koulutus, koululainsäädäntö ja yhteiskunnan henkinen ilmapiiri.
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Koulun kulttuuriksi on mahdotonta valita yhtä kulttuuria, joka
mukautuisi täydellisesti kaikkien ”emokulttuureihin”. Kodin kulttuuri-
kin koostuu äitien ja isien taustakulttuureista puhumattakaan erilaisista
perherakenteista ja sosiaalisista verkostoista ja oheisvaikuttajista. Lap-
si ei myöskään ole puhdas kodin kulttuurin edustaja. Käyttäytymisen
ilmiasu on sekoitus monista vaikutteista pitkältä ajalta – mukaan lu-
kien suppeassa merkityksessään kulttuurin puutteena pidettävää kas-
vattamattomuutta. Toukomaa (1967, 141–149) on todennut jo 1960-
luvulla, että keskiluokan kasvatuksen muuttuminen normittomam-
maksi on näkynyt lasten suhtautumisessa koulun sääntöihin. Oppilai-
den lähtötilanne koulun kulttuurissa on jokaisella erilainen oman
kulttuurinsa, oman sosiaali- ja henkilöhistoriansa vuoksi, mitkä ovat
muovanneet heidän habitustaan ja kielellisiä valmiuksiaan (Kivinen
ym. 1985, 37–39). Koululaisten taustojen ja kulttuurien kirjo vaihtelee
kouluittainkin (Heiskanen & Mitchell 1985) ja sukupuolen mukaan.

”Emokulttuuri” terminä edustaa yksioikoista willisiläistä blok-
kiajattelua ja luokkakulttuurioletusta (Aittola ym. 1995), mitä suoma-
laisilla nuorilla ilmenevistä ala- ja nuorisokulttuureista (mm. Heiska-
nen & Mitchell 1985; Hoikkala 1989; Aittola ym. 1995) on vaikea
määritellä ja mitata. Lisäksi kulttuurit erosioituvat, ja selvästi luokka-
pohjaisten alakulttuurien merkityksen on arvioitu vähentyneen, eikä
suuri osa nuorista ole kuulunut mihinkään alakulttuuriin (Aittola ym.
1993, 94–95; 1995, 116–126). Sukupolvien väliset kulttuuriset muu-
tokset on todettu suuriksi, ja aaltoliikettä tapahtuu myös poliittisten
asenteiden valtasuhteissa. Perinteiset arvot, normit ja traditiot ovat
rapistumassa ja tuottaneet aikaisemmasta poikkeavaa yksilöllisyyden
tavoittelua (Giddens 1991; 1995; Ziehe 1994) ja vaikuttaneet myös
oppimisen ehtoihin ja sosiaalistumiseen, mukaan lukien kasvatus.
Luokkakulttuurien ja alakulttuurien tyylien ja muotien samaistaminen
yksinkertaistaa asioita tunnistamattomiksi (Toukomaa 1967, 141–149;
Aittola ym. 1995, 116–117). Yksioikoinen yleistäminen sisältää myös
eri maiden kulttuuristen taustojen tiedostamattomuutta. Eri maiden
koulutusta vertailleissa tutkimuksissa on todettu koulutusasenteiden ja
koulujärjestelmän riippuvuus kulttuurista, arvoista, yhteiskunnan ra-
kenteiden ja koulujärjestelmän historiallisesta kehittymisestä ja niistä
määräytyneestä koulutuspolitiikasta (Lees 1994, 65–87; Gaffield
1994, 36–64; Maddox 1994, 88–114; Hautamäki 2000a, 21).
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Yksilöiden arvojen, tavoitteiden, perustelujen ja rationalisointien
tutkiminen valaisee sisältä päin luokkakulttuureja. Willisin (1977/
1984) tulosten työväenluokan koulutuskulttuurin periytymisestä Eng-
lannissa, aineistona valitut 12 poikaa, on tulkittu tukeneen teoriaa yh-
denmukaisista luokkakulttuureista. Willisin tuloksia on kuitenkin
usein yleistetty liian suoraviivaisesti ensiksi kaikkiin työväenluokasta
lähtöisin oleviin poikiin ja toiseksi yhteiskuntarakenteeltaan ja histo-
rialliselta arvojen kehitykseltään englantilaisesta työväenkulttuurista
poikkeaviin kulttuureihin ja koulujärjestelmiin. Se, miten yleistä kou-
lunvastaisuus on ollut englantilaisten työläisnuorten keskuudessa, ei
ole ilmennyt Willisin tapaustutkimuksesta. Yhteiskunnan sosiaalisten
rakenteiden ja niiden muutoshistorian erilaisuus edellyttää kriittisyyttä
erityisesti eri kulttuurien arvosidonnaisten ilmiöiden vertailuissa, ku-
ten koulutusta koskevissa. Kriittistä käsitystä Willisin tulosten yleistä-
misestä suomalaiseen koulutuskulttuuriin ovat edustaneet myös Aitto-
la ym. (1993). Eräät tutkijat ovat esittäneet yhteiskuntien arvojen rin-
nastamisongelmia selittäviä historiallisia syitä esimerkiksi verra-
tessaan suomalaista ja juuri englantilaista yhteiskuntaa. Varhaisen
teollistumisen vuoksi Englannissa sosiaaliluokkarakenne ja sosiaa-
linen liikkuvuus ovat poikenneet mm. Suomesta siten, että Englannis-
sa työläistausta on ollut yleisin kaikissa sosiaaliluokissa, kun Suomes-
sa maanviljelijöiden lapsia on ollut aiemmin paljon kaikissa sosiaali-
luokissa (Kata 1976, 139–143; Pöntinen ym. 1983, 51, 55; Alestalo
1986, 26).

Koulun käytännöt kritiikin keskipisteessä – piilo-opetussuun-
nitelmanäkemykset

Suomessa tunnetuimpia koulun kritiikkejä lienee ollut Ruotsissa pole-
misoivista lehtiartikkeleista koottu Broadyn (1986) piilo-opetus-suun-
nitelmapamfletti. Koulun sisäisiä toimintatapoja on nimitetty piilo-
opetussuunnitelmaksi, joka lisää syrjäytymistä pitämällä yllä eriarvoi-
suutta sekä erottelemalla ja luokittelemalla tarkoituksellisestikin (mm.
Gustafsson ym. 1981, 297–311; Kivinen ym. 1985, 37–54, 83–90;
Anundi 1996; Siljander 1996; Ulvinen 1996). Äärimmillään on sellai-
sena pidetty koulupakkoakin, ts. oppivelvollisuutta (Illich 1977).
Muutoin erottelevista ja eriarvoisuutta luovista piilotarkoituksista on
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aina epäilty opettajia, mutta koulujärjestelmässä ja koulujen eriarvois-
tamisessa ei juuri ole tunnistettu piilotarkoituksia.

Piilo-opetussuunnitelmaa neutraalimpi käsite on ’koulun käy-
tännöt’ (Kivinen ym. 1985; Uusikylä ja Kansanen (1988, 10). Koulun
käytännöissä on olennaista, ovatko koulun kasvatusasenteet, toiminta-
käytännöt ja työtavat eri tilanteissa virallisen ja julkisen ennak-
kosuunnitelman tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisia ja tar-
koitettuja – vai tuottavatko ne myös niiden vastaisia, tarkoitettuja tai
tahattomia ja tiedostettuja tai tiedostamattomia vaikutuksia. Koulun
käytännöt voivat joko tukea tai estää kirjoitetun opetussuunnitelman
toteutumista.

Negatiivisen määrittelyn lisäksi piilo-opetussuunnitelma on mää-
ritelty myös tieteellisen neutraalisti opettajien ja vanhempien motivoi-
vaksi vuorovaikutukseksi oppilaiden kanssa, minkä oppilaat ovat ko-
keneet sosiaalistavan heitä oppijan rooliin ja joka ilmenee heidän työs-
kentelytottumuksissaan, itsetunnossaan sekä oppimisen- ja tiedon-
käsityksissään (Meri 1992, 53–55, 207–213). Kääriäisen (1980; 1986)
Helsingissä kahdessa peruskoulussa v. 1976 loppupuolella aloitetun
koulutulokkaiden seurantatutkimuksen mukaan minäkuvaltaan myön-
teisimpien käsitys itsestään on säilynyt ja kielteisimpienkin parantunut
neljän ensimmäisen kouluvuoden aikana ja säilynyt sen jälkeen koko
peruskoulun ajan vähintään keskinkertaisena keskitason parantuessa.
Minäkuvan myönteistä kehittymistä ovat tukeneet selviytyminen
koulun asettamista tavoitteista, vanhempien yksimielisyys kasvatuk-
sessa sekä perheen yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Tulokset ovat
tukeneet aikaisempaa tutkimustietoa siitä, että minäkuvan kehitystä on
edistänyt myös kodin rajoittavasti salliva kasvatus ja lapsen menesty-
minen sosiaalisissa suhteissa. Koulumyönteisyyttä puolestaan ovat
tukeneet eniten kodin antama tuki ja selviytyminen koulussa (Kääri-
äinen 1980; 1986, 7, 108–111, 159–162; 192–196, 234–240). Tulokset
ovat saattaneet olla oppilasaineksen ja minäkuvan tietoisen tukemisen
vuoksi todellista myönteisempiä. Kuitenkin myös myöhemmin Tuo-
men (1996) mukaan peruskoululaisten minäkuvan on todettu kehit-
tyneen positiiviseen suuntaan. Toisaalta koulussa on syrjäytyviäkin,
jotka leimautuvat ja joiden itsetunto heikkenee erityisesti yläasteelta
alkaen (Kuula 2000).
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Vanhempien osalta Meren piilo-opetussuunnitelman määritelmä
selittää vanhempien lapselle asettamien koulutustavoitteiden ja siten
osin myös kulttuuripääomien välittämistapoja. Tarkkailuopettajille
opetuksen kehittämiseksi tehdyssä kyselytutkimuksessa (Ojanen 1987,
27, 36–37, 47–50) on esitetty hyvin samantapaisia näkemyksiä kuin
Meren em. määritelmässä. Tarkkailuopettajat ovat, Kääriäisen saa-
mien tulosten vastaisesti, pitäneet kuitenkin oppilaiden itsetunnon
kehittämismahdollisuuksia yleisesti melko pieninä pienryhmässäkin,
koska erityisoppilaiden itsetunnon lähtökohdat ovat olleet jo pitkältä
ajalta heikot (Ojanen 1987, 27, 36–37, 47–50). Taustalla ovat saatta-
neet vaikuttaa merkittävästi mm. odotus- ja epäonnistumisansa sekä
attribuutiot. Sitä ovat tukeneet myös Rumbergerin (1995) empiiriset
tulokset koulun keskeyttämisen vahvoista yhteyksistä lapsen omiin ja
vanhempien odotuksiin. Hänen laajan amerikkalaisen tutkimuksensa
tulokset koulun keskeyttämisen syistä ovat sisältäneet puutteita niissä
tekijöissä, jotka sisältyvät Meren em. piilo-opetussuunnitelman mää-
ritelmään. Rumbergerin tulokset ovat siten käänteisinä tukeneet Meren
em. näkemystä kodin ja koulun kasvatuskäytäntöjen merkityksestä,
vaikka eri kulttuurista saatuina (Rumberger 1995, 591, 600–602,
616–619). Mm. Berthoud on viitannut omien tulostensa ohella myös
Amerikassa ja Englannissa Plowdenin komitean raportoimiin tulok-
siin, joiden mukaan jo koulua edeltäneet vuodet ja esikoulu, vanhem-
pien asenteet, lukeneisuus ja lapselle asetetut tavoitteet ovat selittäneet
lasten koulusaavutuksia enemmän kuin koulujen erilaisuus (Berthoud
1976, 115–120) sekä vanhempien kiinnostus lapsen koulutyötä koh-
taan (Berthoud 1976; Smokowski ym. 2004). Koulutulokkaiden seu-
rantatutkimuksessa on havaittu, että myös lapsen kohtuullinen harras-
tukseen käyttämä aika on parantanut koulumenestystä ja lisännyt sosi-
aalisia taitoja (Are Child Developmental 2004). Vastaavia asioita
Suomessa on tutkinut Hautamäki (1982). Esimerkiksi Suomessa noin
viidennes vanhemmista ei yläasteen oppilaiden mielestä ole ollut kiin-
nostunut heidän koulunkäynnistään (Pirttiniemi 1996).

Meren esittämä piilo-opetussuunnitelman neutraali määritelmä
niveltyy hyvin tässä koulutuksen kulttuuriperimän käsitteeseen, kun
sillä tarkoitetaan sellaista opettajien ja vanhempien vuorovaikutusta
oppilaan kanssa, joka vaikuttaa oppilaan itsetuntoon, motivaatioon,
käyttäytymispiirteisiin, työskentelytottumuksiin sekä oppimis- ja
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opiskelutuloksiin. Olennaisia kriteereitä käytäntöjen oikeutuksessa
ovat, että koulun käytännöt on perusteltavissa universaalisti hyväksy-
tyillä periaatteilla ja että ne ovat tuloksia tuottavia, autenttisia, oikeu-
tettuja ja lainmukaisia.

Väitteet tyttöjen suosimisesta koulussa ja poikien parempi
menestyminen työelämässä

Koulua on syytetty siitä, että sen toimintatavat suosivat enemmän
tyttöjä kuin poikia. Tasa-arvotavoitteesta on väitetty hyötyneen eniten
keskilahjakkaiden keskiluokasta tulleiden tyttöjen (mm. Lämsä 1996,
79, 81). Tyttöjen poikia parempi sopeutuminen koulunkäyntiin on
näkynyt parempana koulumenestyksenä (mm. Kivistö & Vaherva
1979, 83–87; Kivirauma 1989, 296; Sammons 1995; Pehkonen 1996,
341–342; Kuula 2000) ja koulutusvirtojen tyttövoittoistumisena (Gor-
don & Lahelma 1995). On yllättävää, ettei ilmiön yhteydessä ole juuri
kiinnitetty huomiota poikien tyttöjä myöhempään kehitykseen.

Eräiden helsinkiläiskoulujen koulutulokkailla poikien minäkuva
on ollut ensimmäisellä luokalla hiukan tyttöjä parempi, mutta tytöillä
parantunut 3–4 vuodessa enemmän kuin pojilla (Kääriäinen 1986, 6).
Pojat ovat huonommasta koulumenestyksestään huolimatta silti olleet
tyttöjä vakuuttuneempia arvostuksestaan ja menestymismahdolli-
suuksistaan (Linnakylä ym. 1996, 246–247; Niemivirta 2004), mikä
lienee heijastanut kulttuuristen asenteiden ylläpitämää miesten ja
naisten välistä epätasa-arvoisuutta yhteiskunnan hierarkioissa. On
mahdollista, että perinteisesti etenkin ylempien sosiaaliluokkien poi-
kien hyvä yhteiskunnallinen sijoittuminen on lisännyt menestymis-
odotuksia ja edistänyt sekä itseään toteuttavan ennusteen tavoin myö-
hemmin ylisuoriutumista että koulumenestyksestä riippumatonta ase-
moitumista.

Tyttöjen ns. suosimiselle koulussa on ollut ymmärrettävissä syitä,
jotka ovat pohjautuneet ilmeisesti poikien erilaiseen kasvatukseen ja
käyttäytymisnormeihin. Takalan (1979) tutkimusryhmä on havainnut
9–11-vuotiailla tytöillä keskimääräistä useammin yksin toimimista,
positiivisia tunnereaktioita toista kohtaan, ehdotuksia ristiriidan raken-
tavaksi ratkaisemiseksi ja oma-aloitteista auttamista. Pojilla on sen
sijaan havaittu keskimääräistä enemmän tarkkaavaisuuden kohdista-
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mista tehtävän ulkopuolelle, negatiivisia tunnereaktioita toista kohtaan
ja määräilyä, riitaan osallistumista ja jonkin verran impulsiivisia reak-
tioita, koulun rutiineihin ja sääntöihin mukautumattomuutta ja häiriö-
käyttäytymistä. Sekä syrjäseutujen että kaupunkilaispojilla on havaittu
jo koulunkäynnin alkuvaiheessa tavoitteiden, toveriryhmän normien ja
motiivien ristiriitoja koulun tavoitteiden kanssa. Takalan (1979,
96–100) mielestä olisi ollut tarkasteltava, millaisissa tilanteissa ja
millaisten tavoitteiden yhteydessä niitä esiintyy. Työväenluokan poi-
kia on ollut myös suhteellisesta osuuttaan huomattavasti enemmän
tarkkailuopetukseen siirretyissä (Kivirauma 1989, 296–297). Kun
koulun normit ja käytännöt suosivat sosiaalisia käyttäytymispiirteitä
epäsosiaalisten käyttäytymispiirteiden asemesta sukupuolesta riippu-
matta, ne ovat yleisesti hyväksyttävien tavoitteiden mukaisia. Sen
sijaan on tarpeen miettiä, vastaavatko koulun opetussuunnitelmat ja
opetustavat lapsen ajattelun kehitystä, oppimistapoja ja toiminnalli-
suutta.

Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa tytöt näyttävät pystyneen
käyttämään hyväkseen paremmin kuin pojat. Tytöt ovat peruskoulussa
poikia motivoituneempia oppimaan, ja pojat ovat suuntautuneet tyttöjä
useammin selviytymään koulutöistä mahdollisimman helpolla (Nie-
mivirta 2004). Ennusteeltaan heikoin yhdistelmä on näyttänyt olleen
syntyä alimpiin sosiaaliluokkiin poikana syrjäseudulla ja paras syntyä
poikana ylempiin sosiaaliluokkiin asutuskeskuksessa, mutta niiden
ohella ovat vaikuttaneet myös monet muutkin tekijät. Sosiaalisen pe-
rimän lainalaisuudet näyttävät kuitenkin koskeneen voimakkaammin
poikia kuin tyttöjä.

Tyttöjen keskitasoltaan paremmasta koulussa menestymisestä ja
korkeakoulutuksen naisvoittoistumisesta huolimatta naiset ovat si-
joittuneet työelämään työpaikkahierarkiassa palkalla ja vallalla mitat-
tuina miehiä huonommin. Ilmiö on ollut sama monissa maissa (Hart-
mann 2004). Jo aiemmin naisten on todettu päätyneen lähtöluokasta
riippumatta usein alemmiksi toimihenkilöiksi (Pöntinen ym. 1983,
28–36). Vaikka kiintiöt ovat Suomessakin viime vuosina parantaneet
naisten valintaa päättäville paikoille, etenemismahdollisuudet eivät ole
edelleenkään yhtäläiset. Naisten on sanottu tavoitelleen miehiä vä-
hemmän statusta koulutusalojen valinnassa, mutta sen tavoittelemat-
tomuus voi johtua myös mahdollisuuksien realistisesta arvioinnista.
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Kyseinen kulttuurinen perimä ei ole muuttunut huolimatta naisten
paremmasta koulutuksesta miehiin verrattuna. Toisaalta myös elämän-
hallinnan menettäneissä on ollut näihin aikoihin saakka enemmän
miehiä kuin naisia, mutta muutos näyttää sen suuntaiselta, että naisten
”tasa-arvoistuminen” miesten kanssa elämänhallinnan menettämisessä
olisi lisääntynyt.

Sosiaaliluokan on todettu vaikuttaneen enemmän poikien amma-
tinvalintoihin kuin tyttöjen (Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho 1985,
73–75, 97, 214, 219; Nurmi 1998). Eroja on todettu sukupuolen ja
sosiaaliluokan mukaan mm. ammattikorkeakouluihin hakeutuvissa,
joissa esimerkiksi kaupallisille linjoille on pyrkinyt myös ylimmistä
sosiaaliluokista hyvin menestyneitä tyttöjä, mutta ei poikia (Nurmi
1998, 124, 127–130, 153–159).

Koulutusammatinvalinnat ovat olleet sukupuolen mukaan perin-
teisiä (mm. Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho 1985; Nummenmaa
& Kasurinen 1995, 134–137; Puhakka 1997). Tytöt ovat tosin suun-
tautuneet jonkin verran enemmän perinteisille miesten aloille kuin
pojat perinteisille naisten aloille, ja koulumenestyksen parantuessa
ennakkoluulottomat ammattisuunnitelmat ovat yleistyneet eniten juuri
erinomaisesti menestyneillä tytöillä. Lukio- ja korkeakoulureitin va-
linneet tytöt ovat suuntautuneet miesvaltaiseen ammattiin todennäköi-
semmin kuin muita reittejä edenneet. Työläis- ja alemmista toimihen-
kilöperheistä lähtöisin olleet pojat ovat suuntautuneet muita ylei-
semmin tavanomaisiin ammatteihin (Nummenmaa & Vanhalakka-
Ruoho 1985, 74–75, 90–91, 214). Silvennoisen (1992, 23, 49–59)
18–29-vuotiaista opiskelijoista esittämien tulosten mukaan epätaval-
lisen ammatinvalinnan tehneiden poikien koulumenestys on ollut
heikko, mutta identiteetti ja itsetunto muita kehittyneempiä. Ahon
(1992, 103–104) tulosten perustella ei kuitenkaan tunnu uskottavalta,
että heikosti koulussa menestyvien, todennäköisesti alisuoriutujien,
itsetunto ja identiteetti olisivat muita kehittyneempiä. Koulutusam-
matin valintoihin ovat vaikuttaneet myös eri ammattialojen työlli-
syysodotukset (Nummenmaa & Kasurinen 1995, 134–137). Vaiku-
tusta on oletettavasti myös luokkatovereiden valinnoilla sekä muo-
tialoilla.

Sosiaalisella sukupuolella (gender) tarkoitetaan tässä kulttuuri-
sesti syntyneitä sukupuoleen kohdistuvia asenteita ja kulttuurin arvot-
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tamia käsityksiä sukupuolista, kuten sukupuolirooleista ja käyttäyty-
misodotuksista. Sosiaalinen sukupuoli kuvaa sitä, millainen nais- ja
mieskäsitys on kussakin kulttuurissa, esimerkiksi miehelle tai naiselle
sopivasta käyttäytymisestä, hyväksytystä ulkonäöstä ja sopivuudesta
erilaisiin ammatteihin. Kulttuurissa vallitsevat käsitykset miehistä ja
naisista, esimerkiksi ennakkoluulot, käyttäytymisodotukset ja arvioin-
tikriteerit, vaikuttavat myös kasvatusta ja suuntautumista koskevina
ennakko-odotuksina, tiettyjä piirteitä vahvistavina ja toisia sammutta-
vina sekä attribuutioiden tavoin. Ne muovaavat sukupuoli-identiteettiä
kulttuurin mukaiseksi ja vaikuttavat sitä kautta minäkäsitykseen. Yh-
teiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa sukupuolella
tarkoitetaan sisällöllisesti sosiaalista sukupuolta, ts. miten yhteiskun-
nan sukupuoleen liittyvät asenteet, arvot ja niiden vaikuttamat asian-
tilat ovat ilmenneet eri yhteyksissä, esimerkiksi työelämässä, työttö-
myydessä tai perheen työjaossa. Gordonin ja Lahelman (1993, 121;
1995, 154) mukaan sosiaalinen sukupuoli on rakenteellisessa, sosiaali-
sessa ja kulttuurisessa viitekehyksessä ilmenevä sukupuoli.

Koulutuksen kulttuuripääoma sosiaalisen perimän osana –
kilpailijanaan kulttuurisen liikkuvuuden teoria

Kulttuuripääomalla tarkoitetaan tässä henkistä pääomaa erotuksena
aineellisesta ja sosiaalisesta. Bourdieu ja Passeron ovat väittäneet, että
kulttuurin uusintaminen kasvatustoiminnan avulla uusintaa sosiaalisen
järjestelmän, sen sosiaaliset rakenteet (Bourdieu & Passeron 1970/
1977, vi, 8), ja koulutusta käytetään myös yhteiskunnassa erottelun
välineenä (Bourdieu & Passeron 1970/1977; Bourdieu & Wacquant
1992/1995, 125–126; Bourdieu 1989/1996; Hartmann 2002; 2003).
Koulu toimii yhteiskunnan antaman symbolisen vallan avulla ja to-
teuttaa sen asettamia kvalifikaatiovaatimuksia. Vallan on katsottu vä-
littyvän hallitsevan kulttuurin kautta, minkä läpi henkilöt valikoituvat
yhteiskunnalliseen työn- ja vallanjakoon (Kivinen ym. 1985, 39; Hart-
mann 2000; 2002; 2003) habituksensa mukaan. Silloinkin, kun viralli-
sissa koulutustavoitteissa on korostettu nykyistä enemmän koulutus-
mahdollisuuksien tasa-arvoisuuspyrkimyksiä, koulu on saattanut yllä-
pitää tai jopa suurentaakin koulutuksellisia eroja. Koulutukseen 1990-
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luvulla tuotu markkina-ajattelu jakaa koulutettavia yhä enemmän sel-
viytyjiin ja putoajiin (mm. Väärälä 1999).

Koulutuskulttuurista pääomaa periytyy sukupolvesta toiseen.
Henkilön kulttuuripääoma koostuu sekä kotoa peritystä että myö-
hemmin hankitusta pääomasta. Mm. useissa koulutusta ja työmarkki-
noita sekä koulutuksen ulkopuolelle valikoitumista koskevissa tutki-
muksissa kulttuuripääomaan on katsottu kuuluvan sekä perityt kult-
tuuriset valmiudet että koulutuksessa hankitut kvalifikaatiot Bour-
dieun ja Passeronin mukaisesti (Kivinen 1988, 62–76; Kivinen ym.
1988, 14–15; Silvennoinen 1992, 131; Järvinen & Vanttaja 2000).
Kulttuuripääomat periytyvät sosiaalistumisen kautta mm. arvoina,
tavoitteina, motivaationa ja toimintamalleina. Lapsuuden kasvuympä-
ristössä ja kodissa omaksutut arvostukset, toimintamallit, tavat, kieli ja
puhetapa ovat osa yksilön sisäistettyä olemusta ja sosiaalisen toimin-
nan sääntöjä, jotka ovat välineitä myös koulun sisäisessä vallankäytös-
sä (Bourdieu ja Passeron 1970/1977; Bourdieu 1979/1984; Kivinen
ym. 1988, 14–15). Kulttuuripääoman periytyminen on sosiaalistumista
kasvuympäristön arvoihin, arvostuksiin, tavoitteisiin ja toimintamal-
leihin. Taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset pääomat perheiden
voimavaroina, mm. valtana, vaikuttavat myös koulutuskulttuurin pää-
omien epätasaiseen muodostumiseen (Bourdieu & Passeron 1970/
1977; Bourdieu 1979/1984; 1989/1996; Antikainen 1986, 14–15; Ki-
vinen 1988, 62–76; Silvennoinen 1992, 131; Hartmann 2003) ja siten
elämisen resursseihin ja elämässä selviytymiseen.

Henkilön omaa koulutustasoa loogisemmin koulutuksen kulttuu-
ripääoman mittarina on toiminut Alasuutarin (1997) tutkimuksen mu-
kaan summamuuttuja, jonka hän on operationalisoinut Bourdieun
kulttuuripääoman käsitteen pohjalta arvostusten ja makujen avulla.
Sen parhaiksi indikaattoreiksi ovat sijoittuneet empiirisessä tutkimuk-
sessa, ilmeisesti elämäntapaa ja arvoja heijastavat: suhtautuminen
itsensä kehittämiseen, kansainväliseen ruokakulttuuriin, taiteeseen ja
klassiseen musiikkiin. Koulutuksen kulttuuripääoman muuttujana se
on toiminut loogisemmin kuin koulutustaso yksinään, ja se on näyttä-
nyt ottavan huomioon myös vanhemmilta perittyä koulutuskult-
tuuripääomaa, vaikka se mittarina sisältää koulutuksen arvostamisen
lisäksi kulttuurisia arvoarvostuksia. Alasuutarin kanssa samantapaisiin
kulttuuripääoman mittareihin ovat päätyneet myös Kalmijn ja Kraa-
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ykamp (1996) toisenlaisessa kulttuurissa, USA:ssa mustan ja valkoi-
sen väestön koulutuksen tutkimuksessaan. Siinä koulutuskulttuurin
parhaita mittareita olivat mm. kiinnostus klassiseen musiikkiin, teatte-
riin ja taidemuseoihin sekä lapsen kannustaminen kirjallisuuden pa-
riin.

Taloudellisella pääomalla voi hankkia kulttuuripääomaa ja päin-
vastoin. Resurssit ovat tietyissä rajoissa muunnettavissa muiksi resurs-
seiksi (mm. Allardt 1976, 62–65) tai Bourdieun käsittein pääomat
vaihdettavissa toisikseen (Alasuutari 1997, 5–6). Koulutuksen merki-
tys toimeentulon hankinnassa ja työllistymisessä on ollut aina suuri ja
on jälleen 1990-luvulla kasvanut (mm. Suikkanen ym. 1999a). Mitä
postmodernimmaksi ihmisten elämäntapa muuttuu, sen enemmän ta-
loudellisilla resursseilla hankitaan myös sosiaalisia ja henkisiä elä-
myksiä. Bourdieu on pitänyt koulutusta ensisijaisesti kulttuurisena
pääomana. Vanhempien koulutus vaikuttaa siihen, millaista kulttuu-
ripääomaa he siirtävät lapsilleen arvojen, arvostusten ja koulutuksen
kautta, joten lasten kulttuuripääomassa on mitattavissa lasten oman
koulutuksen lisäksi vanhempien perintönä saatu. Aholan (1995, 120)
mukaan koulutetumman vanhemman koulutustaso vaikuttaa lapsen
koulutustavoitteisiin enemmän.

De Graafin ym. (2000) tulokset eivät ole tukeneet Bourdieun
kulttuurisen uusintamisen teoriaa, mutta sen sijaan DiMaggion v. 1982
esittämää kulttuurisen liikkuvuuden teoriaa. Vanhempien lukeminen
on edistänyt alemmissa sosiaaliluokissa enemmän lasten koulutusuraa
kuin heidän korkeakulttuuriset harrastuksensa (De Graaf ym. 2000).

3.4.5  Viiteryhmä- ja vajoamisteoriat luokkakulttuuriteoriaa
täydentävinä ja kilpailevina

Toukomaan (1967, 74–75, 90–91, 214) laaja 1960-luvulla Tampe-
reella tekemä kansa- ja oppikoululaisten vertailututkimus on tuonut
tärkeää lisätietoa luokkakulttuuriteorioihin ja antanut Willisin tuloksia
moni-ilmeisemmän kuvan eri sosiaaliluokkien koulutuskulttuurista ja
sosiaalistumisesta osoittamalla, ettei minkään luokan arvomaailma ole
monoliittinen. Kaikkein parhaiten aikuisten yhteiskuntaan, vallitseviin
arvoihin ja koulun kulttuuriin, olivat sopeutuneet 1960-luvulla alim-
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mista sosiaaliryhmistä lähtöisin olleet oppikoulupojat, vaikka aikuis-
ten ja opettajien normien vastaisuus, nuorisokulttuurin ihanteiden
omaksuminen, konkreettista seikkailua ja kilpailua korostaneet arvot,
autoritaarisuus ja varhain aikuistuminen olivat olleet yleisempiä
alemmissa sosiaaliluokissa ja kansakoulua käyvillä kuin ylemmissä
sosiaaliluokissa ja oppikoulua käyvillä. Toukomaa on päätellyt viite-
ryhmän ja odotusten mukaisen sosiaaliluokan vaikuttaneen sekä van-
hempien että heidän lastensa arvomaailmaan enemmän kuin van-
hempien sosiaaliluokan. Sitä tulkintaa voi katsoa tukeneen Kivisen
ym. (1988, 16) havainnon, että työväestöstä tulevien koulutusha-
lukkaiden lasten vanhemmat ovat muistuttaneet valmiustasoltaan kes-
kiluokkaisia vanhempia. Ylempiin sosiaaliluokkiin kuuluvissa oppi-
koulupojissa oli ollut tyytymättömyyttä ja tottelemattomuutta oletettua
enemmän. Ongelmallisimpia olivat olleet aiemmin todetun mukaisesti
ylempien sosiaaliluokkien kansakouluun jääneet pojat, joilla jo ennen
oppikouluun pyrkimistä oli ollut alhainen suoriutumistarve ja jotka
olivat muuttuneet jatkossa yhä välinpitämättömämmiksi ja vieraan-
tuneemmiksi. (Toukomaa 1967, 40–41, 141–149, 146)

Toukomaan tuloksista on ilmennyt myös sosiaalisen vajoamisen
vaikuttaneen hänen tutkimiensa poikien käyttäytymiseen. Vaikka
Toukomaan tulokset ovat kuvastaneet yksityiskohdiltaan kyseistä
aikaa, paikkaa ja sukupuolta, ne luovat myös ajallista perspektiiviä
1950-luvun lopun ja 1960-luvun kasvatusilmastoon. Koulutuksen
kulttuuripääoman periytymisessä on kyse koulutuksellisista tavoit-
teista ja asenteista usean sukupolven ajalta. Muuallakin on saatu sa-
mansuuntaisia tuloksia sosiaalisesti vajonneiden sosiaalisesta asennoi-
tumisesta, mm. ennakkoluuloisemmasta suhtautumisesta vähemmistö-
jä kohtaan, mikä on viitannut enemmän mahdollisuuksien puutteeseen
(Toukomaa 1967, 40–41, 141–149, 146) ja turhautumiseen. Vastaa-
vanlaisia syitä on todennäköisesti mm. nykyään havaituissa rasistisissa
liikkeissä.

Toukomaan tulokset ovat tukeneet enemmän viiteryhmäteoriaa
kuin käsitystä yhtenäisistä luokkakulttuureista. Viiteryhmäteoria voi-
daan nähdä joko luokkakulttuuriteoriaa täydentävänä tai sen kanssa
kilpailevana ja siten myös sosiaalisen perimän teorioita kyseenalais-
tavana tai täydentävänä. Kuten aiemmin on todettu, vanhempien kas-
vatusasenteet sosiaaliluokkien sisälläkään eivät ole yhdenmukaisia,
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vaan arvoihin ja asenteisiin ovat vaikuttaneet mm. aikuistumisen ai-
kaiset elämänkokemukset (Inglehart 1977; 1997, 132–136; 331–332;
Büttner & Grübler 1994; Parikka 1994, 81–82; Abramson & Inglehart
1995, 41–73, 139–146), lähtöluokat ja koulutus (mm. Alasuutari
1997) sekä se, mihin on haluttu samaistua ja mitä saavuttaa.

3.4.6 Oheisvaikuttajateoria sosiaalisen perimän teorioiden
täydentäjänä

Viiteryhmä- ja oheisvaikuttajateoriat täydentävät yksioikoisia käsityk-
siä kulttuuripääoman periytymisestä. Oheisvaikuttajat nimetään tässä
omaksi ryhmäkseen erotuksena viiteryhmäteoriasta sillä perusteella,
että henkilö itse valitsee viiteryhmät samaistumiskohteekseen tai esi-
kuvakseen ilman, että se edellyttäisi niiden hyötymistä viiteryhmäksi
valintansa johdosta tai aktiivista ja tietoista pyrkimystä viiteryhmäksi
tai aina edes tietoisuutta viiteryhmänä olosta. Oheisvaikuttajat sen
sijaan tavoittelevat aktiivisesti ja tietoisesti jotakin etua, esimerkiksi
valtaa, rahaa, valistamista, alistamista yms. Ryhmän arvoja ja toimin-
taa suuntaa joku tai jotkut yksilöt, jotka tavoittelevat tietoisesti vaiku-
tusvaltaa liittoutumalla, hankkimalla myötäilijöitä tms. Usein oheis-
vaikuttajat pyrkivät vaikuttamaan yleisesti kohdistamatta sitä alun
perin juuri tietylle henkilölle. Oheisvaikuttajina pidetään tässä Saari-
sen ym. (1994, 90, 181–205) tavoin mm. kaupallisia nuorisokult-
tuureja, musiikin tekijöitä, jengejä, TV:tä, videoita, kirjoja jne. Niiden
vaikutukset voivat olla kasvatuksellisesti epäsuotavia, kuten huono
seura, tai jotkin myös toivotun suuntaisia, kuten hyvät kirjat ja hyvä
seura. Muita kulttuuriin liittyviä oheisvaikuttajia ovat mm. TV-väki-
valta (esim. Mustonen 1995) ja muu aggressiivisuutta lisäävä visuaa-
linen väkivalta yhdistyneenä kasvatuksen puutteisiin (Viemerö 1986;
1997) sekä muu kaupallinen kulttuuri (Takala 1992, 162). Oheisvai-
kuttajat kytkeytyvät sosiaaliseen perimään välillisesti. Oheisvaikutus
on sitä suurempi, mitä pienempi on vanhempien kasvattajavaikutus ja
mitä ohuempia ovat kodin antamat sosiaaliset ja kulttuuriset pääomat.
Starrelsin ja Holmin (2000) mukaan vertaisryhmät voivat olla tärkeitä
lapsen sosialisaatiossa, vaikka perhetekijät ennustavatkin sitä parhai-
ten.
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Huttusen (1988) päivähoitoa ja perhettä koskeneen, koko maan
kattaneen otantatutkimuksen mukaan 37 prosentilla lapsista TV on
ollut oheiskasvattajana ilman että ohjelmia valikoitiin (Huttunen 1988,
26–29, 125). USA:ssa mustien esikoululapsien tutkimuksessa TV:n
katselumäärä on korreloinut negatiivisesti kouluvalmiuden, kotona
olevien kirjojen määrän ja lapselle lukemisen, vanhempien ohjauksen
ja lievästi myös vanhempien työttömyyden kanssa (Clarke & Kurzt-
Costes 1997). Vaikka aineisto on ollut pieni (N = 30) eikä edustava,
sen tulokset ovat olleet loogisia. Ne myös tukevat näkemystä, ettei
ajan puute ole ainoa syy lapsen toimien ohjaamattomuuteen.

Ulkopuolelta on tullut syrjäytymiseen johtavia tai sitä jouduttavia
elämäntapatekijöitä ja vaikutteita, joissa liittyvät monin keskinäisin
sidoksin toisiinsa mm. tupakointi, alkoholi, huumeet, lähipiirin sosiaa-
linen altistus, epäsosiaalinen käyttäytyminen ja muut ongelmat, joita
seuraavat koulumenestyksen huononeminen ja poissaolot (Peltonen
1996a; Ellickson ym. 2001). Mitä nuorempana on aloittanut tupakoin-
nin, sitä moninkertaisempi on ollut kaikenlaisten aineiden käytön,
kouluongelmien ja epäsosiaalisen käyttäytymisen todennäköisyys
(Ellickson ym. 2001). Jälkimmäinen tulos on saatu Yhdysvalloista.
Riskien suunta on sama, vaikka ongelmien suuruus on maakohtainen.

3.4.7 Kustannus-hyötyteoria koulutukseen hakeutumisen
selittäjänä

Mahdollisuuksien tasa-arvo on sisältänyt piilo-oletuksen, että talou-
dellisten ja sosiaalisten lähtökohtien aiemmin aiheuttamat erot koulu-
tuksessa tulisivat häviämään, ja vain lahjakkuus ja yksilön toiveet
tulisivat vaikuttamaan koulutukseen hakeutumisessa ja siinä menes-
tymisessä. Aiemmin on viitattu lukuisiin tutkimuksiin, joiden mukaan
oletus ei näytä kovin hyvin toteutuneen.

Itsestään selvältä tuntuu, että saman tavoitteen saavuttaminen
vaatii enemmän resursseja kauempana olevista lähtökohdista kuin
lähempänä olevista. Niukemmista kulttuurisista lähtökohdista vaadi-
taan enemmän tahtoa ja resursseja jonkin koulutustason saavuttami-
seen kuin kulttuurisesti sitä lähempänä olevista. Niukoista ja toisaalta
hyvistä taloudellisista tai muista voimavaroista absoluuttisesti saman-
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suuruiset investoinnit koulutukseen ovat suhteellisesti erisuuruisia.
Samalla tavalla vaikuttaa alueellinen etäisyys.

Nurmen (1998, 31, 123, 130–131, 157) mukaan Boudon on esit-
tänyt teorian sosiaaliluokan kahdesta vaikutusasteesta koulutuksessa
etenemisessä. Sen mukaan ensimmäisessä vaiheessa kulttuurierot vai-
kuttavat koulumenestykseen. Toisessa vaiheessa samanveroisesti
koulussa menestyneillä, erilaisista sosiaalisista taustoista tulevilla on
erilainen todennäköisyys jatkaa koulutushierarkiassa eli vallitsee itse-
eliminointi. Nojaten Boudoniin ja Swartziin, joka on puolestaan ku-
vannut ihmistä valintatilanteissa omaa etuaan ajavana, Nurmi on tii-
vistänyt oman teoriansa: tiettyyn valintaan liittyvä kustannusten ja
hyötyjen suhde ei riipu niinkään paljon tavoitteen korkeudesta sinän-
sä, vaan tavoitteen etäisyydestä suhteessa valitsijan lähtökohtaan. Sik-
si esimerkiksi ylempien toimihenkilöiden ja korkeasti koulutettujen
vanhempien lapset ovat vieroneet ammattikorkeakoulua verrattuna
tiedekorkeakouluun ja päinvastoin, alempien toimihenkilöiden ja vä-
hemmän koulutettujen vanhempien lapset ovat suosineet lyhempää
koulutusuraa. Järvisen ja Vanttajan (2000) kontekstuaalinen rationali-
teetti sisältää valintoihin vaikuttavina myös elämänhistorian ja kult-
tuuriset tekijät.

3.4.8 Keskeisimmät johtopäätökset koulutuksen
kulttuuripääomasta sosiaalisen perimän välittäjänä

Seuraavassa on koottu sosiaalisen perimän välittymisen kannalta kes-
keisimmät johtopäätökset koulutuksen kulttuuriperimää selittävistä
sekä kilpailevista teorioista ja tutkimustuloksista.

1. Ko ulutu smahd ollisu uk sien p ar anemis es ta huo limatta ed elleen  v anh emp ien
ko ulutu s ja amm atinmu kainen sos iaaliluo kka v aik uttav at heidän laps elleen
as ettam iin sa ko ulu tu staso tav oitteisiin, tämän o miin kou lu tus tav oitteis iin ,
ko ulumenes ty kseen, k oulutu staso on ja -ammattiin  sekä sijoittumiseen työ-
eläm ässä. Van hem pien kou lu tus  lisää k oulutuks en ar vos tus ta eli k ou lu-
tu sm yön teisy yttä. Alempien  so siaaliry hmien  ja v ähiten k oulutettujen van-
hemp ien  laps et selviyty vät k ou lutuksess a ja s ijoittuv at ty öeläm ään  su h-
teellisesti mu ita h uon om min.
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2. Vanh emp ien  k oulutu ks en, so siaalilu ok kien ja amm attien v aik utus välittyy 
ko tiymp äristö ss ä v uor ov aik utu ks ess a ja aktiiv is uuteen  kannu stavien  teki-
jö id en kau tta.

3. Ko ulutetum man van hem man k oulutustaso  v aik uttaa lapsen kou lutus ta-
vo itteisiin enemmän kuin v äh emm än ko ulu tetun .

4. Vanh emm at py rkivät antamaan lap silleen its eään par em man  tai väh intään
samantasoisen kou lutuk sen ja auttamaan s illä heitä selviytymään elämässä
itseään par emm in .

Perustelut: Koulutus on nähty investointina inhimilliseen pääomaan ja siten
lasten mahdollisuutena selviytyä vanhempiaan paremmin elämässä sekä
sosiaalisen liikkuvuuden väylänä. Siihen perustuen Suomessa on perinteisesti
vallinnut koulutusmyönteinen kulttuuri. Koulutusta on pidetty investointina
inhimilliseen pääomaan myös maan koulutuspolitiikassa

5. Tavo itteid en  saavu ttamisek si tarvittavien uh rau sten suh de od otettaviin
hy ötyih in on  er ilain en eri lähtöko hd ista. Heiko mmalta lähtötaso lta tarv i-
taan  is omm at uh rau ks et sam an  tavoitetas on saavu ttamiseks i k uin  v alm iik si
paremm alta v an hem pien  k oulutu s-  ja tu lo taso lta.

Huomautus: Koulutustavoitteiden asettamiseen vaikuttavat taloudellisia kus-
tannuksia laajemminkin arvioitujen uhrausten määrä suhteessa odotettavissa
olevaan hyötyyn.

6. Vanh emp ien  k oulutu sk ulttuu risten p ääomien oh ella taloud ellis et res ur ssit
vaik uttavat yhä ed elleen lap sen  ko ulutu staso tav oitteisiin , k oulutustaso on  ja
am matin valin taan, vaikka y hteisk un nass a o n lis ätty k ou lutu smahdo lli-
su uk sia.

7a. Ko ulutu ksen kulttu ur ipääom ien lisäks i k oulutustavo itteisiin vaikuttavat
my ös  mu ut ku lttuur is et tek ijät, jo ita o n m m. viitery hmiin samaistuminen ja
niid en arv os tus ten  ja tavo itteiden  o mak sum inen joltak in  os in.

Peru stelu: V iitery hm ään  samaistumisessa vaik uttaa my ös sille ty ypillisen k ou-
lutu staso n arv ostus.

7b . Ym päris tön  k ulttuu riset ar vo t ja asenteet vaiku ttavat k oulutusammatin
valintaan , m m. su kupu oliro olien  sekä to ver eiden  as en teiden  ja v alinto jen
kautta.
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8a. Nais et etenevät ammatillises ti miehiä h eikom min  p aremmasta k oulutuk-
sestaan  hu olimatta. Tyttöjen kou lum en estys on  keskitasoltaan jon kin  v er-
ran poikia p arempi, ja tytöt jatkavat m yös  p oik ia us eam min  k ork ea- as teen
ko ulu tu kseen .

Perustelu: Naisten ja miesten väliset erot mm. koulutusaloissa, työelämässä ja
sosiaalisessa liikkuvuudessa johtuvat kulttuurin määrittämästä sosiaalisesta
sukupuolesta (gender).

8b . Sekä parhaiten men es tyn eis sä että elämänhallinn an menettän eissä on 
en em män  mieh iä kuin naisia.

Paradok si: P aremmasta ammatillises ta etenemises tään huo lim atta miehiä o n
en iten myö s elämäs sä heiko im min  selv iytyneis sä.

9. Vanh emp ien  k oulutu ks et ja so siaalilu okat v aikuttav at mm . lap sen  oh jaus-
tapo jen  kautta täm än  käyttäy tym iseen  ja siten m m. ko ulu käy ttäytymisp iir-
teisiin  sekä ko ulu menesty kseen .

Lisäys: Alem pien s os iaaliluo kkien po ikien keskitas oa heiko mp aa kou lu men es-
ty stä ja k ou lutu su raa on  p yritty  s elittämään mm. h eid än lu okk aku lttuu rin sa ja
ko ulun edu staman k es kiluok kaisena pidetyn  valtaku lttuur in  tö rmäyk sellä, m ik ä
ilmenee ko ulun vas taisena ko ulu käy ttäyty misen ä. Ko ulu n k äy tän töjen on kat-
so ttu  m yös  su os ivan tyttöjä.

10 . Un iv ers aalis ti hyv äk syttäv is tä kas vatuk sen  s ekä op etuks en periaatteista,
jo tk a o vat m yös  oikeutettu ja, lainmu kaisia, au ten ttisia ja tuloks ia tu ottav ia,
vo i joh taa k asv ua tu kev ia kasvatus tapo ja ja käytäntöjä, kuten kannu sta-
vu us , y leisesti hy väksy tty ih in arv oihin ja toimintaan so siaalistaminen, tas a- 
ar vo  sy nty peräs tä ja su kup uo les ta riipp umatta, ohjeiden  ja m äär äys ten an-
taminen  ty ös ken telyn  ohjaam iseksi, las ten  k oulunk äy nnin s eu raamin en ,
neuv ominen  ja työr au ha. Niid en vas takoh tia o vat kasv ua estäv ät kas vatus -
tavat, välin pitämättömy ys, v äheksy ntä ja tor jun ta, arvo nihilism i ja kas vat-
tamatto mu us, sy rjintä ja hylkääminen , o hjaam attomu us  ja valv omatto mu us
sekä ty örauh an puu te.
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3.5 Elämänhallinta ja elämässä selviytyminen nuoresta
aikuiseksi

Tämän pääluvun tarkastelu liittyy aikuisuutta ja työikää koskeviin
teorioihin ja tutkimuksiin (luku 3.2: kuva 3–1).

3.5.1 Koulutus ja ammattitaito elämänhallinnan voimavaroina

Koulutus lisää sekä objektiivisesti elämänhallinnan voimavaroja että
subjektiivisesti elämänhallinnan tunnetta. Yksilön koulutus ja omi-
naispiirteet on nähty resursseina tai pääomina toimintakentillä tai pe-
liareenoilla, missä inhimillinen ja yhteiskunnallinen peli käydään
(mm. Allardt 1976; Bourdieu & Passeron 1970/1977; Bourdieu
1979/1984; Bourdieu & Wacquant 1992/1995; Suikkanen ym. 1996,
141–144, 147; Kivekäs 1999). Ammattitaitoa ja koulutusta on pidetty
keskeisinä huono-osaisuuden kierteestä irtautumisessa (mm. Parikka
1994). Koulutus on nostanut menestymisen odotustasoa. Se on lisän-
nyt deprivaatiota nostamalla vaatimustasoa, vaikka toisaalta sen on
todettu vähentäneen avuttomuutta (Tanninen & Julkunen 1993).
Koulutuksen voi olettaa lisäävän onnistumisen odotusten motivoimana
tarkoituksenmukaisia toimintatapoja ja yrittämistä sekä siten ylisuo-
riutumista. Tutkijoiden mukaan koulutus voi luoda joustavia ja avoi-
mia, osittain tuntemattomiakin, mahdollisuuksia ja visioita tulevai-
suuteen ja mahdollistaa muutoksia (Suikkanen ym. 1996, 141–144,
147; Kivekäs 1999). Sen on katsottu luovan optimistista uskoa myös
työelämän tehtävistä ja elämänvaiheen vaatimuksista selviytymiseen
ja siten parantavan myös sisäistä elämänhallintaa (Rajala 1999).

Koulutuksen vaatimustaso työmarkkinoilla on lisääntynyt ja sa-
malla työmarkkinat ovat koventuneet. Menestymiseen on vaadittu
huippuosaamista ja jatkuvaa kouluttautumista. Lisäksi työelämän ja
koulutuksen välillä on nähty ristiriitaa myös kysynnän ja tarjonnan
laadussa. Työtehtävien muututtua aikaisempaa enemmän pari- ja ryh-
mäsuorituksiksi työelämässä selviytyminen on edellyttänyt toiminnal-
lis-sosiaalisia, mm. elämänhallinta- ja ihmissuhdetaitoja (Suikkanen
ym. 1996; Rajala 1999), käytännön älykkyyttä ja kykyä tasapainottaa
omaa, muiden ja yhteisön hyvää (Sternberg 2001, 230–231; Sternberg
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& Hedlund 2002). Koulutus sen sijaan on perinteisesti tähdännyt pal-
jolti käsitteellis-analyyttisiin valmiuksiin (Rajala 1999; Sternberg
2003). Koulutustason yleisesti kohotessa sen arvo on alentunut. Työ-
voiman rekrytoiminen on käynyt aiempaa valikoivammaksi. Erityis-
koulutuskaan ei ole taannut työtä enää 1990-luvulla (Nyyssölä 1994;
Lind 1997; Kivekäs 1999; Peteri 1999; Suikkanen ym. 1999a; 1999b).
Myös hyvin vähäistä ammatillista osaamista vaativien työtehtävien on
väitetty lisääntyvän, ts. ammattitaitovaatimusten polarisoituvan
(Nyyssölä 1994, 84–86).

Koulun keskeyttäminen rajoittaa mahdollisuuksia, syrjäyttää työ-
ja sosiaalisessa elämässä (mm. Liimatainen-Lamberg 1996) sekä voi
johtaa ’itseleimautumiseen’ ja identiteettiongelmiin. Opintojen kes-
keyttäjien pitämistä potentiaalisina syrjäytyjinä on myös kritisoitu,
koska jotakin työtä on saattanut löytyä, ja jotkut keskeyttäneet ovat
hakeutuneet muuhun koulutukseen myöhemmin (Komonen 2001, 2).
Hyvin koulutettuihin verrattuna heikosti koulutettujen suhteellisesti
suurempi työttömäksi jäämisriski pidemmällä jaksolla on silti säilynyt.
Pääosin v. 1990–1992 koskeneen syrjäytymis- ja selviytymistut-
kimuksen mukaan kouluttamattomuus on ollut keskeisin työmark-
kinoilla syrjäytymisen selittäjä (Suikkanen ym. 1996, 149), vaikka sen
merkitys on heikentynyt koko 1990-luvulla eniten nuorimmilla ja van-
himmilla ikäluokilla työmarkkinoiden epävarmuuden myötä (Suikka-
nen ym. 1999a; 1999b, 127, 147; Kivekäs 1999; Martti 1999; Peteri
1999; Puumalainen 1999). Suunta on jatkunut edelleen 2000-luvulla.

Koulutuksen ulkopuolelle jääminen on ollut osalla vastentahtoista
ja osalla vapaaehtoista (Nyyssölä 2000). Nuorten työuraseurannoissa
todettu kouluttamattomuus on johtunut karsiutumisesta haussa tai
motivaation puutteesta, mikä on ilmennyt koulutukseen hakeutumatto-
muutena, koulutukseen menemättä jättämisenä tai keskeyttämisenä
(Sinisalo 1979, 189; Silvennoinen 1992, 143–144).

Heikosti kouluttautuneita nuoria työnhakijoita koskeneet tiedot
ovat osoittaneet elämänhallinnan voimavarat ainakin osalla heikoiksi.
Jotkut tiedot ovat viitanneet myös sukupolven yli ulottuneeseen kier-
teeseen. Kivinen ym. ovat todenneet haastateltuaan työvoimatoi-
mistossa työnhakijoina olleita nuoria 1980-luvun korkeasuhdanteen
aikana Turun seudulla, että huonoimman koulutuksen saaneiden ja
elämänhallinnan edellytyksiltään heikoimpien käsitykset itsestään
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ovat olleet selkiytymättömiä, oman tilanteen parantamiseksi ei ole ol-
lut motivaatiota, kotoa ei ollut saatu toimivia elämisen malleja ja tule-
vaisuus on näyttänyt hämärältä. Koulutukseltaan heikoimpien amma-
tinvalinnan suunnitelmat ovat olleet lähes kolmanneksella täysin epä-
realistisia, lähes puolella jossain määrin epärealistisia ja vain noin 15
prosentilla selkeitä. Toimihenkilöperheiden nuoret ovat olleet työläis-
nuoria valmiimpia ammatinvalintapäätöksiin ja suunnittelemaan elä-
määnsä pidemmälle. Koulutushalukkuus on liittynyt toiveeseen toimi-
henkilöammatista, ja tavoitetaso on ollut muutenkin koulutustasosta
riippumatta toimihenkilöille ominainen. Sosiaalisen taustan vaikutus
on ollut suurempi kuin sukupuolen (Kivinen ym. 1988, 48–51, 71–72,
84–90), vaikka sukupuolenkaan vaikutus ei silti ole ollut merkitykse-
tön. Jo ennen 1990-luvun lamaa on todettu, että pelkän peruskoulu-
tuksen varassa olevista työttömistä nuorista yli puolella on ollut työn-
tekijäisä ja joka kymmenennellä työtön isä v. 1985 hyvinä työllisyys-
vuosina (Silvennoinen 1992, 143–144).

3.5.2 Työelämään sijoittuminen ja elämänhallinnalliset voi-
mavarat

Samoihin aikoihin, kun keskustelua on laajennettu oman elämän hal-
linnasta tavoitteelliseen elämänpolitiikkaan, mahdollisuus siihen
näyttää paenneen yhä useammilta. Epäsäännölliset tilapäiset ja määrä-
aikaiset työsuhteet ovat yleistyneet ja muuttaneet elämän suunnittelun
epävarmaksi. Työttömyyden ja työn epävarmuuden passivoiva vaikut-
us on havaittu jo 1970-luvulla (Allardt 1976, 48). Talouden lama
1990-luvulla ja yhä 2000-luvulle jatkunut suurtyöttömyys sekä uudel-
leen alkanut ja jatkuva muuttoaalto ovat kiihdyttäneet syrjäytymistä
olennaisesti enemmän kuin ns. suuri murros, jolloin vastaavanlaista
suurtyöttömyyttä ei ollut. Suurta murrosta ovat aikoinaan sävyttäneet
aineelliset vaikeudet ja asuntopula, mutta toisaalta usko parempaan
tulevaisuuteen. Sen sijaan 1990-luvun tapahtumat ovat riistäneet mo-
nilta mahdollisuudenkin aineelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvin-
vointiin mahdollisesti loppuelämäksi ja tehneet heistä monella tavalla
syrjäytyneitä ja syrjäytettyjä ilman omaakin syytä. Syrjäytymisvaaraa
ovat lisänneet 1990-luvulla aloitetut julkisten menojen jatkuvat säästöt
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ja markkinaistaminen. Niillä on ollut monta kautta seurauksia myös
seuraavan sukupolven kasvuolosuhteisiin (esim. Salmi ym. 1996,
165–173), ja siten vaikutukset voivat ulottua sukupolven yli. Lyhyeh-
kön aikaa laman alkamisesta Kinnusen (1997b) tutkimat keskisuo-
malaiset ovat arvioineet laman vaikuttaneen puolisoiden suhteeseen
enemmän kielteisesti, mutta suhteeseen lapsiin enemmän myöntei-
sesti. Tulos johtunee työkiireiden poistumisesta, mutta ei kerro vielä
laman muista pitkäaikaisista seurannaisvaikutuksista, etenkään lapsiin.

Työttömyyden syynä ovat olleet työpaikkojen puute, koulutta-
mattomuus tai työpaikkojen tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuus,
työnantajan harjoittama syrjintä ja työnhakijan elämänhallinnan puut-
teet ja Koskisen (1991) mukaan joissakin tilanteissa etuudetkin.
Taustatekijöitä ja syyketjuja on ilmennyt useimmista työttömiä koske-
vista tutkimuksista kuitenkin rajoitetusti. Muut empiirisissä tutkimuk-
sissakin esiin tulleet syyt ovat aiheutuneet elämänhallinnan henkisten
tai aineellisten voimavarojen puutteesta. Nuoria työttömiä koskeneissa
tutkimuksissa on todettu täydellisen työelämästä syrjäytymisen syiksi
1980-luvun lopulla ja olosuhteiden uhriksi joutumisen lisäksi 1990-
luvun alussa työn ja koulutuksen vieroksunta mm. henkisten kynnys-
ten (esim. lyhytjännitteisyyden ja kulttuuriperinnön) (Koskinen 1991),
alkoholismin, huumeiden käytön (Koskinen 1991; Virtanen 1995) ja
rikollisuuden (Virtanen 1995) vuoksi. Pääongelman lisäksi on voinut
olla monia muitakin. Terveys luonnollisesti vaikuttaa työllistymiseen,
mutta vieläpä fyysisen kunnon ja urheilumenestyksenkin on todettu
vaikuttaneen sekä työllistymiseen että ammatilliseen asemaan (Haa-
pakorpi 1998). Toisin päin myös työttömyyden vaikutus terveyteen on
havaittu henkilön omissa arvioissa terveydestään (mm. Pulkkinen
1997c, 184) ja myös objektiivisesti v. 1980–1993 monia Euroopan
maita koskeneissa tilastollisissa tutkimuksissa (Paugam 1996).

’Epätyypilliset’ työsuhteet vaativat aikaisempaa enemmän elä-
mänhallinnan (Suikkanen ym. 1996, 57–58, 153) ja riskien hallinnan
taitoja, epävarmuuden sietämistä, monitaitoisuutta sekä elämän mer-
kityksellisyyttä työelämän ulkopuolella (Rinne 1997b). Yhä useam-
man henkilön elämä on muuttunut myös ihmissuhteiltaan katkonai-
seksi, epävarmaksi ja vaihtuvaksi mm. perhesuhteiden rikkoutumisen
ja ongelmiin ajautumisen, kuten alkoholismin, vuoksi. Palvelualoilla
ja teollisuustyössä työn epävarmaksi kokemisen seurauksia yksilön
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yleiselle ja työhön liittyvälle hyvinvoinnille ovat Suomessa selittäneet
parhaiten persoonallisuus, elämänhallinnan tunne ja itsearvostus (Nätti
ym. 1995, 65–67). Ongelmat jollakin elämänalueella synnyttävät tai
lisäävät ongelmien todennäköisyyttä myös toisilla. Sen lisäksi työttö-
myys on lisännyt depressiivisyyttä, tyytymättömyyttä ja turvatto-
muutta ja alentanut itseluottamusta (Rönkä 1999). Työssä olevilla
miehillä henkinen hyvinvointi on ollut selvästi parempi kuin työssä
olevilla naisilla (Lahelma 1989, 97–100, 116), millä lienee yhteyttä
asemaan ja tehtäviin sekä työssä että perheessä. Röngän (1999) mu-
kaan epäsäännöllinen työura ei sinänsä ole johtanut ongelmien kasau-
tumiseen, vaan vasta yhdistyneenä perheongelmiin ja aggressiiviseen
käyttäytymistaipumukseen. Naisilla siihen on johtanut kumppanin
työttömyyden lisäksi alkoholisoituminen ja väkivaltaisuus (Rönkä
1999, 24–27).

Työsuhteiden muuttuminen epävakaiksi on aiheuttanut sekä työ-
että yksityiselämässä henkisiä ja sosiaalisia paineita aineellisten vai-
keuksien lisäksi. Ruotsissa nuoria työttömiä koskeneessa Rantakeisun
ym. (1997) tutkimuksessa on todettu erityisesti pitkäaikaistyöttömien
ja miesten jonkin verran naisia enemmän kokeneen häpeää ympäristön
taholta laiskana pitämisen, halveksimisen sekä sanomisten ja teke-
misten huomiotta jättämisen yms. vuoksi. Työttömyys on heikentänyt
monella tavoin sosiaalisia suhteita ja aiheuttanut ympäristössä häpeän
kokemista (Rantakeisu ym. 1997).

Työttömyyden kesto on vaikuttanut talousvaikeuksien ja itsetun-
non välityksellä sekä miesten että naisten psyykkiseen hyvinvointiin
(Kokko 1997). Työttömyyttä edeltänyt epävakaa työura on aiheuttanut
masentuneisuutta ja vihamielisyyttä parisuhteessa (Kinnunen 1997b,
128–131; Kokko 1997) ja alentanut sekä miesten että naisten psyyk-
kistä hyvinvointia (Kokko 1997), työttömyys erityisesti parisuhteesta
eronneiden miesten (Lahelma 1989, 116). Henkiseen terveyteen tai
henkiseen pahoinvointiin on vaikuttanut työttömyyden ja talous-
vaikeuksien lisäksi sosiaalisen tuen puute (Lahelma 1989, 97–100,
116; Kokko 1997, 140–145; Rantakeisu ym. 1997). Ne ja koulutuksen
vähäisyys yhdessä ovat selittäneet psyykkisestä oireilusta 13 %, ma-
sentuneisuudesta lähes neljänneksen sekä ahdistuneisuudesta miehillä
41 % ja naisilla 21 %. (Kokko 1997, 140–145)
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Työttömän kohtaama sosiaalinen häpeä tai tuki on hyvin kulttuu-
risidonnaista (Paugam 1996). Paugam (1996) on todennut, että sosi-
aalinen tuki on ollut hyvin erilaista eri kulttuureissa. Ranskassa, Sak-
sassa ja Isossa Britanniassa työn epävarmuudella ja työttömyydellä on
havaittu yhteyttä sosiaalisten suhteiden köyhtymiseen. Espanjassa ja
Alankomaissa työllisten ja työttömien suhteissa perheisiinsä ei ole
havaittu eroja. Italiassa työttömien sosiaaliset suhteet perheen-
jäseniinsä ovat olleet jopa työllisiä vahvempia ja erityisesti Tanskassa
perheen lisäksi ystävien tuki muissakin sosiaalisissa ongelmissa on
ollut vahva. (Paugam 1996) Perheettömyys on ollut Suomessa työttö-
millä muita yleisempää (Rönkä ym. 1996).

3.5.3 Hyvä- ja huono-osaisuus sukupolvien sosiaalisena perimänä

Vastavuoroisten syysuhteiden teoria ja kasautuminen

Elämänhallintaan ja elämässä selviytymiseen tarvittavilla aineellisilla,
sosiaalisilla ja henkisillä hyvinvoinnin osatekijöillä tai vaikeuksilla on
taipumus aiheuttaa toisia. Niiden avulla yksilö joko voi tai ei voi
suunnitella elämäänsä ja vaikuttaa siihen haluamallaan tavalla ja ha-
luamaansa suuntaan, ennakoida elämäänsä, tehdä valintoja ja kokea
omansa ja hänelle tärkeiden ihmisten elämän voittopuolisesti hyväksi.
Ketjuuntuessaan ja kasautuessaan resurssit tai niiden puute muodosta-
vat hyvä- tai huono-osaisuuden kierteitä, jotka jatkuvat seuraavan
sukupolven kasvuoloissa, ts. periytyvät sukupolvelta toiselle. Se ei ole
vain ulkopuolelta aiheutuvaa, tahatonta, vaan myös yksilön omista
valinnoista seuraavaa. Hyväosaisuutta ja hyvää sosiaalista perimää
luodaan ja siirretään ensisijaisesti perheyhteisön, toissijaisesti myös
muiden sosiaalisten siteiden, kautta. Kommunitarismi korostaa niissä
eettisyyttä ja yhteisöllisiä velvoitteita lasten kasvatuksessa ja identi-
teetin muodostamisessa. Hyväosaisuus kattaa elämänhallinnan, elä-
mänpolitiikan ja kommunitarismin piirteitä.

Berthoud (1976) on luonut teorian huono-osaisuuden kierteestä ja
Holman (1978) useiden tutkijoiden aikaisempien empiiristen tutki-
mustulosten pohjalta huono-osaisuuden kulttuurisista kehistä. Bert-
houd on esittänyt huono-osaisuuden kierteen syinä mm. isovanhem-
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pien sosiaaliset ominaisuudet ja heikon ammatillisen aseman, vanhem-
pien sukupolven matalan tulotason ja siitä seuraavat heidän lastensa
muut heikot kasvuolosuhteet, heikon sosialisaation, heikon koulu-
tuksen sekä seuraavan sukupolven sosiaaliset ominaisuudet, henkilö-
kohtaiset ominaisuudet, kuten terveyden, kyvyt ja avuttomuuden.
Berthoudin teoriassa on heijastunut voimakkaana, puolison ammatti
mukaan lukien, sosioekonomisen aseman vaikutus sen ajan englanti-
laisessa yhteiskunnassa sekä yksityisen ja yhteiskunnan ylläpitämiä
kouluja käyneiden lasten sosiaalinen eriarvoisuus. Erilaiset psykososi-
aaliset piirteet ovat muotoutuneet erilaisissa sosiaalisissa suhteissa,
vaikuttaneet asemaan sosiaalisessa hierarkiassa, välittäneet epätasa-ar-
voa ja vahvistaneet kierteen pysyvyyttä. Berthoudin mielestä syrjäy-
tymisen ”siemenet on kylvetty varhain”. Mm. vanhempien koulu-
tusasenteet ovat vaikuttaneet lapsen koulusaavutuksiin. On kuitenkin
monia tapauksia, joissa syrjäytymistä ei ole aiheuttanut ominaisuus
sinänsä, vaan sen aikaansaama muun yhteiskunnan käyttäytyminen.
(Berthoud 1976, 13, 105–125, 164–196)

Berthoud (1976) on nimittänyt ongelmien kasautumista vastavuo-
roisen syysuhteen teoriaksi, koska ongelmilla on taipumus aiheuttaa
toisia ongelmia ja pahentaa niitä. Kasautuminen on voinut alkaa mistä
ongelmasta tahansa (Rönkä 1994; 1999, 24). Ongelmien vastavuo-
roisten syysuhteiden teoriaa ovat tukeneet jopa 1980-luvun lopulla
vallinneen taloudellisen korkeasuhdanteen ja hyvän työllisyyden
oloissa myös mm. pohjoismaiset pitkäaikaisten toimeentulotukiasiak-
kaiden seurannan tulokset (Erikoinen & Lammi 1992; Tanninen &
Julkunen 1993) ja suomalaiset syrjäytymistutkimukset (mm. Rauhala
1988; 1991; Ritakallio & Salavuo 1988; 1989; Koskinen 1991; Rita-
kallio 1991, 1994a; 1994b; Heikkilä ym. 1993) sekä 1990-luvulla
alkaneen suurtyöttömyyden uhreiksi joutumisesta (Suikkanen ym.
1996; 1999b; Kortteinen & Tuomikoski 1998; Rönkä 1999). Kasautu-
neita ongelmia ovat kautta aikojen olleet puutteellinen koulutus, työ-
läisammatti ja työttömyys, huono asumistaso, yksinäisyys, yksinhuol-
tajuus, päihteiden käyttö, epäsosiaaliset elämäntavat, perheväkivalta
sekä mielenterveysongelmat (mm. Grosin & Norman 1974; Koskinen
1991; Erikoinen & Lammi 1992), ikä ja sairaus. Ongelmat ovat van-
hastaan kasautuneet enemmän miehillä kuin naisilla (mm. Tuomikoski
1989; Erikoinen & Lammi 1992), mutta erot eivät ole olleet enää
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1990-luvulla niin selviä, vaan ongelmat naisilla erilaisia (mm. Lind
1997, 55, 59, 75–77, 82; Suikkanen ym. 1999b, 146–147, 154–155,
182–185; Rönkä 1999, 26–27). Laman aikana työttömyyden ja toi-
meentulovaikeuksien synnyttäessä uutta kierrettä on myös 1990-luvun
lopulla näkynyt sosiaalisten suhteiden ja taitojen puute sekä elämän-
hallinnan voimavarojen niukkuus. Ne ovat ilmenneet heikkoina lähi-
ihmissuhteina, heikkona sosiaalisena verkostona, alkoholiongelmina
ja rikollisuutena (Rönkä 1999, 26–27).

Vanhempien työttömyys on eräs Hesslen (1988) esittämistä sosi-
aalisen syrjäytymisen välttämättömistä ja riittävistä ehdoista, joita
muita ovat mm. perheen sosiaalinen eristyminen, vanhempien tulevai-
suudenuskon puuttuminen ja eroamiset. Ongelmien kasautumisella on
todettu yhteyttä lapsuudenaikaiseen huono-osaisuuteen, vanhempien
asennoitumiseen, nuoren omiin persoonallisuustekijöihin, asennoitu-
miseen sekä toveripiiriin (Fergusson ym. 2001).

Osassa perheistä ongelmat ovat kasautuneet kaikilla elämän
alueilla 1990-luvulta alkaen. Röngän (1997, 164–170) tulosten mu-
kaan työuraan, alkoholinkäyttöön ja epäsosiaalisuuteen liittyvien on-
gelmien kasautuminen 26–27 -vuotiaina on ennustanut ongelmien
kasautumista myös lähes 10 vuotta myöhemmin. Naisilla heikko kou-
lumotivaatio, ahdistuneisuus ja vanhempien alkoholiongelmat ennen
kouluttamattomana epävakaalle työuralle joutumista ja varhaista äi-
tiyttä välittivät ongelmien kasautumista lapsuudesta aikuisuuteen.

Koulutuksesta syrjäytyminen ja työttömyys ovat lenkkejä huono-
osaisuuden kierteessä elämänvaiheessa, jossa integroidutaan työelä-
mään tai huolehditaan perheestä (mm. Hessle 1988; Rauhala 1988,
1991; Ritakallio 1991, 1994a ja 1994b; Heikkilä ym. 1993; Parikka
1994; Suikkanen ym. 1996; 1999b). Syrjäytymistä on vahvistanut
perheen rikkonaisuus (Takala 1992; Kuula 2000), minkä lisäksi osa
koulussa ja työelämässä huonosti selviytyneistä on alkanut rakentaa
vaihtoehtoista itsetuntoa omaksumalla alakulttuurin arvoja ja normeja
lisäten syrjäytymistä valtaväestön elämäntyylistä (Rönkä 1995, 150).
Työttömyys ei ole merkinnyt kaikille pysyvää huono-osaisuutta, mutta
kuitenkin monille.

Elämäntilanteiden hallintaa ei voi johtaa yksiselitteisesti tausta-
tekijöistä, kuten yleisistä kollektiivisista ryhmäsidonnaisuuksista, tu-
loista ja koulutuksesta, vaan siihen vaikuttaa paljon myös yksilön oma
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toiminta ja ominaisuudet (Allardt 1976, 48–49, 268–269; Berthoud
1976). Sekä ryhmän että yksilön heikkouden aste vaihtelee ja syysuh-
de vaikuttaa molempiin suuntiin. Vaikka toiset piirteet ovat yleisem-
piä jossakin yhteiskuntaluokassa, kaikilla sen yksilöillä ei ole luokalle
tyypillisinä pidettyjä piirteitä, eivätkä kaikki sosiaaliset ongelmat
kohtaa samaa ihmistä. Koska ryhmien sisäinen vaihtelu yksilöittäin on
suurta, lainalaisuudet eivät koske yksilöitä, eikä sosiaalista predes-
tinaatiota siten ole (Berthoud 1976, 13, 105–125, 164–196). Ongelmi-
en kasautuminen ja huono-osaisuuden kierre ovat suhteessa yhteiskun-
nassa vallitseviin olosuhteisiin ja epätasa-arvoisuuteen, joten kierteen
katkaisemiseen voidaan monien tutkijoiden mukaan vaikuttaa vain
sosiaalipoliittisen järjestelmän kautta (mm. Berthoud 1976; Parikka
1994). Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita niistä taloudellisista, sosiaa-
lisista ja henkisistä elämänhallinnan resursseista, jotka ovat auttaneet
katkaisemaan huono-osaisuuden kierrettä (esim. Berthoud 1976; West
1982; Koskinen 1991; Rönkä 1992, 39–40; Parikka 1994), ongelmien
kasautumisen asemesta ongelmista selviytymisestä ja psykososiaa-
listen ongelmien epäjatkuvuudesta ja niihin liittyen suojaavista teki-
jöistä ja käännekohdista (Pulkkinen 1996; 1997b, 37, 43). Mm. siir-
tymävaiheiden kriisit ovat elämässä selviytymisen väliarvioita. Niiden
onnistunut läpikäyminen ja ratkaiseminen auttaa säilyttämään tai saa-
maan takaisin elämänhallintaa.

Monen sukupolven suomalaistutkimus kierteen katkaisemisen
ehdoista

Suomessa Parikka (1994) on tutkinut yhdestä työläisperheestä alkunsa
saaneen sukuhaaran 4–5 sukupolven elämässä selviytymistä 1860-
luvulta 1960-luvulle. Parikan saamat tulokset ovat tukeneet Bert-
houdin (1976) käsitystä mm. yhteiskunnallisten olosuhteiden ja sosi-
aalipoliittisten toimenpiteiden vaikutuksesta kierteen katkaisemisessa
ja sosialisaation keskeisyydestä, mutta myös mm. kasvuolojen, koulu-
tuksen, ammattitaidon sekä yksilön muiden resurssien merkityksestä,
kuten itsekurin ja valintojen.

Alimmasta sosiaaliluokasta nousu on ollut harvinaista ja mahdol-
lista hyvin hitaasti ja vasta silloin, kun hyvinvoinnin kasvu, hyvä työl-
lisyys ja palkkatason nousu ovat katkaisseet huono-osaisuuden ketjuja,



134 Tuulikki Kärkkäinen

eikä aikuiseksi varttumisaikaan perhettä ole kohdannut voimakkaasti
traumatisoivia tapahtumia. Sosiaaliseen nousuun on tarvittu vähintään
sukupolven mittainen vakavia takaiskuja sisältämätön kausi, vakiintu-
minen, mitä on voinut seurata vasta toisen sukupolven aikana nouseva
perhe-, ammatti- ja asumisura. Kierteen kääntämiseen on tarvittu
enemmän kuin yhden hyvinvoinnin eri alueiden osatekijän samanai-
kainen merkittävä paraneminen. Niistä ainakin yhden on täytynyt ta-
pahtua henkisten voimavarojen alueella. Irtautuminen ”ennalta määrä-
tystä” elämänkulusta on edellyttänyt sekä ulkoisia mahdollisuuksia
että omaa tietoista pyrkimystä, kriittistä suhdetta sosiaaliseen perin-
töön, kykyä, halua ja mahdollisuuksia oppia uutta sekä valintatilan-
teissa pystyvyyttä ”kurinalaiseen reagointiin”. Alkuun saatu ketjuun-
tuminen on saattanut jatkua, jos sen aiemmat tekijät ovat osoittautu-
neet pysyviksi.

Köyhyydenkulttuuria ovat ylläpitäneet keinovalikoiman vähäi-
syys, koulutuksen ja ammattitaidon puute, palkkojen ja sosiaaliturvan
heikkous, perheenelättäjän kuolema, oma persoonallisuus ja huonot
elämäntavat, yhteisön omaan kulttuuriin sosiaalistuminen ja leirimen-
taliteetti, sosiaaliset siteet ja poliittinen torjunta. Putoajilla ongelmat
ovat kasautuneet erityisesti huonoina aikoina. Hillitön tai epätoivoinen
reagointi ympäristön paineisiin on ollut tyypillistä. (Parikka 1994, 51,
66, 80, 85–86)

Nousun voi tulkita edellyttäneen irtautumista alisuoriutujan iden-
titeetistä. ”Kurinalaista reagointia” voi pitää itsekurina, itsehallintana
ja harkitsevuutena. Samansuuntaisia tuloksia on saatu lukioon menoa
ja sosiaaliluokkaa koskevassa tutkimuksessa: työväenluokasta lukioon
ponnistavalle on ollut ominaista mm. ”varhain omaksuttu kyky tah-
donalaiseen oppimiseen”, hyvät luku- ja opiskelutottumukset (Hauta-
mäki, A. 1984). Em. kuvauksissa on avointa, mistä tarkemmin on
saatu ne tavoitteet ja henkilökohtaiset voimavarat, jotka ovat tuotta-
neet poikkeamisen perheen ja sosiaaliluokan yleisestä elämänkulusta.
Putoaminen sisältää ulkoisten olosuhteiden ohella alisuoriutujan iden-
titeetin muodostumisen sukupolvien kokemuksesta ja siihen sosiaa-
listumisen. Köyhyydenkulttuuri soveltuu selitykseksi kuitenkin vain
sellaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa, joissa ihmisillä on todelli-
sia mahdollisuuksia elämässä hyvin selviytymiseen, mutta he eivät
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käytä niitä. Olosuhteista, joissa mahdollisuudet on riistetty, on puhuttu
rakenteellisena väkivaltana tai sortona.

3.5.4 Päätelmät koulutuksesta, ammattitaidosta ja lapsuuden
perheen hyväosaisuudesta elämässä selviytymisessä

1. Ko ulutu sku lttuu ris et pääom at, k uten van hem pien kou lu tus , o ma ko ulu me-
nestys ja ko ulu tu s, ennu stavat elämäs sä selviyty mistä.

Peru stelut: Kou lutus  ja am mattitaito  ov at keskeisiä elämän hallinnan voimav a-
roja. Sos iaalinen  perimä vas tu staa s ek ä h yvä-o saisek si pääsy ä että p ys yvästi
hu ono -o saisek si jo utu mista, k os ka kaikk ea ei saada kerr alla eik ä y leens ä k aik kea
aineellista, so siaalista ja hen kis tä taustaa menetetä k err alla. Ko ulutu ksen mer ki-
ty s elämän  aineellis ess a h allin nas sa on  ku itenk in alentu nu t työmark kino iden
vaatimu staso n n ous tessa, y leisen työ ttö myy den lisään tyessä ja k ilp ailun  ko ve-
tess a.

2. On gelmilla o n taip um us kas aantu a.

Peru stelu: O ngelmat lis ääv ät mu iden ong elm ien s yntym isen r is kiä.
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4 Empiirisen tutkimuksen toteutus

4.1 Empiirisen tutkimuksen tavoitteet, oletukset, rajaus ja
tutkimusasetelma

Tavoitteet ja oletukset

Kahdessa edellisessä luvussa tehty tieteellisen kirjallisuuden tarkastelu
on tiivistetty jäljempänä esitettyihin oletuksiin vaikuttavista tekijöistä.
Oletukset on jaettu neljään ryhmään empiirisen materiaalin avulla teh-
tävää testausta varten. Ne on saatu eri aikoina ja eri kulttuureista teh-
dyistä tutkimuksista. Oletukset on kuitenkin valittu niin, että niillä on
yhteys ihmisen tarpeiden tyydytykseen tavalla, joka vähentää niiden
riippuvuutta ajallisesta ja kulttuurisesta yhteydestä. Näin ollen voidaan
olettaa, että niillä on merkitystä empiirisen tutkimuksen pohjana ole-
vassa valitussa näytteessä. Empiirisen tutkimuksen tehtävänä on sel-
vittää, missä määrin oletukset pitävät paikkansa.

Oletukset vaikuttavista tekijöistä ovat seuraavat:

1. Vanhempien koulutuskulttuuristen pääomien periytymiseen vaikuttavia
tekijöitä:

1.1. Vanhempien koulutus ja ammatinmukainen sosiaaliluokka vaikut-
tavat heidän lapselleen asettamiensa ja hänen omien koulutusta-
voitteidensa kautta (tavoitteet välittävinä tekijöinä), tämän koulu-
käyttäytymiseen, koulumenestykseen, koulutustasoon ja -ammat-
tiin sekä sijoittumiseen työelämässä. Vanhempien koulutus lisää
koulutuksen arvostusta eli koulutusmyönteisyyttä. Alempien sosi-
aaliryhmien ja vähiten koulutettujen vanhempien lapset alisuoriu-
tuvat koulutuksessa ja sijoittuvat työelämään muita huonommin.

1.2a. Vanhempien koulutuskulttuuri periytyy keskeisimmin vanhemmil-
la lapsen suhteen olevien koulutustasotavoitteiden kautta tämän
koulutukseen.

1.2b. Vanhempien ja lapsen omat koulutustavoitteet vaikuttavat toisiinsa
vastavuoroisesti.
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1.3. Koulutetumman vanhemman koulutustaso vaikuttaa lapsen kou-
lutustavoitteisiin enemmän kuin vähemmän koulutetun.

1.4. Vanhempien koulutustavoitteiden vaikutus on suurin pohjakoulu-
tuksen osalta, mutta se vähenee koulutusammattia ja aikuisuutta
kohti lapsen omien koulutustavoitteiden merkityksen lisääntyessä
samalla.

1.5. Positiiviset ennakko-odotukset, kannustus ja itseluottamus edes-
auttavat hyvää koulumenestystä ja ylisuoriutumista, kun taas ne-
gatiiviset ennakko-odotukset, kannustuksen ja itseluottamuksen
puute johtavat kykyihin nähden heikompaan koulutusuraan ja ali-
suoriutumiseen. Vanhempien koulumyönteisyys lisää lapsen sil-
missä koulussa menestymisen arvoa ja koulukielteisyys puolestaan
alentaa sitä. Myös koulumenestys vaikuttaa lapsen opittuina en-
nakko-odotuksina omiin koulutustavoitteisiin ja koulutustavoitteet
vastavuoroisesti koulumenestykseen.

1.6. Vanhempien koulutukset ja sosiaaliluokat vaikuttavat mm. lapsen
ohjaustapojen kautta tämän käyttäytymiseen ja siten mm. koulu-
käyttäytymispiirteisiin sekä koulumenestykseen.

2. Koulutustavoitteiden asettamiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia
ja henkisiä tekijöitä:

2.1. Vanhemmat pyrkivät antamaan lapsilleen itseään paremman tai
vähintään samantasoisen koulutuksen ja auttamaan sillä heitä sel-
viytymään elämässä itseään paremmin.

2.2. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien uhrausten suhde odotet-
taviin hyötyihin on erilainen eri lähtökohdista. Heikommalta läh-
tötasolta tarvitaan isommat uhraukset saman tavoitteen saavuttami-
seksi kuin valmiiksi paremmalta vanhempien koulutus- ja tulota-
solta.

2.3. Vanhempien taloudelliset resurssit vaikuttavat yhä edelleen lapsen
koulutustasotavoitteisiin ja koulutusammattiin, vaikka yhteiskun-
nassa on lisätty koulutusmahdollisuuksia.

2.4. Ympäristön kulttuuriset arvot ja asenteet vaikuttavat koulutusam-
matin valintaan mm. sukupuoliroolien sekä toverien asenteiden ja
valintojen kautta.
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2.5. Naiset etenevät ammatillisesti miehiä heikommin paremmasta
koulutuksestaan huolimatta. Tyttöjen koulumenestys on keskita-
soltaan jonkin verran parempi kuin poikien ja tytöt jatkavat poikia
enemmän korkea-asteen koulutukseen.

2.6. Vanhempien ja lapsen koulutustavoitteiden välillä on vastavuo-
roista vaikutusta. Myös lapsen koulumenestyksellä on vastavuo-
roista vaikutusta lapsen ja vanhempien koulutustasotavoitteiden
kanssa.

3. Koulutuskulttuuriset pääomat ja sukupuoli elämässä selviytymisen en-
nusteina:

3.1. Koulutuskulttuuriset pääomat, kuten vanhempien koulutus, lapsen
oma koulumenestys ja koulutus, ennustavat tämän elämässä sel-
viytymistä.

3.2. Sekä parhaiten menestyneissä että elämänhallinnan menettäneissä
on enemmän miehiä kuin naisia.

4. Sosiaaliset pääomat lapsen elämässä selviytymisen ennusteina ja van-
hemmuuden psykososiaalinen perimä:

4.1. Sosiaaliset pääomat, kuten hyvät lapsi-vanhempisuhteet ja muut
hyvät sosiaaliset suhteet, parantavat elämässä selviytymistä.

4.2. Vanhemmuuden malleja periytyy opittuina ja tiedostamattomina-
kin käyttäytymismalleina omilta vanhemmilta, ts. vanhemmuus
periytyy psykososiaalisesti. Vanhemmuuden aikainen elämäntilan-
ne vaikuttaa, miten niihin turvaudutaan käytännössä.

4.3. Lapsen tasapainoisen, normaalin ja sosiaalisesti hyväksytyn käyt-
täytymisen kehityksen kannalta tärkeimpiä ovat lämpimyys, pe-
rusteltu rajojen asettaminen, ohjaavuus, kannustavuus, turvallisuus
ja johdonmukaisuus.

4.4. Koulukäyttäytymispiirteet osana sosiaalisia pääomia ennustavat
elämässä selviytymistä.

4.5. Pojilla on vanhempien eron jälkeen enemmän ongelmoitumisriskiä
kuin tytöillä, mikä liittyy heikentyneeseen isäsuhteeseen.

4.6. Vanhempien erossa lapsen kehitystarpeiden kannalta lapsi-van-
hempisuhteiden laatu ja perheilmapiiri myös ennen eroa ovat rat-
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kaisevampia kuin ero sinänsä. Ongelmat lisäävät muiden ongel-
mien syntymisen riskiä.

Tutkimuksen rajaus ja sen perustelut

Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa on mahdollisuus keskittyä ku-
van 3–1 kuvaamasta elämänkaaresta ensisijaisesti lapsi-vanhempisuh-
teeseen sekä vanhempien koulutuksen ja ammatinmukaisen sosiaali-
luokan merkitykseen lapsen koulutuksen, ammatin ja elämässä sel-
viytymisen kannalta. Lapsen elämässä selviytyminen käsittää ensim-
mäisen tutkimusvaiheen 14–15 vuoden kouluiän jälkeisen elämässä
selviytymisen 34–35-vuotiaaksi saakka, jolloin se kattaa tutkimuksen
päähenkilöiden elämänkaaren lapsuudesta aikuisikään, työ- ja useim-
milla perhe-elämään saakka. Usean sukupolven kattavasti tietoja on
kysytty edellä sanotun lisäksi myös vanhempien kasvuoloista sekä
isovanhempien koulutuksesta. Sosiaalisen perimän teorioissa koulu-
tusta ja vanhemmuuden psykososiaalista perimää on pidetty merkittä-
vinä, jopa keskeisinä elämänhallinnan voimavarojen ja elämässä sel-
viytymisen kannalta. Muina perusteluina niiden valinnalle lukuisista
tekijöistä oli mm. koulutuksen jakautuminen edelleen sosiaalisen
taustan mukaan ja kasvatuksen ongelmien lisääntyminen. Ne keskitty-
vät elämänkaaren alkutaipaleelle ja ovat sen takia kiinnostavia elä-
mässä selviytymisen voimavarojen kannalta. Ne ovat myös helpoim-
min tutkittavissa siinä mielessä, että myöhempiin elämänvaiheisiin
vaikuttavat myös edellisten elämänvaiheiden rakentumisen tekijät.
Muuttujien eristäminen muista vaikutuksista ja mittaaminen on epä-
varmempaa, joskin kaikkien elämänvaiheiden muuttujien mittaamises-
sa on omat ongelmansa.

Tutkimusasetelma

Tämä on seurantatutkimus. Ensimmäisen tutkimusvaiheen, v. 1976,
muuttujat ovat riippumattomina muuttujina. Vuoden 1976 kyselyjen
muuttujista riippumattomina muuttujina ovat mukana keskeisimmin
vanhempien koulutus ja koululaisten oma v. 1976 aikainen koulume-
nestys sekä vanhempi-lapsisuhde sellaisena kuin lapsi itse oli sen sil-
loin kokenut. Aineiston keruuta edelsi perusteellinen työ. Hyvinvoin-
nin mittarit operationalisoitiin Allardtin (1973; 1976) Having-, Lo-
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ving- ja Being-osatekijöiden pohjalta, kuitenkin oman tutkimuksen ta-
voitteiden mukaan, joten painotukset ja yksityiskohtaiset sisällöt poik-
kesivat Allardtin mm. pohjoismaisissa hyvinvointitutkimuksissa käyt-
tämistä. Vuoden 1994, toisen tutkimusvaiheen tiedoista, hyvinvoinnin
ja elämänlaadun osatekijöistä, joilla mitattiin elämässä selviyty-
mistä, muodostettiin riippuva muuttuja myöhemmin esitettävällä
tavalla. Tutkimusasetelma on esitetty kaaviossa 4–1. Siinä on esitetty
myös aineiston keruumenetelmät. Aineiston keruumenetelmät seloste-
taan myöhemmin tarkemmin luvussa 4.3.

Ka av io 4–1 . Em piiris en  os an tu tkimus as etelma

Ri ippumatt omien muut tuj ien a ine ist o: 

En si mmä ine n tut kimus vai he v. 19 76 (t utk imu ks en pää he nki löt  p ääos in 
14 –1 5-v uot ia ita )

Hy vi nvo inn in  os ate ki jät 

 - tu tk imu kse n pää hen ki löi lle  k yse ly (p ääo sin  1 4–1 5-v uo tia ita )
 - va nh emmill e kys ely , van hempi en kys el yss ä k ys ymy ksi ä myö s i so -

va nh emmist a

Ko ul unk äyn ti in lii tt yvä t t au sta tie do t, käy tt äyt ymi sp iir rea rvi ot  ja  op et-
ta ja tie dot 

 - op pi las kor ti t, ran ga ist usp äi väk irj at 
 - op et taj aky se ly kai ki lle  ko . opp ila it a o pet ta nei lle  o pet taji lle 
 - lu ok anv alv oj an, re ht ori n j a kou lut er vey den ho ita jan  h aas ta tt elu t

Ri ippuv ien muut tuj ie n a ine is to: 

To in en tut ki mus vai he  v. 19 94  (t utk imuks en pä ähe nki lö t p ääo si n 3 3–3 4
-v uo tia ita )

El ämäss ä s el viy tymin en hyv in voi nni n ja elä mä nla adu n osa tek ij öin 
 - tu tk imu kse n pää hen ki löi den  t eemaha as tat tel ut  ja 
 - ni id en poh ja lta  ri ip puv an mu utt uja n muo dos ta min en: 

1– 2)  la atu er oas te iko lli se sti : 5  s elv iyt ymisr yhmää n,
3)  jo tk a j är je sty sa ste ik oll ise ks i 1 .–5 . ja lop uk si
4)  ry hmien  si sä llä  yk si lö ll ise t mit tal uv ut kai ki lle  sa ma lla  t ava lla 

kr it eer eit ä pai not ta en  ( reg res si oa nal yys i) 
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4.2 Empiirinen aineisto

4.2.1  Tutkimuksen päähenkilöt

Empiirinen tutkimus perustuu normaaliin oppilasaineistoon. Tutki-
muksen päähenkilöitä oli 74, ja he olivat ensimmäisessä tutkimusvai-
heessa iältään pääosin 14–15-vuotiaita, syntyneet v. (1959)–1960–
1961. Seurantatutkimuksen ensimmäinen empiirinen aineisto tutki-
muksen päähenkilöistä kerättiin v. 1976 ja toinen empiirinen aineisto
v. 1994 samoista henkilöistä vakiintuneessa aikuisiässä etsimällä hei-
dät uudelleen tutkimukseen. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa ai-
neiston valinta normaaleista koululuokista sisälsi ongelmanasettelun:
onko niillä, jotka eivät käyttäydy koulussa ongelmaisesti, samanlaisia
taustoja kuin niillä, jotka käyttäytyvät ongelmaisesti. Normaaliai-
neistoihin perustuvat prospektiiviset seurantatutkimukset antavat oi-
keampaa ja monipuolisempaa tietoa erilaisten syy-yhteyksien rinnak-
kais- ja yhteisvaikutuksesta. Toisessa tutkimusvaiheessa sama nor-
maaliaineisto antaa mahdollisuuden tutkia, onko elämässä hyvin sel-
viytyvillä samanlaisia sosiaalisia taustatekijöitä kuin jossakin suhtees-
sa heikommin selviytyvillä. Tutkimuksissa, jotka ovat perustuneet ret-
rospektiivisesti, jonkin tietyn ilmiasun perusteella, valittuihin aineis-
toihin, on saatu tuloksia epäedullisesti vaikuttavista sosiaalista taus-
toista ja kasvuoloista. Jos kuitenkin samanlaiset sosiaaliset taustat
ennustavat erilaista elämässä selviytymistä muiden, toisenlaisten olo-
suhteiden vaikuttaessa, samanlaiset sosiaaliset taustat eivät voi olla
syitä ainakaan yksinään ilman lisäehtoja.

Lukuvuoden 1975–76 aineisto valittiin yhdestä espoolaisesta
koulusta murrosikäisten luokka-asteelta, kahdesta rinnakkaisluokasta
oppikoulun neljänneltä. Tutkimuksen päähenkilöissä oli tyttöenem-
mistö, 46 tyttöä (62 %) ja 28 poikaa (38 %), mikä heijasti tyttöjen
parempia keskiarvoja kouluun päästessä. Pojat ja tytöt jakautuivat
koululuokittain lähes tasan. Poikia oli molemmissa aineistoon kuulu-
neissa luokissa 14 ja tyttöjä oli toisessa 22 ja toisessa 24. Eräs peruste
koululuokkien valinnalle samasta koulusta oli, että opettajat olivat
molemmilla rinnakkaisluokilla suurelta osin samoja, mikä vähensi
muuttuvia tekijöitä. Koulu sijaitsi perinteisellä ja väljästi rakennetulla
pientalovaltaisella alueella, missä oli ensimmäisen tutkimusvaiheen
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aikana jonkin verran myös uusia kerrostaloja, joita oli alettu rakentaa
1960-luvulta alkaen. Koulu oli matalan pääsykynnyksen haja-asutus-
alueen koulu. Se sijaitsi vanhalla maatalousalueella, jolla oli myös
pitkä teollisuuselinkeinojen perinne ja teollisuustyöväestöä. Omakoti-
asutus oli vuosikymmeniä aiemmin syntynyttä osin paikallisen teolli-
suustyöväestön tarpeisiin. Väestö koostui ruotsinkielisestä kantaväes-
töstä, teollisuuden ympärille 1900-luvun alusta alkaen tulleesta teolli-
suustyöväestöstä, karjalaisesta siirtoväestä ja 1960-luvulla alkaneen
rakennemuutoksen tuomista suomenkielisistä tulomuuttajista (Ikkala
1989, 52–53, 59, 71, 77–78). Kielisuhteet muuttuivat vähitellen sotien
jälkeen tulomuuton vaikutuksesta suomenkielisenemmistöisiksi. Kou-
lu syntyi muuton tuoman väestön aiheuttamasta lisääntyneestä koulu-
tuspaikkojen tarpeesta.

Tässä tutkimuksessa olevaan kouluun hakeuduttiin kulkuyhteyk-
sien, luokkatovereiden, sisarusten tai muita alueen kouluja alhaisem-
man karsintakynnyksen vuoksi. Oppilaita tuli melko paljon myös tihe-
ään rakennetusta ja jatkuvasti rakenteilla olleesta kerrostalolähiöstä. -
Sinne tuli myös muilta alueilta jonkin verran oppilaita, jotka eivät
päässeet lähimpään oppikouluun. Koulun oppilaskoostumus poikkesi
ylimpien sosiaaliluokkien osalta seudun sosiaalisesta koostumuksesta
jonkin verran, koska valiokouluina pidetyt vetivät oppilaita koko seu-
dulta, ja sellainen valikoituminen karsi todennäköisesti tästä aineis-
tosta jonkin verran parhaiten menestyviä. Pääkaupunkiseudulla ylim-
pien sosiaaliluokkien vanhempien lapset ovat pyrkinet rinnakkaiskou-
lujärjestelmän aikaan ensisijaisesti valiokoulun maineessa oleviin
kouluihin. Heitä on kuitenkin ollut myös muiden alueiden kouluissa
(Heiskanen ja Mitchell 1985, 94–95, 314).

Eräs peruste koulun valinnalle oli, että oppilaita tuli sinne varsin
monenlaisilta asuinalueilta ja erilaisista taustoista. Toisen rinnakkais-
luokan oppilaat tulivat perinteiseltä, maaseutumaiselta työväestön
omakotialueelta. Huomattava osa heistä oli ollut kansakoulusta alkaen
samalla luokalla. Toisen rinnakkaisluokan oppilaat tulivat osaksi uu-
delta kerrostalovaltaiselta asuinalueelta ja osaksi toiselta perinteiseltä
työväestön pientaloalueelta. Pientaloalueilla asuneista osa oli keske-
nään tuttuja jo leikki-iästä alkaen. He tulivat edellistä luokkaa useam-
masta eri koulusta, joskin heidän joukossaan oli lastentarhasta (nyk.
päiväkodista) saakka yhdessä koulua käyneitä. Kaikkiaan noin puolet
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tämän tutkimuksen päähenkilöistä oli kasvanut kaupunkien liepeille
hartiapankkirakentamisella syntyneillä omakotialueilla, minne jo hei-
dän vanhempansa olivat juurtuneet. Päähenkilöistä suuri osa (64 %)
oli syntynyt pääkaupunkiseudulla, ja vielä suurempi osa kasvanut pää-
kaupunkiseudulla koko lapsuutensa. Suomalaisen yhteiskunnan suuri
rakennemuutos kosketti niitä tähän aineistoon kuuluvia, jotka muutti-
vat alueelle muualta heidän lapsuutensa aikana. Noin puolet tutkimuk-
sen päähenkilöistä oli kasvanut keskeisen osan lapsuuttaan ja nuoruut-
taan uusissa lähiöissä. He elivät lapsuuttaan ja nuoruuttaan voimak-
kaan elinkeinorakenteen muutoksen teollistumisen ajan Suomessa. Ns.
jälkiteollisen ajan arvot, kuluttajuuden ja kaiken kaupalla olon aika
alkoi tunkea suomalaisten elämään vasta myöhemmin. Tutkimuksen
päähenkilöiden elämässä ne alkoivat näkyä 1990-luvulla lähinnä sitä
kautta, miten he pystyivät myymään itsensä työmarkkinoille.

Helsingin seudulla kouluttautumismahdollisuudet koulutuspaik-
kamäärällisesti olivat varsin hyvät jo rinnakkaiskoulujärjestelmän lop-
puvaiheessa. Tämän tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineisto kerät-
tiin v. 1976 rinnakkais- ja yhtenäiskoulujärjestelmien rajakohdasta si-
ten, että tutkimuksessa ollut vuosiluokka pääkaupunkiseudulla oli hal-
linnollisesti rinnakkaiskoulujärjestelmän viimeinen. Pääkaupunkiseu-
dulla noudatettiin kuitenkin jo tutkimusvuonna peruskoulun opetus-
suunnitelmaa. Espoossa ylivoimainen valtaosa ikäluokasta valitsi jo
silloin keskikoulun, josta tehtiin seuraaville ikäluokille oppivelvolli-
suuskoulu.

Samat henkilöt olivat runsas 18 vuotta myöhemmin tutkimuksen
toisen vaiheen aineistona. Toinen tutkimusvaihe sijoitettiin vakiintu-
neeseen aikuisikään, mikä oletettavasti antaa luotettavampia tuloksia
elämänhallinnasta ja elämässä selviytymisestä kuin varhainen aikuis-
tumisvaihe. Varhaisessa aikuistumisvaiheessa, noin 20 ikävuoden tie-
noilla, monella on koulutus vielä kesken, kun samaan aikaan osa on jo
työelämässä. Vain osa on siinä vaiheessa perheellistynyt, ja asunto on
monilla tilapäinen esimerkiksi opiskelusta johtuen. Noin 30 ikävuoden
tienoilla ja jälkeen elämä alkaa vakiintua, ja vaikka suuriakin elämän-
muutoksia voi tulla, ne eivät ole niin säännönmukaisia kuin aikaisem-
missa elämänvaiheissa. Silloin kerättävissä tiedoissa ei tapahdu toden-
näköisesti enää niin paljon ja niin yllättäviä muutoksia kuin varhaises-
sa aikuistumisen vaiheessa kerätyissä.
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4.2.2 Pä ähenkilö iden ja he idä n v anhempie ns a s ekä  i sov anhempie n-
sa  s ukupo lve t

Aineistoon kuului tutkimuksen päähenkilöiden lisäksi heidän van-
hempansa sekä koulutus- ja ammattitietoja myös isovanhempien su-
kupolvesta. Kyseisten kolmen sukupolven elinaikana yhteiskunnalliset
ja koulutukselliset olosuhteet ovat poikenneet toisistaan paljon. Niiden
hahmottamiseksi tämän aineiston päähenkilöt, heidän vanhempansa ja
isovanhempansa sijoitettiin tunnettuihin sukupolvijakoihin ja ajanjak-
soihin, jolloin he olivat työiässä. Jälkimmäistä tarvitaan aineiston
vertaamiseksi suomalaisen yhteiskunnan vastaaviin ajanjaksoihin.
Sillä saadaan tulosten arvioimiseen tietoa siitä, olivatko valitun ai-
neiston jakaumat joltakin osin poikkeuksellisia. Suomalaisten suku-
polvijaotteluja ovat tehneet ja niiden tyypillisiä yleisiä olosuhteita
kuvanneet Roos (1985, 24–29; 1988, 25–30) ja koulutuksellisia suku-
polvia Antikainen ym. (1995) tai kohortteja Antikainen ja Kauppila
(2000). Niissä kaikissa on kysymys pitkällä ajanjaksolla määritellyistä
ikäluokista, kohorteista, jota nimitystä Antikainen ja Kauppila (2000)
ovatkin siirtyneet oikeellisemmin käyttämään. Tämän tutkimuksen su-
kupolvet on sijoitettu em. jaottelujen mukaan taulukossa 4–1.

Tässä tutkimuksessa vanhempien ikä näiden koululaisten ikäko-
hortin syntyessä on voinut vaihdella alle 20 ikävuodesta yli 40 vuo-
teen, jolloin tämän tutkimuksen vanhempien sukupolvessa on kulttuu-
risesti monia ikäkohortteja. Tässä vanhempien ja isovanhempien su-
kupolvien todellinen ajallinen ulottuvuus on laajempi kuin sosiaali-
historiallisiin jaksoihin perustuva, kuviteltu sukupolvijako. Tämän tut-
kimuksen sukupolvet poikkesivat sekä Roosin että Antikaisen ym. ja-
otteluista, koska tässä on kysymys henkilöhistorian mukaisista todel-
lisista sukupolvista eikä ajanjaksojen mukaisista elämisympäristön ko-
kemuksellisista ”sukupolvista”, ts. laajoista ikäluokista eli kohorteista.

Tämän tutkimuksen isovanhempien sukupolvi sijoittui Roosin
luokittelussa pääosin pulan, sodan ja jälleenrakennuksen aikaan ja osa
sitä edeltävään Suomen valtiollisen syntymän aikaan. Lisäksi jo iso-
vanhempien sukupolvesta osa oli ollut suuren rakennemuutoksen
aloittajia.
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Ta ulukk o 4 –1 . Aineisto n iso van hempien, v anh emp ien ja p äähen kilöiden  su ku-
po lv et ja todenn äkö inen työ voimaan kuu lu mis ajanjaks o

Tutkimuk
se n suku-
po lve t ja
sy nty mä -
vuode t

Ty öv oima an
kuulumise n
ma hdolline n
ja  t ode nnä -
kö inen aika

Sukupolvi Ro osin
(1 985 ; 1988 ) luo kitt e-
lun mukaan

Ko ulutukse lline n
sukupo lv i A ntika i-
ne n ym. (1 995 ) ja
Antikainen &
Ka uppila ( 20 00) 

Ko ulutusko ho r-
tit
Antikaisen y m.
(1 995 ) mukaan

Pä äh enki-
lö id en
la ps et
(s . v.1 979 
jä lke en )

- - - -  - - - -  - - - - 

("Ro cks uku po lvi") 

Nu or in kou lu -
tu sk oho rtti
(s . v. 196 5 jäl-
ke en)  1 )

Tu tk i-
mu ks en
pä ähe nki-
lö t
(1 95 9–6 1)

v. 1 977 –
20 25 

Lä hiöid en ja  ko ulu tu k-
se n suk upo lv i
(s . 195 0-luv ulla ja
19 60 -lu vun  a lus sa )

Nu or in suk up olv i:

hy vinvo inn in  ja  mo -
nien  ko ulu tu sva lin-
to je n s ukupo lv i

- ko ulu tu s hyö dy ke  tai
itse stä än se lvy ys  ja 
om a min ä ja har ras-
tu ks et elä mä nsisä ltö 
(s . v. 195 6 jälke en )

Ko ulutu kse n kas -
vu n ja hyvinvo in -
nin koh ortti
(s . 194 6–6 5)   1 )

(J otkut
va nhe m-
mista)

(–  1 956  –
 2 00 4) Su ur en mur ro kse n

suku po lv i
(s . läh inn ä 194 0 - 
lu vu lla )

Ke sk ipo lvi:
ra ke nne muu to kse n ja
ka sva vien  k oulutu s-
ma hdo llisu uk sien 
su ku polvi
- ko ulu tu s v äline  ja 
ty ö tai ur a elä mä n-
sisä ltö ,
(s . v. 193 6– 55) 

Ko ulutu kse n kas -
vu n ja epä ta sa -
ar vo n k oho rtti
(s . 193 6–4 5) 

Va nhe m-
ma t
(- 19 30– )

- 19 46 -
19 94  -

Pu la n, soda n ja jäl-
le en ra ke nnu kse n (ja 
no usu n)  su kupo lv i
(s . noin 1 92 0–3 0-
lu vu illa )

Is ova n-
he mma t
(– 19 00– )

–1 91 6 – 
19 64 –

(Maa n itse nä isty mi-
se n)  pu la n, so tie n ja 
jä lle en ra ke nnu kse n
su kupo lv i
(s . noin 1 90 0–1 8)

Va nh in suk up olv i:
so da n ja n iu kk ojen
ko ulu tu sm ah-
do llisu uks ien  s uku-
po lvi
- ko ulu tu s ihan ne  ja
eläm ä k amp pa ilua
(s . v. 193 5 tai sitä 
en ne n)

Vä hä ise n k ou -
lu tu kse n koho rtti
(s . enn en v. 19 36) 

1)  A ntikaine n ja K au ppila (2 000 ) o va t jaka ne et kou lu tuk sen  k esk ipo lve n (s. v. 1 936 –55 ) kah dek si
ko ho rtiksi s ite n, että valik oin ti op pik ouluu n o n o llut sen  v anh emm as sa koh or tis sa jy rke mpä ä kuin
nu or emm assa .

Vanhemmilla oli kahden Roosin kuvaaman sukupolven kulttuurisia
kokemuksia. Vanhempien sukupolvesta osa sijoittui siihen ja pääosa
pulan, sodan ja jälleenrakennuksen aikaan. Heidän lapsensa, tutkimuk-
sen päähenkilöt, ovat syntyneet pääosin v. 1960–61 ja kuuluvat Roo-
sin jaottelun mukaan lähiöiden ja koulutuksen sukupolveen. Arvojen
perusteella he eivät kuitenkaan olleet selkeästi lähiösukupolvea, koska
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perusarvojen ja perheen tärkeys ja realistinen elämänasenne olivat
tässä tyypillisiä tutkimuksen päähenkilöiden sukupolvelle. Arvoiltaan
tutkimuksen päähenkilöt olivat erilaiset taustat huomioon ottaen yl-
lättävän yhtenäistä joukkoa. Tämän tutkimuksen päähenkilöiden olles-
sa 14–15-vuotiaita v. 1976, heidän vanhempiensa ikä oli silloin noin
30–50 vuotta. Heiskasen ja Mitchellin (1985) mielestä kulttuurinen
raja ei ole selvä, ja myös osa suuria ikäluokkia seuraavien sukupolvien
nuorista on elänyt murroskulttuureissa (Heiskanen & Mitchell 1985,
99). Niin ollen kokemuserot tutkimusjoukossa olivat huomattavia.

Koulutuksellisesti isovanhempien ja merkittävältä osin myös
vanhempien sukupolvi ovat kuuluneet elämäkerta- ja haastattelututki-
muksissa nimettyyn ’vähäisen koulutuksen kohorttiin’, joilta on puut-
tunut koulutusmahdollisuuksia tai koulu on keskeytynyt. Heille koulu-
tus on ollut jälkeenpäin ihanne, mutta koulukokemukset olleet nega-
tiivisia – kuten tutkimusten mukaan yleensä suomalaisilla. Vanhim-
pien ikäryhmien negatiivisia koulukokemuksia on ollut mm. ”tiukka”
tai ”kehno opettaja”. (Antikainen ym. 1995, 63–66; Antikainen 1997a)

4.3 Aineiston keruu- ja tutkimusmenetelmät

4.3.1 Aineiston keruumenetelmät ensimmäisessä
tutkimusvaiheessa vuonna 1976

Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa, v. 1976, käytettiin strukturoitua
kyselyä pääasiallisena aineiston keruumenetelmänä. Kyselyt osoitet-
tiin oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Strukturoitujen kysymysten
lisäksi oli tarpeen mukaan myös avoin osa. Kuitenkin esimerkiksi
arvoja ja kasvatus- ym. tavoitteita koskevat kysymykset olivat täysin
avoimia, koska vastaajia ei haluttu johdatella tarjoamalla valmiita
vaihtoehtoja. Joidenkin asioiden luonteen vuoksi itse vapaasti muo-
toillut vastaukset ovat oletettavasti luotettavampia kuin valmiista
vaihtoehdoista valitut. Luotettavuuden ja kattavuuden turvaamiseksi
käytettiin lisäksi oppilaskorttien tietoja ja rangaistuspäiväkirjoja.
Opettajat arvioivat oppilaiden koulukäyttäytymispiirteitä ja antoivat
samalla opettajatiedot. Kysely oli strukturoitu, jotta tutkimuksen kan-
nalta tarpeelliset tiedot tiettyjen käyttäytymispiirteiden esiintymisestä
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tulivat kaikista tutkimukseen kuuluneista. Opettajakysely kattoi kaikki
kyseisenä lukuvuonna ko. oppilaita opettaneet opettajat aivan lyhyt-
aikaisia sairaus- tms. sijaisia lukuun ottamatta (N = 17, 100 %). Tie-
toja täydennettiin haastattelemalla. Kouluterveydenhoitaja arvioi, oli-
ko oppilaalla sellaisia terveydellisiä haittoja, jotka olivat todennäköi-
sesti vaikuttaneet koulunkäyntiin. Oppilaskortisto ja rangaistuspäivä-
kirja sekä rehtorin ja luokanvalvojien haastattelut auttoivat tietojen
luotettavuuden arvioinnissa ja täydensivät puuttuvia tietoja esimer-
kiksi vanhempien ammattien osalta. Haastatteluilla oli tarkoitus var-
mistaa, ettei mitään olennaisia, koulunkäyntiin vaikuttavia tietoja jäisi
ottamatta huomioon, koska strukturoidut kyselyt eivät kata poikkeuk-
sellisia ja ei-säännönmukaisesti kaikkia koskevia olosuhteita tai eri-
koistapauksia.

Koulusta pyydettiin lupa saada käyttää kyselyyn aikaa jonkin
oppitunnin alusta. Vastaaminen oli vapaaehtoista ja kyselylomakkees-
sa oli saatekirjelmä, jossa vastaamisen vapaaehtoisuus ja kyselyn tar-
koitus kerrottiin. Vastaamisesta ei kieltäytynyt kukaan, mutta yhtä
paikkakunnalta lukuvuoden aikana muuttanutta ei voitu silloin tavoi-
ttaa (N = 73, 98,6 % perusjoukosta). Oppilaskysely sisälsi kysymyksiä
mm. koulumenestyksestä, opetustiloista, asuinympäristöistä, perhees-
tä, päivähoidoista, toverisuhteista, ajankäytöstä ja arvostuksista, am-
matillisista ja muista tavoitteista, vanhempien kiinnostuksesta lapsen
koulunkäyntiin ja muusta asennoitumisesta lapseen hänen itsensä ko-
kemana ja luokan ilmapiiristä. Kysymykset ovat tarkemmin ao. lu-
vuissa.

Osa perustietoja saatiin oppilaskorteista. Oppilaskortistosta oli
mahdollista saada luotettavasti mm. oppilaiden koulumenestystiedot,
joten siltä osin tiedot kattoivat kaikki 74 (100 %). Aineistoon tulivat
myös mm. keskeiset tiedot päähenkilöiden vanhemmista, oppilaskor-
teista 147 (99,3 %) ja puuttuva tieto vanhemmille osoitetusta kyselystä
(lopullinen N = 148, 100 %). Vanhemmille lähetettiin postitse kysely,
mihin 55 oppilaan vanhemmat vastasivat (74,3 %). Vastausprosenttia
voi pitää kohtalaisen hyvänä ottaen huomioon postikyselyjen yleinen
saanto. Vastaajista oli äitejä 42 %, isiä 29 % sekä äitejä ja isiä yhdessä
29 %. Erot vastaajissa eivät olleet merkitseviä millään merkitsevyys-
tasolla. Äitien enemmyys johtui yksinhuoltajista. Yksinhuoltajien lap-
sia oli 26 % aineistosta.
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Vanhemmille osoitetut kysymykset koskivat mm. vanhempien
työhön liittyviä asioita, käytettävissä olevia tuloja, muuttoja, asuin-
alueita, lasten koulutustavoitteita, kasvatusasenteita, perheen ongel-
mia, myös molempien vanhempien lapsuuden kotien ongelmia, sekä
vanhempien ja isovanhempien ammatteja ja koulutusta. Vanhemmilta
kysyttiin myös isovanhempien koulutusta, ammattia ja vanhempien
lapsuuden aikaisia perheolotietoja, mm. vanhempien lapsuudenper-
heen ongelmia. Isovanhempien koulutusta koskeneet vanhempien vas-
taukset kattoivat 220 vanhemman vanhempia, 74 % isoäideistä ja 72
% isoisistä (N = 217/296; 73 %). Kaikki kyselyyn vastanneet vanhem-
mat eivät olleet kuitenkaan vastanneet isovanhempien ammatteja kos-
keneisiin kysymyksiin. Kysymystä ei ehkä pidetty mielekkäänä, eten-
kin jos isovanhemmat eivät olleet enää elossa. Vastaaminen saattoi ol-
la myös vaikeaa siksi, että vähäisen koulutuksen isovanhemmat olivat
tehneet elämänsä aikana monenlaisia töitä, joista ei voinut valita yhtä
tai kahta. Isovanhempien ammatteja koskeneet tiedot jäivät siten puut-
teellisiksi ja käsittivät 60 vanhemman vanhempia (N = 117/296; 40
%), 41 % isoäideistä ja 39 % isoisistä. Isovanhempien ammatteja kos-
kevat tiedot muodostivat tässä näytteen isovanhemmista.

4.3.2 Aineiston keruu toisessa tutkimusvaiheessa vuonna 1994

Ensimmäiseen tutkimusaineistoon kuuluneet henkilöt (N = 74) tavoi-
tettiin uudelleen noin 18 vuoden jälkeen syksyllä 1994 aikuisiässä
(pääosin 33–34-vuotiaina). Teemahaastattelu sopi tutkimustavoittei-
siin ja tilanteeseen, koska se mahdollistaa luontevan haastattelutilan-
teen ja siinä elämänvaiheessa erilaisten elämäntilanteiden täydelli-
semmän huomioon ottamisen ja siksi paremman kokonaiskuvan saa-
misen kuin strukturoitu haastattelu olisi antanut.

Tutkimuksen päähenkilöihin otettiin yhteyttä kirjeellä, jossa ker-
rottiin tutkimuksesta ja sen johdosta tulevasta yhteydenotosta (liite 2).
Haastattelulupa pyydettiin sen jälkeen puhelimitse, joissakin tapauk-
sissa kirjeitse, ja haastatteluaika sovittiin. Perustiedot koulutuksesta,
ammatista, työllisyydestä ja perheellisyydestä saatiin jo esihaastatte-
lussa puhelimitse, haastattelutapaamisesta sopimisen yhteydessä. Pu-
helimitse esihaastattelu helpotti myöhempää teemahaastattelua mah-
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dollistamalla mm. perustietojen välittömän muistiin merkinnän. Tee-
mahaastattelu täydensi ja laajensi perustietoja.

Kaikista alkuperäiseen aineistoon kuuluneista 74:stä henkilöstä
saatiin tutkimuksen kannalta keskeiset tiedot, kuten koulutuksesta,
ammatista ja työstä, perheellisyydestä (N = 74, 100 %). Henkilökoh-
taisen tapaamisen yhteydessä teemahaastateltiin tutkimushenkilöistä
61 (82,4 %) ja puhelimitse vastaavista aihepiireistä seitsemän (9,5 %).
Puhelinhaastatteluihin päädyttiin muutamissa tapauksissa, kun sopivaa
aikaa oli vaikea löytää haastateltavien työ- ja muiden kiireiden vuoksi.
Heistä lähes kaikki olivat miehiä (6/7). Päähenkilöistä neljä (5,4 %)
kieltäytyi pitkästä haastattelusta, mutta heidänkin kanssaan keskus-
teltiin puhelimitse keskeisistä asioista, kuten koulutuksesta, työstä ja
perheellisyydestä. Kieltäytyneistä kolme oli naisia ja samoin kolme ei
ole ollut haastattelijan oppilaana. Perustelua laajasta haastattelusta
kieltäytymiseen ei pyydetty, mutta he esittivät silti perustelun. Perus-
teluja olivat periaatteellinen yksityisyytensä suojaaminen, toiseen
tutkimusaineistoon joutuminen lyhyenä aikana tai joku ei vain välittä-
nyt tulla haastatelluksi. Henkilökohtaisesti kokonaan tavoittamatta jäi
kaksi (2,7 %). Toinen henkilö asui pysyvästi ulkomailla. Toinen oli
kuollut 31-vuotiaana. Heidän molempien asemesta haastateltaviksi oli
mahdollista saada toinen vanhemmista, toisen äiti ja toisen isä. Jolla-
kin tavalla henkilökohtaisesti tavoitettiin siis yhteensä 72 tutkimuksen
päähenkilöä (97 %, N = 74) ja kahden osalta toinen vanhemmista.

Haastattelu tuotti sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineis-
toa. Havainnointi täydensi tässä tutkimuksessa teemahaastattelua.
Koska suurin osa tutkimuksen päähenkilöistä haastateltiin heidän ko-
tonaan, oli mahdollisuus tavata usein ainakin osa muistakin perheenjä-
senistä, joskus jopa kaikki. Se auttoi olennaisesti mm. kokonaiskuvan
muodostamista ja paransi tietojen luotettavuutta. Haastateltava saattoi
halutessaan valita myös muun ympäristön. Haastattelut kestivät keski-
määrin 1,5 tuntia, mutta pituus vaihteli tilanteen mukaan 1–3 tuntiin.
Tämän tutkimuksen tekijä haastatteli kaikki tutkimushenkilöt itse.
Haastattelu käsitti elämänlaadun osa-alueet operationalisoituina tut-
kimuksen tavoitteista lähtien. Haastatteluteemat koskivat mm. koulu-
tusta, työhistoriaa, työllisyyttä ja työttömyysjaksoja, asuinalueita ja
asumista, perhettä, sukulais- ja ystävyyssuhteita, harrastuksia, tavoit-
teita, arvoja, kasvatusasenteita ja suhtautumista elämäänsä ja itseensä.
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Erittäin huolellinen ennakkovalmistautuminen jokaiseen haastatteluun
tarkistamalla, mitkä aihealueet olivat puhelinhaastattelun jälkeen jää-
neet käsittelemättä tai aukkoisiksi, varmisti kaikkien tärkeiden tee-
mojen käsitellyksi tulemisen.

Haastattelua helpotti se, että tutkimusaineistoon kuuluvat eivät
olleet hajaantuneet asumaan kovin suuressa määrin eri puolille Suo-
mea, vaan valtaosa heistä asui myös aikuisina pääkaupunkiseudulla.
Suurin tekninen ongelma oli, että noin puolta puhelinnumeroista oli
vaikea selvittää ja noin kolmannes niistä vaati erittäin paljon työtä.
Haastatteluvaihe kesti lähes puoli vuotta. Itse haastattelut onnistuivat
erinomaisesti.

4.3.3 Tutkimusmenetelmien valinta

Tutkimusaineistoa käsiteltiin pääasiassa tilastollisin menetelmin. Ti-
lastomenetelmien suosimiseen vaikutti mm. se, että kvalitatiiviselle
tarkastelulle tavanomaisiksi tulleita, monien ulkopuolisten toivomia
elävöittäviä haastattelujen naturalistisia toistoja tai tarkkoja yksittäis-
ten henkilöhistorioiden kuvauksia ei tässä ole henkilösuojan vuoksi.
Sitä edellytti myös haastattelupyyntö ja haastateltavien kanssa käyty
keskustelu. Henkilöhistorioitten kertomattomuutta on pidetty tässä
erityisen tärkeänä senkin vuoksi, että kyseessä ovat koululuokat. Tut-
kimushenkilöt olisivat pystyneet tunnistamaan toisiaan koskevia tie-
toja aiempien luokkatovereidensa tuntemuksen ja henkilötietojen pe-
rusteella. Aineistoissa, joissa tutkimushenkilöiden tiedossa ovat muut
tutkimukseen kuuluneet, henkilösuojan menettämisen riskit ovat pal-
jon suuremmat kuin yksittäisten tutkimushenkilöiden kyseessä ollen,
jolloin muut tutkimushenkilöt eivät ole toisten tiedossa.

Teemahaastattelu menetelmänä tuo myös sellaista tietoa elämän-
olosuhteista, jota on vaikea kvantifioida. Joihinkin tarkasteluihin oli
mahdollista käyttää yksinomaan kvalitatiivista luokittelua tai tyypit-
telyä. Asioissa, joista ei ollut kvantitatiiviseen käsittelyyn soveltuvaa
tietoa esimerkiksi asioiden moninaisuuden ja erityispiirteiden vuoksi,
aineistoa tarkasteltiin tarkemman kokonaiskuvan muodostamiseksi
kvalitatiivisesti tapauksittain tehden ryhmittelyjä sen pohjalta. Se lisä-
si myös tilastollisten tulkintojen varmuutta. Menetelmien valintaa on
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perusteltu tarvittaessa tarkemmin asianomaisissa kohdissa tulosten yh-
teydessä. Mm. Allardt (1998, 47–51) on kritisoinut hyvinvointitutki-
muksissa käytettyjä mittareita siitä, että ne ovat pirstoneet hyvin-
vointia osatekijöihin usein liikaa. Esimerkkejä kvalitatiivisen kuvauk-
sen tarpeellisuudesta ovat koulutustavoitteiden toteutumattomuuden
syyt. Miksi jotkut luopuvat helposti? Miksi tavoitteet eivät toteudu?
Mitkä muut tekijät liittyvät elämässä selviytymiseen oletettujen teki-
jöiden lisäksi? Siten saatavat tulokset ovat hypoteettisia, ja niiden ve-
rifioiminen edellyttäisi uusia aineistoja.

Monimuuttujamenetelmien käyttöä puoltaa se, että niiden avulla
on mahdollisuus saada ristiintaulukointia täsmällisempää vaikutuksen
tai yhteyden suuruutta koskevaa tietoa. Niiden avulla aineistoa voi-
daan käyttää taloudellisemmin hukkaamatta tietoja tarpeettomalla uu-
delleen luokittelulla. Ristiintaulukointi tuhlaa tietoa siinä määrin, ettei
tämän aineiston koko olisi riittänyt pitämään luokkia riittävän suurina
kaikissa tapauksissa. Kun ristiintaulukointia käytettiin aineiston omi-
naisuuksien kuvaamisessa ja luokittelussa, kriteerinä oli, ettei pienin-
kään luokka jäisi ainakaan alle viiden tapauksen, vaan sisältäisi mie-
luummin vähintään 10. Toisaalta aineisto oli liian raskas kaikilta osin
myöskään kvalitatiivisesti tarkasteltavaksi. Tulokset olisivat olleet
vailla kiinteää pohjaa liian tulkinnanvaraisia, joko varovaisen pyöreitä
tai ennakko-odotusten suuntaisina subjektiivisesti liioiteltuja ilman
kvantitatiivisten tulosten antamia suuruussuhteita.

Tässä esityksessä päämenetelmänä on manifestien muuttujien
polkuanalyysi. Polkuanalyysi perustuu menetelmänä regressioanalyy-
siin. Empiirinen tutkimus on oletus oletukselta varmistettu ennen pol-
kuanalyysiä myös regressioanalyysein, joita ei enää työn tarpeet-
tomana pidetyn pitenemisen vuoksi esitetä tässä. Regressioanalyysi
vaatii 3–10-kertaisen havaintojen määrän muuttujiin verrattuna. Ai-
neisto, 74 yksilöllistä tapausta, on riittävä monimuuttujamenetelmiin
tietyin rajoituksin, jotka koskevat muuttujien määrää analyyseissä.
Polkuanalyysi edellyttää teoreettisesti erittäin perusteltua mallia herk-
kyytensä vuoksi.  Se on vain laskentamenetelmä, joka laskee annetun
polkukaavion mukaiset kertoimet, mutta ei tunnista väärin annettuja
polkuja, jos ne ovat matemaattisesti mahdollisia. Selittäviä muuttujia
voivat olla vain ajallisesti selitettävää muuttujaa edeltävät ja loogisesti
siihen syysuhteessa olevat muuttujat. Toteutuneen koulutuksen ja am-
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matin suhdetta elämässä selviytymiseen, jotka ovat loogisesti elämäs-
sä selviytymisen syytekijöitä, ei voi tässä käyttää mittausajankohdan
vuoksi myöskään analyysin lopussa syytekijöinä. Vaikka koulutus ja
ammatti ovat toteutuneet suurelta osin jo huomattavasti ennen toista
tutkimusvaihetta (vuotta 1994), ne on mitattu toisessa tutkimusvai-
heessa. Olennaisinta on, että ne ovat toisen tutkimusvaiheessa mitatun
elämässä selviytymisen osatekijöitä.

Polkuanalyysillä voidaan testata teoreettisesti perusteltua mallia,
ei luoda teoriaa. Mm. McDonald (1997) on varoittanut jättämästä mal-
lin ajattelemista valmisohjelmille havainnollistaen ja perustellen teo-
reettisesti oikeellisen mallin välttämättömyyttä yhden tapauksen eri-
laisten polkumallien avulla. Myös Cook ja Campbell (1979, 302) ovat
tähdentäneet luonnollisten aineistojen tutkimisessa ennakkoteoriain
tärkeyttä, ts. ennakkoteoriain testaamista ko. empiirisellä aineistolla.
Tilastollisten tutkimusmenetelmien käyttöön liittyviä ongelmia käy-
tännön tutkimusten valossa pohtinut McCord (1993, 417–422) on täh-
dentänyt kriittisyyttä kausaalisuhteita koskevissa oletuksissa. Jos pol-
kumallista puuttuu jokin relevantti tekijä, polkuanalyysissä muulle
vaikuttavalle tekijälle voi tulla jopa väärä etumerkki (Cook & Camp-
bell 1979, 306). Harvoin kaikki vaikuttavat tekijät voidaan sisällyttää
malliin. Em. syistä Nummenmaa ym. (1997, 331) ovat pitäneet polku-
analyysiä suositeltavana teoreettisesti hyvin perusteltujen ja muuttuja-
määrältään pienehköjen mallien testaamisessa.

Tässä tutkimuksessa eräät keskeiset muuttujat voivat loogisesti
ennalta olettaen olla vaikutussuhteessa keskenään eivätkä täytä siten
muuttujien rekursiivisuutta koskevia ehtoja, mikä aiheutti kyseisten
muuttujien osalta polkujen arvoihin siksi tiettyä laskentavaikeutta ja
epävarmuutta. Sellaisten polkumallien kertoimet eivät pysy muuttujia
lisättäessä vakaina (Page 1993, 279; McDonald 1997, 30–33; Num-
menmaa ym. 1997, 327–332). Esimerkiksi vanhempien koulutustoi-
veet ja -tavoitteet lapselle vaikuttavat todennäköisesti lapsen omiin
koulutustavoitteisiin. Ne vaikuttavat puolestaan hänen koulumenes-
tykseensä esimerkiksi haluna ponnistella koulutehtävien tekemiseksi.
Menestys vaikuttaa toisessa vaiheessa sekä vanhempien arvioon lap-
sen koulutusuratavoitteista että lapsen omiin tavoitteisiin sekä niiden
mahdolliseen muuttumiseen aiempaa realistisemmiksi. Iän ja itsenäis-
tymisen myötä lapsen omien tavoitteiden vaikutus verrattuna vanhem-



154 Tuulikki Kärkkäinen

milta hänen suhteensa oleviin tavoitteisiin lisääntyy. Todennäköisesti
vastavuoroisten vaikutusten suuruus vaihtelee yksilöittäin ja perheit-
täin ja eri elämäntilanteissa. Vanhempien lasta koskevat ja tämän omat
koulutustasotavoitteet sekä lapsen oma koulumenestys vaikuttavat
vastavuoroisesti toisiinsa pitkällä ajanjaksolla. Yhtenä ajankohtana
niissä on mukana keskinäisiä vastavuoroisia vaikutuksia, eikä niitä voi
erottaa ilman pitkäaikaisseurantaa.

Vastavuoroisten vaikutusten arvioimisessa on pidetty eräänä
mahdollisuutena esittää yhteydet molempiin suuntiin, mutta jättää tul-
kinta ongelmallisena tekemättä. Page (1993, 282–283on nimittänyt
’agnostisiksi’ malleja, joissa joidenkin muuttujien välistä vaikutus-
suuntaa ei tunneta. Hän on kuitenkin pitänyt informatiivisempana
pyrkiä löytämään teoreettisesti todennäköisin vaikutussuunta kuin
tyytyä korrelaatioiden esittämiseen. Nummenmaa ym. (1997, 331)
ovat puolestaan nimittäneet ’simultaanisiksi’ malleja, jotka sisältävät
samanaikaisia, muuttujien vastavuoroisia vaikutuksia toisiinsa. He
ovat varoittaneet vastavuoroisten vaikutusten testaamisesta yhtälö
kerrallaan. Sellaisia vaikutuksia sisältävissä malleissa mahdollinen on
vain koko yhtälöryhmän yhtäaikaisesti ratkaiseva menetelmä, systee-
miestimointi. Tässä polkuanalyysi tehtiin Amos-ohjelmalla (Arbuckle
& Wothke 1999). Muita saman periaatteen ohjelmia on mm. tunne-
tumpi Lisrel (esim. Kelloway 1998). Kaikki polut käytiin tässä läpi
rinnakkaisesti myös regressionanalyysillä Statgraphics-ohjelmilla
(Statgraphics 1989). Kvalitatiivinen, tapauksittainen, tarkastelu voi
antaa viitteitä vaikutussuunnan arvioimisessa, mikä osaltaan puolustaa
kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien perusteltua rinnak-
kaiskäyttöä.

Luvussa 4.1 kuvatuista oletuksista polkumalleihin sisällytettiin
oletukset 1.1–1.5, 2.1–2.3, 3.1, 4.1, 4.3 ja 4.4. Oletuksia 2.1 ja 2.2 tut-
kittiin myös erikseen. Oletuksia 2.4, 2.5, 3.2, 4.2, 4.5 ja 4.6 selvitettiin
ja arvioitiin erikseen mm. kvalitatiivisesti tapauksittain.

Tilastollisten menetelmien luotettavuuteen vaikuttavat merkittä-
västi erityisesti pienissä aineistoissa virheet ja puuttuvat tiedot (Lan-
ning 1996). Luotettavimpaan tulokseen päästään, jos tutkija itse tekee
koodauksen ja tarkistuksen, kuten tässä työssä. Epäloogisuudet on to-
dennäköistä havaita koodauksessa ja tarkistuksessa, kun aineisto on
kauttaaltaan tuttu.
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Kaikki luvut, joissa tutkimuksen päähenkilöitä koskevien ha-
vaintojen lukumäärä on 74, käsittävät aineiston kokonaisuudessaan (N
= 74, 100 % aineistosta). Tilastollista yleistettävyyttä koskevia tunnus-
lukuja ei ehkä olisi mielekästä laskea, koska kyseessä on pitkittäis-
tutkimus, jonka henkilöistä saatiin kaikista keskeiset tiedot kummas-
sakin tutkimusvaiheessa (1976 ja 1994). Lisäksi aineisto on valittu ei-
kä satunnaisnäyte (otos) jostakin tunnetusta populaatiosta. Tämän tut-
kimuksen tavoitteena oli testata kirjallisuuden perusteella saatuja ilmi-
öiden välisiä yhteyksiä. Esitetyt tilastolliset luotettavuusarvot ominai-
suuksien kuvaamisessa antavat tässä tutkimusaineistossa vertailu-
kelpoisuutta erilaisten havaintomäärien välillä.

4.4 Mittarit

4.4.1 Elämänlaadun operationalisointi haastatteluaineistossa

Tämän tutkimuksen molemmissa vaiheissa, v. 1976 ja 1994, hyvin-
voinnin ja elämänlaadun operationalisoinnin pohjana olivat Allardtin
(1973; 1975a; 1975b; 1976; 1993) elämänlaadun osatekijät Having,
Loving ja Being (taulukko 4–2). Taulukossa 4–2 on esitetty tarpeita ja
niiden tyydyttämistä mahdollistavia resursseja. Tarpeiden tyydytys luo
toisaalta uusia resursseja, joilla voidaan tyydyttää uusia tarpeita. Al-
lardtin hyvinvoinnin osatekijöiden valinta elämässä selviytymisen
mittareiksi oli luonnollista myös toisessa tutkimusvaiheessa v. 1994
yhteensopivuuden vuoksi, koska jo ensimmäisessä tutkimusvaiheessa
v. 1976 luodut mittarit perustuivat niihin. Allardtin pohjoismaisessa
hyvinvointitutkimuksessa käyttämä operationalisointi ei kuitenkaan
sellaisenaan sopinut tämän työn tutkimusongelmiin ja aineistoon. Täs-
sä esimerkiksi aktiivinen vaikuttaminen tai osallistuminen tuli mukaan
harrastusten yhteydessä. Operationalisointi ei voi olla sama kaikilta
osin kansainvälisessä vertailevassa hyvinvointitutkimuksessa ja pit-
kittäisaineistoon perustuvassa koululaisista aloitetussa elämänkaaritut-
kimuksessa, mikä kattoi 14–34 ikävuosien väliä. Esimerkiksi pohjois-
maisessa lapsiperheiden kyselytutkimuksessa on todettu, että suuri osa
vastanneista kieltäytyi vastaamasta poliittisia vaikutusmahdollisuuksia
koskevaan kysymykseen (Köhler 1990, 185). Allardt (1976) on perus-



156 Tuulikki Kärkkäinen

tellut käyttämäänsä operationalisointia mm. aineiston laajuudella ja
hankintatavalla.

Mittareiden pohjaksi soveltuivat parhaiten pohjoismaisissa ver-
tailututkimuksissa käytetyt hyvinvoinnin ja elämänlaadun osatekijät,
joita on vuosikymmenien kuluessa kehitetty lukuisiin tarkoituksiin,
kansainvälisiin ja kansallisiin vertailuihin ja objektiivisten elinolojen
vertailuista subjektiivisen onnellisuuden mittaamiseen (Köhler ym.
1990, 17–27, 139, 143–155). Niissä on ollut vertailukelpoisuuden
vuoksi vahva sija objektiivisilla indikaattoreilla, joita on täydennetty
subjektiivisilla elämään tyytyväisyyden mittareilla. Hyvinvoinnin ja
elämänlaadun osatekijöitä on tässä pidetty resursseina. Ne mahdollis-
tavat tarpeiden tyydytyksen, kunkin henkilön kullakin hetkellä olevat
todellisten tarpeiden ja niiden tyydyttämisen subjektiivisen valinnan
(Allardt 1972, 12–13; 1973; 1975a; 1976, 72–73) (taulukko 4–2). Täs-
sä käytetyt hyvinvoinnin ja elämänlaadun mittarit ovat huomattavan
samantapaisia kuin myös Köhlerin (1990) tutkimusryhmän pohjois-
maisessa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointitutkimuksessa käyttämät,
jotka on puolestaan kehitetty pitkälti Kajandin (1981, 55–56) ja lisäksi
mm. Allardtin (1976) ja Naessin (1987, 75–77) indikaattoreiden poh-
jalta (Köhler ym. 1990, 26–27, 148–149, 154–158, 178–180) (tauluk-
ko 4–3). Kunkin tutkimuksen tavoitteet ja tutkittavan kohteen ominai-
suudet ovat määränneet kuitenkin tarkemmin mittareiden mielekkään
sisällön. Taulukossa 4–3 on esitetty Allardtin, Kajandin ja Köhlerin
käyttämät elämänlaadun mittarit.

Allardt on määritellyt hyvinvoinnin tarpeiden avulla tilaksi, jossa
ihmisillä on mahdollisuus voida tyydyttää keskeiset tarpeensa. Sen
sisältöä ei kuitenkaan voi määritellä universaaleilla, kertakaikkisesti
annetuilla tarpeilla (Allardt 1976, 22–23, 26). Tarpeiden tyydytyksen
mittareita on vaikea valita ja laatia niin, että ne olisivat kaikkien kaik-
kialla ja kaikkina aikoina varauksetta hyväksyttävissä. Se johtuu tar-
peiden luonteesta. Objektiivisimpina voi pitää sellaisia elämänlaadun
osatekijöitä koskevia mittareita, joista on vallinnut laaja yksimielisyy-
s. Objektiivisia mittareita puoltaa myös se, etteivät välttämättömät pe-
rustarpeet aina tule subjektiiviseen tietoisuuteen, esim. terveellinen ra-
vitsemus. Objektiiviset mittarit turvaavat subjektiivisia paremmin mm.
henkilöiden välisen vertailukelpoisuuden, koska niiden kriteerit ovat
arvioijasta riippumattomia.
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Subjektiivisten mittareiden ongelma on yhteismitallisuuden puu-
te. Tutkimuksissa on todettu, että objektiivisella tarpeiden tyydytyksen
tilalla ja subjektiivisella kokemuksella on hyvin vähän tai ei lainkaan
yhteisvaihtelua, ja se on tukenut enemmän objektiivisten mittareiden
valintaa kuin tukeutumista suhteellisiin subjektiivisiin arvioihin (Al-
lardt 1972, 15–16; 1976, 22; Allardt 1976, 26; 1977; Angerpuro
1996).

Tässä on valittu peruskäsitteeksi ’elämässä selviytyminen’ myös
yksilön kokemaa elämänlaatua varovaisempana ilmauksena korosta-
massa pitäytymistä pääosin perustarpeiden objektiivisissa mittareissa.
Yksinomaan objektiivisten mittarien käytön Allardt (1976; 1977) on
katsonut johtavan kaavamaisuuteen ja yksilöiden kokemusten vähek-
syntään. Objektiivisia mittareita täydennetään tässä joillakin subjek-
tiivisilla.
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Ta ulukk o 4 –2 . Hy vin voinn in, eläm änlaad un  ja eläm änh allin nan  taus talla vai-
ku ttavat r es urs sit, tar peet ja halut sekä niiden k es kin äis et su hteet

R
E
S
U 
R
S
S
I 
T

H AV IN G
*  työ , työ pa ik at
*  k ou lu tus   ( my ös  b e in g )
*  a su min en  ja  y mp ä r is tö 
*  toime e ntulo , tu lo t,
o ma is uu s
*  r av in to, te rv ey s
*  v aa te tus 

LOV IN G
* pe rh e, pe rh ee n ih m is s uh -
tee t, s u ku 
*  m uu t läh eis et ihm is-
s uh te et
*  p aika llisy h teis yy s
*  h ar ra s tu s-  ja  työ y h-
teisy ys 

BEI NG  (+  D OI NG ) 
* ko ulutu s, o s aa m in en 
( my ös  h a v in g) 
*  h ar ra s tu ks e t
*  o sa llistum ine n, v a ik uttam in en 
*  its ea r vo stu s, its e tun to, k or v aa ma t-
tom uu s

FYSIO LO G I-
SET/FYY SISET/AI -N E-
ELLISET/MATERIA A-
LISET

RAK KA UD EN JA 
H Y V ÄK SYN  N ÄN /YH -
TEI SY YD EN /SOSIA A-
LISET

I HMISEN Ä  O LEMISEN /I TSEN SÄ
TOTEU TTAMISEN /H EN KI SET/
H EN KI SEN  K AS-
V UN /K ULTTU URISET

T
A
R
P
E
E
T

*  h en gis sä  p y sy m is en 
*  v ed en , h ap e n, läm m ön ,
s uo ja n
*  r av in n on  s o piv an  s a-
a nn in 
*  its es uo jelun , tur va llis uu -
d en 
*  k iv un  v älttäm is en 
*  ter ve y de n, to im in ta-
k yv yn  s ä ilyttäm is en 
*  toimin na n
*  f yy sis en  lo uk k aa ma t-
tom uu d en , va p au de n , its e-
h allinn a n
*  läh eis yy de n , se ks u aa li-
s uu d en , jä lk eläisten 
s aa nn in 
*  h oido n , ho iv an 

*  r ak ka u de n, hy vä ks yn -
n än , he llyy de n s aa m is en 
ja an ta m is en , läm pim ie n
tun te id e n
*  tur va llisu u d en , lu o ttam i-
s en  ja luo tta m uk s en 
*  a rv on a nn on , a rv os tuk -
s en 
*  joh on k in  k u ulum is en ,
liityn nä n, so sia alis en 
integ r oitum is en 
*  s os ia a lise n  h allin n an ,
s os ia alis ten  taitojen 

*  ä ly llise t tie täm is en , y mm ä r tä-
m is en , o sa am is en  ja o pp im is en , tu r -
v allis uu de n, jo h on kin u sk om is en ,
e lä m än ha llin na n
*  its etu nn on , its ea r vo stuk s en , om a n-
a rv on tu n n on , pe r so on a llis uu de n 
e he yd en 
*  p ätem ise n, py styv yy d en , tä rk ey -
d en , ko r va am a ttom uu d en 
*  o miin  elin e htoihin v aik utta m is en ,
h allin n an 
*  its em ä är ää m is en , its eh allin n an ,
its en äis yy d en , au ton om is uu d en 
*  u ud en  ko ke m is en  ja v aihte lun 
tar ve , u te lia is uu s
*  e lä my s te n ( tu nn e-  ja ä ly llis ten )
*  h en kis en  h y vinv oinn in , o nn e lli-
s uu de n
*  tav oitte ellis uu s

FYY SI SET/MATERI -
A ALISET

RAK KA UD EN JA 
H YV ÄK SYN N ÄN /SO-
SIA ALISET

K ULTTUU RISET
H
A
L
U
T *  n au tin no n ( r uo an , se k -

s ua alis en , hy v än  o lon ,
y le llis y yd en  jne .),

ä är im millä än :
f yy sine n  r iip pu v uu s

*  a lista mise n , hy v äk -
s ik äy tö n , la p si-v an h em pi-
ja mu is s a pe r h es uh te iss a,
m uiss a ihm is s uh teiss a

ä är im millä än : s os ia a lin en 
r iipp uv uu s e pä tas ap ain oi-
s is sa  v a ih tos uh te iss a

*  tär ke ily n, "k uo le ma tto m uu d en "
*  v alla n , do m in oinn in, h a llitse -
m is en , a listam is en 
*  its eih ailu n , na rs ism i
*  jatku v ie n y lie lä m ys te n

ä är im millä än : h en kin en  r iipp uv uu s 
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Ta ulukk o 4 –3 . Elämänlaad un mittarit Allard tin, Kajan din  ja K öhlerin muk aan 
sekä tässä työs sä käytety t m ittar it

Lä hd e Ha ving- osa -a lue

A llar d t ( 1 9 7 6,
5 0 ; 1 9 9 3) 
  * lis äy s  tai
u u si m u oto ilu 

H a vin g 
-  ty ö o lot*  ja ty öllis y y s ,
-  var allis u u s*  ja tu lot, ( per h een  k äytettäv iss ä o lev at tu lot) 
-  as u m istas o  ( tila-  ja v ar us tetas o , as u mis k u stan n u ks et/tu -
lo tas o , as u n to a jo n ottav ien  m äär ä)
-  ko u lu tu s ( k o ulu tu stas o ),
-  ter v eys  ( k ro o n is et ja p s yk o so m aattiset s air aud et, lääk k eid en 
k äyttö , ah d istu neis u us ) 
-  ym p är istö o lot ( luk u is at y mp är istö n  saas tum isen  m ittar it) * .

K ajan d i
( 1 98 1 , 55 – 5 6 )

U lko is et elino lo t
-  ty ö o lot ( työ llis y y s , ty ö n k y k yjä v as taav u u s , ty ö n ilo) 
-  talo u s ( r iip p u matto m u us , its en äis y ys  ja to im een tu lo )
-  as u m inen  ( so s iaalis es ti ja as uin p aik an s u h teen  riip p um atto -
m u us  ja v iih ty v y ys ) .

K öh ler ( 1 9 90 ,
2 7 , 1 5 4 –1 5 8 ) 
ter veys tutki-
m us  ( elämän -
laatu tu tki-
m uk sen m itta-
r it: allev iiv atut
tai s ulu is s a) 

 U lko is et t ek ij ä t 
-  per h een  ty öo los u h teet ( k o ulu tu s, so s iaalilu ok k a, ty ö tyy ty -
v äis y ys ) ,
-  per h een  talo u s  ( tu lo tas o , kö y h yy s , ty y ty v äis y y s  talo uteen )
-  as un to  ( as u n toty y p pi, ah taasti asu m inen , om a m ak u u hu o n e
laps ille) 
( - terv ey s ) 

Täs sä ty ös sä
k äy tety t m itta-
r it

H a vin g 
-  ty ö  ( haas tattelu ajank o htan a ty ö * , ty öllis y ys *  ja ty ö n v ar-
m u us , työ ttö m y yd et* , ty ö h isto r ia) 
-  to im een tu lo ( y leis arv io * , to im een tu lo- o n g elm at) 
-  as u m inen  ( as u m is v äljy y s * , as u nn o n h allin tasu h d e) 
-  ter v eys  ( y lein en  terv eyd en tila ik ään n äh d en* ) 
-  pu o liso n  työ n  vaik u tu s  toim een tu lo o n
  (ty ö * , ty ö ttö m y yd et* ) 

 (Taulukko 4–3 jatkuu)
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(Taulukko 4–3 jatkuu)

Lä hd e Lo ving- osa -a lue

A llar d t ( 1 9 7 6,
5 0 ; 1 9 9 4) 
  * lis äy s  tai
u u si m u oto ilu 

 Lo vin g 
-  su k u lais - *  ja per h esu h teet ( p er h etyy p p i, s iviilisääty , s u k u-
lais u us s u h teet, k as v u ajan o lo s u hteet p erh ees s ä) 
-  ys täv y ys s u h teet ( m äär ä, in ten s iteetti, tih ey s , ko n tak -
timah d o llisu u d et) 
-  ih m is su h teet järjestö jen  ja ty ö y h teis ö n  jäs enen ä*
-  paik allisy h teis y y s  ( tu nn ep ito in en ju u rtu min en, as um isajan 
p itu u s , y h tenäis y yd en tu n ne p aik allis r y hm iin , n aap u r ien 
av uliais u us ) 

K ajan d i
( 1 98 1 , 55 - 5 6 )

 I h mis t env ä liset  su h t eet 
-  per h esu h teet  (y s tävy y s  ja tasa- ar vo is u us  s u htees sa v an h em-
p iin s a, y hteyd en p ito  to im iv aa ja vap aaeh to is ta, o n n istu min en
v anh em p an a ja r iip p u matto m u us  s u htees sa ikään  ja k ehity k-
s een ) 
- läh is u hteet ( lämp im ät ja välittäv ät ja an to isat, o n n istu n eet) 
-  ys täv yy s s u hteet ( an to is at, tarp eid en ja to iv eid en m u k ais et,
ei r atk ais em atto m ia r is tir iito ja).

K öh ler ( 1 9 90 ,
2 7 , 1 5 4 –1 5 8 ) 
ter veys tutki-
m us  ( elämän -
laatu tu tki-
m uk sen m itta-
r it: allev iiv atut
tai s ulu is s a) 

 I h mis t env ä liset  su h t eet / s o siaalis et su h teet
-  per h esu h teet ( las ten lu k um äär ä, lasten k an ss a k äy tetty  aik a,
ty yty v äis y ys  p erh etilantees een ) 
-  läh is uh teet ( v an h em piin , er o /ku o lem a p er h ees s ä lap s en
elin aik ana, aik u is et p er h eess ä)
-  mu u  ihm is s uh d ever k o sto  ( s u k ulais ten  ja y s täv ien  an tama
tu ki, y hteis k u nn an  tu k i, to isen  v an h emm an  tap aam in en
( ero s s a), ty yty v äis y ys  k o ntak teih in ) .

Täs sä ty ös sä
k äy tety t m itta-
r it

 Lo vin g 
-  per h esu h teet  (s u h tau tu m in en lap s iin  ja p u o liso o n , p er h een 
y h teis et h ar r astu ks et, p er h es u h teis iin liitty v ät o n g elm at) 
-  su k u lais s u hteet  ( y htey d en p id o n tiiviy s  van h emp iin  ja m uu -
h u n läh isu k u un * ) 
-  ys täv yy s -  ja n aap u r uu s s u hteet  ( las ten p äiväh o ido n  kau tta,
m u uto in  as uin alueella tai h arr astu sten  kau tta* , en tis iin  k ou lu -
tai o p isk elu to v er eih in, laps u ud enaik ais iin  y s täv iin ) 

(Taulukko 4–3 jatkuu)
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 (Taulukko 4–3 jatkuu)

Lä hd e Bein g-o sa- alue

A llar d t ( 1 9 7 6,
5 0 ; 1 9 9 4) 
  * lis äy s  tai
u u si m u oto ilu 

 Bein g 
-  mah d o llis u us  v aik u ttaa eläm ään s ä k o s k ev iin  p äätö ks iin  ja
to im intaan * ( v r t. alla) 
-  po liittis et r es u rs s it/toim inta ( os allis tum in en, y r ity s  v aik ut-
taa, k äsity s  v aik u tu s m ahd o llis u uk s is ta)
-  mielenk iin to in en  v ap aa- ajan tek em inen  ( Do in g) ,
-  ty ö n  mielekk y ys * 
-  lu o n n os ta nau ttim in en*  ,v . 1 9 7 6 lisäk s i: ar v on an to ( s tatu s) ,
k o rv aam atto mu u s  (ty ö s s ä, y s täv är y hm äss ä y ms .) 

K ajan d i
( 1 98 1 , 55 – 5 6 )

 S isä in en p s y ko lo gin en  t ila 
-  to im inta ( vap aus  to im ia ja k äyttää r es ur s s ejaan , toim inta-
h alu  ja eläm än  m ielek k y ys ) 
-  min äk uv a  (h alu o lla its en s ä, o m iin  k y k y ih in s ä lu o ttamin en ,
h eik k o uk s ien ja pu u tteid en h y v äks y min en )
-  per u s as en n oitu min en  ( v as taan o ttav u utta ja av oim u utta
v aik u tteille, y h teen k u ulu v u ud en tu n n etta y mp är istö ön , h ar -
m o nian , tu r v allisu u s tun teen  ja eläm änilo n  k o k emin en) 

K öh ler ( 1 9 90 ,
2 7 , 1 5 4 –1 5 8 ) 
ter veys tutki-
m us  ( elämän -
laatu tu tki-
m uk sen m itta-
r it: allev iiv atut
tai s ulu is s a) 

 Ps yk o lo gis et  o lo su h t eet 
-  to im inta ( lap s en  o m a to imin ta, to im inta v an h emp ien  k ans -
s a, ty y ty v äis y y s  v apaa- aik aan )
-  its etun to  (v an hem p ien  k äsity s  lap s es ta)
-  per u s as en n oitu min en  ( lap sen  p sy k o s om aattis et o ir eet, v iih -
ty v y ys taso , k iu s aam is en es iin ty m inen ) 
( -  p o liittis et res u rs s it) 

Täs sä ty ös sä
k äy tety t m itta-
r it

 Bein g 
-  har r astu k s et ( om at) *
-  su h tautu m inen  ty ö h ö ns ä ( am m attiylp ey s, ty yty v äis y ys ) * 
-  its es tä h u olen pito  *, itselu ottam u s, itsetu nto 
-  pitk äjän n itteisy y s , tav o itteis u us 
-  ko u lu tu s   (p o h ja-  ja k o r keak o ulu -  tai amm at. k o u lu tu s* ) 
-  ar v o n an to  (am m atin m u k ain en* ) 
-  su h tautu m inen  eläm ään s ä/eläm än tilan tees een sa, arv o t
-  viih tym in en as uin alueella* 
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Ta rp eid en ty ydy ttä mi se en  si säl ty y myö s s ub jek ti ivi si a k oke mu ksi a, ja 
se lla is ina  ne  o vat  kr ite ere il tä än  mu utt uvi a hen kilö stä  j a k ult tu uri st a t oi-
se en  ja  si ks i v aike it a v ert ai lla  (mm. Ma slo w 195 4/1 97 0, 266 –2 68;  Al-
la rd t 1 976 , 19– 23, 3 30– 335 ; 197 7; 19 96;  Ro os  19 78;  Kaja nd i 1 981 ;
Sp ri ngb org  1 981 ; Nae ss 198 7, 37 –43 , 67– 73;  v on Wri gh t 1 989 ; Köh ler 
19 90 ; Ware  & Go odi n 199 0; Do yal  & Go ugh  19 91 , 6 9–7 5;  Ri ihi ne n
19 96 ; Kari sto  1 99 8). Su bje kti iv isi na  t arp eide n tyy dyt yk se n kri tee re jä voi 
pi tä ä s ill oi n, jos  n e o vat  r atk aise va sti  ar vi oij ast a rii ppuvi a, es ime rki ks i
he nk ilö n its ensä  t ai jon ku n muun  p eru sta rpe isi in  po hja ut uma tto mi in  ar -
vo stu ks iin  ja  h alu ihi n per ustu vi a. Res ur ssi en  o let eta an  in diko iv an tar pe i-
de n tyy dyt tä mi st ä, ko ska  n e mahd ol li st ava t e ri la isi a tar pei de n tyy dyty s-
ta po ja , e rila is ia pre fe re ns sejä  j a a lat i muu ttuva n tar pei de n tyy dyt ys jär je s-
ty kse n rii ppu en  mm. s en  he tki se stä  ti la nte est a, ku ten  n älk ä t ai  ky llä isy ys .

Hy vi nvo inn in  ja  el ämänl aad un  mi tta re ide n k eh itt ymi se en  on  va i-
ku tt anu t t eo ria n k eh itty mi nen . Yle ise sti  k äyt ety ks i j aot te luk si  n äyt tää 
mu od ostu ne en All ar dti n v . 197 2–1 97 6 k ehi tt ämä  ko lmija ko , jot a h än  on 
ja tk uva st i h ion ut  va sta ama an  ol osu ht eid en mu uto ks ia (19 73 ; 1 975 a; 
19 76 ; 1 993 ; 199 6, 22 8–2 37;  1 998 ). Ko lmi jak o on oso it tau tun ut  ke stä-
vä ks i ( All ar dt 199 8;  Al der fe r 1 972 , 14, 25 , tau luk ko  4– 3). Myös  Ka ja n-
di n (19 81)  j aot telu  –  ul koi se t, ihmis te n väl ise t ja sis äi se t olo suh te et  –
mu istu tt aa Alla rd tin  ko lmija koa . Hän  on  o per ati ona li so in ut  j a p eru st ell ut
el ämänl aadu n mit tar in sa ana ly soi tuaa n yht een sä  y li 300  k asv atu st iet eel-
li st ä, ps yko lo gi st a, sos io log ist a ja muu ta  kä ytt äy tymisti et eel li stä  e lä-
mä nla at ua kos ke nu tta  lä hd että , joi sta  h än on sa non ut kä ytt äne en sä  o man 
mi tt ari ns a p eru sta na  lo pul ta  en ite n nor jal ai se n Nae ssi n elä män ar voih in 
pe ru stu via  s ekä  su omala ise n All ardt in  ja  yh dy sva ltala is te n Campbe ll in,
An dr ews in ja  Wi the yn  hy vin vo in ti - ja elä mä nla atu te or ioi ta  (Kaja nd i
19 81 , 3 , 3 1– 32, 36 –3 9, 43– 56 ). Myö s All ard t on pit äny t tar pei ta  ar vo-  j a
ta vo ite sid on na is ina  (All ard t 1 97 6, 22 –23 ), ei kä Na ess in ja  Al lar dt in nä-
ke my st en väl il lä ole  s uur ta pe riaa tt eel lis ta  e roa . Mol empi en  hy vinvo in -
ni n jao tte lu jen  ta rke mmat sis äl löt  ja  p eru ste lu t läh ene vä t toi sia an , j ote n
er ot  os ioi de n n ime ämise n tas oll a näy ttä vä t suu re mmi lt a k uin  mitt are id en
si sä ltö je n j a p er ust elu je n t aso ll a. All ar dt on si säl ly tt äny t elä män la adu n ja
hy vi nvo inn in  mi tta re ih ins a myö s t arp ei de n tyy dyt tä mi stä  mahd olli sta vi a
re su rss eja , mut ta Na ess  ei . Kaj andi n mit tar it  mu ist ut tav at tä ssä  su ht ees sa 
en emmä n Alla rd tin  mi tt are it a.
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Ka ik ki muu tt uja t eiv ät so vel tun ee t k van ti tat iiv is iin  an al yys eih in  jo -
ko  t ekn isi st ä t ai si säl lö ll isi stä  s yis tä. Osa muu tt uji sta  o n l aat ue roa ste i-
ko ll isi a. Ni itä  h yöd ynne tt iin  kv al ita ti iv isi ssa  t ark aste lu issa  t apa uksi tt ain 
kv an tit ati iv ist a t ie toa  tä yd ent ämä ss ä. Esi me rki ks i p erh ee lli syy s yht ei-
sy ys su ht eid en mi tta rin a on ong el ma ll ine n. Os alle  p erh eet tö my ys  on  va -
pa ae hto in en val in ta, ei kä  me rki ts e v ält tä mä tt ä t yyd yt tävi en  ih mis su hte i-
de n puu tet ta . Henk in en hyv in voi nti  o n k uit en kin  to de ttu  pa re mma ks i p y-
sy vä ssä  p ari suh te es sa  e läv ill ä nuo ril la  ai kui si lla  ku in  yk sin  e läv ill ä (Ho r-
wi tz  ym. 1 99 6). He nk ine n h yv inv oin ti  on  to de ttu  su ur emmaks i avi oit u-
ma tto mi ll a k uin  a vio itu ne il la  j a h eik oi mma ksi  a vio - t ai  av oli it ost a er on -
ne il la, et en kin  ty öt tömill ä ero nne il la (La he lma  19 89 , 9 8, 11 6), jo il la on
vo in ut oll a kor ostu nu tta  ep äo nni stu mi sen  tu nne tt a. Ei- ta voi te lt una  ti la na
pe rh een  ha jo ami nen  t ai yks in äis yys  o n o llu t tav alli st a margi na lis oitu -
ne il la ja so sia ali se sti  sy rj äyty ne ill ä h en kilö il lä (mm. Eriko in en & Lammi
19 92 ; Mann il a y m. 19 95, 1– 5) .

Se ur aav ass a jao tte lu ssa  es it ell ään  t ark emmin  ke ske is imp iä tä ssä  tu t-
ki mu ks ess a k äyte tt yjä  mu ut tuj ia, j oid en ve rta ile va  yl eis es itt ely  o n t aul u-
ko ss a 4 –3 (v iimein en  sa rak e) . Muut tu jalu et tel ot en simmä ise st ä t utk imu s-
va ihe es ta, v. 1 976  (l ii te 4), j a t ois es ta tut ki mus vai he es ta, v. 1 994  (l ii te 5)
ov at  my ös li itte in ä t äss ä käy tety lt ä o sin . Nii ssä  t ähd ell ä mer kit yt  ol iva t
muka na  el ämä ss ä s elv iy tymise n mit tar in  la ske nna ss a. Lop ul li sta  he nk i-
lö it täi sen  e sti maa ti n p ohj an a o lev aa  re gre ss ioy htä lö ä j a s ii nä vaiku tt ane i-
ta  mu ut tuj ia on  se los te ttu  lu vu ssa  4.4.2. Seu ra ava  j aot tel u ei nou da ta kai -
ki lt a o sin  Alla rdt in  ja ott el ua, mu tt a o sat eki jö ide n r yhmi tt ely  tä ss ä e i o le 
lo pp utu lok se n k ann al ta  k esk eis tä . Subj ek tii vis et  te kijä t on kai kk i s ijo i-
te tt u t äss ä ryh mit te ly ss ä a sen ne mu ut tuj ina  Bein gii n eli  ’it se nsä  t ote utt a-
mi se en ’ t ai  la aje mmin ’ih mi senä  o lemise en ’, ku ten  Al la rdt  on  n ime nny t
se n uus immis sa  t utk imu ks iss aan  ( All ard t 199 8, 4 4– 47) .

El ämise n p er ust eit a tur vaa vi a Havi ng -re sur ss eja  on  o per ati on ali so i-
tu  t äss ä mm. se ura av ien  ke sk eis impi nä  pi det ty jen  mi tt are ide n avu lla , jot -
ka  o n t ark emmin  es it ett y l ii tte ess ä (li ite  5 ):

1) työ: a) ammatti ja b) työllisyys koko työhistorian aikana,
2) toimentulo ja varallisuus (yleisarviona),
3) asuminen: a) asumisen turvattuus (hallintasuhde) ja b) asumisväl-

jyys,
4) yleinen terveydentila ikään nähden sekä
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5) avio- tai avopuolison: a) työ ja b) työllisyys, koska ne vaikuttavat
olennaisesti toimeentuloon. Toisaalta, jos toisella puolisoista on
epävakaa työmarkkina-asema, epävakaan aseman riski toisellakin
on lähes kaksinkertainen verrattuna siihen, että puolisolla on va-
kaa työmarkkina-asema (Aalto 1996, 166–167, 172).

Ko ul utu kse n mit tar it  on  es it ett y t au luk oss a 5–2  ja  l iit tee ss ä 5 . Täs sä tut -
ki mu kse ssa  k oulu tu s on sij oi tet tu ku ltt uuri se en pää omaa n ( Bou rdi eu 
19 79 /19 84)  t ai All ar dti n k äs itt ein  Bein g’ii n, it sen sä  to te ut tami se n t ai ih -
mi se n o lemise n tar pei ta  ty ydy tt ävi in  re sur ss eihi n, mi tä Al lar dtk in  (1 976 ,
47 ) on pit äny t mah dol li se na. Po hj ois mai si ssa  hy vi nvo in ti tu tki mu ksi ss a
Al la rdt  on  l uke nut  k oul utu ks en Hav in g’ii n, el inta so resu rs se ih in, ko sk a
se  mahd oll is taa ty ön kau tt a mone nl ais te n mui den  t arpe id en tyy dy ty st ä
(All ard t 1 97 6, 131 ). My ös us eis sa tu tki muk si ss a 1 990 -l uvu lla  o n t ode tt u
ko ul utu kse n mer kit ys  se kä ty öll ist ymise ssä  e ttä  el ämänh all in nal lis te n r e-
su rs sie n l is äämise ss ä ( mm. Suikka ne n y m. 19 96;  19 99 a; 199 9b ; Raja la 
19 99 ). Kou lu tu ks ell a on  v aik utu ksi a kui ten ki n myös  Lovi ng -os ate ki jöi -
hi n, so sia ali si in suh te is iin , k ut en puo li son  va li nta an , y stävy ys - j a t ut ta-
vu us suh te is iin  se kä  ar vos tu kse n s aa mis een . Sil lä on  va ikutu st a Bein g- 
os at eki jöi hi nki n, ku ten  he nk ise en hy vin voi nt iin  (Lah elma 1 98 9), it se tun -
to on , p yst yv yyd en tu nte es een , n ii n f yys is een , s os iaa lis en  tu rva ll isu ud en
tu nt ees een  k uin  ih mi sen ä o le mise en  ta i i ts ens ä t ot eut tamise en . Suomal ai-
si ll a n uor il la työ tt ömi llä  o n k uit en kin  ky se lyt utk imuks essa  t ode ttu  1 990 -
lu vu lla  pa lj on ins tr ume nta ali st a s uhd et ta työ hö n, väh it en kui te nki n a ka -
te emise st i k oul ut etu ill a (Ny yss öl ä 1 994 , 218 ), mi hin  ty öt tömyyde ll ä j a
ep ät yyp ill isi ll ä t yös uh te il la on sa atta nu t o lla  v aik utu st a.

So si aali si a t arp ei ta tyy dy ttä vis tä  Lo vin g- osa tek ij öis tä mu odo ste tti in 
mi tt are ita  mm. (li it e 5 ):

1) perhesuhteista, suhtautumisesta lapsiin ja puolisoon,
2) yhteydenpidon tiiviydestä lähisukuun ja
3) muista yhteisyyssuhteista, jotka sisälsivät lapsuudesta sekä koulu-

ja opiskeluajoilta säilyneet ystävyyssuhteet sekä myös harrastus-
ja yhteiskunnallisen toiminnan kautta syntyneet paikallisyhteydet.
Paikallisyhteyksille ei ollut erillistä muuttujaa, vaan se sisällytet-
tiin yhteisyyssuhteisiin, koska paikallisyhteyksien erotteleminen
asuinalueen ja muun lähialueen tai seudun välillä olisi ollut kei-
notekoista ja tarpeetonta. Harrastaminen perheen kanssa siirrettiin
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Being-muuttujista Loving-muuttujiin, koska se liittyi olennaisesti
perhesuhteisiin.

Being-osa-alueen sisällön painotukset ja tekijöiden nimeäminen on
elänyt myös hyvinvointi- ja elämänlaatututkimuksissa, esim. ’itsensä
toteuttamisen tarpeet’ (Maslow 1954/1970; 1962/1968; Allardt 1976),
’kasvun tarpeet’ (Alderfer 1972), ’ihmisenä oleminen’ (Allardt 1976;
1993; 1996; 1998), ’Being’ ja myös ’Doing’ (Allardt 1993; 1996),
elämänpolitiikkakäsitteen kannalta tärkeänä pidetty ’tekeminen’ (Roos
1996, 214; 1998, 25).

Kulttuurisia pääomia luoneina, luovina ja ihmisenä olemisen tai
itsensä toteuttamisen resursseja kasvattaneina muuttujina pidettiin
mm. (liite 5):

1) koulutusta,
2) omia harrastuksia,
3) työtyytyväisyyttä,
4) viihtymistä asuinalueella,
5) tavoitteisuutta,
6) itsestä huolen pitoa ja
7) yleistä tyytyväisyyttä elämään.

Haastateltavalta kysyttiin lisäksi, mitä hän piti elämässä kaikkea muu-
ta tärkeämpänä, ja arvioitiin yleistä tyytyväisyyttä elämään. Anderson
(1976) on pitänyt keskeisenä elämässä selviytymisen kriteerinä sosi-
aalisen sopeutumisen ohella lisäksi itsestä huolehtimisen kykyä.

4.4.2 Elämässä selviytymisen indeksin muodostaminen

Elämässä selviytymisen mittarin osioina olivat tässä em. hyvinvoinnin
ja elämänlaadun osatekijät, joihin sisältyivät myös itsestään huolehti-
minen sekä tyytyväisyys omaan elämäänsä, työhönsä ja lähi-ihmissuh-
teisiinsa. Elämässä selviytymisen henkilökohtainen estimaatti muo-
dostettiin monivaiheisesti kvalitatiivista ja kvantitatiivista menetelmää
yhdistäen.

Tutkimuksen tekijä suoritti itse kaikki haastattelut, joista kutakin
edelsi huolellinen ennakkotyö ja jo tiedossa olevan mieleen palautta-
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minen. Haastattelun jälkeen tutkija tunsi kunkin haastatellun elämän-
kaaren tutkimuksen kannalta keskeiset vaiheet. Elämässä selviytymi-
sen muuttujan muodostamisessa ensimmäinen vaihe oli v. 1994 elä-
mänkaaren vaiheiltaan samankaltaisten tutkimuksen päähenki-
löiden, tapausten, ryhmitteleminen samoihin ryhmiin (kaavio 4–2).
Kyse oli aluksi kvalitatiivisesta, laatueroasteikollisesta, samankal-
tainen–erilainen-vertailusta (Eskola I 1975, 60, 63). Tällä tavoin luo-
kittelun ensimmäisessä vaiheessa muodostui 18 samankaltaista ryh-
mää ryhmäkoon vaihdellessa 1–11 henkilöön (liite 6: 1. vaihe). Suurin
osa henkilöistä oli sijoittavissa ryhmiin verraten helposti. Ensimmäi-
sessä vaiheessa oli vain 12 tapausta, joiden sijoittamista vaikeutti jo-
kin erityispiirre.

Ka av io 4–2 .  Eläm äss ä selviy ty mis en mu uttujan muo dos tamin en

Ty ön 
va ih e

Ku va us Tu lo s

1 T utkimu shenk ilöiden ryh mittely eläm än-
k aaren sam an k altaisuu d en  p erusteella

 18  ryh m ää

2 R yh mien  yh distäm in en  ed elleen sam an -
k altaisuu d en  p erusteella

5  ryh mää

3 R yh mien  asettam in en  järjestyk seen elä-
m ässä h y vin tai h eik osti selv iy tym isen 
p erusteella

5  ryh mää (1.– 5.)

4 R eg ressioanaly ysi h yv inv oinn in  eri osa-
alu eita kattav in  m uu ttujin 

Y ksilöllisem pi ja ob jek tiivisem -
p i järjestystä o soittav a hen ki-
löittäin en  m ittaluk u, estimaatti,
k ullek in  (0,6 7– 5,0 5)

Ry hm ien  ko ko jen  mu od ostuminen o n tarkem min  liitteessä 6 .

Toisessa vaiheessa yhdistettiin ryhmiä. Ensimmäisenä pyrkimyksenä
oli yhdistää huonosti toisistaan erottuvia ryhmiä selkeämmiksi ja vä-
hentää ryhmien lukumäärää. Niitä ei voi hahmottaa eikä perustella
menemättä pienehköihin yksityiskohtiin. Toisena, edelliselle ryhmien
lukumäärän vähentämiselle vastakkaisena, pyrkimyksenä oli pitää
ryhmät toisistaan erottuvina ilman tulkinnanvaraisuutta. Toisessa vai-
heessa ryhmiä jäi jäljelle 5 kpl (kaavio 4–2). Ryhmien lopullista lu-
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kumäärää ei asetettu ennakolta, vaan se määräytyi edellisillä perus-
teilla luonnostaan. Tällä tavoin muodostui kaksi muita isompaa, 26 ja
23 henkilön, ryhmää ja kolme pienempää, 10, 9 ja 6 henkilön, ryhmää
(liite 6: 2. vaihe).

Ko lma nn ess a v ai hee ssa  j ärje st etti in  to ise ss a v aih ee ssa  mu od ost etu t
vi is i r yhmää  el ämä ss ä s elv iy tymise n muk aan , elä män la ad un ja el ämä n-
ha ll inn an ob jek ti ivi ste n muu ttu ji en  pe rus te ell a, jä rje sty sa ste ik oll ise st i,
he iko immi n sel viy ty ne es tä par ha ite n sel viy ty ne ese en  ry hmä än  (1 –5) 
(k aa vio  4– 2) . Heik oi mmi n s el viy tyn ee lle  ry hmäll e a nn etti in  ry hmä tu n-
nu s 1, toi se ksi  h eik oimmi n s elv iy tyn eel le  ry hmä ll e r yhmätu nn us 2 j ne .,
se kä  pa rha ite n sel viy ty nee lle  t ai men es tyn eel le  ry hmä ll e r yhmätu nn us 5.
Ry hmätu nnu ste n ant ami ne n j uur i näi n p äi n o li ti las tol li se n jat kok äs itt e-
ly n ja tul os ten  tu lk inn an ka nna lta  l oog isi nta . Luv ut 1– 5 e ivä t niin  o lle n
ku va a s uhte el lis ta  e lämä ss ä s elvi yt ymi stä , vaa n r yh mie n k es kin äis tä  jä r-
je st yst ä. Ry hmi en 1– 5 k oot  muod ost ui vat  tä ll ä t ava ll a s eur aa vi ks i: 9, 6,
26 , 23 ja 10  (l iit e 6: 3 v ai he) . Kut en sil mä mä är äis est iki n voi  ha va ita , r yh -
mi en  fr ekv en ssi jak au ma on to ise lta  r eun alt aa n j onk in  ve rra n vin o.
 Vaikka toiseksi heikoimmin selviytyneiden ryhmä jäi pieneksi,
pidettiin kaksi heikoimmin selviytynyttä ryhmää erillisinä sillä perus-
teella, että toiseksi heikoimpaan ryhmään sijoitetut olivat tehneet jota-
kin sellaista, joka oli omiaan ratkaisevasti parantamaan heidän myö-
hempää elämässä selviytymistään lisäämällä elämänhallinnan voima-
varoja, kuten esimerkiksi koulutuksen loppuun saattaminen tai amma-
tillisen koulutuksen hankkiminen aikuisiällä. Sellaista voi luonnehtia
elämänhallintaa parantavaksi strategiaksi tai, kuten Röngän (1992, 40)
mukaan Pickels ja Rutter v. 1989 ovat jakaneet elämän käännekohdat
mahdollisuuksia sulkeviin tai uusia avaaviin. Vastaavanlaista myö-
hempiä elämänhallinnan voimavaroja olennaisesti parantavaa ratkai-
sua tai toimintaa ei tullut v. 1994 haastattelussa tietoon heikoimmin
selviytyneistä. Siten ryhmien yhdistämisen pelkona oli olennaisen
tiedon hävittäminen ryhmät yhdistämällä.

Neljännessä vaiheessa laskettiin vuoden 1994 elämänlaadun mit-
tareista (x1, x2, x3 ...) regressioanalyysillä kullekin henkilölle mitta-
luku (yb1...yb74) käyttäen apuna (ya1...ya74) järjestysasteikollista
ryhmätunnusta (1.-5.) (kaavio 4–2, vaihe 4). Regressioanalyysin jäl-
keen henkilöiden saama uusi järjestys hajautui vaihteluvälille 0,67–
5,05 (henkilöittäiset mittaluvut). Regressioanalyysi näytti eksplisiitti-
sesti, mitä 3. vaiheen (laadullisesta luokittelusta järjestysasteikolliseen
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elämässä selviytymisen luokitteluun perustunut 1.–5.) luokitus itse
asiassa sisälsi. Regressionanalyysistä saatiin kerroin kullekin mitatulle
elämänlaadun osatekijälle. Tällä regressioyhtälöllä sitten laskettiin
kaikille samalla tavalla painotetuilla elämänlaadun osatekijöillä reg-
ressioyhtälön tulokset. Regressioanalyysin edut olivat, että se: 1) näyt-
ti eksaktisti sen, mitä 3. vaiheen järjestysasteikollinen (laadullisesta
samankaltaisuuden ja erilaisuuden mukaan luokittelusta lähtenyt luo-
kitteluvaihe) sisälsi, 2) vähensi yksittäisten henkilöiden osalta edelli-
sen kvalitatiivisen luokitteluvaiheen sisältämää subjektiivisuutta, kos-
ka se painotti muuttujia kaikilla henkilöillä samalla tavalla, 3) mahdol-
listi kolmannen vaiheen 1–5 -luokittelua tarkemman järjestysas-
teikollisuuden, joka käytössä ole olevalta osaltaan teknisesti läheni jat-
kuvaa muuttujaa. Henkilökohtaisia mittalukuja (yb1...yb74) oli mah-
dollista käyttää kunkin henkilökohtaisena kvantitatiivisena elämässä
selviytymisen estimaatteina, jotka tarkensivat jonkin verran tutkimuk-
sen päähenkilöiden keskinäistä sijoittumista järjestysasteikollisesti
(0,67–5,05) verrattuna siihen, että jatkoanalyyseissä kunkin henkilön
mittalukuna olisi käytetty kolmannen vaiheen ryhmätunnuksia (1–5).
Henkilökohtaisia estimaatteja, joiden vaihteluväliksi muodostui 0,67–
5,05, käytettiin monimuuttujamenetelmissä mittalukuina (henkilöit-
täisinä y-muuttujina). Polkuanalyysissä tulosten laskemisessa henkilö-
kohtaiset estimaatit toimivat toisen tutkimusvaiheen, vuoden 1994,
tilannetta koskevina riippuvina muuttujina (y) ja ensimmäisen tutki-
musvaiheen, vuoden 1976, henkilökohtaiset tiedot puolestaan riippu-
mattomina muuttujina (x1, x2,...xn). Kvantitatiivisen menetelmän (4.
vaiheen) yhdistäminen kvalitatiivisiin ryhmittelyihin (1.-3. vaiheisiin)
varmistivat sitä, että vuoden 1994 tilannetta koskevat selitettävät, riip-
puvat, muuttujat pohjautuivat kaikkien tutkimuksen päähenkilöiden
osalta samoihin mittareihin.

Henkilökohtaiset mittaluvun muutokset kolmannesta neljänteen
vaiheeseen olivat pieniä, muutamia desimaaleja, koska menetelmälli-
sesti neljäs vaihe vain tarkensi edellistä. Edellä kuvatun kvalitatiivisen
ja kvantitatiivisen ryhmittelyn tavoitteena oli välttää molempien epä-
kohtia ja päästä oikeampaan lopputulokseen kuin kummallakaan yksi-
nään olisi ollut mahdollista. Siltä osin henkilökohtaiset estimaatit oli-
vat ryhmätunnuksia objektiivisempia ja lisäsivät reliabiliteettia. Reg-
ressioanalyysillä saatu tarkennettu järjestys oli intuitiivista luokkatun-
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nusta objektiivisempi. Toisaalta tärkeäkin yksilön hyvinvointiin vai-
kuttava yksityiskohta voi jäädä huomioon ottamatta, kun sitä ei voida
käyttää kaikkia koskevana muuttujana. Validiteettiin vaikuttaa sen
sijaan ongelmanasettelun kannalta olennaisten muuttujien mukana olo.
Jos olisi päädytty käyttämään esimerkiksi jonkinlaista hyvinvointiteki-
jöiden yhdistämissääntöä mekaanisten painokertoimien tai yksinker-
taisen pisteytyksen avulla, mittaluku olisi ollut subjektiivinen ja mie-
livaltainen.

Lopullinen riippuvan muuttujan (henkilökohtaisten mittalukujen,
0,67–5,05; 4. vaihe) jakauma jyrkkeni verrattuna kolmannen vaiheen
(1.-5.) luokitukseen toisaalta hiukan keskellä ja toisaalta tuli alku-
päästä vinommaksi: tutkimuksen päähenkilöistä sijoittui 12,2 % par-
haiten menestyneisiin, jakaumassa yli yhden keskihajonnan päähän
keskiarvosta, enintään yhden keskihajonnan päähän keskiarvosta 71,6
% sekä heikoimmin ja toiseksi heikoimmin selviytyneiden osioon 16,2
% päähenkilöistä, yli yhden keskihajonnan verran keskiarvosta. Nor-
maalijakauman mukaiset hajonnat olisivat olleet: 16 %, 68 % ja 16 %
(Komulainen & Karma 2001, 33). Koulun oppilasaineksen valikoitu-
minen saattaa selittää tässä havaittua lievää vinoutta.

Elämänlaadun muuttujien hyväksynnän kriteereinä regressioyhtä-
löön neljännessä vaiheessa olivat ensiksi muuttujan teoreettinen perus-
telu, toiseksi vähintään muuttujien järjestysasteikollisuus, kolmannek-
si muuttujan lineaarisuus ja neljänneksi riittävä erottelukyky elämässä
selviytymisen ryhmämuuttujan suhteen. Näillä perusteilla muutamia
muuttujia jäi regressioanalyysien ulkopuolelle, osa tapauskohtaisesti
tarkasteltaviksi. Sellaisia olivat mm. sukupuolen ja tovereiden vaiku-
tus ammatinvalintaan. Mallista oli jätettävä pois myös paljon puut-
tuvia tietoja sisältäneitä ja elämänlaadun kannalta vähemmän keskei-
siä muuttujia. Mukana regressioanalyyseissä olivat:

1) koulutus ja omat työttömyydet (korkeakoulu- tai ammatillinen
koulutus Rauhalan ammatinarvostusasteikolla, työttömyysaika
yhteensä),

2) ammatti ja toimeentulo, puolison työllisyys tai taloudelliset vai-
keudet (taloudellinen selviytyminen erittäin hyvästä huonoon,
puolison työllisyys jatkuvasta–ei lainkaan, suuret taloudelliset
vaikeudet),
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3) yhteisyyssuhteita kuvaava muuttuja (sukulais- ja ystävyyssuhtei-
den ylläpito erittäin paljosta suhteiden puuttumiseen, suhteissa
elämään heijastuvia ongelmia),

4) henkiset elämäntilanteisiin liittyvät ongelmat ja ahdistuneisuus
(itsetuntoa, itseluottamusta tai itseluottamuksen puutetta, ahdistu-
neisuutta; alkoholi- tms. ongelmia), ja

5) perheellisyys-yksinäisyys (yksinäisyys, pari- tai perhesuhteessa
eläminen).

Regressioyhtälöön jäi muuttujiksi korkeakoulu- tai ammatillinen kou-
lutus (beta-kerroin 0,33), työttömyydet (beta-kerroin -0,31), itsetunto
ja -luottamus, yleinen tyytyväisyys elämään, ei ahdistuneisuuden il-
mauksia/ elämänhallinnantuntu (beta-kerroin 0,25), ammatin arvostus
(beta-kerroin 0,20), sukulais- ja ystävyyssuhteiden ylläpito (beta-
kerroin 0,19; p < = 0,001, kuten kaikissa edellisissäkin), toimeentulo
(beta-kerroin 0,14; p < = 0,01) ja perhe- tai parisuhde (beta-kerroin
0,08; p < = 0,05; yhtälössä N = 73) (liite 7). Kuten sanottu, kyseiset
elämänlaadun tekijät selittivät noin 92 % edellisellä tavalla muodoste-
tuista elämässä selviytymistä kuvaavista henkilökohtaisista estimaa-
teista. Estimaatin laskemiseksi jokaiselle tutkimuksen päähenkilölle,
jostakin puuttuvasta tiedosta huolimatta, oli laskettava rinnakkais-
analyysi. Estimaatin vaihtelu vähenevällä muuttujakoostumuksella oli
henkilötasolla pieni, 0,1–0,3 pistettä. Sillä, että em. yhtälöstä puuttui
jokin tieto yhdestä henkilöstä, on hyvin vähäinen vaikutus ko. yhtälön
arvoihin, eikä se estänyt hänen mukanaoloansa tutkimuksen myöhem-
missä tarkasteluissa.

Em. regressioyhtälö kattoi kaikkia elämänlaadun osa-alueita: ai-
neellisen, sosiaalisen ja henkisen elämässä selviytymisen ja elämän-
hallinnan osatekijöitä. Tulos tuki kvalitatiivisesti muodostetun luoki-
tuksen validiutta myös siltä osin, että siihen tuli elämänlaadun kaikkia
osatekijöitä. On otettava samalla huomioon, ettei regressioyhtälöihin
ole mahdollista mahduttaa kovin suurta merkitsevien muuttujien mää-
rää. Koulutus painottui eniten. Henkilökohtaisia mittalukuja, esti-
maatteja, on pidettävä kaiken edellä sanotun perusteella varsin hyvänä
mittarina jatkokäsittelylle, kun otetaan huomioon lukuisat erilaiset ja
vaikeasti mitattavat elämänlaatuun vaikuttavat tekijät, joista ei pysty
muodostamaan koko aineiston kattavia muuttujia.



Em piirisen  tutk imu ksen toteutu s 171

4.4.3 Ammatinmukaiset sosiaaliluokat

Sosiaaliluokkien teoreettisia perusteita ja niiden empiiristä käyttöä
koskeneessa tutkimuksessaan Smithin ja Grahamin (1995) mielestä
sosiaaliluokilla on ollut huomattavaa selittävää voimaa perhetutki-
muksissa. Parhaina he ovat pitäneet välimatka-asteikollisia mittareita.
He ovat suositelleet useaa sosiaaliluokkamittaria rinnakkain ja niiden
toimivuuden vertailua ja pitäneet välttämättömänä, että naisille ja
miehille määritellään myös omat sosiaaliluokan mittarit yhdistettyjen
mittareiden lisäksi, koska nykyisiin perhemalleihin ei sovellu vanha-
kantainen ajattelu miehestä perheen päänä. Sen mukaan, kenet ilmoi-
tettiin lapsen huoltajaksi, tässä käytettiin isän tai äidin sosiaaliluokkaa.
Sen vuoksi myös äidin sosiaaliluokka on määritelty, koska se ei ollut
välttämättä sama kuin isän. Sosiaaliluokituksissa vaikuttavat ammatin
mukaan talous, arvostus ja valta ja koulutuksen mukaisissa amma-
tilliset tekijät sekä informaatio. Molemmat heijastavat arvoja ja elä-
mäntapaa. Ammattien ja sosiaaliluokan luokituksissa tässä tutkimuk-
sessa käytettiin ammatillista asemaa kuvanneita kolmea rinnakkaista
mittaria sekä niistä faktorianalyysillä muodostettua yhdistelmämitta-
ria: perinteisenkaltaista ammatinmukaista sosiaaliluokitusta, Rauhalan
(1966) ammattien arvostusasteikkoa ja Bourdieun pohjalta Roosin
(1988) soveltamaa sosiaaliluokitusta, joskin yksiulotteistettuna.

Ammattien mukaisissa sosiaaliluokissa pyrittiin kuvaamisen kan-
nalta riittävän vähäluokkaiseen ja yksiselitteiseen asteikkoon, mikä
kuitenkin olisi vertailukelpoinen aiemmin käytettyjen luokitusten
kanssa. Perinteinen, ammatinmukainen sosiaaliluokkajako oli tähän
sopiva järjestysasteikollinen luokitus. Tässä riitti jako 1–4: työväestö,
yrittäjät (lähinnä pienyrittäjät) sekä alempi ja ylempi keskiluokka.
Samaa perusluokittelua on käytetty eri tarkoituksiin jakaen luokkia
hienojakoisemmiksi tai yhdistäen isommiksi kokonaisuuksiksi (esim.
Kata 1976, 58–59; Allardt 1977, 15–16; Kandolin & Uusitalo 1980,
35, 67–69; Pöntinen 1983, 18–41, 40–44; Pöntinen ym. 1983, 34–50,
53). Perinteinen luokitus kuvaa parhaiten isovanhempien ja vanhimpi-
en sukupolvia. Tässä niistä ei tarvittu ylintä sosiaaliluokkaa eikä
maanviljelijöitä tai pienviljelijöitä, koska he puuttuivat aineistosta
kokonaan isovanhempien sukupolvea lukuun ottamatta. Luokittelun
oli mahdollistettava sosiaalisen liikkuvuuden laskeminen sukupolvesta
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toiseen ja sen pohjalta arvioimiseen, edustivatko isovanhemmista saa-
dut tiedot koko isovanhempien joukkoa.

Perinteistä sosiaaliluokkakäsitettä on monidimensionaalisuutensa
vuoksi vaikeampi soveltaa nuoriin ikäpolviin kuin vanhoihin, joiden
aikaan sosiaaliluokat vielä olivat yhtenäisempiä, ja ammatinmukainen
luokitus heijasti useimmiten myös muuta sosiaaliluokkiin identifioi-
tumista. Yhteiskunta- ja ammattirakenteen muuttuminen ja sosiaalinen
liikkuvuus ovat hämärtäneet sosiaaliluokan käsitettä, eivätkä sosiaali-
luokat ole enää selvärajaisia ja määritelmällisesti yksiulotteisia (mm.
Roos 1988; Nurmi 1998, 22–23). Roos (1988) on muodostanut muut-
tuneeseen suomalaiseen yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen uuden
luokituksen. Vanhan työväenluokan rinnalle ja tilalle on tullut uusi
työväenluokka ja vanhan keskiluokan rinnalle ja tilalle uusi keskiluok-
ka, jotka uudet luokat erottuvat kulttuurisestikin vanhoista. Koulutus,
rooli työelämässä sekä elämäntapa ovat luokan, erityisesti keskiluo-
kan, määrittelyn kriteereinä. Roosin muokkaamassa monidimensio-
naalisessa luokituksessa ovat alimmasta ylimpään: marginaali, talon-
pojat, uusi työväenluokka, vanha työväenluokka, alemmat toimihenki-
löt, uusi keskiluokka, vanha keskiluokka ja hallitseva luokka. Sosiaali-
luokkaa määräävinä ulottuvuuksina Roos on tarkastellut habitusta
(mm. kurinalaisuutta, peittelemättömyyttä ja turvallisuuden arvosta-
mista eri ilmenemisineen), kulttuuria (talonpoikais-, työväen-, massa-,
tavara- ja korkeakulttuureja) ja sukupolvia (rock-, lähiö-, murros-, so-
dan ja pulan sukupolvia). Roosin luokituksen pohjana on ollut Bour-
dieun teoria hierarkkisesti järjestyneistä, toisistaan riippuvista toimin-
takentistä, joilla yksilöt käyttävät symbolisten pääomien antamaa,
perittyä ja hankittua valtaa. Luokka-asema riippuu pääomien määrästä,
lajista ja kasautumisesta niillä (Roos 1988, 20–41; 1993, 327–328).
Bourdieun mukaan luokka-asemaa ei määrää vain asema tuotannossa,
vaan myös ammatti, tulot, koulutustaso, sukupuoli, asuinalue ja jouk-
ko muita ominaisuuksia, mutta hän on kuitenkin varoittanut luokkien
määrittelyssä em. tekijöiden pohjalta muodostetuista näennäisistä kor-
relaatioista ja faktoreista (Bourdieu 1979/1984, 101–129, 169–175)

Roosin em. luokittelusta muodostettu sosiaalinen luokitus sisälsi
alempien toimihenkilöiden ja uuden keskiluokan puolivälissä myös
vanhan ’pienyrittäjän’ luokan, mikä helpotti ko. luokituksen sovelta-
mista käytäntöön. Roosin Suomen oloihin muokkaaman uuden, moni-
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dimensionaalisen luokituksen pohjalta tähän tehty luokitus otti huo-
mioon perinteistä paremmin myös uusia ammatteja. Tässä luokitusta
oli mahdollista soveltaa vain järjestysasteikollisena (1–5–8) Roosin
(1988) esittämää luokkien järjestystä soveltaen. Ilman uusia luokkia
järjestys oli samantapainen kuin perinteisesti käytetyissä sosiaaliluo-
kissa. Muina perusteluina olivat, ettei monidimensionaalisuutta ollut
mahdollista ottaa huomioon sekä Bourdieun varoitus muodostaa hä-
nen luettelemistaan dimensioista näennäisiä sosiaaliluokkafaktoreita.
Em. perusteilla sovelletut uusi ja perinteinen luokitus korreloivat tässä
erittäin voimakkaasti isien sosiaaliluokkien osalta (r = 0,90, p < =
0,001). Äitien osalta ne korreloivat heikommin (r = 0,76, p < =0,001)
johtuen kotiäitien ja ansiotyössä käyneiden äitien sosiaaliluokkien
määräytymisestä eri perusteella.

Suomalaisen yhteiskunnan arvostuksia kuvannut ainoa välimatka-
asteikollinen sosiaaliluokitus on Rauhalan (1966) ammattien arvos-
tusasteikko. Välimatka-asteikollisuus on etu kvantitatiivisissa analyy-
seissä. Ammattien arvostukset heijastavat omaa aikaansa. Ammattien
arvostusasteikkojen toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa tutki-
neet Alestalo ja Uusitalo (1978) ovat kuitenkin todenneet, että am-
mattien Rauhalan arvostuksen korrelaatiot ovat olleet peräti 60 vuoden
ajanjaksolla 0,7–0,8. Ammattien arvostuksen yhdenmukaisuus on ol-
lut Suomessa suuri. Alaryhmien arvostusten korrelaatiot ovat vaihdel-
leet 0,85–0,91, vaikka yksilölliset asteikot ovat saattaneet poiketa
enemmän. Ammattien on todettu olevan järjestysasteikolla oikein,
vaikka absoluuttinen taso onkin vaihdellut. Rauhalan asteikko on
näyttänyt toimineen Suomen olosuhteissa paremmin kuin kansainväli-
seen aineistoon perustuva Treimanin asteikko. Rauhalan luokitus ku-
vaa hyvin vanhempien sukupolven aikana vallinneita ammattien ar-
vostuksia ja yhteiskunnallista statusta. Ammattien arvostuksen on to-
dettu riippuvan voimakkaasti taloudellisesta asemasta. Arvostusasteik-
ot ovat heijastaneet eniten taloudellista asemaa, asemaa tuotannossa.
(Alestalo & Uusitalo 1978, 8–9, 16–29, 37, 42–43 ja 52–53.) Tässä
tarvittu Rauhalan ammattien arvostusasteikon vaihteluväli ammattini-
mikkeiden mukaan oli 35,13–68,76. Joissakin tapauksissa sen sovel-
taminen oli ongelmallista, koska se on jäänyt ammattirakenteen kehi-
tyksestä joiltakin osin jälkeen. Se alentaa jonkin verran validiteettia.
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Sosiaaliluokan muuttujilla oli kullakin etunsa eri sukupolvissa.
Tässä myös tiivistettiin tietoa muodostamalla eri aikakausien arvos-
tuksia heijastaneista luokituksista yhdistetty muuttuja faktorianalyysin
painokertoimin, faktoripisteistä. Siinä painottui voimakkaasti perintei-
nen luokitus, koska sitä lähellä olevia luokituksia oli muitakin. Huol-
tajaksi ilmoitetun vanhemman luokka otettiin mukaan sillä perusteella,
että sen katsottiin vahvistavan hänen merkitystään lapsen sosiaalisen
taustan ilmentäjänä. Kaikkien tässä käytettyjen sosiaalisen aseman
muuttujien lataukset olivat isän faktorilla erittäin korkeat, ammatin
arvostusta lukuun ottamatta, 0,71–0,99 (liite 8) ja kommunaliteetit sen
mukaiset. Äidin sosiaalista asemaa osoittavien muuttujien lataukset
olivat hänen faktorilleen 0,80–0,92 ja kommunaliteetit vastaavasti
heikommat. Faktoripisteistä muodostetut muuttujat ovat tässä henki-
löiden keskinäisiä suhdelukuja, eivät absoluuttisia ammatillisen ase-
man mittalukuja.

Ammatinmukaisten sosiaaliluokkien mittareiden tehokkuutta ar-
vioitiin vertaamalla eri mittareiden korrelaatioita. Ne antavat viitteitä
mittareiden luotettavuudesta, mihin palataan vielä tulosten tarkastelus-
sa. Päähenkilöiden ammattien ja ammatillisten koulutusten korre-
laatiot laskettiin Rauhalan ammattien arvostusasteikon (jatkuva
muuttuja), oman luokituksen sekä Roosin (Roos 1988, 30–40) suoma-
laiseen yhteiskuntaan muokkaaman monidimensionaalisen luokituk-
sen kanssa.

Sosiaaliluokan mittarit eivät ole ongelmattomia. Ne voivat sulkea
ulkopuolelle olennaisen tärkeitä dimensioita, esim. työttömyyden ja
henkilökohtaisia elämäntapaan liittyviä tekijöitä. Sosiaaliluokat heijas-
tavat nykyään enenevässä määrin erilaisia arvoja, asenteita, elämänta-
poja ja -tyylejä ammatillisen ja taloudellisen aseman ohella. Ne sisäl-
tävät mm. kulttuuripääomaa, jota periytyy mm. sosiaalistumisen kaut-
ta. Sosiaaliluokka indikoi siten myös elämänhallinnan voimavaroja.
Vaikka sosiaaliluokka on todettu koulutuksen kulttuuriperimän yhdek-
si tekijäksi, sosiaaliluokka on tässä tutkimuksessa kuitenkin enemmän
kuvaava ja useita dimensioita sisältävä summamuuttuja, kun taas kou-
lutus on oletetusti sen keskeisempi syymuuttuja. Alasuutari on pitänyt
sosiaaliluokkaa bourdieulaisittain pikemminkin selitettävänä kuin
selittävänä tekijänä (Alasuutari 1997, 4).
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4.4.4 Lapsen tarpeet, kasvuolot, kasvatusilmapiirit ja lapsi-
vanhempisuhteen mittarit

Lapsi-vanhempisuhteen mittarit ovat johdettavissa teorioista ja tutki-
mustuloksista, jotka koskevat vanhempi-lapsisuhdetta ja kasvatusil-
mapiirejä eri oloissa (luvut 2 ja 3). Niiden informaatiota on koottu
tässä lapsen perustarpeiden kannalta mittareiden perustelemiseksi
(taulukko 4–4).

Tarpeita on tarkasteltu aina aikuisen ihmisen näkökulmasta. Lap-
sen tarpeet painottuvat kuitenkin lapsen vajaavaltaisuuden ja -
kykyisyyden vuoksi erikoislaatuisesti. Törrösen (1994) mukaan lapsen
hyvinvoinnissa korostuu suojaaminen ja kontrollointi. Lapsi tajuaa
tarpeitaan vain satunnaisesti. Törrönen on käyttänyt jakoa fyysisiin,
sosiaalisiin ja henkisiin tarpeisiin. Fyysiset tarpeet, mm. perheen ta-
lous, ovat osoittautuneet tärkeiksi. Myös lapsen henkisten tarpeiden
tyydytys edellyttää välineellisesti myös fyysisiä resursseja (mm.
asuinolot, lelut) ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä (turvalliset
aikuiset, turvalliset kotiolot, kasvatus). Lapsen terveys edellyttää myös
vanhemman tai hoitajan terveyttä ja lapsen suojelua laiminlyönneiltä.
(Törrönen 1994, 16–18, 105–109.)

Perustarpeita ei voi muuntaa toisiksi (Maslow 1954/1970). Sen
sijaan tarpeiden tyydytykseen tarvittavia resursseja voi rajoitetusti
muuntaa toisiksi, aineellisia eniten, henkisiä rajoitetummin ja sosiaali-
sia vähiten (Allardt 1976, 72–73). Tarpeiden tyydytyksen kautta voi-
daan luoda uusia resursseja, jotka auttavat puolestaan muiden tarpei-
den tyydytystä lyhyellä tai joskus hyvinkin pitkällä aikavälillä. Tyy-
pillisimpiä esimerkkejä pitkällä aikavälillä mahdollistuvasta uusien
tarpeiden tyydytyksestä on juuri lasten tarpeiden tyydytys, kuten kaik-
ki tarpeisiin pohjautuva uuden oppiminen, mikä mahdollistaa tasapai-
noisen kehityksen ja opittujen asioiden hyödyntämisen jokapäiväi-
sessä elämässä.

Taulukko 4–4 on perustelu lapsi-vanhempisuhteen mittarille, ts.
miten lapsi-vanhempisuhteen yhdistelmämittari pohjaa kasvatusilma-
piireille asetettavien vaatimusten kautta lapsen tasapainoista kehitystä
tukeviin tarpeisiin. Se esittää myös eri tieteenalojen erilaiselta näyttä-
vän ja eri lähtökohdista ilmiöitä tarkastelevien näkökulmien yhteyden
monitieteisesti, kun monitieteisyys ymmärretään synteesin löytämise-
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nä, tuloksena, eikä eri tieteenalojen edustajien yhdessä työskentelynä,
tiimityöskentelynä. Siinä jäsennellään lukuisia lapsen tarpeita ja nii-
den tyydyttymistä edistäviä tai estäviä kasvatusilmapiirejä ja toimin-
taympäristöjä. Lapsi-vanhempisuhteen operationalisointi tässä esite-
tyllä tavalla monitieteisesti on uutta, tunnettuja tarveteorioita ja kas-
vatusilmapiiritutkimusten tuloksia soveltaen. Allardt (1998) on huo-
mauttanut, etteivät hyvinvoinnin mittarit saa pirstoa tarpeiden ku-
vausta liikaa. Samoin Maslow on korostanut tarveluettelon esittä-
essään enemmän teoriansa holistisuutta kuin atomistisuutta, funktiona-
lisuutta kuin taksonomisuutta, dynaamisuutta kuin staattisuutta ja kau-
saalisuutta kuin yksinkertaista mekaanisuutta (Maslow 1954/1970, 25,
299). Jonkin tarpeen tyydytyksen tila heijastuu myös muiden tarpei-
den alueelle. Myös niillä on taipumusta kasautua. Esimerkiksi fyysi-
sen sairauden tai sosiaalisissa suhteissa koettujen menetysten ja
psyykkisen pahanolontunteen välillä on psykosomaattisia kytkentöjä.
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Ta ulukk o 4 –4 . Lapsi-vanh emp isu hteen  mittarin joh tam inen kas vatus ilm apiir ien 
kautta lap sen tarp eista. Tau luk on  pituu s neljä sivua.

Lapse n t ar pe ide n ty y dy ty s O le te tut  y ht ey de t
kas va t us ilmapiir ei-
hin j a t oimint a-
y mpär is t öö n
( Ta rp eid en  ty yd y -
tys tä  e d is tä v ät):

K as va t us ilma piir it ut -
kimuksis ta  j o hdet ut 
v aa timukse t

Lapsi-
v anhe m-
pis uht ee n
o pe ra tio -
nalis oint i
( va n h em pi
lap se n k o-
k em a n a) 

Fys io lo g is en ta sa pa ino n y lläpi-
t äminen, te r ve ys 
k uten  k e ho n k em ia llis en  ta sa p ai-
n on , elintoim in tojen  ja  läm m ön 
y lläp ito, h y g ie nia, fy sio lo g is es ti ja 
b io k em ia llis es ti h y vä  te rv ey s,
k är sim ys ten , kip ujen  ja tus k ie n
v älttäm in en 

H av in g/ fy sio lo gise t/ ole ma s -
s ao lo n/ pu uto star pe e t (Ma slow 
1 95 4/1 97 0, 3 5 –3 8; 19 62 /1 96 8,
7 2– 73 : d ef ic ie nc y- / D -n e ed s) ;
( Ald er fe r 1 97 2, 49 ; Allar dt 1 9 73 ;
1 97 5 a; 1 97 5 b; 1 97 6 , 21 – 42 ,
5 0– 51 ; 1 99 8) 

H oita min en , r iittäv ä 
a in ee llin en  e lin ta so 
( mm . hy g ie n ia , te r -
v ey s , as uin o lo t) 

H oido n ja riittäv ie n
a in ee llisten  ed elly tys ten 
m er kitys  k iis tä mä tön 
ter ve en  ke hityk se n
e de llytys . He r k ky ys 
h av aita  la ps e n ke hi-
tys ta rp eita  ( m m. Er ik s on 
1 95 0/19 8 2; K u us in en  & 
K or k ia ka ng a s 19 9 2;
Bra dley  ym . 1 99 7; A r a-
jär v i & Ko s ki 1 9 86 ).
Lap se n k ok e m an  m ie li-
h y v än  tai -p ah a n ko ke -
m us ten  v oitto pu o lis uu s
v ar ha is v uo sina  ja  o p ittu 
e ns im mä in en  r ea g ointi-
tap a

( Riittä v is tä
p er us tar -
p eista h uo -
leh dittu )

R av it se mus  j a  t oimint akyky
H av in g/ fy sio lo gise t/ pu u to s- /
o le ma ss a olon  ta rp ee t

( Ma slow  1 95 4 /1 97 0, 3 5 –3 8;
1 96 2/1 96 8, 7 2 –7 3; Ald er fe r 1 97 2,
4 9; A llar dt 1 9 73 ; 1 9 75 a: 1 9 75 b;
1 97 6, 2 1 –4 2, 50 –5 1; 19 98 ) 

V älittä m in en , tie -
täm ys , r iittä vä t
talou de llise t r e-
s ur ss it

K uten  e d ellä ( Riittä v is tä
p er us tar -
p eista
h uo le h-
d ittu )

Lepo ja  uni
H av in g/ fy sio lo gise t/ pu u to s- /
o le ma ss a olon  ta rp ee t

 (Mas lo w  1 95 4 /1 97 0, 3 5 –3 8;
1 96 2/1 96 8, 7 2 –7 3; Alde rf e r 19 7 2,
4 9) 

V ak aa t k as v uo lo t,
h uo le h tim in en 

Riittäv ä n le v on  ja u ne n
m er kitys tä  la ps elle ei
o le  k iis te tty

( Ei m uu t-
tuja n a tä ss ä 
työ ss ä) 

(Taulukko 4–4 jatkuu)
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(Taulukko 4–4 jatkuu)

Mie lihy v ä aistin au tin to je n  k au tta,
k uten  f y ys in en  läh e is yy s, m a ut,
h ajut, h yv äily
H av in g/ fy sio lo gise t/ pu u tos -/
o le ma ss a o lo n ta r pe et

( Ma slow  19 54 /1 97 0, 3 5 – 38 ;
1 96 2/1 96 8, 7 2 –7 3; Alde rf e r 19 7 2,
4 9) 

H elly yd e n lu o ntev a
o so itta m in en , läm p i-
m ie n ja  hy v äk s yn nä n
tun te id en  p er u silm a-
p iiri

V ar h aisten  vu os ie n tu r-
v allise t, py s yv ät ja 
k iintym yk s ee n pe r us -
tuv at v u or ov aiku tus s uh -
tee t, k r iittis im mä t 2 –3 
e ns im m äis tä  e lin v uo tta
( Bo wlb y 19 69 ; Rutter 
1 97 2 , Be rth ou d 19 7 6;
Q uinton  &  Ru tter  1 98 8 )

( Er ityis es ti
v ar ha is lap -
s uu d es sa 
k oe ttu –  e i
tutk ittu 
täs sä 
työ ss ä) 

Toiminna llis uus  (toimin n an ,
v ir ik ke ide n, kiih ok k eid en  tar v e) 
ja to is a alta  sa ma lla  p on n is telujen 
v älttäm ine n ( ta ip u m us  v elt-
tou te en , lais k uu tee n ja  yr ittäm is en 
p uu ttee s ee n) 

H av in g/ fy sio lo gise t/ pu u tos -/
o le ma ss a o lo n ta r pe et

( Ma slow  19 54 /1 97 0, 3 5 –3 8;
1 96 2/1 96 8, 7 2 –7 3; Alde rf e r 19 7 2,
2 5; A llar dt 1 9 73 ; 1 97 5a : 19 7 5b ;
1 97 6, 2 1 –4 2; 19 98 )

Riittäv ä n vir ik k ee l- 
lin en  k a sv u-  ja  toi- 
m in tay mp är is tö, toi-
m in n oiss a ja  k a sv a-
tus ym p är is tös s ä
r utiinie n lis äk si m y ös 
e lä m yk s iä , alo itte i-
s uu de n r oh k aisu .
Tas ap ain oista  k eh i-
tys tä  v a ik eu ttav at
toise ss a  ä är ip ää ss ä
n iu kk av ir ik k eine n ja
h yv in  r a jo ittav a
k as vu - ja to im in tay m-
p är is tö ja  to is es sa 
ä är ip ää ss ä vä lin p itä-
m ätön  ja  o hjaa m aton 
k as vu - ja to imintay m-
p är is tö .

Läm pimä t, ra jallis en 
s alliv at v uo r ov aik utus -
s uh tee t (m m . Hu r m e
1 97 6; Pitk än en -Pulk -
k in en  1 9 76 ; Laz ar us 
1 97 1/19 7 7; D w o r etzk y
1 98 1; H e rb er t 19 8 6;
Sch ne id er  1 99 3 ; Sa lm i-
v alli 19 9 8a ); o h ja av a
k as v atus ilm as to , v ir ik -
k eis yy s (m m . Hu r m e
1 97 6; Pitk än en -Pulk ki-
n en  1 97 6 ); k a nn us tu s 
( Ku u s in en  &  Ko r-
k ia ka ng a s 19 9 2) 

Paljo n
r ajoittav a –
v äh än 
r ajoitta va 

Tun nu s -
tus ta  a n ta va 
–  v äh ek s y -
v ä, h elp os ti
m oittiv a

Tur va llis uus
Fyy sine n , so s ia alin e n ja  he nk in en 
tur va llis uu s (k u te n p ys yv yy s,
jatku v uu s, jo hd on m uk ais uu s,
o ik eu d en m uk ais uu s, e n nu ste tta-
v uu s, lu otetta v uu s, h o ito, su oja;
v ap a u s pe lo s ta, a hd istuk s es ta  ja 
k aa ok s es ta ; jär je s tyk s en , ra k en te i-
d en , sä ä n töjen  ja  r ajo jen  tar v e,
v ah v an  tur v an /s uo jelijan  ta rv e )
( Ma slow  1 95 4 /1 97 0, 3 9 –4 3;
1 96 2/1 96 8, 7 2 –7 3: olem as s a o lo n
tar p ee t: a in ee llin en  tur v allis uu s;
A ld er f er  1 97 2 , 25 : y hteis y yd en 
tar pe et: h en k ilöide n v älin en 
tur va llis uu s; A lla rd t 1 97 3; 19 75 a ;
1 97 5b ; 1 97 6, 21 –4 2; 19 98 :
Lov in g) 

Riittäv ä n va k aa t ja 
tur va llise t a in ee llis et,
s os ia alis et ja h en kis et
o lo s uh tee t; p e ru stur -
v allis et ja s uo je lev at
v an h em m at s ek ä  tur -
v allis et m u ut ih mis-
s uh tee t, p y sy v yy s,
e nn ak oitav uu s, jo h-
d on m uk ais uu s, r ajoi-
tettu sa lliv uu s, v ä littä -
m in en ; tie ty t r utiinit;
r iittäv än  k oh e r en tti ja
m ie le k äs  m aa ilm a,
v aiku tus m ah d olli-
s uu ks ia  k yk y jä va staa -
v alla  ta va lla

Suh te ellis en  va ka at olo-
s uh tee t (m m . Hu r me 
1 97 6; Pitk än en -Pulk ki-
n en  1 97 6 ); jo hd on mu -
k ais uu s (m m . Er iks on 
1 95 0/19 8 2; Elkind 
1 98 1; H ä mä lä ine n
1 99 4) 

J oh do n m u -
k aine n – 
m ie lia la ns a 
m uk aa n
toimiv a –
p er ik si
a ntav a

O ik eu de n -
m u k aine n – 
e pä oik eu -
d en m uk ai-
n en 

(Taulukko 4–4 jatkuu)
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(Taulukko 4–4 jatkuu)

R akka us, y ht e isyy s, joh on k in 
k uu lu min en 

L ov in g/ yh teisy yd en  ja r ak k au -
d en  tar p ee t ( Alde rf er  1 97 2 , 25 ,
4 9– 50 ; A llar d t 19 73 ; 1 97 5 a;
1 97 5 b: 1 97 6 , 21 – 38 , 42 – 46 ,
5 0– 51 ; 1 99 8) , ( Ma slow  1 95 4 -
/19 7 0, 4 3– 4 5; 1 9 62 /1 96 8 ,
7 2– 73 : d ef ic ien c y-  ja b eing  -
lov e, D -  ja B-lov e) 

H yv äk sy n nä n ja ra kk au de n
o so itta m in en ; lä m p im ät v u o-
r ov aik utussuh tee t; p e rh ey h-
teisö ö n, suk u lais-  ja  m uih in 
r yh m iin ku u lum in en ; ystäv iä 
ja to ve r eita , juu r et, ru n saa t ja 
h yv ät v u or ov aik utussu h te et

L äm pimä t, ra jallise n 
salliv at ja r un sa a t pe rh ee n
v uo r ov aik utussuh tee t,
v alvo nta , ke skinä in en 
k un nio itus, p ositiiv in en 
k om m un ik oin ti, o hjau s ja
p er uste le min en  k esk us-
telem alla, e i y lisuo je lu 
( mm . Ma slow 
1 95 4/19 – 70 ; H ur m e
1 97 6; Pitk än en -Pulk -
k in en  1 9 76 ; D wo r etzk y
1 98 1; E lkind  19 81 ; H er -
b er t 19 8 6; K u usin en  & 
K or kiak a ng as 1 99 2 ; Sc h -
n eide r 1 99 3; Ba um rin d
1 99 4; 1 9 97 ; 2 00 1; Sa lm i-
v alli 19 98 a ; Ra u tiain en 
2 00 0) 

L äm min, hy vä k sy -
v ä – hy v äk sy m ä -
tön , ky lmä 

Paljo n/v äh än 
r ajoitta v a, k an n an -
o tton sa  p e ru ste-
lev a- ka n to ja n sa 
p er ustelem aton 
( mä är äilev ä – 
o hjaa va  – vä lin pi-
täm ätön ) 

Muilt a saa tu ar vo st us
A rv ok k aa ksi ja  tä rk eä k si ko ke -
m in en , ar v on an to , tun n ustuk sen ,
h uo m io n ja  va lta -a se ma n  saa n ti,
k un n ia , lo istam in en , k or v aa -
m atto m uu de n tun ne .

E ri teo r io issa pa in o te ttu sisä ltö ä
e ri tav o in . ( Ma slow  1 95 4 /1 97 0,
4 5– 47 ; 1 96 2/1 96 8, 7 2 –7 3:
a rv ostu k se n tar p ee t, D - ne ed s;
A ld er fe r  1 97 2 , 25 : y hteisyy d en 
tar pe et; A lla rd t 19 7 3; 1 9 75 a;
1 97 5 b: 1 97 6 , 21 – 38 , 44 – 51 ;
1 99 8: Be in g) 

V uo ro v aiku tu s h uo m io ta  ja 
tun n ustusta an tav aa , ar v osta-
v aa , ku n n io ittav aa 

K iintym y ksee n  p er ustu v a
v au v an  ja e nsisijaise n
h oita ja n  tur v allin en 
k iintym y s, e m otio -
n aa line n  läsn ä o lo  ja
v uo ro va ik utus, jossa 
h oita ja  re ag o i he rk ästi
lap se n tar pe isiin va h vis-
tae n po sitiiv isia  tu nteita
ja la pse lla o n tu nn e , että
h än estä  on  iloa  ( mm .
Bow lb y 1 96 9; Ta k ala
1 97 9; A r ajär v i & Ko ski
1 98 6; Silv én  ja  V ie n ola
1 99 5; Br ad le y  y m. 1 9 97 ;
K ok k on en  1 9 97 )

T un nu stu sta a ntav a
– vä he k syv ä,
h elpo sti m oittiv a

L ap se en  ku nn ia n -
h im oisin  o do tuk sin
–  lap se e n kiinn os-
tun ee sti –  v ä linp i-
täm ättö mä sti – 
a rv oste lev asti
suh ta u tuv a (tässä:
k ou lun kä yn tiin) 

Itsekunnio it us
V ak aa , v ah va  itse ar v ostus,
itseluo tta mu s ja itsek un n io itus,
p ätev yy de ntu n n e/pä te m in en ,
suo r iu tu m in en , hy ö d yllisyy s,
v ah v uu s, p y styv yy s, k y v yk k yy s,
ide ntitee tti (  <-- - > itse n sä  to te ut-
tam in en )

E ri teo r io issa pa in o te ttu sisä ltö ä
e ri tav o in . ( Ma slow  1 95 4 /1 97 0,
4 5– 47 ; 1 96 2/1 96 8, 7 2 –7 3,
1 03 –1 14 : a rv o stuk sen  tar p ee t,
D -n ee ds; A ld e rf er  1 97 2 , 25 :
k asv un  tar p ee t: itse tun to ; A llar dt
1 97 3; 1 9 75 a; 19 75 b: 19 76 ,
2 1– 38 , 4 4– 51 ; 1 99 8:  Bein g) 

V uo ro va iku tu s itsetun to a luo -
v a, k an n ustav a, tun n ustusta 
a ntav a, a rv ostav a, e mp aa t-
tin en , r ea listista minä k uv aa 
tuk ev a.Ta sa p aino ista ke h i-
tystä  v a ik e u ttav at toisessa 
ä är ip ää ssä v uo r ov aik utus: tu n -
n ustusta  a n ta ma ton , k an n usta-
m aton ,  la m aa n n u ttav a, m oit-
tiv a, a se n n oitum iseltaa n ne g a-
tiiv in en , e pä e mp aa ttin en , a r-
v ostam aton , vä h ek syv ä, h al-
v ek siv a ja to ise ssa ää rip ää ssä
p äinv astoin: p e r uste ettom asti
y listäv ä, a se m aa  tai ar vo a  k o-
r osta v a ta i m uu toin re a listise n
m in äk ä sityk se n m uo do stu-
m ista  v a ik eu ttav a

K uten  e d ellä 

V ie stie n  joh d on mu ka i-
suu s id e ntitee tin m uo -
d ostu kse lle (m m. Er ik son 
1 95 0/19 8 2; E lkind  1 9 81 )

T un nu stu sta
a ntav a- v äh ek syv ä,
h elpo sti m oittiv a

lap se nk in mie lipi-
teitä  k u un te lev a- 
k uu ntele m aton 

(Taulukko 4–4 jatkuu)
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(Taulukko 4–4 jatkuu)

K ehit t yminen ja  uusien t a it o j en
o ppiminen
K eh ity sp oten tiaa lin  m a hd ollista ma 
k eh ittym in en , pe r soo na llisuu d en 
k eh itys, k asv u, o pp imisen  ilo , suo r i-
tusky vy n  k asv u; e lä m yk se t, ku te n 
u ud en  k o ke m in en , v aihte lu, h uipp u-
e lä my kset ( ha ltioitu n eisuu s ta i r en tou -
tum in en ), lu o v uu s, so piva  riip pu -
v uu de n ja itsen äisyy d en  suh d e, r iittä v ä
v ap au s ja yk sityisy ys, p ositiiv in en  te r-
v ey s, e lä m än  k ok e m in en  e läm ise n
a rv oisek si. Being / ihm ise nä  o lem isen /
itsen sä  to te u ttam ise n/ k a sv un / ke h i-
tysta rp e et ( M aslow  1 95 4 /19 70 , 4 0,
4 6– 47 ; 1 96 2/1 96 8, 2 3 , 32 , 9 8, 7 1 –1 16 ,
1 35 –1 45 ; A ld e rf er  1 97 2 , 25 , 5 0;
A llar dt 1 9 73 ; 1 97 6, 2 1 –3 8, 42 , 46 – 51 ;
1 99 8) 

T asap ain oisesti to im in -
tav ir ik ke in en  k asv u y m-
p är istö , tur v allin en  u ud e n
k ok em isen  ja  o pp im isen 
m ah do llisuu s, k o ulutus-
m ah do llisuu d et; pe r us-
tellu sti suo jelua , oh jau sta
ja ro hk aisua ; jo h d on m u-
k aisu us, v an h em m at
e mo tion a alisesti k y psiä ;
ä id in -/v an h em m an  r ak -
k au s, r a jo itettu  sa lliv uu s,
T asap ain oista  k eh ity stä
v aike uttav at toisaa lta: y li-
suo je lu, toisaa lta: ra jo itta-
m aton  sa lliv uu s, o h ja nn an 
ja su oje lu n p uu te 

K uten  e d ellä . Stimu loi-
v a vu or o v aiku tu s,
r uo an , h oido n  ja
tur va llisuu d en  lisä ksi
jutte lu a , le ik k iä ,
k äy ttäy tym isma lle ja  ja 
sää nn öt (Bow lb y 19 69 ;
Rutte r 19 72 ; H au ta m ä -
k i 19 82 ; N ie m in en 
1 99 1; G o le ma n 
1 99 5/19 9 9) ; joh d on -
m uk aisu u s (Ba um r in d
1 99 4) ; h er k ky ys
h av aita  la pse n ke hi-
tysta rp eita  ( m m.
Bra d ley  y m. 19 97 ; A ra -
jär v i & Ko ski 1 9 86 ),
r ajat ja  r ak k a u s (H au ta-
m äk i & H au ta m äk i
1 99 7) 

K an nu sta va ,
tun nu stusta 
a ntav a- 
v äh ek sy v ä,
h elpo sti m oittiv a

V äh än  r a jo itta v a
–  p aljo n  r ajo itta -
v a

K an na no tto ja n sa
p er ustelev a – 
p er uste lem a ton 

Joh do nm u ka in en 
–  e pä jo h d on mu -
k aine n

Selv iy ty minen j a e lä mänhallint a
T ie tä m in en , ym m är täm in en , en n a-
k oimin en , va iku ttam in e n; v allan  ja
v oim an tun to ; o nn istum in en , oiv altam i-
n en , äly lliset e lä m yk set; yh ten äin en 
selitys m aa ilm an k aikk eu de sta ja  ih m i-
sestä . ( Ma slo w 19 54 /19 70 , 4 7; 1 9 62 -
/19 6 8, 3 2, 71 –1 1 4; A ld e rf er  1 97 2 , 25 ,
5 0; A llar dt 1 9 73 ; 1 97 5a ; 1 97 5b : 1 97 6,
2 1– 38 , 4 2, 4 6 –5 1; 1 9 98 )

M ah do llisu ud et saa d a
o ik ea a tie to a  ja pa ikk an sa 
p itäv iä  selityk siä  syy - se u-
r au ssuh teista, hy vä t o pp i-
m ism ah d ollisuu d et k yp -
syy sk au sie n ed ellyttä -
m ällä  ta v alla , k eh itysvi-
r ik k ee t (e sim . luk em i-
n en ), k e sk ustelullin en  ja 
o hjaa va  k a sv atusk ulttuu ri

K uten  e d ellä 

K od in  e sin ey m pä ristö
( mm . Ha u ta m äk i 19 82 ;
1 98 4; 2 0 00  b ) 

Per uste lev a,
k esk uste lev a,
stimu lo iva  – 
p er ustelem ato n,
k esku stelem aton ,
stimu loima ton 

H enkine n t er v ey s
T od ellisuu de n ta ju ; itsen sä, m uid en  ja 
luo nn on  h yv ä ksy m in en ; sp o n-
taa nisu u s, o n g elma ke sk eisy ys, itse nä i-
syy s, e i k aa v am aisuu s, h u ip pu k ok e-
m uk se t, sa ma istum isky k y, v astav uo -
r oisia ihm issuh teita , d em ok ra attin en 
luo ntee nlaa tu , luo v uu s, p e ru stellu t
a rv ojen  m uu tok se t) , itse tu ntem us, ky p -
syy s, itse k ritiikk i, tied o stav uu s.
Bec o m in g ta i Bein g (M aslow  1 95 4 /1 9-
7 0, 2 5– 2 6, 4 7 ; 19 62 /1 96 8, 2 1 –2 7, 73 ,
1 15 –1 16 , 1 26 , 1 30 –1 4 5) 

L äh i- ih m issuh teissa
v uo ro va iku tu s läm min tä,
stimu lo iv aa  ja  toim iv aa ,
lap se n tar p ee t hu o m io on 
o ttav a k asva tusilm ap iir i,
toim in n allisuu d en 
o hjau sta  r iittä v ästi ja 
sop iv asti, v ak aa t ja 
tur va llise t o lo su h tee t

L äm min, hy vä k -
sy v ä, joh d on mu -
k ain en  –  h y -
v äk sy mä tön ,
k ylmä , e pä jo h -
d on mu ka ine n

Ta ul uko n 4 –4  ko lma nne ss a s ara kk ees sa  t arp eet  o n y hdi ste tty  k as vat usi l-
ma pi ire ihi n ja toi mi nta ympä ri stö ih in. Ni is tä osa  o n s aan ut  va hvi stu st a
tu tk imu stu lo ksi sta , osa ssa  y hte ys on  lo ogi se sti  p äät elt y ja ole te ttu . Tar -
pe it a e i v oi  lu oki te ll a e ri- ik äis te n tar pei si in , v aan  k ehi tys va ihe  ja  y ksi löl-
li se t olo suht ee t v aik ut ta va t t arp ei den  ty yd yty kse n tap aan . Per usta rp eit a
vo i sov elt aa  ni ihi n. Ta rpe et  ov at to isa al ta yle is inh imi lli si ä j a t oi sa al ta ai-
na  t ila nne - ja yks ilö si do nn aisi a mm. se n muk aan , mik ä o n val litse va  ta r-
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pe ide n tyy dyty st ila  ja  mitä  er it yi sta rp eit a j oh tuu  es im. y ksi lö n i äst ä, te r-
ve yd enti la sta  j a a vut to muu desta .

La ps i-v anh empis uht ee n o per at ion ali so int i t äs sä tut ki muk ses sa  v.
19 76  on  lä he llä  my ös  si tä, mitä  omin ais uuk si a Pulk ki nen  (1 99 7b)  o n k u-
va nnu t ohj aava ks i k asv at usi lma pi iri ksi . Tä llö in va nhe mma t mm. ti et ä-
vä t, mi ssä  j a k ene n kan ssa  l aps i v ie ttä ä v ap aa- aik aa nsa , v apa a- aja n v ie tto 
ei  a ihe uta  r ist iri ito ja  la pse n ja van he mpi en vä lil le, v anh emmat  ov at ki in-
no st une it a l aps en  ko ulu nk äyn nis tä , l ast a ei ole  k uri tet tu  r uumiil li se sti ,
va an  hä ntä  o hja taa n ja neuvo ta an, va nh emmat ov at neu vo nee t s ov itt ele -
ma an  ri sti ri ita ti lan tei ssa , kii ttä vä t l ast a men est yk ses tä ja  hä nen  k äyt täyty -
es sä än hyv in  se kä o so itt ava t myö tät un to a epä onn is tumise st a, ott av at lap -
se n mie lip it eet  hu omioo n, ke sku ste le vat  la ps en kan ss a p äiv it täi n j a ova t
jo hd onmu ka isi a ja oik eu den muk ai si a kas vat uk ses sa an . Tämä n tutki mu k-
se n kas vat us ilmapi ir ien  mitt are is ta puu tt uu Pul kki se n mai nit semi st a k as-
va tu sta vo ist a v ai n ’ne uv omi ne n sov itte le maa n’, mi kä on hy vin  yk si ty is -
ko ht ain en pi irre  j a s isä lt yy ohj aa mis een , neu vomis een  ja  k esku ste lemi -
se en .

So si aal ise n pää oma n per imä ss ä k eske is iä oli va t l aps i- van hempi -
su hte id en muu tt uja t. Va nhe mpi -l aps isu ht eit a t ut kit tii n sel lai sina  k uin 
la ps i o li ne  it se ar vio inu t kou lua ik ana an, j a mill ai sin a n e oli vat  n iin  ol le n
va iku tt ama ss a h äne n elä mäs sä än  ja  el ämise n v al inno is saa n. La psi  ar vi oi
tä ss ä o maa  k oke mus ta an äid in  ja  is än  (t ai mu un huo lt aja n) su hta utu mi -
se st a. Ne ov at kui te nki n t äs sä rel ev ant tej a mit tar ei ta sen  v uok si, e ttä  la p-
si -v anh emp isu ht eet  va ik utt ava t mm. la ps en mie li alo ihi n, ar vio on  it se s-
tä än , k äyt tä yty mi se en ym. s ell ais in a k uin  i tse  koke e ne. Se , mit en la psi 
ymmä rtä ä v an hempien  a sen tee t ja käy tt äyt ymi se n s ekä  r eag oi ni ihi n, to i-
mi i van hempi en vai ku tu ks en väl it tä vä nä muu tt uja na (Chen  ym. 200 0,
41 5) . Site n lap sen  s ubj ekt ii vi ne n k äsi ty s s uht ei sta an va nhe mpi in sa  v ai-
ku tt aa mon ta  ka utt a hän en el ämä nha ll inna n voi mav aro ih insa . Sil lä on 
me rk ity stä  mm. hän en  mi näk uv aan sa , its etu nto on sa sek ä hyv äksy nn än ja
vä li ttä mi se n t unt emuks iin sa . Site n nii den  v oi ole tt aa vai ku tta nee n mo-
ne ll a t avo in  hä nen  e lämänh al lin nan  v oimava ro ihi nsa .

Lapsi-vanhempisuhteen mittarit perustuivat päähenkilöiden noin
14–15-vuotiaina (v. 1976) vastattuun strukturoituun kysymykseen (lii-
te 3). Päähenkilöiltä kysyttiin, miten he kokivat äidin/isän/muun huol-
tajan suhtautuvan häneen. Kysymys koostui kunkin osalta kahdeksasta
aiheesta, jotka kukin jakaantuivat edelleen 2–5 alakysymykseen, joita
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oli yhteensä 20. Ne sisälsivät mm. saman asian kysymisen sekä myön-
teisenä että kielteisenä: 1) lämpimästi, hyväksyen tai hyväksymättö-
mästi, kylmästi, 2) tunnustusta antaen tai väheksyen, helposti moittien,
3) oikeudenmukaisesti tai epäoikeudenmukaisesti, 4) johdonmukaises-
ti vaatimuksissaan pysyen, mielialansa mukaan tai periksi antaen, tai-
puen, 5) kunnianhimoisin odotuksin, koulunkäyntiin kiinnostuneesti
suhtautuen tai välinpitämättömästi suhtautuen, opettajiin arvostelevas-
ti tai kouluun arvostelevasti suhtautuen, 6) paljon rajoituksia käyttäy-
tymiselle asettaen tai vähän käyttäytymistä rajoittaen, 7) perustellen
kannanottonsa tai perustelematta niitä, ja 8) mielipiteitä kuunnellen tai
kuuntelematta niitä. Vastauksessa oli mahdollisuus valita jompikumpi
vaihtoehdoista, tai koulunkäyntiin suhtautumista koskeneessa kysy-
myksessä sekä lapsen koulunkäyntiin että kouluun ja opettajiin suh-
tautumiset. Vastausvaihtoehdot pohjautuvat lapsen tarpeisiin, eri-
tyisesti kehitystarpeisiin (taulukko 4–4). Ne ovat myös turvallisuutta
lisääviä kasvatusperiaatteita. Ne voidaan nähdä myös elämänhallintaa
lisäävinä: elämä on merkityksellistä, ymmärrettävää, ennakoitavaa ja
siihen voi itse vaikuttaa. Viimeaikainen lapsen vakavaa riskikäyttäyty-
mistä koskenut amerikkalainen tutkimus on todennut riskiä vähentä-
viksi tekijöiksi mm. tunteen, että vanhemmat välittävät, ovat lämpi-
miä, arvostavat koulutusta ja kommunikointi heidän kanssaan on tyy-
dyttävää (Zweig ym. 2002).

Erikseen arvioitiin sekä lapsi-äitisuhde että lapsi-isäsuhde (0–6),
erityisesti seuraavien muuttujien osalta (taulukko 4–5):

1) lämpimyys ja kannustavuus,
2) oikeudenmukaisuus ja johdonmukaisuus,
3) lapsen koulunkäynnistä kiinnostuneisuus,
4) kouluun ja opettajiin suhtautuminen (koulunkäynnin merkitys ja

arvo lapselle, malli syiden pohtimisessa ongelmiin),
5) rajoittaminen (lapsen mielestä), ja
6) kannanottojensa perustelu ja lapsen kanssa keskustelu myös tätä

kuunnellen.
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Ta ulukk o 4 –5 . Lapsen k ok eman lap si- van hempisuh teen mittari

Pisteyty s V an hemm a n su h ta utum inen lap seen  la psen  itsensä k o k em an a

6 L äm min ja kan nu stav a (jo k u liian  v aativ ak in ), vo ittop uo lisesti oikeu -
d en - ja jo hd o nm uk ain en , kiinn ostun ut k o ulun k äy n nistä, ko u lun  ar-
v ostelu  lap selle k o to na ei p erusneg atiiv ista, k an nano ttojen  p erus-
telem in en ja lapsen  k uu n telem in en , k äy ttäytym isellä paljo n rajoja

5 H yv ä, p ääo sin  k uten  ed ellä, m utta ei kiin n ostu nu t k ou lun k äy nn istä tai
k ou lua arv o stelev a tm s.

4 H yv ä, m u tta suh tautu misessa lap seen y ksi neg atiiv in en  arvio, k uten 
epäo ik eu den mu k aisuu den tai ep äjoh do n m uk aisu u den k o k em in en  tms.,
arv io issa my ös au kk oja (ei po sitiivista/ei n egatiivista)

3 E i ko ken ut h y väksi, mu tta ei ko v in  n egatiiv isek sik aan, arvio issa u seita
auk ko ja

2 U seissa su hteissa n egatiivinen ja arv io issa useita au kk oja

1 H yv in  n egatiivinen k ok on aissu htautum inen ja arvio issa u seita au kk oja

Ellei perusteltua syytä yhdistämiseen ollut, käytettiin äiti- ja isäsuhtei-
den muuttujia erillisinä. Lapsen äiti- ja isäsuhteiden lisäksi osoittautui
tarpeelliseksi muodostaa niistä myös kolmas, yhdistetty, eräänlainen
kasvatusilmapiirin muuttuja, joka tiivisti kahden erillisen muuttujan
tietoa (0–12). Yhdistämisessä laskemalla yhteen äiti- ja isäsuhteet oli
etujen lisäksi myös ongelmia. Muuttuja korosti yksinhuoltajaperheissä
liikaa puuttuvaa lapsi-vanhempisuhdetta, tavallisesti isäsuhteen heik-
koutta. Toinen yhteismuuttuja muodostettiin äiti- ja isäsuhteiden kes-
kiarvosta (asteikko 0–6), jona yksinhuoltajaperheissä toimi (yleensä)
äitisuhde pelkästään, jos lapsi oli vastannut vain äitisuhdetta koske-
neeseen osaan valikkoa. Se kuvasi oletettavasti useissa tapauksissa
paremmin yksinhuoltajaperheissä vallinnutta kasvatusilmapiiriä, mutta
korosti yksinomaan suhdetta huoltajana toimivaan vanhempaan. Lap-
si-äiti- ja lapsi-isä-suhteista käytetään tässä myöhemmin lyhyesti ni-
mityksiä äitisuhde ja isäsuhde.
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4.4.5 Kä yt täy tymis pii rre indikaat to rit  ja  niiden po hdi nta a

Koulukäyttäytymispiirteitä on pidetty tässä ko. kouluvaiheessa indi-
kaattoreina taustalla vaikuttaneista ja vaikuttavista tekijöistä. Tietoi-
nen ja tiedostamaton sosialisaatio vaikuttaa mm. minäkuvaan, arvoi-
hin, tavoitteisiin ja käyttäytymistaipumuksiin erilaisissa tilanteissa.
Yksilön ulkopuoliset tekijät vaikuttavat valinnanmahdollisuuksiin.
Elämänhallinnalliset voimavarat vaikuttavat siihen, miten yksilö rea-
goi ja minkä käyttäytymistavan valitsee. Koulukäyttäytyminen on osa
sitä. Koulukäyttäytymispiirteillä tarkoitetaan tässä käyttäytymistä, mi-
kä ilmenee koulutilanteissa. Väärinymmärryksen välttämiseksi on ai-
heellista huomauttaa, että koulukäyttäytymispiirteet ovat käsitteelli-
sesti eri asia kuin persoonallisuuden piirteet. Epäilemättä myös per-
soonallisuuden piirteet vaikuttavat koulukäyttäytymiseen vaihtelevissa
määrin, mutta koulukäyttäytymiseen vaikuttavat myös kasvatus, ta-
voitteet, toverit ja monenlaiset koulutilanteista johtuvat tekijät, kuten
opettajan persoonallisuus, istumajärjestys tai ryhmän koostumus, ope-
tustavat ja -tilanteet (käytännön työ, ryhmätyö, opettajan esitys jne.).

Ensimmäisessä aineistonkeruuvaiheessa jokainen opettaja, joka
opetti oppilasta tutkimuslukuvuonna 1975–76, arvioi kunkin opetta-
mansa oppilaan koulutyössä havaittua koulukäyttäytymistä. Kysely oli
strukturoitu. Koulukäyttäytymispiirteet oli tarkoituksella järjestetty
niin, että niissä oli valittavana yhtä monta myönteisinä ja kielteisinä
pidettyä (taulukko 4–6). Lisäksi myönteisinä ja kielteisinä pidetyt
muodostivat parit, minkä tarkoitus alun perin oli myös kontrolloida
vastaamisen johdonmukaisuutta. Opettajat arvioivat (v. 1975–76),
luonnehtiko oppilaan käyttäytymistä hyvin jokin kysytyistä käyttäy-
tymispiirteistä (taulukko 4–6).

Kukin opettaja merkitsi kustakin oppilaasta vain sen tai ne käyt-
täytymispiirteet, jotka hänen havaintojensa mukaan luonnehtivat tä-
män käyttäytymistä hyvin (rasti sopiviin kohtiin). Sen tarkempaa ar-
viointia tutkija piti kohtuuttoman vaikeana ja epävarmana, opettihan
jokainen opettaja jatkuvasti yleensä useita satoja eri oppilaita. Lisäksi
avoimeen kohtaan sai kirjoittaa sanallisesti omia luonnehdintoja tai
todeta, ettei osaa sanoa mitään erityistä tai ei muista oppilasta kovin
hyvin.
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Ta ulukk o 4 –6 . Op ettajilta k ysy tty o ppilaan kou lu käy ttäytymispiir teiden  esiin-
ty minen 

Op ettajien  a rvioim at ko ulu kä yt-
tä ytymispiirteet,
esiinty ykö  k äyttäy ty misessä
(M yö nteisenä  pidetyt)

O pettajien  a rvioima t k ou luk äy t-
täy ty mispiirteet,
esiin ty y kö  k ä yttä yty misessä 
(Kielteisinä  pidety t)

1 ) iloisuu tta ja tasap aino isuu tta, 7 ) masen tu neisuu tta ja alaku lo isuu tta,

2 ) terv että itseluo ttam usta ja v apautun ei-
suu tta,

8 ) esto isu utta ja liiallista ark uu tta,

3 ) tavo itteellisuu tta ja itsek uria, 9 ) velttou tta ja itsek urin pu utetta,

4 ) kesk ittym isk yk yä ja p itk äjän n ittei-
syy ttä,

1 0) k esk itty m isky vy ttö my y ttä ja ly hy tjän -
n itteisyy ttä,

5 ) to ttelemista ja h yv ää käytöstä, 1 1) tottelem attom uu tta ja tö rkeää käytö stä,

6 ) so siaalisu utta ja toisten hu o m io on 
o ttam ista,

1 2) agg ressio ita ja väkiv altaisuu tta.

Koulukäyttäytymisestä myös vain 1–2 kertaa viikossa oppilasta opet-
tavien opettajien arviot olivat merkittäviä. Esim. teknisten töiden,
käsityön ja kotitalouden opettajat näkivät oppilaan koulukäyttäytymis-
piirteitä erilaisissa oppimis- ja ryhmätilanteissa 2–3 tuntia kerrallaan.
Arvioiden luotettavuuteen pyrittiin sillä, että arvioinnit kattoivat kaik-
ki opettajien tiedossa olleet koulutilanteet, arviointijakso on ollut ko-
ko lukuvuosi, oppiaineet sekä vuorovaikutustilanteet ovat olleet eri-
tyyppisiä ja kullakin oppilaalla on ollut 8–10 arvioijaa. Tässä työssä
on käytetty em. opettaja-arvioiden keskiarvoja. Se on vähentänyt epä-
luotettavuutta, joka olisi aiheutunut vain yhden arvioijan käytöstä,
vain tietynlaisista tilannetekijöistä tai tietyn hetkisestä tai tiettyyn
aiheeseen kohdistuneesta motivaatiotasosta tai tietynhetkisestä vireys-
tilasta. Opettajat arvioivat oppilaan koulukäyttäytymispiirteet koulu-
menestyksen arviointiin kytkeytymättömässä tilanteessa. Lisäksi kou-
luaineissa arvioinnin on perustuttava oppiaineissa oppimistuloksilla ja
näytöillä osoitettaviin, niillä perusteltuihin, ennalta tiedettyihin ja tar-
vittaessa jälkeenpäinkin osoitettavissa oleviin kriteereihin.

Erikseen arvioitiin myös koulussa ongelmallista käyttäytymistä.
Ongelmakäyttäytyminen on tässä määritelty hyväksyttyjen sosiaa-
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listen normien vastaiseksi käyttäytymiseksi tai käyttäytymiseksi, joka
haittaa muita tai yksilöä itseään (Aho 1974, 2; Sipilä 1979, 11) tai
oirehtii sosiaalisista tai henkisistä vaikeuksista. Aktiivisuus tunneilla
jakautui toisaalta tavoitteelliseen, häiritsemättömään ja toisaalta hait-
taavaan toiminnallisuuteen. Oppimistavoitteen mukainen toiminnal-
lisuus koetaan tavoitteellisuudeksi ja sitä haittaava toiminta häiriöiksi.
Tuntityöskentelyä häiritsevän käyttäytymisen esiintymistä arvioitiin
kahdella dimensiolla: a) esiintyikö sitä lainkaan ja jos, sen häiritse-
vyyttä (ei ollenkaan/ vähän häiritsevää, jonkin verran, melko paljon tai
erittäin paljon häiritsevää, 0–4) ja b) jos häiriöitä esiintyi, miten usein
(erittäin harvoin, harvoin, silloin tällöin, usein, jatkuvasti), 1–5.
Kummastakin laskettiin opettajien arvioiden keskiarvot. Häiritsevyy-
den yhteismittariksi muodostettiin indeksi kertomalla häiritsevyyden
asteet ja useuden keskiarvot keskenään. Niin ollen häiritsemättömyys
sai arvon nolla, ja esim. harvoin sattunut jonkin verran häiritsevä
käyttäytyminen jäi melko merkityksettömäksi verrattuna usein toistu-
neeseen.

Koulukäyttäytymispiirteistä muodostettiin rotatoimattoman fakto-
ri-analyysin avulla myönteisen koulukäyttäytymisen yhdistelmä-
muuttuja (taulukko 4–7 ja liite 9). Ko. faktorianalyysissä muodostui
kaksi faktoria, jossa ensimmäiselle latautuivat voimakkaasti mm. ta-
voitteellisuus (myös käänteisenä), sosiaalisuus, pitkäjännitteisyys
(myös käänteisenä), hyvin käyttäytyminen, tasapainoisuus ja itseluot-
tamus. Ensimmäiselle faktorille latautuneet, keskenään voimakkaasti
korreloineet käyttäytymispiirteet kuvasivat kaikki koulunsa hyvin
hoitavaa, tavoitteellista ja itsekurillista oppilasta. Se nimettiin ’myön-
teisenä pidetyn koulukäyttäytymisen faktoriksi’. Em. syistä ja aineis-
ton koosta johtuen ensimmäinen rotatoimaton faktori selittikin 81,4 %
kaikkien faktorianalyysissä olleiden muuttujien varianssista. Rotatoi-
maton faktorianalyysi oli loogisempi sen vuoksi, että se ei pakottanut
kaikkia vastinpareiksi tarkoitettuja ominaisuuksia eri faktoreille. Ro-
tatointi olisi myös heikentänyt muuttujien latauksia ja siten johtanut
teknisesti heikompaan yhteismuuttujaan. Lisäksi rotatointi olisi muut-
tanut latausten keskinäistä suuruusjärjestystä ja siten yhteismuuttujan
painopistettä. Ensimmäiselle faktorille voimakkaasti latautuneet muut-
tujat on merkitty tummentaen taulukkoon 4–7 ja lataukset viereen. Se
on nimetty tässä myönteisen koulukäyttäytymisen faktoriksi, muuttu-
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jaksi, joka sisältää harkitsevaa toiminnallisuutta, henkistä terveyttä ja
tasapainoisuutta sekä tunneälyä. Vaikka myönteiset ja kielteiset käyt-
täytymispiirteet olivat vastinpareittain, jotkin negatiivisista latautuivat
toiselle faktorille. Väkivaltaisuuden ilmeneminen, ajoittain törkeä
käyttäytyminen sekä kouluhäirikköisyys muodostivat yhdistelmän
piirteitä. Masentuneisuus erosi vielä omaksi piirteekseen. Se saattoi
yhdistyä edelliseen rypäleeseen, mutta yhtä hyvin päinvastaisiin esty-
neisyyteen ja arkuuteen, jotka puolestaan eivät korreloineet selvästi
mihinkään muuhun.

Ta ulukk o 4 –7 . My önteis en ä p idety n k ouluk äyttäy ty mis en yh dis telmäfak tor in 
ko os tum inen. Fakto ri 1

O pettajien  a rvioima t k ou luk äy ttä yty -
m ispiirteet,
esiin ty y kö  k ä yttä yty misessä 
(My ön teisenä  pidety t a )

O pettajien  a rvioima t k ou luk äy ttä y -
tym ispiirteet, esiinty yk ö kä y ttäy ty m i-
sessä 
(Kielteisinä  pidety t, va stinp a rit b )

1 a) tav o itteellisuu tta ja itsek uria  ( 0,90 ) 1 b) v eltto utta ja  itseku rin  p uu tetta (-
0 ,7 1)

2 a) sosiaa lisuu tta ja to isten  h u om io on 
o ttam ista  ( 0,89 )

2 b) agg ressio ita ja väkiv altaisu utta

3 a) k esk itty m isky ky ä  ja p itkä jän n ittei-
syy ttä ( 0,85 )

3 b) k esk itty m isky vy ttö my y ttä ja 
lyh ytjä n n itteisyy ttä (- 0 ,7 5 )

4 a) tottelem ista ja  hy vin  k äy ttä ytym istä (
0 ,8 1)

4 b) tottelem attom uu tta ja tö rkeää k äyt-
täy ty m istä

5 a) ilo isuu tta ja ta sap aino isuu tta ( 0,77 ) 5 b) m asentun eisuu tta ja alaku lo isuu tta

6 a) terv että  itselu o ttam usta  ja  v a p au -
tun eisuu tta ( 0,70 )

6 b) esto isuu tta ja liiallista arku u tta
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5 Empiiriset tulokset

5.1 Malli koulutuskulttuuristen pääomien peri ytymisestä

Kuten aiemmin referoiduissa tutkimuksissa on todettu, lasten koulutus
jakautuu edelleen huomattavasti vanhempien koulutuksen ja sosiaali-
sen aseman mukaan. Sosiaaliluokan on todettu vaikuttaneen lapsen
lahjakkuutta enemmän koulumenestykseen ja myöhempään elämässä
menestymiseenkin alimman ja ylimmän sosiaaliluokan lapsilla. Kou-
lutuksen on katsottu vaikuttavan merkittävästi ammattiin ja työllisyy-
teen sekä toimeentuloon ja moniin elämänhallinnallisiin voimavaroi-
hin, mikä yleinen elämänkokemus on havaittu monissa empiirisissä
tutkimuksissa. Siten koulutus ja ammatti vaikuttavat tekijöinä myös
elämässä hyvin tai heikosti selviytymiseen. Vanhemmat ovatkin pitä-
neet koulutusta investointina lasten tulevaisuuteen. Eri sosiaaliluokis-
sa koulutuksella on voitu pyrkiä erilaisiin tavoitteisiin. Koulutuksella
on voitu nähdä olevan arvoa myös sinänsä, kulttuuripääomana mm.
ihmisenä olemisessa ja kehittymisessä potentiaalinsa mukaan, mikä on
näkynyt mm. monenlaisina harrastuksina myös formaalin koulutuksen
ulkopuolella.

Vanhempien koulutuksella on todettu olleen vaikutusta mm. äidin
kielelliseen ilmaisuun lapselle, asioiden selittämiseen ja perusteluun
sekä ohjaamiseen, valvontaan ja perheen yhteisiin harrastuksiin. Sitä
on nimitetty koulutuksen kulttuuripääoman periytymiseksi.

Tässä työssä oletetaan, että vanhempien koulutus ja sosiaaliluok-
ka vaikuttavat kasvatuksen sekä vanhempien lasta koskevien ja tämän
omien koulutustavoitteiden kautta lapsen koulutukseen, ja siten kou-
lutustavoitteet välittävät koulutuskulttuuria (kuva 5–1). Voi olettaa,
että vanhemmilla lapsen suhteen olevilla koulutustavoitteilla ja lapsen
omilla koulutustavoitteilla on vastavuoroistakin vaikutusta toistensa ja
myös lapsen koulumenestyksen kanssa. Kun vanhempien elämänko-
kemus edeltää ajallisesti lapsen lyhempää elämänkokemusta, on to-
dennäköisempää olettaa vanhempien tavoitteiden vaikuttaneen eniten
lapsen tavoitteisiin ennen murrosikää. Itsenäistymisen myötä myös
lapsen omat koulutustavoitteet alkavat vaikuttaa koulutusuran muo-
toutumiseen.
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Korkeiden koulutustavoitteiden voi olettaa vaikuttaneen myös kiin-
nostukseen lapsen koulunkäynnistä lapsen koulutehtävistä huolehtimi-
seen ja läksyjen lukemisen valvontaan, eri perhetilanteissa eri tavalla.
Lapsen omiin tavoitteisiin vaikuttaa vanhempien antama malli ja per-
heessä vallinnut koulutuksen arvostus. Niiden muotoutumiseen vai-
kuttaa mahdollisesti myös vanhempien toive, että lapsi säilyttää tai
ylittää heidän koulutustasonsa. Vanhempien koulutustavoitteita voi
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olettaa periytyvän mm. ennakko-odotusten sekä attributointitapojen
kautta yli- tai alisuoriutumisena. Lapsen siihenastisella koulumenes-
tyksellä on oletettavasti vaikutusta sekä vanhemmilla lapsen suhteen
oleviin tavoitteisiin että tämän omiin. Hyvä koulumenestys oletetta-
vasti nostaa tavoitteita ja korkealle asetetut koulutustasotavoitteet li-
säävät puolestaan ponnistelua koulumenestyksen parantamiseksi. Poh-
jakoulutusmenestys vaikuttaa elämässä selviytymiseen suuntaamalla
tavoitteita ja luomalla valintamahdollisuuksia korkeakoulu- tai amma-
tilliseen jatkokoulutukseen. Koulumenestys indikoi tavoitteellisuudes-
ta ja muistakin elämänhallinnan voimavaroista.

Koulukäyttäytymispiirteitä voi pitää kotikasvatuksen välimuuttu-
jina, jotka selittävät koulumenestystä, tai molempia samojen taustate-
kijöiden aiheuttamina rinnakkaisilmiöinä. Oletettavasti käyttäytymis-
piirteillä ja koulumenestyksellä on taustalla yhteisiä syymuuttujia, joi-
ta molemmat indikoivat. Niillä voi olettaa olevan kuitenkin jonkin
verran vastavuoroistakin vaikutusta ja siten vahvistavan toisiaan. Kou-
lumenestys vaikuttaa jonkin verran koulussa havaittuun käyttäytymi-
seen, esimerkiksi häiritsemiseen, ja käyttäytymispiirteet, kuten keskit-
tymiskykyisyys, koulumenestykseen. Mm. tavoitteisuutta, pitkäjännit-
teisyyttä, sosiaalisuutta ja tasapainoisuutta sisältävän käyttäytymispiir-
remuuttujan yhteyden oletettiin olleen kuitenkin enemmän koulume-
nestystä edistävän päin kuin päinvastoin. Koska käyttäytymispiir-
rearviot (lv. 1975–76) ja todistusten keskiarvot koskivat tämän tutki-
muksen ensimmäistä tutkimusvaihetta, ne olivat tässä mittausajankoh-
daltaan osittain rinnakkaisia.

Sekä vanhempien koulutus että tässä päähenkilön koulumenestys
edeltävät ajallisesti koulutustasotavoitteita ja ovat loogisesti syy-seu-
raussuhteessa vanhemmilla lapsen suhteen olleisiin koulutustasota-
voitteisiin. Vanhempien koulutus täyttää kausaalisuhteen edeltävyys-
ehdon selitettäessä lapsen koulumenestystä. Se ei sulje kuitenkaan
pois sitä, että ainakin osa yhteisvaihtelusta voi johtua jostakin muusta
edeltävästä muuttujasta, esimerkiksi vanhempien taloudellisesta tilan-
teesta, lapsen lahjakkuudesta, terveydestä, sukupuolesta, kulttuurisista
tekijöistä, muotiammateista ja tovereiden valinnoista sekä eri alojen
työllisyyden ennakoinnista tulevaisuudessa. Siten myös tovereiden ja
sukupuoleen liittyvien odotusten oletetaan vaikuttavan koulutusamma-
tin valintaan.
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5.2 Koulutuskulttuuripääomien periytyminen

5.2.1 Kolmen sukupolven koulutustasot

Aluksi esitellään tutkimusaineiston päähenkilöiden sekä heidän van-
hempiensa ja isovanhempiensa sukupolvet ja koulutustasot. Heidän
koulutustasoissaan vaikuttavat maan eri osissa ja eri aikoina vallinneet
koulutusmahdollisuudet sekä yksittäisten perheiden koulutuskulttuurit
ja taloudellinen tilanne. Tämän tutkimuksen empiirinen osa kohdistui
koulutuskulttuurin perimän osalta kolmeen perättäiseen sukupolveen.
Jo pelkästään koulutusmahdollisuudet olivat joka sukupolvelle hyvin
erilaiset.

Osa isovanhemmista hankki koulutuksensa jopa ennen oppivel-
vollisuutta. Isovanhemmista, jotka kuuluivat vähäisen koulutuksen
kohorttiin (Antikainen ym. 1995; Antikainen 1997a), oli kansakoulun
käymättömiä vielä noin kuudesosa. Ammatillinen koulutus oli vain 15
prosentilla. Ylioppilas- ja korkeakoulututkinto olivat poikkeuksellisia.
Isovanhempien koulutus keskittyi koulutusasteikon alapäähän ja ha-
jonta jäi pieneksi. Se heikensi tietojen käytettävyyttä, vaikka koulu-
tustiedot saatiin isovanhemmista 73,3 %:sta.

Oppivelvollisuuslain vaikutuksesta (v. 1921) päähenkilöiden van-
hempien sukupolvesta kaikki olivat käyneet vähintään kansakoulun.
Vanhempien sukupolvessa, jotka hekin kuuluivat vielä vähäisen kou-
lutuksen kohorttiin, yleissivistävänä koulutuksena oli kansakoulu 72
prosentilla. Keskikoulututkinnon oli suorittanut 20 % vanhemmista,
minkä pohjakoulutuksen lisäksi kahdella kolmasosalla oli ammatil-
linen tutkinto (taulukko 5–1). Työväestöön kuuluneista vanhemmista
suurin osa, 83 %, oli toiminut erityisammattitaitoa vaativassa työssä,
esim. asentajina, mutta heistä vain pieni osa, noin neljännes, oli hank-
kinut muodollisen ammattikoulutuksen. Suurin osa oli saanut koulu-
tuksensa työelämässä. Alempaan keskiluokkaan kuuluneista vanhem-
mista lähes puolella oli opistoasteen, vajaalla puolella kouluasteen
tutkinto ja lopuilla muu ammatillinen koulutus, tai osalta ammatillinen
koulutus puuttui kokonaan. Kaikilla ylempiin toimihenkilöihin kuulu-
neilla vanhemmilla oli korkeakoulututkinto.
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Ta ulukk o 5 –1 . Aineisto n kolmen  s uku polven p ohjak oulutu s

P oh ja ko u lu tus Iso va nh em m at,
% k aik ista

V an hemm at,
% k aik ista

P ää henk ilöt
% k aik ista 

V äh em män  k uin  k an sak ou lu 1 5,6 - -

K an sako u lu 7 9,7 7 2,3 4 ,1 

K eskiko u lu 3 ,7 1 9,6 6 0,8

Y liop pilastutkinto 1 ,0 8 ,1 3 5,1

Y hteensä 1 00 1 00 1 00 

Kolmas tarkasteltu sukupolvi hankki peruskoulutuksensa vuotta ennen
kuin peruskoulu-uudistus olisi ulottunut myös heihin. Päähenkilöillä
yleisin pohjakoulutus oli keskikoulu (61 %) ja toiseksi yleisin yliop-
pilastutkinto (35 %). Suurimmalla osalla oli yleissivistävän koulutuk-
sen jatkona ammatillinen koulu- tai opistotutkinto. Ammatillinen tut-
kinto oli 64 %:lla päähenkilöistä ja korkeakoulututkinto 12 %:lla, jo-
ten perusasteen jälkeisiä vähintään kaksivuotisia ammattikoulu-, opis-
to- ja korkeakoulututkintoja tutkimuksen päähenkilöistä oli 76 %:lla
(56 henkilöllä). Jos huomioon otetaan myös varsinaisia tutkintoja (vä-
hintään 2 v) lyhemmät, vuoden tai sitä lyhemmät, ammatillista päte-
vyyttä tai pätevyyden antaneet kurssit tai koulutukset (3 henk.) ja vä-
hintään 400 tuntia kestäneet koulutukset (2 henk.), Tilastokeskuksen
luokittelukäytännön mukaista koulutusta oli 82 %:lla (61 henkilöllä).
Pääkaupunkiseudun muuta maata paremmat koulutusmahdollisuudet
huomioon ottaen yllättävän suurelta osalta, noin 20 %:lta, päähenki-
löitä ammatillinen koulutus jäi hankkimatta. Korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus ei kasvanut tutkimuksen päähenkilöillä kovin
paljon suhteessa vanhempiinsa.

Koulutustason nousu isovanhempien sukupolvesta päähenkilöi-
den sukupolveen on nähtävissä myös taulukosta 5–2. Luokittelu on
Tilastokeskuksen käyttämän koulutusasteluokituksen mukainen. Eri-
laisten laskentatapojen ja rajatapausten tulkinta aiheutti vertailuongel-
mia silloin, kun ammatillisen tutkinnon on voinut suorittaa erilaisen
pohjakoulutuksen jälkeen (esim. kansakoulun tai keskikoulun). Tilas-
tokeskuksen luokittelussa tulkintaa ei suinkaan aina selvennä luokit-
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teluperusteena rinnalla oleva koko koulutusajan pituus, koska koulutus
voi tulla luokitelluksi eri tavalla kokonaispituutensa kuin tasonsa mu-
kaan. Koulutusaikojen pidentyessä myös eri aikoina hankitut saman-
nimiset koulutukset voivat aiheuttaa luokitusongelmia. Se aiheuttaa
pientä erilaisuutta eri perusteilla ilmoitettuihin lukuihin. Epävarmuutta
on myös pienissä prosenttiluvuissa.

Ta ulukk o 5 –2 . Aineisto n kolmen  s uku polven k oulutus Tilas tok esk uk sen  ko u-
lutu sastein

K ou lu tusaste
(va staa v a tu tkinto)

Iso va nh em -
m at, %
kaikis t a

V an hem-
m at, % kai-

kis t a

P ää henk ilöt,
% kaikis t a

0  =  e sia ste (v äh e mm än  ku in  k a ns ak o ulu) 1 5,5 - - 

1  =  a le m pi p e ru sa ste (k an s ak . ta i a lle  9  v ) 6 8,3 4 7,3 1 ,3 

2  =  y le m pi p e ru sa ste  ( pe r us - ta i k es k ik ou lu ) 0 ,7 6 ,8 2 0,3

3  =  a le m pi k e sk ia ste  ( alle 3 v. am m.k ou l.) 1 4,5 3 5,8 4 4,6

4  =  y le m pi k e sk ia ste  ( yo  + 3 v a mm .k o ul.) - 0 ,7 2 1,6

5  =  a lin  k or k ea -a ste  ( 4– 5  v . am m .k ou l.) - - - 

6  =  a le m pi k a nd .a ste  ( ale mp i ko r k ea k.tu tk.) - 2 ,0 - 

7  =  y le m pi k o rk ea k. tu tk . ( ma is ter i t. va nh a 

y l. k an d .) 

1 ,0 7 ,4 1 0,8

8  =  tutk ijak o ulutus  (lis ./toh t.) - - 1 ,4 

Y htee ns ä 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 

5.2.2 Kolmen sukupolven sosiaalinen rakenne ja sosiaalinen
liikkuvuus

Seuraavaksi esitellään tutkimusaineiston päähenkilöiden sekä heidän
vanhempiensa ja isovanhempiensa sosiaalisia rakenteita ja sosiaalista
liikkuvuutta. Koska vanhempien ja tutkimuksen päähenkilöiden am-
mateista oli tässä täydelliset tiedot, mutta isovanhempien ammatteja
koskevat tiedot kattoivat tässä vain osan, oli mahdollista ja aiheellista
arvioida kaikkia isovanhempia koskevien estimaattien oikeellisuutta.
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Saaduista isovanhempien ammatteja koskeneista vastauksista muodos-
tui eräänlainen otos niistä. Tunnetuista vanhempi-isovanhempi-pari-
keista on laskettu myös taaksepäin, mistä mikin vanhempien sosiaa-
liluokka oli rekrytoitunut (% tuloluokasta lähtien). Vanhempien tu-
lo(sosiaali)luokkien tunnetuilla prosenttiluvuilla on estimoitu sitten
taaksepäin kaikkia isovanhempia vastaavat todennäköiset isovanhem-
pien lukumäärät kussakin sosiaaliluokassa (liite 10). Tässä on laskettu
tunnetuista isovanhempien sosiaaliluokista heidän lastensa (aineistos-
sa vanhempien sukupolvea) sosiaalinen liikkuvuus (% lähtöluokasta
lähtien) (taulukko 5–3). Taulukossa 5–3 on esitetty myös todennäköi-
nen isovanhempien prosentuaalinen sosiaaliluokkajakauma (prosent-
teina suluissa tunnetun jakauman alla). Ammattiluokitus on tässä per-
heittäin.

Jos tunnetuista isovanhempi-vanhempi-tapauksista sosiaalisen
liikkuvuuden kautta estimoitu kaikkien vanhempien jakauma oli lä-
hellä oppilaskorttitiedoista tunnettua vanhempien oikeaa jakaumaa,
oletettavasti myös isovanhempien estimoitu jakauma on lähellä oi-
keaa. Tiedettyjen sosiaalisten siirtymien perusteella estimoitu van-
hempien ammatinmukainen sosiaalinen jakauma vastasikin hyvin tun-
nettua jakaumaa (taulukko 5–3, vanhempien ’estimoitu’ ja vanhem-
pien ’tiedetty’ -sarakkeet). Käänteisesti siis myös kaikkien isovanhem-
pien ammatinmukainen estimoitu sosiaaliluokkajakauma oli toden-
näköisesti melko lähellä oikeaa jakaumaa. Isovanhempien sosiaaliluo-
kasta estimoitu vanhempien sosiaaliluokkajakauma poikkesi tunnetus-
ta olennaisesti vain siten, että yrittäjien estimaatti oli todellista alempi.
Syy siihen oli, että vanhempien vastauksissa pienyrittäjät olivat jättä-
neet vastaamatta hiukan suhteellista osuuttaan enemmän. Myös yrittä-
jien pienet lukumäärät saattoivat aiheuttaa virhettä.
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Taulukk oon  liittyv ät seuraav at huo mautu kset siinä olevien lihav oitujen num e-
ro id en muk aan:

1) Täss ä luvu t on las kettu  po ik keu ksellisesti k oulutu sammatin  m ukaan sil-
lo in , k un on  pitän yt valita sam alla hen kilöllä kou lu tus amm atin ja jo ssakin 
vaih ees sa yr ittäjäks i s iir ty mis en väliltä, esim erk ik si ylemm än kor keako u-
lu tu tkinno n suo rittanut, m utta jok a on siirtyny t m yö hem min  p erh eyr ityk-
seen . Tällaisis ta tu lkintatilan teista johtuu , että y rittäjyy des tä es itetyt luvu t
näkö kan nas ta riipp uen v oivat poiketa toisis taan..

2) So siaalilu ok kaa os oittavas sa lu vus sa ov at tässä perh een  pääasiallisen toi-
meen tulon mu kaan m uk ana ne tutk imu ks en päähenkilöt, jotka ho itivat
koto na lapsiaan ja joilla ei o llu t tutkim usajanko htana v. 19 94  om aa mu uta
am mattia m ah dollis es ta kou lu tuk ses taan huo limatta. V arsinaisia y rittäjiä
oli päähen kilöistä 8  (1 1 %, N = 74 ). Ottaen huo mio on  ko hdan 3)  h uo mau-
tu ks en, yr ittäjiä olisi 12  ( 16 %) kaikista.

3) Lu ok at eiv ät ole toisen sa po iss ulk ev ia sik äli, että sam alla hen kilö llä v oi
olla sekä am matillin en asema yr ity ks ess ä että h än vo i k uulua samalla yr i-
ty ks en pääom istajiin . Luku un  sisälty y y ksi, jok a amm attinimik keens ä ja
ko ulutu ksens a p eru steella oli luok iteltava y lem piin toimih en kilöih in , m utta
oli sam alla yrityksen pääomistajia.

Tunnetussa isovanhempien ammattijakaumassa työväestön osuus (52
%, tunnettu) oli liian suuri, todennäköisesti noin 5 prosenttiyksikön
verran. Isovanhempien estimoitu prosenttiosuus (48 %) oli todennä-
köisesti lähempänä oikeaa. Sitä tuki myös se, että vanhempien kyse-
lyssä työväestö oli noin 10 % todellista osuuttaan paremmin edustet-
tuina ja että vanhemmista puolet oli siirtynyt pois isovanhempien työ-
väenluokasta (taulukko 5–1). Myös isovanhempien sosiaaliluokkaja-
kaumassa keskiluokka (15 %, tunnettu) oli noin 2 prosenttiyksikköä
todellista osuuttaan suurempi (estimaatti 13 %). Myös vanhempien
vastauksissa keskiluokka oli 2 prosenttiyksikköä todellista osuuttaan
paremmin edustettuna. Sekin tuki edellistä arviota, koska noin 9/10
keskiluokasta lähtöisin olleista pysyi keskiluokassa. Yrittäjien osuus
isovanhempien tunnetussa sosiaaliluokkajakaumassa (13 %, tunnettu)
oli ilmeisesti lähellä oikeaa (estimaatti 13 %). Vanhempien kyselyyn
vastanneissa yrittäjät olivat todellisuudessa 6 prosenttiyksikköä ali-
edustettuina. Sen perusteella arvioiden tunnettu yrittäjien osuus iso-
vanhemmissa saattoi mieluummin olla hiukan alle todellisen. Edelli-
sen perusteella voi todeta, että isovanhempien estimoitu sosiaa-
liluokkajakauma sai vahvistusta myös kyselyyn vastanneiden van-
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hempien jakauman perusteella. Niin ollen vajavaisinakin isovan-
hempia koskevat tiedot vaikuttivat varsin edustavalta otokselta isovan-
hemmista. Se ei luonnollisesti silti poista aineiston koon aiheuttamaa
epävarmuutta isovanhempien ammatteja koskevista polkuanalyyseistä,
joiden osalta mukana voisivat olla vain tiedetyt tapaukset.

Vanhempien sukupolvessa työväestössä oli pysynyt puolet, vajaa
1/3 oli lähtöisin maanviljelijäperheistä ja noin 1/6 pienyrittäjäper-
heistä, mutta keskiluokasta vain satunnaisesti. Pienyrittäjistä 3/4 tuli
työväestöstä ja 1/4 pysyi vanhempiensa sosiaaliluokassa. Lähtöluo-
kasta päin katsottuna pienyrittäjäperheistä lähteneitä vanhempia oli 13
%, vajaa 2/3 päätyi työväestöön ja 1/4 keskiluokkaan. Sen sijaan kes-
kiluokasta lähteneistä vanhemmista valtaosa, 9/10, pysyi keskiluokan
ammatissa, mutta keskiluokan kasvaessa he muodostivat vain 1/3 siitä
tässä aineistossa. Maanviljelijöitä ei tässä pääkaupunkiseudun aineis-
tossa ollut enää vanhempien sukupolvessa lainkaan. Sen sijaan iso-
vanhempien sukupolvessa heitä oli ollut ainakin 1/5, todennäköisesti
noin 1/4. Maanviljelijäperheistä lähteneistä yli 4/5 oli siirtynyt työ-
läisammatteihin ja alle 1/5 keskiluokkaan. Keskiluokasta he muodos-
tivat vanhempien sukupolvessa kuitenkin vain alle 1/10, pienyrittäjä-
perheistä tulleet saman verran, työväestöstä tulleet 1/2 ja keskiluo-
kassa pysyneet 1/3, vaikka keskiluokasta päin katsottuna noin 90 %
pysyi siinä ja vain satunnaisesti joku siirtyi työväestöön. Sen sijaan
vanhempien sukupolvessa työväestöstä lähteneistä 2/5 oli siirtynyt
keskiluokan ammatteihin.

Ammatinmukainen sosiaaliluokka sisältää mm. erilaisia koulu-
tuksia ja erilaisia arvoja sekä kasvatustapoja, jotka ovat sosiaaliluokan
sisällä samanlaisempia kuin niiden välillä. Sosiaalisesta liikkuvuu-
desta isovanhempien ja vanhempien sukupolven välillä voi päätellä,
että tässä aineistossa kaikissa vanhempien sosiaaliluokissa enemmistö
(50–75 %) oli lähtöisin työväestöstä. Kaupunkiseudulle ovat muutta-
neet eniten ne, joille se on ollut työmahdollisuuksien vuoksi järkevää.
Vanhempien sukupolven aikana alkoi teollisuuselinkeinojen voimakas
kasvu Suomessa. Tässä isien sukupolven ammatteihin vaikutti jo voi-
makas elinkeinomurros ja monet heistä olivat teollistumisen suoraan
tai välillisesti synnyttämiin ammatteihin pääkaupunkiseudulle muualta
muuttaneita (isistä 41 %), mikä aiheutti tässä isien sukupolvessa sosi-
aalista liikkuvuutta. Vanhempien sukupolvessa sen sijaan äitien sosi-
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aalinen liikkuvuus oli isiä merkittävästi pienempää. Äidit näyttivät
ammatin ja avioitumisen kautta pysyneen myös tulopaikkakunnallaan
isiä useammin entisessä sosiaaliluokassaan, ja pysyivät puolisojaan
enemmän isiensä sosiaaliluokissa. Silloin, kun äideillä oli itsenäinen
ammatillinen asema, naisten ammatit olivat enemmän palveluammat-
teja niin maalla kuin kaupungeissakin.

Vanhempien ammattien tai ammatin mukaisen sosiaaliluokan
arvojen oletettiin vaikuttaneen heidän lastensa koulutushalukkuuteen,
-tavoitteisiin ja ammatinvalintaan. Päähenkilöiden ja heidän vanhem-
piensa sukupolvessa pysyttiin lähtöluokan mukaan laskettuna eniten
samassa sosiaaliluokassa. Sen sijaan tuloluokan mukaan laskien van-
hemmat olivat kaikissa sosiaaliluokissa eniten työväestöstä lähtöisin
olevia. Tässä aineistossa vanhempien sukupolvessa todennäköisesti
vallitsi muita vahvemmin työväestön arvostukset. Osalla työväestöön
kuuluvista vanhemmista oli todennäköisesti myös maanviljelijäväes-
tön arvoja. Keskiluokasta osa oli omaksunut keskiluokan arvomaail-
man jo kotiympäristössään.

Päähenkilöissä sosiaalinen liikkuvuus oli tasaantunut siten, että
tulo- ja lähtöluokan mukaan kovin suuria eroja ei enää ollut. Pää-
henkilöiden ja heidän vanhempiensa sosiaaliluokkajakaumien erot
olivat enää suhteellisen vähäisiä. Työväestön osuus laski vanhempien
sukupolvesta päähenkilöihin pari prosenttiyksikköä ja muuttui yllättä-
vän vähän jopa aineiston kolmessa sukupolvessa. Keskiluokka koostui
vielä tarkemmin siten, että tutkimuksen päähenkilöiden huoltajista 15
% oli ylempiä toimihenkilöitä ja 23 % alempia toimihenkilöitä. Kah-
dessa perheessä toinen puoliso olisi kuulunut ammattinsa perusteella
eri sosiaaliluokkaan.

5.2.3 Päähenkilöiden vanhempien koulutukseen vaikuttaneet
sosiaaliset tekijät

Isovanhempien ja vanhempien sukupolvien välisen koulutuksen tar-
kastelun tavoitteena oli saada yhtä sukupolvea pidempi näkökulma
koulutuskulttuurin periytymiseen. Käytetyt muuttujat ja niiden mitta-
asteikko on merkitty näkyviin taulukoihin. Taulukko 5–4 on laadittu
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korrelaatioiden merkitsevyyden ja voimakkuuden perusteella taulukon
alla tarkemmin selitetyllä tavalla.

Ta ulukk o 5 –4 . Lasten ja heidän  v anh emp iensa ko ulutu ksen ja amm atin yh-
teyd et edellisen s uk upo lv en kou lu tuk seen  ja am mattiin

T arka steltav a t su ku p olvet

Ä id in Isän L ap sen Ä id in Isän L ap sen 

T arka stelta -
v aa  edeltä ny t
suk up olvi

K ou lu tu staso jen  k orrelaatio n
v oimakk u us 1 ) 2) 

A mm attien arv ostu sten ko rrelaa-
tio n vo imakk u us 1 ) 3 )

V an he mp ien 
k ou lu tu s ta so ,
y hd . mu u ttuja 
( 0– 16 )

* ** * ** * ** * * * * *

Ä id in  k o ulutu s ta -
s o
( 0– 8) 

* * * * * ** * * - * *

I sä n ko u lu tu s -
ta s o
( 0– 8) 

* ** * *  - * * *  -

Lap se lla  tar k oite ta a n tu tkimu ks e n pä ä he nk ilö ä.
V aiku tu k se n v oima kk u ud en  me rk in n ät:
k olme  tä hteä =  e rittä in  m e rk itse v ä ko r re la atio, s u ur uu de lta an   0 ,4 0– 0 ,5 0,
k ak si tä hteä  = me rk its ev ä  k or re laa tio , su ur u ud eltaa n 0,3 4– 0,5 0,
y ks i tä h ti =  me lk o m er kitse vä  k o rr ela atio , s uu ru u de ltaa n   0,2 8– 0,44 .
H av ainto mä är ä t: 1 ) v an he m pien  ja  las ten  k ou lutus ta ja  a m ma tte ja  k os k e n ee t tie do t: 74  las ta ja 
h eidä n m olem p ie n va nh e mp ie ns a k ou lu tus tied ot, 2)  is ov a n h em pia k os ke n eita  k o ulutu stie to ja oli
5 2– 56  v a nh em m an  isä s tä  ja  ä id is tä, 3 )  iso va n he mp ien  a mm a tteja  k os ke v ia  tietoja o li v a in  2 7– 3 3
v an he mm a n is ä stä ja  äidis tä  ( Liite  1 1 ).

Vanhempien koulutuksen vaikutus lasten koulutustasoon oletetusti
pienentyi kahden sukupolven aikana isovanhemmista lasten lapsiin.
Erityisesti äidin koulutus oli tässä kuitenkin edelleen merkittävä tekijä
lasten koulutustason kannalta. Isoäitien koulutuksen vaikutus vanhem-
pien koulutustasoon oli oletetusti jonkin verran pienempi kuin isoisi-
en. Äidin koulutuksen merkitys lapsen koulutustason kannalta säilyi
tässä melko samantasoisena myös toisessa äitien ja lasten sukupolves-
sa (tässä tutkimuksen päähenkilöihin). Siten äidin koulutuksen mer-
kitys lapsen koulutustason kannalta tuli suhteellisesti suuremmaksi
kuin isän. Isoisien koulutuksen vaikutus äitien koulutustasoon oli sel-
vä, mutta isien koulutustasoon pienempi kuin äitien. Sen sijaan isien
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koulutuksen vaikutus lasten koulutustason kannalta pieneni tässä mi-
tättömäksi.

Tämän tutkimuksen vanhempien sukupolvessa miesten sosiaa-
linen liikkuvuus oli suurempi kuin naisten, joten isovanhempien kou-
lutustaso ennusti huonosti isien ammatin arvostusta. Äidin koulutuk-
sella oli kuitenkin vielä jonkin verran ennustearvoa lasten ammatilli-
selle statukselle. Ammatillisen koulutuksen ja ammatin vastaavuus oli
jonkin verran suurempi isillä kuin äideillä, kuten voi olettaakin, koska
osa äideistä oli kotiäitejä. Lisäksi osalla isistä ammatillinen koulutus
oli ammattitaidon parantamiseksi jälkikäteen hankittua eikä sen syy,
ts. työtehtävien edellyttämää työpaikka- yms. ammatillista koulutusta.
Isien koko koulutustaso oli tässä keskiarvoltaan jonkin verran kor-
keampi kuin äitien (isien keskiarvo 2,9, äitien keskiarvo 2,4, vaihtelu-
välit 1–6 asteikolla 1–8).

5.2.4 Vanhempien koulutuskulttuuripääomien välittyminen
koulutustavoitteiden kautta

Vanhemmille v. 1976 osoitettu kyselykaavake sisälsi mm. strukturoi-
dun kysymyksen heidän koulutustasotavoitteistaan kyseisen lapsensa
suhteen (liite 12 a). Myös lapset, tutkimuksen päähenkilöt, vastasivat
itse vastaavanlaiseen koulutustavoitteitaan koskeneeseen kysymyk-
seen (liite 12 b). Vanhempien ja lapsen tavoitteita oli siten myöhem-
min mahdollista verrata koulutustasotavoitteina: vähemmän kuin am-
mattikoulututkinto, ammattikoulu-, opisto- tai korkeakoulututkinto
(luokitus 1–4). Ensimmäisestä tutkimusvaiheesta vajaan vuoden ku-
luessa aineiston päähenkilöiden oli ratkaistava, menevätkö he lukioon,
ammattioppilaitokseen vai töihin. Hämmästyttävän suuri osa vastasi
avoimeen kysymykseen, ”mihin tai millaiseen ammattiin” (liite 12 b)
tarkoin yksilöidyllä ammattinimikkeellä. Tutkimuksen päähenkilöiden
avoimiin kysymyksiin ilmoittamien koulutus- ja ammatillisten tavoit-
teiden toteutumista arvioitaessa on otettava huomioon vastausten va-
paamuotoisuus. Vastaukset olivat punnittuja ja vastaustapa oli tarkka
ja suurin osa vastauksista helposti luokiteltavia. Tavoitteet vaikuttivat
realistisilta ja harkituilta. Päähenkilöiden koulutusammatin tarkkuu-
della (v. 1976) ilmoittaman koulutustasotavoitteen ja myöhemmin elä-
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mässä (v. 1994) toteutuneen koulutusammatin (koulutuksen) sekä
ammatin vastaavuutta oli mahdollista verrata. Noin kaksi kolmasosaa
päähenkilöistä (48 oppilasta, 65 %, N = 74) osasi nimetä ensimmäises-
sä tutkimusvaiheessa v. 1976 täsmällisesti ammatti- tai ammattialata-
voitteensa. Noin viidesosa, 14 (19 %), ilmaisi toiveensa yleisemmällä
tasolla kuvailemalla, esim. ”sosiaaliseen ... yliopistossa”, ”lukio ja ...
ihmisläheiseen ammattiin”, ”luovaan” tai ”hyväpalkkaiseen ammat-
tiin”. Vain pieni vähemmistö koko joukosta (12 oppilasta, 16 %), vas-
tasi ”en tiedä” tai ”en tiedä vielä”. Niitä päähenkilöitä, jotka eivät tien-
neet, mihin ammattiin haluavat, oli melko tasaisesti riippumatta van-
hempien ammattiryhmistä (14–20 %).

Polkumalli on laskettu suoraan muuttujien arvoista, mutta muut-
tujien keskinäiset korrelaatiot on esitetty liitteenä (liite 13). Polkumal-
lin todennäköisyystaso (probability level) oli 0,63. Aineisto tuki äidin
koulutuksen vaikutusta lapsen koulutukseen monilla oletetuilla tavoin.
Tämä aineisto tuki oletusta, että äidin koulutus vaikutti lapsen koulu-
tukseen vanhemmilla lapsen suhteen olleiden koulutustavoitteiden
kautta (välittävä muuttuja). Tulokset tukivat oletusta äidin koulutuk-
sen vaikutuksesta myös lapsen koulukäyttäytymispiirteiden kautta tä-
män koulumenestykseen ja mahdollisesti parantamalla muitakin kou-
luvalmiuksia. Äidin koulutuksen oletettu mallivaikutus suoraan lapsen
omiin koulutustavoitteisiin jäi tässä kokonaismallissa ja aineistossa
vaille varmistusta. Sinänsä positiivinen polkukerroin ei tullut merkit-
seväksi selvästä merkitsevästä positiivisesta korrelaatiosta huolimatta
(liite 13). Sen kriittinen arvo jäi pieneksi ja sen vuoksi polkua ei ole
merkitty malliin. Vanhempien koulutuksen vaikutustapoja kuvasi
myös vanhempien kouluun asennoitumisen tarkempi tarkastelu. Tässä
lapsista yli puolet oli kokenut äitinsä ja alle puolet isänsä olleen kiin-
nostunut hänen koulunkäynnistään, mutta heistä viidennes arvosteli
lapselle koulua. Ambivalenttia asennetta koulutukseen, koulukieltei-
syyttä tai mahdollisesti jopa koulutuskielteisyyttä indikoi se, että yli
neljännes lapsista oli kokenut äitinsä ja/tai isänsä hänen koulunkäyn-
nistään kiinnostumattomiksi ja lisäksi koulua ja opettajia arvostelevik-
si.

Koulukäyttäytymisen muuttuja sisälsi mm. tavoitteellisuutta,
pitkäjännitteisyyttä, sosiaalisuutta ja tasapainoisuutta. Tulokset tukivat
oletusta, että erityisesti äidin koulutus vaikutti käyttäytymispiirteiden
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kautta. Niiden yhteys äidin koulutustasoon jäi kuitenkin melko vaati-
mattomaksi. Käyttäytymiseen vaikuttivat enemmän muut tekijät. Van-
hempien koulutustaso ei sinänsä takaa kasvatusta. Koulukäyttäytymis-
piirteiden yhteys suoraan lapsen omiin koulutustavoitteisiin oli odotet-
tua heikompi. Koulutustavoite on vain osa yleisempää tavoitteisuutta,
jota sisältyi käyttäytymispiirremuuttujaan.

Lapsen koulukäyttäytymispiirteet olivat oletetusti kuitenkin voi-
makkaasti yhteydessä koulumenestykseen ja vaikuttivat sen kautta.
Kun käyttäytymispiirteillä on ainakin jossain määrin taipumusta säi-
lyä, on mahdollista, että koulutuksen ohella niillä oli jonkin verran
vaikutusta myös ammattiin sijoittumisessa.

Äidin ja isän koulutukset oletetusti korreloivat keskenään. Siten
vanhempien koulutus yhdistettynä muuttujana oli luonnollisesti te-
hokkaampi kuin molemmat erikseen, mutta vain hiukan parempi kuin
äidin koulutus yksinään. Yhdistetyn muuttujan informaatio olisi kui-
tenkin ollut hämärämpi kuin äidin ja isän koulutustasot omina muut-
tujinaan. Isän koulutuksen vaikutus lapsen koulutustavoitteisiin jäi
tässä aineistossa kaikin tavoin äitiä pienemmäksi ja ennalta oletettua
huomattavasti vaatimattomammaksi. Kun isien koulutustaso oli tässä
keskitasoltaan korkeampi kuin äitien, tulos on yllättävä (koulutuksen
keskiarvo isillä 2,93 ja äideillä 2,36, asteikko 1–8, ks. taulukko 5–2).
Lapsikohtaisesti laskettuna isän ja äidin koulutustasojen erotusten
keskiarvo oli 0,57. Erotusten suunnalla oli merkitystä. Lapsen koulu-
tustavoitteiden oletettiin heijastaneen enemmän koulutetumpaa van-
hempaa.

Tulokset tukivat oletusta, että koulumenestys vaikuttaa sekä lap-
sen omiin että vanhempien häntä koskeneisiin koulutustavoitteisiin, ts.
tavoitteiden asettamista ”kykyjen” tai ”lukuhalujen” mukaan. Sen si-
jaan tulokset eivät tukeneet tässä vastavuoroista oletusta, että lapsen
omat koulutustavoitteet olisivat vaikuttaneet merkitsevästi koulume-
nestykseen. Koulumenestyksen sekä vanhempien ja lasten koulutus-
tasotavoitteiden oletettujen vastavuoroisten vaikutusten vuoksi niiden
kertoimet esitetään varauksella. Monen vastavuoroisen vaikutuksen
sisältyminen polkuanalyysiin aiheuttaa laskennassa ongelmia. Kertoi-
met eivät ole pysyviä eri muuttujakoostumuksilla.
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Tulokset tukivat vahvasti oletusta, että koulutustavoitteen toteutumi-
seen vaikuttivat lopulta lapsen omat koulutustavoitteet (kuva 5–2).
Siten ne tukivat oletusta, että vanhempien ja lapsen tavoitteet vaikutti-
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vat yhdessä siten, että vanhempien korkeaan koulutustasoon tähdännyt
lapsen koulutustavoite ei toteutunut ilman lapsen omaa motivaatiota.
Myös vanhempien arvioidessa lapsen pitkän koulutusuran heidän ta-
loudelleen ylivoimaiseksi, vanhempien tavoitteet vaikuttivat lapsen
tavoitteisiin.

Koulutus oli muuttujana validimpi luokiteltava verrattuna sosiaa-
lisen aseman moniin muuttujiin. Kaikki käytetyt sosiaaliluokan mitta-
rit perustuivat tavalla tai toisella ammatilliseen asemaan. Sosiaali-
luokka on kuitenkin monidimensionaalinen käsite. Ammatillinen ase-
ma sosiaaliluokan mittarina heijasti sen siihen vaikuttavia taustateki-
jöitä, mm. koulutusta, työmarkkinatilannetta ja työllisyyttä sekä koti-
äitiyttä. Perinteisillä sosiaaliluokan mittareilla kotiäitien asemaa on
määritetty miehen aseman mukaan, jos kodin ulkopuolista ammatil-
lista asemaa ei ole ollut. Sosiaaliluokan mittarin epälineaarisuus on
ongelma. Esimerkiksi yrittäjiä on sosiaaliselta asemaltaan hyvin erilai-
sia. Koulutus luonnollisesti korreloi ammatin kanssa. Kuitenkin am-
matillisen aseman taustalla koulutus vaikutti isillä enemmän kuin äi-
deillä. Naisten on todettu mm. ajautuneen todennäköisimmin alem-
miksi toimihenkilöiksi koulutuksestaan riippumatta.

Pelkkää ammatinmukaista sosiaaliluokkaa tarkastelemalla yhteys
lasta koskeviin koulutustavoitteisiin näyttäisi olleen (liitteet 14 a ja b).
Työväestön lasten koulutustasotavoitteet painottuivat työläisammat-
teihin (44 %), sen sijaan keskiluokan ja pienyrittäjien lasten tavoitteet
toimihenkilöammatteihin (64 % ja 70 %). Tavoitteisiin vaikutti oletet-
tavasti perheiden taloudellinen asema, mutta todennäköisesti siinä
ilmeni myös kodin koulutuskulttuurista vaikutusta koulutuksen arvos-
tuksena ja ammatillisina tavoitteina.

Tuki jäi tässä polkuanalyysissä saamatta oletukselle, että van-
hempien ammatillinen asema toisi merkittävän ja yksiselitteisen lisä-
informaation heillä lapsen suhteen olleisiin koulutustavoitteisiin sen
lisäksi, mitä vanhempien koulutus jo antoi. Vanhempien koulutusten
ollessa analyysissä mukana jäi heidän ammatillisen asemansa yhteys
lasta koskeneisiin koulutustavoitteisiin polkuanalyysissä hyvin pie-
neksi eikä tullut tilastollisesti merkitseväksi. On kuitenkin muistettava
tässäkin varaus, mitä merkitsee ammatillisen aseman monidimensio-
naalisuus. Osa vanhempien ammatillisen aseman vaikutuksesta tuli
esille polkuanalyysissä jo vanhempien koulutuksen kautta. Kaikkea



206 Tuulikki Kärkkäinen

ammatillisen statuksen vaikutusta se ei heijastanut. Isän ammatillisen
aseman vaikutus heijastui tässä isän koulutuksen kautta niiden voi-
makkaan keskinäisen korrelaation vuoksi, ja ne erillisinä olisivat ja-
kautuneet kahdeksi merkityksettömäksi ja tilastollisesti ei-merkitse-
väksi poluksi. Isän tai äidin ammatillisen aseman yhteys lapsen kou-
lumenestykseen oli tässä käyräviivainen. Heikoimmat keskiarvot eivät
olleet millään arvioperusteilla työväestön lapsilla (taulukko 5–5).
Työläis-, pienyrittäjä- ja alempien toimihenkilöperheiden lapsilla kou-
lumenestyksen erot olivat kuitenkin tässä melko pieniä ja keskiarvot
huomattavasti heikompia kuin useimmilla ylemmästä toimihenki-
löluokasta tulleilla.

Ta ulukk o 5 –5 . Lapsen k ou lum enestys isän ja äid in  am matillis en statu ksen mu-
kaan 

A mm atillinen 
a sem a

N L ap sen luk ua in ei-
d en  k esk ia rv o

K eskivirh e M oo di

Isä

1 3 6 6 ,8 1 0 ,2 2 6 ,6 0

2 1 0 6 ,8 3 0 ,4 3 5 ,3 0

3 1 7 6 ,4 4 0 ,2 2 6 ,8 0

4 1 1 7 ,8 0 0 ,4 0 7 ,8 0

k a 2,0 7 4 6 ,8 7 0 ,1 5 6 ,2 0

Äiti

1 3 6 6 ,8 7 0 ,2 2 6 ,2 0

2 7 6 ,5 1 0 ,4 0 6 ,2 0

3 2 5 6 ,6 9 0 ,2 3 7 ,8 0

4 6 8 ,0 7 0 ,7 1 6 ,0 0

k a 2,0 7 4 6 ,8 7 0 ,1 5 6 ,2 0

Sos ia alilu ok a n se litys : 1  =  työ v äe stö , 2 = p ie ny r ittä jä t,  3 = alem m at to im ih en k ilöt, 4  =  y lem m ät
toimihe n kilö t
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Työväestön lasten lukumäärä oli tässä riittävä. Tässä aineistossa työ-
väestön lapsista neljäsosa (9/36) ylitti kaikissa aineissa keskiarvon
kahdeksan, kun sen sijaan puolet ylempien toimihenkilöiden lapsista
(5/10). Työväestön lapsista selvästi yli puolella (21/36) keskiarvo oli
alle seitsemän, kun sen sijaan ylempien toimihenkilöiden lapsista noin
runsaalla neljänneksellä (3/10). Jälkimmäisin suhdeluku oli tässä ai-
neistossa todennäköisesti hiukan normaalia suurempi, koska ylimpien
toimihenkilöiden lasten koulumenestys oli vinoutunut heikolla keski-
arvolla kouluun hakeutuneiden yliedustuksen takia. Ylempien toimi-
henkilöiden lapsissa oli hyvin koulussa menestyviä merkittävästi
enemmän kuin alemmissa ammatillisissa asemissa olleiden vanhem-
pien lapsissa. Koulumenestyksen keskiarvo oli selvästi parhain ylim-
pien toimihenkilöiden lapsilla sekä isän että äidin mukaan luokitellen.
Kuitenkin heillä keskivirhe oli tässä erittäin suuri erityisesti äidin am-
matillisen aseman mukaisessa luokittelussa. Epävarmuutta aiheutti eri-
tyisesti ylempien toimihenkilöiden lasten osalta myös havaintojen vä-
hyys. On syytä huomauttaa, että keskiarvot kuvaavat vain aineiston
sisäisiä koulumenestyseroja. Tässä koulumenestystä kuvaavat keski-
arvot eivät ole vertailukelpoisia nykyisiin koululaisten saamiin keski-
arvoihin, vaan arvostelu oli ensimmäisen aineiston keruun aikaan kes-
kikoulussa oleellisesti kireämpi kuin nykyään peruskoulussa.

Tyttöjen koulumenestys on ollut perinteisesti parempi kuin poi-
kien, ja koulun on väitetty suosivan tyttöjä. Ensimmäisenä tutki-
musajankohtana (v. 1976) 14–15-vuotiaina tyttöjen koulumenestys ei
tässä aineistossa ollut kovin paljon parempi kuin poikien. Tyttöjen ja
poikien erot eivät olleet tässä merkitseviä, koska ryhmien sisäinen
vaihtelu oli suurempi kuin ryhmien välinen vaihtelu. Kun tytöt olivat
olleet kuitenkin kouluun pyrkimisiässä koulumenestykseltään hiukan
poikia parempia, aineistossa oli suhteellisesti hiukan enemmän vähän
koulutettujen vanhempien tyttöjä kuin poikia. Vaikka kyseisessä iässä
tytöissä onkin yleensä koulunkäyntiinsä vakavammin suhtautuvia
enemmän kuin pojissa, tytöillä lukuaineiden keskiarvot olivat vain
yhden ja kaikkien aineiden keskiarvot vain kaksi kymmenystä parem-
pia kuin pojilla (lukuaineiden keskiarvo 6,9t/6,8p ja kaikkien aineiden
keskiarvo 7,2t/7,0p).

Sekä lapsista että vanhemmista suurin osa asetti tavoitteeksi kou-
luasteen ammatillisen koulutuksen. Kaikista koulutustaustoista lähte-
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neillä toteutui yleisimmin tässä aineistossa ammattikoulu- tai opisto-
asteen (nykyisen keskiasteen) tutkinto (64 %), ja niistäkin oli eniten
kouluasteen ammatillisia tutkintoja (34 %). Vähiten koulutettujen
vanhempien lapsilla oli selvästi keskitasoa alempi koulutustaso (liite
15).

Ta ul ukk o 5 –6  on  la sk ett u t ut kimuks en  pä ähe nk ilö ide n kou lut uk sen 
su unta an . Ne, jo ilt a p uu ttu i a mmati lli ne n k oul utu s, ol iva t yle isi mmin
vä hi ten  ko ul ute tt uje n v an hempie n lap sia  ( 44 %). Voima kka in  ol i k or kea -
ko ul utu tki nn on suo ri tta nei de n p ääh en kil öid en  ja  he id än van he mpi en sa 
ko ul utu sta so jen  ri ip puv uus . Suu rin  o sa kor ke ako ulu tu tki nno n suo rit ta -
ne is ta pää he nki löi st ä ( 78 %)  ol i s el lai ste n van hempi en  l aps ia, j ois ta ai-
na ki n t ois el la van he mma lla  o li kor ke ako ulu tu tk int o. Mu tta  my ös  am-
ma tti ko ulu tu st a v ail la  ol lei ss a o li ne ljä nne s sel lai st en van he mpi en  la psi a,
jo is ta ain ak in toi se lla  ol i kor kea ko ulu tut ki nt o. Ammat illi se n k oul u-  ta i
op is tot utki nn on suo ri tta ne ide n van hemmi st aki n s uu rimmal la  os all a oli 
amma til lin en  tu tki nt o ( 45 %) . Rist ii nta ulu ko inn iss a äär iry hmät jäi vä t
li ia n p ien ik si, ja  n iit ä j ou du tt iin  yh di stä mä än ylä pä äs tä.

Ta ulukk o 5 –6 . Tu tkimuk sen p ääh en kilöid en  ko rkeak oulu- tai ammatillinen 
ko ulutu s v anhemp ien  ko ulutu ksen muk aan  p ääh enk ilöid en om an kou lu tuk sen 
su un taan las kettun a

                            Pää henkilön koulut us 

A mm atillin en 
tutk in to  p u uttu u

A mm atillin en  k ou lu- 
tai o pis totutk in to

K or ke ak ou lutut-
k in to 

Molempie n
v anhempie n
koulut us ta so 

N % ilm an 
tutkin- 
toa   ol-
leista

N % a mm atillis en 
tutkin n on  s uo -
r itta n eista

N % k or k ea -
k ou lu tutk in -
n on  s uo r itta -
n eista

N %
ka i- 
kista 

Molem milla 
p er us a ste

8 44 18 38 - - 26 35 

A in ak in 
toise lla  a m-
m atillin en  tut-
k in to

5 28 21 45 2 22 28 38 

A in ak in 
toise lla  k or -
k ea ko ulu tut-
k in to

5 28 8 17 7 78 20 27 

Yh te ens ä 18 10 0 47 10 0 9 10 0 74 10 0
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Lo pu ksi  ta rk ast ell aa n v iel ä kou lut uk se n ja ammat in vas ta avu ut ta sek ä
ty öl lis yyt tä  to ise ss a t utk imu sv aihe es sa 33– 35 -vu oti aa na (sy ks yll ä 1 99 4).
Lu on no ll ise sti  s uur in va iku tus  a mma tin  s aamise ssa  o li hen ki lön  omal la
ko ul utu ks ell a. He nki löi tt äine n, ta pau sk oht ain en  ja  amma tti nimik kee lli-
ne n tar ka st elu  os oi tti  a lle  pu ol en oll ee n h aas ta tt elu he tke llä  k oul utu sa m-
ma tt iaa n vas taa va ssa  ty ös sä . Koul utu sta an  va sta ava ll a a lal la  ko ulutu s-
ta so aa n vas taava ss a t eht ävä ss ä t oimi yht een sä  46  % (N = 34) . Kou lutu k-
se n ja työ el ämä än  si jo it tumise n vas taa vu ude t ilmene vä t t aul uk ost a ( ta u-
lu kk o 5 –7) .

Os a nii stä , jot ka ei vät  ol le et ammat ti ni mik ke en  per us te el la kou lu -
tu sta an  va sta av assa  a mma tis sa , o liv at  ku ite nk in ammat tie n a rv ost uks el -
ta an  mu uto in  sa man ta so ise ss a muus sa  ty öss ä. Mu ull a ala lla  j a muis sa 
te ht ävi ss ä k uin  k oul utu sa lal la an  ty ösk en tel i h aa sta tte lu het ke ll ä 1 6 % ( N
= 12 ). Kot on a l aps iaa n hoi tav ia  äi tej ä oli  ru ns as nel jä nne s n aisi st a ( 12/ 46 
ja  1 6 % ko ko  jo uko sta ), ja  he is tä kol me  to imi  s ama lla  p erh epä ivä ho ita ji -
na .

Ta ulukk o 5 –7 . Päähenkilö iden s ijoittum in en kou lu tus taan vas taavasti

Sij oitt umine n koulut us ta a n va st a av as t i Luku- 
mää rä 

% kaikis ta 

A mmat illinen tutkint o (v ä h. 2  v . a mma tt ikoulutut kint o) :
K ou lu tu s ta  v a staa va  ty ö
Muu lla a la lla  tai e i k ou lutus ta  v a staa v is sa  ty ö
K otityö  ja /ta i op is k elu
Työ tö n

3 2
1 2
 7
 5      56 

4 3,2
1 6,2
 9,5
 6,8      75 ,6

Muu a mma tillise n pä t ev yy den a nt a nut koulutus  ( ei tutkint o) :
K ou lu tu s ta  v a staa va  ty ö
K otityö 
Työ tö n

 2
 1
 1       4            5 ,4

A mmat illis ta  ty öpaikka ko ulut us ta  j a  a mmat illis ia  kurs s ej a: 
Työ llin e n  7       7            9 ,5

Ei amma t illis ta  pät e vy yt t ä: 
Työ llin e n
K otityö 
Tar kk a tie to  pu uttu i

 4
 2
 1       7            9 ,5

Y htee ns ä 7 4      74          1 00 ,0

Yrittäjä- tai toimihenkilöperheistä lähtöisin olleet, koulumenestyksestä
riippumatta, saavuttivat melko todennäköisesti ammatin, joka piti hei-
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dät vanhempien sosiaaliluokassa tai auttoi sosiaalista siirtymistä ylös-
päin. Hyvin kouluttautuneet etenivät elämässä luonnollisesti parhaiten.
Kansainvälistä työkokemusta ja muuta osaamista, kuten käytännön
kielitaitoa ja vieraan kulttuurin tuntemusta ulkomailla asumisen, opis-
kelun, perheen tai työn kautta, saattoi pitää tulevaisuudessa voimava-
roina työelämässä selviytymisessä.

Päähenkilöiden valitsemat koulutusalat osoittautuivat suu-
rimmalta osin realistisesti valituilta, kun arviointiperusteina ovat työl-
lisyys ja uralla eteneminen 34–35-vuoden ikään mennessä. Useimmat
olivat arvioineet kasvualat jälkeenpäin arvioiden onnistuneesti. Kau-
pallinen ja tekninen sekä hoitoala olivat työllistäneet verraten hyvin
ne, jotka olivat päässeet jo ennen lamaa hyvin koulutettuina hyvään
ammatilliseen asemaan. Niillä aloilla olleilla tutkimuksen päähenki-
löillä oli ollut mm. suhteellisesti vähemmän työttömyyttä kuin muilla
aloilla. Tytöillä kaupallisten ja hoitoalojen alojen koulutukset olivat
antaneet työtä suhteellisesti muita paremmin. Poikien hakeutuminen
elektroniikka-, TV-, ATK- ja kaupallisille aloille näyttivät hyviltä
yksilö- tai ryhmäpäätöksiltä. Näilläkin aloilla oli konkursseja ja työ-
paikkojen menetyksiä, mutta suurten työnantajien kaatuessa nousi
pienyrittäjyyttä. Yrittäjyys oli teknisen alan ammattikoulutuksen ja
hyvän käytännön ammattitaidon hankkineiden eräs työttömyysuhan
torjuntakeino. Mikään ammattiala ei yksin ratkaissut työllisyyttä, vaan
myös yksilöllisillä tekijöillä oli huomattava vaikutus, mm. yritteli-
äisyydellä. Tutkimuksen päähenkilöiden ammateista ja työtehtävistä
on tarkempi kuvaus liitteenä elämässä selviytymisen mukaan ryhmi-
teltyinä (liite 16 a). Polkuanalyyseissä on kuitenkin käytetty luokit-
telemattomia henkilökohtaisia mittalukuja.

Tutkimuksen päähenkilöistä useimmat olivat valmistuneet kou-
lutuksesta ja ehtineet kiinnittyä työelämään pääosin 1980-luvulla,
saada riittävän toimeentulon ja päästä taloudellisesti oman elämän hal-
lintaan 34–35-vuoden ikään mennessä, mm. asumisessa. Työttömyyttä
oli ollut 32:lla (43 %) jossakin työelämänsä vaiheessa, suurin osa
1990-luvun laman aikana. Valtaosa oli kuitenkin työllistynyt uudel-
leen. Työttömiä oli haastatteluhetkellä kuusi (8 %, N = 74). Lisäksi
muutamalla henkilöllä oli odotettavissa työttömyyttä. Toisaalta osa
työttömistä suhtautui optimistisesti uudelleen työllistymiseensä. Työt-
tömyys vaihteli yleensä enemmän koulutuksen pituuden kuin alan
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mukaan. Myös terveydellä oli yhteyttä työttömyyteen, mutta ei ollut
varmuutta, missä määrin niillä oli vastavuoroista vaikutusta.

Ammatinvalinnassa alan valinnan ohella suuri merkitys oli kui-
tenkin henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Onnistumista työelämässä
auttoi lisäksi mm. yritteliäisyys, henkilön asennoituminen, tavoitteet
sekä tapa ja mahdollisuudet ratkaista ongelmia, jotka liittyivät ilmei-
sesti kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan. Ammatin mukaisessa
sosiaalisessa rakenteessa näkyi yrittäjäkulttuurin periytymistä suku-
polvelta toiselle. Yrittäjyyskulttuuriin malleja oli ilmeisesti omaksuttu
vanhemmilta. Myös ammatillisella koulutuksella ja työelämän olo-
suhteilla oli vaikutusta siihen. Kaikkiaan kymmenen päähenkilön
huoltaja oli ollut pienyrittäjä (13,5 %). Tutkimuksen päähenkilöistä
ryhtyi itse yrittäjiksi kahdeksan (11 %), joista yrittäjien lapsia oli kuu-
si, lähes kaikki miehiä. Tämän aineiston perusteella yrittäjyys oli lähes
valtaosaltaan miesten ylläpitämää ammatillista kulttuuria. Yrittäjä-
perheissä äideistä neljällä oli muu oma ammatti. Yrityskulttuurin
omaksuminen näkyi kolmella tavalla. Vain joissakin tapauksissa lapsi
jatkoi vanhempiensa yritystä, jolloin yrittäjyys perittiin myös ta-
loudellisesti (2/8). Toiseksi yrittäjien pojat perustivat omia yrityksiä
(4/8), joista lama synnytti joitakin työttömyyden uhan alla. Yrityksen
perustaminen oli siten eräs tapa ratkaista työttömyysongelma. Kol-
manneksi myönteinen suhtautuminen yrityskulttuuriin ilmeni siinä,
että yrittäjien tyttärien miehet perustivat yrityksen kahdesti (2/8). Si-
ten itse yrittäjinä tai kotiäiteinä yrittäjäperheessä oli 8/10 yrittäjäper-
heestä lähtöisin olleesta tutkimuksen päähenkilöstä. Yrittäjiksi ryhtyi
vain tässä vain pieni osa tutkimuksen päähenkilöistä, joiden tähän
aineistoon kuuluvat vanhemmat eivät olleet yrittäjiä (2/10). Luvuista
on vähennetty päällekkäisyydet niin, ettei tutkimuksen päähenkilön
perhe tullut lasketuksi mukaan sekä päähenkilön että hänen puolisonsa
kautta. Kun edellisten lisäksi 11 muun päähenkilön puoliso oli yrittäjä,
vaikka tutkimuksen päähenkilöllä oli itsellään useimmiten myös muu
oma ammatti, yhteensä ainakin 21:llä päähenkilöiden perheistä oli
yritys joko itsellä tai puolisolla (28 % päähenkilöiden perheistä, N =
74).
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5.3 Koulutustavoitteiden asettamiseen vaikuttavat tekijät

5.3.1 Koulutustavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneet
erityisehdot  tapaustutkimuksena

Koulutusalan ja -ammatin valintaan vaikuttivat vanhempien ja lapsen
omien koulutustoiveiden lisäksi oletettavasti myös ulkopuoliset teki-
jät, kuten sukupuoli, tovereiden valinnat, työllisyysnäkymät, muoti-
alat, palkkataso, koulutuksen kesto, kalleus ja pääsymahdollisuudet.
Koulutustavoitteiden toteutumattomuutta arvioitaessa on otettava
huomioon, että kouluttautumishalukkuus ja koulutuspaikkojen tarjonta
eivät yleensä kohtaa. Jotkut alat ja ammatit ovat suosittuja, ja niille
haluavista vain pieni osa saa koulutuspaikan. Väistämättä aina osa
joutuu harkitsemaan ja muuttamaan tavoitteitaan ja toimintaansa uu-
dessa tilanteessa.

Tässä tarkastellaan kvalitatiivisesti em. tapauksia luokittelemalla
haastattelussa v. 1994 esiin tulleita koulutustavoitteiden toteutumatto-
muuden syitä. Koulutustasotavoitetta (v. 1976) ja toteutunutta koulu-
tusta (v. 1994) verrattiin koulutusammatin tarkkuudella tapauksittain.
Päähenkilöillä oli selvemmät tavoitteet 14–15-vuotiaina kuin he aikui-
sina itsekään muistivat olleen. Kouluiässä ilmoitetut täsmälliset kou-
lutustavoitteet toteutuivat siinä määrin, että niiden täytyi pohjautua
itsetuntemukseen ja tahtoon, kun otetaan huomioon ikä vastaushet-
kellä, koulutukseen pääsy ja muut tavoitteen toteuttamisen vaikeudet.
Se, että suurin osa osasi nimetä siinä iässä huomattavan tarkasti ja
ilmeisen vakain aikein ammatilliset koulutustavoitteensa, voinee pitää
osoituksena koulutusmyönteisyydestä. Täsmällisinä ammattinimikkei-
tä olivat esim. ”radio- ja TV-asentaja”, ”autonasentaja”, ”elektroniik-
ka-asentaja”, ”merkonomi”, ”sairaanhoitaja”, ”lastenhoitaja” ja ”mat-
kailu- tai markkinointiala kauppakorkeakoulussa”. Täsmällisellä am-
mattinimikkeellä tai -alalla ja koulutuksella ilmoitetuista ammatilli-
sista tavoitteista toteutui 48 % (23/48). Kuvailevien nimikkeiden to-
teutumisen arviointi on tulkinnanvaraista, mutta niistäkin voi kiistatta
arvioida toteutuneen noin puolet (7/13), väljemmin tulkiten valtaosa
(11). Ammatillisista tavoitteista katsottiin toteutuneiksi kaikkiaan 46
% (34/74) ja toteutumattomaksi 38 % (28/74). Tavoitettaan ei 14–15
vuoden iässä vielä osannut sanoa 16 % (12/74). Tutkimuksen päähen-
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kilöiden toteutuneet koulutusammatit ja niiden yleisyys ilmenevät
liitteestä 16 b ja elämässä selviytymisen mukaan esitettynä liitteestä
16 a.

Toteutunut koulutus jäi noin neljäsosalla päähenkilöistä kouluai-
kaisia korkeakoulu- tai ammatillisia tavoitteita alemmaksi (18/74), ja
vain kolmella henkilöllä toteutunut koulutus oli ilmoitettua tavoitetta
korkeampi. Toteutunut koulutus jäi lähes yhtä monella päähenkilöllä
vanhempien ilmoittamia lapsen koulutustasotavoitteita alemmaksi
(17/52). Vanhempien ja lasten keskenään eritasoisista ammatillisista
tavoitteista yli puolessa (8/14) päähenkilö vei oman tavoitteensa pää-
tökseen ja alle puolessa (6/14) vanhempien ilmoittama tavoitetaso
toteutui. Jälkimmäisissä tapauksissa päähenkilö ei ollut useimmiten
osannut sanoa vielä omaa tavoitettaan. Kyselyyn vastanneista van-
hemmista vain kolme (3/ 55) ei esittänyt lapselleen mitään ammatillis-
ta koulutustavoitetta.

Jos lapsella oli niukasti kouluhaluja ja koulumenestys heikko,
vastoin päähenkilön omaa tahtoa vanhempien toivoma koulutusura ei
toteutunut, vaan tämä teki oman tahtonsa mukaan ja hankkiutui yleen-
sä ammattikouluun. Oma koulutusmotivaatio ja koulumenestys olivat
välttämättömiä korkea-asteen koulutuksen hankkimisessa. Päähenki-
lön omilla korkeakoulu- ja ammatillisilla koulutustavoitteilla oli olen-
naisesti suurempi todennäköisyys toteutua verrattuna vanhempien vas-
taaviin tavoitteisiin.

Kuitenkin oli myös tapauksia, joissa päähenkilö tiesi tavoitteensa
jo varhain ja toteutti tahtonsa jopa ilman vanhempiensa tukea. Haas-
tattelussa 33–34-vuotiaina muutamat, jotka olivat ensimmäisessä tut-
kimusvaiheessa ilmoittaneet, etteivät tienneet ammatillista tavoitet-
taan, olivat toimineet määrätietoisesti. He korostivat haastattelussa
erittäin voimakasta tahtoa. Jälkeenpäin arvioiden jokin voimakkaan
tahdon ja sitkeyden indikaattori oli kouluaikana ollut havaittavissa,
mutta sen merkitystä olivat vähentäneet muut tekijät. Tahdon indikaat-
tori saattoi olla omatoiminen oppikouluun pyrkiminen ja koulunkäyn-
nin sitkeä jatkaminen tai pitkäjännitteisyys ja sitoutuneisuus harras-
tuksessa, joka kehitti myöhemmin hyödynnettyjä erityistaitoja.

On todennäköistä, että ko. nuorten itsenäistyminen ja oma tahto
olivat kehittyneet eri henkilöillä eri tavalla ja eri tahtiin. Toisilla oma
tahto ei ollut vielä selkiytynyt, mikä ilmeni myös omaa koulutusta
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koskeneista ”en tiedä” vastauksista. Silloin vanhempien koulutusta-
voitteilla oli suurempi vaikutus kuin niillä, joilla omat tavoitteet olivat
selviä ja jotka olivat hyvin tavoitteisia ja pitkäjännitteisiä. Luonnolli-
sesti iän ja itsenäistymisen myötä lapsen omien tavoitteiden vaikutus
lisääntyy siirryttäessä pohjakoulutuksesta korkeakoulu- ja ammatilli-
seen koulutukseen päin. Siihen viittasi myös se, että vanhempien ta-
voitteet korreloivat voimakkaasti lapsen pohjakoulutustavoitteisiin (r
= 0,77), mutta huomattavasti vähemmän pohjakoulutuksen jälkeisiin
tavoitteisiin (r = 0,53, p < = 0,001 molemmissa). Tapaustutkimuksen
perusteella päähenkilön tahto alkoi keskikoulun loppuvaiheessa ohjata
kehitystä enemmän kuin vanhempien toiveet, vaikka oli tapauksia,
joissa vanhempien tahto vaikutti ratkaisevasti. Vanhempien tavoitteet
vaikuttivat enemmän päähenkilön tavoitteisiin, kun hän ei tiennyt vie-
lä, mitä haluaa. Poikkeuksiakin oli, jos lapsen oma tavoite oli selkiy-
tynyt ja hänellä oli voimakas tahto. Jälleen yksilöiden väliset ja ta-
pauksittaiset erot saattoivat olla suuriakin.

Tarkasteltaessa tapauksittain vanhemmilla lapsen suhteen olleita
koulutustavoitteita havaittiin, että työväestössä ammattikoulutettujen
vanhempien tavoitteet olivat suurempia kuin ammattikouluttamatto-
mien, ts. raja kulki ammattikoulutettujen ja -kouluttamattomien välis-
tä. Ammattikoulutetun työväestön tavoitteet olivat siten lähellä muita
koulutettuja ja nostivat työväestön tavoitteiden arvoja. Siksi työväes-
tön arvot poikkesivat sosiaaliluokan mukaisesta odotuksesta ylöspäin
ja olivat yksi syy siihen, miksi vanhempien sosiaaliluokan mittarit
toimivat tässä huonommin kuin koulutuksen mittarit.

Pyrkimyksenä oli kuvata tapauksia ja löytää niistä hypoteettisia
syy-yhteyksiä tavoitteiden toteutumattomuuteen. Niissä tapauksissa
olivat elämänhallinnan kannalta kiinnostavia henkilöiden ongelmati-
lanteissa valitsemat toimintastrategiat. Ryhmittelyssä oli otettava huo-
mioon monia erilaisia dimensioita, ja sen vuoksi ryhmät eivät ole joka
suhteessa toisensa poissulkevia, vaan samantyyppisten tapausten ku-
vaus tyypillisimmän piirteen mukaan. Joihinkin tapauksiin tuli vain
muutama tapaus, mutta ryhmien yhdistäminen muihin ei ollut tarkoi-
tuksenmukaista, koska niitä ei käytetä kvantitatiivisissa analyyseissä.

Toteutumatta jääneiden, ammatin tarkkuudella ilmoitettujen kou-
lutustavoitteiden tarkastelu, tapausten ryhmittely, kuvaus ja toiminta-
strategiat esteen tullessa, oli seuraava:
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1. joukko: Tavoitteen nostaminen tai vaihtaminen samantasoiseen – uutta
tietoa ja uudelleen harkintaa

Tapausten kuvaus: Tähän on laskettu mukaan ne päähenkilöt, jotka asettivat
koulutustavoitteensa aluksi hyvin varovaisesti. He olivat joko keskiluokasta
tai poikkeuksellisin kyvyin myös työläiskodista. Heidän koulumenestyksensä
oli ollut joillakin tyydyttävä ja joillakin erittäin hyvä. He harkitsivat tavoit-
teitaan uudelleen saadessaan esimerkiksi uutta tietoa koulutusaloista. Kyse ei
heidän osaltaan ollut objektiivisesti todettavissa olleista, ulkoisista ongelmati-
lanteista.

Toimintastrategiat: He vaihtoivat koulutustavoitettaan samantasoiseen tai
arvostetumpaan, kun tuli tietoon uusi koulutusala, joka alkoi kiinnostaa ai-
empaa enemmän. Varovaisesti koulutustavoitteensa asettaneet nostivat ta-
voitettaan todettuaan kykyjen riittävän. (N = 4)

Heidän toimintastrategiaansa voi luonnehtia tilannetta tarkkailevaksi.
Toiminta viittasi siihen, että pystyvyysodotukset olivat realistisia ja psyykki-
nen toimintakyky hyvä. Heidän päätöksentekonsa näytti olleen ulkoisia ja
omia mahdollisuuksia reflektoivaa ja toimintastrategia reaaliaikaista.

2. joukko: Kunnianhimoiset tavoitteet erittäin arvostetuille aloille

Tapausten kuvaus: Yksi korkeakoulu- tai ammatillisen koulutustavoitteen to-
teutumattomuuden syy oli sen asettaminen kunnianhimoisesti erittäin arvos-
tetuille ja kilpaillulle alalle, joka edellytti korkeakouluopiskelua (esim. lääkä-
ri, insinööri tai arkkitehti). Useimmat olivat tyttöjä. Keskikoulumenestys oli
useimmilla hyvin hyvä, mutta lukiomenestys laski keskikoulun jälkeen. Kui-
tenkin joillakin myös keskikoulumenestys saattoi olla epäsuhdassa koulu-
tustavoitteeseen. Nämä tutkimuksen päähenkilöt tulivat keskiluokkaan kuu-
luneista tai pienyrittäjäperheistä. Tavoitteille oli ilmeisesti vahva kodin tuki.
Objektiiviset rajat alkuperäisille tavoitteille asetti alojen suuri suosio, mistä
syystä osa hakijoista väistämättä karsiutui.

Toimintastrategiat: Jotkut vaihtoivat tavoitteensa muuhun suunnilleen yhtä
arvostettuun koulutusalaan, jotkut vaihtoivat saman alan alempaan koulu-
tusammattiin ja joku luopui tavoitteistaan ja meni työhön. (N = 7)

Tavoitteiden asettaminen viittasi useimmiten hyviin henkisiin voimava-
roihin, korkeisiin pystyvyysodotuksiin ja toimintatavan valinta hyvään
psyykkiseen toimintakykyyn sekä realiteetteihin mukautumiseen ja tavoittei-
den uudelleen arviointiin luopumatta niistä täysin. Myös kodin tuella saattoi
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olla merkitystä siihen, että tavoitteesta ei yleensä luovuttu täysin, vaan se
saatettiin vaihtaa esimerkiksi toiseen yhtä arvostettuun koulutustavoitteeseen.

3. joukko: Tavoitteet nuorten suosimille, muodikkaille aloille

Tapausten kuvaus: Osa tutkimuksen päähenkilöistä halusi keskikoulupoh-
jaiseen ammatilliseen koulu- tai opistoasteen koulutukseen, jossa karsintaraja
nousi alan suuren suosion vuoksi. Muutoin tavoite vaikutti harkitun sopivaksi
ja sinänsä koulumenestykseen nähden realistiseksi. Sellaisia aloja olivat esi-
merkiksi hoitoalat, jotka olivat silloin nuorten suosimia muotialoja. Tähän
kuuluvista useimmat olivat tyttöjä. Koulumenestys oli heillä ollut tyydyttävä
tai välttävä. He olivat yleensä työläiskodeista. Ulkoiset realiteetit rajoittivat
heidän sinänsä realistisesti asetettujen tavoitteidensa toteutumista, koska
heidän haluamillaan aloilla hakijoista huomattavan paljon karsiutui ulkopuo-
lelle.

Toimintastrategiat: He pyrkivät haluamaansa koulutukseen, mutta luopuivat
tavoitteestaan heti, kun pääsyvaikeudet ilmenivät. He lakkasivat enää yrittä-
mästä, ylialensivat tavoitettaan tai tyytyivät tilanteeseen ja turvasivat ensisi-
jaisesti toimeentulonsa. He hakeutuivat pian ansiotyöhön ja kävivät vain
joitakin työhön liittyviä kursseja, kuten konekirjoitus- tai tekstinkäsittely-
kursseja, muuta työpaikkakoulutusta tai muun alan ammattikoulutuksen.
Näissä ratkaisuissa saattoi nähdä työväestössä kuvattua kulttuurista vaiku-
tusta. (N = 6)

Tavoitteet eivät olleet kuitenkaan useimmilla saavuttamattomissa uu-
delleen yrittämällä tai vähäisillä tavoitteen muutoksilla uudessa tilanteessa
esimerkiksi koulumenestyksen perusteella arvioiden. Tavoitteista nopeasti
luopuminen saattoi johtua vanhempien esittämistä tavoitteista ja tosiasioista,
omien tavoitteiden epävarmuudesta tai mahdollisuuksien tiedostamattomuu-
desta ja heikosta minäkäsityksestä, mitkä johtivat tehottomien toimintastr-
ategioiden valintaan, näennäisen helposti luovuttamiseen ja alisuoriutumi-
seen.

4. joukko: Tavoitteiden ristiriita – melko korkeat tavoitteet, mutta myös
kiire ansiotyöhön

Tapausten kuvaus: Nämä päähenkilöt asettivat tavoitteet korkealle, mutta
pohjaakin pystyvyysodotuksille oli koulumenestyksen perustella. Heillä oli
alun perin tavoitteena ammatillinen tutkinto tai jollakin korkeakoulututkinto.
He olivat työläiskodeista. Koulumenestys oli ollut hyvä tai hyvin hyvä. He
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kuitenkin luopuivat näennäisen helposti, eivätkä edes yrittäneet saavuttaa
tavoitettaan. Joissakin yksittäistapauksissa hyvin menestyneen työläiskodin
tytön koulunkäyntikaari laski yllättäen toisenlaisista omista tavoitteista huoli-
matta.

Toimintastrategiat: He luopuivat tavoitteistaan näennäisesti perusteettoman
helposti sellaisen tavoitteen hyväksi, joka oli alkuperäiseen tavoitteeseen
verrattuna vaatimaton. Vanhemmat halusivat lapsensa pian huolehtimaan itse
toimeentulostaan, tai päähenkilöille tuli kiire ansaitsemaan omaa rahaa.
Kouluaikainen tavoite oli huomattavassa epäsuhdassa sen kanssa, mihin he
tyytyivät. Tavoitteena ollut kielten lukeminen vaihtui toimistotyöksi, ja ta-
voitteena diplomi-insinööri vaihtui työhön menoon ja työpaikkakoulu-
tukseen. Tähän joukkoon kuuluneet eivät ehtineet hankkia ammattikoulutus-
ta, vaan menivät suoraan töihin esim. tehtaaseen, varastoon, toimistoon jne.
Muutamat hankkivat jonkin koulutuksen jälkeenpäin tai kompensoivat mah-
dollisesti muuten tavoitteista luopumista, esimerkiksi myöhemmin työssä
etenemisellä. (N = 5)

Toimeentulovaikeuksilla oli merkittävä vaikutus joidenkin luopumis-
päätökseen. Siihen vaikuttivat myös vanhempien lasta selvästi alemmat kou-
lutustavoitteet. Kuitenkin päähenkilön itsensä kannalta tilanteessa oli myös
oma valinta, missä oli mahdollisuuksien tiedostamattomuutta, hätäistä pää-
töksen tekoa ja harkitsemattomuutta, heikkoa minäkäsitystä ja helposti alis-
tumista. Tämä tavoitteistaan luopuneiden joukko oli selvimmin työväenkult-
tuuriin sidoksissa.

5. joukko: Lapsia kotiin hoitamaan jääneen äidit

Tapausten kuvaus: Tähän luettiin ne päähenkilöt, joille elämään oli tullut eri
syistä muita, alkuperäisistä koulutustavoitteista täysin muuttaneita suunnitel-
mia, kuten odottamaton mahdollisuus tai hyvin nuorena avioituminen ja las-
ten saaminen. Koulumenestys oli ollut välttävästä hyvään.
Toimintastrategiat: He olivat heti jääneet hoitamaan omia lapsiaan kotiäiteinä
tai kotiäidistyneet myöhemmin muiden saavutusten jälkeen. Perhepäivä-
hoitajana toimiminen saattoi olla luonteva ammatti siinä elämänvaiheessa.
Tähän joukkoon kuuluvat suunnittelivat ammatillisen koulutuksen hankki-
mista lasten kasvettua kouluikään. (N = 3)

Avautunut tilanne tai tilaisuus voitti aikaisemmat suunnitelmat tai ne
pantiin ainakin toistaiseksi jäihin. Ainakin senhetkisten koulutussuunnitel-
mien veto sammui ja jokin aivan eri suuntaan johtanut ”ota tai jätä” -valin-
tatilanne vaikutti ratkaisseen.
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6. joukko: Ainoana tavoitteena rahakas ammatti

Tapausten kuvaus: Näitä päähenkilöitä ammattikoulutus kiinnosti varsin vä-
hän. He halusivat vain ”rahakkaaseen ammattiin” eivätkä nimenneet mitään
alaa. Heillä oli keskiluokkainen tausta. Heidän koulumenestyksensä oli ollut
välttävä.

Toimintastrategiat: Heidän tavoitteensa ei sisältänyt tarkempaa ”strategiaa”,
miten ja mistä suunnasta ”rahakasta” aiottiin etsiä. Ammatillisen koulutta-
mattomuuden vuoksi he olivat alttiina työttömyydelle ja ”rahakkaan amma-
tin” toteutuminen siten jäi kaukaiseksi ja hyvien ansioiden toteutuminen jäi
epävarmaksi. (N = 3)

Sosiaalinen liikkuvuus oli pysähtynyt tai laskenut isovanhempien suku-
polvesta. Ei ollut poissuljettua, että rahantuloon liittyi epärealistinen kuvitel-
ma rahantulon automaattisuudesta ja helppoudesta, mikä ei edellyttänyt tä-
män hetken mielihyvän hankkimisen lykkäämistä tulevaisuuteen. Heitä voisi
pitää Hautamäen (1997, 46) nimeäminä ”kulttuurisesti alisuoriutujina”.

Tapausten analyysiä

Edellä tarkastelluista kuuteen joukkoon ryhmitellyistä tapauksista,
joiden 14–15-vuotiaina ilmoittamat koulutustavoitteet eivät toteutu-
neet, lähes puolet (13/28) oli vanhempien kyselyyn vastaamatta jättä-
neiden vanhempien lapsia. Ryhmissä 4, 5 ja 6 heitä oli yli puolet (’ta-
voitteiden ristiriita’: 3/5, ’kotiäiti’ ja ’rahakkuus’: molemmissa 2/3),
ryhmässä 3 puolet (’muodikas ala’: 3/6), ryhmässä 2 vajaa puolet (’ar-
vostettu ala’ 3/7), mutta ryhmässä 1 ei yhtään (’nostaminen tai vaih-
taminen samantasoiseen’). Esteet koulutustavoitteiden toteutumisen
tiellä johtivat vastaamatta jättäneiden vanhempien lapsilla yleensä ta-
voitteesta luopumiseen – myös 2. ryhmässä, yhtä lukuun ottamatta,
jolla oli hyvin koulutetut vanhemmat ja joka menestyi sekä koulussa
että elämässä erittäin hyvin. Kun vastaamattomien vanhempien kou-
lutustaso oli keskiarvoa alempi, mutta heidän lastensa omat koulutus-
tavoitteet lähes samaa tasoa kuin muilla, on todennäköistä, että van-
hempien ja lasten tavoitteiden välillä oli ollut ristiriitaa.

Haastattelussa kävi ilmi, että tavoitteiden ristiriitaa tai epävar-
muutta oli tavalla tai toisella kaikissa em. tapausjoukoissa, paitsi en-
simmäisessä ja toisessa. Vanhempien ja lapsen koulutustasotavoittei-
den mennessä eri suuntiin, lyhempään koulutukseen ja nopeaan ansait-
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semaan pääsyyn tähdänneillä tavoitteilla oli suurempi todennäköisyys
toteutua riippumatta siitä, kumman ne olivat. Ristiriitaa oli ilmeisesti
osalla päähenkilöistä kodin arvojen ja odotusten kanssa (ainakin 3. ja
4. ryhmässä). Niillä oli puolestaan yhteyttä realistiseen minäkäsityk-
seen ja tilannearviointiin. Se vaikutti siihen, millaisen toimintastrate-
gian henkilö oli valmis valitsemaan. Liian vaatimaton ammatillinen
tavoite suhteessa kykyihin toi töitä, mutta ei tuottanut tyydytystä.
Tyydyttävimmin kohtaamistaan esteistä selviytyivät uudessa tilantees-
sa ne, joilla oli voimavaroja vaihtaa tavoite realistisempaan tavoittee-
seen luovuttamisen sijasta (2. joukko). Heikosta sosioekonomisesta
asemasta lähtöisin olevat luopuivat tavoitteistaan näennäisen helposti
tai käyttivät epätarkoituksenmukaisia toimintastrategioita tavoittee-
seen pyrkimisessään, mitkä johtivat ilmeisesti alisuoriutumiseen ja
itsetunnon heikkouteen (3. ja 4. joukko). Niissä oli mahdollisesti kotoa
opittuja toimintamalleja, jotka johtivat vähäiseen yrittämiseen ja jossa
saattoi olla tunnetta, ettei asioihin voi paljon vaikuttaa. Epärealistista
minäkuvaa, itsetunnon heikkoutta ja sosiaalista laskua liittyi todennä-
köisesti joihinkin tapauksiin (6. joukko). Helposti luopumiseksi tul-
kittiin tässä huomattava epäsuhta ilmoitetun tavoitteen ja valitun toi-
minnan välillä, vaikka ilmoitettu tavoite olisi vastannut paremmin
ensimmäisen tutkimusvaiheen koulumenestystä kuin valittu toiminta.
Pitkän koulutusajan koulutusammatteja jäi eri syistä saavuttamatta, ja
tavoitteita muutettiin nopeasti ansioihin johtaviin koulutusammattei-
hin. Esimerkiksi tavoitteena ollut yliopistossa opintojen jatkaminen
vaihtui lyhyen harkinnan jälkeen koulun keskeyttämiseen ja ansiotyö-
hön menoon tehtaaseen, missä oli päähänpiston luonnetta.

Tapauksista saattoi todeta, että vanhempien ja lapsen koulutus-
tasotavoitteiden mennessä eri suuntiin, lyhyemmän koulutuksen ta-
voitteilla oli suurempi todennäköisyys toteutua, olivat ne kumman ta-
hansa. Jotkut työväestöön kuuluneet vanhemmat olivat olleet lukioon
menoa vastaan taloudellisista syistä ja halunneet lapsen pian hankki-
maan toimeentulonsa. Päähenkilön halu jatkaa koulunkäyntiä jäi sil-
loin häviölle. Siihen saattoi vaikuttaa myös perheen taloudellisen tilan
äkillinen heikkeneminen. Näissä tapauksissa vanhempien toiveet vai-
kuttivat koulutusammatin valintaan ratkaisevasti. Tapausten perusteel-
la voi sanoa vanhempien lyhyeen koulutukseen tähtäävien tavoitteiden
muuttaneen päähenkilön koulutustavoitteita.
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Heikko koulumenestys ja korkealle asetettu uratoive vaikuttivat
johtaneen heikompaan ammatilliseen sijoittumiseen kuin samanlainen
koulumenestys, mutta realistiset tavoitteet. Kyseessä saattoi olla taipu-
mus kieltää epämieluisia tosiasioita tai olla tunnistamatta niitä, mitä
seurasi itsetunnon ja voimavarojen menetys epäonnistumisen kohda-
tessa. Parhaiten vaikuttivat onnistuneen ne, joilla oli ollut jo koulu-
aikana määrätietoinen ja selkiytynyt ammatillinen tavoite, realistinen
minäkuva ja hyvä itsehallinta. Tavoitteen realistinen asettaminen vaati
sekä itsetuntemusta että alalle pääsymahdollisuuksien tuntemista.
Realistisella minäkäsityksellä tarkoitetaan tässä sekä omien mahdolli-
suuksien että rajoitusten näkemistä.

5.3.2 Vastaamatta jättäneiden vanhempien vaikutus tuloksiin

Vanhempien kyselyyn ja lapsen koulutustavoitteita koskeneeseen
kysymykseen vastaamatta jättäneiden vanhempien lasten omat koulu-
tustavoitteet toteutuivat myöhemmin merkitsevästi heikommin (41 %,
9/22) kuin vastanneiden vanhempien lapsilla (71 %, 37/52). Kyselyyn
vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden vanhempien lasten omat kou-
lutustavoitteet eivät poikenneet toisistaan merkitsevästi (keskiarvot
5,2 ja 4,8; erotus 0,3; vaihteluväli 1–7). Vastanneiden vanhempien las-
ten omien tavoitteiden ja toteutuneen koulutustason välinen ero ei ol-
lut kovin suuri eikä merkitsevä (keskiarvot 5,2–4,9). Vastaamatta jät-
täneiden ryhmässä sen sijaan omien tavoitteiden ja toteutuneen koulu-
tuksen erotus oli merkitsevä (keskiarvot 4,8–3,7; t = 2,76, p < = 0,01,
N = 22). Lisäksi vastaamatta jättäneiden vanhempien lasten koulutus-
taso jäi kokonaisuudessaan merkittävästi ja merkitsevästi vastanneiden
ryhmää alemmaksi (keskiarvot 4,9–3,7; t = 3.22, p < = 0,01, N = 22 ja
52).

Vastaamatta jättäneiden vanhempien lasten melko merkitsevästi
muita heikommalla koulumenestyksellä oli epäilemättä jonkin verran
yhteyttä myöhempien koulutustasotavoitteiden em. heikompaan to-
teutumiseen (keskiarvot 7,0–6,3; t = 2,10, p < = 0,05, N = 22 ja 52).
Se ei kuitenkaan ole riittävä selitys, koska myös heikko koulumenes-
tys oli seurausta joistakin taustalla vaikuttavista tekijöistä. Äidin kou-
lutustaso oli yksi taustamuuttujista, jolla havaittiin tässä jonkin verran
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yhteyttä koulumenestykseen.  Vastaamatta jättäneissä vanhemmissa
äitien koulutustaso oli melko merkitsevästi alempi kuin vastanneiden
joukossa (keskiarvot 2,6–1,7; t = -2,15, p < = 0,05, N = 22 ja 52). Vas-
taamattomien joukossa oli tosin joitakin hyvin koulutettuja. Vastaa-
matta jättämiseen on varmasti monia syitä, aikapulasta lähtien.

Vastaamattomien vanhempien lasten heikompi koulumenestys ja
myöhemmin heikompi koulutusura liittyivät haastattelutietojenkin pe-
rusteella useissa tapauksissa vanhemman/vanhempien aikapulaan, jak-
samiseen, taloudelliseen tilanteeseen tai vähäiseen lapsen koulunkäyn-
nistä kiinnostukseen. Siihen suuntaan voi vaikuttaa, että vastaamatta
jättäneiden lapsista 36 % oli yksinhuoltajaperheistä ja vastanneiden
vanhempien lapsista 21 %, vaikka ero ei ollutkaan merkitsevä. Yksin-
huoltajien selvästi suurempi osuus vanhempien kyselyyn vastaamat-
tomien joukossa viittasi monilla mm. kiireeseen ja voimien puuttee-
seen vastaamattomuuden syynä. Lapsi-vanhempisuhteissa ei kuiten-
kaan ryhmien välillä ollut juuri eroa.

Vanhempien kyselyyn vastaamatta jättäneiden vanhempien lap-
silla havaittiin masentuneisuutta ja alakuloisuutta, millä toisaalta oli
yhteyttä isän heikkoon koulutustasoon (r = -0,45, p < =  0,05, N = 22).
Vastaamatta jättäneiden vanhempien lapsilla muita useammin havaittu
masentuneisuus ja alakuloisuus eivät selity isän tai vanhempien kou-
lutuksella, vaan joillakin siihen liittyvillä muilla elämän olosuhteilla
kyseisessä joukossa. Lisäksi vastaamatta jättäneiden vanhempien ma-
sentuneista lapsista kaikki olivat tyttöjä. Täysin ei voi sulkea pois
sattumaa pienestä lukumäärästä ja tyttöenemmyydestä johtuen. Kui-
tenkin poikia oli vastaamatta jättäneiden vanhempien lapsissa likimain
samassa suhteessa kuin koko joukossa (41 % ja 38 %), samoin koko
joukossa masentuneisuutta ja alakuloisuutta oli yhtä lailla tytöissä
kuin pojissakin. Tapauksittain tarkasteltuna masentuneisuutta oirehti-
neiden perheissä oli ollut erilaisia, usein traumaattisia ja yksinhuolta-
juuteen johtaneita tapahtumia ja siihen liittyneitä oireita, esimerkiksi
vaikeus sopeutua vanhempien eroon, isän alkoholiongelmat ja erilaiset
muut vaikeudet useimmin isäsuhteessa, äitisuhteessa tai molemmissa,
tietymättömissä oleva ja epäsosiaalista elämää viettävä isä, vanhem-
man itsemurha tms. Erilaisia vaikeuksia oli ollut tiettävästi myös tyt-
töjen veljillä ja onkin mahdollista, että pojat oirehtivat eri tavalla.



222 Tuulikki Kärkkäinen

Lasten itsensä esittämien koulutustasotavoitteiden toteutumatto-
muus johtui ehkä siitäkin, että vanhempien odotuksissa ja kiinnostuk-
sessa lapsen koulunkäyntiä kohtaan saattoi olla em. syistä monenlaista
epävarmuutta tai ristiriitaisuutta. Vastaamatta jättäneiden vanhempien
lasten muita heikompaan koulutustasotavoitteiden toteutumiseen yksi
mahdollinen selitys voi olla se, että vanhempien ja lasten itsensä ta-
voitteiden ristiriitaisuus johti todennäköisimmin alimpien tavoitteiden
toteutumiseen, kenen osapuolen ne sitten olivatkin. Vastaamattomien
vanhempien lasten koulutustavoitteet korreloivat heidän äitiensä kou-
lutustasoon heikommin, mutta isien koulutustasoon paremmin kuin
koko joukossa, vaikkakaan toisen ryhmän pienuuden vuoksi ei merkit-
sevästi. Se kuitenkin antoi viitteitä siitä, että vastaamattomien van-
hempien osajoukossa isän koulutus ja koulutustavoitteet lapsen suh-
teen saattoivat vaikuttaa enemmän kuin vastanneiden vanhempien
osajoukossa. Vastaamatta jättäneiden vanhempien koulutustasojen sel-
vää eroa vastanneisiin verrattuna voi selittää se, että äidin ja isän kou-
lutustavoitteet lapsen suhteen olisivat poikenneet muita enemmän.

5.3.3 Sukupuolen ja tovereiden mukaiset valinnat

Muita vaikuttaneita tekijöitä, joita ei voitu muodostaa polkumalliin
omiksi muuttujikseen, olivat aivan ilmeisesti myös sukupuolen mu-
kaan perinteiset valinnat (mm. Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho
1985; Puhakka 1997) ja tovereiden tekemät koulutusammatin valinnat.

Pojat vaikuttivat hakeutuneen kuin yhteisestä päätöksestä koulu-
luokkien pienryhmittäin samoille ammattikoulun linjoille. Toisen luo-
kan pojista hakeutui kaupallisen alan koulutukseen 6 (6/14, 43 %) ja
toisen luokan pojista vain yksi (1/14). Vastaavasti toisesta luokasta
hakeutui teknisen alan koulutukseen 9 (9/14, 64 %) ja toisesta luo-
kasta vain kaksi (2/14). Toisen luokan pojat valitsivat siis kuusi kertaa
useammin kaupallisen alan kuin toisen luokan pojat. Vastaavasti toi-
sen luokan pojat hakeutuivat 4,5 kertaa useammin teknisen alan kou-
lutukseen kuin toisen luokan pojat. Edellisten vertailujen perusteella
voidaan arvioida, että poikia, joiden valintaan saattoi vaikuttaa ratkai-
sevastikin tovereiden koulutusammatin valinta, oli 43 % kaikista po-
jista:
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(6 - 1)/14 + (9 - 2)/14 = 12/28 = 0,43.

Myös koulutuspaikkojen saatavuus on ohjannut jonkin verran koulu-
tusammattiin hakeutumista, mikä hiukan pienentää edellistä arviota
ryhmäkäyttäytymisen vahvuudesta. Kouluaikaan poikien tyttöjä suu-
rempaan ryhmäpaineeseen kuitenkin viittasivat myös koulussa annet-
tujen rangaistusten perustelut ja niiden taustoja valottaneet luokanval-
vojan ja rehtorin haastattelut. Poikien keskuudessa oli joukolla kiu-
saamisia, kun taas tytöillä ei ilmennyt silloin vastaavanlaisia. Pojilla
näytti vallinneen tyttöjä enemmän kovan ja vahvan oikeudet, joihin
heikompien oli ollut mukauduttava tai alistuttava.

Sukupuoli vaikutti ammattialojen valintaan hyvin perinteiseen
suuntaan – pojilla enemmän kuin tytöillä. Tovereiden ammatinvalin-
nat näyttivät vahvistaneen pojilla sukupuoliroolisidonnaista ja mie-
histä koulutusalan valintaa. Vaikka tyttöjen koulutusammatin valin-
nassa ei ollut havaittavissa koululuokittain vastaavanlaista kasautu-
mista kuin pojilla, sekin oli lähes poikkeuksetta perinteistä. Pojat ha-
keutuivat enimmäkseen tekniselle tai kaupalliselle alalle, tytöt kaupal-
liselle ja hoitoalalle (liite 16 b). Erilaisiin muihin taito- ja taidealojen
koulutuksiin hakeutuivat enimmäkseen tytöt. Tyttöjen ammatinvalin-
nat hajosivat näin useammille aloille kuin pojilla. Epätavallisia am-
matinvalintoja yhtä reipasta poikkeusta lukuun ottamatta ei juuri ollut.
Sekä tytöt että pojat hakeutuivat yhtä lailla kaupalliseen koulutukseen,
mikä oli samalla yleisin valinta. Kaupallinen ala oli näennäisesti su-
kupuolineutraalein, mutta todellisuudessa se kätki sisälleen naisille ja
miehille tyypillisiä työtehtäviä (liite 16 b). Valintojen vertailu luokit-
tain sukupuolen mukaan antoi käsitystä ratkaisujen monisäikeisyydes-
tä.

5.4 Malli koulutuksen kulttuuripääomien ja lapsi-
vanhempisuhteiden yhteydestä elämässä selviytymiseen

Tarpeisiin perustuvista elämänlaadun osatekijöistä muodostetun elä-
mässä selviytymisen muuttujan muodostaminen ja sisältö selvitettiin
luvussa 4.4.2.  Eräinä elämässä selviytymisen ennustemuuttujina siinä
olivat äiti- ja isäsuhteet, joiden muodostaminen ja sisältö selitettiin
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luvussa 4.4.5.  Kyseessä oli vanhempien kasvatustapojen ja kypsän
vanhemmuuden mittari, joka sisälsi lapsen kasvun tarpeista johdettuja
osatekijöitä lapsen kokemana, mm. lämmintä kannustamista, oikeu-
den- ja johdonmukaisuutta, kannanottojen perustelemista ja lapsen
kuuntelemista, kiinnostusta lapsen koulunkäynnistä ja rajoja, ei ”aina
kivuutta”. Tässä käytetään käsitettä lapsi-vanhempisuhteista sen vuok-
si, että ne olivat lapsen arvioita siitä, millaisena hän kouluikäisenä
koki vanhempiensa suhtautuneen em. kasvattajuuskysymyksissä. Lap-
sen kokemana em. vanhemmuuden oletettiin aikaisemman tutkimus-
tiedon mukaan lisäävän elämänhallinnan voimavaroja, sosiaalista ja
henkistä pääomaa, ja siten parantavan myöhempää elämässä selviy-
tymistä myös aikuisikään. Ne luovat osaltaan sosiaalista pääomaa.

Kouluaikaista lapsi-vanhempisuhdetta tarkasteltiin tässä ennus-
teena elämässä selviytymisen kannalta. Teorioiden mukaan sosiaalis-
ten pääomien, kuten hyvien perhesuhteiden ja niidenkin kautta synty-
neiden sosiaalisten suhteiden, oletettiin lisäävän monilla tavoin elä-
mänhallinnan ja elämässä selviytymisen voimavaroja. Elämänhallin-
nan voimavaroja on katsottu periytyvän myös mm. vanhemmuuden
psykososiaalisena perimänä, parisuhteen tunnemalleina, vanhemmuu-
den ja muina käyttäytymismalleina.

Vanhemmilla lapsen suhteen olleiden ja hänen omien koulutusta-
voitteidensa oletettiin ennustavan koulutukseen vaikuttavina myös
elämässä selviytymistä. Koulutusta ja ammattia on pidetty välineinä
erityisesti aineellisten, mutta myös kulttuuristen elämänhallinnan
voimavarojen kartuttamisessa. Koulumenestys on monien tutkimusten
mukaan parhaita myöhemmän menestymisen ennusteita. Koulutuksen
kulttuuriperimän aiemmin tässä käsitelty malli sisältyy oletuksineen
elämässä selviytymistä ennustavien tekijöiden malliin.  Koulutuksen
ja ammatin paikalla kuvassa 5–3 oli koko elämässä selviytymisen
muuttuja.

Myös koulutus ja ammatti sisältyivät tässä eräinä osina elämässä
selviytymisen muuttujaan (v. 1994 elämänlaadun osatekijöistä muo-
dostettuun), jota pyrittiin ennustamaan v. 1976 tiedoilla. Toteutunut
pohja- ja ammatillinen koulutus sekä ammatti ovat luonteeltaan ns.
viivästettyjä muuttujia (Roos 1971, 38–39). Viivästettyjen muuttujien
ilmaisema tilanne ei ollut olemassa ensimmäisessä aineiston keräys-
vaiheessa, vaan ne sijoittuivat ajallisesti ensimmäisen ja toisen aineis-
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tonkeruun välille. Em. perusteilla koulutusta ja ammattia ei voitu ottaa
mukaan selittävinä muuttujina tähän elämässä selviytymisen tarkaste-
luun.
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5.5 Koulutuskulttuuriset pääomat ja sukupuoli elämässä
selviytymisen ennusteina

5.5.1 Koulutustavoitteiden, koulumenestyksen ja -käyttäytymisen
yhteys elämässä selviytymiseen

Kuvassa 5–4 on esitetty polkumallin tulokset päähenkilön elämässä
selviytymisestä.

Mallissa korostuu koulutuksen merkitys monella tavalla, erityi-
sesti millainen oli päähenkilön koulumenestys lapsena ja millaisia
koulutustavoitteita vanhemmat lapselle asettivat.

Koulutuksen merkitys tämän tutkimuksen päähenkilöiden elä-
mässä selviytymiselle on havaittavissa visuaalisestikin liitteestä (liite
17), jossa kunkin ryhmän moodi on lihavoitu. Kaikilla parhaiten elä-
mässä menestyneillä oli pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto. Pohja-
koulutus-tason nousu heikoimmin elämässä selviytyneistä parhaiten
selviytyneisiin oli melko ilmeinen, mutta koulutuksen taso ei kasvanut
kuitenkaan lineaarisesti, vaan kuten koulumenestyksessäkin todettiin
kaksihuippuisuus. Kolmanneksi suurin pohjakoulutustason keskiarvo
oli toiseksi heikoimmin selviytyneillä. Siihen vaikutti mm. jälkeen-
päin, aikuisena, loppuun saatettu koulutus. Ylioppilastutkinto oli lähes
puolella toiseksi parhaiten selviytyneistä, mutta tässä myös toiseksi
heikoimmin selviytyneistä (jälkimmäinen varauksella joukon pienuu-
den aiheuttaman sattumariskin vuoksi). Heikoimmin selviytyneistä ei
kenelläkään ollut ylioppilastutkintoa. Pohjakoulutuksesta on otettava
huomioon, että aineiston valinnan vuoksi pienin pohjakoulutus tässä
olisi pitänyt olla periaatteessa nykyiseen peruskouluun rinnastettava
keskikoulu (luku 5.1, taulukko 5–2). Se, että joillakin pohjakoulutus
oli alempi, johtui siitä, että muutama jätti keskikoulun neljänteen
luokkaan. Siihen aikaan heidän tulkittiin keskikoulun neljännen luo-
kan jälkeen täyttäneen oppivelvollisuutensa. Muutama oli lähtenyt
ammattikouluun käymättä keskikoulun viimeistä luokkaa.
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Pa rh ait en el ämä ssä  s elv iyt yne is tä täs sä  2/ 3:l la  ol i k or kea koul ut utki nt o.
To is eks i p ar hai ten  s elv iyty ne illä  o pis tota so ine n tut kin to  ol i y le isi n, no in
pu ol ell a. Ke ski mmä is essä  j ouk oss a yle isi n oli  amma tti ko ulu tu tki nto ,
ru ns aal la pu ole lla . Hei koi mmin elä mä ssä  se lv iyty ne ilt ä a mma ti lli nen 
ko ul utu s y le isi mmi n puu ttu i, lä hes  p uol elta . Kou lut us amma tt ien  ar vo s-
tu se rot  ol iv at täs sä  er itt äi n s uur et  pa rha it en elä mä ssä  se lv iyty ne ist ä h ei-
ko immin  se lv iyt yne is iin  (Rau hal an as te ik oll a k es kia rvo  5 1,7 , v ai hte lu-
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vä li  43 ,9– 64 ,1) . Myö s s iin ä oli  sa ma nla ine n epä sää nnö ll isy ys  ku in ko u-
lu me ne sty kse ss äki n.

Tä ss ä o pet ta jie n ar vio inn ei sta  mu od ost ett u koulu kä yttä yt ymi spi ir -
te ide n muu ttu ja  si säl si  ai kai se mpi en  tu tki mu ste n p er ust eel la  a rvi oide n
el ämänha lli nt aa edi st ävi ä o sa tek ijö it ä. Sik si  se n o le tet tii n voi van  e nnu s-
ta a täs sä el ämä ssä  s elv iyt ymi st ä. Kou lu kä yttä yt ymi nen  ( v. 197 6)  ei  ol e
tä ss ä muka na  ai nak aa n y ksi se lit te is est i s el ittä vä nä elä mä ssä  se lv iyty mi s-
tä  ( v. 199 4)  te kijä nä , v aan  i ndi ka at tori na , k osk a sil lä on  jo  ai emmi ssa 
ka sv atu sta us to is sa ja ko ulu til ante is sa omi a sel ittä vi ä t eki jö itä . Sen  vo i
nä hd ä myös  v äli mu ut tuj ana  e lämäss ä sel viy ty mi ses sä. Se h eij as taa  he n-
ki st ä j a s os iaa li st a p ääo ma a s isä ltä vä ä p eri mä ä, sos ia lisa at ion  ka ut ta si-
sä is tyne it ä k äyt tä yty mi s- ja to imi nta ta po ja  ja  so si aal ise n toi min na n s ään -
tö je n h all it se mi st a. Pe rit ty inä  pä äo min a käy ttä yty mi spi irte et  ku ite nk in
aj an  my ötä  myös  va ik utta va t e lämäs sä sel vi yty mi se en , mm. mu ide n v oi-
ma va roj en ka rtu tta mi se en  se kä er ila is ten  hy vi en asi oi den  sa av utta mi see n
so si aali ste n tai toj en  ja  he nki st en voi ma va ro jen  av ul la.

Po lk uma lli  e i tu ken ut ol etu sta , ett ä l ap sen  omat  ko ulu ai kai set  k ou-
lu tu st avo it tee t o li siv at en nus tane et  el ämä ss ä s elv iy tymist ä enä ä s en  jä l-
ke en , k un hä nen  ko ul utu sta vo itt een sa  ol i t ot eut unu t. Se n s ij aan  ma ll i t uki 
ki ista tta  merk its ev äst i v an hemmil la  l aps en 14 –15 -vuo de n k oul ui ässä  o l-
le ide n tav oit te id en pit kä aika is ta vai ku tu st a l aps en  el ämä ss ä. Se on  tu lki t-
ta vi ss a s osi aa li st en pää omien  va ik utu kse ks i, mik ä näk yi aiku is ikä än tu l-
tu a kou lutu kse st a a mma tt iin  si ir tymise ssä  j a t yöe lä mää n s ij oit tu mi ses sa .
Jo il lak in se  me rki ts i v anh empie n y ri tyk sen  p alve lu kse en  tu loa , työ n
ha nk kimise ssa  a vun  sa amist a j a joi lla ki n yri ttä ji en  la psi lla  o man  yr it yk-
se n peru st ami st a. Mm. k oul utu sta vo itte ide n sek ä k ou lume ne sty ks en
ka ut ta tau st all a v ai kut ti va nhe mpi en  ko ulutu s.

Jo pa  14 –15 -v uod en ik äis ill ä kou lul ai si ll a t ode tt u k oul umene sty s
en nu sti  os al taa n e lä mäs sä se lvi yty mi stä . Se hei ja sti  il me ise sti  t avo itt ee l-
li su utt a j a yle ist ä ase nno it umi st a t eht äv ien  s uor itt amise en. Koul u-
me ne sty s o li  yk si mo nis ta el ämä ssä  s elv iyt ymise n e nn ust avi st a t eki jö is-
tä . Se ei pr ede sti no inu t elä mäs sä  se lvi yt ymi stä  k ump aan ka an suu nt aan ,
mi tä  os oit ti  ko ulu me ne sty ste n suu ri va iht elu vä li  my öhe mmin elä mä ssä 
se kä  hy vin  e ttä  he ik ommin se lvi yt yne ill ä. El ämä ss ä p arh ai ten  se lv iy-
ty ne ill ä k ou lumen es tys  ol i oll ut yl een sä hy vä tai  e rinomai nen  –  eikä  ke -
ne llä kä än hyvi n huo no. Koul uai ka na  ky sel ya jan koh da n v iimei sin  lu ku ai-
ne id en kes ki arv o o li  ol lut  e lämäss ä par ha it en sel vi yty ne il lä 8,7  ( vai htelu -
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vä li  7,2–9 ,8 ) j a h ei ko immi n sel viy ty nei llä  5 ,8  ( vai hte lu vä li  4,9–7 ,4 ).
Ke sk iar voj en  mo odi n muu tos  o li mel ko  li nea ar ine n s uh te es sa elämä ssä 
se lv iyt ymi se en . Koul ume ne sty ks en kes ki arvo t eiv ät ku ite nka an  no uss ee t
tä ys in lin ea ari ses ti , v aan  t ois eks i hei koi mmin elä mä ssä  se lv iyt yne id en
ry hmä n kes ki ar vo  p oik kes i yle ise st ä t ren di stä  y lös päi n (li ite  1 7). Al un 
pe ri n t ämä  j ouk ko er ott ui he iko immin  se lvi yt yne is tä sil lä  peru ste el la,
et tä  he  ol iv at rat ka iss eet  j onk in el ämä nsä  i son  on ge lma n myöhe mp ää
el ämäss ä s el viy ty mi smahd oll isu ut taa n mer kit tävä sti  p ara nta va lla  t ava lla ,
jo ku  es ime rki ks i s aat ta mal la ke ske n j ät ety n k ou lut uks en sa aik ui sen a
lo pp uun . Sen  er ott umine n k es kia rvo je nki n p er uste el la loo gi ses ta tr en-
di stä  t uki  ka hd en hei ko immin se lvi yty ne en  ry hmä n pit ämi st ä e ril li sin ä,
va ik ka ryh mä ko on  p ie nuu s e de lly tt ää var au kse lli su ut ta pää te lmi ss ä ( N =
6) . Poi kke ama o li mi ele nki in to in en. To is eks i h ei ko immin  se lv iyt yne ide n
jo uk oss a o li  my ös se lla isi a, jo ide n kou lume ne sty s 14– 15- vu oti aan a oli 
en na koi nu t par emp aa  el ämä ss ä s elv iy ty mi stä  ku in mi lla ise ks i h eid än  el ä-
mä nk aar ensa  o li muo to utu nut  a iku isi kä än ja ha ast att elu aj an ko ht aan 
me nn ess ä. Tu lok set  t uki vat  s itä , e tt ä o sa ko ulu me ne sty kse n enn ust ea r-
vo st a k ana vo itu i v an hemmil la  la pse n suh tee n oll eid en  si llo is ten  ko ul u-
tu st avo it te id en kau tt a. Tu lok set  t uki vat  s itä , e tt ä o san  e päs ään nö lli syy-
de stä  k oul ume ne sty kse n ant ama an  el ämä ss ä s elv iy tymise n enn ust eese en 
ai he utt iva t sos iaa li sen  pe ri män  te ki jät . J os  mi tää n mui ta en nus temu ut tu -
ji a ei oli si  ol lut  t ied oss a, tä ssä  a ine ist os sa 14– 15 -vu oti aa na mit attu  k ou-
lu me nes tys  e nnu st i 3 4–3 5- vuo tia ak si elä mä ssä  se lv iyt ymi st ä y ksi nä än -
ki n noi n l äh es 30 %.

Ma ll i t uki  o let usta , ett ä myö nte ise t kou lukä yt tä yt ymi spi ir te et  ol iva t
ko ulu me nes tyk se n t aus ta lla  ja  i ndi kaa tt ori n l uo nto ise na  ri nna kk ain en
mu uttu ja . I lma n tie toa  k oul ume ne sty kse st ä, pel kä stä än ka ikk i k ou lukä yt -
tä yt ymi spi ir tei den  f akt ori mu uttu ja t o lis iv at ant an eet  lä he s y htä  h yvä n
(n oi n 2 9 %) elä mäs sä  se lvi yt ymi se n e nnu ste en  ku in ko ulu men es tys  yk-
si nä än ja my önt eis te n kou luk äy ttä yty mi spi ir tei den  y hdi ste lmämu utt uja 
(l ii te 9) pe lkä stä än kin  lä he s 2 5 % e nnu ste en . Opet ta jie n o ppi la is sa ha-
va it semat po sit iivi se t k äyt tä yty mis pi irt eet  e nna koi va t myöh empää  el ä-
mä ss ä s elv iy ty mi stä  pa re mmi n k ui n v ast aa vat  pi ir tee t k ää nte isinä . Tul os
tu ki  ol etu st a, ett ä k ou lukä yt tä yt ymi sp iir te et  ol iva t suu rimma lt a o sal ta an
hy vi en kas vu olo jen  j a h yvä n kas vu il ma pi iri n i nd ika at tore it a, mui de n e lä-
mä ss ä s elv iy tymise n voi mav aro je n rin nak ka is mu ut tu ji a, jot ka  jo htu iva t
ni it ä e del tä nei stä  y hte isi stä  t eki jö is tä. Ne  v oi vat  il me tä eri  t avo in  er i o lo -
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su ht eis sa, e simerk ik si  s en muk aa n, mit en  va paa st i k asv at usno rmit sekä 
yh te isk unn an  ar vot  j a n ormit  ra joi tt ava t t ai  su osi va t n iide n ilma ise mi sta .
La ps i-v anh empi su hte il la oli  o let ett ua  va iku tu sta  he nk ilö n k oulu kä yt -
tä yt ymi sp iir te isi in , v aik ka  tu los te n ant ama  t uki  nä il lä muu tt uji ll a j äi va a-
ti ma tto ma ks i j a i sä suh de tä ssä  me rk its evy yd eltä än  kr iit ti sen  ra ja n t unt u-
ma an . Enit en  me rki ty stä  la ps en elä mä ssä  s elv iyty mi st ä e distä ne isi in 
kä yt täy ty mi spi ir tei sii n näy tti  t äss ä o ll een  äi di n l ämp imy yd ell ä s ek ä i sän 
ka nn ust avu ud ell a j a tun nus tu sta  an ta nee lla , kes kus te le val la ja  ku unt el e-
va ll a a sen te ell a l ap see n.

Ne ga tii visi st a k oul uk äyt täy ty mi spi irte is tä elä mä ssä  se lv iyt ymi se n-
nu ste tt a n äyt ti  hu ono nt ane en jo nki n v er ra n mui ta en emmän ma sen tun ei-
su us  ja  al ak ulo isu us  se kä ly hyt jän ni tte is yys  ja  k esk itt ymi sk yvy tt ömy ys .
Hä iri kk öisy ys  ol i l ie väs ti ne gat iiv in en, mu tt a e i y ks inä än ko vin  hy vä 
en nu ste . Enn uste  e lämäss ä sel viy ty mi se ll e o li pa rempi  u sei mmi ll a s ell ai-
si ll a k oulu ss a h eik os ti men es tyvi ll ä, joi ll a k oul ua ika na il men i o ma pä is tä
ja  v oimaka sta  murro si älle  o min ais ta  kä ytt äy tymist ä, ku in ni ill ä h ei kos ti
me ne sty vi llä , jot ka ol iva t mas ent une it a, ala kulo is ia ja sy rjä än ve täy ty vi ä.
Ma se ntu ne isu ut ta oir eh ti va  ja  s yrj ään  v etä yty vä  op pil as  jä i k oulu ss a h el-
po st i h uomi ot ta. Hä ir ikö ide n par emma n sel vi yt ymi se n mas ent un eisu ut ta
oi re hti nei si in ja sy rjä än ve täy tyv ii n v err at tui na vo i k ats oa  li itt yn een  jo il-
la ki n t oimin na ll a r eago imise en  ja  ta ht oon . J oi ssa ki n häi rikö is sä  h ava it-
ti in  my ös li evi ä mas entu ne isu us oire ita . Häi ri ök äyt täy ty mi ne n y hdi st y-
ne en ä mase ntu ne isu ute en  an toi  t äss ä h iu kan  he ik omman en nuste en  ku in
pe lk kä häi ri kkö isy ys . Häiri ök äyt tä yt ymi ne n saa tto i myö s i nd iko id a j os-
sa ki n mää rin  mase ntu ne ita  s uur emmis ta  v oimava ro is ta – e hk ä mase n-
nu kse n kar ko tt ami se st a t oimi nn all a j a sen  ko hd ista mi se st a u lko pu ol isi in.
He ik omp i e nn ust e o li  ni ill ä, jo ill a häi rik kö isy yt een  yh ty i mase nt une isu u-
te en  ja  it se tuh ois uu te en kin  vi it taa via  p iir tei tä . Kou lua ik ana  1 4–1 5-v uo -
ti ai na häiri ök äyt tä yt yjä t j ak aan tui va t t äss ä 34– 35- vu oti ain a elä mäs sä  he i-
ko immin  se lv iyt yne is tä toise ks i p arh ai ten  se lv iyt yne isi in . Suur in  os a, yl i
pu ole t (7/ 12) , kou luh äi rikö is tä sij oi ttu i k es ki mmäise en  el ämä ssä  s elvi y-
ty mi sr yhmä än , k aks i toi sek si  pa rha as een  ja  k olme h ei ko immi n sel viy ty-
ne ese en  ry hmä än . Hajo nn an voi  y mmä rtä ä sil tä po hja lta , ett ä e ri la is et
sy yt  va iku tt iva t h äi riö käy tt äyty mi sen  ta us tal la. Yksi  ta us tat eki jä  o li lap-
si -v anh empi su hde . Mm. so si aali se n p er imä n t ek ijä t j a voi mav ara t yh-
di sty ne inä  my öh empi in  el ämä no los uhte is iin  va ik utt iva t elä mäs sä  se l-
vi yt ymi se en  er i t av all a e ri  he nki lö ill ä.
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5.5.2 Sukupuolen yhteys elämässä selviytymiseen

Tässä luvussa tarkastellaan myös kodin ulkopuolella vaikuttavista
kulttuurisista taustatekijöistä sukupuolen yhteyksiä elämässä selviyty-
miseen. Tässä sukupuolella tarkoitetaan sosiaalista sukupuolta (gen-
der), joka on yhteisön arvoista, arvostuksista ja normeista kulttuuri-
sesti määräytyviä käsityksiä sukupuolten ominaisuuksista ja sukupuo-
lirooleista sekä niiden vaikutuksesta yksilön sukupuoli-identiteettiin
sekä rooliodotuksiin, mm. miehille ja naisille sopivista koulutusalois-
ta, ammateista ja käyttäytymisodotuksista. Yhtä hyvin voisi puhua
kulttuurisesta sukupuolesta, koska sukupuolen vaikutus henkilön ase-
maan, häneen asennoitumiseen ja hänen omaan identiteettiinsä riippuu
yleensä kulttuurisista tekijöistä. Sosiaalinen sukupuoli tosin viittaa
sanana enemmän sosiaaliseen asemaan ryhmän jäsenenä, esim. äitinä,
tyttärenä, puolisona jne., ja niissä asemissa sukupuolen perusteella
yksilöön kohdistuviin rooliodotuksiin ja -rajoituksiin. Jotkin niistä
voivat perustua biologisiin tosiasioihin, kuten äitiyteen ja isyyteen,
mutta rooliodotukset sinänsä ovat kulttuurisia, kuten millaisia ovat
normit, arvot ja asenteet, jotka koskevat mm. vanhemmuutta, sukupol-
vieroja ja vanhempi-lapsisuhdetta. Sukupuoli on kaksiluokkaisena ja
laatueroasteikollisena muuttujana ongelmallinen monimuuttujamene-
telmissä. Se oli syy siihen, että sukupuolen mukaisissa tarkasteluissa
käytettiin ristiintaulukointia miesten ja naisten elämässä selviytymistä
sekä ammatillista etenemistä koskeneissa tarkasteluissa.

Tyttöjen ja poikien menestymisennusteiden erot näkyivät jo siinä,
että parhaiten menestyneillä tytöillä lukuaineiden keskiarvolla mitattu
koulumenestys oli ollut yleensäkin erittäin hyvä, 8,4–9,8 (keskiarvo
9,2) ja vastaavasti pojilla 7,2–9,3 (keskiarvo 8,2). Sen voi tulkita niin,
että tytöiltä vaadittiin yleensä paljon enemmän ponnisteluja elämässä
menestymiseen mm. ammatillisesti. Sukupuolta ei ole luettu hyvin-
voinnin osatekijöihin kuuluvaksi, mutta se vaikuttaa tosiasiallisesti hy-
vinvoinnin jakoon, esim. ammatilliseen asemaan ja työstä maksetta-
vaan palkkaan. Sukupuolten menestymiseroja tarkastellaan tässä kou-
lutuksen tai ammatillisen etenemisen perusteella. Taulukossa 5–8 ovat
päähenkilön korkeakoulu- tai ammatillinen koulutus ja ammatin ar-
vostus.
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Toteutuneiden koulutusalojen status oli tässä naisilla hiukan kor-
keampi kuin miehillä. Naisten sijoittuminen koulutuksen jälkeen oli
mennyt ammatin arvostuksella mitaten keskimäärin alaspäin ja mies-
ten hiukan noussut 33–34 ikävuosiin mennessä. Naiset sijoittuivat
työelämässä keskimäärin hiukan koulutustasoaan alempiin tehtäviin
koulutusammatin ja haastatteluajankohtaan mennessä toteutuneen am-
matin arvostuksilla mitaten, kun taas miehet olivat koulutusammat-
tiaan arvostetummissa asemissa.

Ta ulukk o 5 –8 . Aineisto n naisten ja miesten kor keako ulu - tai am matillinen kou-
lu tu s ja s en  jälkeisen amm atillisen etenem isen ero t

Sukupuo li N  =  7 4 1 ) Ko rke a-
koulu-  t ai
a mmat illis en
koulut uks en
a rv os t us 
ka

2 ) To te ut u-
nee n amma-
t in a rv o st us 

ka

Ede llis t en
s ta ndar di-
poikkea mis ta 
s uur empi

A mmat in ja 
koulut uks en
a rv os t us te n
e ro tus ( y)  = 
[ 2)  -  1 ) ]
    =  [ x 1  - x2 ] 

N ain en 4 6 5 1,62 5 0,16 7 ,5 3 (s 1 ) -  1 ,4 6  (x 1 ) 

Mie s 2 8 5 1,70 5 2,50 7 ,9 5 (s 2 ) +  0 ,8 0  (x 2 ) 

Ero tu s 0 ,0 8 2 ,3 4 2 ,2 6   ( y) 

Miesten ja naisten ammattien ja ammattiin valmistaneen koulutuksen
väliset erot Rauhalan asteikolla olivat suhteessa standardipoikkeamiin
niin pieniä, etteivät ne olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta erot oli-
vat silti oireellisia ja odotetun suuntaisia. Sen merkitystä kuitenkin
vahvisti tendenssin jatkuminen pitkällä ajanjaksolla, että tytöt pitkällä
ajanjaksolla poikia keskimäärin hiukan paremmasta koulu- ja opiske-
lumenestyksestään huolimatta sijoittuivat työelämään keskimäärin
huonommin. Lisäksi on otettava huomioon, että ammattien arvostus-
ten erot Rauhalan asteikolla ovat yleensäkin merkitsevyystestauksen
eroavuusvaatimusten kannalta pieniä.

Tapausten perusteella sukupuolella ja sosiaalisella perimällä oli
ilmeisesti myös kerrannaisvaikutusta. Työläiskodista lähtevän tytön
tiellä elämässä parhaiten selviytyneiden joukkoon oli vielä muita
enemmän esteitä. Koulussa erittäin hyvin menestyneet, mutta jo am-
matinvalinnassaan vaatimattomasti valinneet, olivat tyttöjä. Parhaiten
elämässä menestyneiden joukossa oli kuitenkin tyttöjäkin, myös työ-
väestön kuuluneiden vanhempien lapsia. Heillä oli ollut poikkeuksel-



Empiiriset tulokset 233

lisen hyvä koulumenestys. Erityisesti työläiskodista lähtöisin olevalle
tytölle sekä huomattava lahjakkuus että ahkeruus olivat välttämät-
tömiä, mutta eivät riittäviä menestyksen edellytyksiä. Koulumenes-
tykseen vaikuttivat myös vanhempien koulutus ja koulutustavoitteet,
hyvät lapsi-vanhempisuhteet ja ettei kasvuoloissa ollut ylipääsemättö-
miä ongelmia, tai ongelmat oli pystytty ratkaisemaan tyydyttävästi,
eivätkä ne kasautuneet. Vanhempien koulutus lisäsi merkittävästi kou-
lutusmotivaatiota.

Tulosten mukaan miesten ammatillinen eteneminen oli keskiar-
voltaan naisia parempi, mutta miehet olivat enemmistönä myös hei-
koimmin elämässä selviytyneiden joukossa jo 34–35-vuotiaina (tau-
lukko 5–9).

Ta ulukk o 5 –9 . Nais-  ja m ies enemm yys  eläm äss ä s elviy tym is luo kis sa

Elä mäs sä 
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t en
o suus 
 %

N ais t en
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t en
o suus 
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Mie s t en
paino -
t et tu
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Mie st en
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4 ,5 –5 ,1 9 5 5 6 6 2 4 4 4 3 8 +  6 

3 ,5 –4 ,4 2 5 1 7 6 8 6 2 8 3 2 3 8 -  6 

2 ,5 –3 ,4 2 5 1 7 6 8 6 2 8 3 2 3 8 -  6 

1 ,5 –2 ,4 6 4 6 7 6 2 2 3 3 3 8 -  5 

0 ,7 –1 ,4 9 3 3 3 6 2 6 6 7 3 8 +  2 9

K aikk i 7 4 4 6 6 2 6 2 2 8 3 8 3 8 - 

Kuten aiemmin on todettu, päähenkilöissä oli tyttöenemmistö, 46 tyt-
töä (62 %) ja 28 poikaa (38 %). Miesten ja naisten osuudet on esitetty
taulukossa 5–9 elämässä selviytymisluokittain. Miesten painotettu
keskiarvo kussakin joukossa oli 0,38, mihin miesten osuutta kussakin
luokassa on verrattava. Jos siis miesten osuus olisi ollut kaikissa em.
joukoissa 38 %, miesten ja naisten elämässä selviytymisessä ei olisi
ollut mitään eroa. Miehiä oli kuitenkin suhteellinen enemmistö sekä
kaikkein parhaiten elämässä selviytyneissä että erityisesti kaikkein
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heikoimmin selviytyneissä. Tässä keskitasoisesti elämässä selviytynei-
den joukossa oli puolestaan lievä naisenemmistö. Erot eivät tässäkään
olleet tilastollisesti merkitseviä osajoukkojen pienuuden vuoksi, mutta
suunta oli odotetunlainen.

5.6 Sosiaaliset pääomat ja vanhemmuuden psykososiaalinen
perimä elämässä selviytymisen ennusteina

5.6.1 Lapsi-vanhempisuhteiden yhteys elämässä selviytymiseen

Äitisuhde (vanhemmuus-kasvattajuus) oli yhdistelmämittarin mukaan
erittäin hyvä yli kolmasosalla (34 %), hyvä (25 %) ja melko hyvä (25
%) molemmat neljäsosalla, melko heikko (7 %) tai heikko (9 %) yh-
teensä niukalla kuudesosalla. Vastaavasti isäsuhde oli erittäin hyvä
(21 %) ja hyvä (22 %) molemmat yli viidesosalla, melko hyvä run-
saalla neljäsosalla (27 %), siltä väliltä (16 %), melko heikko (7 %) tai
heikko (7 %) yhteensä seitsemäsosalla (N = 73) (liite 18). Sekä äiti-
että isäsuhde, vanhemmuus-kasvattajuus molempiin vanhempiin, oli
erittäin hyvä tai hyvä kahdella viidestä (41 %). Äitisuhde oli melko
heikko tai heikko 16 %:lla ja isäsuhde vastaavasti 14 %:lla. Em. pe-
rusteilla ei voi väittää, että murrosiän vuoksi suhde vanhempiin olisi
lapsen kokemana ja kuvaamana yleensä heikohko.

Mainittakoon, että 14–15-vuotiaina kaikista päähenkilöistä 53 %
koki äitinsä ja 39 % isänsä antavan tunnustusta. Ruumiillinen rankaisu
ei ollut kiellettyä päähenkilöiden ollessa lapsia. Ensimmäisessä tutki-
musvaiheessa heistä runsas kolmannes (36 %) ei ollut lapsuudessaan
saanut koskaan ruumiillista rangaistusta, puolet (49 %) oli saanut lie-
vää ja useimmat harvoin, sekä reilu kymmenes (12 %) mielestään
ankaria rangaistuksia. Kolme oli vastaamatta. Ruumiillisen rangais-
tuksen tehoon uskovat isät kuuntelivat lasten mielestä heidän mielipi-
teitään vähän (r = 0,51, p < = 0,001). Ruumiillisella rankaisulla ja
siihen liittyvillä muilla kasvatustavoilla oli jonkin verran yhteyttä
kouluaikana lapsen positiivisina pidettyjen käyttäytymispiirteiden
vähäisyyteen ja hiukan myös fyysiseen aggressiivisuuteen. Rankaisun
kovetessa lapsen ulospäin ilmenevä aggressiivisuus väheni hiukan,
samoin sosiaalisuus, ja sen sijaan jossain määrin tilalle tuli arkuutta ja



Empiiriset tulokset 235

estoisuutta sekä keskittymiskyvyttömyyttä ja lyhytjännitteisyyttä. Ne
piirteet olivat muita jonkin verran yleisempiä myös runsaasti kave-
reitten kanssa aikaa viettävillä.

Lapsi-vanhempisuhteet ovat tutkimusten mukaan vaikuttaneet
myös välillisesti sekä myönteisten että kielteisten mallien ja asentei-
den omaksumiseen. Tässä havaittiin ensimmäisessä tutkimusvaihees-
sa, että kun kouluiässä lapsen mielestä vanhemmat, erityisesti äiti,
suhtautuivat lapseen hyväksyvästi, tämä viihtyi hyvin kotona, myös
ystäviensä kanssa (r = 0,50, p < = 0,01, N = 73). Siinä iässä alkoholin
käyttö oli merkitsevästi muita yleisempää niillä, jotka silloin ilmoit-
tivat käyttävänsä hyvin paljon aikaa kavereiden kanssa ja ilmoittivat
kaverimääränsä erittäin suuriksi (r = 0,42). Kotona ajan viettäminen li-
säsi kasvatusmahdollisuuksia ja valvontaa myös sen suhteen, mitä ys-
tävien kanssa tehtiin.

Lapsi-vanhempisuhteet, ts. vanhemmuus-kasvattajuus lapsen ko-
kemuksina, nousivat elämässä selviytymisen parhaiden ennusteiden
joukkoon, kun elämässä selviytymistä mitattiin elämänlaadun osateki-
jöillä. Tuloksen merkittävyyttä lisäsi se, että lapsi-vanhempisuhteen
mittari muodostui lapsen 14–15-vuotiaana taannehtivasti antamiin
vanhempien kasvatustapoja ja -asenteita luodanneisiin retrospektiivi-
siin vastauksiin. Lapsi-vanhempisuhteiden merkittävyyttä arvioitaessa
on otettava huomioon, että ne ovat vaikeasti mitattavia ja kvantifioita-
via. Muodostettu yhdistelmämittari toimi. Tässä saadut tulokset van-
hempi-lapsisuhteiden vaikutuksesta ovat kuitenkin vaikean mitatta-
vuuden vuoksi oletettavasti todellista vaikutusta pienempiä. Kun äidin
merkitys oli tässä isää suurempi lapsen koulutustavoitteiden ja koulu-
menestyksen kannalta, niin yllättäen isäsuhde ennusti yksittäismuuttu-
jana lapsen aikuisiällä elämässä selviytymistä vähintään yhtä hyvin
kuin äitisuhde. Luonnollisesti ne yhdessä ennustivat parhaiten. Mallis-
sa niitä ei haluttu yhdistää informaation hämärtymisen vuoksi, koska
lapsen äiti- ja isäsuhteilla on teorian mukaan erilainen vaikutus lapsen
eri ikävaiheissa. Isän merkityksen lisääntyminen lapsen aikuistuessa
äitisuhteen kanssa tasavahvaksi oli yllättävää, vaikka isäsuhteen mer-
kityksen onkin kehityspsykologiassa tiedetty murrosiässä lisääntyvän.

Lapsi-vanhempisuhteiden mittarin vaihtelu elämässä selviytymis-
en mukaan luokiteltuna ilmenee taulukosta 5–10. Kaikkien elämässä
parhaiten selviytyneiden sekä äitisuhde että isäsuhde olivat olleet hy-
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viä tai hyvin hyviä (vaihteluväli 4–6). Huomattavaa on, että kenellä-
kään heistä vanhemmuus-kasvattajuus eivät olleet huonoja. Muissa
luokissa vaihteluväli oli ollut suuri, hyvin heikosta hyvin hyvään
(1–6).

Ta ulukk o 5 –1 0. Lapsi-vanh emp isu hd e eläm äs sä selviyty mis en  mu kaan lap sen 
ko uluiässä arvioim in  tekijöin
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1) La ps en  14 –1 5 -v uo tia an a a ntam iin  a rv ioihin p er us tun ut y h diste lm äm uu ttu ja  va nh em p ie n k as va -
tus as en teista  ja -ta vo is ta

Ta rk ast elt ae ssa  to is inp äin , elä mäs sä  se lvi yt ymi stä  l aps i-v an hempis uh -
te en  mu kaa n, yl lät tävä ä oli , e tt ei elä mä ssä  se lv iyt ymi ne n p ara nt unu t t äy -
si n lin eaa ri se sti  la ps i-v anh empi su hte en mu kaa n ( li ite  19 ). Äi ti su hte en
mu ka an elä mä ssä  se lv iyt ymi ne n p ara ni  lä hes  l ine aar ise st i t ois ek si par-
ha as een  äi ti suh tee n arv oon  ( 5) ast i, mu tta  k esk iar vo  ei  pa ra ntunu t sii tä
en ää  ”pa rh aal la” a rv oll a. Is äsu hte en  mu kaa n elä mäs sä  se lvi yty mi ne n p a-
ra ni  no pea mmin kol ma nne ks i p arh aa see n i sä suh tee n arv oon  ( 4) ast i,
mi nk ä j älk ee n e lämäs sä sel vi yty mi sen nus te en kes ki arv o t as aan tui . Ero t
ri ip puvu uk sis sa ol iva t pi eni ä. Sat tumalt a syn tyn yt  el ämä ss ä s elv iyty mi -
se n kes kia rv oje n t as aan tumin en vai ku tti  ep ät ode nnäkö is elt ä, ko ska  li ev ä
ep äli ne aari su us  ha vai tti in  se kä is ä- ett ä äiti su hte en  mu ka an . Mitt ar i s isä l-
si  l aps en ko ulu iäs sä  ar vio imana  ’ra jo jen  pa ljo n aset ta mise n’, mi kä ai-
he utti  s iih en pi ent ä e pä val idi ut ta ale nt aen  hi uk an sen  a nta maa  e nnu ste tt a.
To de nnä kö in en sel it ys sii he n i lme ni  ta rka st elt aes sa  he nki lö ittä in  pa rha i-
te n men est yn eit ä j a hei kommi n e lämäs sä sel vi yty nei tä . Mitt ar in val id i-
te et in arv io int iin  p ala taa n tar kemmi n t ulo st en tar ka ste lus sa . I sie n suhta u-
tu mi st a k osk ene et  va sta uk set  ol iv at niu ka hko ja. t s. osa lt a p uut tu i myös 
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po si ti iv isi a l uo nne hdi nt oja . Mm. is än ty öai koje n ja vap aa -aj an ra jan  hä -
mä rt ymi ne n s aat to i a ihe ut taa  jo is sak in ta pau ksi ssa , ett ä i sä n s uht au tu-
mi st a o li lu onn ehdi tt u n iuk emmi n kui n ä it isu hde tta . Se ei ku ite nka an 
se li tä täs sä  kä yte ty n l aps i- van hempi suh de- mu utt uja n lie vää  e päl ine aa ri-
su ut ta äit ie nki n o sa lta .

La ps i-v anh empis uht ee t 1 4–1 5- vuo tia an a e nna ko iva t j os sai n määri n
my ös  lä hi- ih mis suh te ide n mää rää  ja  l aat ua ai kui siä ss ä, sos ia ali sta  j a
he nk ist ä e lä män la at ua. Ai ku isi äll ä mui ta ti ivi immin  vu oro va ik utu ss uh-
te it aan  yl lä pitä ne et kok iv at eri tt äin  me rk its evä st i v ähe mmä n hen kis iä 
va ik euk sia  j a p äin va sto in  (r  = -0 ,56 , p  < = 0,0 01 ). Syy su hte it a e i v oi  pi -
tä ä yks ioi ko ises ti  ka usa al isi na , v aan  k yse essä  o li mon en lai ste n ong el-
mien  k asa utu mi nen . Hyv ät lap su ude n p er hee n i hmiss uht ee t n äyt ti vät 
ku ite nk in kar tu tta ne en mon el la tav oi n e lämän hal lin na n v oimav aro ja.
Yksi nh uol ta ja pe rh ees sä ka sva ne il la suk ula is suh te ide n yll äpi to  ol i e ri ttä in
me rk its evä st i muit a väh äis empää  ai ku isi ässä ki n ( r = - 0,4 5, N = 5 4). Ky-
se  e i o llu t pel käs tä än  so sia ali st en suh te ide n per iyty mi se st ä. Hyv ä suh de
la ps uude ss a j a n uo ruu des sa  mo lempi in  va nhe mp iin  en na koi  to de nnä -
kö is emmi n aik uis iä ssä me rki tse vä sti  vä he mmä n e ri lai sia  h enk isi ä onge l-
mi a ja pari su hte es ta  e roa misi a tai  yk si nä isy yt tä . Eri tyi se sti  hy vä  is äsu hd e
en na koi  ai ku isi äss ä eri ttä in  me rki tse vä sti  vä he mmä n ong elmi a per he-  j a
su ku lai ssu ht eis sa (r  = -0,47 , N = 69 ). Use impie n hei koi mmi n sel viy ty -
ne ide n suk ula is - j a y st ävy ys suh te et  ol iva t niu kko ja  ja  vä hä n t uke a ant a-
vi a, ku n t aa s p arh ai ten  el ämä ss ä s elv iy tyne id en per he su hte et  ol i t oi miv ia
ja  y hte yd et läh el lä asu vi in läh is uku lai si in hyv in  ti ivi it .

Lapsi-vanhempisuhteiden kvalitatiivinen tarkastelu tapauksittain
ääriryhmissä

Kvalitatiivinen, henkilöittäin tarkastelu parhaiten menestyneiden ja
kahden heikoimmin selviytyneen ryhmän osalta täydensi vielä polku-
analyysillä saatua kuvaa. Objektiivisemman kuvan saamiseksi lapsen
antamien kasvatusasennearvioiden lisäksi esitetään pääpiirteittäin
myös opettajien arvioita heidän koulukäyttäytymisestään.

1. Parh aiten elämässä s elv iytyn eet

Parh aiten elämässä s elv iytyn eid en ry hmässä ( N = 9)  k aik ki ku vas ivat kou luiäs sä
äidin ja isän s uhtautu van heihin  h yväksy västi, tun nus tus ta an taen , kan nus taen  ja
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lähes k aik ki oikeu denm ukaisesti ( 9/9 ). Kaikk i olivat s itä mieltä, että v an hem mat
peru stelivat k annano tto nsa ja h eid än  mielipiteitään  ku ultiin ( 9/9 ). Mo lem pien
vanh emp ien , tai ainakin  to is en van hemmista, koettiin  as ettaneen  heidän käy ttäy-
ty miselleen  vähän  r ajo itu ksia (9/9). J oku  ku itenkin piti isäänsä p aljon rajoitu ksia
as ettav ana ja epäo ikeudenmu kais esti s uh tau tu vana, mu tta s amalla v aatimu k-
siss aan  jo hd onmu kais ena py sy vän ä ja tun nus tu sta antavana. Neljän mielestä
mo lemmat van hemm at tai v ain  äiti su htautui välillä mielialansa m ukaan tai
periksi an taen ja taipu en (4 /9) . K ah den  mielestä isä su htautu i kou luu n arv ostele-
vasti ( 2/9 ).

Op ettajien  k ouluaik ais ten  arvioid en  mu kaan par haiten m yöh em min  elä-
mäss ä s elv iy tyneis tä läh es  kaikk i olivat erittäin kes kitty mis kyk yisiä, h yv in ta-
vo itteellisia, sos iaalisia, hy vin  k äyttäytyviä ja tas apaino is ia, ja lähes k aikilla oli
hy vä itsetu nto ja v ain p ariss a o li ark uutta jo idenkin opettajien  mielestä. Ne, jotk a
eivät k okeneet van hempiens a rajoittavan h eid än  käyttäy tym istään p aljon , o liv at
op ettajien  k uvaamina er ittäin h yvin käy ttäytyviä ja kaikkien  mu idenk in käy t-
täyty mispiirteid en suh teen pos itiivisiks i ja tav oitteellis iks i arv ioitu ja. Niid en
ku vaus ten p eru steella heitä vo i luo nnehtia har kitsevan toim in nallisiks i. Näiden
nu orten  om a k ok emu s käy ttäyty misens ä v ähäisestä r ajo ittamisesta ei s iis aina-
kaan  tarko ittanu t, että käyttäyty minen olisi ollut vailla rajoja. He olivat s is äis tä-
neet rajat ilmeisesti jo v ar hain, jo llo in heidän k äy ttäytymiselleen  ei o llu t enää
14 –1 5-v uotiaina tarp een  asettaa u lko puo lelta paljon rajoja.

2. Heik oim min  eläm äss ä selviy ty neet

Tapauks ittainen  an alyso inti oso itti, että parhaiten ja heiko imm in elämässä s el-
viytyneiden (N = 9 ) lap si- vanhempisu htees sa oli s elv iä er oja. Elämäs sä h ei-
ko im min selviy ty neistä k uud esta pojasta neljän isä (4 /6 ) ja k olmes ta ty tös tä
kahd en äiti (2/3) su htautu i lap sen  m ielestä hän een  v äheks yen , h elpo sti m oittien
ja y hden m ielestä m yös  k ylmästi ja h yv äksy mättö mästi s ekä lähes k aikkien
mielestä m ielialans a m ukaan . Eräs  p ojista k oki mielestään  v äheksy ntää tai v ä-
linp itämättömy yttä s ekä äidin että isän  taho lta. Isäsuh detta ei o llut laink aan 
parilla ( 2/9 ). Vähek syty t tytöt ko kiv at äidin  my ös  ep äoikeudenmu kaiseksi ( 3/3 )
ja p ojista k aks i isän ( 2/6 ). Ku usi ( 6/9 ) o li sitä mieltä, että jom pikum pi tai m o-
lemm at van hemmat suh tau tu iv at hän en  ko ulu nk äyn tiin sä välin pitämättömästi,
mu tta o pettajiin  ar vos televasti. Noin puo let h eik oim min s elv iy tyn eis tä oli s itä
mieltä, että jom pik ump i tai ku mp ikaan vanhemm ista eiv ät per us telleet kanto jaan
eivätkä ku un nelleet hänen m ielipidettään , ja asettivat k äyttäyty miselle p aljon
heid än mielestään  perus telem attom ia rajoituk sia.

Aiku isiäss ä heikoimm in elämässä selv iytyneille tyy pillisin tä ko ulu ik äisinä
oli, että po sitiiv isia k äy ttäyty mispiir teitä, k uten tav oitteellisu utta, its ehallintaa,
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pitk äjännitteis yyttä, sos iaalisu utta, itsetunto a ja tas ap ain oisu utta opettajat h av ait-
sivat h eis sä vähän  tai ei ollen kaan , ts. po sitiiv isia voimavaro ja oli n iu kas ti. V ain 
pari my öhemm in elämässä heiko im min selviy ty nyttä ar vio itiin  ko uluaikana
hy väkäy tök siseks i ja v ap autu neeks i, mu tta my ös  keskittymisky vy ttö mäk si sekä
heid än its ek urins a h iuk an  pu utteelliseks i. Kaikk i heikoimm in elämässä selv iy-
ty neet olivat o pettajien  arvioid en  mu kaan kou luaikana kes kitty mis ky vy ttö miä ja
ly hy tjänn itteis iä, vaik ka näiden y ksittäis ten  p iir teiden ennu stear vo ei ollutkaan 
ko vin k ork ea. K ouluk äyttäyty minen  hajo si äär ip äihin. Yli p uo let oli tottelev ai-
sia, häirits emättömiä. Yli p uo let oli kou luaikana op ettajien  ja terveyd enh oitajan
ar vioid en perus teella leim allisimm in mas en tuneita ja alakulois ia, arko ja ja es to i-
sia tai ujoja, sek ä yks inäis iä (yh t. 5/9). Tois aalta he oliv at kou lu aikanaan huo no-
käytöks isiä. K olme– neljä oli k ou lus sa häirikö iv iä. Häir ikkö is yys ilmen i kahdella
jo sk us fyy sisenä aggr ess iivisu utenakin. Par i oli saatu k iin ni kiusaam isesta tai
pinn auk ses ta (2 /9) . Luo kanvalv ojien ja rehto rin h aas tattelu ssa esille tu lleet sekä
rang ais tus päiv äkirjaan  merkity t k oulukius aaja-k iu sattu- tapau kset kes kitty ivät
my öh emm in elämässä h eik oim min ja toiseksi heik oim min selviy ty neid en jou k-
ko on . K olmella o li masen tu neisu utta, mikä kahdella liitty i h äir ik kö is yyteen  ja
yh dellä ar ku uteen.

3. To is eks i h eikoimmin elämäs sä selviytyneet

To is eks i h eikoimmin elämäs sä selviytyneillä tuloks et olivat sam ans uu ntais ia,
mu tta eivät yhtä v oimak kaita ku in heiko im min  selv iytyneillä. Ry hm än pienu u-
den (N = 6 ) ja luo kittelu n rajatapausten aih euttaman  ep äv armu uden vuo ksi täss ä
vältetään ko vin  tark kaa ku vausta täm än ryh män o salta. P oik ien äidit ja läh es 
kaik kien tyttöjen is ät – joillakin  m yös  äidit –  su htautuiv at lapsen kok emu ksen
mu kaan väh ek sy en , myö s h elpos ti mo ittien  s ekä mielialans a muk aan . Par illa oli
ep äv armu utta vanhempien sa hyv äk sy nn ästä. Lähes  kaik kien  m ielestä heidän 
mielipidettään  ei k uun neltu , ja osa o li sitä mieltä, ettei kannanotto ja p eru steltu.
Os an  mielestä h eid än  käyttäy tymiselleen as etettiin  paljo n rajoitu ks ia.

Op ettajien  arvioid en  perus teella toisek si heiko imm in  selviytyneiden ryh-
mään  sijoittuneet eivät käyttäy ty neet huo no sti. O sa op ettajista arvioi us eim pia
heis tä tottelevais iks i, tasap ain oisiks i, sos iaalisiksi ja p aria heistä lähes k aikki
op ettajat my ös kes kitty misky kyisiks i ja tav oitteellisiksi. J oidenk in opettajien
mielestä u seimm issa o li myö s its elu ottamu sta. Muu tam ia op ettajat arv io ivat k es -
kittymisky vy ttö miks i ja y rittämättömiks i ja toisia sen sijaan  k esk itty misk yky i-
siks i ja tav oitteellisiks i. Neljän k oulutu stavo ite ei toteutunu t: kaksi s ijo ittu i vain
”rahakas ta” amm attia halun neisiin , y hdellä o liv at ko rkeat tavoitteet, m utta nii-
den ris tiriita p ian  ansaits em iseen pääsemis en  ja vanh empien  v arallisu uden kan s-
sa.
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5.6.2 Yksinhuoltajaperheiden lasten suhteet vanhempiinsa ja
myöhempi elämässä selviytyminen

Aineistossa oli yksinhuoltajien lapsia neljännes (25,7 %, N = 19).
Tässä tarkastellaan heidän selviytymistä aikuisiällä. Kaikkia ilmiöitä
ei voi tulkita yksioikoisesti avioeron seurauksiksi, koska yksinhuolta-
juuteen johtaneet syyt olivat hyvin erilaisia samoin kuin niitä edeltä-
neet ja niiden jälkeiset olot. Yksinhuoltajuudet olivat syntyneet avio-
eron, toisen puolison luonnollisen kuoleman, itsemurhan tai vankilas-
sa olon vuoksi tai siksi, että vanhemmat eivät olleet koskaan asuneet-
kaan yhdessä. Suurin osa yksinhuoltajuuksista oli syntynyt avioeron
vuoksi. Toisen vanhemman poissaolo lapsen elämästä oli joillakin
osittaista ja muilla totaalista. Vanhemman yksinhuoltajuus merkitsi jo-
kaiselle lapselle hyvin erilaisia elämänkokemuksia, joten ratkaisevinta
ei ollut yksinhuoltajuus sinänsä, vaan siihen ja elämäntilanteeseen liit-
tyneet kokemukset sekä suhde jäljellä olevaan vanhempaan tai avio-
eron yhteydessä myös kotoa pois lähteneeseen vanhempaan. Yksin-
huoltajista 18 oli äitejä (95 %). Tytöille ja pojille tilanne on erilainen.
Vanhemman yksinhuoltajuus oli alkanut tämän tutkimuksen päähenki-
löiden ollessa hyvin eri-ikäisiä, 0–15 v. (ensimmäiseen tutkimusvai-
heeseen mennessä, v. 1976).

Monilla yksinhuoltajien lapsilla oli kouluiässä esim. koulunkäyn-
tiä haitanneita psykosomaattisia oireita. Muutamilla ilmeni häirikköi-
syyttä tai lievää masentuneisuutta, jos lapsi oli kokenut yksinhuoltaja-
vanhemman suhtautumisen itseensä huonoksi. Oireet riippuivat kriisin
tuoreudesta ja lapsi-vanhempisuhteesta ja sen muutoksista. Noin kol-
masosa yksinhuoltajaperheistä tulleista kertoi aikuisena haastattelussa
toisen vanhemman menettämisen tai siihen liittyneiden olosuhteiden
aiheuttaneen voimakkaan henkisen kriisin. Vanhempien avioero oli
vaikuttanut koulunkäyntiin ja koulunkäyntisuunnitelmiin muutamien
haastateltujen kertoman mukaan. Lapsi-vanhempisuhde vaikutti jon-
kin verran yksinhuoltajien lapsilla aikuisiälläkin perhe- ja sukulaissuh-
teiden tiheyteen. Myös yksittäisten haastattelujen perusteella kaikilla
lähi-ihmissuhteet eivät muodostaneet tukevaa sosiaalista verkostoa,
vaan lisäsivät ongelmia ja vähensivät henkistä energiaa. Muutokset
olivat hyvin erilaisia riippuen siitä, miten totaalinen menetys oli ollut
ja siitä, millaisia vanhemman ja lapsen suhteet olivat olleet ennen
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vanhemman menetystä. Niillä, joiden mielestä suhde huoltajaksi jää-
neeseen vanhempaan oli ollut kaikin tavoin hyvä, tilanne myös koulu-
aikana havaittujen käyttäytymispiirteiden perusteella oli erittäin hyvä.
Ainakin joissakin parhaimmissa lapsi-huoltajasuhteissa lapsen tilanne
ei todennäköisesti olisi ollut parempi kaksinhuoltajuudessa, vaan
päinvastoin huonompi. Jollakin saattoi olla tapaturma-alttiutta, jopa
itsetuhoisiakin piirteitä, ja epäilyjä oli ollut lapsen kotona kokemasta
väkivallasta. Niihin yhdistyi kaikkein heikoin äiti-lapsisuhde. Kaksin-
huoltajuus ei olisi varmuudella parantanut lapsen tilannetta, vaan syyt
olivat syvemmällä.

Koska yksihuoltajana oli lähes kaikissa tapauksissa äiti, lapsen
suhde isään oli tavalla tai toisella heikentynyt tai sitä ei ollut. Olivat-
han yksihuoltajuuteen johtaneet elämäntilanteetkin olleet hyvin erilai-
sia. Tässä kysyttiin lapselta hänen kokemuksiaan isän ja äidin suhtau-
tumisesta kokonaisuudessaan, erottelematta eri elämänvaiheita. Ole-
tustikin isän vanhemmuus-kasvattajuus oli tai oli ollut merkitsevästi
heikompi yksihuoltajien lasten kokemana kuin kaksinhuoltajien (r = -
0,34, N = 73). Yksinhuoltajuus ei näkynyt yhtä selvästi lasten äitisuh-
teen (vanhemmuuden-kasvattajuuden) arvioista. Monet vanhempien
voimavaroihin ja kasvatusilmapiiriinkin vaikuttavat tekijät kytkey-
tyvät yhteen. Oletetusti yksinhuoltajat ilmoittivat merkitsevästi muita
useammin henkisiä vaikeuksia (r = 0,39, N = 65; ensimmäisessä tut-
kimusvaiheessa). Vanhemmuuden sosiaalista perimää tuki se, että yk-
sinhuoltajuus oli noin kaksi kertaa yleisempää vanhempien sukupol-
vessa niillä, jotka olivat omassa lapsuudessaan itsekin kasvaneet yk-
sinhuoltajaperheessä muun kuin orpouden tähden. Monet äidit, jotka
olivat kasvaneet omassa lapsuudessaan yksinhuoltajaperheessä (van-
hempien vastaus), suhtautuivat monien heidän lastensa mielestä heihin
väheksyen ja helposti moittien ja käyttivät jonkin verran muita her-
kemmin ruumiillista rangaistusta (lapsen vastaus). Sekä yksinhuolta-
juuden periytymisen että vanhemmuus-kasvattajuus-mallien lievä ne-
gatiivinen tendenssi oli samansuuruinen, eikä niitä taas havaittu kai-
killa itse yksinhuoltajaperheessä kasvaneilla vanhemmilla. Yksinhuol-
tajuuteen johtaneisiin ja sitä seuranneisiin olosuhteisiin liittyi kuiten-
kin usein pitkäaikaisia vaikeuksia mm. vuorovaikutussuhteissa. Tulos-
ten voinee varauksella tulkita tukeneen vuorovaikutusmallien ja van-
hemmuuden psykososiaalisen periytymisen teorioita. On mahdollista,
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että osalla yksinhuoltajavanhemmista oli periytynyt perusasenteiltaan
hyvä vanhemmuuden malli, ja muut tekijät olivat parantaneet vanhem-
muudessa selviytymistä.

Tulokset tukivat oletusta, ettei vanhemman yksinhuoltajuus ollut
lapsen elämässä selviytymisen kannalta yksiselitteinen eikä sinänsä
ratkaiseva. Tärkeintä oli lapsi-vanhempisuhteen laatu ja vanhemman
kyky olla turvallinen aikuinen lapselle. Yksinhuoltajien lapsissa oli
sekä hyvin selviytyjiä että niitä, joilla ei mennyt hyvin. Vanhempien
ero ei sinänsä ollut lapsen elämässä selviytymisen kannalta predes-
tinoiva.  Yksinhuoltajien lapsia oli eniten elämässä selviytymisen kes-
kimmäisissä luokissa. Se on todennäköisin selitys tässä sille, että ni-
menomaan isäsuhteessa oli pieni heikennys elämässä selviytymisen
keskimmäisessä luokassa (liite 19). On mahdollista, että juuri keskim-
mäisessä luokassa muita yleisempi varovaisuus lähi-ihmissuhteissa ja
eräänlainen suojautuminen ulkopuolisilta liittyivät lähi-ihmissuhteissa
koettuun luottamuskriisiin. Jossakin tapauksessa haastateltavan oma
perustelu tuki tätä tulkintaa.

5.7 Elämänhallinnan voimavarojen arviointi elämässä
selviytymisen mukaan tapaustutkimuksena

Täss ä luvu ss a k uvataan kvalitatiiv is esti elämäs sä selviyty mislu okk ia yleis es ti
my ös  elämänlaatuun  v aik uttav ien  eläm änh allin nan  vo im avarojen  kannalta eräi-
den sellaisten piirteid en osalta, jotka eivät v oin eet tulla esille kv an titatiiv isissa
an alyys eis sä. Eläm än laad un osatekijö issä o n y ksilö ittäin  m yös  vaih telu a, jo ka ei
ole pus err ettavissa samaan kaavaan ja jo ta on vaikea k vantifio id a. Ryh mien 
sisälläkin  eläm äntilanteis sa oli luon nollises ti v aih telu a. Ku vau ks ess a o n myö s
ar vio h aas tateltujen ilmais emasta tyytyväis yyd estä tai ty ytymättö my ydestä elä-
mäntilantees een sa, s ubjektiivisena hen kisenä hy vin vo in tin a.

1. Parh aiten, erin omais esti elämäs sä menes tyn eet

Parh aiten elämässä s elv iytyn eet oliv at voimakas tahtois ia, erittäin p äämää-
rätieto isia ja pitkäjän nitteisiä. Hy vät eläm änh allinn alliset voimav ar at mah do llis-
tivat v apautta teh dä valin to ja ja h yvät hen kiset res urs sit toteuttaa itseään  halu -
am allaan tav alla. He ar vos tivat perh että ja per heen kan ssa y hdessä tekemis tä.
Perh ekeskeisy ys  oli v oimak asta, mu tta s en rin nalla heis tä useilla oli m yös  vah-
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vo ja ur alla etenem is tavo itteita. Tyy tyv äisy ys  elämäntilanteeseen  oli erittäin  tai
melk o h yvä. (N = 9 )

2. Er ittäin h yv in elämässä selv iytyneet

Ku ten ensimmäis een kin jou kko on  sijoittun eille, m yös  heille oli luon teen om aista
vo im akas tah to ja päämäärätieto is uus  sekä ro hkeus  tehdä m yös  ep ätavanom ai-
sia, mu tta h ark ittu ja, r atkaisu ja. Eron a ensimm äis een  r yhm ään  o li, että to iseen 
ry hm ään  sijo ittu neid en läh tö viiv at eläm änh allinn an erilaisten perittyjen v oima-
varo jen  os alta olivat y leens ä k auempana ja heid än tiellään  oli enemmän esteitä
es im erk iksi k oulumenesty ksen tai ko titau stan per usteella ar vioid en. O man  elä-
män hallin ta o li useilla hyv in  vahva –  eikä kenelläkään  hu ono . Myö s h e arv osti-
vat per hettä ja perh een  kans sa yhd es sä tek em istä, ja heilläkin p er hek eskeisy ys 
oli voimakasta. Tyy tyväis yys  elämäntilantees een  oli hyv ä tai melko  h yvä. ( N =
25 )

3. Hy vin eläm äs sä selviyty neet

Kesk imm äis een r yhmään  sijo ittuneille oli tyyp illis tä v aro vaisu us ja er ään laisen
ko tilin nan  r akentaminen ulk ois ten uhk ien  v aralta ja k otipiir in suo jaaminen tun-
keilulta. Su ojautu minen  varm isti eläm än hallinnan ja säily tti itsellä o ikeuden
määr itellä o man  eläm än on nis tumisen kriteer it. Su ojautu mises ta hu olimatta
us eimmat o livat hy vin k ontak tiky ky isiä ja sen sitiiv isiä. Ty yty väisy ys elä-
mäntilantees een  oli melko tai erittäin  hy vä. ( N = 25 )

4. Ei k ovin h yv in selviyty neet

Ty yp illistä olivat k äyttäm ättöm ät – ellei sitten h ar ras tus ten k autta käytö ss ä o lleet
– resur ssit. Heiss ä ilm eni m yös  po ik keav aa omaperäisy yttä, jo ka jo ssakin m ää-
rin saatto i olla m yö s r isk ien ennako imattomu utta tai r iskialttiutta. On gelmia oli
kasautu nut jonk in verran, mu tta he o liv at ky enneet ratkaisemaan jon kin  eläm än-
sä ison  on gelman myö hem piä eläm än hallin nan ja elämässä selv iytymisen v oi-
mavaroja k asv attamalla ja p arantamaan siten  elämäntilannetta p ysy vällä tavalla.
Vo im avarat v aik uttivat r iittäviltä s elv iy tyä mahd ollisesti v ielä v allits evista v ai-
keuk sista. Tyy tyv äisy ys  elämäntilanteeseen  oli läh es kaikilla melk o h yvä. Ryh-
mä o li pieni ja sen yhd istäm inen s eu raavan  r yhm än kanss a o li harkittavana.
Ku ten todettu, seu raavaan ry hmään er ona oli kuitenk in se, että he o liv at selv iy-
ty neet on gelmistaan  siih en men nessä ja k yen neet vah vis tamaan  selviyty mis-
resu rss ejaan . ( N = 6 )
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5. Yk si tai u seamp ia ratkaisematto mia o ngelmia, riskiry hmä

Vo im avarat h ukk aan tu ivat joh onk in – ilm eis es ti sek ä its etu ntemu ksen ja its e-
tu nn on puu tteellis uuden että u lk ois ten  o los uhteiden  vu ok si. Itsetu nto o li heikk o
ja s uur i o sa en erg iaa m eni s en ylläp itämiseen . I tsetu ntemu s oli pu utteellinen. Se
häilyi alemm uudentunteen  ja toiv em inän v älillä löy tämättä r ealis tis ta ko htaa.
Vo im avaro ja oli enemmän k uin h e s aivat käyttöö n. Tahto akin oli, m utta voima-
varat ja tah to  eivät r iittäneet. O ngelm at syn ny ttivät tois ia on gelmia, es imerk iks i
on gelmaisen puo lis on  valin ta tai y ksinäisy yden lievittämin en alkoh olilla. Siihen
liittyi vanh an, on gelmien sy nty ä edesau ttaneen käy ttäytymisen tois tamista, esi-
merk iks i u ud en kum pp anin ets imisessä samo ja kaavo ja, jo tk a tois tivat edellistä
ep äo nnistumista ja jop a edellisen s uku po lven m alleja. Elämänhallinnass a o li
pu utteita, sam oin elämänlaadu ss a, sek ä objektiivisilla mittareilla arv io itu na että
as ianom ais en  om ana k okemu ksena. Täss ä ryh mäs sä y leistä o li myö s ris kialttius ,
mikä vaiku tti juon tuv an  us ein  k auk aa, ja o li ilmen nyt k ouluiäss ä tapatu rma-
alttiutena. Per he- , suk ulais - ja y hteis yy ssu hteet an toivat u seimmille v ain  v ähän
tu kea. Ong elmat oliv at jos sakin  tapauksess a k asautu neet erittäin  vaik eik si jo 
ed ellisellä s uku po lvella. Jou kos sa oli aik uis iällä varsin yks inäis iä. Harr astuksia
oli mon illa niu kasti, tai n e o liv at hy vin  y ksipuo lisia, es imerk iks i v ain TV:s tä
jo nk in lajin  ottelujen katselu. Ty ytyväisy ys  elämäntilanteeseen  oli läh es kaikilla
melk o h uon o tai hu on o. (N = 9)
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6 Tulosten tarkastelu

6.1 Reliabiliteetin ja validiteetin arviointi

6.1.1 Aineisto, aineistonkeruumenetelmät ja kattavuudet

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia teorioiden esittämiä ilmiöiden väli-
siä syy-seuraussuhteita, mm. koulutuksen kulttuuripääomien ja sosiaa-
listen pääomien periytymisen merkitystä elämässä selviytymiselle.
Aineistoksi valittiin normaalioppilaista koostuvia koululuokkia. Tut-
kimusasetelma on prospektiivinen seurantatutkimus. Riippumattomia
muuttujia koskeneet tiedot tutkimuksen päähenkilöistä kerättiin v.
1976 ensimmäisessä tutkimusvaiheessa. Tiedot riippuvista muuttujista
olivat aina ajallisesti myöhempiä kuin riippumattomia muuttujia kos-
keneet tiedot. Teorioiden pitävyyttä voidaan tutkia myös valitusta
aineistosta, jos se sisältää teorian väittämiä syytekijöitä ja mahdollis-
taa väitettyjen seurausten tutkimisen. Olennaista oli testata ennakko-
hypoteeseja ja jossakin määrin esittää uusia myöhemmissä empiiri-
sissä tutkimuksissa koeteltaviksi.

Tässä seurantatutkimuksessa aineiston tiedoissa katoa oli yleisesti
totuttuun verrattuna molemmissa aineiston keruuvaiheissa vähän sekä
v. 1976 että 1994. Keskeiset tiedot v. 1976 perustuivat oppilaskor-
tistoon (oppilaat N = 74, 100 %; vanhemmat N = 147, 99,3 %). Van-
hemmille osoitettu kysely täydensi oppilaskortiston tietoja siten, että
vanhempienkin osalta perustiedot kattoivat 100 %. Lisäksi aineistoon
kuuluivat kaikki päähenkilöitä lukuvuonna 1975–76 opettaneiden
opettajien (17 henkeä, 100 %) antamat oppilaiden käyttäytymispiir-
rearviot. Aineiston kokoa arvioitaessa on otettava huomioon, että se
käsitti tämän seurantatutkimuksen keskeisimpien tietojen osalta kaikki
samat tutkimushenkilöt ilman katoa molemmissa vaiheissa. Keskei-
simmissä tutkimuksen päähenkilöitä ja heidän vanhempiansa koske-
neissa riippuvien ja riippumattomien muuttujien tiedoissa ei ollut lain-
kaan katoa, vaan niiden osalta tässä tutkimuksessa käytetyt tiedot saa-
tiin koko seuranta-aineistosta (100 %): vanhempien (v. 1976) ja hei-
dän lastensa (v. 1994), tutkimuksen päähenkilöiden, koulutukset ja
ammatit, ensimmäisessä tutkimusvaiheessa (v. 1976) mm. päähenki-
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löiden koulumenestys, lapsi-vanhempi-suhteet (lapsen kokemana suh-
tautumistapa, kannustavuus, rajoittaminen, kiinnostuneisuus) ja käyt-
täytymispiirrearviot opettajilta sekä tutkimuksen päähenkilöiden elä-
mässä selviytymistä koskevat tiedot haastatteluhetkeen (v. 1994).

Va nh emmill e v. 197 6 pos tit se  lä het et tyy n k ys ely yn va sta siv at  55 
op pi laa n v an hemmat  ( 74,3 %). Ky sely yn  va sta amatt a j ät tiv ät mu ita  am-
ma tt iry hmi ä her kemmi n yri ttä jä t, ts. h e o liv at  al ied us te tt uin a v as tan -
ne is sa. Yk si ttä isi ä puu ttu vi a tie toj a oli  lu on nol li se sti  s en vuo ks i, ett ä jo-
ku  j ätt i v as taa ma tt a j oho nk in yks it täi see n kys ymy ks een . Kun kin  yk si ttä i-
se n tie don  y hte yde ss ä t ulo ks iss a o n kui ten ki n e rik se en tar ke mpi  ti et o,
mi hi n t ulo s per ust ui . Esimer kik si va nhe mpi en  ta voi te tie doi sta , joi ssa 
ha va int oje n mää rä on  52 , p uu ttu vat  s ekä  ko ko  ky sel yy n v ast aa mat ta 
jä tt äne ide n ett ä v ai n k o. la pse n j at kok oul ut ust avo it etta  k osk ene ese en 
ky symy kse en  va sta ama tt a j ätt äne ide n van he mpi en  ta voi tte et .

Vu od en 197 6 tut ki mu sa ine ist oo n s isä lt yi van he mmi ll e o soi te tun 
ky se lyn  ka ut ta myö s kou lut us - j a a mmatt iti eto ja  i sov anh empi en  s uku pol -
ve st a. Iso va nhe mpi en  ko ulu tu sti edo t kat toi va t 1 10 va nhe mma n van hem-
pi a (N = 2 17 ; 7 3 %). Is ova nh emmi lt a v anh emmi ll e k oul utu sk ult tuu ri n
pe ri yty mis tä  ko ske va n p olk ua nal yysi n mah dol li suu tta  v ähe nsi  l isä ksi 
is ov anhe mp ien  ko ul utu sja ka uma n v in ous , mik ä j oht ui  va in ka nsa kou lu n
kä yn eid en va lli tse vu ude sta  j a k ork ea mma n k ou lut uks en  vä häi sy yde stä .
Se n sij aan  i sov anh empien  a mma tei st a t iet o ka tt oi vai n 60 van he mma n
va nhe mpi a (N = 1 17 ; 4 0 % i sov anhe mmi sta ). Ni in ol len  is ov anhe mp ien 
amma tti tie do t o liv at  nä yte  i sov anhe mpi en  ko ko jo uko st a. Se to sin  va i-
ku tt i melk o edu sta va lta  n äyt tee lt ä s ill ä per uste el la, et tä  ti edo ss a o lle is ta
ta pa uks ist a sos iaa li se n l iik kuvu ude n per ust ee lla  es ti mo it u v anh empie n
so si aali lu okka ja kau ma va sta si  h yvi n k ai kki en va nhe mp ien  o ike aa so si-
aa li lu ok kaj aka umaa. Si nä nsä  la sk ent ame ne tel mä ä sos iaa li lu ok kak ate go -
ri oi sta  so si aal ilu ok kaka te gor ioi hi n o n p er uste lt u k van ti tati iv isi sta  mene-
te lmistä  l uot ett av impa na  (mm. Sa vag e 1 99 7, 304 ). Si itä  s aat toi  p äät ell ä
to is in päi n, et tä my ös tun ne ttu  is ova nh empi en  a mma tti en  mu kai ne n s osi-
aa li luo kka ja ka uma e dus ti  to den nä köi se st i v ars in  lu ote tt ava st i k aik ki en
is ov anhe mp ien  amma tti ja ka umaa mui de n p ait si  yr itt äji en  os alt a. Is ova n-
he mp ia kos ke nei den  a mma tti ti eto jen  p uut tei de n v uok si  ni itä  e i v oit u
ku it enk aan  k äyt tää  p olk uan al yys eis sä . Iso van he mpi en  ammat te ja kos ke-
ne en  ky symy ks en mie le kky ys  jä i o sa lle  va nh emmista  h ämä rä ks i, kos ka 
os a vas taa ji st a o li me rki nn yt ko. k ysy myk se n koh dal le  va in ”ei  e los sa”.
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Ko . kys ymy s oli si jä lke en päi n a rv ioi de n vaa tin ut  pe rus te lu n, mik si  va s-
ta ami ne n sii hen  o li tut ki muk se n kan nal ta  tä rke ää  my ös si inä  ta pa ukse s-
sa , ett ä i so van he mmat oli va t k uol le et. Os al la syy nä  sa att oi  ol la my ös
va ik eus  ni me tä jok in  ammat ti , j os he nki lö ol i e lämä nsä  a ika na te hny t
mo ne nla is ta työ tä . I sov an he mp ien  tu lo ksi in si säl tyi  t ila sto lli se st i h uo-
ma tt ava a e pä var mu ut ta.

To is ess a t ut kimusv ai hee ssa , v. 19 94, k esk eis et  ti edo t kat toi va t
ka ik ki tut ki muk sen  p ääh enk il öt (N = 74, 10 0 %). Su pp eampi ha ast att el u
ka tt oi kai kk i t ai ti edo t k ai kis ta tu tki muk se n p ääh en kil öis tä . Kahd en  pä ä-
he nki lö n a seme st a t avo it et ti in toi ne n v anhe mmista . Laa jemma sta  ha as-
ta tte lu sta  k iel tä yt yi nel jä  he nki lö ä ( 5,4  %), mut ta  ku ite nk in kai ki sta  tu tk i-
mu kse n pää hen ki lö is tä saa ti in kes ke iste n muu ttu ji en  o sal ta ti edo t myö s
to is essa  t utk imu sv aihe es sa. Te emaha as tat tel u onn ist ui  ko kona is uut ena 
hy vi n. Poi kk euk se ll ise n hyv ä ha as tat telu tu los  jo ht ui sii tä , e ttä  t utk ija 
ha as tat tel i kai kki  h enk ilö t its e j a oli  jo ll aki n t av all a h aa sta te lt avi en ti e-
do ss a o lev a tai  mu is tama h en kil ö. My ös poh jo is ma ise ss a t oimee ntu lo tu-
ki tu tki mu kse ss a h aas ta tt elu pr os ent ti a on hav ai ttu  no st ane en  er itt äi n mer-
ki tt ävä st i s e, et tä tut ki jat  ov at  it se ha asta te ll ee t t utk imu sh enki lö t v err at-
tu na  ul kop uo li st en haa sta tt eli jo id en käy tt öön  (Tan nin en & Jul kune n
19 93 , 2 1–2 4) .

Ke sk ust elu no mai nen  h aas tat te lut yyl i lis äsi  v apa utu ne isu utta . Sa-
ma an  su unt aa n v aik ut ti myö s, et tei  k yse ly ka ava kke it a t ai na uhu ri a käy-
te tt y n iid en  lu oma n jän nit yk sen  ja  h aas tat te lu n jäy kis tä mise n vuo ksi .
Ra tk aisu  o soi tta ut ui täs sä  oi kea ksi . Mui sti in pa no jen  te ke min en on nis tui 
vä li ttömä st i h aas ta tte lu n jäl kee n hyv in. Si tä  he lpo tt i o len na ise sti , ett ä
jo ka ise en ha ast att el uun  ol i val mis ta udu ttu  p eru ste el lis est i, ja  jo ka ist a
ha as tat tel ukä yn tiä  ed el si puh el inha as ta tt elu  ke sk eis immi stä  as io ist a. Se n
ai ka na kir ja lli ste n mui sti in pa no jen  te ko  ol i h el pompa a kui n f ro nta ali-
ha as ta tt elu ssa . Enn alt a oli  pa la ute ttu  miele en  jo kai ne n h aas ta te lta va  j a
hä ne stä  ol i mie les sä  ru nko , jon ka pu utt uvi en  ja  ep äs elv ien  o sie n t äy den-
tä mi ne n o li ha ast atte lu n t eht ävä nä . J oka in en haa st ate lta va  ol i e nn ak-
ko ti eto je n per uste el la  e nemmän  ta i vähe mmän tut tu . Asia t eiv ät ol lee t
va ara ss a u noh tu a, ja ma hdo lli si ll a p ien te n j a t ut kimukse n kan nal ta  vä-
hä me rki ty ksi ste n yks ity is ko ht ien  un oh tami se ll a e i o ll ut reli ab ili tee ti n
ka nna lt a merk it yst ä, ko ska  ni it ä t iet oj a e i t ar vit tu. Kesk eis ii n t ie to ihi n e i
jä än yt auk ko ja.
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6.1.2 Vanhempien kyselyyn ja lapsen koulutustavoitetta
koskeneeseen kysymykseen vastaamattomuuden arviointi

Vanhemmille postitettuun kyselyyn jätti kokonaan vastaamatta 19
lapsen vanhemmat (25,7 %). Kyselyyn vastaamattomuuteen vaikutti
ilmeisesti osalla mm. kiireisyys. Vastaamatta jättäneissä oli hiukan
suhteellista osuuttaan enemmän yrittäjiä (taulukko 6–1). Myös yksin-
huoltajien osuus oli vastaamattomissa suurempi kuin vastanneissa (36
% / 21 %), vaikka ero ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi
jostakin yksittäisestä kysymyksestä saattoi puuttua vastaus. Niitä ei
ollut paljon. Kyselyyn vastaamattomuudessa saattoi olla joillakin van-
hemmilla syynä muita vähäisempi kiinnostus lapsen koulunkäyntiä
kohtaan tai epävarmuutta odotuksissa ja tavoitteissa. Epävarmuus
vaikutti ilmeisimmältä selitykseltä esimerkiksi niissä kolmessa ta-
pauksessa, joissa vanhemmat olivat vastanneet kyselyyn, mutta jättä-
neet vastaamatta ko. lapsen osalta vain pohjakoulutuksen jälkeiseen
koulutukseen. Näiden kolmen lapsista kaksi oli toisessa tutkimusvai-
heessa, v. 1994, kotiäitejä ja kolmaskin pitkällä hoitovapaalla. Vas-
tauksista sai vaikutelman, että niihin oli paneuduttu ja pyritty vastaa-
maan huolellisesti. Siitä todisti mm. se, ettei lasten ja vanhempien toi-
sistaan riippumattomasti annetuissa, samoja tapahtumia tai asiaintiloja
koskeneissa vastauksissa ollut havaittavissa ristiriitoja.

Vastaamattomien ja vastanneiden isien tai huoltajaksi ilmoitettu-
jen vanhempien sosiaaliluokissa ei kuitenkaan ollut merkitsevää eroa
(molemmissa keskiarvo 2,0/2,1; vaihteluväli 1–4), samoin ei merkit-
sevästi ammateissakaan (Rauhalan ammattien arvostusasteikolla isillä
51,45/ 51,74 ja äideillä 47,17/ 46,50). Sen sijaan vastaamatta jättänei-
den vanhempien joukossa äitien koulutustaso oli melko merkitsevästi
alhaisempi kuin vastanneiden äitien koulutustaso (keskiarvo 1,7/ 2,6;
vaihteluväli 1–7; erotus t = -2,15, p < = 0,05, N = 22 ja 52). Vastaa-
mattomien joukossa isien koulutus ei poikennut merkitsevästi vastan-
neiden joukosta. Vastaamatta jättäneillä vanhemmilla isän ja äidin
yhdistetty koulutustaso oli niin ollen absoluuttisesti jonkin verran
alempi kuin vastanneilla, mutta niiden erotus vastanneilla ja vastaa-
mattomilla ei silti ollut merkitsevä (keskiarvo 4,4/ 5,5; vaihteluväli 1–
14; keskiarvojen ero 1,0/ 0,4 koulutusastetta omalla mittarilla, liite 5).
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Tässä ei eroteltu, kumpi vanhemmista oli täyttänyt kyselykaavakkeen,
koska myöskään siinä ei ollut merkitsevää eroa.

Vastanneiden vanhempien aineistossa äitien koulutustaso sekä
vanhempien lapselle asettamat koulutustasotavoitteet korreloivat erit-
täin merkitsevästi keskenään (r = 0,53, p < = 0,001, N = 52). Koko
aineistossa lapsen omat koulutustasotavoitteet korreloivat, paitsi van-
hempien koulutuksen, vielä voimakkaammin myös oman koulu-
menestyksen kanssa (r = 0,62–0,64, p < = 0,0001, N = 74). Koska
vastaamattomien vanhempien lasten koulumenestys ja äitien koulutus-
taso olivat melko merkitsevästi alempia kuin koko aineistossa, olisi
ollut luultavaa, että myös vanhempien koulutustasotavoitteet lapsen
suhteen saattoivat olla koko aineiston keskitasoa alempia. Samaa olisi
voinut olettaa myös sillä perusteella, että vanhemmillakin lapsen suh-
teen olleet koulutustasotavoitteet korreloivat erittäin merkitsevästi
hänen koulumenestyksensä kanssa (lukuaineiden keskiarvoon r =
0,53, p < = 0,001, N = 52). Se ei selity yksin sillä, että äidit olivat
useammin vastaajina, koska äitien ja isien tai yhteisesti vastaajina
olossa ei ollut merkitseviä eroja, kuten aiemmin on todettu.

Vanhempien kyselyyn tai lasta koskeneeseen koulutustasotavoite-
kysymykseen (v. 1976) vastaamatta jättäneiden vanhempien lasten
lukuaineiden keskiarvo oli 6,30 (kevät). Niiden lasten keskiarvo oli
huomattavasti korkeampi, 6,98, joiden vanhemmat vastasivat kyse-
lyyn tai ko. kysymykseen. Niiden erotus oli 0,68. Keskiarvot poikke-
sivat melko merkitsevästi toisistaan (t = -2,10, p < = 0,05, N = 22 ja
52). Myös lapsen oman koulumenestyksen perusteella oli odotettua,
että kyselyyn vastaamattomien vanhempien lasten omat koulu-
tustasotavoitteet olisivat olleet keskitasoa alempia. Kuitenkaan ne
eivät olleet paljon alempia kuin kysymykseen vastanneiden vanhem-
pien lasten tavoitteet (keskiarvo 4,82/5,15, luokitus 1–7, vaihteluväli
3–7, erotus 0,3). Vaikka ero oli odotetun suuntainen, vastaamatta jät-
täneiden vanhempien lasten koulutustasotavoitteet eivät poikenneet
merkitsevästi muista, vaan heidän tavoitteensa olivat vähemmän äi-
tisidonnaisia kuin vastanneiden vanhempien lapsilla. Kun vastaamatta
jättäneiden vanhempien lasten omat koulutustavoitteet olivat abso-
luuttisesti lähes samantasoisia kuin muidenkin, mutta koulumenestys
selvästi heikompi, heidän koulutustavoitteensa suhteessa koulume-
nestykseen olivat tasoltaan suhteellisesti korkeampia kuin muilla ja



250 Tuulikki Kärkkäinen

löyhemmässä suhteessa koulumenestykseen (r = 0,53, vast. jättäneet p
< = 0,02, N = 22) kuin muiden tavoitteet (r = 0,68, vastanneet p < =
0,001, N = 52). Mahdollisia selityksiä siihen voisi olla, että lapsen
koulutustavoitteiden suhteen vallitsi ristiriita ja etteivät koulutus-
tasotavoitteet olleet selkiytyneet. Vastaamatta jättäneiden vanhempien
lapsista ehkä joidenkin omat tavoitteet heijastivat äidin toiveista pal-
jon poikkeavia isän toiveita, joillakin äidin toiveita ja eräillä omaa
tahtoa. Jos tavoitteet olivat selkiytymättömiä, lapsen tavoitteet saattoi-
vat suuntautua myös tovereiden mukaan, jolloin ko. vanhempien ja
lasten tavoitteet poikkesivat keskimääräistä enemmän toistaan. Osa-
joukkojen korrelaatiot viittasivat koulutustavoitteiden ristiriitaisuu-
teen, vaikka niihin liittyikin huomattava riski. Olivatko vanhempien
kyselyyn ja koulutustavoitekysymykseen vastaamatta jättäneiden van-
hempien tavoitteet suhteellisesti kunnianhimoisempia lapsen koulu-
menestykseen nähden kuin vastanneiden vanhempien tavoitteet, ei voi
päätellä. Joka tapauksessa näytti ilmeiseltä, että tavoitteet olivat jos-
sain suhteessa epävarmoja, tai ainakin vanhempien tuki niiden toteu-
tumiselle oli heikko.

Kvalitatiivisessa tapauksittaisessa tarkastelussa havaittiin, että
silloin, kun vanhempien ja lasten koulutustasotavoitteet menivät ris-
tiin, alemmilla tavoitteilla oli taipumus toteutua. On todennäköistä,
että myös tässä useista ristiin menevistä tavoitteista alimmilla tavoit-
teilla oli suurin taipumus toteutua. Erityisesti vaikeissa perhetilanteis-
sa tavoitteet tähtäsivät lähinnä edessä olevista vaikeuksista selviytymi-
seen, niin taloudellisista, henkisistä kuin sosiaalisista vaikeuksista.
Tavoitteisiin pyrkimisessä vanhempien tuki jäi useissa tapauksissa
todennäköisesti muita heikommaksi tai osin puuttui kokonaan. Myös
lapsen oma masentuneisuus ja alakuloisuus sitoivat voimavaroja. Ne
olivat vastakkaisia koulutustavoitteiden saavuttamista ennustaneiden
tavoitteisuuden ja itsekurin sekä keskittymiskyvyn ja pitkäjännittei-
syyden kanssa (r = -0,31 ja -0,34, p < = 0,01, N = 74). Niemivirran
(2004) tulosten mukaan peruskoululaisilla mm. ahdistuneisuus ja itse-
luottamus ovat olleet välittäviä tekijöitä tavoitteiden yhteydessä kou-
lusuorituksiin.

Puuttuvat vanhempien vastaustiedot alensivat hiukan kertoimien
varmuutta sen vuoksi, että vanhempien kyselyyn vastaamattomilla
lapsen omien koulutustasotavoitteiden yhteys äidin koulutukseen ja
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lapsen omaan koulumenestykseen oli heikompi kuin vastanneiden
lapsilla. Kyselyyn kokonaan vastaamatta jättäneiden vanhempien
puuttuvista tavoitteista voi esittää todennäköisiä rajoja. Puuttuville
vanhempien tavoitetiedoille on niiden aiheuttaman epävarmuuden
arvioimiseksi loogisesti pääteltävissä muiden olemassa olevien tieto-
jen perusteella todennäköiset äärirajat: 1) todennäköinen alaraja, mikä
samalla oli moodi (keskikoulun loppuun saattaminen ja ammattikoulu)
ja 2) lähellä todennäköistä ylärajaa olleet lasten omat koulutustasota-
voitteet, olettaen, että lasten koulutustavoitteissa olisivat heijastuneet
eniten vanhempien tai toisen vanhemman odotukset (koulumenes-
tykseen nähden melko korkeat, koko joukon keskitasoa lähellä olleet
tavoitteet). Puuttuvien tavoitetietojen äärioletuksin saatujen arvojen
perusteella vaikutti, että oikeat em. korrelaatioiden arvot eivät mah-
dollisesti poikenneet kovin paljon havaituista arvoista. Todelliset arvot
olivat ilmeisesti oletusten 1) ja 2) väliltä. Oletuksella 1) ja 2) puuttu-
vista vanhempien koulutustavoitetiedoista niiden korrelaatiot äidin
koulutustason ja lapsen koulumenestyksen kanssa eivät olisi koko ai-
neistossa muuttuneet paljoakaan, enimmillään alentuneet kaksi sa-
dasosaa (r --> noin 0,51, kun vastanneilla molemmat korrelaatiot r =
0,53) ja kokonaisselitysaste laskenut siten noin yhden prosenttiyksi-
kön verran.

Vanhempien koulutustavoitteiden merkitys lapsen suhteen oli
todennäköisesti todellisuudessa tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia
jonkin verran suurempi sen perusteella, että kyselyyn vastaamatta
jättäneiden vanhempien lasten omat koulutustavoitteet toteutuivat
heikosti ja alemmilla tavoitteilla näytti olleen taipumus toteutua. Van-
hempien tavoitteisiin liittyy myös epävarmuutta, mahdollisesti risti-
riitaisuutta ja tuen puutetta niiden toteutumiselle.

6.1.3 Aineiston koon vaikutus tutkimusmenetelmiin

Aineiston koolla ja rakenteella on vaikutus tulosten tilastolliseen mer-
kitsevyyteen eli yleistettävyyteen johonkin populaatioon, mikä on eri
asia kuin muuttujien tärkeys tai merkittävyys (Komulainen ja Karma
2001). Tämän seurantatutkimuksen aineisto on käsittänyt päähen-
kilöiden lisäksi (N = 73–74, perustiedot 100 %), vanhemmat (N =
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110–148, perustiedot 100 %, koulutustavoitteet 70 %) ja isovanhem-
pien sukupolvea (N = 220 koulutus, 74 %; N = 120 ammatit, 40 %)
sekä opettajien arviot (N = 17; 100 %). Verrattuna etenkin lukuisien
haastattelu-, seuranta- ym. tutkimusten aineistoihin, tämän tutkimuk-
sen aineistoa voi pitää vertailukelpoisena. Valittu aineisto on ollut
yleinen myös muissa oppilaita koskeneissa tutkimuksissa, tilastoai-
neistoihin tukeutuneita lukuun ottamatta. Lisäksi pitkän seuranta-
ajanjakson kokonaisena säilynyt aineisto sisältää mahdollisia lainalai-
suuksia luotettavammin kuin jo ensimmäisessä tutkimusvaiheessa ka-
don kärsinyt valittu aineisto, joka on suhteellisen lyhyenkin seurannan
aikana valikoitunut kadon vuoksi edelleen.

Olennaista oli, että keskeisten muuttujien osalta tässä oli kyseessä
kahdessa seurantavaiheessa kadotta saadut tiedot koko aineistosta (ks.
luku 6.1.1). Siltä osin tulosten arviointi ei kaipaa sellaisia aineiston
luotettavuuslukuja, jotka osoittaisivat kadon vaikutusta tuloksiin, ts.
miten toisen tutkimusvaiheen aineiston tiedot edustavat ensimmäisen
tutkimusvaiheen aineistoa siltä osin kuin tiedot kattoivat koko aineis-
ton. Niiden kysymysten osalta, joilta tämä aineisto ei kattanut kaikkia
tutkimushenkilöitä, tunnusluvut ovat tulosten arvioinnissa avuksi.
Kuten tutkimusmenetelmien valinnan yhteydessä todettiin, tässä esille
tuodut tilastolliset tunnusluvut helpottivat mielikuvan saamista ilmiöi-
den yleisyydestä ko. aineistossa, ei yleistettävyydestä koko maan tai
muiden maiden koululaisjoukkoihin.

Tutkimusjoukon kokoa arvioitaessa on otettava huomioon myös
tarkasteltavien kriittisten joukkojen koko. Käytäntö on osoittanut, että
isoissakin aineistoissa ristiintaulukointia käytettäessä pienimpiin luok-
kiin on saattanut tulla vain muutamia tapauksia. Myös muuttuvien
tekijöiden määrän kasvu joudutaan silloin, jos esimerkiksi koulua
koskevissa tutkimuksissa aineistoon sisällytetään eri kouluja, eri luok-
ka-asteita, eri opettajia, eri ikäluokkia, koulumuotoja, alueita jne. Mm.
peruskoulun 4.–5. ja lukion 1.–2 -luokkalaisia ali- ja ylisuoriutujia
koskeneessa tutkimuksessa oppilaita on ollut paljon (N = 240), mutta
kriittiset ryhmät ovat jääneet silti hyvinkin pieniksi (3–17 henkeä)
(Aho 1992, 51, 83, 103–104). Seurantatutkimuksissa tutkimusaineis-
ton koon säilyttäminen vaatii sinnikkyyttä ja tutkijaresursseja. Esi-
merkiksi Suomessa omaa luokkaansa olleessa jo alun perin suuressa ja
myöhemmin poikkeuksellisen pitkäkestoisessa, laajan tutkijajoukon
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hyödyntämässä Pitkäsen (1969), Pitkäsen-Pulkkisen (1976) ja Pulkki-
sen (1977; 1984; 1997a, 1997b, 1997c) seurantatutkimuksessa on ollut
lähtötilanteessa lähes 400 8-vuotiaita koululaisia 12:lta luokalta, joista
14-vuotiaina mukana oli peräti 91 % hajaantuneena 78 koululuokalle.
Kolmannessa vaiheessa 19–20-vuotiaina heistä on tavoitettu haas-
tatteluihin vain 36 % kriittisten ryhmien koon ollessa 3–10 henkeä
(Pulkkinen 1984, 35–36, 191), mutta neljännessä vaiheessa, v.
1986–1987 26–27-vuotiaina taas 87 % ja v. 1995 36-vuotiaina 86 %
(Rönkä 1995, 143; Rönkä ym. 1996, 466; Pulkkinen 1997a, 9–11).
Usein vain valtakunnallisesti rahoitetuissa ja usean henkilön, joskus
monitieteisen tutkijaryhmänkin, toteuttamissa projekteissa tutkimusai-
neistot ovat olleet suuria.

Tässä tutkimuksessa menetelmänä käytettiin polkuanalyysiä. Mo-
nimuuttujamenetelmillä voi saada luotettavia tuloksia pienemmillä ai-
neistoilla kuin ristiintaulukoinnilla. McCord (1993, 417–422) on kui-
tenkin tähdentänyt polkuanalyysin syy-seuraussuhteiden oletuksissa ja
tulkinnoissa erityistä kriittisyyttä. Mahdollisissa syy-seuraussuhde-
oletuksissa tässä tutkimuksessa syymuuttajat olivat aina 1) ajallisesti
riippuvia muuttujia edeltäviä ja 2) loogisesti syymuuttujia. Polku-
analyysin ohella polkuja on tarkistettu muuttuja kerrallaan myös mm.
regressionanalyysillä yksityiskohtaisesti. Ilmiöitä on lisäksi tutkittu
kvalitatiivisesti tapauksittain tulosten tulkintojen varmistamiseksi ja
tietojen syventämiseksi. Mm. Silvermanin (1986, 17) ja Savagen
(1997) mielestä kvalitatiiviset menetelmät auttavat tutkijaa tietojen
tulkinnassa, mutta he ovat pitäneet hyödyllisinä niiden rinnalla myös
kvantitatiivisia menetelmiä. Tapaustutkimuksen avulla on ollut mah-
dollista arvioida sellaisia syy-yhteyksiä, joista on vaikea muodostaa
muuttujia tilastollista käsittelyä varten, esim. koulutustavoitteiden to-
teutumattomuuden syitä.

Tilastomenetelmiä käyttämättömien tutkimusten havaintojen
alaraja on voinut olla kuinka pieni tahansa perusteella, että niiden ta-
voitteena on hypoteesien etsiminen. Kuitenkin kvalitatiivisen tutki-
muksen tulosten hypoteesinluontoisuus on jäänyt usein lukijan tulkin-
nan varaan ja vastuulle. Esimerkiksi Willisin (1977/1984) valitseman
12 työläispojan seurantatutkimuksen tuloksia on esitetty Suomessakin
yleispätevänä totuutena kulttuurieroja pohtimatta. Kvalitatiivisten tut-
kimusten aineistot ovat yleensä olleet suurimmillaankin vain muuta-
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mia kymmeniä, mihin ne ovat vakiintuneet suuren työmäärän vuoksi
mm. haastattelututkimuksissa. Esimerkiksi Raehalmeella (1996) oli
aineistona 20 naistohtoria, Komosella (2001) ammattikouluopinnot
keskeyttäneiden elämäkerta- ja teemahaastattelututkimuksessa  34
iältään 17–25-vuotiasta nuorta ja Linnatsalolla (2002) kolmen suku-
polven, kolmen henkilön tapaustutkimus.

Suhteellisen suuren kadon seurauksena valitut tutkimusjoukot
ovat saattaneet valikoitua huomattavasti edelleen. Vaikka kvalitatiivi-
sia tuloksia pidetään hypoteettisina ja jokaista tapausta mahdollista
todellisuutta edustavana, hyvin huomattavat kadot eivät ole merki-
tyksettömiä. Lindroos (1993) sai aineistoonsa 17 työllisyyskoulutet-
tavaa aiotusta 35 kurssilaisesta. Erikoisen ja Lammin (1992) pohjois-
maisessa pitkäaikaista toimeentulotukea saaneiden seurantatutkimuk-
sessa ensimmäisessä haastatteluvaiheessa mukana olleesta 13 selviyty-
mättömästä saatiin tiedot lopulliseen raporttiin kahdeksasta. Esimerkki
poikkeuksellisen suuresta alkukadosta huolimatta tutkimukseksi saak-
ka päätyneestä aineistosta on ollut USA:ssa Lohmanin ja Jarvisin
(2000, 28) elämänhallintastrategioita koskenut tutkimus, johon on
suostunut alle 10 % (N = 42) noin 500:sta alun perin valituista van-
hempi-lapsipareista.

Kirjallisuudesta löytyy sekä pitkittäis- että poikkileikkaustutki-
muksia, joiden havaintojen määrät ovat samaa suuruusluokkaa kuin
tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi yläasteen ongelmaoppilaita koske-
neessa Wahlströmin kertatutkimuksessa oli joensuulaisesta koulusta
kahden 7. luokan 74 oppilasta (Wahlström 1982, 46). Hautamäellä
(1982, 70–73; 1984, 10) oli väitöskirja-aineistona kaksi luokkaa kah-
desta joensuulaiskoulusta, joista toinen oli harjoittelukoulu, yhteensä
111 oppilasta. Katoa oli 16 oppilasta, ja viiden vuoden kuluttua seu-
rantatutkimukseen tavoitettiin 76 oppilasta, katoa yhteensä lähes kol-
mannes alkuperäisestä (35/111), erityisesti poikia. Baumrindilla
(2001, 4–10) oli 79 lasta esikouluiästä 14–15-vuotiaiksi pääosin kvan-
titatiivisesti tehdyssä seurantatutkimuksessa ja 164 poikkileikkaustut-
kimuksessa, joilla hän tutki ruumiillisen rankaisun ja lapsen käyttäy-
tymisen syy-yhteyksiä USA:ssa. Havaintoaineistojen koot eivät ole
olleet este tunnustetuille tuloksille mm. em. tapauksissa. Hotulainen
(2003, 111–122) on seurannut monen muuttujan varianssianalyysillä
lahjakkaiden, 6–14-vuotiaden lasten koulumenestystä ja mm. koulu-
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tustavoitteita kriittisen ryhmän ollessa toisessa tutkimusvaiheessa 18
tyttöä ja 16 poikaa (kato 15 %) ja kontrolliryhmän ollessa yhteensä
131 (kato 22 %).

6.1.4 Mittareiden toimivuus ja luotettavuus

Sekä vanhempien että oppilaskyselyihin oli v. 1976 vastattu yleisesti
arvioiden totuudellisesti ja tarkasti. Myös toisen vaiheen haastattelu v.
1994 on vahvistanut käsitystä ensimmäisen tutkimusajankohdan v.
1976 vastausten luotettavuudesta. V. 1994 haastateltavien esittämät
arviot aiemmista asioista olivat samansuuntaisia v. 1976 esitettyjen tai
esiin muutoin tulleiden asioiden kanssa, vaikka ne eivät enää välttä-
mättä kuuluneetkaan v. 1994 teemoihin. Luotettaviksi, vakavasti ja
harkiten vastatuiksi, osoittautuivat esimerkiksi ammatillisia tavoitteita
koskeneet päähenkilöiden 14–15-vuotiaina v. 1976 antamat vastauk-
set. Niiden ei silloin oletettu ennustavan tulevaa koulutusammattia sii-
nä määrin kuin ammatilliset tavoitteet toteutuivat 33–34 vuoden ikään
mennessä v. 1994. Kun ammatinvalintaan vaikuttavat aina myös mo-
net myöhemmät olosuhde- ja ulkopuoliset tekijät, oli hämmästyttävää,
että lähes puolet ammatillisista koulutustavoitteista toteutui täsmäl-
leen. Se osoitti laajemminkin oppilaskyselyyn vakavasti ja harkitusti
vastaamista, ts. vastausten reliabiliteettia, mikä tarkoitti tämän tutki-
muksen riippumattomien muuttujien luotettavuutta. Vain yhdessä
oppilasvastauksessa (v. 1976), joka koski muita elämän tavoitteita, oli
havaittavissa harkinnan puutetta tai pelleilyä, kun tämä ilmoitti aiko-
vansa ”presidentiksi”. Elämä ei ollut siihen suuntaan menossa v. 1994.
Mielenkiintoinen on Andersonin (1976) havainto, että huonoimmin
elämässä selviytyneistä joillakin huono itsetunto ja identiteettion-
gelmat ovat saattaneet ilmetä myös maanisina suuruusfantasioina.

Tämän tutkimuksen aineiston ammattitiedot pohjautuivat ensisi-
jaisesti vanhempien vastauksiin ja puuttuvien tietojen osalta oppilas-
kortistoon. Kahdesta eri aineistosta verrattuja ja yhdistettyjä tietoja voi
pitää tarkistettuina ja luotettavina. Niiden perusteella muutoinkin tie-
dot vaikuttivat varmoilta. Toisistaan riippumattomasti saadut mittarit
samasta asiasta antoivat käsitystä niiden reliabiliteetista. Keväällä
1976 vanhempien kyselyssä oli kysymys mm. vanhempien nykyisistä
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ja aikaisemmista ammateista. Vastauksia verrattiin koululle syysluku-
kauden 1975 alussa annettuihin huoltajatietoihin. Puuttuvista vanhem-
pien vastauksista osa täydentyi oppilaskorteista. Edellisillä tavoilla
saaduista isien ammateista kaksi poikkesi toisistaan (2/52) ja äitien
ammattinimikkeistä viisi (5/55). Lisäksi oppilaskorteista puuttui run-
sas neljännes äitien ja kolme kappaletta isien ammateista, ilmeisesti
sen vuoksi, että vastaaja oli mieltänyt kysytyn vain huoltajan ammat-
tia. Luvut heijastivat vastaajan ja ajankohdan vaikutusta sekä mihin
tarkoitukseen tieto on alun perin kerätty. Vain pieni osa (7 %, N =
107) ammattinimikkeistä oli jossain määrin erilaisia. Osa niistä johtui
ammattinimikkeen muutoksesta syksystä 1975 kevääseen 1976, kuten
vaihetyöntekijä/siivooja, kukkakauppias/tekstittäjä. Osa johtui erilai-
sen nimikkeen käytöstä, esimerkiksi rakennusmies/sekatyöläinen,
linja-asentaja/sähkötyöntekijä.

Mittareiden laadulla oli merkitystä tulosten kannalta. Saadut,
käyttäytymis- ja sosiaalitieteellisten tutkimusten tavanomaisiin seli-
tysasteisiin verrattuna korkeat selitysasteet todistivat osaltaan mitta-
reiden hyvän reliabiliteetin ja validiteetinkin puolesta. Mittareiden
todettiin toimineen hyvin, vaikka monissa muuttujissa voitiin käyttää
vain järjestysasteikollisia muuttujia. Järjestysasteikolliset mittarit toi-
mivat yllättävän hyvin, jos aineiston luokittelu niillä oli selkeää, ts. jos
mittarit olivat myös valideja. Kiistattomasti suhdelukuasteikollisia
mittareita ei ollut, mutta tiheät järjestysasteikolliset muuttujat, kuten
Rauhalan ammattien arvostusasteikko ja elämässä selviytymisen in-
deksi, toimivat jatkuvina muuttujina joltakin osin suhdelukuasteikolli-
sen mittarin tapaan. Useimmista muuttujista oli rinnakkaismittari. Rin-
nakkaismittareiden toimivuutta verrattiin ja analyyseihin valittiin toi-
mivin. Esimerkiksi koululaisten 14–15-vuotiaina ilmoittamien koulu-
tusammattitavoitteiden toteutuminen järjestysasteikollisilla koko kou-
lutuksen mittareilla (r = 0,66, p < = 0,001, selitysaste 44 %; asteikko
1–8) oli 2 %-yksikköä alempi kuin tapauksittain tarkastelussa (46 %
kaikista, N = 74). Vanhemmilla lapsensa suhteen olleiden koulutusta-
sotavoitteiden järjestysasteikolliset mittarit perustuivat eri, strukturoi-
tuihin, koulutustavoitetasokysymyksiin (liite 12 a). Lasten omat kou-
lutustasotavoitteet perustuivat avoimiin kysymyksiin (liite 12 b).
Avoimet vastaukset olettavasti parantavat tällaisissa asioissa koulu-
ikäisten vastausten aitoutta ja luotettavuutta, kun vastaukset on mie-
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tittävä itse eivätkä valmiit vaihtoehdot johdattele. Siten kahdella eri
tavoin asetetulla kysymyksellä saadut vastaukset tukivat myös niiden
luotettavuutta.

Sitä, missä määrin saman asian mittareilla oli yhteistä aluetta,
kuvasivat mm. mittareiden keskinäiset korrelaatiot, joita tarkasteltiin
aiemmin. Koulumenestyksen eri mittareiden korrelaatiot olivat luon-
nollisesti korkeita (r = 0,96–0,99, p < = 0,001, N = 74). Koko koulu-
tuksen tavoitteiden sekä pelkkien korkeakoulu- ja ammatillisen kou-
lutuksen tavoitteiden keskinäiset korrelaatiot olivat korkeat, vanhem-
pien asettamissa tavoitteissa (r = 0,97, p < = 0,001, N = 52) ja päähen-
kilön omissa (r = 0,96, p < = 0,001, N = 74).

Faktorianalyysin avulla useista sosiaaliluokkaa ilmaisevista mit-
taluvuista muodostettu sosiaalisen statuksen mittari toimi tässä hiukan
heikommin kuin perinteinen ammatinmukainen luokitus. Tulosta ar-
vioitaessa on aiheellista tietää, millaista mittaria on käytetty. Perin-
teisen sosiaaliluokituksen ja Roosin uudemman tarkastelun pohjalta
sovelletun luokituksen korrelaatio oli korkea vanhempien sukupolves-
sa vielä isillä (r = 0,90), mutta odotetusti jo heikompi päähenkilöiden
sukupolvessa (r = 0,72, kaikkien p < = 0,001, N = 74). Edelliset tulok-
set johtuvat suurelta osin siitä, ettei perinteinen sosiaaliluokkajako
enää kuvaa todellisuutta koulutuksen lisääntyessä sekä ammattien ja
ammattirakenteen voimakkaasti muuttuessa. Kuten toisaalla todetaan,
sosiaaliluokka jakautuu useisiin dimensioihin eikä ole jakamaton omi-
naisuus. On jopa harkittava, onko sosiaaliluokka muuttujana enää
riittävän ilmaiseva, vai onko parempi puhua ammatista, koulutuksesta
tai sosioekonomisesta asemasta ym. ominaisuuksista, joiden katsotaan
kuvaavan sosiaaliluokkaa.

Mittareiden reliabiliteetin kannalta oli tärkeää tietojen virheetön
koodaus. Lanning (1996) on todennut empiirisessä otoksen koon vai-
kutusta (faktorianalyysin) luotettavuuteen koskeneessa tutkimukses-
saan, että merkitsevyyteen on vaikuttanut alaotosten koostumuksen
lisäksi mm. puuttuvat sekä väärin koodatut tiedot, joita hänen tutkitta-
vanaan olleessa esimerkkiaineistossa on ollut jopa sukupuolesta (puut-
tuvia vajaa 6 %, väärin koodattuja 4–7 %) (Lanning 1996). Tämän tut-
kimuksen osalta on aiheellista painottaa erityisesti, että tiedosto on tar-
kastettu ja korjattu. Virheellistä koodausta eliminoi sekin, että tut-
kimuksen tekijä keräsi, koodasi ja tarkisti kaikki tiedot itse. Virheitä
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vähensi jo alun perin se, että aineiston päähenkilöiden elämänkulut
tulivat tutkimuksen tekijälle varsin tutuiksi, mikä helpotti osaltaan
virheiden huomaamista.

6.1.5 Aineiston poikkeavuuden arviointi

Tutkimustuloksia ei ole tarkoitus yleistää koko maata kuvaaviksi sen
vuoksi, että kyseessä on valittu aineisto eikä otos. On kuitenkin mie-
lenkiintoista ja hyvä tietää, mihin suuntaan ko. valittu aineisto poikke-
si koko maata koskevista, lähinnä tätä aineistoa vastaavista tilastotie-
doista. Aineiston sukupolvien sijoittuminen aikakautensa sosiaaliseen
rakenteeseen kuvataan taulukossa 6–1, missä ammattiluokitus on esi-
tetty samalla tavalla ja perheittäin kuin aiemmin tuloksissa. Keski-
luokan ammatit lisääntyivät kolmessa sukupolvessa hiukan koko maan
keskiarvon alapuolelta vastaavasti ajankohtien keskiarvon yläpuolelle.
Se todennäköisesti johtui paitsi varhaisesta siirtymisestä kaupun-
kilaisammatteihin, päähenkilöiden ikäluokassa jonkin verran myös
aikakauden koulutusoptimismista ja pääkaupunkiseudun hyvästä kou-
lutuspaikkatarjonnasta.
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Lähteet ov at: 1 a)  K ata 1 976 , 64,  1 b)  P ön tin en 19 83, 48 ; kes kiluo kka yh dis-
tetty nä. 2)  So siaalilu ok kaa os oittavas sa lu vus sa ov at tässä perh een  pääas iallisen 
to im een tulo n muk aan  m ukana ne tu tkimu ksen p äähen kilöt, jotk a hoitiv at ko ton a
laps iaan ja joilla ei o llu t tutkim us ajanko htana v . 1 994  o maa mu uta ammattia,
mahdo llisesta k oulutuksestaan  hu olimatta. Vars inaisia yrittäjiä o li päähenkilö istä
8 (1 0,8  %, N  = 74) . 3)  Tilastokesk us, Ty öm ark kin at 19 95:2, 73 . 4)  Tilastokes-
ku s, Su omen tilastollin en vu osikir ja 19 94, 3 34: maatalo us yrittäjien määrä 31 .12 .
19 91 . P ros en ttiluvu is sa voi o lla em . syistä epäv arm uu tta. 5)  Yläluok ka sisälty y
lu ku un.

Maanviljelijöitä ei ollut lainkaan tämän tutkimuksen vanhemmissa ja
heidän lapsissaan, mikä johtui edellä mainituista syistä ja pääkaupun-
kiseudusta. Yrittäjien osuus oli kolmessa sukupolvessa selvästi maan
keskiarvoa suurempi. Tutkimuksen päähenkilöt erosivat ikärakenteel-
taan koko työvoimaan v. 1993 kuuluneesta väestöstä, joten erojen
suunta oli oikea.

Tämän tutkimuksen päähenkilöistä oli virallisen tilaston mukai-
sen perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita 82 % (61 henkilöä),
Tilastokeskuksen tutkinnon määrittelyn mukaiset työllisyyskoulutuk-
set mukaan lukien. Se oli niukasti yli tutkintojen määrän ko. ikäluo-
kalla. Koko Suomessa tästä ikäryhmästä (v. 1992 30–34-vuotiaista)
tutkinnon suorittaneiden määräksi on tilastoitu 80 % (Tilastokeskus.
Koulutus 1994:2, 5 ja Koulutus 1995:5, 22). Ero on niin pieni, että se
voi syntyä luokiteltavan koulutuksen täsmällisen keston tulkintavaike-
uksista rajatapauksissa, kun perustana on jokin muu kuin ammattitut-
kinnon suorittaminen (400 t). Pääkaupunkiseudun hyvä työllisyysti-
lanne ennen vuotta 1990 on vaikuttanut, että joiltakin ammatillinen
koulutus on jäänyt hankkimatta. Maan keskitasoa lähellä oleva jakau-
ma osoitti koulutuskulttuurin ammattikoulutuspainotteisuutta, kun ote-
taan huomioon koulutuspaikkojen koko Suomea parempi tarjonta pää-
kaupunkiseudulla. Kinnusen (1997a, 52) tutkimuksessa tämän tutki-
muksen päähenkilöitä vastaavassa keskisuomalaisessa ikäluokassa on
perheen vuoksi peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta luopuneita nai-
sia ollut 20 %, mikä on tässä tutkimuksessa esiin tullutta (7 % naisista,
4 % koko joukosta) huomattavasti suurempi luku, kun heistäkään
kaikki eivät olleet luopuneet koulutuksesta alun perin kotiäitiyden
vuoksi. Kinnusen tulos vaikuttaa korkealta myös aiemmin mainittuun
Tilastokeskuksen lukuun verrattuna, ja siinä vaikuttanevat alueelliset
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elinkeinorakenteiden ja sitä kautta myös koulutustavoitteiden erot.
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet sekä vanhemmilla että
tämän aineiston päähenkilöillä olivat hiukan korkeampia kuin ko.
ikäryhmillä koko maassa.

Sysiharjun (1984; 1987) kaupunkilaisperhetutkimuksen syntymä-
korttien mukaiset ikäryhmät kattavat tämän aineiston vain osittain.
Vanhempien sukupolvesta kuuluu enin osa ’sota-ajan koululaisiin’,
jotkut silloin jo ’nuorisoon’ ja nuorimmat heistä vielä ’pikkulapsiin’.
’Sota-ajan koululaisten’ kaupunkilaisikäryhmästä (s. v. 1927–36) on
ollut kansakoulun käyneitä 77 % (vrt. tässä 72 % vanhemmista), kes-
kikoulun käyneitä 14 % (vrt. tässä 20 % vanhemmista), ylioppilastut-
kintoon lopettaneita 3,5 % ja korkeakoulututkinnon suorittaneita 6 %
(vrt. tässä yhteensä 8 % vanhemmista). Seuraavasta sukupolvesta,
’sota-ajan lapsista’, lähtien sekä ylioppilas- että korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus on noussut. (Sysiharju 1987, 28–30)  Työväes-
töön kuuluneista vanhemmista osalla oli ammatillinen koulutus, mutta
vain pienellä osalla ammatillinen koulu- tai opistotason tutkinto. Kai-
kista päähenkilöiden vanhemmista 46 prosentilla oli jokin tai joitakin
perusasteen jälkeisiä Tilastokeskuksen luokituksen mukaisia tutkinto-
ja, kun vanhempien ikäpolvea vastaavilla ikäluokilla niitä oli 55 –5 9- 
v uo ti a il la  3 6  %, 6 0– 64 -v u ot ia i ll a 27  % ja  yl i 65 - vu ot i a il l a 19  %  (Ko u -
l ut us  1 9 94 :2 , 5 ).

Täsmällisen vertausluvun saaminen on mahdotonta vanhempien
tarkkojen ikätietojen puuttuessa. Koulutusta ilmeisesti arvostettiin, mi-
tä vahvisti sekin, että tässä vanhempien sukupolvi oli ikäluokkaansa
verrattuna jonkin verran koulutetumpaa. Kuitenkin vanhempien suku-
polven pieni koulutuksellinen etumatka suhteessa omaan ikäluokkaan-
sa tasoittui päähenkilöiden sukupolvessa.

6.1.6 Aineiston valinnan ja tutkimusajankohtien vaikutus
validiteettiin

Tutkimustuloksiin vaikuttaa, tutkitaanko ongelmia prospektiivisesti
lähtötilanteen mukaan vai rajataanko tutkimus ongelmaisiin ja tutki-
taan retrospektiivisesti lopputuloksen mukaan rajattuja syitä. Prospek-
tiivinen tutkimusasetelma sisältää myös ne tapaukset, joissa alkutilan-
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teessa ovat vaikuttaneet merkittävästi samat syytekijät, mutta toisilla
ongelmia ei myöhemmin ilmene ja toisilla ongelmat kasautuvat. Tämä
näkökohta oli tämän tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (v. 1976)
erittäin keskeinen näkökohta aineiston valinnassa. Retrospektiivinen
eli taaksepäin tarkasteleva tutkimus, jonka aineistona ovat poikkeavat
ryhmät, voi nostaa esiin myös sellaisia oletettuja syymuuttujia, jotka
eivät ole oikeasti syitä ainakaan ilman lisäehtoja, mistä syystä johto-
päätökset voivat yksioikoistua. Erityisesti Quinton ja Rutter (1988)
ovat huomauttaneet tästä aineiston valintaan liittyvästä tutkimusasetel-
masta. Sukupolvien välisissä tarkasteluissa prospektiiviset tutkimukset
johtavat laimeampiin johtopäätöksiin kuin retrospektiiviset. Quinton
ja Rutter (1988, 202) ovat asettaneet etusijalle normaaliaineistojen
tutkimisen, koska poikkeavien henkilöiden aineistoihin perustuvissa,
retrospektiivisissa tutkimuksissa tullaan liioitelleeksi oletettujen syi-
den vaikutusta. Kaikkien niiden, joilla on ollut elämänsä aikana sa-
manlaisia puutteita ja huonoja olosuhteita, elämä ei muodostu ongel-
mallisiksi. Silti myös retrospektiivisella tutkimuksella on paikkansa
tutkittaessa tiivistetysti jotakin ongelmaa. Retrospektiivisten tutkimus-
ten voi olettaa tuottavan paremminkin hypoteeseja ja prospektiivisten
tutkimusten soveltuvan niitä enemmän hypoteesien testaamiseen, kos-
ka valittaessa tutkittaviksi ongelmaisia, taustoissa voidaan havaita ko-
rostuneempina ongelmiin liittyneitä olosuhteita. Perinteisesti kasva-
tuspsykologisia tutkimuksia on tehty heterogeenisin otoksin ja valitse-
malla jonkinasteisia ääriryhmiä, kun lastenpsykiatrisessa tutkimuk-
sessa tärkeä osa aineistoa ovat olleet moniongelmaperheet (Takala
1979, 131).

Se, että ensimmäisen tutkimusvaiheen koululaiset v. 1976 oli
viimeinen pääkaupunkiseudulla rinnakkaiskoulujärjestelmässä ollut
ikäluokka, vääristi hiukan ikäluokkatarkastelua. Se on otettu huomi-
oon asiaan kuuluvissa tutkimuksen kohdissa. Sen merkitys on kuiten-
kin hyvin pieni, koska aineistolla ei ole pyritty kuvaamaan joidenkin
asiantilojen määrällistä edustavuutta. Muutoinkin valikoituminen kan-
salaiskouluun on pääkaupunkiseudulla ollut silloin enää vähäistä. Es-
poossa ja muissa pääkaupunkiseudun oppikouluissa oli 1691 espoo-
laista oppilasta tutkimuksessa ollutta luokka-astetta vastaavilla luokil-
la v. 1976 ja kansalais- sekä erityiskouluissa noin 50 (2,87 %). Näistä
luvuista oppikoulua käyvien osuudeksi saadaan 97,13 % (Espoon kau-
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pungin tilastollinen vuosikirja 1976, 61–65). Tällä tavalla karkeasti
arvioiden tämän tutkimusaineiston 74 oppilaan näytteestä puuttui yh-
teensä kaksi oppilasta, joista toinen todennäköisesti kävi kansalaiskou-
lun ja toinen erityiskoulun. Heidän aineistosta puuttumisensa aiheutta-
ma vääristymä tuloksiin on hyvin pieni. Erityiskoululainen kävi eri-
tyiskoulua myös peruskouluaikana, joten hän olisi jäänyt pois kaikista
normaaleista peruskoululuokista valituista aineistoista. Koska eri-
tyiskoululaisen elämässä selviytymiseen vaikuttavat hyvin yksilölli-
sesti poikkeavat edellytykset, ei ole edes perusteltua hänen sisällyttä-
misensä normaaliaineistoon.

Toisessa tutkimusvaiheessa, v. 1994, tutkimuksen päähenkilöt
olivat varhaisessa aikuisiässä, jossa yleensä on asetuttu aloilleen ja
jossa useimmille ovat nousseet tärkeiksi mm. työ, perhe ja ystävät, va-
paa-aika, ympäröivä lähiyhteisö ja yhteiskunta. Kyseisessä elämän-
kaarivaiheessa ns. 30. ikävuoden siirtymä oli ohitettu (Pulkkinen
1996, 17–20). Kullekin elämänvaiheelle tyypillisten ongelmien ohella
ratkaistavina ovat myös eri vaiheista kasautuneet ongelmat. Vidgrenin
mukaan (1991, 71–73) Sheeby on v. 1977 kuvannut 30 ikävuoden
lähestymistä levottomuudeksi ja mahdolliseksi kriisiksi, jossa aikai-
semmat valinnat rajoittavat. Kolmenkymmenen siirtymävaiheen jäl-
keen tulee halu asettua aloilleen, esimerkiksi edetä työurallaan, ostaa
asunto jne., ja elämä muuttuu järjestyneemmäksi ja vähemmän tilapäi-
seksi. Ikävaihejaottelut ottavat huomioon yksilöllisiä eroja rajallisesti
mm. eri henkilöiden hyvin erimittaisen koulutusuran ja työelämään
sijoittumisen sekä eri-ikäisinä perheellistymisen vuoksi. Ikävaihejaot-
telut ovat myös kulttuurisidonnaisia. Mainittakoon, että kehityspsyko-
logisia elämänkaarimalleja on kritisoitu siitä, etteivät ne ota huomioon
riittävästi ja adekvaatisti yhteiskunnallisia muutoksia ja sosiaalis-ta-
loudellisia olosuhteita, ja että elämänkulku ja työura kehittyvät hyvin-
kin eri tahdissa ikäkohortin sisällä (Sinisalo 1986, 182). Eritahtisuus
näkyi myös tässä aineistossa, vaikka päähenkilöistä suurimmalla osal-
la oli perhe ja lapsia (yhteensä 110 lasta). Vanhimmat esikoiset olivat
jo samanikäisiä kuin vanhempansa ensimmäisessä tutkimusvaiheessa
v. 1976 (14–15-vuotiaita), kun jotkut odottivat syksyllä 1994 ensim-
mäistä lastaan.
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6.1.7 Mittareiden validiteetti sekä tulosten loogisuus ja
validiteetti

Tutkimuksen tulosten sisäinen loogisuus todisti tutkimuksen muuttu-
jien reliabiliteetin ja validiteetin puolesta. Samaan suuntaan viittasi
myös se, että polkuanalyysissä saadut selitysasteet, 41–62 % ja vain
joissakin tapauksissa sen alle, olivat sosiaali- ja käyttäytymistieteelli-
sissä tutkimuksissa yleensä saatuihin verrattuna korkeita. Esimerkiksi
kasvatustieteessä selitykset, riippuvuudet ja yhteydet ovat jääneet
yleensä heikoiksi (Heinonen 1989, 95, 98–99), ja mm. sosiaalitieteissä
tulosta on pidetty hyvänä, jos onnistutaan selittämään noin 30 %
muuttujien vaihtelusta ja että yli 50 %:n selitysasteen päästään hyvin
harvoin (Allardt 1976, 266–267). Jos mittarit eivät ole reliaabeleita,
selitysasteet jäävät mataliksi. On erittäin epätodennäköistä, että 74
henkilön, 148 vanhemman ja 220 isovanhemman koulutus- ja 120 iso-
vanhemman ammattitiedot olisivat systemaattisesti ja johdonmukai-
sesti samaan suuntaan virheellisiä, kun kyseessä oli suurelta osin neut-
raaleja asioita, kuten mm. koulutusta, ammatteja, työtä, perheellisyyt-
tä, asumista koskevia kysymyksiä. Rinnalla oli käytettävissä myös jo
luonteensa vuoksi erittäin luotettavien oppilaskorttien tietoja.

Reliabiliteettia tuki myös se, että useiden muiden saamat vastaa-
vat tai vertailukelpoiset tulokset ovat olleet samansuuntaisia, joihin
palataan myöhemmin tarkemmin kunkin tuloksen osalta erikseen.
Mielenkiintoista oli, että eri tutkimuksissa saadut tulokset, esimerkiksi
Heiskasen ja Mitchellin v. 1982–83 kulttuurisesti samantyyppisiltä
alueilta saamat, ovat olleet samaa suuruusluokkaa, vaikka noin kuuden
vuoden aikaerokin voi muuttaa nuorison arvostuksia, myös saman-
tyyppisten alueiden kouluilla on eroa ja pienryhmien, osa- tai alakult-
tuurien arvostukset eroavat (esimerkki tarkemmin koulutustavoitteita
koskevassa luvussa 6.2).

Toisessa tutkimusvaiheessa, v. 1994, mitattiin, miten hyvin tutki-
muksen päähenkilöt olivat selviytyneet elämässä yli 30 vuoden ikään
mennessä. Sen mittareina olivat elämänlaadun muuttujat. Mittareiden
validiteetti pohjautui hyvinvointi- ja elämänlaadun teoriaan ja sen
operationalisointiin sekä tulosten tulkintaan. Elämässä selviytymisen
kannalta keskeisistä elämän laadun muuttujista oli tarpeen muodostaa
regressioanalyysillä yhdistetty muuttuja, joka kattoi mahdollisimman
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laajasti kaikkia elämänlaadun osa-alueita. Se toimi hienojakoisena jär-
jestysasteikkona, ja lähestyi siten suhdelukuasteikon ominaisuuksia
rajoitetulla alueella. Selitysasteet ovat tässä tutkimuksessa olleet kaut-
ta linjan poikkeuksellisen korkeita, mikä on viitannut myös yhdis-
telmämuuttujien varsin hyvään validiteettiin, reliabiliteetin lisäksi. Jos
mittareiden validiteetti on alhainen, myös selitysasteet jäävät väistä-
mättä alhaisiksi.

Tulokset olivat erittäin johdonmukaisia ja loogisia, mikä todisti
tietojen validiteetin puolesta. Mm. Komulainen ja Karma (2001) ovat
huomauttaneet, että tulosten tulkinnassa tulisi ottaa huomioon mm.
niiden johdonmukaisuus ja selitettävyys. Validiteetista osoituksena on
myös se, että tässä saadut tulokset tukivat aiempia teorioita ja tutki-
mustuloksia sekä niiden pohjalta muodostettua mallia. Teorian ja tu-
losten sisäinen johdonmukaisuus muiden tutkimustulosten kanssa on
tärkeää validiteetin ja reliabiliteetin arvioinnissa ja erityisen tärkeää
valituissa aineistoissa, joissa voi olla myös sattumasta johtuvia riippu-
vuuksia. Sikäli kun ilmiöiden välillä on riippuvuuksia, syy-seuraus-
suhteet pätevät kuitenkin myös valituissa aineistoissa, edellyttäen,
ettei rajauksella ole suljettu ilmiötä syineen pois. Pienissä aineistoissa
voidaan kuitenkin käyttää vain rajallista määrää muuttujia, kun välte-
tään ylideterminoitumisen vaaraa tuloksissa. Pienistä aineistoista voi-
daan ottaa huomioon vain selvimmät riippuvuudet. Yksityiskohtai-
semmin tulokset tulevat arvioiduiksi tässä myöhemmässä tarkastelus-
sa.

Paitsi reliabiliteettia, myös mittareiden validiteettia lisäsi mm. se,
että tutkimuksen tekijä haastatteli itse kaikki tutkimuksen päähenkilöt
vuonna 1994, useimmat heidän kotonaan, ja lisäksi noin puolessa ta-
pauksista tavattiin myös perheenjäsenet tai osa perheenjäsenistä. Siitä
oli huomattava etu kokonaiskuvan muodostamisen ja aineiston jatko-
käsittelyn kannalta. Kriteerit olivat mahdollisimman samat kaikissa
tapauksissa. Samoin haastattelijan asennoituminen haastattelutilanteis-
sa oli mahdollisimman samanlainen verrattuna eri haastattelijoiden
tekemään aineiston keräämiseen. Haastattelutulos oli hyvä. Haastat-
telun ilmapiiri oli luonteva ja avoin, mikä vaikutti haastattelujen on-
nistumiseen. Ei ole oletettavissa, että millään toisilla järjestelyillä olisi
ollut mahdollista saavuttaa tutkimuksen päähenkilöitä paremmin. Ha-
vainnointi monipuolisti tietoja ja havainnoinnin antama kokonaiskuva
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paransi osaltaan validiteettia. Ero oli todettavissa niiden osalta, jotka
haastateltiin vain puhelimitse haastateltavan työkiireiden vuoksi.
Heistä valtaosa oli miehiä, kun taas pitkästä haastattelusta kieltäyty-
neet olivat enemmän naisia. Puhelinhaastatelluista kokonaiskuvaan jäi
joiltakin osin avoimia kysymyksiä, joskaan ei häiritsevässä määrin.

On todennäköistä, että teemahaastattelujen antama kuva elämässä
selviytymisestä painottui kokonaisuutena jonkin verran todellista po-
sitiivisempaan suuntaan siksi, että myönteisten asioiden kertominen
lienee koettu odotetumpana ja halutumpana ja negatiivisista asioista
saatettiin mieluummin vaieta. Validiteettiin saattoi olla jonkin verran
vaikutusta sillä, että haastattelija oli opettanut noin kolmannesta haas-
tateltavista ensimmäisen tutkimusvaiheen aikaan lukuvuonna 1975–
76, ja että myös muut tiesivät haastattelijan olleen kyseisen koulun
opettajana. Toisaalta henkilöiden tunteminen pitkän ajan takaa, haas-
tattelijan jonkinasteinen tuttuus ja haastattelutilanteiden jännittämättö-
myys sekä yleensä pitkä haastatteluaika (1–3 h, yleisimmin 1,5 h) ja
havainnointi lisäsivät haastattelun aitoutta ja paransivat validiteettia.
On todennäköistä, että positiivisista asioista tuli hyvä kokonaiskuva,
mutta negatiivisista elämän tapahtumista heikompi.

Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollisuutta eikä tavoitteenakaan
selvittää esimerkiksi päihteiden käyttöä ja mahdollisia lain rikkomuk-
sia. Missä määrin tässä saadut tulokset elämässä selviytymisestä ovat
ehkä todellisuutta positiivisempia, on aiheellista arvioida myös tätä
ikäluokkaa koskeneiden muiden tutkimusten avulla. Päihteiden on-
gelmakäyttöä kävi ilmi aikuisiällä haastattelussa 15:llä (20 %), mutta
ei varmaan kattavasti. Ne ovat jo yksinään laajoja tutkimusalueita.
Tämän tutkimuksen aineiston kanssa vertailukelpoisimpia ovat olleet
Pulkkisen ym. seurantatutkimusten tulokset v. 1959 syntyneistä, jy-
väskyläläisistä koululaisista (mm. Pitkänen 1969; Pulkkinen 1977;
1982; 1984; 1997a; 1977b; Pulkkinen ym. 1988a; 1988b) sekä seu-
rantatutkimukset koko maan ja lisäksi erikseen pääkaupunkiseudun
nuorista mm. kyseisestä ikäluokasta (Ahlström 1983). Sekä Pulkkisen
ym. että tämän tutkimuksen aineistoista ovat puuttuneet viljelijäväes-
tön lapset. Pulkkisen ym. aineistoon verrattuna tästä aineistosta puut-
tui pieni määrä oppikoulun ulkopuolelle jääneitä, kaikkein vähiten
koulutettuja. Muiden sosiaaliryhmien kuin maanviljelijöiden lapsissa
alkoholin käyttö on ollut erityisesti pääkaupunkiseudulla muita ylei-
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sempää jo tämän tutkimuksen ikäluokalla, kun koko maassa alkoholia
vähintään kerran viikossa käyttäneitä oli 16-vuotiaissa tytöissä 10 %
ja pojissa 16 % (Ahlström 1983, 137, 139, 143–145). Tässä aineistos-
sa v. 1975–76, 14–15-vuotiaina, 22 % kaikista ilmoitti käyttävänsä
alkoholia 1–4 kertaa kuukaudessa, mikä välttämättä ei ole ristiriidassa
Ahlströmin saamien lukujen kanssa, kun ottaa huomioon tapakäyttä-
jien lievemmän kriteerin, mutta nuoremman iän. Harvemmin käyttä-
neitä ja niitä, jotka eivät tässä eritelleet käytön tiheyttä tarkemmin, oli
41 %. Kerran tai pari kokeilleita oli 23 % ja täysin raittiita oli tässä 14
% 14–15-vuotiaina. Tämän tutkimuksen kysymys v. 1976 oli struktu-
roidun ja avoimen yhdistelmä, eikä anna täyttä vertailumahdollisuutta
Ahlströmin em. tuloksiin.

Pulkkisen ym. (1988b, 1–43) mukaan ko. ikäpolvella pysyväm-
pää alkoholinkäyttötapaa on ennakoinut käyttö vasta 20-vuotiaasta
lähtien. Alkoholin käytössä on erottunut vähemmän koulutettujen hu-
malakäyttö. Humalajuojilla on lapsena ollut eniten aggressiivista käyt-
täytymistä ja kouluun sopeutumisen vaikeuksia. On mahdollista, että
ongelmakäyttö on joillakin lisääntynyt 1990-luvun lamavuosina. Tä-
män aineiston kanssa samassa ikäpolvessa Keski-Suomessa Pulkkisen
ym. (1988b) aineistossa päihteiden ongelmakäyttäjiä on ollut 1/5 vas-
taajista käytettäessä kriteerinä omaa syyllisyyden tunnetta, 1/3 käytet-
täessä kriteerinä päihtyneenä säilöön ottoa tai päihtyneenä autolla ajoa
sekä runsas 1 % (2/150) käytettäessä kriteerinä alkoholismin takia
hoidossa oloa. Tämän tutkimuksen aineistossa aikuisiässä noin 1/5 al-
koholiongelmaisten määrä vastaa Pulkkisen ym. tutkimuksessa oman
ilmoituksen mukaisten määrää, joten heidän tulostensa voi olettaa
antavan suuntaa tämän tutkimusjoukon alkoholin käyttötavoista myös
muutoin, ääritapauksia lukuun ottamatta.

Tähän tutkimusaineistoon kuuluvista v. 1976 14–15-vuotiaista
kymmenen (13,5 %, pojista noin 1/3) ilmoitti kuuluvansa sellaiseen
jengiin, joka oli ollut tekemässä jotakin luvatonta, mikä oman ilmai-
sun mukaan oli ”kaikkea mahdollista”, ”ajelee autolla”, ”raggarijen-
gi”, ”hajottaa paikkoja” tai ”dokaa”. Heidän tulkintansa jengiin kuu-
lumisesta oli väljä, heillä ei ollut koulussa merkitsevästi muita enem-
män rangaistuksia eivätkä he olleet koulussa poikkeuksellisen häiritse-
viä. Tulos perustui omaan ilmoitukseen luvattomaan tekemiseen osal-
listumisesta, eikä ole sen vuoksi rikollisen toiminnan mittariksi validi
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ja vertailukelpoinen sitä koskevien tutkimustulosten kanssa. Luvut
vaikuttivat silti suuntaa antavilta. Ahlströmin (1983, 148) mukaan
jengiin kuuluneita oli koko maassa v. 1979 pojista 19 % ja tytöistä 12
%. Se vastaa tässä aineistossa poikien ja tyttöjen osuuksilla painottua
keskiarvoa 14,7 %, mikä on varsin lähellä tässä edellä tietyin rajatuin
kriteerein oppilaiden itse ilmoittamaa.

Pulkkisen (1996; 1997b) mukaan yhtä kaupunkilaisikäluokkaa
koskeneissa tutkimuksissa 30 vuoden ikään mennessä rikosrekisterissä
esiintyneiden osuus on ollut Ruotsissa Magnussonin tutkimuksissa v.
1989 ja 1995 37 % ja Suomessa Hämäläisen ja Pulkkisen tutkimuk-
sessa 33 %, mistä jälkimmäisestä tosin ovat puuttuneet ennen 15 ikä-
vuotta tehdyt rikokset. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan ensimmäi-
sen rikoksen ennen 15 ikävuottaan oli tehnyt vajaa 1/3 ja 18 ikävuo-
den jälkeen runsas 1/3. Useimmat 15–17-vuotiaina ensimmäisen ri-
koksensa tehneet ovat lopettaneet epäsosiaaliset toiminnat aikuistues-
saan, olennaisimmin 30 ikävuoden jälkeen. Aikuisina ensimmäisen ri-
kolliseen tekoon syyllistymiset ovat liittyneet alkoholin käyttöön, rat-
tijuoppouteen, väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja talousrikoksiin. Huo-
noin myöhempi ennuste on ollut hyvin epäsuotuisista kasvuoloista tul-
leilla ja jo lapsena epäsosiaalisen käyttäytymisen aloittaneilla, yliaktii-
visilla ja kontrollikyvyltään heikoilla. Heille on kasautunut ruotsalai-
sen tutkimuksen mukaan lähes 2/3 kaikista rikoksista (Pulkkinen
1996; 1997b, 42–43). Viemerön (1997) turkulaisaineiston seurannan
tulokset eivät ole edellisten kanssa vertailukelpoisia, kun mukaan on
otettu omaisuusrikokset ja fyysisesti väkivaltainen käyttäytyminen,
mutta jätetty pois ”kaikki vähäpätöiset rikokset”. Rikolliseen käyttäy-
tymiseen oli syyllistynyt 15–17 vuoden iässä yli 12 % pojista ja yli 5
% tytöistä ja myöhemmin 25–27 vuoden iässä 13 % miehistä ja 3 %
naisista (Viemerö 1997).

Käyttäytymispiirteissä on havaittu iän myötä suhteellista pysy-
vyyttä tai jatkuvuutta tietynlaisina käyttäytymistaipumuksina. Pulkki-
sen tutkimuksissa 8-vuotiaista 14-vuotiaiksi 40 %:lla käyttäytymisen
itsehallinta on pysynyt samanlaisena ja vain 8 %:lla muuttunut suures-
ti (Pulkkinen 1977, 118–127; 1980; 1982; 1997a, 24, 34–37). Laakson
(1992, 80–88, 104–107) tutkimuksessa peruskoulun 1. ja 9. luokkien
välillä joidenkin ongelmien pysyvyys on ollut 50 %. Kuitenkin abso-
luuttisessa tasossa voi tapahtua huomattaviakin muutoksia, ja jatku-
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vuuden tutkiminen yli 20 vuoden iän jälkeen muuttuu vaikeaksi. Mur-
rosiän käyttäytymispiirteet ovat olleet vähemmän pysyviä kuin aiem-
mat (Pulkkinen 1977, 126–129; 1984, 192; Pulkkinen ym. 1988b, 43;
Pulkkinen 1997a, 34–36; 1997b, 32, 40). Viimeksi mainittu seikka oli
tiedossa tutkimusaineistoa kerättäessä. Toisaalta vaikutti myös se, että
murrosiässä lasten käyttäytymispiirteet voimistuvat ja eriytyvät enem-
män, kun ne eivät verhoudu muina ikäkausina tavanomaisempaan kilt-
teyteen tai vielä aikuistumiseenkaan.

6.1.8 Mittarien objektiivisuus-, subjektiivisuus- ja
arvovarausnäkökohdat

Opettaja-arvioiden validius

Tuloksiin vaikuttaa se, miten, ketkä, millaisin arvoin ja missä tarkoi-
tuksessa käyttäytymispiirteitä tulkitaan, ts. tahaton ja tahallinen sub-
jektiivisuus. Koulukäyttäytyminen on koulun normien vallitessa eri-
laisissa koulutilanteissa ilmennyt ja havaittu ilmiasu, ja siksi on oltava
varovainen tulkinnassa. Koulukäyttäytymispiirteitä (lv. 1975–76) pi-
dettiin tässä indikaattoreina edeltäneistä kasvuolosuhteista ja sellaisina
myös rinnakkaisilmiöinä monille muille samaan aikaan mitatuille
muuttujille. Ne olivat tilastollisesti elämässä selviytymisen ennuste-
muuttujia. Ne täyttivät tässä ajallisen edeltävyyden ehdon. Niillä oli
oletettavasti myös osittaista syyvaikutusta elämässä selviytymiseen,
sillä pitkäjännitteisyys, keskittymiskyky, hyvä käytös ja sosiaalisuus
toki vaikuttavat mm. koulumenestykseen, koulutustasoon ja työllisty-
miseen myös sinänsä. Teo ym. (1996), jotka ovat tutkineet varhaisten
psykososiaalisten tekijöiden ennustetta opinnoissa menestymiseen,
ovat Sroufeen ja Bowlby’hyn viitaten olettaneet käyttäytymisen jat-
kuvuutta lisäävän sen, että tämänhetkiset käyttäytymismallit ja kehi-
tyksen tulokset puolestaan muovaavat tapaa kohdata tulevia tärkeitä
asioita, kehitystehtäviä – vaikka myös muutosta tapahtuu ja käyttäyty-
misen jatkuvuuteen vaikuttavat yksilön ulkopuoliset tekijät välittävinä
muuttujina.

Ar vo va li nta na  v oi pit ää  si tä, mitä  ja  mill ä p er ust eel la  kä ytt äy ty mi s-
pi ir tei tä v al ita an ar vioi ta vi ksi . Kas vat uk sen  si sä ltö jä  ja  mu ot oja  ei  v oi pi-
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tä ä mie liva lt ais ina , jos  ne  on  j ohd ett u yle ise st i h yvä ks yty is tä , uni versa a-
le is ta tav oi tte is ta (Bo ur die u & Pass ero n 197 0/1 97 7, vi, 8 ). Sel la isi na vo i
pi tä ä e simer kik si  s osi aal is uut ta to ist en hu omi oo n ott ami se n merk it yks es-
sä  j a s en il me ne mis tä hy vän ä k äy tök sen ä ja yle ise st i h yväk sy tty je n
sä äntö je n nou dat ta mi se na. Se ll ais ina  v oi pit ää  my ös he nki stä  h yvi nvo in -
ti a ja ter ve yt tä ja el ämä nha ll int aa in dik oiv ia  tasa pa ino isu ut ta ja il oisu ut -
ta , ter ve tt ä i tse lu ot tamust a ja vap au tu ne isu ut ta sek ä kes kit ty mi sky kyä  j a
pi tk äjä nn itt eis yy ttä  (mm. Ma slo w 196 2/1 96 8).

Koulukäyttäytymispiirrearviot olivat tässä tutkimuksessa sellai-
sia, mitä jokapäiväisissä koulutilanteissa oli mahdollista havaita. Ne
olivat opettajien subjektiivisia arvioita. Arvioiden luotettavuutta lisäsi
kuitenkin se, että monien opettajien arviot perustuivat jopa useaan ker-
taan viikoittain toistuneeseen, tavoitteelliseen koulutyöskentelyyn ja
jonkin verran myös koulukäyttäytymishavaintoihin oppituntien ulko-
puolella, joissakin tapauksissa myös kerhotoiminnassa. Jotkut opetta-
jat olivat opettaneet kyseisiä oppilaita useita vuosia. Voi olettaa, että
hyvinkin erilaisissa opetustilanteissa (esim. liikunta, biologia, kotita-
lous, matematiikka, tekninen työ) tuli esille erilaisia työssä ja muiden
kanssa yhteistyössä käyttäytymisen piirteitä. Myös se, että arvioivia
opettajia oli lukuisia, tasasi erilaisten persoonallisuuksien kohtaamisen
aiheuttamia yksipuolistavia vaikutuksia arviointeihin. Toisaalta, jos
jokin piirre, esim. tavoitteellisuus, oli oppilaassa hyvin voimakas, piir-
teen havaitsivat useimmat tai kaikki opettajat. Jos piirre oli heikko,
sen havaitsivat vain jotkut opettajat joissakin tilanteissa. Eri havain-
noijien erilaisten tilanteiden pohjalta tekemien arvioiden keskiarvo
oletettavasti heijasti koulukäyttäytymistä niin luotettavasti ja katta-
vasti kuin se koulutilanteiden perusteella oli mahdollista.

Koulukäyttäytymispiirteiden opettaja-arviointeja voi epäillä hei-
jastavan ’piilo-opetussuunnitelmaa’. Koulukäyttäytymispiirteiden ar-
viointia sinänsä ei saa sekoittaa ’piilo-opetussuunnitelman’ tutkimuk-
siin perustuviin käsitteisiin, joita ovat esittäneet monet kasvatus-
tieteilijät (mm. Gustafsson ym. 1981; Meri 1992). Esiintyykö jotakin
käyttäytymispiirrettä tai ei, on sinänsä arvovapaa arviointi, toisin kuin
pitääkö arvioija itse kyseistä piirrettä moraalisesti hyväksyttävänä tai
eettisesti hyvänä. Opettajilta ei kysytty kantaa arvioimiinsa piirteisiin,
eikä tässä työssä tutkittu, missä määrin ja millä tavoin he pyrkivät eri
piirteitä koulutyössä edistämään tai karsimaan. Epäilemättä eri opetta-
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jat painottivat arvioissaan eri asioita ainakin jossakin määrin eri tavoin
jo oppiaineensa luonteen mukaan. Sillä tavalla ”piilossa” olevat arvos-
tukset vaikuttivat todennäköisesti jonkin verran siihen, miten erilaisia
koulukäyttäytymispiirteitä havaittiin ja miten ne tulkittiin, esimerkiksi
millaista koulukäyttäytymistä pidettiin häiritsemisenä eri tilanteissa.

Aiheen vaikeuden vuoksi on syytä hiukan laajentaa kuvaa, mitä
muissa tutkimuksissa on pidetty käyttäytymishäiriöinä sekä mitä ja
miten koulukäyttäytymistä on tutkittu. Järkevien toimintojen valitse-
miseksi opetustilanteissa opettajan on ymmärrettävä, mistä ilmiöt joh-
tuvat tai ainakin, mistä niissä on kyse, ovatko ilmiön syyt vaikutetta-
vissa, mitä asioita tulisi muuttaa ja miten. Esimerkiksi voidaan todeta
koulukielteisyyttä tai koulutusmyönteisyyttä, mutta myönteisyyden tai
kielteisyyden arvioiminen edellyttävät niiden täsmentämistä ja perus-
teluja tai perusteita, mitä kohtaan, miten ja miksi kielteisyyttä ilmenee.
Beckne (1981, 28–31) on ryhmitellyt kouluvaikeudet yksilön sisäisistä
tekijöistä, sosiaalisesta ympäristöstä ja opetustilanteesta johtuviin.
USA:ssa Colemanin raportin v. 1966 mukaan tutkittaessa kotona, lähi-
ja toveriympäristössä sekä koulussa vallinneita oloja, jälkimmäisillä
on havaittu vähiten vaikutusta. Myös Englannissa Plowden raportin
tulokset v. 1967 ovat painottaneet ympäristötekijöiden merkitystä.
Becknen jaottelu on ollut melko selkeä. Sosiaalinen ympäristö voi kui-
tenkin ulottua myös opetustilanteeseen. Häiriökäyttäytymisen ilmene-
miseen on vaikutusta myös opettajan käyttämillä opetustavoilla ja ti-
lannetekijöillä. Koskenniemen (1978) mukaan järjestyshäiriöiden kä-
sittelyssä olennaisiksi todetuilla opettajan tilanteen tasalla olemisella
ja jakautuvalla huomiolla on Kounin saanut kohtalaisen isojakin kor-
relaatioita opetuksen sujuvuuden ja jatkuvuuden sekä oppilaiden vi-
reillä ja vastuullisina pitämisen välillä (0,28–0,50) (Koskenniemi
1978, 150–151), joskin selitysaste on siten jäänyt mainituilla opetta-
jatekijöillä kuitenkin 8–25 %:iin.

Laakson (1992) käyttämä käyttäytymishäiriöiden jaottelu on
pohjautunut Quayn empiirisessä tutkimuksessa nimettyihin faktorei-
hin: 1) käyttäytymisongelmat tai käytöshäiriöt (tottelemattomuus,
yliaktiivisuus, huomion etsintä, levottomuus ja negatiivinen asennoi-
tuminen), 2) persoonallisuuden ongelmat (ahdistuneisuus, neurootti-
suus, estyneisyys ja äärimmäinen ujous), 3) kypsymätön käyttäyty-
minen (kouluhaluttomuus, päiväunelmat, aloitekyvyttömyys, keskit-



272 Tuulikki Kärkkäinen

tymiskyvyttömyys) ja 4) sosiaalinen aggressiivisuus (huonoon seuraan
tai jengiin hakeutuminen, varastelu, kotoa karkailu, koulupinnaus).
Laakson jaottelu on sen syntytavasta johtuen luetteloa yleisyysjärjes-
tyksessä. Tässä tutkimuksen strukturoidussa kyselyssä olivat mukana
useimmat edellisistä piirteistä ilmiasuisena käyttäytymisenä. Sen si-
jaan opettajia ei pyydetty arvioimaan sitä, mistä käyttäytyminen johtui
(vrt. edellisissä faktoreissa neuroottisuus, huono seura jne.). Laakson
mukaan Stainback ja Stainback ovat jaotelleet kriteerit, joiden perus-
teella käyttäytymistä on määritelty sopeutumattomaksi, puolestaan
seuraaviin: mm. erilaisista sosiaali- ja kulttuuriryhmistä riippuvat
muiden ihmisten odotukset, tilannetekijät ja tilannetaju, iästä johtuvat
edellytykset ja käyttäytymisen intensiteetti, kesto ja toistuminen
(Laakso 1992). Jaottelu on jäänyt vajaaksi, luokat eivät ole toisiaan
poissulkevia ja myös siinä arvioijan edellytettäisiin tietävän oppilai-
den käyttäytymisen taustalla vaikuttavat syyt. Tekijöistä puuttuvat
esimerkiksi henkilökohtaisista ominaisuuksista ja sosiaalisista sekä
kasvatuksellisista tekijöistä johtuvat syyt. Esimerkiksi osa häiriökäyt-
täytymisestä on selittynyt neurologisilla tekijöillä. Peruskoulun en-
simmäisellä luokalla havaitut puhe- ja lukiongelmat ovat ennustaneet
yhdeksännellä luokalla häiriökäyttäytymisestä 7–9 %. (Laakso 1992,
80–88)  Savolainen ja Lukkari (1994) ovat päätyneet käyttäytymis-
häiriön käsitteen määrittelyssä puolestaan kunkin opettajan subjektii-
visen tulkinnan oikeellisuuteen omassa, 12 erityisopettajan haastatte-
luun perustuneessa tutkimuksessaan ja pitäneet syiden etsimistä tär-
keämpänä, mitä ongelmille voidaan tehdä. Edellisen perusteella voi
todeta, että käyttäytymishäiriöiden mittarit ovat olleet monenlaisia,
eikä mikään mittareiden muodostamistapa ole ollut kiistaton, vaan tut-
kimuksen tavoitteet ja olosuhteet ovat vaikuttaneet ratkaisevasti nii-
hin. Käyttäytymispiirteiden opettaja-arviointeja on tehty myös muissa
lastentarhalais- tai koululaisaineistoja käyttäneissä tutkimuksissa (mm.
Jonsson & Kälvesten 1964, 38, 113–117, 120–121, 478; Husén 1969,
25–28, 42; Pitkänen 1969, 3–4, 50, 115; Anderson 1976; Sarnecki
1985, 12; Merenheimo 1990, 159; Mäkinen 1993, 184; Onatsu &
Nurmi 1994; Boyum & Parke 1995, 596, 598; Kukkonen & Pölkki
1995; 1996; Puura ym. 1995; Pulkkinen 1997a, 9–11, 27; Puura 1998;
Chen ym. 2000).
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Tässä tutkimuksessa opettajat käyttivät mieluummin positiivisia
arvioita kuin niitä vastaavia negatiivisia arvioita. Siihen viittasi se, että
opettajien positiiviset arviot oppilaasta ja mm. hänen koulumenestyk-
sensä korreloivat huomattavasti voimakkaammin kuin vastaavat nega-
tiiviset arviot menestymättömyyteen. Muutenkin positiiviset arviot
toimivat kaikissa analyyseissä olennaisesti paremmin kuin negatiiviset
arviot ja vaikuttivat edellisillä perusteilla validimmilta kuin negatiivi-
set. Myös mm. Anderson (1976) on todennut hyvien ennusteiden to-
teutuneen huonoja paremmin. Monissa muissakin tutkimuksissa on
havaittu, että opettajien arvioinnit ovat olleet pikemmin liian positiivi-
sia kuin liian negatiivisia. Esimerkiksi Jonsson ja Kälvesten ovat to-
denneet, että opettajat pyrkivät arvioimaan liian herkästi, että oppilas
kuului kaikkein lahjakkaimpien ryhmään, ja katsoivat oppilaiden heik-
kojen suoritusten johtuvan mieluummin muusta kuin heikosta älyk-
kyydestä (Jonsson & Kälvesten 1964, 478). Opettajat selittävät mie-
luusti oppilaiden menestymättömyyttä herkemmin yrittämättömyyden
kuin kykyjen puutteella, ja heidän asennoitumisestaan on kuultanut pi-
kemminkin lannistamattomuus ja yrittämiseen patistaminen. Opettajat
ovat siten attributoineet oppilaiden menestymättömyyttä tavalla, joka
on vaatinut yrittämään. Opettajien tekemillä lahjakkuusarvioinneilla
on ollut samantapainen ennustearvo kuin älykkyystesteillä, vaikkakin
molempien ennustearvot ovat olleet melko vaatimattomia (Jonsson &
Kälvesten 1964, 478; Husén 1969, 98–105, 128–130, 138–141, 193–
194, 200).

Opettajien käyttäytymispiirrearvioinnit tutkimuksen päähenki-
löistä lv. 1975–76 olivat usein samansuuntaisia. On vaikea arvioida
kiistattomasti, onko erilaiset havainnot tulkittava heikoksi validiteetik-
si vai validiteetin paranemiseksi. Hyvin runsas täysin vastakkaisten ar-
vioiden osuus olisi viitannut heikkoon validiteettiin. Erilaisten arvioi-
den esiintyminen jossakin määrin ei sinänsä tarkoita vielä arvioiden
pätemättömyyttä tai epäluotettavuutta. Voihan esim. tavoitteellisuutta
ilmetä vain joissakin oppiaineissa tai joidenkin opettajien tunneilla.
Samassa henkilössä voi eri tilanteissa ilmetä erilaisia piirteitä ilman,
että eri henkilöiden arviot käyttäytymisestä olisivat aivan vääriä. Luo-
tettavuutta lisäsi, että arviot olivat hyvin erilaisista opetustilanteista ns.
teoreettisissa kuin myös taito- ja taideaineissa. Käyttäytymisen hallin-
nan taso on eri henkilöillä erilainen, ja myös tilanteet ja niiden vaati-



274 Tuulikki Kärkkäinen

ma toiminta tai provosoivuus vaihtelevat. Esimerkiksi tavoitteellisuut-
ta ja itsehallintaa ei ole vielä se, että selviytyy vain itseä sillä hetkellä
kiinnostavista tilanteista. Eri opettajien tekemät erilaisetkin havainnot
saattavat siten jopa lisätä validiteettia jossakin määrin. Validiteettiin
liittyy myös objektiivisuuden ja subjektiivisuuden ongelma. Arviot
ovat aina luonteeltaan subjektiivisia, mutta kiihkottomien ja aitoon ob-
jektiivisuuteen pyrkivien henkilökohtaisten arvioiden keskiarvo voi
kuvata elämässä kohdattavien vuorovaikutustilanteiden kirjoa validis-
ti. Opettaja-arviointien sekä validiutta että reliabiliteettia lisäsi se, että
kutakin oppilasta arvioivat kaikki häntä ensimmäisessä tutkimusvai-
heessa opettaneet opettajat, lyhytaikaisia, muutaman päivän sijaisia lu-
kuun ottamatta. Keskimäärin 9 opettajaa (keskiarvo 8,8, vaihteluväli
8–10) antoi arvion jokaisesta oppilaasta, riippuen siitä, opettiko sama
opettaja ko. oppilaalle yhtä tai useampia aineita. Eri arvioissa oli mel-
ko suuri yksimielisyys, mutta ne kuvastivat kuitenkin eri henkilöiden
osalta riittävästi yksilöllisiä aste-eroja. Edellisillä perusteilla tuntuu
loogiselta olettaa, että yhteisarvion validiteetti on hyvä.

Eri arvioijien luotettavuuden vertailua ja luotettavuuteen
vaikuttavia näkökohtia

Erityisesti masentuneisuutta koskeneet tulokset ovat viitanneet siihen,
että opettajat kykenevät havaitsemaan oppilaiden käyttäytymisessä
piirteitä, joilla on oirearvoa myös sellaisten tapausten tunnistamisessa,
joissa oppilas tarvitsisi apua. Opettajat ja äidit ovat havainneet poikien
psykosomaattisista oireista 75 prosenttisesti samat, 13 % vain opetta-
jat ja 12 % vain äidit (Jonsson & Kälvesten 1964, 477–478). Puura
(1998) on lasten depressiotutkimuksessa todennut vanhempien, opet-
tajien ja lasten omien arviointien poikenneen jonkin verran toisistaan,
mutta hän ei ole asettanut mitään informaatiolähdettä sinänsä yli mui-
den, vaan tutkimustavoitteesta riippuu, mikä tai minkä lähteiden yh-
distelmä on mihinkin tarkoitukseen validein ja reliaabelein (Puura
1998, 30–31). Ahon (1975, 11) arvion mukaan kauan ammatissa toi-
mineet opettajat ovat kyenneet havaitsemaan oppilaan ongelmien va-
kavuuden lähes asiantuntijoiden lailla, vaikka se ei ole tuottanut aina
positiivista asennoitumista tai lapsen kannalta suotavia menettelyta-
poja.



Tulosten tarkastelu 275

Erilaisissa tilanteissa erilaisen käyttäytymisen ja eri havainnoijien
poikkeavat arviot ovat viitanneet mittareiden validiteettiongelmiin,
kun käyttäytymisen arvioijana on ollut henkilö itse asianosaisena tai
vanhempi. Esimerkiksi päivähoidon työntekijöiden tekemät kehitysta-
son ja kouluvalmiuden arvioinnit ovat ennustaneet koko peruskouluai-
kaista koulumenestystä, kun vanhempien arviot vain neljää ensim-
mäistä kouluvuotta (Mäkinen 1993, 77, 186). Opettajien ja tovereiden
arviot oppilaasta ovat korreloineet Boyumin ja Parken tulosten mu-
kaan 0,37–0,60 (Boyum & Parke 1995, 597) ja Pulkkisen mukaan
0,24–0,59 piirteen näkyvyydestä riippuen, paitsi tyttöjen aggressii-
visuutta koskeneet lähes nollakorrelaatiot (Pulkkinen 1977, 118–123).
Opettajien arviot ahdistuvuudesta ovat olleet vähemmän luotettavia
kuin toveriarviot, mutta mukautuvuudesta ja harkitsevuudesta melko
samanlaisia. Tytöillä kasvatuksen vuoksi kaikki käyttäytymispiirteet
eivät ole olleet yhtä näkyvillä kuin pojilla. Opettajien ja oppilaiden
omat arviot sosiaalisesta käyttäytymisestä ovat korreloineet erittäin
vähän, 0,12–0,29 (merkitsevästi tai melko merkitsevästi), mutta opet-
tajien ja vanhempien arviot samasta vielä heikommin [-0,15]–[+0,20]
(pääosin vain melko merkitsevästi). Kovin korkeita korrelaatioita ei
ole saatu myöskään tovereiden sosiometrisillä ja lasten omilla sosiaa-
lisen käyttäytymisen arvioinneilla (Pölkki 1990, 84; Pölkki & Kukko-
nen 1995).

Tämän tutkimuksen opettaja-arviointien luotettavuudesta edelli-
sen perusteella voi olettaa, että sekä ahdistuneisuus että tyttöjen ag-
gressiiviset käyttäytymispiirteet ovat voineet olla jossakin määrin
opettajan havaitsemattomissa. Vanhempien ja opettajien arvioiden eri-
laisuudella on tutkimuksen mukaan myös objektiivista perustaa. Hope
ja Bierman (1998) ovat todenneet USA:ssa, että osa lasten ongelma-
käyttäytymisestä on ilmennyt vain kotona tai vain koulussa. Ulospäin
suuntautunutta ongelmakäyttäytymistä (epäsosiaalinen, tuhoava ja ag-
gressiivinen käytös) on ollut enemmän kaupunkilaislapsilla ja sisälle
päin kääntynyttä (ahdistuneisuus, masentuneisuus ja vetäytyminen)
maaseudun lapsilla.

Vahvasti normi- ja arvosidonnaisissa kysymyksissä, esim. kasva-
tus- ja muita asenteita koskevissa, johdattelevilla ja rajatuilla kysy-
myksillä on mahdollista saada samaan suuntaan vääristyneitä tuloksia.
Kasvatusasenteita, kuten yleensäkin asenteita ja mielipiteitä, koskevat
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vastaukset ovat kontekstiherkkiä ja ovat yleensä vain yhden lasta kas-
vattaneen henkilön näkemyksiä. Ne kuvaavat vain pieneltä osin lapsen
koko kasvatushistoriaa. Asennevastaukset voivat sisältää kaikkea to-
dellisuudesta toiveisiin ja menneestä tulevaisuuteen. Ne ovat myös alt-
tiita väärin tulkinnoille, etenkin jos myös tulkintaan sekoittuu vahvaa
asenteellisuutta. Sikäli kuin asennekysymyksistä tuloksia saa, ne he-
rättävät usein tukun kysymyksiä validiudesta ja reliabiliudesta sekä
joskus tulkinnan oikeellisuudestakin. Herkkiä tässä suhteessa ovat vai-
kuttaneet olevan mm. kasvatukseen ja kouluun liittyvät asenteet, joita
helposti sävyttävät liioittelu ja yksipuolisuus. Virhetulkintoja eri vai-
heissa vähentää se, että tunteille herkissä asennekysymyksissä kuva-
taan (esim. Huotelin 1996, 19–21; Salmivalli 1998a, 53–56) konteksti
huomattavasti yksilöidymmin kuin ”koulunkäynti on hauskaa – sa-
maa/eri mieltä” ja tulkitaan, että erimieliset potevat vakavaa koulu-
viihtymättömyyttä. Erilaisten menetelmien ja mittaustapojen yhdistä-
minen voi johtaa asian tarkastelun tieteellisemmälle ja analyyttisem-
mälle tasolle, mitä osoittaa esimerkiksi Salmivallin toveriarviointien
käyttö itsearviointien rinnalla (Salmivalli 1998a, 119–120, 133–142;
1998b, 21–22).

Lapsen antamat lapsi-vanhempisuhdearviot eivät ole yksinään
objektiivinen totuus niistä, koska ne voivat sisältää tässä murrosiälle
tyypillistä liioittelua ja ylikriittisyyttä. Ko. yhdistelmämittari koostui
kuitenkin täsmennetyistä osakysymyksistä, jotka koskivat mm. hyväk-
syntää, tunnustusta, rajoituksia, perusteluja ja keskustelua. Oletetta-
vasti se vähensi huomattavasti vastausten herkkyyttä murrosiän kärjis-
tämille tunnelatauksille. Sitä käsitystä tukivat myös tulokset.

Lapsi-vanhempisuhteen yhdistelmämittari toimi kiintoisalla ta-
valla. Sopivaa rajojen asettamista on pidettävä lukuisen tutkimusten
mukaan yhtenä keskeisistä lapsen kehittymistä tukevista kasvatusteki-
jöistä. Siksi sen mukana olo mittarissa oli perusteltua. Mittarissa ei
voitu erottaa tarpeellista ja perusteltavissa olevaa rajojen asettamista
kehittymistä ja murrosiässä kehitysvaiheeseen kuuluvaa itsenäistymis-
tä estävästä liiallisesta holhoamisesta tai rajoittamisesta. Se ei siltä
osin erotellut riittävän hyvin, mikä alensi jonkin verran yhdistelmä-
mittarin validiteettia. Mittarin (1–6) korkein arvo saattoi sisältää lie-
västi liikaa rajoittamista, ts. hiukan holhoamista. Se selittää, miksi elä-
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mässä selviytyminen ei parantunut lineaarisesti aivan loppuun saakka
lapsen äiti- ja isäsuhteiden mukaan.

Lapsi-vanhempisuhteessa päähenkilön itsensä kokemana rajoitta-
vuus-sallivuus-mittari vaikutti käyttäytymispiirrearviointien perusteel-
la varsin luotettavalta, ja osoitti rajoitusten aiheellisuutta vastakohta-
naan itsekontrolli ja harkitseva käyttäytyminen. Sen sijaan vain yhden
osapuolen arvion käyttäminen, esimerkiksi vain asianosaisen itsensä,
johtaa helposti hyvinkin vääriin johtopäätöksiin mm. rajoitusten tar-
peellisuudesta. Jos 14–15-vuotiaalta kysytään vanhempien rajoitta-
vuutta, siitä ei voida tämän mukaan päätellä suoraan kasvatuksen salli-
vuutta pitkällä aikavälillä. Rajoittavuus saattaa osoittaa päähenkilön
huonoa käytöstä ja huomattavaa rajojen panemisen tarvetta ja aikai-
sempaa sallivaa kasvatusta. Päinvastaisena lapsen 14–15-vuotiaana
kokema vähäinen rajoittavuus saattaakin osoittaa varhain sisäistettyjä
rajoja, harkitsevuutta, hyvää käytöstä ja siitä seuraavaa vähäistä rajoit-
tamisen tarvetta, mitä käsitystä on tukenut myös Chenin ym. (2000,
415) tulos. Kysyjä, vastaaja ja tulkitsija voivat tarkoittaa samoilla ter-
meillä aivan eri asioita, kun mielipide- ja asennekysymykset ovat ir-
rallaan todellisten tilanteiden kontekstista, ts. mitä sallitaan ja onko ra-
joituksia vähennetty luottamuksen lisääntyessä lapseen. On mahdollis-
ta myös, että tutkija tulkitsee yhtenä ajankohtana arvioidun sallivuu-
den tai rajoittamisen kestäneen muuttumattomana läpi kasvatuksen,
mikä on epätodennäköistä ja johtaa virhetulkintoihin.

Subjektiivisten mittarien ongelma on, että ne eivät ole yhteismi-
tallisia ja keskenään vertailukelpoisia. Ulkopuolisen henkilön arvion
mukaan objektiivisesti samanlaisissakin olosuhteissa jokaisen yksilön
subjektiivisen, sisäisen, todellisuuden merkitys on eri henkilöille eri-
lainen heidän samoillekin asioille antamiansa erilaisten merkitysten
vuoksi (Niemelä 1991, 17; Perttula 1997, 217–221). Se tekee ymmär-
rettäväksi osan mm. niistä asenne- ja käyttäytymiseroista, joita ulkoi-
sesti samanlaiset toimet tai olosuhteet aiheuttavat eri henkilöissä, kos-
ka tilanteissa vaikuttavat myös kunkin henkilön aikaisemmat elämän-
kokemukset, jotka antavat samoille asioille erilaiset merkityssisällöt.
Sitä, että samoilla asiantiloilla on eri henkilöille erilaisia merkityssi-
sältöjä, ovat tukeneet mm. pohjoismaisten hyvinvointitutkimusten tu-
lokset lapsiperheistä (Köhler 1990, 175) sekä Tothin ja Cicchettin
(1996) eräiltä osin odotusten vastaiset tulokset äiti-lapsisuhteesta sekä
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asianomaisen itsensä raportointiin perustuneet selvitykset psyykkises-
tä terveydestä, ongelmista ja ahdistuneisuudesta, jotka ovat voineet
johtaa virheellisiin arvioihin psykologisten puolustusmekanismien,
kuten torjunnan, vuoksi (Toth & Cicchetti 1996, 260–261).

Elämänlaadun ja elämässä selviytymisen mittareiden valinnan
objektiivisuus- ja subjektiivisuuskriteereitä

Tarpeiden tyydytyksestä voi päätellä olosuhteiden paremmuuden sillä
perusteella, että toinen tilanne tyydyttää tarpeita paremmin kuin toi-
nen. Tarpeet määräävät osaltaan arvoja (Maslow 1962/1968, 152–
153).  Esimerkiksi Suomessa ihmiset yleensä ovat pitäneet turvalli-
sempana ja elämänhallintaa lisäävänä (Niemelä 1991, 12–13) asumi-
sen muotona omistusasumista kuin vuokralla asumista sekä mm. luon-
nonoloista ja yksityisyyden tarpeesta johtuen hyvää asumistasoa pa-
rempana kuin tilapäistä kyhäelmää tai yhteisasuntolaa. Suomessa mo-
net ovat kokeneet vuokra-asunnon saamisen vaikeaksi ja vuokralla
asumisen epävarmaksi ja kalliiksi oman asunnon hankintaan verrattu-
na (esim. Niskanen 2002, A 5).  Sitä ovat osoittaneet mm. Tolkki-Nik-
kosen (1990, 34–37) tulokset parisuhteessa elävien omistusasumiseen
ja suurempaan asumisväljyyteen pyrkimisestä. Tarveteorian perusteel-
la tutkimuksessa, jossa tarvitaan myös toisten ihmisten todettavissa
olevaa yhteismitallisuutta ja vertailtavuutta, on välttämätöntä käyttää
perustana objektiivisia mittareita. Tieteellisen ajattelun kulmakivenä
on pidetty, että tulokset ovat samoilla menetelmillä myös muiden to-
dettavissa. Se ei silti estä tutkimasta myös eri ihmisten sisäisiä totuuk-
sia, jos se on tutkimustavoitteena.

Todellista tarpeiden tyydytystä on vaikea mitata. Esimerkiksi
subjektiivinen turvallisuuden tunne riippuu objektiivisen tilanteen li-
säksi henkilön taipumuksesta kokea asioita, hänen aikaisemmista ko-
kemuksistaan ja henkisestä tasapainostaan. Turvallisuuden tarvetta
tyydyttävät lukuisat eri resurssit kuten vakinainen asunto ja työ, vaki-
naiset ja luotettavat ihmissuhteet, taloudellinen varmuus, terveys, rele-
vantti tieto ja koulutus, vakaat elämisen olosuhteet, ympäristö, fyysi-
sen tai terveydellisen uhkan puuttuminen, kansalais- ja ihmisoikeudet,
mahdollisuus vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin jne. Tar-
peiden tyydytykseen tarvittavia resursseja on helpompi mitata kuin
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tarpeiden tyydytystä suoraan. Resursseja on mahdollista mitata objek-
tiivisemmin kuin tuntemuksia. Ne eivät myöskään ole herkkiä tarpei-
den tyydytyksen tilannekohtaiselle vaihtelulle, kuten mielialoille, ohi-
meneville sosiaalisille konflikteille tai muuttuville fysiologisille tiloil-
le. Resurssit sallivat myös erilaisia preferenssejä, ts. erilaisia kulttuuri-
sia, tilanne- ja henkilökohtaisia valintoja tarpeiden tyydytyksessä.

On tiedostettava, että subjektiivisiin mielipiteisiin perustuvat mit-
tarit riippuvat myös henkilöiden kyvystä ilmaista itseään, mihin vai-
kuttaa mm. koulutus (Hirsijärvi 1981, 200–201). Esimerkiksi huonom-
massa asemassa olevat pystyvät ilmaisemaan tarpeitaan muita huo-
nommin, eikä kaikilla ole tietoa arvioida tarpeitaan. Asenteet ja tulkin-
nat ovat herkkiä muuttumaan nopeastikin mm. erilaisten tapahtumien
johdosta, aiemmat asenteet unohtuvat ja mielipiteet muuttuvat oppor-
tunistisesti. Subjektiivisilla mittareilla on lisäksi havaittu taipumus
painottua konservatiivisesti (Allardt 1976, 180–183; 1977; 1998, 40–
41). Allardtin (1976, 22) empiiristen tulosten mukaan objektiiviset hy-
vinvoinnin osatekijät ja niitä vastaava subjektiivinen, tyytyväisyys sii-
hen, ovat korreloineet heikosti. Edellisillä perusteilla objektiivisia mit-
tareita on täydennettävä subjektiivisilla.

Aina on niitä, jotka tieteellisen arvovapauden nimissä haluavat
suhteellistaa kaiken. Sellainen voi johtaa arvonihilistiseen umpiku-
jaan, missä mistään ei voi sanoa arvovapauden nimissä mitään. Tarve-
teoria antaa perusteita sekä subjektiivisille että objektiivisille mitta-
reille. Elämänlaadun muuttujia voi perustella paljolti tarpeiden tyydyt-
tämisellä. Perustarpeet, kuten ravinnon, suojan, turvallisuuden, hyväk-
synnän, arvostuksen, mielekkään tekemisen, itsearvostuksen, tiedon,
älylliset ym. tarpeet, eivät tule tyydytetyiksi subjektiivisilla ja sugges-
tiivisilla tuntemuksilla, esimerkiksi väitetyllä tai oletetulla onnellisuu-
della. Naess (1987, 31–32) on tarkoittanut perustarpeilla elämisen ja
hengissä säilymisen kannalta välttämättömien tarpeiden tyydytystä
erotuksena haluista, haluamisista tai tahtomisista saada jotakin.

Objektiivisia mittareita voi perustella myös elämänhallinnalla.
Tässä oletetaan, että elämänhallinta on sinänsä perusarvo mm. tuskan,
kivun ja kärsimyksen välttämisen ohella (mm. Rawls 1971/1988, 36,
63, 176, 186–189). Elämän hallitsemattomuus aiheuttaa eri tavoin tur-
vattomuutta (Niemelä 1991, 12). Kun elämänhallintaa pidetään tavoi-
teltavana, niin elämänhallintaa lisäävät objektiiviset resurssit ovat ar-
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vokkaampia kuin sellaisia subjektiivisia haluja ja valintoja lisäävät re-
surssit, jotka vähentävät elämänhallintaa.

Myös sosiaalistuminen tapahtuu aina jonkun tai joidenkin ehdoil-
la. Siihen vaikuttavat monien ihmisten tietoiset tai tiedostamattomat,
tarkoitukselliset tai tahattomat valinnat. Ne voivat olla hyviä tai huo-
noja riippuen kriteereistä. Se, mitä joku, jotkut tai ihmisten enemmistö
yhteiskunnassa pitää tavoiteltavana, pohjautuu aina preferensseihin ja
viime kädessä arvoihin, asenteisiin ja arvostuksiin. Tiedostamattomat
valinnat periytyvät osin yhteisön elämäntavan omaksumisen kautta,
kun taas tietoiset ja tavoitteelliset valinnat ovat tyypillisesti elämäpoli-
tiikan toteuttamista.

Parhaaseen mahdolliseen objektiivisuuteen pyrittiin kaikki elä-
mänlaadun osatekijät kattavalla operationalisoinnilla, rinnakkaismitta-
reiden käytöllä, tutkimuksen kannalta keskeisimpien tietojen saannilla
kaikista päähenkilöistä, huolellisella aineiston käsittelyllä, ensisijai-
sesti objektiivisten mittareiden valitsemisella ja niin puolueettomalla
luokittelulla kuin se on ollut menetelmällisesti mahdollista. Silti elä-
mänlaadun, -hallinnan ja elämässä selviytymisen muuttujat sisältävät
väistämättä myös arvovarauksellisia asioita. Muuttujia ei ole mahdol-
lista muodostaa ilman luokitteluja. Jo ’elämänlaatu’, ’elämänhallinta’
ja ’elämässä selviytyminen’ sisältävät oletuksen, että jotkin asiantilat
ovat niiden toteutumisen kannalta parempia kuin jotkin toiset. Täysin
objektiivisia, kaikille henkilöille ja kaikissa tilanteissa kiistattomia
elämänlaadun mittareita ei ole. Kuten aiemmin on todettu, tarpeiden
tyydytystasot ja -tilat, olosuhteet ja kulttuurisesti virittyvät tarpeiden
tyydytystavat vaihtelevat myös objektiivisin mittarein. Kuitenkin re-
surssimittarit, joita tässä etupäässä oli, joustavat antaen väljyyttä yksi-
lölliselle tarpeiden tyydytysjärjestykselle ja preferensseille.
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6.2 Vanhempien koulutuskulttuuristen pääomien
periytymisen reitit

Te or eet tis es ta osa st a j ohd et tuj en ol etu ste n tämän tu tki muk se n e mpi ir i-
si stä  t ulo ksi st a s aama tuk i o n koo ttu  t aul ukk oo n 6 –2. J atk oss a poh dit aa n
ol et ust en empii ris es tä ain ei sto sta  s aamaa tu kea  ta rk emmin.

Vanhempien koulutuksen periytymistä koulutustavoitteiden
kautta – vanhemmilla lapsen suhteen olleiden ja lapsen omiin
koulutustavoitteisiin vaikuttaneita tekijöitä

Tulokset tukivat tutkimuksia vanhempien koulutuksen periytyvyy-
destä (mm. Uusitalo 1977, 11; Pöntinen 1983, 110, 171; Isoaho ym.
1990, 20; Kivinen & Rinne 1995b; Järvinen & Vanttaja 2000). Ne
tukivat edelleen oletusta, että vanhempien koulutuksen vaikutus vä-
littyy merkittävästi vanhemmilla lapsen suhteen olleiden koulutusta-
voitteiden kautta (oletus 1.2), joissa heijastui koulutuksen arvostami-
nen. Tulokset tukivat tässä odotetusti sitä, että vanhempien koulu-
tustavoitteet vaikuttivat lapsen omiin tavoitteisiin useimmissa tapauk-
sissa enemmän lapsen pohjakoulutukseen ja yleensä murrosikään
saakka. Siitä eteenpäin lapsen itsenäisyydestä ja voimakastahtoisuu-
desta riippuen lapsen oma tahto voi alkaa ohjata koulutusta enemmän
kuin vanhempien tavoitteet, mutta peruskoulutuksesta (tässä 14–15-
vuoden iässä ilmoitetusta tavoitteesta) eteenpäin lapsen omat koulu-
tustavoitteet alkoivat ennustaa saavutettavaa koulutustasoa enemmän
kuin vanhempien tavoitteet (oletus 1.4), ja oli välttämätön ehto pit-
källe koulutusuralle. Sekä vanhempien että lapsen omat tavoitteet
vaikuttivat koulutustasoon, mutta lapsi ei lähtenyt pitkälle koulutus-
uralle ilman omaa tavoitettaan.



282 Tuulikki Kärkkäinen

Ta ulukk o 6 –2 . Oletu sten saama tu ki tiivistetys ti (+ tu ki, -  ei)

1 V an h em p ien ko u lu tusk ulttuu risten  p ää o mien  p eriyty miseen va i-
k utta v ia  tek ijöitä :

T ot.
+/-

1 .1  V an h em pien ko ulu tu s ja am matin mu k ainen sosiaalilu ok k a vaik uttavat
h eidän lap selleen asettam ien sa ja h än en om ien  k ou lutustav oitteid en sa kautta
(tavo itteet v älittäv in ä tek ijöin ä), täm än  k o ulum en esty k seen , k ou lu tu stasoo n,
k ou lu tusam mattiin ja am mattiin  ty ö elämässä. V an h em p ien ko u lutus lisää
k ou lu tuk sen arv ostusta eli k ou lu tu sm yö nteisyy ttä. Alem p ien sosiaaliryh mien 
ja vähiten  k o ulutettu jen  v an h em p ien lap set alisu oriutuv at k o ulutu k sessa ja
sijoittu vat työ eläm ään  m u ita hu o no mm in.

   +

4 )

1 .2  V an h em pien ko ulu tu sk u lttu uri p eriytyy  k esk eisim min v an hem p ien lap -
selle asettam ien ko u lu tu stavo itteiden  k au tta täm än ko ulu tu k seen.    +

1 .3  K ou lutetu mm an  v anh em m an  k ou lutustaso vaiku ttaa lapsen ko u lu tu sta-
v oitteisiin en emm än  k uin  v äh emm än  k o ulutetun .

1 ) +

2 ) -

1 .4  V an h em pien ko ulu tu stavo itteiden v aiku tu s o n suu rin p oh jak ou lu tuk sen 
o salta, m utta se vähenee k ou lutusam m attia ja aik uisu u tta ko h ti lapsen  o m ien
k ou lu tustav oitteid en  m erk ityk sen  lisään tyessä sam alla.

   +

1 .5  P ositiiv iset en n ak ko -od otuk set, k an nu stu s ja itselu o ttam u s lisääv ät h yv ää
k ou lu men esty stä ja y lisu o riutum ista, ku n taas neg atiiviset en nakk o-o do tu k set,
k an nu stuk sen ja itseluo ttam u ksen  pu ute joh tav at k yk y ih in  nähd en  heik om -
p aan ko u lu tusuraan  ja alisu oriutum iseen . Van h em pien  k ou lu m yö nteisyy s
lisää lapsen  silm issä ko u lu ssa menestym isen  arvo a ja ko u luk ielteisyy s alentaa
sitä.

   +

1 .6  V an h em pien ko ulu tu s ja so siaalilu ok at v aik uttav at m m . lap sen oh jau sta-
p ojen  k autta tämän k äy ttäytym iseen  ja siten  mm . k ou lu käy ttäy tym ispiirteisiin
sek ä ko u lu men esty kseen .

3 ) +

4 ) -

2 K ou lu tu sta vo itteiden  a setta miseen va iku ttav ia ta lou dellisia, ku lttu u risia  ja
h en kisiä  tek ijö itä:

2 .1  V an h em mat p yrkiv ät an tamaan  lapsilleen itseään parem man tai v äh in tään
sam an tasoisen  k ou lutuk sen  ja auttam aan sillä h eitä selviyty mään  eläm ässä
itseään  parem min.

   +

2 .2  T av o itteiden saavu ttamiseksi tarv ittavien uh rau sten  su hd e o do tettav iin
h yö tyihin o n erilain en  eri lähtö ko hd ista. H eik om malta lähtötasolta tarv itaan
iso m m at u hrauk set sam an  tavo itteen saav uttamisek si ku in  v alm iik si p arem-
m alta v anh em p ien ko ulu tu s- ja tulo taso lta.

   +

Taulukk o 6 –2  jatku u
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Taulukk o 6 –2  jatku u

2 .3  V an h em pien talo u delliset resurssit vaik u ttav at yh ä edelleen  lap sen  k ou lu-
tustavo itteisiin ja ko ulu tu samm attiin , vaik k a yh teisk un n assa on  lisätty  k ou lu -
tusm ah d ollisu u ksia.

   +

2 .4  Y mp äristö n ku lttuu riset arv o t ja asen teet vaiku ttav at ko u lu tu sam matin 
v alin taan mm . suk u p uo liro o lien  sekä to verien asen teiden  ja valin to jen  k au tta.

5 ) +

6 ) +

2 .5  N aiset eten ev ät am matillisesti m ieh iä h eik om m in  p aremm asta ko ulu tuk -
sestaan hu o lim atta. T yttö jen  k ou lum en estys o n  k esk itasoltaan jo n kin v erran
p arem pi ku in  po ik ien  ja tytöt jatk av at po ik ia en emm än  k o rk ea-asteen  ko ulu -
tuk seen .

   +

2 .6  V an h em pien ja lapsen  ko ulutu stav o itteid en välillä o n  v astav uo roista
v aiku tusta. M yö s lap sen k ou lu m en esty k sellä o n vastavu o ro ista vaik u tu sta
lap sen ja van hemp ien  lap selle asettam ien ko ulu tu stavo itteiden k an ssa.

7 ) +/-

3 K ou lutusk ulttuu riset p ää o m at ja suk up uo li elä m ässä  selv iy tym isen  enn ustei-
n a:

3 .1  K ou lutusk ulttuu riset pääo mat, ku ten  v an h em pien ko ulu tu s, lapsen  om a
k ou lu m en estys ja k ou lu tus, en n ustav at täm än elämässä selviy ty mistä.

8 ) +

3 .2  S ek ä p arh aiten m en estyn eissä että eläm än h allinn an  m en ettän eissä o n 
enemm än  m ieh iä k u in  n aisia.

+ 

4 S osia aliset p ää om at la psen eläm ä ssä selviyty misen  enn usteina  ja  v an h em -
m uu den p sy k ososia alin en  p erimä :

4 .1  S osiaaliset p ääo mat, ku ten h yv ät lapsi-v an hem pisu hteet ja m uu t h yv ät
sosiaaliset su hteet, paran tavat elämässä selv iy ty m istä.

   +

4 .2  V an h em mu u den malleja periyty y op ittuina ja tied ostam atto m in ak in  k äy t-
täy ty mismalleina, m utta vanh em m uu den  aik ain en  eläm än tilan ne v aik uttaa,
m iten  n iih in  tu rv au d utaan  k äy tän nö ssä.

   +

4 .3  L ap sen  tasapain o isen , n ormaalin ja so siaalisesti hy v äk sy tyn  k äy ttäy tym i-
sen  k eh ity ksen  k an n alta tärk eim piä o vat läm pimy y s, p eru steltu rajo jen  asetta-
m in en , o hjaav uu s, k ann ustav uu s, tu rv allisuu s ja joh do nm u kaisuu s.

    + 

4 .4  K ou luk äy ttäytym isp iirteet o san a sosiaalisia p ääom ia en nu stavat eläm ässä
selviyty mistä.

o s. + 

4 .5  P ojilla o n vanh emp ien  ero n jälkeen en em m än  o n gelm oitum isrisk iä k uin 
tytöillä, mik ä liittyy  h eik en ty n eeseen isäsu hteeseen.

9 ) +

4 .6  R atk aisev am pi o n  lap si-vanh emp isu hteiden  laatu ku in  mahd o llin en  v an -
h em pien  ero sin än sä.

   +
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1) V anh emp ien suku po lvessa +  2) P ääh enk ilöid en su kup olv essa –
3) Ä idin k ou lutuksen  yh tey s + 4) V anh emp ien sosiaaliluok an  yh tey s –
5) S uku puo liroo lien kau tta + 6) T overeiden asen teiden ja valintojen

kautta pojilla +                                   
7) E i v oitu vah vistaa tässä työ ssä 8) Ä idin k ou lutus, o ma kou lu men estys

 (ja ko ulu tu s) tutkim. päähenkilöillä + 
9) V arauksin  +

Tässä tutkimuksessa enemmistö tähtäsi ammatilliseen koulutukseen.
Siinä heijastui oletettavasti se, että tässä työväestöön kuuluneiden
vanhempien lapset olivat enemmistönä kaikissa vanhempien sosiaali-
luokissa (taulukko 5–3, aikuisiän eli tuloluokat). Tutkimuksen pää-
henkilöiden (lasten) sukupolvessa työläisammateissa olevien ja pien-
yrittäjien enemmistö oli tullut työväestöstä ja keskiluokan enemmistö
jo keskiluokasta. Työväestön lasten koulutustavoitteet painottuivat
työläisammatteihin, sen sijaan keskiluokan ja pienyrittäjien lasten ta-
voitteet toimihenkilöammatteihin (liite 14 a) (oletukset 1.2 ja 1.1).
Se, että päähenkilöt pysyivät kaikkein eniten lähtösosiaaliluokassaan
(taulukko 5–3), tuki niin taloudellisten, sosiaalisten kuin kulttuuristen
pääomien periytymisen teoriaa. Tämän tutkimuksen pääkaupunkiseu-
dun aineisto sisälsi maanviljelijöitä vain isovanhempien sukupolvessa
viidenneksen. Sitä vanhemmista sukupolvista ei tässä ollut tietoa, mut-
ta oletettavasti maanviljelijäväestön arvojen heijastuminen tätä tutki-
musta edeltäneistä sukupolvista oli vahvempi kuin mukana olleiden
sukupolvien perusteella voisi olettaa. Vaikka tässä tutkimuksessa
maanviljelijöiden lapsia oli enää vanhempien sukupolvessa, kulttuuri-
set muutokset eivät ole nopeita eivätkä kaikkia sukupolvia samalla
tavalla koskettavia. Lähtöluokan kulttuuri ja arvot lienevät ainakin
joiltakin osin säilyneet tuloluokasta riippumatta. Ikäpolvien arvostus-
ten on todettu muuttuvan hyvin hitaasti (Inglehart 1977; 1997; Büttner
& Grübler 1994; Abramson & Inglehart 1995). Tutkijoiden mukaan
suomalaisen yhteiskunnan myöhäisen ja nopean teollistumisen vuoksi
kulttuuri ja arvot ovat rakennemuutoksen aikana heijastaneet osin
maaseudun pienviljelijä- ja maanviljelijäväestön arvoja (Kata 1976,
139–143; Pöntinen ym. 1983, 51, 55; Alestalo 1986, 26), tässä van-
hemmissa ikäluokissa.

Se, että tässä 14–15-vuotiaana yli neljänneksen mielestä jompi-
kumpi vanhemmista tai kumpikaan ei ollut kiinnostunut hänen kou-
lunkäynnistään ja suhtautuvat arvostelevasti kouluun ja opettajiin, oli
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jonkin verran suurempi määrä kuin Pirttiniemen (1996) viime vuosi-
kymmenellä peruskoulussa saama. Vanhempien koulutuksellista kult-
tuuripääomaa välittyi lapselle paitsi koulutustasotavoitteiden, myös
vanhempien arvojen kautta. Esimerkiksi ensimmäisessä tutkimusvai-
heessa lapsen kokemalla vanhempien kiinnostuksella hänen koulun-
käyntiään kohtaan havaittiin selvä positiivinen yhteys lapsen koulu-
menestykseen. Sen sijaan koulun ja opettajien arvostelulla havaittiin
tässä negatiivinen yhteys lapsen koulumenestykseen. Peruskielteinen
ja yksipuoliseen tietoon perustuva koulun arvostelu vähentää lapsen
koulussa menestymisen arvoa (Hessle 1988) ja antaa mallin väistää
oman käyttäytymisen arviointia ja korjaamista. Tulokset tukivat siten
aikaisempia havaintoja vanhempien kouluasenteiden vaikutuksesta
lapsen koulumotivaatioon (mm. Sinisalo 1979; Kääriäinen 1980;
Hessle 1988, 162–174; Rumberger 1995, 591, 600–602, 616–619;
Käyhkö & Tuupanen 1996). Oletettavasti lapsen kokema vanhempien
kiinnostus hänen koulunkäyntiään kohtaan ennusti kiinnostusta lapsen
myöhempääkin koulutusta kohtaan ja vaikutti myös tavoitteiden to-
teutumiseen.

On oletettavaa, että joillakin myöhemmin alisuoriutuneilla ty-
töillä ulkoisten vaikeuksien ohella osasyynä oli sosiaalisista taustoista
sosialisaation kautta sisäistettyä alistuvaa tai vähään tyytyvää asen-
noitumista ja näennäisen helpolla luovuttamista (tuki oletusta 1.5.).
Alisuoriutumisella tarkoitetaan tässä myöhemmin toteutunutta koulu-
tusuraa suhteessa 14–15-vuotiaana poikkeuksellisen hyvään koulu-
menestykseen ja omiin akateemisiin koulutustavoitteisiin. Hyvä me-
nestys ja korkeat koulutustavoitteet ovat olleet yleisiä kyseisessä iässä
lahjakkailla tytöillä (Hotulainen 2003, vii). Niihin tapauksiin liittyi
heikkoa itsetuntoa ja epärealistista minäkuvaa sekä usein alisuoriutu-
mista. Omat mahdollisuudet muuttaa elämäntilanteitaan nähtiin heik-
koina ja vaihtoehdottomina. Edellisen sukupolven tai omaa epätyy-
dyttävään valintaan johtanutta käyttäytymistä saatettiin toistaa. Näytti
puuttuneen mielikuvamalleja tavoitteiden saavuttamiseen auttavasta
toiminnasta ja realistisia kognitiivisia karttoja minän ulkopuolista
maailmaa ohjaavista syy- ja seuraussuhteista. Erehdyksistä seuraava
negatiivinen elämänpalaute johti epäedulliseen henkiseen tilanteeseen
myös oikean suhtautumistavan hakemisessa ja jälkeen jäämiseen ver-
rattuna niihin, joilla oli paremmat valmiudet jo alusta alkaen. Tulokset
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tukivat käsitystä, että kulttuurisella periytymisellä on vaikutusta per-
soonallisuuden piirteiden ohella myös koulumenestykseen, tavoittei-
siin ja niistä luopumisen helppouteen, työuraan sekä sosiaalisiin ver-
kostoihin. Myös Murray (1997) on todennut Ruotsissa jopa hyvän
työllisyyden 1980-luvulla 23–24-vuotiaista, joilla ei ollut peruskoulu-
tuksen jälkeistä koulutusta, että heille on ollut tyypillistä työläistaus-
tan ja huonon koulumenestyksen lisäksi heikko itsetunto. Heistä
useimmat ovat tulleet erityiskoulusta. Murrayn tutkimuksessa ei ole
eroteltu vanhempia koulutuksen mukaan, esimerkiksi työläisvanhem-
pia ammatillisesti koulutettuihin ja kouluttamattomiin.

Edellä esitetyt tulokset tukivat oletusta koulutuskulttuurin periy-
tymisestä tavoitteiden kautta (oletus 1.2.) koulutuksen kulttuuristen
pääomien välityksellä (mm. Bourdieu & Passeron 1970/1977; Bour-
dieu 1979/1984; 1989/1996; Antikainen 1986, 14–15; Kivinen 1988,
62–76; Antikainen ym. 1995; Kalmijn & Kraaykamp 1996; Alasuutari
1997; Järvinen & Vanttaja 2000), mutta ei predestinaatiosta, vaan
edelleen myös taloudellisten voimavarojen merkityksestä koulutuk-
sessa. Kun koulutuksen kulttuuripääomat ovat yksi koulutukseen vai-
kuttava tekijä muiden voimavarojen joukossa, tulokset tässäkin jättä-
vät tilaa myös muille selittäville tekijöille, esimerkiksi viiteryhmien
vaikutukselle (Toukomaa 1967), mitä tässä ei ollut mahdollista tutkia.
Työväestön lasten koulutustavoitteet, jotka jakautuivat vanhempien
ammatillisen koulutuksen tai sen puuttumisen mukaan, tukivat myös
Kivisen ym. (1988, 16) tulosta, että työväestöstä tulevien koulutusha-
lukkaiden lasten vanhemmat ovat muistuttaneet valmiustasoltaan kes-
kiluokkaisia vanhempia.

Tutkimuksen päähenkilöiden sekä omiin että vanhemmilla heidän
suhteensa olleisiin koulutustavoitteisiin oli enemmän merkitystä äidin
koulutustasolla kuin isän. Tulokset antoivat tukea sille, että äidin
koulutus vaikutti vanhempien tavoitteiden välityksellä lapsen omiin
koulutustasotavoitteisiin ja koulumenestykseen ja tukivat siten Huttu-
sen (1988) aiemmin saamia tuloksia äidin koulutuksen merkityksestä.
Tämän tutkimuksen tulokset poikkesivat jonkin verran Kukkosen ja
Pölkin (1995) saamasta siinä, että heidän tuloksensa on ollut myös
isien koulutuksen ja ammatillisen aseman suhteen samantapainen kuin
äitien, vaikka hiukan heikompi. Äidin merkitystä korostava tulos tässä
ei tukenut ainakaan yksiselitteisesti Aholan (1995, 120) väitettä, että
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lapsen koulutustavoitteet määräytyisivät paremmin koulutetun van-
hemman koulutustason mukaan, kun otetaan huomioon tässä vanhem-
pien sukupolvessa äitien isiä vähäisempi koulutustaso (ei tukea ole-
tukselle 1.3 päähenkilöillä). Aiemmin useiden sukupolvien ajan pyr-
kimyksenäkin ollut koulutusmahdollisuuksien parantaminen on toki
edistänyt koulutuksen kehittymistä tasa-arvoisempaan suuntaan, mikä
näkyy myös tässä kohteena olleiden kolmen sukupolven koulutukses-
sa. Äidinkin koulutuksen merkitys lapsen koulutustason kannalta pie-
neni tässä kahden sukupolven aikana vähän, mutta ennustavuus säilyi.
Kun koulutusmahdollisuudet ovat yleisesti lisääntyneet ja tulleet saa-
vutettavammiksi myös alemmille sosiaaliluokille, oman koulutusmoti-
vaation merkitys yksilön koulutuksen kannalta on tullut ratkaisevam-
maksi. Kun samalla lapsen isäsuhde mm. työn, muun ajankäytön ja
avioerojen lisääntymisen vuoksi heikentyi useilla lapsilla päähenkilöi-
den sukupolvessa, äitisuhteen merkitys lapsen koulutusmotivaation
kannalta säilyi ja korostui enemmän kuin isän. Tätä tukevan tuloksen
ovat saaneet myös Gonzales ym. Äidin kasvatustapakin on vaikuttanut
(Gonzales ym. 2002).

On mahdollista, että aiemmissa sukupolvissa äitien ollessa vä-
hemmän kodin ulkopuolella ansiotyössä ja heidän asemansa perheessä
ollessa epäitsenäisemmän, äidin koulutus on vaikuttanut lapsen koulu-
tustavoitteisiin suhteellisesti isää vähemmän. Sitä käsitystä tuki se,
että tässä isovanhempien sukupolvessa isoisän koulutus oli vaikuttanut
isoäidin koulutusta enemmän seuraavan sukupolven koulutukseen.
Kun isoisät olivat jonkin verran isoäitejä koulutetumpia, koulutetum-
man isovanhemman vaikutus vanhempien koulutukseen vaikutti to-
dennäköiseltä (epäsuora tuki oletukselle 1.3 vanhempien sukupol-
vessa), vaikkei siitä ollut mahdollisuutta saada enää tietoa.  Kahden
sukupolven aikana tässä aineistossa isän koulutuksen merkitys lapsen
koulutustason kannalta aleni (uusi oletus). Em. tulokset ovat suuntaa
antavia ja loogisia. Äidin vaikutus on keskeinen kaikissa kulttuureissa,
mutta se näkyy selvimmin kulttuureissa, joissa naisilla voi olla oma
ammatillinen asema ja taloudellista riippumattomuutta ja joissa äidin
vaikutus korostuu lisäksi yksinhuoltajien suuren osuuden vuoksi, ku-
ten mm. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Edellisiä johtopäätöksiä
on tukenut, että Saksassa, Suomea pitempään jatkuneessa kotiäiti-
kulttuurissa, isän koulutuksen vaikutus lapsen koulutustavoitteille on
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ollut merkitsevämpi kuin äidin, minkä tutkijat ovat arvioineet johtu-
neen naisten miehiä epäitsenäisemmästä asemasta perheessä ja työ-
elämässä (Büchel & Duncan 1998).

Erityisesti isovanhempien koulutuksen yhteys heidän lastensa,
tässä päähenkilön vanhempien, koulutustasoon oli merkittävä talou-
dellisen tilanteen ohella. Vanhempien enin osa 1930-luvun kahta
puolta syntyneinä edusti eniten sodan, pulan ja jälleenrakennuksen
’sukupolvea’. Niiden yhteys heikentyi huomattavasti v. 1960–61 syn-
tyneiden lastenlasten (tämän tutkimuksen päähenkilöiden) kohorttiin,
ns. lähiösukupolveen. Tulokset ovat loogisia, kun otetaan huomioon
koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen yhteiskunnan ottaessa aiem-
paa enemmän kustannusvastuuta koulutuksesta 1930-luvulta alkaen
(Elovainio 1993) ja peruskoulua luotaessa ja käynnistettäessä 1960–
80-luvuilla vallinnut tietoinen pyrkimys laajentaa koulutusmahdolli-
suuksia kaikkiin yhteiskuntaluokkiin (mm. Komiteanmietintö 1966: A
12).

Äidin merkitystä koulutuskulttuurin siirtäjänä ovat aiemmista
sukupolvista vahvistaneet naisten koulutustason nousu ja asema kodin
ulkopuolisessa työelämässä. Tämän sukupolven äidit ovat perinteisesti
olleet enemmän lasten kanssa kuin isät, erityisesti lasten ollessa pie-
niä, mikä seikka on yleisesti tunnettu (mm. Hwang 1985, 45–53; Kyle
1985, 121–147; Lennéer-Axelson 1985, 63–88). Myös eroamiset ovat
aiheuttaneet perheiden äitivaltaistumista (Lahikainen & Strandell
1988, 153). Äitien vaikutusta korosti tässä lisäksi se, että koko ai-
neistosta noin neljännes oli yksinhuoltajaperheitä, joista lähes kaikissa
huoltajana oli äiti (95 %) – osa oli ollut jo pitkään. Tässä aineistossa
tyttöenemmistö heijastui jonkin verran tuloksissa vahvistaen äitien
merkitystä (62 % tyttöjä, 38 % poikia). Tytöillä on lähimpänä samais-
tumiskohteena rooli-identiteettiä muodostaessaan äiti ja pojilla isä. Se,
että isän koulutus ei tässä tutkimuksen päähenkilöiden sukupolvessa
tullut esille, ei oikeuta tulkitsemaan, ettei isän koulutuksella olisi vai-
kutusta – mahdollisesti etenkin poikien koulumenestykseen – jos ja
kun isät ottavat enemmän ja varhemmin kasvatusvastuuta. Kääriäinen
(1980, 42, 78) on todennut äidin asenteella lapsen tulevaisuuteen ja
isän asettamilla suoriutumisvaatimuksilla melko merkitsevästi yhteyt-
tä lapsen kouluvalmiuteen.
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Koulutusmalli tuki oletusta, että koulutuksen kulttuuripääomat
periytyvät kasvatustavoitteiden kautta siinä määrin, ettei koulutus-
mahdollisuuksien tasa-arvo tuota koulutuksellista tasa-arvoa kunkin
potentiaalisten kykyjen mukaan. Koska koulutuksen kulttuuriset pää-
omat ovat jo lähtökohdissaan lapsilla erilaiset, koulutuksellinen tasa-
arvo ei toteudu mahdollisuuksien tasa-arvolla koskaan. Koulutuksen
kulttuurinen perimä muuttuu hitaasti. Koulutuskulttuurinen pääoma
kasautuu, kuten muutkin pääomat. Vasta silloin on perittävää, kun sitä
on kertynyt edelliselle sukupolvelle. On mahdotonta kuvitella, että
kaikkien koulutuskulttuurinen perimä olisi koskaan yhtä hyvä. Koska
koulutuskulttuuriset pääomat ovat tulevaisuudessakin epätasaisesti ja-
kautuneet, mahdollisuuksien tasa-arvo tulee jäämään aina osalla myös
käyttämättömiksi mahdollisuuksiksi. Kulttuuristakin pääomaa voi
hankkia lisää tai hukata. Samoin koulutukselliset erot yhteiskunnassa
voivat pienentyä tai kasvaa. Kulttuuristen ja sosiaalisten pääomien pe-
riytyminen ylläpitää edelleen epätasa-arvoisuutta koulutuksessa ja
ammattiin sijoittumisessa sen jälkeenkin, kun koulutusmahdollisuuk-
sien tasa-arvoon pyrkiminen on vähentänyt nopeimmin taloudellisen
epätasa-arvoisuuden merkitystä. Vaikka lasten koulutuksen sidonnai-
suus vanhempien taloudellisiin mahdollisuuksiin on vähentynyt, kou-
lutus on yhä merkittävästi jakautunut edelleen vanhempien koulutuk-
sen mukaan, eivätkä koulutuksen tasa-arvotavoitteet ole toteutuneet
odotetusti. Taloudellinenkaan epätasa-arvoisuus koulutuksen hankki-
misessa ei ole poistunut. Koska koulutukselliset lähtökohdat ovat eri-
laiset sekä etäisyydet, ongelmat ja samantasoisten tavoitteiden saavut-
tamiseksi vaaditut ponnistukset ovat erilaisia eri lähtökohdista (Nurmi
1998), täydelliseen tasa-arvoon ei päästä, vaikka epätasa-arvoisuutta
voidaan vähentää ulkopuolisin ohjauskeinoin.

Koulutus on kuitenkin merkittävä tekijä estettäessä ja katkaistaes-
sa syrjäytymisen kierrettä (mm. Parikka 1994). Ei riitä pelkästään
koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo eli vaikuttaminen ns. koulutus-
markkinoilla vain tarjontaan. On vaikutettava myös kysyntään anta-
malla tasoitusta niille, joilla ei ole sosiaalisen ja kulttuurisen perimän
niukkuuden vuoksi resursseja käyttää hyväksi koulutusmahdollisuuk-
sia potentiaalisten resurssiensa mukaisesti. Kierteen estämisessä ja
katkaisemisessa on suuri välillinen vaikutus koulutuspolitiikan lisäksi
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myös työllisyys-, perhe- ja päihdepolitiikalla sekä taloudellisella ti-
lanteella.

Samantasoisia koulutustavoitelukuja on saatu samoihin aikoihin
samantapaisilta alueilta ja samantapaisista koululaisaineistoista, mikä
viittaa samojen lainalaisuuksien toteutumiseen. Verrattuna esimerkiksi
Heiskasen ja Mitchellin v. 1982–83 vastaavanlaisilla alueilla haastat-
telemalla saamiin tuloksiin perinnelähiössä aikoi ammattikouluun 34
% ja siirtolähiössä 47 % (tässä tutkimuksessa 45 % v. 1976) sekä pe-
rinnelähiössä lukioon 43 % ja siirtolähiössä 42 % (tässä tutkimuksessa
38 %) (Heiskanen & Mitchell 1985, 379). Lukioon aikoneiden määrät
olivat tässä aineistossa muutamaa prosenttiyksikköä alemmat kuin em.
tutkimuksessa vastaavanlaisilla alueilla, mikä selittyi mm. osittain
heikon koulumenestyksen painottumisella tässä aineistossa.

Äidin koulutus ja lapsen koulumenestys

Tulokset tukivat myös oletusta siitä, että vanhempien koulutus periy-
tyy jonkin verran myös lapsen koulumenestyksen välityksellä, pienes-
sä määrin suoraan ja hiukan enemmän koulukäyttäytymisen kautta.
Äidin tai muun ensisijaisen hoitajan merkitystä lapsen kielelliselle,
älylliselle ja sosiaaliselle kehitykselle (mm. Bowlby 1969; Rutter
1972; Quinton ja Rutter 1988) sekä minäkäsitykselle (mm. Takala
1979; Pölkki 1990) on pohdittu tarkemmin luvussa 3.3.2. Tilanne voi
tasoittua lapsen isäsuhteen muuttuessa nuoremmilla ikäpolvilla. Äidin
sensitiivisyydellä ja lapsen tarpeisiin vastaamisella on todettu yhteyttä
mm. lapsen myöhempään itsetuntoon, turvallisuuden tunteeseen ja
masentuneisuudettomuuteen (Chen ym. 2000). Äidin koulutuksella
saattaa olla yhteyttä hänen herkkyyteensä vuorovaikutuksessa lapseen,
joskaan muutaman vuoden seurantavälillä vaikutuksia lapsen sosiaa-
lis-emotionaaliseen kehitykseen ei ole havaittu (Silvén ja Vienola
1995). Äidin emotionaalisella läsnäololla on oletettavasti vaikutusta
lapsen kaikenpuoliseen kehitykseen kuitenkin pitkällä aikavälillä.
Koska lapsen kehitys etenee kypsyyskausien mukaan, kaikki vaiku-
tukset eivät näy kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana. Kehitystut-
kimuksiin liittyy monia vaikeasti vakioitavia, pitkällä aikavälillä vai-
kuttaneita kasvatus- ja vuorovaikutustapoihin sekä sosiaaliseen peri-
mään liittyviä tekijöitä. Monet lapsen myöhempään kehitykseen vai-
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kuttavat tekijät ovat ”uinuvia”, jotka ilmenevät vasta muun sosiali-
saation edettyä riittävästi (Hautamäki 1982, 120). USA:ssa mm. äiti-
suhteen turvalliseksi kokemisella on todettu yhteyttä lapsen selviyty-
miseen koulussa, mm. käyttäytymiseen, toverisuhteisiin ja koulume-
nestykseenkin, vaikka toverisuhteissa havaittu riippuvuus ei ole ol-
lutkaan kaikilta osin odotusten mukainen (Toth & Cicchetti 1996, 259,
262).

Koulukäyttäytymispiirteillä oli tässä erittäin vahva yhteys kou-
lumenestyksen kanssa. Sekä koulumenestyksellä että käyttäytymispiir-
teillä on niitä edeltäviä yhteisiä syitä, joiden vaikutus tuli suurelta osin
käyttäytymispiirteiden ja vain pieneltä osin lapsen omien koulutusta-
voitteiden kautta. Koulukäyttäytymispiirteet ovat suhteessaan koulu-
menestykseen enemmän rinnakkaisia ilmiöitä sen kanssa kuin syy, ts.
käyttäytymispiirteet ovat indikaattoreita joistakin molempien taustalla
vaikuttavista tekijöistä, jotka ovat osaksi molemmille yhteisiä ja jolta-
kin osin erilaisia. Molempien taustalla vaikutti ilmeisesti kasvatusil-
mapiiri, joka edisti tavoitteellisuutta, pitkäjännitteisyyttä, sosiaali-
suutta, tasapainoisuutta, iloisuutta, tervettä itsetuntoa sekä myös kou-
lumenestystä. Koulukäyttäytymispiirteet oletettavasti heijastivat laa-
jemminkin henkilölle ominaisia käyttäytymistaipumuksia, jotka ovat
osa toimintatapoja ja olemusta, habitusta. Siten ne ovat välittäviä teki-
jöitä ja ennustemuuttujia myöhemmissä elämäntilanteissa selviyty-
miseen. Ne indikoivat elämänhallinnan voimavaroja, mm. tunneälyä,
itsehallintaa ja sosiaalista kyvykkyyttä. Koulumenestyksessä vaikut-
tivat lisäksi potentiaaliset kyvyt, joiden esille pääsyä lapsen kehitystä
tukeva kasvatusilmapiiri auttoi. Koulumenestyksen oletettua vastavuo-
roista vaikutusta käyttäytymispiirteisiin päin ei saatu tässä esille nii-
den mittausten poikkileikkauksellisuuden vuoksi. USA:ssa sosiaalisen
kyvykkyyden ja koulumenestyksen välillä vastavuoroisuutta on ha-
vaittu aikasarjamittauksissa, kuitenkin myöhemmissä ajankohdissa
enemmän käyttäytymisestä menestykseen päin (Welsh ym. 2001).
Tässä koulukäyttäytymisen muuttuja sisälsi eniten tavoitteellisuutta ja
vain osaksi sosiaalisuutta.

Tulokset tukivat sitä, että hyvä vanhemmuus ja erityisesti äidin
koulutus olivat jonkin verran yhteydessä lapsen koulumenestystä edis-
täviin käyttäytymispiirteisiin (oletus 1.6 koulutuksen osalta). Tulok-
set tukivat siten kodin ilmapiirin ja siinä erityisesti äidin vaikutusta
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kouluvalmiuteen, arvojen siirtymiseen sekä ammatinvalintaan (Lilje-
ström 1978/1985, 120, 143–146, 167, 229–244; Nummenmaa & Van-
halakka-Ruoho 1985) ja minäkuvaan (Mäkinen 1993). Tässä havaitul-
la äidin isää suuremmalla vaikutuksella ei voi mitätöidä isän merkitys-
tä. Isän merkitys oli äitiä heikompi, koska äidin suhde lapsuuden al-
kutaipaleella, ennen murrosikää, on ollut perinteisesti läheisempi kuin
isän, ja osalla lapsista isäsuhde oli heikko tai sitä ei ollut. Jos isät otta-
vat aiempaa enemmän kasvatusvastuuta, on ilmeistä, että isän vaikutus
lapsuudessa kasvaa. Sitä tuki myös se, että isän merkitys kasvoi ai-
kuisikää kohti äitisuhteen rinnalle. Isän vaikutus on todennäköisesti
suurempi kuin tässä tiettynä ajankohtana lapsen antamalla vastauskim-
pulla voitiin tavoittaa koko hänen kasvatushistoriastaan.

Tulokset tukivat myös oletusta, että koulumenestys vaikuttaa se-
kä lapsen omiin että vanhemmilla hänen suhteensa olleisiin koulutus-
tavoitteisiin. Ne tukivat Nurmen (1998) vanhempien koulutuskulttuu-
rin kahden vaikutusasteen teoriaa, jonka mukaan ensimmäisessä vai-
heessa vanhempien koulutuskulttuuriset erot vaikuttavat lapsen kou-
lumenestykseen, ja toisessa vaiheessa samanveroisesti menestyneillä,
erilaisista koulutuskulttuurisista taustoista tulevilla on erilainen toden-
näköisyys jatkaa koulutushierarkiassa, eli vallitsee itse-eliminointi eri
syistä.

Tulokset tukivat aiemmin saatuja tuloksia äidin koulutuksen yh-
teydestä lapsen koulumenestykseen (Nummenmaa ja Vanhalakka-
Ruoho (1985; Mäkinen 1993) ja siten myös koulutuksen kulttuuripää-
omien periytymistä. De Graaf  ym. (2000) eivät ole Alankomaissa
saaneet tukea sosiaaliluokan vaikutukselle, vaan vanhempien lukemi-
sen merkitykselle erityisesti alempien sosiaaliluokkien lasten koulu-
uralle. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten voidaan tulkita tukeneen
epäsuorasti De Graafin ym. (2000) tuloksia siten, että koulutustavoit-
teet olivat korkeampia ammattikoulutetulla työväestöllä kuin ammat-
tikoulutusta vailla olevilla. Mm. äidin koulutuksen on todettu lisän-
neen erilaisia kehitysvirikkeitä mm. keskusteluaiheiden kautta, vaikut-
taneen luku- ym. harrastuksiin (Takala 1979; Hautamäki 1982; Wilson
ym. 1996), kiinnostusta lapsen koulunkäynnistä, koulunkäynnin ar-
vostamista, kannustamista, koulunkäynnin valvontaa ja auttamista
koulutehtävissä (mm. Hautamäki 1982). Koulumenestystä edistivät
mahdollisesti myös kotiympäristötekijät. Myös USA:ssa on todettu,
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että koulusuorituksiin ovat voimakkaasti korreloineet yhdistetyt muut-
tujat, joihin on sisältynyt kodin vaikutus kielelliseen kehitykseen,
vanhempi-lapsisuhteet, lapsen auttaminen oppimisessa hänen eniten
tarvitessaan apua sekä ajan ja tilankäytön järjestelyt kotona (r = 0,70–
0,80) (Bloom 1979, 10–12). Vanhempien koulutus saattaa tapauksit-
tain sisältää perinnöllistä lahjakkuutta. Kaikki em. tekijät ainakin pa-
rantavat kehityspotentiaalin maksimaalista käyttöä. Kukkosen ja Pöl-
kin (1995) mukaan koulutettujen äitien lapset ovat suoriutuneet muita
paremmin koulussa yleensäkin ja erityisesti kielellisesti. Samansuun-
taisia niiden kanssa ovat olleet myös Viitalan (1993) Oulussa ja sen
lähikunnissa saamat tulokset vanhempien, erityisesti äidin, korkean
ammatti- ja koulutustason, vanhempien antaman lukemismallin, lap-
selle lukemisen ja myönteisen minäkuvan sekä myönteisten kotiym-
päristötekijöiden yhteydestä koulutulokkaiden lukemisvalmiuteen, jol-
laisia tuloksia on aiemmin saanut Joensuussa Hautamäki (1982).

Vanhempien sosiaaliluokka koulutustavoitteiden  ja
koulumenestyksen ennusteena

Työläisvanhempien suhtautumisessa lapsen koulutukseen jakavaksi
tekijäksi tässä muodostui vanhempien ammatillinen koulutus tai kou-
lutuksen puute. Koulutuskulttuurisen perimän raja kulki työväestön
halki, ammattikoulutettujen ja ammattikoulutusta vailla olleiden vä-
listä, eikä sosiaaliluokkien välistä, kuten yleensä on oletettu (uusi
oletus). Koulutetut vanhemmat arvostivat koulutusta, mikä lisäsi
koulutuksen arvoa myös lapsen silmissä ja siten vaikutti ratkaisevasti
koulutusmotivaatioon, koulumenestykseen ja lapsen omiin koulutus-
tavoitteisiin. Vähän koulutetut vanhemmat ja heidän lapsensa asettivat
vaatimattomampia koulutustasotavoitteita kuin koulutetut vanhemmat
ja heidän lapsensa. Myös vähän koulutettujen vanhempien joukossa
oli koulutusta arvostavia, koulutusmyönteisiä, joten viiteryhmäteorial-
lekin jää tilaa. Mahdollisuuksien tasa-arvoon pyrkiminen näytti vai-
kuttaneen siten, että päähenkilöiden sukupolvessa lahjakkaimmat am-
mattikoulutettujen työläisten lapset etenivät koulutusuralla hyvin. Elä-
mässä parhaiten selviytyneiden joukossa oli kuitenkin vain poikkeuk-
sellisen hyvin koulussa menestyneitä, voimakastahtoisimpia työväes-
töstä tulevia lapsia. Ensimmäinen porras oli, että vanhemmat arvosti-
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vat koulutusta. Toinen tekijä oli, että lapsi-vanhempisuhteet toimivat,
ts. vanhemmat suhtautuivat lasten kouluaikaisten arvioiden mukaan
heihin lämpimästi, hyväksyvästi, tunnustusta antaen ja kannustavasti.
Kodin ihmissuhteet toimivat, ja ongelmat, jos niitä mainittiin lainkaan,
rajoittuivat jollekin elämänalueelle ja ilmeisesti hallittiin. Opettajat
luonnehtivat heitä kouluaikana tavoitteellisiksi, pitkäjännitteisiksi,
keskittymiskykyisiksi ja tasapainoisiksi. Työväestöstä nousujohteisen
koulutusuran luominen edellytti huomattavaa lahjakkuutta ja tavoittei-
suutta sekä sitä, ettei perheessä ollut vaikeita ongelmia tai ne kyettiin
ratkaisemaan. Tulos ei ole ristiriidassa aiemmin Kuusisen (1986) saa-
mien tulosten kanssa lahjakkuuden erilaisesta vaikutuksesta koulume-
nestykseen eri sosiaaliluokissa, vaan selittänee sitä, ketkä alemmista
sosiaaliluokista tulleista lapsista menestyivät koulutusuralla lahjak-
kuutensa mukaan.

Sosiaaliluokka ennusti tässä lasten koulutusta huomattavasti hei-
kommin kuin vanhempien koulutus (ei tukenut kiistatta oletusta 1.1
sosiaaliluokan osalta päähenkilöiden sukupolvessa). Koska  kou-
lutus vaikuttaa ammattiin ja se puolestaan sosiaaliluokan mittareihin,
sosiaaliluokka ja koulutus korreloivat keskenään melko voimakkaasti,
mutta naisilla huomattavasti vähemmän kuin miehillä. Ensisijaisesti
ammatin mukaan muodostettu sosiaaliluokka oli siten miehillä ja nai-
silla sisällöltään erilainen. Työväestössä koulutuksen raja kulkee am-
mattikoulutettujen ja -kouluttamattomien välistä. Siksi ammatinmu-
kainen sosiaaliluokka oli koulutusta epäselvempi ja epäyhtenäisempi
muuttuja, joka toimi huonosti monimuuttujamenetelmissä, ja sen tuo-
maa lisäinformaatiota oli vaikea tulkita. Mm. edellä mainituista syistä
vanhempien sosiaaliluokkien yhdistelmämuuttujat toimivat yhdessä
heidän koulutusmuuttujiensa kanssa polkumallissa oudosti.

Tulokset tukivat havaintoa, että sosiaaliluokka on muuttunut kä-
sitteenä sisällöltään aikaisempaa hämärämmäksi ja monidimensionaa-
lisemmaksi (Bourdieu 1979/1984; Roos 1988; Alasuutari 1997) ja
sitä, että ammatinmukaiset sosiaaliluokkien luokitukset ovat enemmän
nominaali- kuin järjestysasteikollisia (Savage 1977, 303). Ristiintaulu-
koinnissa tulokset eivät olleet lineaarisia. Sosiaaliluokka indikoi eri-
laisten resurssien hallintaa tai niiden puutetta ja taustatekijöiden vai-
kutuksia. Siihen sisältyy taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista pää-
omaa. Sosiaaliluokat muodostuvat niiden sisällä vaikuttavista objek-
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tiivisista osatekijöistä, kuten sosioekonominen asema ja koulutus, sekä
subjektiivisista tekijöistä, kuten arvot, asenteet, kasvatustavat, tavoit-
teet, johonkin elämäntapaan sosiaalistuminen ja samaistuminen viite-
ryhmiin. Niiden vaikutuksista osa on epäsuoria, välillisiä ja ilmenee
viiveellä, kuten arvot mm. tavoitteissa ja koulutuksessa, joten niiden
vaikutuksia on vaikea mitata. Sosiaaliluokat ovat sidoksissa mm. ai-
kaan, kulttuuriin, joukkoviestinnän yhdenmukaistavaan vaikutukseen,
koulutuksen laajenemiseen, muun sosiaalipolitiikan ja elinkeinoraken-
teen muutoksiin sekä elämäntapojen yhdenmukaistumiseen ja toisaalta
eriytymiseen. Osatekijät ovat alkaneet elinkeinorakenteen voimak-
kaasti muututtua ja sosiaalisen liikkuvuuden lisäännyttyä hajota eri
suuntiin, kun taas aikaisemmin ne olivat samansuuntaisena dimensio-
nippuna. Silloin, kun yhteiskunnan sosiaaliluokkarakenne oli jyrkkä-
rajaisempi ja yksinkertaisempi, ammatti heijasti nykyistä enemmän ar-
voja, elämäntapaa, ulkoista olemusta, arvostusta, toimeentuloa ja kou-
lutustakin. Sosiaalinen liikkuvuus on vaikuttanut mm. niin, että ihmi-
nen säilyttää enemmän tai vähemmän lapsuudessaan ja nuoruudessaan
omaksumiaan arvoja, elämäntavan piirteitä ja omaksumaansa habitus-
ta. Myös itsetuntoa ja osa vanhempien arvostuksesta seuraa perintönä
monissa piireissä. Ammattiin vaikuttavat ratkaisevasti myös ulkopuo-
liset tekijät, kuten työllisyystilanne ja työnantaja. Sosiaaliluokkaa
voinee kuvata eräänlaisena faktorina, jolla monet varsinaiset muuttujat
latautuvat. Bourdieu (1979/1984, 101–129, 169–175) on kuitenkin
varoittanut sellaisten mekaanisten mittareiden muodostamisesta.

Jos vanhempien koulutuksesta ei ole tietoa, mutta ammatti tun-
netaan, vanhempien ammatin ja lasten koulutusmuuttujien välisten
riippuvuuksien tutkimiseen soveltuu paremmin ristiintaulukointi, mikä
muiden muuttuvien tekijöiden vakioinnissa edellyttää hyvin suuria
havaintomääriä. Koulumenestyksen ja vanhempien sosiaaliluokan vä-
lillä näyttäisi olevan yhteyttä, jos se ristiintaulukoidaan sosiaaliluokan
kanssa vakioimatta sosiaaliluokan taustalla vaikuttavaa koulutusta
(taulukko 5–5). Sellaisena havainto oli samansuuntainen kuin millaisia
tuloksia ylempien ja alempien sosiaaliluokkien vertailussa ovat saa-
neet Suomessa Uusikylä ja Kansanen (1988, 33, 77) peruskoululaisten
koulumenestyksestä ja Husén (1969) Ruotsissa rinnakkaiskoulujär-
jestelmän aikaisten kohorttien koulumenestyksen yhteydestä lähtöso-
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siaaliluokkaan. Husénin tutkima joukko on vastannut iältään lähinnä
tämän tutkimuksen päähenkilöiden vanhempia.

Lapsen omien koulutustavoitteiden merkitys niiden
saavuttamisessa

Suurin osa tutkimuksen päähenkilöistä oli melko koulutusmyönteisiä,
mutta enemmistöllä ilmeni samalla koulunvastaisuutta. Heidän koulu-
tusta ja koulua koskeneet arvonsa muistuttivat siten suomalaisesta
yhteiskunnasta aiemmin todettuja arvostuksia ja asenteita. Suomessa
aiemmat sukupolvet ovat arvostaneet koulutusta yhteiskunnallisen
nousun keinona (mm. Käyhkö & Tuupanen 1996, 113), mikä lienee
ollut eräs syy siihen, että koulunvastaisuus ei ole ilmennyt suomalai-
silla nuorilla siinä määrin heidän omien etujensa vastaisesti kuin Wil-
lis (1977/1984) on kuvannut englantilaisten työläisnuorten koulutus-
ja koulunvastaisuutta. Suomessa jopa vielä 1990-luvun suurtyöttö-
myyden aikana nuorten koulutususko on todettu vahvaksi (Nyyssölä
1994, 217). Willisin tulosten perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä
suomalaisesta koululaitoksesta.

Polkumallin tulokset tukivat omien, jo hyvissä ajoin kouluiässä
muodostuneiden koulutustasotavoitteiden merkitystä niiden saavutta-
misessa. Koulutusammattinimikkeittäin ja tapauksittain tarkasteluna
ne näyttivät vielä merkittävämmiltä kuin niiden suora selitysosuus oli
polkumallissa, missä myös koulumenestys ennusti koulutustasota-
voitteiden toteutumista. Tulokset kokonaismallissa tukivat enemmän
sitä, että vanhempien koulutustavoitteet vaikuttivat lasten omiin kou-
lutustavoitteisiin. Oletetuille vanhempien ja lasten tavoitteiden vasta-
vuoroisille vaikutussuhteille ei olevilla tiedoilla voitu saada tällä pol-
kuanalyysillä riittävää tukea (oletusta 2.6 ei voitu tässä vahvistaa).

Omien koulutustavoitteiden merkitystä niiden toteutumisessa tuki
se, että kouluiässä, 14–15-vuotiaana, ilmoitetuista koulutustavoitteista
toteutui koulutusammatin tai koulutusalan tarkkuudella tapauksittain
tarkasteltuna 46 % koko joukosta (N = 74). Kyseisessä iässä omat ta-
voitteet alkoivat useimmilla vasta hahmottua, eikä 12 % vielä tiennyt,
mitä aikoo. Se, että koulutustavoitteista lähes puolella koko joukosta
toteutui eksaktisti koulutusammatin tarkkuudella, on yllättävän suuri
osuus. Kyseiset tavoitteet toteutuivat myös silloin, kun tutkimuksen
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päähenkilöt toisessa tutkimusvaiheessa muistivat asettaneensa ko.
tavoitteet huomattavasti todellisuudessa ilmoitettua myöhemmin, ai-
kuisikää lähestyttäessä. Kouluiässä ilmoitettujen tavoitteiden toteutu-
minen huomattavan suuressa määrin viittasi myöhemmän, aikuisena
haastattelun perusteella arvioiden siihen, että elämän varrella tehtiin
valintoja myös ”unohtuneina”, sisäistyneinä ja puolitietoisina tai ali-
tajuisina vaikuttaneiden tavoitteiden suuntaisesti.

Lapsi saattoi jossakin tapauksessa hakeutua pitkälle koulutus-
uralle huolimatta vanhemman negatiivisesta asennoitumisesta lapsen
kouluttamiseen, jos hänellä itsellään oli ollut hyvin vahva tahto ja
selvä tavoite, esim. kiinnostuneisuus johonkin alaan tai pitkäjännittei-
nen harrastus. Oman motivaation merkitys korostui vielä muutamassa
tapauksessa siten, että vanhempien tavoitteiden estäessä lapsen omien
koulutustavoitteiden saavuttamista suoraan, lapsen aikuistuttua ja saa-
vutettua riippumattomuutta voimakastahtoisimmat jatkoivat opiskelu-
aan uudelleen. Tahdolla oli merkitystä myös siinä, miten helposti saa-
vutettavissa olevasta tavoitteesta luovuttiin ja toiseksi, miten pitkään
sellaisessakin tavoitteessa pitäydyttiin, jonka saavuttaminen alkoi vai-
kuttaa epärealistiselta.

Itsetuntemuksella, itsetunnolla, itsehallinnalla ja realistisella am-
matinvalinnalla oli merkitystä paitsi koulutustavoitteiden toteutumi-
sessa, myös myöhemmin elämässä selviytymisessä. Käsitystä tuki se,
että heikko koulumenestys ja erittäin hyvää koulumenestystä edellyt-
tänyt ammatillinen uratoive näyttivät johtaneen heikompaan amma-
tilliseen sijoittumiseen kuin samanlaisella koulumenestyksellä asetettu
realistinen tavoite. Kyseessä saattoi olla taipumus kieltää epämieluisat
tosiasiat, mitä seurasi itsetunnon ja voimavarojen menetys epäonnis-
tumisen kohdattua. Toisaalta myöskään ammatillisen tavoitteen aset-
taminen liian vaatimattomaksi suhteessa kykyihin ei sekään tuottanut
tyydytystä muutoin kuin työn saannin vuoksi. Realistinen itsetuntemus
ja ulkopuolisten mahdollisuuksien arviointi näyttivät olleen perus-
tavanlaatuisia elämänhallinnan voimavaroja ja auttaneen löytämään
ratkaisuja vastoinkäymisissä. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin
Kivisen ym. (1988, 48–51, 84–90) saamat tulokset, joiden mukaan
koulutukseltaan heikoimpien ammatinvalinnan suunnitelmat ovat ol-
leet valtaosalla täysin tai jossain määrin epärealistisia. Epärealistista
mahdollisuuksien yliarviointia sisältyy myös Virtasen (1995) totea-
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miin hyvin diffuuseihin odotuksiin, joilla on todettu yhteyttä työttö-
myyteen (”haihattelijoilla ja utopisteilla”). Tavoitteiden epärealisti-
suuden arvion on perustuttava johonkin ennen toteutumistarkastelua
olleeseen, siitä riippumatomaan kriteeriin, kuten tavoitteen asettami-
sen aikainen koulumenestys suhteessa tavoitteeseen. Tyydyttävimmin
kohtaamistaan esteistä selviytyivät ne, joilla oli kykyä muuntaa tavoi-
tettaan uudessa tilanteessa realistisempaan tavoitteeseen luovuttami-
sen sijasta.

Osa tutkimuksen päähenkilöistä, joiden omat koulutustavoitteet
eivät toteutuneet, vaikuttivat luopuneen tavoitteistaan herkästi ja tyy-
tyneen alkuperäistä tavoitetta selvästi epävarmempaan ja pikavoittoa
tuovaan vaihtoehtoon. Osa luopui tavoitteistaan niin lyhyen harkinnan
jälkeen, että niissä vaikutti olleen päähänpiston luonnetta. Tavoitteista
nopeasti luopumiselle tyypillisiä piirteitä olivat huomattava epäsuhta
ilmoitetun tavoitteen ja valitun toiminnan välillä. Ilmoitettu tavoite
olisi vastannut paremmin ensimmäisen tutkimusvaiheen koulumenes-
tystä kuin valittu toiminta. Näennäisen helposti tavoitteistaan luopui-
vat nimenomaan osa heikosta sosioekonomisesta asemasta lähtöisin
olevia. Kun heillä kuitenkin oli koulumenestyksellä arvioiduilla ky-
vyillä perustellut tavoitteet, se tuki teoriaa, että kulttuuripääomana pe-
rityt voimavarat olivat heikot, esimerkiksi kannustuksen puutteen, en-
nakko-odotusten, opitun avuttomuuden, itseluottamuksen puutteen ja
minäkuvan epäselvyyden vuoksi (oletus 1.5).

Parhaiten onnistuivat ne, joilla oli kouluiässä määrätietoinen, sel-
kiytynyt ja realistinen ammatillinen tavoite. Tavoitteen realistinen
asettaminen oli sekä itsetuntemusta että alalle pääsymahdollisuuksien
tuntemista. Realistisella minäkäsityksellä tarkoitetaan tässä sekä omi-
en mahdollisuuksien että rajoitusten näkemistä. Toimintastrategian va-
linta perustuu subjektiiviseen, henkilön tai läheisten henkilöiden arvi-
oon tilanteesta ja mahdollisuuksista, joita rajoittavat olosuhteista riip-
puen eri tavoin objektiiviset, ulkoiset olosuhteet. Siihen, mistä yksilö
voi valita, vaikuttavat sekä yhteiskunnan että kodin taloudellinen ti-
lanne ja pyrkijöiden määrä haluttuihin koulutuspaikkoihin. Muuta-
milla oli ollut lupaavasta koulumenestyksestään huolimatta vanhem-
pien varattomuus esteenä pitkälle koulutusuralle lähtemiseen. Suosi-
tuille aloille koulutukseen pääsyvaikeudet olivat rajoittaneet joidenkin
tavoitteiden toteutumista. Joillakin elämäntilanne muuttui ennen kou-
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lutusuran kunnolla aloittamistakaan naimisiin menon tai jonkin muun
merkittävän tapahtuman vuoksi, mikä suuntasi aivan eri uralle ja
suuntaan. Asennoitumiset ja minäkäsitys muodostuvat objektiivisista
ja subjektiivista kokemuksista oppimalla ja siirtyvät sosiaalisena peri-
mänä sukupolvelta toiselle.

Kaikkein heikoimmin elämässä selviytyneet olivat saavuttaneet
tavoitteitaan vähiten myös muilla elämänlaadun osa-alueilla kuin vain
koulutuksessa ja ammatin hankkimisessa. Heikoimmin elämässä sel-
viytyneillä saattoi olla taipumus kieltää epämieluisia tosiasioita tai olla
tunnistamatta niitä, mitä seurasi itsetunnon ja voimavarojen menetys
epäonnistumisen kohdatessa. Heillä näytti vielä aikuisiässäkin olleen
kyvyttömyyttä nähdä tosiasiat – myös positiiviset – ja luopua toiveu-
nista, mutta vapautua samalla alemmuudentunteista. Itsetuntemus ja
itsetunto olivat heikkoja ja ne häilyivät toiveunien ja matalan itsetun-
non välillä löytämättä realistista pohjaa minäkäsitykselle ja tavoitetta.
Kykyjä ei ollut välttämättä sen vähemmän kuin elämässä hyvin sel-
viytyneillä, mutta voimavarat hupenivat ongelmien hallintaan. Vaikut-
ti siltä, että se oli keskeisimpiä elämänhallinnallisia puutteita.

6.3 Koulutustavoitteiden asettamiseen ja ammatin valintaan
vaikuttaneet muut tekijät

Vanhempien yleinen pyrkimys auttaa lapsiaan selviytymään
elämässä itseään paremmin

Koulutuskulttuurin periytyminen ei pysty selittämään niitä tapauksia,
joissa henkilöt ovat päässeet irtautumaan aikaisempien sukupolvien
vähäisen koulutuksen perinteestä (tuki loogisesti oletusta 2.1), ovat
omaksuneet muun viiteryhmän arvoja ja mm. vanhemmat tavoitelleet
lapsilleen parempaa koulutusta ja parempaa elämässä selviytymistä.
Sosiaalisen perimän teoria yksinään on siihen liian predestinoiva seli-
tysmalli, mikä kertoo kierrettä ylläpitävistä tekijöistä, mutta ei siihen
poikkeuksia aiheuttavista. Vaikka tulokset tukivat koulutuskulttuurin
periytymistä koulutustavoitteiden kautta, ne eivät ole ristiriidassa
myöskään viiteryhmäteorian kanssa, minkä mukaan koulutusta saa-
neiden vanhempien ja heidän lastensa viiteryhmät ovat koulutettujen
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joukossa. Pelkkä viiteryhmäteoria ei puolestaan riitä selittämään to-
dellisuuden ilmiöitä. Todellisuuden selittämiseen tarvitaan molempia
teorioita.

Tavoitteiden ristiriidan ja taloudellisten syiden vaikutuksia
tavoitteista luopumiseen

Tulosten mukaan jos vanhemmilla lapsen suhteen olleet ja lapsen
omat koulutustavoitteet poikkesivat toisistaan, alemmilla näytti olevan
suurempi todennäköisyys toteutua, riippumatta siitä, kumman ne oli-
vat (uusi hypoteesi). Ennakko-oletusta siitä ei tutkimuksen teoreet-
tisessa tarkastelussa ollut, joten tulos on tässä hypoteesi ja vaatii lisä-
tukea. Tulos oli kuitenkin looginen. Vanhempien tai yksihuoltajavan-
hemman taloudellisen tilanteen vuoksi joidenkin hyvin koulussa me-
nestyneiden ja itse pitkää koulutusuraa ajatelleiden koulutusura lopah-
ti ja jäi lyhyeksi (tuki oletusta 2.3). Tässä tuloksia voi tulkita osittain
Kivisen ym. (1988) Turun seudulla työvoimatoimistossa työnhaki-
joina olleista nuorista saamien tulosten suuntaisiksi. Niiden mukaan
vanhempien negatiivisesti, välinpitämättömästi tai positiivisesti suh-
tautumisella lapsensa ammatti- ja koulutussuunnitelmiin on todettu ol-
leen yhteyttä siihen, miten tavoitteet ovat toteutuneet.

Toteutumattomien koulutustavoitteiden syiden kvalitatiivinen
tarkastelu viittasi siihen, että ainakin osassa tapauksia (syyt: ks. luku
5.3.1, 4. ja 3. joukko) vallitsi tavoitteiden ristiriitaa sekä lapsen omissa
tavoitteissa että lapsen tavoitteiden ja vanhempien odotusten välillä.
Tavallisin ilmennyt syy vanhempien ja lapsen omien koulutustavoit-
teiden ristiriitaan johtui perheen tai yksinhuoltajavanhemman talou-
dellisesta tilanteesta (oletus 2.3). Lapsen oman pitkän koulutustavoit-
teen toteutumattomuuteen vaikutti vanhempien tarve saada lapsi ”pian
elättämään itsensä” ja pitkän koulutuksen vastustaminen. Tässä tutki-
muksessa vanhempien kyselyyn tai lasta koskevaan koulutustavoi-
tekysymykseen vastaamattomien vanhempien lasten omat koulutusta-
voitteet jäivät toteutumatta kaksi kertaa useammin kuin vastanneiden
lasten tavoitteet. Vastaamattomien äitien koulutus oli muita alempi
(osin oletus 1.1). Luotettavuustarkastelussa näytti todennäköiseltä,
että kyselyyn vastaamattomien vanhempien ja heidän lastensa koulu-
tustavoitteiden suhteen vallitsi enemmän ristiriitaa kuin vastanneiden.
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Näissä lapsissa opettajat havaitsivat melko merkitsevästi muita useam-
min masentuneisuutta ja alakuloisuutta, mitkä tapauksittain tarkaste-
luina todennäköisesti liittyivät eri tavoin perheitä koetelleisiin, usein
traumaattisiinkin tapahtumiin. Ristiriitaista asennoitumista lapsen kou-
lutustavoitteissa aiheuttivat paitsi taloudelliset, ilmeisesti myös henki-
set ja vuorovaikutusongelmat, jotka heijastuivat vanhemmuuteenkin.
Tässä tutkimuksessa saatu tulos tuki Puuran ym. (1995) tulosta siten,
että lapsen masentuneisuuteen liittyi perheessä olleita traumaattisia
tapahtumia tai olosuhteita, jotka usein olivat johtaneet tai johtivat
myös yksinhuoltajuuteen. Vanhempien keskitasoa alempi koulutuskin
todettiin, mutta sitä ei voi pitää lapsen masentuneisuuden syynä, vaan
yhtenä perheessä elämänolosuhteisiin vaikuttaneena tekijänä. Puuran
ym. (1995, 54–58) tulosten mukaan lapsen masentuneisuudella on
havaittu erittäin merkitsevää yhteyttä äitien vähäiseen koulutukseen.

Tulos työväestön lasten näennäisesti muita helpommin tavoit-
teistaan luopumisesta ei ole ristiriidassa Berthoudin (1976) havainnon
kanssa työväenluokan taipumuksesta olla lykkäämättä mielihyvää
tulevien saavutusten vuoksi, mikä voi sisältää lyhytjännitteisyyttä. Se
saattoi kuitenkin sisältää muita suuria koulutuksen esteitä, mm. talou-
dellisia ja perheen tuen puutetta. Mm. sen tuloksen voi tulkita tuke-
neen Nurmen (1998) aiemmin mainittua kustannus-hyötyteoriaa, min-
kä mukaan saman tavoitteen saavuttamisen vaatimat uhraukset ovat
suuremmat huonommista lähtökohdista kuin paremmista (oletus 2.2).
Nurmen em. teoriaa tuki myös se, että parhaiten ja toiseksi parhaiten
elämässä selviytyneet ryhmät muistuttivat monilta henkilökohtaisilta
ominaisuuksiltaan toisiaan, mutta eroja ryhmien välille muodostivat
osalla lähinnä erilaiset lähtökohdat, jotka aiheuttivat sen, että toisilla
menestykseen oli pitempi matka ja kivisempi tie. Järvinen ja Vanttaja
(2000) ovat selittäneet nuorten koulu-uraa ja työelämästä ulkopuolelle
joutumista kontekstuaalisella rationaliteetilla, missä henkilökohtaisiin
valintoihin vaikuttavat myös elämänhistoria ja kulttuuriset tekijät.

Mahdollisuuksiensa tiedostamattomuus tai aliarviointi ja heikko
minäkäsitys johtavat puolestaan helposti luovuttamiseen, tehottomien
strategioiden valintaan ja alisuoriutumiseen. Niitä voidaan kuvata
myös heikkona elämänhallintana. Jos minäkuva ja itsetunto ovat heik-
koja, ympäristön stressitekijät voivat olla liian suuria voimavaroihin
nähden (Antonovsky 1988; Martin 1994). Yksilön subjektiivinen kä-
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sitys voimavaroistaan vaikuttaa siihen, miten haasteellisena tai epä-
varmana hän pitää tavoitetta. Sen sijaan ’kunnianhimoisin tavoittein
arvostetuille aloille pyrkineiden’ toimintastrategiat osoittivat hyvää
elämässä selviytymistä ja ilmeisiä elämänhallinnan voimavaroja es-
teen tullessa tavoitteen tielle. Todennäköisesti he kokivat esteet usein
haasteina. Heillä oli sekä koulumenestyksen että todennäköisesti myös
kotitaustan vuoksi monenlaisia voimavaroja ongelman ratkaisuun. Ne,
joilla on korkeat pystyvyysodotukset ja hyvä psyykkinen toiminta-
kyky, valitsevat mieluummin aktiivisia selviytymiskeinoja (Järvikoski
1996), koska heillä on lievästi liian optimistiset käsitykset selviyty-
miskyvystään, mikä puolestaan sen vuoksi auttaa usein ylisuoriutu-
miseen (mm. Aho 1974; 1992; Kuusinen 1986; 1992; Husén 1987).

Sukupuoliroolien ja tovereiden ammatinvalinnan yhteydet
koulutusammatin valintaan

Tulosten mukaan monien poikien koulutusammatinvalintaan oli sel-
västi vaikutusta myös tovereiden ammatinvalinnoilla, jossakin ryh-
mässä toisiaan vahvistaneella mielipiteellä. Se, että poikien valinnat
suuntautuivat molemmissa rinnakkaisluokissa selvästi eri koulutusalo-
ille, tuki käsitystä, että pojilla havaittu kyseinen ryhmäkäyttäytyminen
koulutusammatin valinnassa liittyi kussakin koululuokassa vaikutta-
neeseen tekijään, eikä johtunut jostakin muusta ulkopuolisesta molem-
piin vaikuttaneesta tekijästä (oletus 2.4 toverien koulutusammatin-
valinnat poikien osalta). Kyseessä ei ollut vain ajan ilmiö tai opinto-
ohjauksen vaikutus, koska osalla pojista valinnat rinnakkaisluokkien
sisällä olivat hyvin yhdenmukaisia, mutta rinnakkaisluokkien välillä
toisistaan poikkeavia. Se ei sulje pois sitä, että joistakin tulevaisuudes-
sa työtä turvaavista aloista oli olemassa yleisiä arvioita. Ryhmän jä-
senten suhteiden ym. luokan sosiaaliseen struktuuriin liittyvien tekijöi-
den on havaittu vaikuttaneen oppilasrooleihin ja käyttäytymiseen luo-
kittain eri tavalla (Martikainen 1982, 182–183). USA:ssa 11–16-vuo-
tiailla pojilla on todettu vanhempi-lapsisuhteiden ohella merkitsevästi
myös vertaisryhmien vaikutusta tulevaisuuden suunnitelmiin toisin
kuin tytöillä (Starrels & Holm 2000). Tässä tytöillä ei todettu niin
ilmeistä tovereiden valintojen vaikutusta kuin pojilla. Ensimmäisessä
tutkimusvaiheessa pojilla oli muussakin ilmennyt suurempaa negatii-
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vista ryhmäpainetta kuin tytöillä. Poikien keskuudessa vallitsi kouluai-
kana tyttöjä enemmän kovan ja vahvan oikeudet. Pojilla on havaittu
myös toveriryhmän normien vaikutusta ja tavoitteiden ristiriitoja
koulun kanssa jo koulun alkuvaiheissa (Takala 1979). Samansuun-
tainen on ollut myös Pölkin (1990, 86) tulos, jonka mukaan koulun-
käynnin aloitusiässä 9/10 aggressiivisista ja 2/3 impulsiivisista lapsista
on ollut poikia monien riippumattomien havainnoitsijoiden arvioiden
perusteella.

Myös sukupuoliroolit vaikuttivat koulutusammatin valintaan
erittäin voimakkaasti, erityisesti pojilla (oletus 2.4 sukupuoliroolien
mukaiset valinnat). Tyttöjen ammatinvalinnat hajaantuivat useam-
mille aloille kuin poikien. Muodissa olleiden alojen vetoa oli havait-
tavissa erityisesti tytöillä, mutta se ei ole suljettu pois pojistakaan.

Koulutusalojen statuksessa tyttöjen ja poikien välillä ei ollut mer-
kitsevää eroa. Tutkimuksen päähenkilöiden ammatinvalinnat olivat se-
kä tutkintojen että koulutusalojen perusteella lähellä suomalaisia kes-
kiarvoja (Tilastokeskus, Koulutus 1994:6, 11; 1994:2, 9). Tässä tutki-
muksen päähenkilöillä suurin osa koulutusammatin valinnoista oli pe-
rinteisiä ja epätyypillisiä oli vain joitakin. Tulokset tukivat myös mui-
den toteamuksia, että nuorten ammattisuunnitelmat ovat olleet perin-
teisiä (mm. Nummenmaa & Kasurinen 1995; Puhakka 1997) enem-
män pojilla kuin tytöillä, joista erinomaisesti menestyneillä lukio- ja
korkeakoulureitin valinneilla ennakkoluulottomat ammattisuunnitel-
mat ovat yleistyneet eniten (Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho 1985,
74–75, 90–91, 214). Työläis- ja alemmista toimihenkilöperheistä läh-
töisin olleet pojat ovat suuntautuneet muita yleisemmin tavanomaisiin
ammatteihin (Nummenmaa & Vanhalakka-Ruohon 1985), eivätkä täs-
sä saadut tulokset olleet ainakaan ristiriidassa sen kanssa. Tulokset tu-
kivat siten koulutuksen kulttuuriperimän ohella myös laajemmasta so-
siaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä tulleita vaikutuksia, ts. sosi-
aaliekologista näkökulmaa sosialisaatioon (mm. Bronfenbrenner 1979/
1981, 193–194; Niemelä 1991, 19–20; Pulkkinen 1997b, 37; Haveri-
nen 1996, mm. 204–212).
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Koulutuksen ja ammatin vastaavuus tutkimuksen päähenkilöillä

Tässä tutkimuksessa ammatillista koulutustaan vastaavassa tehtävässä
toimi vajaa puolet, mitä alensi useita %-yksiköitä se, että kotona lapsi-
aan hoitamassa oli haastatteluajankohtana naisista neljännes (vastasi
koko joukosta 16 %). Suurimmalla osalla kotiäideistä oli jokin amma-
tillinen koulutus. Ammatti on keskeisiä elämälle asetettuja tavoitteita,
jotka ovat ratkaisevia elämän ulkoisten puitteiden rakentamisessa,
mutta jotka vaikuttavat mm. työtehtävien ja yhteiskunnallisen arvos-
tuksen kautta kaikkiin elämänalueisiin, myös sisäisiin kokemuksiin ja
arvonantoon. Päähenkilöiden aikuisiän ammatin arvostusta ennustivat
oman koulutustason (20 %) lisäksi myös kouluiässä vanhemmilla
lapsen suhteen olleet koulutustavoitteet (8 %). Koulutuksen ja amma-
tin riippuvuuteen vaikuttaa merkittävästi eri aikoina ja eri yhteiskun-
nissa vallitseva sosiaalinen liikkuvuus, mitä osoittaa Duncanin ja
Hodgen USA:sta v. 1951 saama 29 %:n selitysosuus 25–34 vuoden
ikäisistä (Duncan 1971/1976, 132). Duncanin mukaan koulutuksen
vaikutus ammatilliseen asemaan alenee huomattavasti iän myötä. Seli-
tysosuuden eroa Duncanin saamaan voisi odottaa jo erilaisten yhteis-
kunnallisten olojen vuoksi. Valitut mittaritkin vaikuttavat ennustee-
seen. Koko koulutustason mittari ennusti tässä ammatin arvostusta
luonnollisesti heikommin kuin korkeakoulu- tai ammatillisen koulu-
tuksen arvostus. Muuttujien vastavuoroisten vaikutusten vuoksi ky-
seisten muuttujien välisissä polkukertoimissa on labiiliutta.

Ammatillista lisäkoulutusta useat saavat jossakin määrin myös
aikuisiällä työssä ollessaan. Siten koulutuksen ja ammatin välillä on
oletettavasti jossakin määrin vastavuoroista vaikutusta ammatista
koulutukseen. Tässä polkuanalyysissä käytettiin koulutuksen mittaria,
johon työpaikkakoulutus ei vaikuttanut. Näin ollen myöskään vasta-
vuoroista vaikutusta ei voinut olla.

Työelämään sijoittumiseen vaikuttaneet ja sitä ennustaneet tekijät

Vanhemmilla lapsensa suhteen olleet tavoitteet vaikuttivat lapsen
omia tavoitteita pidemmälle, vielä tämän aikuiseksi tullessa ammattiin
sijoittumiseen. Vanhempien koulutustavoitteiden taustalla vaikutti,
kuten on todettu, vanhempien ja tässä aineistossa erityisesti äidin
koulutus. Isän vaikutus oli tässä äitiä heikompi tavoitteeksi asetetun
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koulutustason saavuttamiseen saakka. Koulutuksen toteutumista kohti
edettäessä lapsen omat tavoitteet ennustivat enemmän kuin vanhempi-
en, odotusten mukaisesti. Kuitenkin sen jälkeistä, aikuisiällä ammat-
tiin sijoittumista ennustivatkin enemmän vanhemmilla lapsen suhteen
olleet tavoitteet. Tulos tuki myös sosiaalisten pääomien periytymistä
(oletus 4.1), vaikka lapsen omien tavoitteiden oletettiin tässä silti aina
ennustavan aikuisuutta kohti koko ajan paremmin kuin vanhemmilla
hänen suhteensa olleiden tavoitteiden.

Hyvä pääkaupunkiseudun työllisyystilanne 1980-luvulla auttoi
päähenkilöitä kiinnittymään työelämään. Tutkimuksen päähenkilöiden
työttömyysaste oli 8 % haastatteluajankohtana loka-marraskuussa
1994. Työttömyys olisi ollut tässä jonkin verran korkeampi ilman yrit-
täjyyttä. Useimpien asuinpaikkakunnan, Espoon, vastaavan ajankoh-
dan työttömyysaste oli 12,7 % yli 25-vuotiailla. Uudellamaalla vas-
taavana aikana 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä työttömyys oli 12,5 %
(Tilastokeskus: Työmarkkinat 1994:14, 74; 14–15; SVT, Työelämän
muutoksia 1995:2, 122–123). Tilastojen luvut eivät kuitenkaan ole
kaikilta osin vakioituja eivätkä siksi suoraan vertailtavia. Päähenkilöi-
den työttömyysluvut antoivat viitteitä, ettei heidän työttömyysasteensa
todennäköisesti poikennut haastatteluajankohtana kovin paljon koulu-
tus-, ikä- ja alueellisen vakioinnin jälkeen keskimääräisestä työttö-
myysasteesta. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset olivat samansuun-
taisia kuin Suikkasen ym. (1999b, 111–112, 142, 163) saamat v. 1960
syntyneiden työmarkkinoille sijoittumisesta, kun otetaan lisäksi huo-
mioon pääkaupunkiseudun koko maata paremmat työmahdollisuudet.

Työllistävän alan valinnan ohella suuri merkitys työhön sijoittu-
misessa näytti kuitenkin olleen realistisen minäkäsityksen pohjalta
tehdyllä koulutusammatin valinnalla. Tutkimusaineistossa työttömyyt-
tä oli ollut lähes kaikilla aloilla, mutta vaikein tilanne oli tässäkin sa-
moilla aloilla kuin koko maassa. Toisessa tutkimusvaiheessa erittäin
huono työllisyys oli mm. rakentamisessa, puu-, käsi- ja taideteolli-
suudessa, sähkö-, kirjapaino-, ravitsemus- ja puutarha-aloilla (Tilasto-
keskus, Koulutus 1994:6, 18–18). Epäperinteisiin ammatteihin koulut-
tautuneet pojat ovat olleet muita enemmän työttöminä, päinvastoin
kuin erityisesti luonnontieteellisesti suuntautuneet, hyvin lukiossa
menestyneet tytöt, jotka ovat työllistyneet hyvin (Nummenmaa & Ka-
surinen 1995, 134–137).
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Tutkimuksen päähenkilöillä havaittiin terveysongelmien ja työt-
tömyyden välillä merkitsevää yhteyttä. Kumpi vaikutti enemmän
kumpaan, ei voida arvioida aikasarjojen puuttuessa. Kun lähtökohtana
ovat olleet nuoret ja perusterveet henkilöt, työttömyyden vaikutusta
terveyteen ei voi sulkea pois ilman ilmeistä syytä. Työttömyyden vai-
kutus terveyteen on havaittu sekä objektiivisesti (Paugam 1996) että
subjektiivisesti (mm. Pulkkinen 1997c, 184) erityisesti miehillä (La-
helma 1989, 97–100, 116; Kokko 1997; Rantakeisu ym. 1997), joskin
työttömän kohtaama sosiaalinen häpeä (Rantakeisu ym. 1997) ja saa-
ma tuki on riippunut ratkaisevasti kulttuurista (Paugam 1996). Työt-
tömän kokema sosiaalinen häpeä lienee samantapaista Suomessa kuin
Rantakeisu ym. ovat todenneet sen olleen Ruotsissa. Todennäköisesti
melko pian heikentyneet sosiaaliset suhteet, itsetunto ja muu heiken-
tynyt henkinen hyvinvointi sekä taloudellisten ym. ongelmien kasau-
tuminen alkavat vaikuttaa myös toiseen suuntaan. Joillakin on ollut jo
alusta alkaen elämäntapa- ja muita työllistymistä estäviä ongelmia
(Virtanen 1995). Todennäköisesti myös työhön otossa työpaikasta
toiseen hakeva otetaan ennen työtöntä jo pelkkien ennakkoluulojen
vuoksi.

Heikoimmin selviytyneistä lähes kaikki olivat kokeneet työiäs-
sään myös työttömyyttä pitkiäkin aikoja. Parhaiten menestyneistä puo-
lestaan kaikki olivat olleet jatkuvasti työllisiä yhden pitkähköä pak-
kolomaa lukuun ottamatta. Tämän aineiston kanssa samaa ikäluokkaa
koskeneessa vuosia 1986–1995 käsittäneessä Röngän ym. (1996) tut-
kimuksessa 1990-luvun lama kosketti eniten niitä, joiden työura oli
ollut jo laman alkaessa epävakaa, sekä pienehköä joukkoa vakaan työ-
uransa menettäneitä naisia. Tämän tutkimuksen tulokset tukivat myös
Kokon (1997, 140–145) tuloksia em. perusaineistosta sitä, että jo lap-
sena aremmat, pelokkaammat ja valmiiksi itsetunnoltaan heikot jou-
tuivat todennäköisemmin epävakaalle työuralle, samoin Röngän
(1997, 164–170) tuloksia, että heikko koulumotivaatio, ahdistunei-
suus, lapsuuden kodin ongelmat ja heikko oma koulutus todennäköis-
tivät ongelmien kasautumista myös aikuisuudessa.

Miehet etenivät jo 33–34-vuoden ikään mennessä ammatillisesti
keskimäärin jonkin verran naisia paremmin. Ero menestymisessä ei
ollut ammattien arvostuksella mitaten silloin vielä kovin merkittävä,
mutta suunta oli oletuksen mukainen ja todennäköisesti jatkui tutki-
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musajankohdan jälkeenkin, koska ammatillinen asema oli vasta alka-
nut muotoutua. Sitä lisäsi kuitenkin se, että naiset olivat olleet ammat-
tiin valmistuessaan koulutustasoltaan miehiä jonkin verran edellä ja
jääneet jälkeen. Sukupuoli vaikutti ammatilliseen statukseen koulu-
tuksen ohella (oletus 2.5). Naisilta vaadittiin elämässä menestymiseen
enemmän kuin miehiltä ja sitä enemmän, mitä vaatimattomammista
oloista tyttö lähti. Onko sukupuolen vaikutus ammatilliseen asemaan
yhtä suuri kuin koulutuksen (Berthoud 1976) riippuu yhteiskunnasta,
ajankohdasta sekä siitä, mitä tarkastellaan. Eittämättä johtaviin ase-
miin valitaan koulutuksesta riippumatta enemmän miehiä kuin naisia,
ja käsitys miesten ja naisten sopivuudesta eri ammatteihin vaikuttaa
tasa-arvoisuutta virallisesti edistävissäkin yhteiskunnissa (Hartmann
2004). Naiset ovat useimmiten päätyneet alimmiksi toimihenkilöiksi
koulutuksesta ja lähtöluokasta riippumatta (mm. Pöntinen 1983; Elo-
vainio 1993; Julkunen 1993; Ojala 1996; Rinne 1997a; Nurmi 1998),
mikä ohjaa poikia ja tyttöjä tekemään riskittömiä ammatinvalintoja
taatakseen normaalin tuottoasteen koulutukselleen (Naumanen & Sil-
vennoinen 1994).

Yleinen tieto miesten paremmista etenemismahdollisuuksista
yhteiskunnassa on ilmeinen selitys siihen, että jo kouluaikana poikien
on todettu olleen tyttöjä itsetuntoisempia ja luottaneen tulevaisuuden
menestymismahdollisuuksiinsa (Linnakylä ym. 1996, 246–247, Nie-
mivirta 2004). Myös miesten odotukset työelämässä selviytymisestä
ovat suuremmat kuin naisilla, mikä voi osalla kääntyä myös rasitteeksi
(Lahelma 1989).

Kulttuuriset pääomat näyttivät periytyvän jonkin verran myös
isiltä useimmin pojille yrittäjyyskulttuurina. Koulutustavoitteesta si-
nänsä ei voi päätellä asennoitumista yrittäjyyteen, koska se ei näy
koulutusalasta. Yrittäjien lapsista suurin osa oli esittänyt tavoitteek-
seen toimihenkilöammattiin johtavan koulutuksen. Kuitenkin kiinnos-
tusta yrittäjyyteen näytti virinneen yrittäjien lapsissa muita todennä-
köisemmin. Yrittäjyys ei ollut monessa tapauksessa yrityksen fyysistä
perimistä, vaan perustamista, ts. enemmän asennoitumista (uusi oletus
kulttuurisesta perimästä isiltä erityisesti pojille). Laman aikana se
oli erityisesti yrittäjien pojilla eräs tapa ratkaista työttömyysongelma,
ts. ongelmiin suhtautuminen elämänhallinnallisena haasteena ja stra-
tegiana niiden ratkaiseminen. Se näytti olleen yhteydessä sosiaalisen
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nousun mahdollisuuteen elinkeinorakenteen muutoksessa. Yrittäjyy-
den malli ja vanhempien elämäntapa todennäköisesti madalsivat jon-
kin verran yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Sellaista päätelmää voi tul-
kita tukeneen myös Hellstenin (1998, 211–212) omaelämäkerrallisen
havainnon.

Näsmanin (2000) tulokset tukevat käsitystä yrittäjähenkisyyden
periytymistä. Hän on saanut yrittäjänaisia koskeneessa haastattelutut-
kimuksessa (N = noin 50) tuloksen, että yrittäjiksi ryhtyneet ovat kas-
vaneet yrittäjyyden ilmapiirissä ja kodin olosuhteet ovat olleet hyvät.
Yrittäjyys on turvannut heille mielestään muita työmahdollisuuksia
paremman elämäntilanteen ’sosiaalisen palkkion’ kautta. He ovat tun-
teneet olleensa yhtä arvostettuja kuin pojat, ja monet heistä katsoivat
olleensa lapsuudessaan ’isän tyttöjä’. Kuitenkin naisyrittäjät olivat
kokeneet suhteensa molempiin vanhempiinsa kasvuiässä hyviksi. He
ovat ihailleet myös vahvoja äitejään. Näsmanin tulosten pohjalta voi
etsiä selityksiä myös sille, miksi naisten yrittäjiksi ryhtyminen on
harvinaisempaa kuin miesten. Pojat ovat useimmin olleet kulttuurissa
vallitsevien arvojen mukaan isille tyttöjä arvokkaampia ja odotetum-
pia lapsia.

Myös Kinnunen (1997a, 47) on saanut tätä ikäluokkaa koskevasta
keskisuomalaisesta aineistosta tuloksen, että naisissa yrittäjiä oli sel-
västi vähemmän (10 %) kuin miehissä (20 %), keskiarvoltaan 15 %
kuten tässä aineistossa, mutta vähemmän miesvoittoisesti. Nuorille,
17–29-vuotiaille, työnhakijoille Turun seudulla suunnatussa kyselyssä
vuodenvaihteessa 1992–93 1/10 on ollut jossakin määrin kiinnostunut
yrittäjyydestä, mutta vain osa vakavasti (Nyyssölä 1994, 219). Ko.
tulokset nuorten työnhakijoiden asenteista yrittäjyyteen ovat kiintoisia
ja antavat vertailukohdan, mutta eivät ole suoraan vertailukelpoisia
tämän tutkimuksen tulosten kanssa.

Yrittäjyys tässä aineistossa oli koko maan työikäiseen väestöön
verrattuna suurempi. Mukaan luettuna yrittäjien puolisot, joilla ei ollut
omaa kodin ulkopuolista ammattia ja ansiotuloa, yrittäjyydestä elan-
tonsa sai 15–16 % päähenkilöistä. Kaikkiaan tutkimuksen päähenki-
löiden talouksia oli runsas neljännes, joiden pääasiallinen toimeentulo
tai merkittävä osa siitä tuli v. 1994 yrittäjyydestä, vaikka tutkimuksen
päähenkilöllä olikin kodin ulkopuolinen ammatti.
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6.4 Koulutuskulttuuriset pääomat ja sukupuoli elämässä
selviytymisen ennusteina

Vanhempien koulutus ja oma koulumenestys elämässä
selviytymisen ennusteina aikuisiällä

Tulokset tukivat äidin osalta oletusta, että vanhempien koulutus en-
nusti tutkimuksen päähenkilöiden elämässä selviytymistä taustamuu-
ttujana heidän koulukäyttäytymisensä ja koulumenestyksensä kautta
(oletukset 1.6 ja 3.1 äidin koulutuksen osalta), mitkä vaikuttivat vä-
lillisesti lapsen koulutustasoon. Koulukäyttäytymispiirteillä havaittiin
yhteyttä äidin koulutukseen, joskin suuret poikkeamat alensivat sen
voimakkuutta. Vanhempien koulutukset, enemmän äidin kuin isän, en-
nustivat vanhemmilla lapsen suhteen olleiden koulutustavoitteiden
kautta tämän elämässä selviytymistä (tukea vain vanhempien tavoit-
teiden osalta). Tulokset eivät sen sijaan antaneet tukea oletukselle, et-
tä lapsen omat kouluaikaiset koulutustasotavoitteet ennustaisivat enää
hänen myöhempää elämässä selviytymistään, vaikka ne ennustivatkin
hänen koulutustasoaan. Tulos oli siltä osin odotusten vastainen, kun li-
säksi otetaan huomioon, että vanhempien koulutustavoitteet lapsen
suhteen ennustivat tämän elämässä selviytymistä aikuisiässä.

Tulokset tukivat lapsuudenaikaisen koulumenestyksen ennustear-
voa elämässä selviytymiselle, mikä oli odotettu ja looginen tulos (ole-
tus 3.1 koulumenestyksen osalta). Onhan koulumenestys pääsyn
edellytyksenäkin myöhempään koulutukseen. Joissakin tutkimuksissa
on aiemmin todettu koulumenestyksen ennustaneen melko hyvin
myöhempää koulumenestystä. Elämässä selviytymisen ennusteena sitä
lienee pidetty huomattavasti epävarmana arkikokemuksen perusteella.
Koulutus sen sijaan kiistämättä vaikuttaa myöhempään elämässä sel-
viytymiseen, vaikuttaahan se työllistymiseen, ammattiin sekä siten
myös toimeentuloon, kuten myös teoreettisessa osassa on monissa tut-
kimuksin todettu. Tässä tutkimuksessa lopullinen koulutus ja ammatti
sisältyivät elämänlaadun mittareihin, ja siten ne olivat osatekijöitä elä-
mässä selviytymisessä, selitettävässä muuttujassa, joten koulutustaso
ei ollut selittävänä muuttujana.

Lapsen koulukäyttäytymispiirteitä käsitellään tässä luvussa siltä
osin kuin ne liittyivät vanhempien koulutukseen ja hänen omaan kou-
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lumenestykseensä. Kun lapsen käyttäytymispiirteiden on havaittu
olleen tietyllä tavalla pysyviä kautta kehityksen, vastaavalla tavalla
pysyvyyttä voi olettaa myös koulukäyttäytymispiirteissä. Tapauksit-
taisen tarkastelun perusteella havaittiin, että koulumenestykseltään
heikot, joilla kouluaikana oli ilmennyt omapäistä ja voimakasta mur-
rosiälle ominaista käyttäytymistä, selviytyivät myöhemmin elämässä
paremmin kuin ne koulumenestykseltään yhtä heikot, jotka oireilevat
masentuneisuudesta ja olivat arkoja ja estoisia. Kouluhäirikköisyys in-
dikoi, paitsi ehkä tunteiden hallitsemattomuudesta, joillakin mahdolli-
sesti potentiaalisesta energiasta ja ongelmien kohdistamisesta toimin-
taan, ehkä masennuksen hoitamisesta toiminnalla ja sen kohdistami-
sesta ulkopuolisiin ”syihin”. Koulumenestykseltään heikot ja masentu-
neet, estoiset ja arat oppilaat jäivät helpoimmin syrjään. Heidän myö-
hempi selviytymisensä elämässä oli heikompaa kuin niiden heikosti
menestyvien, jotka olivat koulussa häiritseviä. Sen perusteella voi
olettaa, että masentuneiden, arkojen ja estoisten tapa reagoida kasva-
tuksen ym. ongelmiin saattaa olla merkki heikohkosta sopeutumisesta
uusiin asioihin ja muutoksiin, heikommasta keinovalikoimasta ja it-
setunnosta tai voimavarojen sitoutumisesta ahdistavien ja masentavien
asioiden hallintaan. Ne oirehtivat elämänhallinnallisten voimavarojen
ehtymistä ja siten myöhemmin heikkoa elämässä selviytymistä ilman
apua voimavarojen vapauttamiseksi. Silloin ne jäävät huomaamatta ja
oppilas syrjäytyy anonyymisti. Puhuttaessa mm. koulun kulttuurista
syrjäytymisestä on unohdettu yleensä anonyymi, passiivinen syrjäy-
tyminen, poisto. Tuloksia masentuneiden ja ahdistuneiden heikom-
masta elämässä selviytymisestä voi tulkita tukeneen myös oletusta,
että he suuntaavat ongelmien aiheuttamaa aggressiota itsetuhoisesti.
Martin (1994) on kiinnittänyt huomiota estyneen lapsen riskeihin sel-
viytyä koulussa mm. huonomman muutoksiin ja uusiin asioihin so-
peutumisen, vähäisemmän keinovalikoiman, syrjään jäämisen (vrt.
syrjäytymisen), aliarvostuksen ja heikon itsetunnon vuoksi (Martin
1994, 127–128). Tulokset tukivat myös Rintasen (2000, 182–184)
tuloksia.
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Sukupuoli elämässä selviytymistä ennustaneena tekijänä

Tu tk imu kse ssa  t uli  es il le mon el la tav oi n s uku pu ol en ja el ämä ssä  s elv iy-
ty mi sen  ep äl ine aari ne n r iip pu vu us. Tu lo kse t t uk iva t k äs ity stä , ett ä mie-
hi ll ä o n s uu rempi to den näkö is yys  si jo ittu a suh te el lis ta os uut ta an  en em-
mä n äär immä isi in  el ämä ss ä s elv iy tymi se n l uok ki in. Va st aava st i n ais is ta
su ht eel li st a o suu tta an  su ure mp i o sa ol i s elv iy ty ny t kes kita so ise st i y li ko l-
me nky mmene n v uo den  ik ää n menn es sä (ol et us 3.2 ). Tulo kse t oli vat  s a-
ma nsu un ta is ia kui n aie mmi n on tod et tu  mies ten  j a n ais te n a mma ti lli se sta 
st at uks esta . Mie hiä  o li täs sä  ai nei st ossa  s uht eel li se sti  e nemmän  myös 
el ämässä  k aik kei n hei ko immin  se lvi yt yne ide n jou kos sa , mikä  o li mon ie n
ai empie n t ie toj en mu kai ne n, et tä el ämä nha lli nn an men et täne is sä on
yl ee nsä  tä hä n s aak ka  ol lut  mies en emmis tö  ( mm. Tu omiko sk i 1 989 ; Eri-
ko ine n & Lammi 199 2). J oide nk in osa lt a merk it yst ä v oi  ol la jo nki n v er-
ra n sil lä, e ttä  po ji lla  on  t ode ttu  j o v auva iä stä  al ka en suu re mpa a h äi riö alt-
ti ut ta kui n tyt öil lä  (Rutt er  19 72, 7 2–7 3) ja  en emmän  va rha is di ag no st isi a
on ge lmi a k ui n t ytö il lä (Mä ki ne n 199 3; Pu ura  19 98 ). Saman su un ta in en
on  myös  Si lv éni n j a Vie nol an  (1 995 ) aie mmi n mai nit tu  tu los , ett ä ä id in
emoti on aali ne n s aat avi ll a o lo on  ol lut  e nemmän  y hte yde ss ä t ytt öj en tur -
va llis ee n k iin ty my kse en  ku in po iki en. Tulo ste n voi  tu lk ita  tu ke nee n s it ä,
et tä  is änp uu te vai ku tta a e ne mmä n p oi kii n k ui n t ytt öi hin  (mm. Ar ajä rv i
& Ko ski  19 86 ; Dunl op  & Bur ns  19 95;  Amat o & Boot h 1 99 6; Ber gman
& Wå ngb y 1 99 3, 10– 16 ; Pert tu la  1 997 , 2 21 , 2 26– 22 8; Sha pir o & Lam-
be rt  19 99;  Simo ns ym. 1 999 ).

6.5 Sosiaaliset pääomat lapsen elämässä selviytymisen
ennusteina ja vanhemmuuden psykososiaalinen perimä

Vanhemmuus ja vanhemmuuden psykososiaalinen perimä

Lapsen hyvä äiti- ja isäsuhde tarkoittivat tässä vanhemmuutta ja kas-
vattajuutta, mitkä sisälsivät lämmintä ja kannustavaa asennoitumista,
tunnustuksen antamista, keskustelevaa ohjausta, mielipiteiden perus-
telua, kuuntelemista, kiinnostusta koulunkäynnistä ja kouluun perus-
myönteistä asennoitumista sekä sopivien rajojen asettamista jo var-
hain. Kaikkien parhaiten elämässä selviytyneiden kouluiässä ilmoi-
tettu kokemus vähästä käyttäytymisen rajoittamisesta näytti liittyneen
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siihen, ettei vanhempien tarvinnutkaan enää asettaa lapsen kokemana
hyvin paljon rajoituksia, koska nuoren käyttäytyminen oli opettajien-
kin arvioimana tavoitteellista, sosiaalista, kaikin tavoin hyvää ja har-
kitsevan toiminnallista. Elämässä parhaiten selviytyneiden kuvaukset
kodin kasvatusilmapiiristä tukivat vahvasti muissakin tutkimuksissa
saatuja tuloksia rajojen sisäistämistä varhain. Mm. Pulkkinen (1980,
31) on todennut vahvalla itsehallinnalla yhteyttä empatiaan, hyviin
tapoihin ja tottelevaisuuteen sekä sosiaalisella käyttäytymisellä konst-
ruktiivisuuteen.

Sitä vastoin lapsen kokema vanhempien rajojen paljon asettami-
nen 14–15-vuotiaana osoittautui tässä opettajien antamien käyttäyty-
mispiirrearvioiden perusteella ymmärrettäväksi ja aiheelliseksi. Rajoi-
tukset paljoiksi kokeneet törmäsivät huonon käyttäytymisensä vuoksi
rajoihin kotona, koulussa ja muuallakin. Todennäköisesti rajat eivät
olleet sisäistyneet heillä samalla tavalla kuin niillä, jotka osasivat kou-
luiässä käyttäytyä harkitsevasti ilman toistuvia, ulkoapäin asetettuja
rajoituksia. Se tuki Pulkkisen (1980, 31) tulosta, että heikolla itsehal-
linnalla on havaittu yhteyttä kovuuteen, itsekkyyteen, huonoihin ta-
poihin ja tottelemattomuuteen.

Vanhempien kielteisellä suhtautumisella lapseen havaittiin tässä
yhteyttä monien hyvien, opettajien arvioimien, piirteiden puuttu-
miseen lapsesta (oletus 4.3). Tulos tuki siinä muiden saamia tuloksia.
Monet tutkimukset ovat tukeneet vanhempi-lapsisuhteen merkitystä
elämässä selviytymisessä sitä kautta, että se on vaikuttanut sosiaali-
seen pääomaan, mm. sosiaalisiin taitoihin ja suhteisiin sekä tovereiden
hyväksyntään (mm. Chen ym. 2000), millä voi olla vaikutusta myö-
hempään elämässä selviytymiseen. Ne ovat vastavuoroisessa vaikutus-
suhteessa itsetuntoon. Sosiaaliset taidot ja itsetunto ovat keskeisiä elä-
mänhallinnan voimavaroja (mm. Schneider 1993; Goleman 1995/
1999; Pulkkinen 1997b; Männikkö 1998a), jotka auttavat kasvatta-
maan ja hankkimaan muita elämässä selviytymisen resursseja.

Ns. ’demokraattisella’ kasvatusilmapiirillä ei ole tarkoitettu su-
kupolvien rajan kieltämistä, kuten se lienee usein väärin ymmärretty,
eikä rajatonta vapautta tai välinpitämättömyyttä (Dworetzky 1981,
390–391). Lapset tarvitsevat sallivuutta, jossa on rajat, ts. organisoitua
ja strukturoitua maailmaa (Eriksonin 1950/1982, 239–257; Jonsson &
Kälvesten 1964; Maslow 1954/1970, 40; Jonsson 1973a; 1973b; Ta-
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kala 1979, 95, 120–126; Hessle 1988; Quinton & Rutter 1988; Hämä-
läinen 1994), mikä lisää toimintaympäristön ymmärrettävyyttä, enna-
koitavuutta, vaikutettavuutta ja siten myös elämänhallintaa (mm. An-
tonovsky 1988) ja turvallisuutta (Niemelä 1991). Tulos tästä lapsi-
vanhempisuhteen yhteydestä elämässä selviytymiseen tuki myös ai-
kaisempaan tietoon perustuvia käsityksiä kodin ilmapiirin vaikutuk-
sesta (esim. Liljeström 1978/1985, 120, 143–146, 167, 232, 243–244).

Kasvatusilmapiirin sallivuus tai rajoittavuus vaikuttivat epäsel-
viltä ja helposti väärin tulkittavilta käsitteiltä. Syy-seuraussuhteita ei
voida päätellä retrospektiivisesti vain yhden asianosaispuolen käsityk-
siin perustuen ja vain yhden ajankohdan poikkileikkaustutkimuksella
ilman alusta lähtien seurantaa ja myös ilman objektiivista havainnoin-
tia (uusi oletus). Kuten validiteetin tarkastelun yhteydessä on aiem-
min todettu, samoilla termeillä voidaan tarkoittaa aivan eri asioita.
Esimerkiksi sallivuus ilman lisämäärittelyä voidaan ymmärtää rajoite-
tuksi ja ohjaavaksi sallivuudeksi tai rajattomaksi ja välinpitämät-
tömäksi. ’Salliva’ voi sisältää lapsen kannalta emotionaalisesti aivan
erilaiset kasvatusilmapiirit, ’hyväksyvän ja sallivan’ (äärimuodossaan
hemmottelevan) tai ’torjuvan ja sallivan’ (äärimuodossaan laimin-
lyövän) (Salmivalli 1998a, 151).

Tulokset tukivat sitä, että lapsen mukaan ottaminen keskustelui-
hin on vähentänyt varhaismurrosikäisten ja heidän vanhempiensa te-
hottomia, rajuja ja rankaisevia konflikteja (mm. Boström & Sundqvist
1976; Takala 1979; Pölkki 1990; Boyum & Parke 1995; Brody ym.
1996) ja kehittää sosiaalisuutta ja harkitsevaa toiminnallisuutta. Moni-
puolisilla yhteisillä keskusteluilla on havaittu yhteyttä myönteiseen
sosiaaliseen minäkuvaan (Pölkki 1990, 85). Boyum ja Parke (1995,
606) ovat todenneet perheen ilmaisullisuuden määrän ja laadun sekä
lasten sosiaalisten taitojen välillä merkittävää yhteyttä, samoin Pelle-
rin (2004). Tutkijat ovat päätelleet, että voimakas ilmaisu on tulkittu
vihaksi, mutta ilmaisun selvyys on antanut lapselle mahdollisuuden
oppia hallitsemaan negatiivisia tunteita ja lisätä sosiaalisia taitoja (Bo-
yum ja Parke 1995).

Tulokset antoivat hienovaraista tukea myös vanhemmuuden psy-
kososiaaliselle periytymiselle (Hessle 1988; Quinton & Rutter 1988)
kasvatusasenteina ja rankaisutapoina. Toimintamallit ja tuen puutteen
merkitys voivat olla selityksenä sille, että vanhempien sukupolvessa



314 Tuulikki Kärkkäinen

eronneisuus oli melko merkitsevästi yleisempää niillä vanhemmilla,
jotka olivat itse kasvaneet yksinhuoltajaperheessä (tuki oletusta 4.2).
Teorioita tunne-, ihmissuhde- ja vanhemmuuden malleista ja van-
hemmuuden psykososiaalisten mallien periytymisestä (mm. Bourdieu
1979/1984; Hessle 1988, 161–174; Quinton & Rutter 1988, 200–220;
Giddens 1995, 103, 108) tuki tässä jossain määrin se, että yksinhuol-
tajaperheessä kasvaneet äidit turvautuivat muita vanhempia herkem-
min negatiivisiin kasvatuskeinoihin, väheksyivät, moittivat ja käyttivät
muita ankarampaa ruumiillista rankaisua (tuki oletusta 4.2). Yksin-
huoltajaisistä tämän tutkimuksen perusteella ei voi sanoa mitään, kos-
ka heitä oli tässä vain yksi. Negatiivisten kasvatustapojen on katsottu
johtuneen osittain hyvien vanhemmuuden toimintamallien puutteesta.
Yksinhuoltajaäitejä koskeneiden tulosten voi tulkita tukeneen Straus-
sin ja Yodanisin (1996) tuloksia vanhempien antaman mallin siirty-
misestä omien lasten rankaisemistapaan ja avioliiton riitaisuuteen. Yk-
sinhuoltajilta varmimmin puuttui myös puolison tuki, millä Quintonin
ja Rutterin (1988) tulosten mukaan on ollut merkittävä vaikutus eri-
tyisesti niille äideille, joilta itseltään on omasta lapsuudestaan puut-
tunut hyvän vanhemmuuden malli. Vanhempien suhteista omaksutaan
myös puolisoiden välisten ristiriitojen ratkaisumalleja. Myös minä-
kuvaa on pidetty välittävänä tekijänä omista nuoruus- ja varhaisen ai-
kuisiän kokemuksista psykososiaaliseen jaksamiseen myöhemmin
vanhempana. (Quinton & Rutter 1988). Baumrindin (1994; 2001)
USA:ssa 1960–80-luvuilla tekemän seurantatutkimuksen tulokset ovat
viitanneet siihen, että vihan vallassa annetun tai väkivaltaisen ruu-
miillisen tai sanallisen rankaisun lapsen sosiaalista kehitystä vaurioit-
tava vaikutus johtuu pohjimmiltaan vanhemman itsekkäästä, epäjoh-
donmukaisesta ja torjuvasta tai hyljeksivästä asenteesta lapseen. Näin
hän on päätellyt siitä, että ruumiillinen rankaisu ei selittänyt lapsen so-
peutumattomuutta, kun muut tekijät vakioitiin. Kun rankaisun syyt oli-
vat lapselle selvät, eikä rankaisu ollut ankara eikä annettu vihan val-
lassa, ei kohdistunut alle 18 kk:n ikäiseen tai alakouluiän ylittänee-
seen, se saattoi olla tehokas ja ohjaavakin Baumrindin mukaan. – Suo-
messa ruumiillinen rankaisu on nykyisin kielletty lailla.

Tämän tutkimuksen lasten ilmoittaman ruumiillisen rankaisun
yleisyyttä verrattiin Sysiharjun (1987, 134–135) kaupunkilaisvan-
hempien itse ilmoittamaan ja karkeasti kyseisten aikojen ikäluokkien
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lasten saaman ruumiillisen rankaisun yleisyyteen (Sysiharjun saamat,
vanhempien ilmoittamat, luvut suluissa): ei koskaan reilu 1/3 lapsista
(vajaa 1/3 vanhemmista), joskus 1/2 lapsista (noin 2/3 vanhemmista)
ja usein ja/tai ankaraa reilu 1/10 lapsista (usein 1 % vanhemmista). ”Ei
koskaan” vastaukset ovat varsin samanlaisia, mutta vaikuttaa uskot-
tavalta, että vanhemmat ovat vähätelleet rangaistuksia, ja että toisaalta
lapset ovat kokeneet rankaisun pahempana kuin vanhemmat ovat
luulleet.

Niissä lapsissa, jotka ilmoittivat saaneensa ruumiillista rankaisua
(ei ollut vielä ko. henkilöiden lapsuudessa kiellettyä), oli kouluiässä
vähän positiivisia käyttäytymispiirteitä, mutta jossain määrin arkuutta,
keskittymiskyvyttömyyttä, vähäistä toisten huomioon ottamista ja
joissakin myös fyysistä aggressiivisuutta (oletus 4.3). Ruumiillisen
rankaisun kovetessa ulospäin näkyvä aggressiivisuus näytti vähene-
vän, mikä viittasi lapsen tahdon lannistumiseen. On mahdollista, että
aggressiivisuus suuntautui silloin sisälle päin, itsetuhoisesti, alhaisena
itsetuntona ja masentuneisuutena. Tulokset tukivat monien muiden
tutkimustuloksia ruumiillisen ja myös sanallisen rankaisun, uhkailun,
vanhempien stressautuneisuuden ja alistavan vallankäytön yhteydestä
heikosti sosiaalistumiseen (Kiviluoto ja Parkkinen 1976, 67), impuls-
iivisuuteen, epäitsenäisyyteen ja aggressiivisuuteen (Pölkki 1990, 85–
86), sopeutumattomuuteen (Baumrind 2001) ja häiriökäyttäytymiseen
(Deater-Deckard & Scarr 1996) ja vanhempiinsa kiintyneen lapsen
ahdistuneisuuteen (Turner & Finkelhor 1996). Sanallinen rankaisu on
voinut vaikuttaa yhtä paljon kuin ruumiillinenkin (Baumrind 2001)

Tässä ei saatu tukea kodin ja koulun ”kulttuurien törmäysteo-
rialle” (mm. Willis 1977/1984; Kivinen ym. 1985; Broady 1986; Läm-
sä 1996, 79) koulukäyttäytymisen perusteella, koska työväestön lasten
koulukäyttäytyminen ei keskiarvoltaan poikennut muiden keskiarvosta
negatiiviseen suuntaan (ei tukea oletukselle 1.6 sosiaaliluokkien
osalta). Sekä koulumenestykseen että -häiriköintiin vaikuttavat monet
tekijät, eikä niitä voi selittää yhdellä muuttujalla. Sen sijaan lapsen
koulukäyttäytymisellä oli jonkin verran yhteyttä vanhempien koulu-
tukseen, mikä antoi osittaistukea Olkinuoran (1983, 111–112) totea-
mukselle isän koulutuksen yhteydestä koulun ja kodin normiston sa-
mankaltaisuudesta. Sen voi puolestaan tulkita tukeneen sekä kult-
tuurien törmäys- että myös kulttuuriperimän teorioita.
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Lapsuus- ja nuoruusaikaiset lapsi-vanhempisuhteet aikuisiällä
elämässä selviytymisen ennusteina – hyvä suhde molempiin
vanhempiin

Lämmin kasvatusilmapiiri, sääntöjen perustelu ja lapsenkin mielipi-
teiden kuuntelu näyttivät kehittäneen lapsissa myönteisiä käyttäy-
tymispiirteitä (oletus 1.6 ohjaustapojen osalta). Vanhemmuus lapsi-
vanhempisuhteiden mukaan loi olosuhteita sosiaalistumiselle vaikutta-
malla mm. koulukäyttäytymiseen, arvoihin ja asenteisiin. Parhaiten
elämässä selviytyneiden kuvaama suhde lapsuudessa ja nuoruudessa
molempiin vanhempiin oli ollut lähellä sitä, mitä on kuvattu ohjaa-
vaksi ja vakaaksi ja minkä on monissa tutkimuksissa edellä todettu
edistäneen lapsessa harkitsevaa toiminnallisuutta, vahvaa itsehallintaa,
itseluottamusta, tavoitteellisuutta ja sosiaalista kyvykkyyttä ja hyvää
käytöstä (mm. Pitkänen 1969; Hurme 1976; Pitkänen-Pulkkinen 1976;
Pulkkinen 1977; Lazarus 1971/1977, 179; Dworetzky 1981, 390–393;
Herbert 1986, 320–321; Schneider 1993, 55–61; Baumrind 1994;
Salmivalli 1998a, 150–151, Pellerin 2004; Fletcher ym. 2004).

Tulokset tukivat sitä, että koulussa ja elämässä yleensäkin sel-
viytyivät hyvin ne, joilla oli hyvien lapsi-vanhempisuhteiden ja kas-
vatuksen kautta elämänhallintaan positiivisia voimavaroja (oletus 4.1:
lapsi-vanhempisuhteet). Kaikilla elämässä parhaiten menestyneillä
oli ollut 14–15-vuotiaana kouluikäisenä hyvä suhde molempiin van-
hempiin. Lapsen isä- ja äitisuhteet yhdessä ennustivat elämässä selviy-
tymistä paremmin kuin molemmat erillisinä muuttujina. Molempien
vanhempien merkitys elämässä selviytymisessä aikuisuuteen ehdit-
täessä oli suunnilleen tasavahva. Hyvät lapsi-vanhempisuhteet olivat
jonkin verran yhteydessä myös lapsen koulukäyttäytymispiirteisiin,
äidin enemmän. Äidin merkitys oli odotetusti vahvempi lapsuudessa
ja nuoruudessa. Tulokset tukivat sitä, että erityisesti äidin koulutus
vaikutti myös välillisesti monin tavoin, mm. koulumenestyksen, ta-
voitteiden ja käyttäytymispiirteiden kautta, kuten aiemmin on todettu.
Hyvä vanhemmuus vaikuttaa mm. lapsen sosiaalisiin ja kognitiivisiin
taitoihin Bradleyn ym. (1997) mukaan sosioemotionaalisena inves-
tointina.

Tulokset tukivat mm. Arajärven ja Kosken (1986, 41) väitettä,
että isän tuen tarve lisääntyy varhaismurrosiässä. Yllättävää kuitenkin
oli, että aikuisikään ehdittäessä isän merkitys elämässä selviytymi-
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sessä ja menestymisessä lisääntyi vähintään yhtä vahvaksi kuin äidin
(uusi oletus). Niillä, jotka kokivat kouluiässä isäsuhteensa hyväksi,
oli aikuisena enemmän sosiaalisia suhteita, vähemmän taloudellisia
vaikeuksia ja vähemmän henkisiä vaikeuksia, ts. enemmän monia elä-
mänhallinnan voimavaroja. Vanhempi-lapsisuhteiden merkitys ei ole
yllättävä sinänsä, mutta niiden vaikutuksen heijastuminen niin pitkälle
aikuisikään, elämänlaatuun ja elämässä selviytymiseen oli yllättävää,
erityisesti isäsuhteen merkityksen lisääntyminen. Tässä useimmat lap-
set kokivat kouluiässä äitisuhteen keskimäärin hiukan paremmaksi
kuin isäsuhteen, joten isäsuhde jäi kriittisemmäksi. Osalla heikoimmin
selviytyneistä isäsuhdetta ei käytännöllisesti katsoen juuri ollut. Mutta
jos muuttujan suurempaan vaihteluun perustunut seikka olisi ollut
selitys tässä havaitulle isän merkitykselle aikuisiässä, olisi saman siten
pitänyt loogisesti ilmetä myös koulutustasoa selitettäessä. Tulokset
tukivat siten sosiaalisten pääomien periytymistä ja Furstenbergin ja
Hughesin (1995) havaintoa isän läsnäolon ja isän sekä yhteisön tuen
sekä sosiaalisten suhteiden merkityksestä lapsen elämässä selviyty-
miselle vielä aikuisiässäkin. Isä-lapsisuhteen on todettu olleen yhtey-
dessä mm. positiivisesti lapsen itsetuntoon ja koulumenestykseen sekä
negatiivisesti käytöshäiriöihin, masentuneisuuteen ja ahdistuneisuu-
teen (Amato & Gilbreth 1999;  Flouri & Buchanan 2003; Jaffee ym.
2003). Muiden tulokset ovat osoittaneet, millä tavoin vanhempi-lapsi-
suhde voi vaikuttaa lapsen minäkäsitykseen, itsetuntoon, identiteettiin,
itsehallintaan, tasapainoisuuteen ja tavoitteisuuteen. Hyvän isäsuhteen
on todettu lisänneen mm. sosiaalista kyvykkyyttä (Lindsey ym. 1997),
kehittäneen monella tavalla lapsen sosiaalista pääomaa ja mielen tasa-
painoa, mm. itsetuntoa (mm. Amato & Gilbreth 1999). Isillä on ollut
merkitystä pojille myös mallivaikutuksen ja harrastusten kautta (mm.
Fichman ym. 1996). Jacobin ja Johnsonin (1997) USA:ssa saamien
tulosten mukaan isä-lapsisuhde on ennustanut lapsen depressiota ja
käytöshäiriöitä hiukan äiti-lapsisuhdetta enemmän, vaikka masentu-
neiden äitien suhde lapsiinsa onkin ollut negatiivisempaa kuin masen-
tuneiden isien. Toisen vanhemman masentuneisuus on vähentänyt po-
sitiivisuutta molemmissa vanhempi-lapsisuhteissa (Jacob & Johnson
1997). Vaikeissa kasvuoloissa, ja siten myös vaikeissa vanhempi-lap-
sisuhteissa, erityisesti tytöillä on havaittu masentuneisuutta, vetäyty-
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vyyttä ja myöhemmin mm. mielenterveysongelmia (Hämäläinen
1994).

Vanhempi-lapsisuhteet näyttivät vaikuttaneen myös tiedosta-
mattomasti ja välillisesti siihen, mistä lapsi sai vaikutteita. Heikoiksi
koettuihin lapsi-vanhempisuhteisiin ja kielteisiin kasvatusasenteisiin
yhdistyi runsas ajankäyttö tovereitten kanssa ja muiden oheiskasvatta-
jien vaikutuksen lisääntyminen. Tässä toverisuuntautuneet muistutti-
vat käyttäytymispiirteiltään niitä, joiden kasvatusilmasto on kuvattu
välinpitämättömäksi ja aikuiskeskeiseksi, toimintavirikkeet niukoiksi
(Pulkkinen 1977, 129), salliviksi ja lämmöttömiksi, jopa vihamieli-
siksi (Dworetzky 1981; Herbert 1986; Schneider 1993; Baumrind
1994;Salmivalli 1998a, Pellerin 2004). USA:ssa perheen ristiriidoilla
on todettu yhteyttä lasten alkoholinkäyttöön kouluiässä (Harvey &
Dodd 1995) ja vähäiseen koulutyöhön kannustamiseen sekä päinvas-
toin perheen yhteenkuuluvaisuudella lapsen itsetuntoon (Adams ym.
2000, 245).

Tulosten voi tulkita tukeneen sitä, että vanhempien kielteisen
asennoitumisen ja välinpitämättömyyden vanhempi-lapsisuhteissa on
todettu vaikuttaneen henkiseen tasapainoon sekä käyttäytymis- ja rea-
gointitaipumuksiin (esim. ahdistuneisuuteen, aggressiivisuuteen ja
alistuvuuteen) (mm. Pitkänen 1969; Hurme 1976; Pitkänen-Pulkkinen
1976; Pulkkinen 1977; Lazarus 1971/1977, 179; Dworetzky 1981,
390–393; Herbert 1986, 320–321; Schneider 1993, 55–61; Salmivalli
1998a, 150–151), minäkuvaan ja sosiaalisen käyttäytymisen malleihin
(mm. Schneider 1993; Goleman 1995/1999, 146–154) (tuki oletusta
4.3). Vanhempi-lapsisuhteiden laadulla on havaittu yhteyttä mm. omi-
en koulutustavoitteiden olemassaoloon, kouluviihtyvyyteen ja opetta-
ja-oppilassuhteiden kokemiseen (Olkinuora 1983, 102–108, 117–120).
Kielteiset ja kannustamattomat vanhempi-lapsisuhteet ylläpitävät tai
vahvistavat huonoa kierrettä. Silloinkin, kun kasvuoloissa ei ole ai-
neellisen huono-osaisuuden piirteitä, lapsen sosiaaliset ja henkiset voi-
mavarat eivät kehity niin vahvoiksi kuin ne lämpimissä ja kannusta-
vissa kasvuoloissa voisivat kehittyä.

Tässä saadut tulokset heikoimmin selviytyneiden realistisen mi-
näkuvan heikkoudesta ja alemmuudentunteista ovat sisällöltään sa-
mantapaisia kuin Andersonin (1976) ja Sarneckin (1985) aiemmin
mainitut tulokset. Samoin ne tukivat havaintoa elämänhallinnan edel-
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lytyksiltään heikoimpien selkiytymättömiksi todetuista käsityksistä
itsestään (mm. Jonsson & Kälvesten 1964; Määttänen 1972; Anderson
1976; West 1982; Quinton & Rutter 1988) ja epärealistisista ammatil-
lisista suunnitelmista (Kivinen ym. 1988, 71–72, 89). Tulokset viitta-
sivat siihen, että vanhempi-lapsivuorovaikutussuhteella oli merkittä-
västi yhteyttä lapsen itsetuntemukseen ja itsetuntoon. Minäkäsitys
syntyy ja muuttuu vuorovaikutuksen tuloksena läpi elämän. Kuitenkin
sen perusta muodostuu varhaislapsuuden ihmissuhteissa, joista tär-
keimpiä ovat juuri vanhempi-lapsisuhteet. Jos minäkäsitys jää epä-
realistiseksi ja siihen pohjautuva itsetunto heikoksi ja häilyväksi, nii-
den varassa on vaikea suoriutua. Minäkuva syntyy peilaamalla itseä
muihin (mm. Kääriäinen 1986; 1988; Kuusinen 1992; Onatsu & Nur-
mi 1994). Minäkuvaa pidetään siten ensisijaisesti oppimisen tuloksena
itsereflektion kautta ja siten myös edelleen muuntuvana (mm. Kää-
riäinen 1986; 1988; Rauste-von Wright & von Wright 1994, 67–71).
Sen tuloksena on tietoisuus minästä toimijana ja valintojen tekijänä.

Tulokset antoivat monin tavoin tukea oletukselle, että hyvä tai
huono sosiaalinen pääoma periytyy perhesuhteiden kautta henkisinä
voimavaroina, käyttäytymis- ja toimintamalleina, asenteina ja niukka-
na tai laajana ihmissuhteiden verkostona. Totutut toimintatavat tulevat
ongelmatilanteissa mieleen ennen muita mahdollisia ratkaisukeinoja.

Yksinhuoltajien lapsia oli aikuisina jonkin verran enemmän kes-
kimmäisessä elämässä selviytymisen ryhmässä kuin parhaiten tai huo-
noimmin selviytyneissä. Yksinhuoltajuus ei kuitenkaan predestinoi-
nut, vaikka verottikin mm. vanhemman henkisiä voimavaroja. Oleel-
lista silloinkin oli vanhempien kypsyys vanhempina lapselle, vanhem-
muuden hyväksyntä ja edellä tavalla kuvattu lämmin suhtautuminen
(oletus 4.6). Hyvä äitisuhde yksinään saattoi kuitenkin yksittäista-
pauksissa toimia melko lähellä sitä, mitä lapsen hyvät äiti- ja isäsuh-
teet yhdessä. Tulokset tukivat sitä, ettei perimmäinen syy lasten ongel-
miin ollut niinkään avioerossa ja yksinhuoltajuudessa sinänsä, vaan
lapsi-vanhempisuhteissa, mitä Takala (1979, 90) on nimittänyt emo-
tionaaliseksi vuorovaikutukseksi sekä Silvén ja Vienola (1995, 450–
453) ja Pellerin (2004) vanhempien emotionaaliseksi saatavilla oloksi,
vanhempien voimavaroissa, ja siinä, miten vanhempi on tiedostanut
vanhemman roolinsa ja kasvattajan vastuunsa (mm. Arajärvi & Koski
1986; Amato & Gilbreth 1999). Noin kolmannes yksinhuoltajaperheen
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lapsista ilmoitti kokeneensa voimakkaita kriisejä vanhemman menet-
tämisen johdosta. Tässä tehdyt havainnot olivat samansuuntaisia sen
kanssa, että vanhempien avioero on lisännyt lasten masentuneisuusris-
kiä (Arajärvi & Koski 1986, 129; Amato & Gilbreth 1999; Simons
ym. 1999). Ratkaisevaa lapsen kannalta oli huoltajavanhemman,
yleensä äidin, kasvattajan vastuun ottaminen ja vanhempi-lapsisuhde
erityisesti silloin, kun lapsen isä oli ollut poissa tämän elämästä koko
ajan tai isäsuhde oli muutoin ongelmainen.

Sukupuolen merkitys lapsi-vanhempisuhteissa lapsen
myöhemmän elämässä selviytymisen kannalta

Tässä heikoimmin elämässä selviytyneillä oli kouluiässä silloin anta-
miensa vastausten mukaan huono tai katkennut kasvattajasuhde samaa
sukupuolta olevaan vanhempaansa. Se ei aiheutunut olennaisesti mur-
rosikään kuuluvasta itsenäistymiskehityksestä, koska valtaosa kaikista
tutkimuksen päähenkilöistä oli kuvannut vanhempiensa kasvatusasen-
teita positiivisiksi (ks. myös luku 4.4.4: taulukko 4–5). Useimpien
myöhemmin aikuisiässä elämässä heikoimmin selviytyneiden poikien
isät ja tyttöjen äidit ja jollakulla molemmat olivat suhtautuneet lapsen
kouluaikana ilmaiseman mielipiteen mukaan häneen väheksyen, hel-
posti moittien ja epäoikeudenmukaisesti, jonkun mielestä kylmästi ja
hyväksymättömästi sekä kaikkien mielestä mielialansa mukaan. Muu-
tamalla heikoimmin selviytyneistä isäsuhde oli puuttunut kokonaan.
Isä oli kasvattajana poissa perheestä sekä fyysisesti että usein myös
emotionaalisesti, mikä näkyi siinä, että lapsi luonnehti isäsuhteen
piirteitä köyhästi tai ei lainkaan. Pojat olivat enemmistönä heikosti
elämässä selviytyneissä. Tässä saadut tulokset tukivat keskisuomalai-
sen seurantatutkimuksen tuloksia, joiden mukaan elämänhallinnaltaan
puutteellisilla miehillä on todettu lapsuudessaan ristiriitainen isäsuhde
(Perttula 1997), samoin Huttusen (1990) käsitystä isän kasvatuk-
sellisen kontrollin ja läsnäolon merkityksestä poikien myönteiselle
sosiaaliselle sukupuoli-identiteetille. Tämä tulos heikoimmin selviyty-
neiden poikien huonosta tai ristiriitaisesta suhteesta molempiin van-
hempiin, erityisesti isään, tuki myös mm. aiemmin Määttäsen (1972)
ja Andersonin (1976) saamia tuloksia.
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Yksihuoltajien pojat selviytyivät tässä poikien pienaineistossakin
melko merkitsevästi keskitasoa heikommin, mutta sen sijaan tytöt
eivät mainittavasti (oletus 4.5, varauksella). Tähän tulokseen on suh-
tauduttava varauksella yksinhuoltajaäitien poikien pienen lukumäärän
ja monien vaihtelevien tekijöiden vuoksi. Yksinhuoltajuuden seurauk-
sia lapsen kannalta on monien muuttuvien tekijöiden vuoksi yleensä-
kin vaikea tutkia, mikä tekee ymmärrettäväksi eri tutkijoiden joskus
toisistaan poikkeavat tulokset. Myös eron seuraukset ovat aina tapaus-
kohtaisia ja riippuvat perheilmastosta ja vanhempi-lapsisuhteista jo
ennen eroa ja sen jälkeen, lapsen iästä eron hetkellä (Arajärvi & Koski
1986; Quinton & Rutter 1988; Amato & Booth 1996, 356, 363; Cook-
sey & Fondell 1996; Hanson ym. 1996; Mott ym. 1997; Simons ym.
1999) sekä perheen taloudellisesta toimeentulosta eron jälkeen (mm.
Arajärvi & Koski 1986, 31, 80–83, 129; Schneider 1993; Wadsby &
Svedin 1996; Buehler ym. 1998; Amato & Gilbreth 1999). Tässä saatu
tulos ei kuitenkaan tukenut Amaton ja Boothin v. 1994 väitettä, jonka
mukaan avioero vaikuttaisi mahdollisesti voimakkaammin kotoa pois-
tuvan vanhemman kanssa vastakkaista sukupuolta olevaan lapseen
(Amato & Booth 1996, 356), vaan päinvastoin varovasti Bergmanin ja
Wångbyn (1993) tulosta avioeropoikien tyttöjä heikommasta elämässä
selviytymisestä aikuisikään mennessä tai jo eroa edeltäneestä perheti-
lanteesta. Tässä saatua tulosta heikoimmin selviytyneiden tyttöjen
kokemasta huonosta äitisuhteesta saattaisi selittää Klimes-Douganin ja
Bolgerin (1998, 12–13) havainto, että masentuneet äidit ovat rankais-
seet käyttäytymisellään tyttäriään huomattavasti enemmän kuin poiki-
aan, sekä Jacobin ja Johnsonin (1997) tulos masentuneiden äitien isiä
negatiivisemmasta suhtautumisesta lapseensa.

Heikoimmin elämässä selviytyneillä vanhemman kielteiset asen-
teet tai myönteisen tuen puute nimenomaan tulivat tässä useimmiten
samaa sukupuolta olevan vanhemman taholta, ts. sen vanhemman
taholta, johon lapsen olisi pitänyt voida samaistua myönteisesti. Tässä
heikoimmin selviytyneiden henkisistä voimavaroista suuri osa näytti
menevän epävakaan itsetunnon ylläpitämiseen ja potentiaalisten voi-
mavarojen hallinta oli heikkoa. Ongelmat synnyttivät toisia ongelmia
ja kasaantuivat, missä toistui vanha, ongelmien syntyä edesauttanut
käyttäytyminen. Myös epäonnistumiset mm. myöhemmissä ihmissuh-
teissa nakersivat itsetuntoa. Tulokset viittasivat siihen, että huono tai
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puuttuva vuorovaikutussuhde samaa sukupuolta olevaan vanhempaan
heikensi lapsen myönteisen identiteetin ja realistisen minäkuvan muo-
dostusta. Heikoimmin elämässä selviytyneiden huonoilla lapsi-van-
hempisuhteilla saattoi olla yhteyttä heidän heikkoon itsetuntoon, epä-
realistiseen minäkäsitykseen ja heikkoon identiteettiin. Äitisuhteella
näytti olleen huomattava merkitys tytön minäkäsitykselle. Isän puute
oli pojan minäkuvan muodostumisen kannalta vahingollisempi kuin
tytön kannalta, jos tytöllä oli hyvä äitisuhde. Mm. avioerojen ja siihen
johtaneiden vuorovaikutussuhteiden vuoksi isän fyysisesti ja emotio-
naalisesti saatavilla olemattomuus saattoi vaikuttaa erityisesti poikien
elämänhallinnan voimavaroihin, mikä näkyi tässä elämässä heikosti
selviytyneiden miesenemmistönä. Osalta miehiä on näyttänyt puuttu-
neen elämänhallinnan voimavaroja niin, että yleisesti miesten naisia
paremmista elämässä menestymismahdollisuuksista huolimatta he
ovat miehittäneet marginalisoituneimpien ja syrjäytyneimpien jouk-
koa. On mahdollista, että miesten enemmyys heikoimmin elämässä
selviytyneissä heijastaisi heikkoa isän suhdetta lapseen tai isän puu-
tetta (uusi oletus).

Edellä sanotun perusteella tulosten voi katsoa tukeneen aiemmin
saatuja tuloksia siitä, että vanhempien, erityisesti isän, vuorovaiku-
tussuhteella lapseen on ollut yhteyttä itsetunnon lisäksi myös lapsen
sosiaalisiin taitoihin (mm. Määttänen 1972, 29, 72–114; Boyum &
Parke 1995, 598–599; Lindsey ym. 1998), samoin vanhempien väli-
sellä suhteella (Boyum & Parke 1995) ja tavalla käsitellä erimieli-
syyksiään (Buehler ym. 1998). Myös toimivien käyttäytymismallien,
jotka tuottavat hyväksyviä viestejä ja säästävät jatkuvalta torjunnalta,
on katsottu osaltaan kehittävän positiivista minäkäsitystä ja itse-
luottamusta (mm. Schneider 1993, 55–61).

Toiseksi heikoimmin elämässä selviytyneiden ryhmässä tulokset
olivat osin samansuuntaisia kuin heikoimmin selviytyneiden ryhmäs-
sä, mutta eivät yhtä voimakkaita, ja heillä näytti olleen tyypillistä
heikko lapsi-vanhempisuhde vastakkaista sukupuolta olevaan van-
hempaan. Tämä suhtautui lapsen mielestä väheksyen, helposti moit-
tien ja mielialansa mukaan, ja joillakin oli epävarmuutta jopa vanhem-
pansa perushyväksynnästä. Lähes kaikki tähän ryhmään kuuluneet
olivat olleet kouluiässä sitä mieltä, ettei vanhempi kuunnellut hänen
mielipiteitään, ja osa oli sitä mieltä, että tämä asetti hänen käyttäyty-
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miselleen paljon rajoituksia eikä perustellut kannanottojaan. Vastak-
kaista sukupuolta olevalta vanhemmalta saamatta jäänyt tuki näytti
kuitenkin vaurioittaneen hiukan lievemmin kuin samaa sukupuolta
olevalta. Tämän ryhmän pienuuden vuoksi johtopäätöksiin on suhtau-
duttava kuitenkin varovasti.

Toiseksi heikoimmin elämässä selviytyneille oli tyypillistä käyt-
tämättömät tai vajaassa käytössä olleet kyvyt. Sen voi tulkita tukeneen
mm. Andersonin (1976) tulosta, että kyvykkyys on parantanut selviy-
tymismahdollisuuksia sosiaaliluokan sisällä, mikä erotti heidät tässä
omaksi pienryhmäkseen kaikkein heikoimmin selviytyneistä. Toiseksi
heikoimmin elämässä selviytyneiden toiminnassa oli poikkeuksellis-
takin omaperäisyyttä, jossa saattoi nähdä myös riskien ennakoimatto-
muutta ja riskialttiutta. Heidän puutteellisella itsetunnollaan ja minä-
käsityksellään saattoi olla yhteyttä lapsen usein heikohkoksi koke-
maan suhteeseen vastakkaista sukupuolta olleeseen vanhempaansa.
Tulokset sopivat yhteen Andersonin (1976, 138–143) tulosten ja ole-
tuksen kanssa, joiden mukaan äidin onnellisuuden kokemisella pojan
pikkuvauvaiässä on ollut merkitystä hoitokotipoikien myöhemmälle
elämässä selviytymiselle, ja että huonoistakin oloista parhaiten ovat
selviytyneet pojat, joiden äitien asennoitumisessa on ollut vähemmän
negatiivisia tekijöitä.

Näytti ilmeiseltä, että myös lapsen huono suhde vastakkaista
sukupuolta olevaan vanhempaansa vaikutti identiteettiin ja minäku-
vaan, heikensi itsetuntoa ja sitä kautta myös oman sukupuolensa ar-
vostamista, myönteistä sukupuoli-identiteettiä. Puuttuva, emotionaali-
sesti poissaoleva tai kylmä vanhempi, joka oli tässä useimmin isä,
saattoi vaikuttaa minäkäsityksen häilyvyyteen ja epäselvyyteen ja
itsetunnon heikkouteen. Lapsi tarvitsee identiteettinsä muodostami-
seen hyviä suhteita molempiin vanhempiin (Arajärvi & Koski 1986,
52), mitä tukevia tuloksia ovat esittäneet myös monet muut (mm.
Jonsson & Kälvesten 1964; Määttänen 1972; Rauhala 1972; Anderson
1976; West 1982; Sarnecki 1985; Hessle 1988; Viemerö 1997).

Tä ss ä s aat uj en tul os ten  pe ru ste ell a syn tyi  h ypote es i, ett ä samaa
su ku puo lta  o lev an va nhe mma n ja lap se n s uht ee t v aik ut ta va t l aps en  el ä-
mä nh all inn an  vo ima va ro ih in ja si tä kau tta  e lämässä  s elv iyt ymi se en vie lä 
en emmä n kui n v as tak kai sta  s uku puo lt a o lev ie n v anh emma n ja lap se n
su ht eet  (uusi  ol etus). Olet uks el le  o n e sit et tä vi ssä  my ös  lo ogi si a s yit ä,
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jo tk a p eru st uva t l ap sen  id en tit eeti n keh ity kse en  ja  op pi mise en  (mm.
Er ik son  19 50 /19 82;  Araj ärv i & Kosk i 198 6, 52 ; Hutt un en 199 0, 18 7–
19 0) .

Sosiaalinen verkosto sosiaalisena perimänä

Koulutus vaikuttaa valintoihin ja toimintaan myös sosiaalisena pää-
omana. Sitä on totuttu ajattelemaan aineellisia resursseja tuottavana,
mutta se toki vaikuttaa välillisesti myös sosiaaliseen hyvään, sosiaali-
siin suhteisiin kumppanin valinnasta ystävien valintaan ja siihen, min-
kä tyyppisissä työympäristöissä tekee työtä.

Sosiaalisten ja henkisten pääomien periytymistä tuki tässä mm.
tutkimuksen päähenkilöiden hyvät lähi-ihmissuhteet ja sosiaalisuus.
Hyvät lapsi-vanhempisuhteet 14–15-vuotiaina ennakoivat aikuisiässä
runsaammin sosiaalisia ja henkisiä voimavaroja. Sosiaaliset siteet an-
toivat tukea ja apua tarvittaessa tai kuluttivat voimavaroja ja saattoivat
joskus olla ahdistaviakin. Isäsuhde ennakoi jonkin verran sukulais-
suhteiden tiiviyttä aikuisiässä. Niillä, joilla oli ollut ensimmäisessä
tutkimusvaiheessa, kouluikäisinä, omien arvioidensa perusteella hyvät
suhteet molempiin vanhempiin, oli muita enemmän ja aikuisiässä tii-
viimmin ylläpidettyjä vuorovaikutussuhteita lähisukuunsa. He kokivat
mm. henkisiä vaikeuksia muita vähemmän myös aikuisina 33–34-
vuotiaina, toisessa tutkimusvaiheessa. Parhaiten elämässä selviyty-
neillä lähi-ihmissuhteet olivat hyvin toimivia ja ylläpidettyjä. Tässä
heikoimmin elämässä selviytyneillä oli puolestaan muita vähemmän
sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Heissä oli myös yksin eläviä ja
eronneita suhteellisesti muita enemmän. Tulokset olivat odotetun
suuntaisia. Ne tukivat osaltaan Bourdieun (1979/1984) teoriaa sosiaa-
listen pääomien periytymisestä ja niiden merkityksestä elämänhallin-
nassa ja elämässä selviytymisessä. Tulokset olivat samansuuntaisia
kuin USA:ssa Amaton ja Boothin (1996) tulokset avioerolasten seu-
rantatutkimuksesta, minkä mukaan vanhempi-lapsisuhteen ja vanhem-
pien avioliiton ongelmat ovat ennakoineet pitkäaikaisesti vanhemman
ja lapsen tunnesuhteita ja vähäisempää yhteydenpitoa ja avunantoa
kuin eroamattomien vanhempien lapsilla vanhempiinsa (Amato &
Booth 1996, 356).
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Olisi voinut olettaa, että sosiaalisen perimän vaikutus heikkenisi,
mitä etäämmälle ajallisesti yksilö etenee lapsuuden kodin vaikutuspii-
ristä. Niin ei kuitenkaan tässä käynyt. Vanhempien vaikutusta lapsen
elämässä selviytymiselle vielä tämän aikuistuttua tuki tässä myös tu-
los, että heillä lapsen kouluaikana olleiden koulutustavoitteiden en-
nustearvo elämässä selviytymisessä kasvoi lapsen tullessa aikuisikään
samalla, kun tämän omien koulutustavoitteiden ennustearvo koulutus-
tavoitteen saavuttamisen jälkeen jäi niiden rinnalla merkitykset-
tömäksi. Osa sosiaalisia ja kulttuurisia pääomia vaikutti ilmeisesti ha-
luttuna habituksena sosiaalisilla kentillä, mm. työnhaussa ja sosiaalis-
ten suhteiden luomisessa. Vanhempien sosiaalisen verkoston vaikutus
työn saantiin koulun jälkeen ja aikuisiälläkin voi osaltaan selittää tässä
tutkimuksessa saatuja tuloksia. Sosiaalisten verkostojen merkitys riip-
puu kulttuurista. Vanhemmat saattoivat vaikuttaa joissakin tapauksissa
lapsensa sijoittumiseen työelämään joko välillisesti sosiaalisen ver-
koston kautta tai perheyrityksessä. Vanhempien koulutustavoitteiden
vaikutus lapsen ammattiin vielä tämän aikuisiässä tuki oletusta, että
sosiaaliset pääomat vaikuttavat mm. sosiaalisina verkostoina (oletus
4.1). Myös muista tutkimuksista on saatu tuloksia, että isien ammatil-
linen asema ja sosiaalinen verkosto ovat auttaneet lasta työhön sijoit-
tumisessa niinkin demokraattisessa kuin ruotsalaisessa yhteiskunnassa
(Murray 1997, 122–123). Samaa on voinut päätellä myös Suomesta
mm. Haapakorven (1998) tutkimuksesta.

Eräiden koulukäyttäytymispiirteiden ennuste myöhemmälle
elämässä selviytymiselle

Hyvä elämässä selviytyminen näytti olevan helpompi ennustaa kuin
heikko elämässä selviytyminen, ts. negatiivisina pidetyt käyttäytymis-
piirteet ennustivat elämässä selviytymistä positiivisia heikommin (tu-
ki osittain oletusta 4.4). Samaan tulokseen on tullut myös Anderson
(1976), kuten on jo aiemmin mainittu. Ilmiö tuki havaintoa, että opet-
tajilla on tendenssi arvioida oppilaita mieluummin liian positiivisesti
kuin negatiivisesti (mm. Jonsson & Kälvesten 1964, 478; Husén 1969,
102–103), päinvastoin kuin varsin yleisesti luullaan.

Kouluhäiriköivistä useimmat selviytyivät elämässä keskinker-
taisesti, jotkut heikosti ja muutama melko hyvin. Kokonaisuutena otta-
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en häirikköisyys ennusti tässä elämässä selviytymistä lievän negatiivi-
sesti, mutta sen ennustearvo oli pieni (heikkoa tukea oletukselle 4.4).
Tulos viittasi siihen, että eriasteisen häiriköinnin taustalla olleet syyt
olivat hyvin erilaisia, lapsi-vanhempisuhteiden heikkoudesta kasva-
tuksen puutteisiin. Tässä saatu tulos oli kuitenkin samansuuntainen
kuin Röngän (1995) seurantatutkimuksessaan vastaavasta keskisuo-
malaisesta ikäluokasta saama, minkä mukaan kouluiässä 14-vuotiaina
sopeutumisongelmaisista pojista vain runsas neljäsosa pääsi aikuisiäs-
sä vakaalle työuralle, ilman alkoholiongelmaa tai useita rikoksia, kun
sen sijaan lievästi sopeutumisongelmaisista siihen pääsi runsas kol-
masosa ja hyvin sopeutuneista runsas kaksi kolmasosaa (Rönkä 1995).

Tapauksittaisen tarkastelun perusteella kaikille heikoimmin elä-
mässä selviytyneille tyypillisintä oli, että kouluaikana heissä havaittiin
niukasti tai ei ollenkaan positiivisia voimavaroja, kuten tavoitteelli-
suutta, itsehallintaa, pitkäjännitteisyyttä, keskittymiskykyä, sosiaa-
lisuutta, itsetuntoa ja tasapainoisuutta (uusi oletus). Kouluikäisenä he
hajosivat häiriökäyttäytymisen suhteen ääripäihin. Yli puolet heikosti
elämässä selviytyneistä oli kouluiässä häiritsemättömiä ja tottelevaisia
ja joku aina arkuuteen ja estoisuuteen saakka ja yli kolmannes koulu-
häiriköitä, ilmeten muutamilla joskus fyysisenä aggressiivisuutenakin.
Heikoimmin elämässä selviytyneistä oli havaittu kouluikäisenä ma-
sentuneisuutta muita enemmän. Useimmiten oppilaassa havaittu ma-
sentuneisuus liittyi joko häirikköisyyteen tai päinvastaisesti arkuuteen.
Tapauksittain tarkasteltuna masentuneisuudella näytti olleen ilmeistä
yhteyttä perheen traumaattisiin tapahtumiin ja vuorovaikutussuhteiden
ongelmiin, jotka veivät lapsenkin voimavaroja. Masentuneisuus en-
nusti tässä lievän negatiivisesti elämässä selviytymistä (lievää tukea
oletukselle 4.4).

Tässä opettajien ja terveydenhoitajan arvioiden perusteella ma-
sentuneita, alakuloisia, arkoja, pinnaavia, estoisia ja/tai syrjittyjä
saattoi rinnastaa niihin, joita Pulkkinen on nimennyt ahdistuviksi ja
sosiaalisesti avuttomiksi (Pulkkinen 1977, 118–129; 1982, 75; 1997b,
35). Samoin tässä kouluhäiriköitä, huonokäytöksisiä, pinnaavia, ag-
gressiivisia ja kiusaajia saattoi rinnastaa niihin, joita Pulkkinen on
nimennyt hyökkääviksi. Lähes kaikkia heikoimmin menestyneistä oli
kouluiässä luonnehdittu jompaankumpaan tyyppiin kuuluviksi. Lapsen
ahdistuneisuutta ja sosiaalista avuttomuutta on todettu lisänneen kas-
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vuolosuhteiden ulkoisten puitteiden epävakauden, kasvatusilmapiirin
vähävirikkeisyyden (Pulkkinen 1977, 129) ja lämmöttömän tai viha-
mielisen rajoittavuuden (Dworetzky 1981; Herbert 1986; Schneider
1993; Salmivalli 1998a). Em. tutkijoiden mukaan rajoittavuuden ase-
mesta välinpitämätön kasvatusilmapiiri yhdistyneenä edellä mainit-
tuihin muihin ominaisuuksiin on lisännyt lapsessa aggressiivisia taipu-
muksia.

Se, mikä on tässä nimetty riskien ennakoimattomuudeksi ja ris-
kialttiudeksi, on lähellä Pulkkisen (1984, 321–323) kuvaamaa impul-
siivisuutta. Hän on pitänyt yksilön kehityksen kannalta yhtenä yhteis-
kuntaan integroitumisen kriteerinä identiteetin saavuttamista, johon
kuului mm. itsearvostus ja vähäinen impulsiivisuus. Elämässä selviy-
tymistä koskeneet tulokset tässä tukivat monien muiden tuloksia, joi-
den mukaan lyhytjännitteisyydellä, impulsiivisuudella, sosiaalisella
kyvyttömyydellä ja itsekurin ja tavoitteiden puutteella on havaittu
yhteyttä heikkoon elämässä selviytymiseen (mm. Jonsson & Kälves-
ten 1964; Määttänen 1972, 77–112; Rauhala 1972; Anderson 1976;
West 1982; Sarnecki 1985, 11–12; Hessle 1988; Viemerö 1997).
Kouluaikana todettu aggressiivisuusoire on ennustanut myöhemmin
aikuisiällä muita suurempaa todennäköisyyttä ajautua pitkäaikaistyöt-
tömyyteen (Kokko ja Pulkkinen 2000; Kokko 2001).

Tulokset tukivat Ahon (1975, 11) käsitystä, että opettajat kyke-
nevät havaitsemaan oppilaiden käyttäytymisessä oireita myös sellais-
ten tapausten tunnistamisessa, joissa oppilas tarvitsee apua. Opetusti-
lanteessa on kuitenkin aina ensisijaisesti opetuksellinen tavoite, mikä
edellyttää myös ryhmän jäsenten eri suuntiin hajoavien toimien ja ta-
voitteiden hallintaa. Opetusryhmässä on vaikea toimia opetuksen li-
säksi yksilöterapeuttina. Opettajan työlle asettaa yläasteella haasteita
lisäksi oppilaiden kaikenlaiselle kritiikille herkkä murrosikä (mm.
Kääriäinen 1986, 23, 47), missä kasvatuksen laiminlyönnit kärjistyvät
eri ilmenemismuodoin, ja mille itsenäistymiskaudelle tyypillistä on
aikuisista irtiotto. Murrosikäiset suhtautuvat voimakkaasti myös me-
nestymisiinsä ja epäonnistumisiinsa, ja yhdistävät ne persoonallisuu-
teensa (Wahlström 1982, 17). Siksi lämpimällä ja kannustavalla ilma-
piirillä ja järkevien rajojen asettamisella koulukasvatuksessakin on
todennäköisesti samansuuntaisia vaikutuksia kuin lämpimällä ja kan-
nustavasti ohjaavalla kotikasvatuksella. Koulukasvatuksen mahdolli-
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suudet ryhmätilanteessa ovat monista syistä johtuen pienemmät kuin
kotikasvatuksen. Opettajan yksilöönkin kohdistuvat toimenpiteet hei-
jastuvat luokkatilanteessa koko oppilasryhmään ja luokan ilmapiiriin.
Opettajan ja oppilashuoltohenkilöstön yhteistyö oppilaan auttamiseksi
on hienovarainen, luonteva kanava asian vireille panemiseksi. Se edel-
lyttää myös oppilashuoltohenkilökunnalta yhteistyöhalua opettajien
kanssa. Pitkäaikaisella kouluterveydenhoitajalla ja ammattitaitoisella
koulukuraattorilla on kokemus ja kanavat tarvittaessa ohjata myös
muulle asiantuntijalle.

Lopuksi

Yhtä elämänhallinnan tai elämässä selviytymisen selitysmallia tuskin
voi olla, koska elämässä erilaiset sekä tahdosta riippumattomat ta-
pahtumat että valinnoista seuranneet olosuhteet ja asiantilat voivat
kohdata lukemattomilla tavoilla. Kehitys ei myöskään pääty 34–35-
ikävuoteen ja jatku siitä samaan suuntaan, vaan muutoksia on sekä
parempaan että vaikeampaan sekä eri yksilöillä että samalla henkilöllä
elämän eri osa-alueilla.

Kulttuureittain erilaisissa yhteiskunnissa ja niiden koulutusjärjes-
telmissä vallitsevat olosuhteet vaikuttavat, miten suuri merkitys mm.
vanhempien koulutuksella ja lapsi-vanhempisuhteilla on elämässä sel-
viytymisessä. Jatkotutkimuksen aiheita olisi mm. selvittää erikseen
vanhempien koulutuksen ja lapsi-vanhempisuhteen yhteyttä tyttöjen ja
poikien elämässä selviytymiseen. Tämän tutkimuksen päähenkilöiden
vanhempien sukupolvessa ero oli havaittavissa isän ja äidin kulutuk-
sen vaikutuksella eri sukupuoliin. Myös vanhemmilla lapsen suhteen
olleiden ja lapsen omien koulutustasotavoitteiden vastavuoroisten
vaikutussuhteiden selvittäminen vaatisi aikasarjoja.
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k ilä, M. &  V ähätalo , K . ( to im .)  Hu on o -o sais u us  ja h yv in v ointiv altion 
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litiikk aa ja lamaa k os kev aan kes ku stelu un . S os iaali- ja terv eys alan  tu tk i-
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H es sle, S. 1 9 88 . Fam iljer  i s ön d er fall. En r ap po r t fr ån  samh ällsv år den. Gö te-
b or g: N o r s teds  F ö rlag .

H ir sijär vi, S . 19 81 . A sp ects of  Co ns cio us nes s in  Ch ild Rearin g. J yv äsk ylä
S tu dies  in  Ed ucatio n , Ps y ch olog y  and  So cial Research 43 .
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v olved in Th eir  Child ren’s  Edu catio n? Review  of  Ed u catio nal Res ear ch 
6 7 (1 ), 3– 42 .
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S os iaali- ja terv ey s alan  tu tk im u s-  ja k eh ittäm is k es ku s S TA KES  &  V al-
tio n talou dellinen tutkimu s k es k us  V ATT. Rap or tteja 2 52 , 1 3– 23 .
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K uk a on  kö yh ä? Kö yh y ys  1 9 90 -luv u n pu o livälin  S uo m es sa. Tur un  yli-
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Com parativ e S ocio lo gy . Res earch  Rep o rts 12 . U niv er s ity of  Hels ink i.

K au pp ila, J. 19 96 . K ou lu tus  eläm än ku lun  r ak entajana. Teo ks es s a An tik ain en ,
A . & Hu o telin , H. ( toim.)  O pp im inen ja eläm änh is tor ia. Kan sanv a-
lis tu ss eur a ja Aiku isk as v atuk sen Tutkim us seur a. A ik uisk asv atu ks en  3 7 .
v u o sikirja, 45 – 10 8.

K ello way , E. K. 1 99 8 . Us ing  Lis r el f o r Stru ctu ral Equ ation  Mo deling . A  Re-
s ear cher’s  G uide. Tho u sand  O aks : S ag e Pu b licatio ns .

K eltikan gas- J är vinen , L. & Hein o nen, K. 2 00 3 . Ch ild ho od  Ro ots  o f Ad u ltho o d
H os tility: F amily  F actor s  as Pr edicto rs  o f Cog nitiv e an d  A ff ectiv e H os til-
ity . Ch ild  D evelo pm en t 7 4 (6 ) , 17 51 – 17 68 .
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K im -Coh en, J ., Mo ff itt, T. E., Cas pi, A . & Tay lo r , A. 2 0 04 . G en etic an d Env i-
r on mental Pr o cess es  in  Y o un g Ch ild ren s’  Res ilien ce an d V ulner ab ility  to
S ocio eco no mic D ep r iv atio n. Ch ild D ev elop m en t 7 5 (3 ), 65 1– 6 68 .

K in nu nen , U. 19 97 a. Ty ön  ja p er h een v uo ro vaiku tu s . Teok s es sa Pu lk kin en , L.
( to im .) Laps es ta aiku is ek si. J yv äs k ylä: A ten a, 4 6– 5 8.

K in nu nen , U. 19 97 b. Lamas ta s elv iy ty m is een. Teok s es sa P u lk kin en , L. (toim .)
Lap s es ta aiku is ek si. J yv äs k ylä: A ten a, 1 22 – 13 1.

K iv ek äs , M. 1 99 9. S iir ty m ä am matillis es ta k o ulutu ks es ta ty öeläm ään 19 9 0- 
luv ulla. Teo k sess a Lin nak an gas, R. ( toim.) K ou lu tus  ja elämän ku lk u. Nä-
k ök ulmia k ou lutuk seen. Lapin yliop is to. Y h teisk un tatieteellis iä ju lkais uja
C. Ty öp apereita 2 8, 22 7– 2 62 .

K iv elä, A. 2 0 00 . Hu o mioita kasv atu ks en, s iv istyk s en  ja s os ialis aatio n välis is tä
s uh teis ta. V astin e Ris to  Ik os en  ar tik keliin  Kasv atu sta v ai s o sialis aatio ta?
A ik uisk asv atu s 20  ( 1 ), 5 2 –6 1.

K iv iluo to, H . &  P ar k kinen , T. 1 9 76 . V ar hais lap su u den er ilais ten  k as v uy mp ä-
r is tö jen  v aik utus  laps en  kehity k seen . K od in , p äiv äh oido n , av ioero n ja
s yn ty mäp oikk eav uu den  v aik utuk sia. Var hais lap s uu stutk im uk s ia 1 . Tur un 
y liop is to. P s yk olog ian  ju lk ais uja 21 .

K iv in en , O . 1 98 8. K o ulutu ks en  järjes telmäkeh itys . P er us k ou lu tus  ja v altio lli-
n en  k ou lud ok triin i S uo mes sa 1 80 0 - ja 19 00 -lu vu illa. Tur u n yliop is to . Tu -
r un  y lio pisto n ju lk ais uja, An nales  U n iv er sitatis  Tur k uens is , Sar ja –  ser. C,
o sa –  to m. X X , Scrip ta Linq ua F en n ica Ed ita 6 7.

K iv in en , O . &  Rin ne, R. 1 99 0. 1 . Työ m ar kk in at, en nu steet ja k ou lu tus  s ijo itta-
jan a: ”K ou lu tus v ir r at, valik oin ti ja työ elämä” -tu tk im us pr ojektin  k ys y -
m yk senas ettelu. 2 . K ou lu tettu na ty öh ön : tu tk in to jen  ja työ mark k in a- 
asemien  ko htaam in en . Teo ks es s a Kivin en , O., Rin n e, R., Ah ola, S. & 
K an kaan p ää, A . Ty öeläm ä, ko ulutu s ja en nu steet. O petus minis teriö .
O petu sm in is teriö n su u nn ittelu s ih teer is tö n julkaisu ja 6 , 7 –3 8 .

K iv in en , O . &  Rin ne, R. 1 99 5a. K ou lu tuk sen k en tät ja ku lku . Teo ks es sa  Ta-
k ala, T. ( to im.) Kas vatu s s os io log ia ( 4 . uu d is tettu  p ain os , alk up . 1 99 1) .
H els in ki: W SO Y, 67 –1 06 .

K iv in en , O . &  Rin ne, R. 1 99 5b . K ou lu tuk sen p er iy tyv yy s. Nu or ten   ko u lu tu s  ja
tas a- ar v o Su o mess a. Res earch  U nit f or  th e So cio lo gy  of  Ed ucatio n . Un i-
v er s ity of  Tu rk u  &  Tilastok esk us . S VT, Ko u lu tus  1 99 5 :4 .

K iv in en , O ., Rinn e, R. &  Kivirau ma, J . 19 85 . K ou lun  k äy tän nö t: ko ulu -
tus so sio lo gin en  tar k as telu. Tur u n yliop is to . Tur u n ylio p is ton  k as v atus -
tieteellin en  tied ek u nta. Ju lk ais us ar ja A:10 5 .

K iv in en , O . &  Toivo la, H . &  A ho la, S . 1 98 8. Nu or ten  v aliko itu min en  amm atti-
k ou lu ttamattom ik si ty ön hak ijoiks i. Ty ö vo im am inister iö . S uu n nitte-
luo sasto . Ty ö vo im ap oliittisia tutkim uk s ia 8 1.
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K iv in en , O ., Rinn e, R., A ho la, S . & K an kaan p ää, A . 19 90 . O pp ilas v ir to jen  s u-
m at ja k ou lu tuk sen jatku v uu s. Teok ses sa K iv inen, O., Rin ne, R., A ho la,
S . & Kan kaan p ää, A. Ty öeläm ä, k o ulutu s ja en nu steet. Op etu sm inister iö.
O petu sm inisteriö n su un n ittelus ih teer is tö n julkaisu ja 6 , 7 –3 8 .

K iv ir au m a, J . 1 98 9. Er ity is op etu s ja su om alain en  op pivelvo llis uu sk ou lu vu o si-
n a 19 21 – 19 85 . Tur un  ylio p is to . Tur un  ylio pis to n julkais u ja, A nn ales  Un i-
v er sitatis  Tu r k uens is . S ar ja – ser . C, os a – tom . 7 4.

K iv is tö , K . &  V ah er v a, T. 1 97 9. Kasv atu ss os iolog ia (4 . u ud . p aino s) . J yv äsk y -
lä: G um m er us .

K laus meier , H . J. &   Rip p le, R. E. 1 9 71 . Learn in g  and  Hu man A bilities. Ed u -
catio nal P sy ch o lo gy  ( the th ir d ed ition ) . New Y or k, Ev an ston , San  F ran -
cis co , Lon do n : Harp er & Row .

K limes- D ou gan , B. &  Bo lg er, A .K . 1 99 8 . Co pin g with Mater nal D ep ress ed
A ff ect and  D epr es sio n: A do les cen t Ch ild ren o f Dep ress ed  an d W ell
Mothers . J ou rn al of  Y o uth an d  A do les cence 2 7 ( 1) , 1– 1 5.

K ok ko , K . 19 9 7. Työ ttö my y s ja p s yy kk inen hy v in vo inti. Teok ses sa P ulk kin en ,
L. (toim .)  Laps es ta aiku iseks i. J yv äs ky lä: A ten a, 1 32 – 14 5.

K ok ko , K . 20 0 1. A nteceden ts  and  Co ns equ en ces  o f Lon g- ter m Un emp lo ym ent.
J y v äs ky lä Stud ies  in Edu catio n, P s ycho log y an d  S ocial Res ear ch  18 3.

K ok ko , K . & P ulkk in en, L. 2 00 0. A gg ress ion  in  Child h oo d and  Lon g -Ter m 
U nemp lo y ment in  A du lth oo d . A Cy cle o f  Malad aptation  and  So me Pr o -
tective Facto rs . Dev elo pm en tal P sy cho lo gy  36  ( 4 ) 46 3– 4 72 .

K ok ko nen , M. 19 97 . Tun teiden ko k em isesta ja tu n teid en  ko htaam is es ta. Teo k -
s es sa P u lk kin en , L. (toim .)  Lap s es ta aiku is eks i. Jy väs k ylä: A ten a, 19 1– 
2 05 .

K om itean mietintö 19 6 6: A  12 . Ko u lu nu u distus toimik un nan m ietin tö  1 96 6 .
H elsink i: Valtion  p ain atu s k es ku s.

K om on en , K . 2 00 1. K o ulutu sy hteis ku nn an marg inaaliss a – A mm attik ou lu -
o pinn ot kesk eyttäneiden n uo rten  yh teisk un taan kiinn itty m is en  po lu t.
J oens uu n  y lio pisto. So sio lo gian  laito s. h ttp://w ww .alli.f i/nu or iso tu tkimu s/
tuh ti/ju lk ais ut/k om o nen.h tm 

K om ulain en , E. & Kar ma, K . 20 01 . Tilastollis en  k u vauk sen  p er u steet k äy ttäy -
tym is tieteiss ä. Hels ing in  y lio pis to . Kas vatu s tieteen  laitos .

K or ttein en , M. & Tu o miko s ki, H. 19 98 . Työ tö n . Tu tkimu s p itkäaik aistyö t-
töm ien s elviy tym is es tä. J ulkaistu yh teisty ös sä S TAK ES in ja K ans an elä-
k elaito ks en kan ss a. H els in ki: Tam mi.

K os kenn iem i, M. 1 97 8 . Op etu ks en  teor iaa k oh ti. H els in ki: O tav a.
K os kinen , R. 19 91 . Työ mar kk in oilta s y rjäy ty n eistä p er äk amar iasiak k aiks i.

S os iaality ön  tu tk iv a k eh ittäm in en -p r ojek tin  r ap o rtti. S os iaali-  ja ter vey s -
h allitus . Rap or tteja 12 .
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K ov al, J . J. & Peder so n, L. L. 1 99 9. Stress - co pin g an d o th er  ps ycho s ocial r is k
f acto rs : a m o del fo r  s mo k in g in  gr ad e 6  s tu d en ts . A dd ictiv e Beh av io r s 24 
( 2) , 20 7 –2 18 .

K uism a, M. 1 9 94 . Ty ö ttöm änä s elv iy ty y . Karto itus  ty öttö m ien k äy ttäm istä
s elviyty misk ein oista ja amm atillis en  tu en  tarp ees ta.  So siaali-  ja ter v ey s-
alan tu tkimu s - ja k ehittäm is k es ku s, STAK ES. Rap o rtteja 16 2.

K uk ko nen , P. & Pö lk k i, P . 1 99 5. Ko titau stan  ja s u ku pu olen yh tey s 10 - vu o-
tiaid en  lasten op pim is v almiuk s iin ja -m otivaatioo n. K as v atus  2 6 ( 2) ,
1 53 –1 61 .

K uk ko nen , P. & Pö lk k i, P . 1 99 6. 10 -v u otiaid en las ten so s iaaliset taido t ja op -
p im in en . K as v atus  2 7  ( 4) , 3 56 –3 6 5.

K um pu lainen, K. &  Ro in e, S. 2 00 2 . D ep ress ive s y mp to ms  at th e ag e o f 12 
y ears  an d fu tur e heavy  alco ho l u se. A dd ictiv e Beh av io rs  2 7 , 42 5 –4 36 .

K uu la, R. 20 0 0. S yr jäy ty m is vaar ass a o leva n u or i k ou lu n p aineess a. K o ulu ja
n uo rten  sy rjäytym in en. J o en su un  ylio p is to n k as vatus tieteellis iä julk aisu ja
6 1.

K uu sinen , J. 19 86 . K ou lu m en es ty s , lah jakk uu s  ja s os iaalinen tau sta. Kasv atu s
1 7 (3 ), 19 2– 1 97 .

K uu sinen , J. 19 92 . H yv ät, h uo no t ja k es kink ertais et. Kas vatu s  2 3 (1 ) , 47 – 56 .
K uu sinen , J. & Ko rk iak an g as , M. 19 92 . I hm is en keh itys  eläm än k aar en  n äk ö -

k ulmasta. Teo ks es sa Ku us inen, J . ( to im.) Kas vatu s ps y k olog ia. H elsin ki:
W SO Y, 8 5 –1 24 .

K uu sinen , K.- L. 1 99 2 . Mo tiv aatio . Teo ks es sa Ku us inen, J . ( to im.) Kas vatu s -
p sy ko log ia. H elsin ki: WS O Y, 1 7 5– 19 9.

K yle, G . 1 98 5 . Fr ån  patr iar k till pap pa. I H wang , P . (r ed.), Faders k ap . Sto ck -
h olm: N atu r o ch  k ultur , 1 17 –1 48 .

K yr ön sep pä, U . & Rau tiain en , J.- M. 1 9 93 . Lap si laitok ses sa. H els in ki: W SO Y.
K ääriäin en , H . 19 80 . P er u sk ou lu n  ens ilu ok kalainen , 19 80 . Ens imm äisen k ou -

luv uo den  s aav uttam in en , min äk uv an ja k o uluas en teid en keh itys . A BC-
p ro jektin rap or tti 4 . Helsing in  y lio pisto . Kas v atus tieteen  laitos . Tutkim uk -
s ia 8 2.

K ääriäin en , H . 19 86 . O pp ilaan  s elv iy tym in en  ko ulu lais en a s ek ä m in äk u van ja
k ou lu as enteid en  k eh ity s p er us ko u lu n 1 –4  luo k illa: o pettajien, o p pilaiden
ja heid än van hemp iens a arv io inteih in  ja s uo ritettu ih in  m ittauk siin  peru s -
tuv a seu rantatutkimu s  k ah d es s a hels ink iläis ko ulu ss a. Hels in g in  y lio pisto n
o pettajank ou lu tus laitos . Tu tkim uk sia 4 5.

K ääriäin en , H . 19 88 . Min äku van k eh ity s. H els in ki: F in n Lectu r a.
K ääriäin en , J . 19 94 . S eik kailijasta p um miks i. Van kein ho ido n k ou lu tu s kesk u k -

s en  julk ais uja 1. Hels ink i: P ain atu s k es ku s.
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K äy hk ö, M. &  Tu up an en, P . 1 99 6. Ty öläis perh ees tä op in tielle –  r ep ro d uk tio n
ilm en em inen n uo rten  ar kielämäss ä. Teo ks es sa An tik ain en , A. & Hu o telin,
H . (toim .)  O p pimin en  ja elämän histor ia. K ans an valis tu s seur a ja Aik uis -
k as vatuk sen Tutkim us seur a. Aik uisk as vatu k sen 3 7. v uo s ik ir ja, 1 09 – 15 8.

K öh ler, L. ( r ed .)  1 9 90 . Bar n och  b ar n familjer i N or den. En  s tud ie av  v älf är d,
h älsa o ch liv sk valitet. Res ultatdelen. NH V- Rap po rt 19 90 :1. Lun d : Stu -
d en tlitteratur .

Laaks o, K. 1 9 92 . Ko u lu vaikeuk sien en n us tamin en . K äy ttäy tym is häir iöt ja
k ielelliset v aikeud et per us ko ulu n alk u-  ja p äättö v aihees s a. J yv äs ky län 
y liop is to. J y väsk ylä S tu d ies in  Ed ucation , P sy ch o log y an d  S ocial Re-
s earch 8 9.

Lacey , C. 19 7 7. The so cializatio n of  teacher s. Lo nd on : Methu en.
Lah elma, E. 1 98 9. U n em plo ym en t, Re-em ploy men t an d  Men tal W ell-b eing . A 

P an el S tud y o f In du s tr ial J ob s eekers  in  F inlan d. Un iv ers ity of  Hels ink i.
F aculty  of  S o cial S ciences.

Lah ik ain en , A . R. &  Stran dell, H . 19 8 8. Lap s en  k asv uehd o t Su o mess a. Bas un -
p ro jekti. Tu tkimu s lap su u desta, yh teisk un nas ta ja k eh ity ks es tä Po hjo is -
m aiss a. Pr ojektin  jo h taja Lars  Dencik. H els in ki: G au deamu s.

Laine, K . 19 9 8. A lk aak o tov er ip iir is tä sy rjäytym inen jo  päiv äko dis s a? K as v a-
tus  2 9 ( 5) , 4 91 –5 00 .

Lan ning , K . 1 99 6. Ro bu stn es s is  No t D im en sio nality: O n the S ens itiv ity o f
Com po nen t Co m parab ility Coeff icien ts  to  S amp le S ize. Multivar iate Be-
h av ior al Resear ch 37  ( 1 ), 3 3 –4 6.

Lar eau, A. &  McNamar a Ho r vat, E. 1 99 9 . Mo men ts  o f  S ocial I nclus io n and 
Exclu sio n Race, Clas s, an d Cu ltu ral Cap ital in  F amily -S cho ol Relatio n -
s hips . S ocio lo g y of  Edu catio n 7 2 (1 ) , 37 –5 3 .

Lazar us , R. S . 19 71 /19 77 . P er so o nallisu us  ( 2 . paino s) . ( Alku teo s Per so nality,
julk. 1 9 71 ). Su om en taja Liisa To ro painen. Esp oo : W eilin +G öö s.

Lazar us , R. S . & Mo n at, A . 19 77 . I ntr od uctio n. S tress  an d Co p in g – S om e Cur -
r en t Is s ues and  Con tro ver sies . Teo ks ess a Lazar us , R. S. & Mo n at, A. (ed.) 
S tr es s and  Co ping . A n An tho lo gy . N ew  Yo rk : Colum b ia U niv er s ity
P ress , 1 –1 1.

Lee, S. & Br inton , M. C. 19 96 . Elite Ed ucation  an d So cial Cap ital: The Case o f
S ou th  K o rea. So ciolo gy  o f  Edu catio n 6 9 (3 ), 17 7– 1 92 .

Lees, L. H . 1 99 4. Ed ucation al I n eq uality an d  A cad em ic A chiev em en t in  En g -
lan d an d  F ran ce. Com parativ e Edu catio n Rev iew 38  (1 ), 65 –8 7.

Leh tisalo, L. &  Raiv ola, R. 1 99 2 . Ko u lu tu sp o litiikk a. H els in k i: W SO Y .
Len néer - Ax els on , B. 19 85 . S kils m äs so p ap po r o ch  s tyv papp o r. I  H wang , P .

( red.), Fad ers kap. S to ck ho lm: N atu r och  k ultur , 57 – 90 .
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Liimatainen- Lam berg , A .- E. 19 96 . Tav oitteet ja k äs itteiden  m äär ittely . Teo k -
s es sa Liim atain en -Lam b er g, A.-E. ( to im .) Sy rjäytym is risk ien  eh käis y,
s yr jäyty neid en ko ulu tu sp alv elut ja o hjaus to im in ta. O petu s hallitus . Ar -
v io in ti 7 /19 96 , 9 –1 8.

Liljestr öm , R. 19 78 /19 85 : V ar ttu misen  ehd ot. A ik u is en  ja lap s en  v uo r ov aiku tus 
m uu ttuv as s a yh teisk un n as sa ( tredje u pp lag an , alk uteo s Up p växtv illk or ,
1 97 8) . S uo men taja V irv e K ajas te. H els in ki: Tam m i.

Lin d, J . 1 99 7 . Pitk äaikaistyö ttö my ys  ja v ajaatyö k yk yisy y s: r ekister ik ar to itu s.
I kään ty n eiden  p itkäaik aistyö ttö mien palv elu tar veselv ity ks en seur antatut-
k im uk sen  o sar ap or tti 2. K ans an eläkelaitos . So s iaali- ja ter v ey stur van k at-
s au ks ia 2 1.

Lin dr oo s , R. 19 93 . Työ , k ou lu tu s , elämänh allin ta. Elämän kertatu tk im us  työ lli-
s yy sk ou lutuk s een os allis tun eiden  työ o rien taatio sta. Hels ing in  y lio pis to.
K as vatus tieteen laito s. Tu tk im u ks ia 13 6.

Lin ds ey , E. W ., Mize, J. & Pettit, G . 1 99 7. Mu tu ality  in  p ar ent-child play:
con sequ ences  fo r ch ild ren ’s  p eer com peten ce. J ou rn al of  S o cial an d Per -
s on al Relatio ns hips  14  ( 4 ), 5 23 – 53 7.

Lin naky lä, P ., Br un ell, V . & Kan kaan r an ta, M. 19 9 6. Miten op p ilaat ko k ev at
k ou lu n? Ko ulu eläm än  laatu  ja sen  k eh ittym in en 90 - lu vu lla. Teo ks es sa
J ak ku -S ihv on en, R., Lind s tr öm , A . & Lip sanen , S. (toim.)  Toteuttaak o 
p er us ko u lu  tasa-arv o a? O p etus h allitus . A rv io in ti 1 /96 , 2 42 –2 63 .

Lin nats alo , S . 20 02 . K as v atuk sellinen  h yv äk s yn tä ja tor jun ta ko lm es s a su k u -
p olvess a. Acta Un iv ers itas Ou lu ens is  E 58 .

Loh man, B. J . &  J ar v is , P . A. 2 0 00 . A do lescent S tr ess or s , Co pin g Str ateg ies ,
and  P sy cho lo g ical H ealth  Stud ied  in the F am ily  Co ntex t. Jo ur n al o f
Y ou th  an d Ad o lescen ce. Mu ltid is cip lin ar y Res earch P ub licatio n 2 9 (1 ) ,
1 5– 43 .

Lüs ch er , K . 1 98 1. U rie Br o nf en b renn er in tie eko lo g is een  s os ialis aatio tu tk i-
m uk seen . J oh d an to  teok ses sa Bro n fen b renn er , U . S os ialis aatio tu tk im u s.
( Alku teo s Lü s cher, K . ( to im.) Ök o lo g is ch e S ozialisatio nf or s ch un g, ju lk .
1 97 9.) S uo men taja P irk ko  Ik on en . P ris m a- tieto kirjasto – P sy ko log ia. Es -
p oo : Weilin +G öö s , 7– 3 2.

Läm sä, A .- L. 19 96 . K ou lu n  k ulttu ur it ja s yr jäy ty m in en  k o ulus s a. Teo k s es s a
S iljand er, P . &  U lv inen, V.-M. ( to im .) Sy rjäytym isestä s elviy ty m is een –
v aikeuk s ien k au tta elämänh allin taan . O ulu n ylio piston  kasv atus tieteid en
tied ek un nan o petu s mo nisteita ja selo s teita 6 6 , 78 – 93 .

Mad do x, R. 1 9 94 . Cultu re, S ch o olin g and  P o litics  of  Clas s Id entity  in an  An -
d alus ian  Tow n . Com parativ e Edu catio nal Rev iew  3 8 (1 ) , 88 – 11 4.

Man nila, S . 1 99 6. S y rjäy tym is en  ja h eik on  terv ey d en tilan  k as autum is esta.
H yv in vo intik ats au s 1/9 6, 2 6 –2 9.

Man nila, S ., Pelton iem i, J & Ris sanen , H. 1 9 95 . Ter veyd entila ja sy r jäyty mi-
n en . Su o mi 1 9 86 . Ku n to utu ss äätiö . Tu tkimu ks ia – Res earch Rep or ts 52 .
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Mar in , M. 19 7 9. Ä iti ja isä k as v attajin a. J y väsk y län yliop is to. K as v a-
tus tieteid en  laitok s en  julk aisu ja 29 7.

Mar tikainen, M. 1 98 2 . Op p ilaiden  p ed ago giset r oo lit o pp itu ntien  v er b aalis es sa
v uo ro vaiku tu s p ro sess iss a. H elsing in yliop is to . K as v atus tieteen  laitos .
Tutkim uk sia 9 5.

Mar tin, R. P . 1 99 4. Ch ild  Tem per am en t and  Co mm on  Pr ob lem s in  Scho oling :
H yp othes es  A b ou t Cau sal Con nectio ns . J ou rn al of  S cho ol P s ycho log y 32 
( 2) , 11 9 –1 34 .

Mar tti, S. 1 9 99 . Ko u lu tu s , ty öm ark kin at ja elämän ku lk u: ”K äy m me y hd ess ä
ain , käy mm e ain a rin nakk ain ...”. Teo k sess a Lin nak an gas, R. ( toim.)
K ou lu tu s  ja elämänk u lk u. Näkö ku lmia k ou lu tu k sen v aiku ttavu uteen . La-
p in  y lio pisto . Yh teisk un tatieteellis iä ju lkais uja C. Työ paper eita 28 ,
2 87 –3 12 .

Mas lo w, A. H . 1 95 4/1 97 0. Mo tivatio n and  P er s on ality  ( th e s eco nd  editio n, the
f ir st 1 9 54 ). N ew  Y or k , Ev ans to n and  Lo nd on : H ar per  &  Row .

Mas lo w, A. H . 1 96 2/1 96 8. To ward  a Ps y ch olog y  o f Being . N ew  Y o rk , Cin cin -
n ati: D . v an  No stran d.

McCor d, J. 1 9 93 . Des cr ip tio ns  an d Pr edictio n s: Th ree Pr o blem s  f or  th e Fu tur e
o f Cr im ino lo g ical Resear ch. J ou r nal o f Research in Cr im e and  Delin -
q uency 3 0 (4 ) , 41 2– 4 22 .

McD on ald , R. P. 1 99 7 . Haldane’s  Lun gs : A  Case S tu d y in  Path  A n alys is. Mul-
tiv ar iate Behav io ral Res ear ch  3 2 ( 1) , 1 –3 8.

Meh rabian, A . 1 97 0. Seman tic Sp ace f o r No nv erb al Behavio ur . J ou rn al of 
Con su lting  P s ycho lo g y 34 , 2 48 –2 5 7.

Meh rabian, A . 1 98 1. Silen t Mess ages. Im plicit Co m mu nicatio n o f Em otion s
and  A ttitud es  ( 2 nd  ed itio n) . Calif or n ia: Wad sw or th.

Mer en heimo , J . 19 90 . Lah jak ku ud en yh tey s ku lttuu r itau staan . O sa I  Teor eetti-
n en  k uv au sjär jes telm ä ja s en tes taus . O ulun  ylio pis to n k as vatus tieteid en 
laito ks en tu tkim uk s ia 6 6.

Mer i, M. 1 99 2 . Miten  p iilo- op etu ss uu n nitelm a toteutuu . H elsin gin yliop is ton 
o pettajan k ou lu tu s laitos . Tu tkimu k s ia 1 04 .

Mer iläin en , L. 19 96 . K ou lun käyn n in  k esk ey ttäminen  –  s yid en  s elv ittämin en .
Teo ks es s a Liimatain en -Lam b er g, A.-E. ( to im .) Sy rjäytym is risk ien  eh käi-
s y, s yr jäy ty n eiden k ou lutus palv elut ja o hjau stoim in ta. O petu s hallitus . Ar -
v io in ti 7/19 9 6, 1 17 – 12 0.

Metsämu u ro nen , J. 1 9 95 . H ar rastu ks et ja o maehtoin en  o pp iminen . Sito u tu -
m in en , m otiv aatio  ja cop ing . Teo reettin en  taus ta, r ak en n eanaly y si ja s i-
tou tu min en . H elsing in yliop is to n  o pettajank ou lu tus laito s. Tu tk im uk s ia
1 46 .

Miettin en, R. 1 99 9. Ab rah am  Mas low in  ja Car l J un g in  u ud istav an ko kem uk s en 
k äs itteet min än  k eh ity ks en mallein a. A ik uisk asv atus  1 9 ( 2) , 1 28 –1 39 .
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Mott, F . L., Ko wales ki-J o nes, L. &  Menagh an , E. 1 99 7. P atern al Ab sen ce an d
Child  Behavio ur : Do es a Child ’s  G en der  Mak e a D if f er en ce? J ou rn al of 
Mar riag e and  Fam ily  5 9 ( 1) , 1 03 –1 18 .

Mur ray, Å. 1 9 97 . Yo u ng  P eop le W ith ou t an Up p er  S eco nd ar y  Edu catio n in 
S weden. Th eir  h om e b ackg r ou nd , s ch oo l and  labo ur  mark et ex per iences .
S cand in avian  Jo ur n al o f Edu catio nal Res earch 4 1 (2 ) , 93 –1 2 5.

Mus to nen , A. 19 95 . TV- väk iv alta – ram bo ja v ai ram po ja? Tutkim us selo s teita.
P sy ko lo g ia 3 0 ( 1) , 2 8– 34 .

Mäk in en , T. 1 99 3. Y k silö n  v ar haisk eh ity s ko u lu nk äyn nin p er us tan a.
J yv äs ky län  y lio pisto . J yv äs ky lä Stu dies  in  Edu catio n, Ps ych olog y and  S o -
cial Res earch  1 00 .

Män nikk ö , K. 19 98 a. Tu nn eäly – p er iy tyv ä lah jakk u ud en  laji v ai kasv atu ks en
tulos ? Teo ks ess a Malin , A . & Män nikk ö , K. ( toim.)  Ä ly kk y ys  –  valo a ja
v ar jo ja. J yv äsk ylä: Aten a, 42 –5 1 .

Män nikk ö , K. 19 98 b. Tekeekö  äly k ky ys  er ilais ek si? Teo ks ess a Malin , A . &
Män nikk ö , K. (toim.)  Ä ly k ky ys  –  valo a ja var jo ja. J yv äs k ylä: Aten a,
1 14 –1 30 .

Määttän en, M. 1 97 2. So siaalis ten  s op eutum is v aikeu ks ien p sy ko log is is ta ja
s os iaalisista y htey k sistä. Tilastok es k us . SV T. So s iaalis ia erik oistut-
k im uk sia X XX I I: 2 8.

N aess , S . 19 8 7. I n coo per atio n w ith A rn e Mas tekaasa, To r björ n  Mou m and 
Tom  S ör ens en . Q uality  of  Life Res ear ch . Con cep ts , Metho ds  an d A pp li-
catio ns . O slo : IN AS  (I n s titu te of  A p plied S o cial Res earch ).

N au manen , P. & Silv enn oin en , H. 19 94 . K ou lu tus  ty öm ar kk inar es ur ss in a.
K as vatu s  2 5 ( 1) , 7– 1 9.

N eil, A . S . 1 96 0/19 6 8. S u mm er hill. K asv atuk s en  u u si s uu n ta. ( Alku teo s Su m -
m er hill: A  r adical app ro ach  to child  rear in g , 19 6 0)  S uo m en taja Mark k u
Lah tela. Esp oo : W eilin +G öö s .

N elso n, B., Mar tin, R. P ., Ho dg e, S., H av ill, V. & Kamp h au s, R. 1 99 9 . Mo d -
eling  th e pr edictio n  o f elementary  s cho ol ad ju stm en t fr o m pr escho ol tem -
p er am en t. P er so nality and  I nd ividu al Diff er en ces 2 6, 6 8 7– 70 0.

N iemelä, P . 1 99 1. V äes tö n  tur vatto mu u s-  ja elämän hallin tatutk im uk sen k äy -
tän nö lliset ja teor eettis et läh tök oh d at. Teo ks es s a Niem elä, P . (toim .)  Tu r -
v atto mu u s, s en sy yt ja h allin tak eino t eri ik äv aih eiss a. Os a 1  Tutkim uk sen 
k äy tänn ö llis et ja teor eettiset läh tö k oh dat, ik äk u vauk set, em p iiriset esitut-
k im us tu lok set, mu uttujien m uo do s tam in en  ja h aas tattelulom ak e. Ku o pion 
y liop is to. Y h teis ku n tatieteet Ku op ion  y lio piston  ju lk ais uja. A lku per äis tut-
k im uk set 3 /1 9 91 .

N ieminen , P. 19 91 . Ä id in  ja lap s en  k o mm un ik aatio  ja lap s en  k ielen  o m ak su -
m in en . Tam per een yliop is to. P sy k olo g ian laito s. Acta U n iv er sitatis  Tam -
p er en sis  S er . A  3 23 .
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N iemivir ta, M. 20 04 . H ab its  o f m in d and  acad em ic en deav o rs . The Cor r elates
and  Con s eq uen ces of  Achievement Go al Or ientation . U nivers ity  o f  H el-
s in ki. D ep ar tment o f  Edu catio n. Research Rep or t 1 96 .

N is kanen , A. 20 02 . Tuo ta pikaa o man y ks iö n s yr jään. H els in gin  S an om at
8 .9 .2 00 2 , A 5 .

N um menm aa, A . R. & V an halak ka-Ru oh o, M. 1 98 5 . To isen su k u p uo len am -
m attiin su u ntau tum in en . A mm atti, s uk u pu oli ja ty ö mark k in at tu tk im u s -
p ro jektin  lop p ur ap o rtti. Työ v oimam in is ter iö . S uu nn itteluo sasto . Ty ö vo i-
m ap oliittis ia tu tkimu ks ia 55 .

N um menm aa, A . R. & K as ur inen, H . 1 99 5 . Am matti, s uk up uo li ja eläm än k u-
lun  m uo tou tu m in en . Kas vatu s  2 6 (2 ) , 12 8 –1 39 .

N um menm aa, T., Ko nttin en , R., K u us in en, J . &  Les k in en , E. 19 9 7. Tutk im us -
ain eiston  analyy si. H elsin ki: W SO Y.

N ur mi, J . 19 9 8. K eid en  k o ulutus v äy lät? Laven ev a k or keak o ulutu s ja v aliko i-
tum in en . Tur u n ylio p is to . K ou lu tus s os io log ian tutkim us k es ku s. Rapo r t-
teja 43 .

N yy ss ölä, K. 19 94 . N uo ret ja ty ö mark k in oiden  jou s tavu us . N uo r ten jo u stav a
työ llis tym in en ty öv o im a-  ja k ou lutus p oliittisen a on gelm an a. Tur u n yli-
o pisto. Ko ulu tu ss o s io log ian tutkim us kesk u s. Rap or tteja 20 .

N yy ss ölä, K. 20 00 . K ou lu inh on  y tim es s ä – Hu o no -o s aisten  nu or ten  s uh tau tu -
m in en  k o ulutu ks een ja ty ö hö n. K asv atu s 31  ( 1 ), 6 4 –7 5.

N äs man, B. 2 0 00 . Pap pas f lick or ... En tr ep ren ör iella p ro ces ser  i k vin no fö r e-
tag an dets tillk om st. S to cho lm s U niver sitet. Fö retag seko n om is k a in stitu -
tio nen. Res earch Rep or t 2 00 0:1 .

N ätti, J ., K inn un en , U ., Mäkinen , P., Loikk anen, E., Mau no , S . & Vir olain en 
M. 19 95 . Työ n  epävar mu us  ja h yv inv oin ti. Ty ö n ep ävarm uu den k ok em i-
s en  y leisy ys , s yy t, seur auk set ja käs ittely  er ilais is sa o r ganis aatiois sa. J ulk.
Työ su ojelu rah as to n tuella. Jy väs ky län  y lio pisto . Yh teisk un tatieteiden ja
f ilos o f ian laito s. Jy väsk ylä: J y väsk y län Yliop is top aino .

O jala, M.- L. 19 96 . P er us k ou lu n o pettajisto. Teok s es sa J akk u- S ih vo nen , R.,
Lin ds tr öm , A . & Lip sanen , S. (toim.)  Toteuttaak o  p er u sk ou lu  tasa- ar vo a?
O petu sh allitu s. A r v io in ti 1 /96 , 1 77 –1 94 .

O janen, S. 1 9 87 . Ko u lu häiriöisen  o pp ilaan  k o htaam in en  ja k eh itys oh jelm an 
laatimin en . J oens uu n  y lio pisto. Kasv atu stieteid en  tied ek u nn an  s elo steita
1 8.

O lk in uo r a, E. 1 98 3. Op pim is en  ja o pis kelu n m ielek ky yd es tä per us k ou lu n
p äättöv aih ees sa. Em p iiris iä tulo ks ia. Tur un  ylio p is to n k as vatus tieteid en 
tied ek un ta. J ulkaisu sarja A :9 1 . Tu tk imu ks ia.

O lw eu s, D. 1 9 93 . Bu lly in g  at Sch oo l. W hat we kn ow  an d wh at we can do .
O xf or d: Black well.

O nats u, T. &  Nu rm i, J.-E. 1 99 4. Alis u or iu tu v ien o pp ilaid en  k äyttäm ät ajattelu- 
ja to im in tas tr ateg iat. P sy ko lo g ia 2 9  ( 4) , 2 70 –2 7 8.
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P ag e, E. B. 1 99 3. P ath  Mo dels  o f  Cau s e. Teo ks es s a Mu n ro , B. H. &  Page E. B.
( ed s.) S tatistical Metho ds  fo r H ealth Car e Res earch  ( th e s econ d  editio n) .
P hiladelph ia: J .B. Lip pin co tt Co mp an y , 27 5– 2 94 .

P alojok i, P. 19 97 . The Co mp lexity of  Fo od -r elated  A ctiv ities  in  a H o us eh o ld 
Con text. S tu d y of  F inn is h  H om em ak er s’ Fo od  Ch oices  and  N u tr ition 
K no wled g e. D ep ar tm ent o f  Teach er Ed u cation . U niv er sity of  H els in k i.
Res earch  Rep o rts 17 2 .

P ar ik ka, R. 1 99 4. P itk ä v ar jo  –  hu on o -o sais u us  h istor iallisen a jatk u v uu tena.
Teo ks es s a Heikk ilä, M. &  Vähätalo, K . ( to im .) Hu o no -o saisu us  ja h yv in -
v ointiv altion  mu uto s. H elsink i: G au d eamu s , 51 –8 9 .

P au gam, S. 1 9 96 . Po v er ty  an d So cial D is qu alificatio n: A  Co mp arativ e An aly sis 
o f Cu mu lativ e S ocial D is adv an tag e in  Eu ro pe. J ou rn al o f Eur op ean  S ocial
P olicy, 6 (4 ) , 28 7– 3 03 .

P eh ko nen , E. 19 96 . P er us k ou lu n o pp im istuk ok s ia tasa-arv on äk ö ku lm as ta:
tytöt, p ojat ja m atematiikk a. Teok s es sa J akk u- S ih vo nen , R., Lin ds tr öm ,
A . & Lip san en , S. (toim .) To teu ttaako  p eru sk o ulu tas a- ar v oa? Op etus hal-
litus . A rv io in ti 1 /96 , 3 36 –3 51 .

P ellerin , L. A. 2 00 4 . Ap p ly in g Bau mr ind ’s  p ar en tin g typ olog y  to h ig h sch oo ls :
tow ar d a m id d le-r an g e th eor y of  au th o ritativ e so cializatio n. So cial Sci-
ence Res earch . In  P r es s.

P elto nen , H. 19 96 a. Nu or ten  p äihteid en  k äyttö  s y rjäy tym is en  risk itek ijän ä.
Teo ks es s a Liimatain en -Lam b er g, A.-E. ( to im .) Sy rjäyty m is risk ien eh k äi-
s y, s yr jäy ty n eiden k ou lutus palv elut ja o hjaus toim in ta. O petu s hallitus . Ar -
v io in ti 7/19 9 6, 7 6– 9 6.

P elto nen , H. 19 96 b. Ko ulu kius aam in en  ja k ou luv iih ty vy ys . Teo k sess a Liim a-
tain en -Lam b er g, A.-E. ( to im .) Sy rjäytym is risk ien  eh käis y, sy rjäytyn eiden 
k ou lu tu s palv elut ja o hjaus toim in ta. O petus hallitus . Ar v io in ti, 7 /1 9 96 ,
9 7– 10 6.

P er ttula, J. 19 97 . I hm in en eläm äntilanteens a k ok ijana. Teo ks ess a Pu lkk in en, L.
( to im .)  Laps esta aik uisek si. Jy v äs ky lä: A ten a, 2 1 7– 23 1.

P es on en , A .- K ., Räik kö nen , K., K es kiv aara, P . & K eltikan gas- J är vinen , L.
2 00 3. D if ficu lt tem peramen t in  ch ildh o od  an d ad ultho od : con tin uity  fr om 
m ater nal p er cep tio ns  to  s elf -r atin g s ov er 17  y ear s. Pers on ality  an d In d i-
v id ual D if fer en ces 3 4, 1 9 –3 1.

P eter i, S. 1 9 99 . Piten ev ä k ou lu tus ur a –  lyh enevä ty öu ra. Teo k sess a Lin nak an -
g as , R. (toim .)  K ou lutus  ja eläm än k ulku . N äk ök u lm ia k o ulutu ks en  v ai-
k uttavu u teen . Lap in  ylio p is to . Y hteis ku ntatieteellis iä ju lkais uja C. Työ pa-
p er eita 28 , 2 63 –2 86 .

P iaget, J. &  In held er, B. 1 96 6/1 97 7. Laps en  ps yk o lo gia. (A lk u teos  La P sy cho -
log ie d e l’Enf an t, ju lk . 1 96 6)  Su om entaja Mir ja Ru tanen . Jy v äs ky lä:
G um meru s .
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P ir ttin iem i, J. 1 99 6 . Mitä op pilaat o do ttav at ko u lu lta? – Yläas teen on n is tu n ei-
s uu s ja risk itekijät o pp ilaid en  ar vio im an a. Teok s es sa Liim atainen- 
Lam berg , A .- E. (toim .)  S y rjäy tym is risk ien  eh käis y, sy rjäytyn eid en  k ou -
lutus palv elut ja o hjaus toim in ta. O petus hallitus . Ar v io in ti 7/19 9 6, 6 1 –7 5.

P itkänen , L. 19 69 . A  D es criptiv e Mod el of  A g gr es s io n an d  N on agg ress io n  w ith 
A pp licatio ns  to  Child ren’s  Beh av iou r. Jy väsk y län y lio pisto. Jy väs ky lä
S tu dies  in  Ed ucatio n, P s ycho log y an d  S ocial Res ear ch  19 .

P itkänen -P ulk kinen, L. 1 9 76 . Self- co n tr ol as  a P r er eq uis ite f or  Con s tr ucktiv e
Beh av io u r. U n iv er sity of  Jy väsk y lä, F in land . Rep or ts  f r om  th e Depar t-
m en t of  Ps ych olog y 17 9.

P oh jo la, A . 1 99 4. N äem me kö yh yy d en , m utta em me k ö yh iä. Teo k s es sa H eik -
k ilä, M. &  V ähätalo , K . ( to im .)  Hu on o -o sais u us  ja h yv in v ointiv altio n
m uu to s. Hels ink i: G au d eamu s, 19 1– 2 11 .

P or tin, P. 1 9 98 . Ku ink a k au as  o m en a p utoaa –  äly k ky yd en  perin nö llis y ys .
Teo k s es sa Malin, A. &  Männ ik k ö, K . ( to im .) Älyk k yy s –  v aloa ja v arjoja.
J yv äs ky lä: A ten a, 3 0 –4 1.

P uh ak ka, H . 1 99 7.  Suk up u oli, p y styv y ys od otu ks et ja amm atillinen su u ntau tu -
m in en . Kas vatu s  2 8 (2 ) , 16 6 –1 79 .

P ulkk in en, L. 1 97 7. Ko tik as vatu k sen p sy ko lo g ia. J yv äs ky lä: G u m m er us .
P ulkk in en, L. 1 98 0. My ön teisen s os iaalisen k äy ttäytym is en var h aisk eh itys .

J yv äs ky län  y lio pisto . Ps y ko lo gian laito ks en  tu tk im uk sia 2 30 .
P ulkk in en, L. 1 98 2. Nu or ten  tup ako in ti ja alko ho lin  k äy ttö  p itk ittäistutk im uk -

s en  v alo ss a. Y ou th fu l s mo k in g an d  d rin king . A  lon g itud in al stu dy .
Lääkintö h allitu k sen julkais u ja. P ub licatio ns  of  the natio nal bo ard  o f 
h ealth, Finland . Ter veys k as vatus . Health edu catio n. Tu tk im u ks et/O r ig in al
r ep or ts  2/19 8 2.

P ulkk in en, L. 1 98 4. Nu or et ja k o tikas vatu s. Hels ink i: O tav a.
P ulkk in en, L. 1 99 6. As os iaalinen  r atautum in en. P s yk olog ia 31  (1 ), 4 – 8.
P ulkk in en, L. 1 99 7a. K as v am in en  aiku iseks i ja Alk us an at. Teo k sess a Pu lk k i-

n en , L. (toim .)  Lap s es ta aiku is eks i. Jy väsk y lä: A tena, 9 –2 8.
P ulkk in en, L. 1 99 7b . S os iaalinen  k eh ity s lap su ud ess a ja nu or u ud es sa. Teo ks es -

s a Pu lk k in en , L. (to im .)  Laps es ta aiku iseks i. Jy v äs ky lä: A ten a, 2 9 –4 4.
P ulkk in en, L. 1 99 7c. O man  elämän  h allin nantu ntu ja terv eys . Teo ks es s a Pu lk -

k in en , L. (toim .)  Lap s es ta aiku is eks i. Jy väsk y lä: A ten a, 1 7 2– 19 0.
P ulkk in en, L., Kalav ainen , J., K an gas , A. &  Marin , M. 1 9 88 a. Kesk is u om a-

lainen n uo ri: P äihteid en  k äy ttö  n u or ten elämäs sä. Jy v äs ky län  y lio pisto n
p sy ko lo g ian laito ks en ju lk ais uja 29 4 .

P ulkk in en, L., Kallio, E. &  Rom o , E. 19 88 b. Nu or ten  aik u is ten  alk oh o lin-
k äy ttöto ttum u ks et ja n iid en  tau s taa. Jy väsk y län y liop is ton  p sy k olog ian 
laito ks en ju lk aisu ja 30 2.
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P ulkk in en, L., Fy rs tén , S ., K in n un en , U ., K inn un en, M.- L., P itk än en , T. &
K ok ko , K . 20 0 3. 4 0+ Er ään  ikälu o kan s elviyty mistarina. J yv äs k ylän  y li-
o piston  ps yk o lo gian  laitok sen julkaisu ja 3 4 9.

P utnam, R. D . i s am arb ete m ed  Leon ar d i, R. o ch  N anetti R. Y. 19 93 /1 9 97 . D en 
f un geran de d emo kr atin. Medb or gar an dan s rö tter i I talien . ( Or iginalet
Mak in g D em ocracy  Wo rk . Civ ic Tr ad ition s in Mo d er n Italy , julk. 19 93 ) 
Ö ver s ättare: Mar g ar eta Eklöf . S to ck h olm: S N S Fö r lag.

P uu malainen, S. 1 9 99 . Nu o ru ud en siir tym ät ja v aliko itu minen k ou lu tus - ja
työ mark k in oilla. Teo ks es s a Linn akang as, R. ( to im .) Ko ulu tu s ja eläm än -
k ulku . N äk ök u lm ia k o ulutu ks en  v aik uttav uu teen. Lapin y liop is to. Y h teis -
k un tatieteellis iä ju lkais uja C. Työ pap er eita 28 , 3 13 –3 50 .

P uu ra, K . 19 9 8. W hat Childr en  Tell an d Ad ults No tice. P sy ch iatric D is tu r -
b an ces A mo ng  Finn is h  Childr en . A cta U nivers itatis  Tam per en sis  6 05 .

P uu ra, K ., Tamm in en , T., Br ed en b er g, P., Es car tin , T., K au ko n en , P., Leijala,
H ., Rutanen, M., Su o minen , I. &  Salm elin, R. 1 99 5 . Lasten ps y yk kiset
h äiriöt Tamp ereen  y lio pis to llis en  s air aalan  v as tu u alueella. P s yk iatrian 
Tutkim us säätiö n ju lk ais uja 1 10 .

P ölkk i, P. 1 9 90 . Self- co n cept an d so cial sk ills o f scho o l beg in n er s . Su mm ary 
and  d is cus sio n. U niv er sity of  J y väsk y lä. Jy v äs ky lä Stud ies  in  Edu catio n,
P sy ch olo gy  an d So cial Res earch 7 6.

P ölkk i, P. &  Ku kk on en, P . 1 99 5. Gr es h am in  &  Ellio ttin  ar vioin tim en etelm ä
s os iaalisten  taitojen tu tkimu ks ess a. Ps yk olo gia 3 0 (1 ), 35 –4 4 .

P ölkk i, P., K äh kö nen , P. & Ku kk o nen, P. 1 99 7 . Las ten to imintaky k yisy ys  ja
p er heen  ulko iset vo imavar at. P sy ko lo g ia 3 2  ( 1) , 3 1– 39 .

P ön tinen , S. 19 83 . The S o cial Mo bility an d the S o cial S tru ctu re. A Com par is on 
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Liitteet

Li it e 1 . La pse n t emper ame nt in ja st res sit eki jö id en yht ey ksi en  ma lli t
(Mar tin  19 94 )

1. Y mpäris tö n ominaisu udet eiv ät ens is ijaisesti aiheuta o ngelmakäyttäyty-
mistä, vaan käy ttäyty minen  vastauk sen a ymp äristön str es sor eih in  aiheu tu u
henk ilö n alttiu desta.

2. Eri hen kilö illä on er ilainen ris ki jo utu a o ng elm iin  r iip pu matta y mpäristö n
olos uhteis ta.

3. Y mpäris tö n roo li vaihtelee.
  a)  Ko rkeim man ris kitaso n laps illa (es imerk iks i k eh ity ksessään  jälkeen jää-
neillä) ilm enee ongelm ia läh es  yk sin om aan alttiu den vuo ksi.
  b)  Seuraavaks i k ork eimmalla r isk itaso n laps illa gen eettisen r isk in  (esimer-
kiks i liev än  perin nö llisen v am maisu uden)  oh ella vaikuttavat ymp äristön str es -
sitekijät (k uten kou lu ssa epäo nnistuminen) ja o los uhteet vo ivat muo dos tu a
py sy vik si.
  c)  Ko lmann ella r is kitaso lla ( esimerk iks i alh ainen äly kky ys ) v ain  y mpäristön
aiheuttamien  is ojen str ess itekijö id en koh distu es sa laps een  o ngelmakäyttäy ty-
misen ris ki on  merkittävä.
  d)  Neljänn ellä, matalimm alla, riskitas olla vain erittäin  ko rkea ulk oinen str es-
si v oi aih eu ttaa o ng elm allis ta käy ttäyty mistä.

4. Y mpäris tö n str ess aavu us  vaihtelee terapeuttisesta, huo mattavasta yk silö llis-
ten käy ttäyty miserojen hy väk symisestä, opp im isen ja kas vun  tukemisesta,
su otu is aan , tav ano maiseen  tai tyy pilliseen (es im erkiks i tavallisimmat per he-  ja
ko uluko kemu kset) , jois sa on  ajoittais ia ja lyhy taikais ia str es sitekijö itä ja s tr es-
saav aan  (esimer kiks i k öyh yy s, kro onisesti m asentu nu t äiti) , jos sa vallitsee
jatk uva stressitila.

5. S elv ästi patolo ginen y mpäristö, jollain en vallits ee esimerkiks i lapsen hy-
väks ikäyttö-  tai sotatilantees sa.
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Li it e 2 

Ha as tat tel up yyn tö sy ksy llä  1 994  to is en tut ki mus vai he en ain ei sto n k eru u-
ta  v art en

Hy vä en tin en  op pilaani

Teen  lisen siaattityö tä, jo nk a p erimm äis enä tavo itteena on väitö skirja.

Olit aikoinaan kou lu laisen a kev äällä 19 76 tu tkimus aineisto ss a, joh on  ku ulu iv at
XX XX XXX XXX X XXX XXX XX  kahden rin nak kaisen luo kan  op pilaat.

Tavo itteen a on pitkittäistutkim us, joss a o n tar koitu s s elv ittää, m itä n äille en tis ille
XX XX XXX XX X ja XXX XX XXX XX op pilaille on  tapahtu nut, mitä k ou lutus-
po hjaa jatko ssa hank kin eet, mitä työ elämän kuv ioita läpi käyneet, m iten p er-
heellis tyn eet, asettuneet as umaan ja miten  työttöm yy s o n k oetellut tai jättänyt
ko ettelematta tätä jouk koa -  yleen sä, m itä k uuluu niiden v uo sien jälkeen. Ta-
vo itteen a o n v ap aam uotoinen  haas tattelu. Ko ska o len  Sinu a aiko in aan  op etta-
nu tk in (ko titaloutta ainak in  neljänn ellä luo kalla), olisi m uutenk in  mielenk iin-
to is ta nähdä. Its e o len tehn yt etupääs sä sam aa, m utta välillä opiskellutk in saaden
19 80  lu vulla pari lo ppu tutkintoa suo ritetuks i työ n o hessa ja p arin v ir kav apaa-
vu od en aik an a. Nyt m inu lla o n k olm as  sellain en, jo nk a aikana py rin  v iem ään 
alus sa mainitsemaani ty ötä p itk älle.

To iv on, että su ostut vapaamu oto iseen  haastatteluun  ja tapaam iseen sen v uok si.
Saan en ottaa lähiaiko ina y hteyttä tap aam is ajanko hd an sop im iseksi, jos  su os tut
tapaamiseen, mitä tietenkin toivon  ja m ielen kiinno lla o dotan kin . O lisi ihan jän-
nittävää n äh dä näin pitkän  ajan  ku lu ttu a ja näin epätav allisiss a m erk eissä. V oin
mielelläni tulla k otikäynn ille, mu tta m yös  m uu kes ku stelu lle s opiva paikk a käy .
Os oitteet on  saatu  v altaku nn allisesta o soiteto im istosta, jo ka perus tuu  m uuttoil-
mo ituks iin .

Tied ot, jo tk a h aas tattelus sa tu lev at käsitellyiksi, ovat h en kilö su ojan alaisia ja
sellais ina luottam uk sellisia ja jatko käs ittely ss ä anon yy mejä.

Tapaamisto iv ein 

Tu ulikk i K är kkäinen
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Li it e 3 . La psi -va nh emp isu hd ett a k os ken ut ky symyss ar ja lap se lle  ensi m-
mä is ess ä t ut kimusva ih ees sa, v . 1 976 

(3 1.) M iten koet v an hempiesi (t ai mu un huo l-
ta ja si)  su ht aut uva n sin uun ?
(esim. hyv äk syen: ky llä  = x) 

Äiti Is ä Mu u
hu oltaj a

11 . läm pim äs ti, hy väksy en

12 . hyv äks ym ättömästi, kylmästi

21 . tun nus tu sta an taen

22 . väh eks yen, helpo sti mo ittien

31 . oik eud en muk ais es ti

32 . epäoik eu den muk aises ti

41 . joh don mu kaisen a vaatim uk sis saan pys yen 

42 . mielialansa mu kaan

43 . per iks i antaen , taipuen

51 . kun nianh imo isin odo tuk sin

52 . kou lun käyntiis i kiinno stuneesti suh tau tu en

53 . kou lun käyntiis i välinp itämättö mästi su h-
tautuen 

54 . opettajiin arv os televasti s uhtau tuen

55 . kou luu n arv ostelevasti s uhtautuen

61 . paljon  r ajo itu ks ia käy ttäytymisellesi as ettaen 

62 . väh än käyttäytym istäsi r ajo ittaen

71 . per ustellen  kann ano tto ns a

72 . per ustelematta k antojans a

81 . mielip iteitäsi k uun nellen

82 . mielip iteitäsi k uun telem atta
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Li it e 4 . En simmäi se n t utk imusv aih ee n, v. 19 76, so si aal ist en  ta ust amu ut-
tu ji en ope ra tio nal iso in tia 

BEI NG  - o sa -a lue:

1. V anh emp ien  ja
is ov anh emp ien k ou-
lu tu kset

- po hjakou lu tuk set ( 3 = ylio ppilas tu tkinto , 2 = kesk i-
ko ulu, 1 = v ähemmän kuin k es kiko ulu)
- ko ko kou lu tus  (p oh ja-  ja k ork eak ou lu-  tai amm atilli-
nen yhd istettyn ä, es im. kesk iko ulu  ja ammatillinen 
op is totutk in to = 5 )
- ko rkeako ulu- tai ammatillinen  ko ulutu s ( 1 = n oin  1  v
am matillis ta ko ulu tu sta, 2  = am mattikoulu tu tkinto, 3 =
am matillin en  op istotutk into, 4 = k or keakou lu tutkinto )

2.Vanhempien  ja
is ov anh empien 
a. ammatti
b. s osiaaliluok ka

- am matti (Rauh alan amm attien arvo stusasteik olla
- so siaalilu okk a ( 4 = y lem pi keskilu okk a, 3 = alem pi
kesk ilu okk a, 2 = p ienyr ittäjät, 1 = työ väes tö , 0  = maan-
viljelijät)
 -  toin en mu uttuja: (Ro osin Bou rdieu n m oni-
dimensionaalisen luo kituks en  po hjalta s uom alaiseen 
yh teisk untaan  so veltama luokitus  o rdinaaliasteik olle
as etettuna ja lisättynä pien yrittäjät: (70  = vanha k esk i-
lu ok ka, 60 = u us i k esk iluok ka, 55 = p ienyr ittäjät, 50  =
alem mat to im ihenkilö t, 40 = van ha ty öväenluo kka, 30 =
uu si ty öväen luo kka, 20 = talonp ojat, 10  = marginaali-
ry hmät) 

3 . Ko ulu tu stavo itteet
a. vanh emp ien 
lap selle
asettam at
b. p ääh enk ilön
om at

- vanhempien  lapselle asettamat:
- po hjakou lu tus tas otavo itteet: (3 = yliopp ilastu tk into, 2
= keskikou lu , 1  = vähem män  k uin  kesk iko ulu )
- ko rkeako ulu- tai ammatillinen  ko ulutu s: (1  = noin 1 v 
am matillis ta ko ulu tu sta, 2  = am mattikoulu tu tkinto , 3 =
am matillin en  op istotutk into, 4 = k or keakou lu tutkinto)
- ko ko kou lu tuk sen  tavo ite: (po hja- ja kor keako ulu- tai
am matillin en  yh dis tetty nä, esim . k es kik oulu ja amm a-
tillinen o pistotutkinto = 5 )

 (Jatku u seu raavalla sivulla)
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LOVING -osa-alue:

4. Lapsi-
vanhempisuhde

- äitisuhde ja isäsuhde: (6 = lämmin, kannustava,
koulusta kiinnostunut, 5 = lämmin, kannustava, ei
kiinnostunut koulusta, 4 = hyvä, vastauksessa
aukkoja, jokin negatiivinen piirre muussa kuin
perusasennoitumisessa, esim. epäoikeuden-
  mukaisuuden kokemus, 3 = vaikea sanoa/arvio
puuttui (käytettiin vähän), 2 = perusasennoi-
tumisessakin negatiivisia piirteitä, 1 = hyvin nega-
tiiviseksi koettu suhtautuminen (päähenkilön en-
simmäisessä tutkimusvaiheessa kokemana)

5. Muut yhteisyyssuh-
teet

(luokkahenki: arvioitu erikseen, ilmeni myös ryh-
mähengen vaikutuksena ammatinvalintaan)

Kodin ulkopuoliset kulttuuriset tekijät:

6. Sukupuoli - sukupuoliroolin vaikutus ammatinvalintoihin
(käsitelty erikseen)

7. Tovereiden
vaikutus

- toveriryhmän, osakulttuurin vaikutus ammatin-
valintoihin  (käsitelty erikseen)

Rinnakkaismuuttujat:

Indikaattori-
muuttujat:

käyttäytymispiirreindikaattorit: (tavoitteellisuus ja
itsehallinta, pitkäjännitteisyys ja keskittymiskyky,
sosiaalisuus ja toisten huomioon ottaminen, tasa-
painoisuus ja iloisuus, hyvä käytös ja totteleminen,
lyhytjännitteisyys ja keskittymiskyvyttömyys,
masentuneisuus ja alakuloisuus, tuntihäirintä,
velttous ja itsehallinnan puute)
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Liite 5. Elämänlaadun operationalisointi elämässä selviytymisen
muuttujiksi toisessa tutkimusvaiheessa, v. 1994

HAVING-osa-alue:

1. Työ - (työhistoria: työpaikat ja työt)
- nykyinen ammatti *
- nykyisen työn jatkumisen varmuus (2 = jatkuu,
varmasti, 1 = jatkuu, ehkä, 0 = ei jatku/työtön)
- koulutuksen ja ammatin vastaavuus (ammattini-
mikkein tapauksittain)
- työttömyysjaksojen yhteispituus (0 = ei yhtään, 1 =
alle 1 kk, 2 = 1–6 kk, 3 = _-1 v, 4 = 1–2 v, 5 = yli 2
v)  *

2. Toimeentulo - yleisarvio toimeentulosta ja varallisuudesta (sel-
viytynyt taloudellisesti: 5 = erittäin hyvin, 4 = mel-
ko hyvin, 3 = ei tietoa/vaikea sanoa/tullut toimeen -
ei hyvin , ei huonosti, 2 =  joten kuten, 1 = huonosti)
*
- Having-resursseihin liittyvät ongelmat (vaikeaa
sairautta, työkyvyttömyyttä, työttömyyttä, toimeen-
tulovaikeuksia, asuntovaikeuksia)

3. Asuminen - (asumishistoria)
- asunnon hallintasuhde: (5 = oma, 4 = päävuokra-
laisena, 3 = yhteisasunnossa, esim. opiskelija-asunto
yms., 2 = alivuokralaisasunnossa, 1 = vanhempien
luona, 0 = ei asuntoa)  (*)
- asuintalotyyppi (3 = omakotitalo, 2 = rivitalo, 1 =
kerrostalo)
- asumisväljyys (5 = selvästi yli keskitason, 4 = yli
keskitason, 3 = keskitasoa/ei tietoa, 2 = alle keskita-
son, 2 = ahtaasti)  *
- (asuinaluetyyppi)

4. Terveys - yleinen terveydentila ikään nähden (5 = hyvä,
4 = hyvä, sairastavuutta ollut, 3 = ei tie-
toa/vaikea sanoa, 2 = ei kovin hyvä, 1 = huono
kunto ikään nähden)  *

 (Jatkuu seuraavalla sivulla)
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- henkinen hyvinvointi (5 = erittäin hyvä, 4 = hyvä,
3 = ei tietoa/vaikea sanoa, 2 = ei kovin hyvä, 1 =
vähäinen)
- (lasten sairastavuuden vaikutus elämänlaatuun)

5. Puolison työn
vaikutus elintasoon

- puolison ammatti (Rauhalan ammattien arvostus-
asteikolla)   (*)
- puolison työllisyys (5 = ollut jatkuvasti työssä, 4 =
työssä, työttömyysjaksoja ollut, 3 = työssä, ei var-
maa tietoa  työttömyydestä, 2 = työtön, väliin työ-
jaksoja, 1 = pitkäaikaisesti työtön) (*)

LOVING-osa-alue:

6. Perhesuhteet - avio- ja avoliittoisuus (avioliitossa, avoliitossa,
yksin elävä)  (*)
- onko avio-/avoliitto ensimmäinen (1 = kyllä, 2 =
toinen)
- lasten lukumäärä, (iät ja sukupuolet) (parisuhteessa
elävillä ja yksinhuoltajilla 0–)
- (lastenhoidon järjestyminen)
- suhtautuminen lapsiin (ylpeä lapsistaan/ miten
menee lasten kanssa/ kasvatusasenteet: 5 = hyvin, 4
= kohtalaisesti,  3 = ei tietoa, 2 = ei kovin hyvin, 1 =
huonosti)  (*)
- suhtautuminen puolisoon (miten menee/ ei ongel-
mia taloudesta, vastuunkannosta tai muusta: 5 =
kaikesta päättäen hyvin, 4 = ongelmia hallittavasti, 3
= ei tietoa, 2 = ristiriitoja ylläpitäviä ongelmia, 1 =
hallitsemattomia ongelmia) (*)
- perheen kanssa vapaa-ajan vietto, perheen yhteiset
harrastukset (mukaan lukien lasten harrastukset,
joihin osallistuu jollain tavoin) (harrastusryhmittäin,
käsitelty myös erikseen)
- Loving-resursseihin liittyviä ongelmia (ihmis-
suhteisiin liittyneitä/liittyviä: ero; yksinäisyys, ellei
valittu/ haluttu ym.) (*)

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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7. Sukulaissuhteet
vanhempien, sisarusten
ja muun suvun
kanssa

- kanssakäymisen tiheys (5 = erittäin paljon, kiin-
teästi, 4 = melko paljon, säännöllisesti, 3 = melko
paljon, vaihdellen, 2 = tavanomaisesti, 1 = har-
voin, 0 = ei suhteita, (-) = ei elossa)  *
 - (asumisen etäisyys – läheisyys vanhempien
kanssa)

8. Ystävyys- ja naapu-
ruussuhteet ja  paikal-
lisyhteydet

- entisiin koulutovereihin, muihin opiskelutoverei-
hin, lapsuudenaikaisiin ystäviin ja muihin,
 - lasten päivähoidon kautta, muutoin asuinalueel-
la, harrastusten, esim. poliittisen tai yhdistystoi-
minnan kautta
 (5 = paljon, 4 = melko paljon, 3 = ei tietoa, 2 =
melko vähän, 1 = erittäin vähän)  *

BEING -osa-alue:

9. Koulutus - pohjakoulutus (3 = ylioppilastutkinto, 2 = keski-
koulu, 1 = vähemmän kuin keskikoulu)
- koko koulutus (pohja- ja korkeakoulu- tai am-
matillinen yhdistettynä, esim. keskikoulu ja am-
matillinen opistotutkinto = 5)
- korkeakoulu- tai ammatillinen koulutus (1 = noin
1 v ammatillista koulutusta, 2 = ammattikoulutut-
kinto, 3 = ammatillinen opistotutkinto, 4 = kor-
keakoulututkinto)
- korkeakoulu- tai ammatillinen tutkinto (Rauhalan
ammattien arvostusasteikolla)  *
- (täydennyskoulutus, alan vaihtoon tähtäävä:
tavoitteet)
- (koulutustavoitteet jatkossa: tavoitteet)
- koulutuksen mittari: Tilastokeskuksen koulutus-
asteet:
0  =  esiaste (v äh emm än  ku in  k ansak o ulu)
1  =  alem pi p eru saste (k an sak . tai alle 9  v )
2  =  y lem pi p eru saste (perus- tai k esk ik ou lu )
3  =  alem pi k esk iaste (alle 3 v. am m.k ou l.)
4  =  y lem pi k esk iaste (yo  + 3 v amm .k o ul.)
5  =  alin  k ork ea-aste (4– 5  v . am m .k ou l.)

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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6  =  alem pi k and .aste (alemp i ko rkeak .tu tk .)
7  =  y lem pi k o rk eak. tu tk . (maisteri t. vanh a y l. kand .)
8  =  tutk ijak o ulutus (lis./toh t.)
O ma m ittari: alku päästä ero ttelevamp i

10. Arvonanto,
 status

- ammatinmukainen sosiaaliluokka (4 = ylempi
keskiluokka, 3 = alempi keskiluokka, 2 = pien-
yrittäjät, 1 =  työväestö)

11. Harrastukset omat (harrastusryhmittäin, käsitelty myös erik-
seen) *

12. Suhtautuminen
työhönsä

- ammattiylpeys, työn omaksi kokeminen, onnis-
tuneisuuden ja korvaamattomuuden kokemukset,
työtyytyväisyys (yleisarvio: 5 = erittäin paljon, 4 =
melko paljon, 3 = vaikea sanoa, 2 = melko vähän,
1 = hyvin vähän)  *
- työtyytyväisyys (5 = erittäin tyytyväinen, 4 =
melko tyytyväinen, 3 = vaikea sanoa, 2 = melko
vähän, 1 = ei tyytyväinen)

13. Viihtyminen
asuinalueella, seudulla

- yleisarvio (5 = erittäin hyvin, 4 = melko hyvin, 3
= ei tietoa/vaikea sanoa, 2 = ei kovin hyvin, 1 =
huonosti)  *

14. Arvot, asennoitu-
minen ja
suhtautuminen elä-
mäntilanteeseen
sekä tavoitteet

- elämäänsä tyytyväisyys (5 = erittäin, 4 = melko,
3 = ei tietoa, 2 = melko vähän, 1 = vähän)
- tärkeintä elämässä (ryhmitelty ja käsitelty myös
sanallisesti tekstissä, myös luokiteltuna tarvehie-
rarkian mukaan: 1 = elämän perusasiat, toimeen-
tulo, 2 = työn saanti, 3 = terveys, 4 = ammatin
hankkimiseen tähtäävä koulutus, 5 = työ, 6 = koti,
7 = perhe: lapset ja tai puoliso, 8 = harrastukset, 9
= itsensä kehittäminen, monipuolinen elämä)
- erityisiä tavoitteita elämässä (ryhmitelty ja käsi-
telty erikseen myös sanallisesti tekstissä, myös
luokiteltuna järjestyksessä: 1 = työn/oman alan
työn saanti, 2 = ammatin hankkimiseksi perus-
opinnot, 3 = asunnon hankkiminen, 4 = yrityksen
pystyssä pysyminen, yrityksen perustaminen, 5 =
oman alan opintojen jatkaminen, 6 = alan vaihto, 7
= ammatillisella uralla eteneminen, 8 = itsensä
monipuolinen kehittäminen)

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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Elämänhallinta

Itsearvostus

- (erityisiä periaatteita lastensa kasvatuksessa:
käsitelty erikseen kasvatustavoitteissa)
- elämänhallinta (5 = erittäin hyvä, 4 = melko
hyvä, 3 = keskitasoa, 2 = ei kaikilta osin hyvä, 1 =
epätyydyttävää, osin kurjaa)
- pitkäjännitteisyys (5 = hyvin selvästi, pitkällä
ajanjaksolla, 4 = varsin selvästi, 3 = ei tietoa/vai-
kea arvioida, 2 = ei kovin   hyvin, 1 = vähän)  (*)
- itseluottamus, itsetunto (5 = erittäin hyvä, 4 =
hyvä, 3 = vaikea sanoa/ei tietoa, 2 = ei kovin hyvä,
1 = huono) (*)
 ---> ahdistuneisuus, itseluottamuksen puute
- itsestä huolenpito (kuten edellä)  *
- Being-osa-alueen ongelmia (alkoholiongelmia
ym.) (*)

Merkkien selitys: * merkityt muuttujat ovat olleet regressiopisteiden laskennassa mu-
kana, sulkuihin merkitty: (*) käytetty  soveltuessaan.
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Liite 6. Tapausten ryhmittelyt samankaltaisuus-erilaisuusvertailulla
kahdessa vaiheessa sekä regressionanalyysillä henkilökohtaisten mit-
talukujen laskemisen jälkeen

R yh mä ko k o
1 . va ih eessa
(henk ilöä )

R yh mien  mä ärä  1 .
v aih eessa
(kp l)

T ap au ksia ry h -
m issä  1 . v aih eessa
y hteensä (henk .)

K um ulatiivinen 
sum m a 1. v a ih ees-
sa (h en k .)

8 –1 1 5 4 7 4 7

3 –4 4 1 5 6 2

1 –2 9 1 2 7 4

R yh mä ko k o
2 . va ih eessa
(henk ilö ä)

R yh mien  mä ärä  2 .
v aih eessa
(kp l)

T ap au ksia  2 . v ai-
h eessa yh teensä
(henk ilöä )

K um ulatiivinen 
sum m a 2. v a ih ees-
sa (h en k ilöä )

 23 –2 6 2 4 9 4 9

  9 –1 0 2 1 9 6 8

  6 1 6 7 4

3. Ryhmien sijoittaminen elämässä selviytymisen mukaan järjestysasteikolla

R yh mien  sanalli-
n en  k uv au s

R yh mät järjesty sas-
teiko lla

T ap au ksia ry h missä
(henk ilö ä)

K um ulatiiv in en 
sum ma (h en kilöä)

P arhaiten men es-
tyn eet

5 . 1 0 1 0

E rittäin  h yv in
selviyty n eet

4 . 2 3 3 3

H yv in  selv iy ty n eet 3 . 2 6 5 9

E i ko vin  h yv in
selviyty n eet

2 . 6 6 5

R atk aisematto mia
o ng elmia

1 . 9 7 4

Y hteensä 5  ryh mää 7 4 7 4

4. Järjestyksen tarkentaminen regressioanalyysillä

H en kilö iden elä-
m ässä selv iy tym i-
sen  k uv aus

Järjesty sasteik olliset
m ittalu v ut
(regressio pisteistä)

T ap au sten määrä K um uloitum in en
h en kilö ittäin  ja
ryh mittelemättä

K uten  y llä 0 ,6 7– 5,0 5 jatku mo 7 4 7 4
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Liite 7. Henkilökohtaisiin elämässä selviytymisen estimaatteihin mer-
kittävimmin vaikuttaneet elämänlaatumuuttujat. Mittalukujen regres-
sioyhtälö standardisoiduin kertoimin.

Riippumaton muuttuja
Bet a- ker-

roin
S td . po ik-

k ea ma 
t -a rv o M erkits e-

v yy st as o
p <

V ak io 0 ,0 0 0 ,0 33 0 ,1 3 0 ,8 9

A mm attik ou lu tus 
( Rauh alan as teiko lla)

0 ,3 3 0 ,0 54 6 ,1 5 0 ,0 00 

Työ ttöm y ys 
( kaus ien  y hteis pitu u s
k uu k au sin a) 

- 0,31 0 ,0 38 - 8,15 0 ,0 00 

A hd is tu n eisu u s, its e-
luo ttam u ks en  p uu te –
its eluo ttam us , its etun to 
h yv ä (1 – 5) 

- 0,25 0 ,0 46 - 5,36 0 ,0 00 

A mm atti
( Rauh alan as teiko lla)

0 ,2 0 0 ,0 59 3 ,4 7 0 ,0 01 

S uk ulais - ja ys tävy y s -
s uh teid en ylläp ito (1 –5 ) 

0 ,1 9 0 ,0 36 5 ,3 3 0 ,0 00 

Toimeen tulo ( 1– 5) 0 ,1 4 0 ,0 45 3 ,0 4 0 ,0 03 

S iv iilis ääty 
( yk sinäinen, av o-  tai
avioliitos s a, 1 –3 ) 

0 ,0 8 0 ,0 37 2 ,1 4 0 ,0 4

S elitys aste  =  0 ,9 1 8                                  K es kiv ir he ( S E)  = 0,28 12 

( Ko ko naiss elitys os uu s : RS Q , ad ju s ted)       

H av ainto jen luk um äär ä 73    1) 

1) 74:nnen henkilön mittaluku on ajettu toisessa ajossa ilman perhesuhdetietoa.
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Liite 8. Isän ja äidin sosiaalisen aseman yhdistelmämuuttujat

Sosiaaliluo-
kan muuttu-
ja

Lataus Kommunali-
teetti

Faktorin
ominaisarvo

Varianssista
%

Isä

P er in t. so s.lk
( 1– 4) 

0 ,9 9 0 ,9 8 3 ,2 8 9 8,2

U ud et lk :t,
Roo sin p oh -
jalta

0 ,9 0 0 ,8 2

A mm . ar -
v os tu s, Rau -
h alan 

0 ,7 1 0 ,5 1

H uo ltajan  lk
( per in t.)

0 ,9 9 0 ,9 8

Äiti

P er in t. so s.lk
( 1– 4) 

0 ,9 3 0 ,8 6 2 ,8 8 9 9,7

U ud et lk :t,
Roo sin p oh -
jalta

0 ,8 1 0 ,6 6

A mm .ar-
v os tu s, Rau -
h alan 

0 ,8 0 0 ,6 5

H uo ltajan  lk
( per in t.)

0 ,8 4 0 ,7 1



380 Tuulikki Kärkkäinen



Liitteet 381

Liite  9 b.  Opettajien arvioimien koulukäyttäytymispiirteiden rotatoi-
maton faktorianalyysi (pääakseliratkaisu). Myönteisenä pidetyn koulu-
käyttäytymisen muuttuja, faktori 1 (luku 4.4.5. taulukko 4–7).

Muuttuja Kommu-
naliteetti

I ts eluo ttamu s  ja vap au tun eisu u s 0 ,6 2

I lo is uu s  ja tas ap aino is uu s 0 ,7 1

Tav oitteellis uu s ja itsek ur i 0 ,8 8

K es kitty misk y ky  ja p itkäjän n itteis y ys 0 ,8 4

Tottelem in en  ja h yv in käy ttäytym inen 0 ,6 7

S os iaalisu us  ja tois ten h uo m io on  o ttamin en 0 ,8 2

V elttou s  ja its ek ur in  p uu te 0 ,7 1

K es kitty misk y vy n pu u te ja ly hy tjän nitteis yy s 0 ,7 6

Fak t ori O mina is a rv o V aria at ios ta  % K umulat iiv in en  %

1 5 ,1 4 8 1,4 8 1,4

2 0 ,8 2 1 3,0 9 4,3

3 0 ,3 3 5 ,2 9 9,6

4 0 ,0 3 0 ,4 1 00 ,0 

 (Jatkuu seuraavalla sivulla)
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Fakto ri mat ri i si 
Muutt uj i en l a ta ukse t  f akt or il la  1

Muuttuja /  Faktori

(numerot viittaavat taulukkoon 4–7)

1
My ön teisen  k oulu-
käyttäy tym isen
faktori (s iirretty 
taulukko on  4– 7)

I ts eluo ttamu s  ja vap au tun eisu u s   6 a) 0 ,7 0

I lo is uu s  ja tas ap aino is uu s   5 a) 0 ,7 7

Tav oitteellis uu s ja itsek ur i   1 a) 0 ,9 0

K es kitty misk y ky  ja p itkäjän n itteis y ys    3a) 0 ,8 6

Tottelem in en  ja h yv in käy ttäytym inen   4 a) 0 ,8 1

S os iaalisu us  ja tois ten h uo m io on  o ttamin en    2 a) 0 ,8 9

V elttou s  ja its ek ur in  p uu te   1 b) - 0,71 

K es kitty misk y vy n pu u te ja ly hy tjän nitteis yy s    3 b) - 0,75 

N = 74
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Liite 10. Isovanhempien, vanhempien ja päähenkilöiden liikkuvuus
sosiaaliluokasta toiseen. Lukumäärät.

Läh tö luo k k a I so v an -
h em p ie n
t ie de t t y
a mm a-
tin mu k ai-
n en  s os i-
a aliluo k-
k a (h uo l-
tajan  m u-
k aa n pe r -
h eittäin) 

V an he m -
p ie n t ie det -
t y so siaa -
lin en 
liikk uv uu s
läh tö lu o -
k as ta 
( T =  ty ö -
v ä es tö ön ,
 P =  p ien -
y r ittä jiin ,
 K  =  k e sk i-
lu ok k a an ) 

Sos ia alise n
liikk uv uu de n
a vu lla
e st imoit u
v an h em p ie n
s os ia a liluo k -
k a

V an h em pien 
t ie de tt y  am -
m atin mu k ai-
n en  s os iaa -
liluo kk a 
( hu oltajan 
m uk aa n
p er he ittäin) 

Las te n
( tu tk im .
p ää h en k.)
t ie det ty 
s os ia alin en 
liik k uv uu s
läh tö lu o -
k as ta 
k ou lu tuk -
s en  m u -
k aa n

Las te n
( tu tk im .
p ää h en k.)
t ie de t t y
a mm atin -
m uk ain en 
s os ia a-
liluo k k a
v . 19 94 
 1) 

Työ vä es tö

 = T

 31  T  1 6

 P   3

 K  1 2

 T  3 2    36  T  1 9

 P   6

 K  1 1

 T  3 5

Pie ny rittä jä t

 = P

  8  T   5

 P   1

 K   2

 P   4    10  T   5

 P   2

 K   3

 P  1 1     2 )

K es kilu o k k a

 = K

  9  T   1

 P   -

 K   8

 K  2 4    28  T  1 1

 P   3

 K  1 4

 K  28

3 )

Maa nv iljeli-

jät

 = M

 12  T  1 0

 P   -

 K   2

 M   -     -      -      -

Ede llis e t

y htee ns ä  60     6 0     6 0    74     7 4     7 4

Ei tieto a  88     8 8     8 8     0      0      0

K aikk i y ht. 1 48 1 48 1 48 7 4 7 4 7 4

1) Tässä luvut on laskettu poikkeuksellisesti koulutusammatin mukaan silloin, kun on
pitänyt valita samalla henkilöllä koulutusammatin ja jossakin vaiheessa yrittäjäksi
siirtymisen väliltä, esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, mutta siir-
tynyt myöhemmin perheyritykseen. Tällaisista tulkintatilanteista johtuu, että yrittäjyy-
destä esitetyt luvut näkökannasta riippuen voivat poiketa toisistaan..

2) Sosiaaliluokkaa osoittavassa luvussa ovat tässä perheen pääasiallisen toimeentulon
mukaan mukana ne tutkimuksen päähenkilöt, jotka hoitivat kotona lapsiaan ja joilla ei
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ollut tutkimusajankohtana v. 1994 omaa muuta ammattia mahdollisesta koulutukses-
taan huolimatta. Varsinaisia yrittäjiä oli päähenkilöistä 8 (11 %, N 74). Ottaen huo-
mioon kohdan 3) huomautuksen, yrittäjiä olisi 12 (16 %) kaikista.

3) Luokat eivät ole toisensa poissulkevia sikäli, että samalla henkilöllä voi olla sekä
ammatillinen asema yrityksessä että hän voi kuulua samalla yrityksen pääomistajiin.
Lukuun sisältyy yksi, joka ammattinimikkeensä ja koulutuksensa perusteella oli luoki-
teltava ylempiin toimihenkilöihin, mutta oli samalla yrityksen pääomistajia.
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Liite 11. Lasten ja heidän vanhempiensa koulutuksen ja ammatin yh-
teydet edellisen sukupolven koulutukseen ja ammattiin

                                   Ta rkas te lta va t   sukupolve t 

Ä id in I sä n Lap s en  1) Ä id in I sä n Lap s en  1 )

Tar ka st e lt av a a
e de lt äny t suku-
polvi:

K oulutus ta so  (1 –8 ) k or re laa tio A mmat in ar vo s tus (Rau h alan  a st.)
k or re la a tio

V an he mp ien 
k ou lu tu s ta so ,
y hd is te tty  m u uttu ja 
( 0– 14 )

0 ,5 0
* * *
( 56 )

0 ,4 4
* ** 
( 55 )

0 ,4 1
* ** 
( 74 )

0 ,3 9
* *
( 56 )

0 ,3 2
* 
( 55 )

0 ,3 4
* *
( 74 )

Ä id in  k o ulutu sta s o
( 1– 7) 

0 ,4 2
* *
( 56 )

0 ,3 6
* *
( 54 )

0 ,4 3
* ** 
( 74 )

0 ,3 7
* *
( 56 )

 -
0 ,3 4
* *
( 74 )

I sä n   k ou lu tus ta s o
( 1– 7) 

0 ,4 9
* ** 
( 55 )

0 ,3 9
* *
( 52 )

0 ,2 4
* 
( 74 )

0 ,3 5
* *
( 55 )

0 ,2 8
* 
( 52 )

 -

V an he mp ien  s o s.
a se ma  ( y hd is tetty 
f ak to rim uu ttu ja )

0 ,3 4
* *
( 33 )

0 ,3 3
* *
( 27 )

0 ,2 4
* 
( 74 )

0 ,3 2
* *
( 33 )

 -  -

Ä id in  s o siaa liluo k -
k a (p er intein en ,
1 –4 )

0 ,4 7
* *
( 33 )

0 ,4 4
* 
( 27 )

0 ,2 1
* 
( 74 )

0 ,4 9
* *
( 33 )

 -  -

I sä n so s ia alilu ok k a
( pe rin teine n,

1 –4 )

0 ,6 5
* ** 
( 30 )

0 ,4 3
* 
( 27 )

 - 0 ,4 7
* *
( 30 )

 -  -

Merkitsevyys: *** = erittäin merkitsevä, ** = merkitsevä ja * = melko merkitsevä
yhteys. Suluissa havaintojen määrä.

1) Lapsella tarkoitetaan tutkimuksen päähenkilöä
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Liite 12 a. Koulutustavoitteita koskeneet kysymykset vanhemmille v.
1976.

Millaisen koulutuksen pyritte lapsellenne/lapsillenne saamaan (tai jo on)?

Pohja ko ulutus J at ko ko ulutus 
Koulutustavoite

K an sa la is-
k ou lu 

K es kiko u lu Luk io A mm attiin
v alm is ta v a
k ou lu  ta i
o pisto

Y liop is to
tai k or k ea -
k ou lu 

 Mu u

K ys eise lle  la ps elle 
1 )

Muille   2 )

             3) 

             4) 

Liite 12 b. Tavoitteita koskeneet kysymykset tutkimuksen päähenki-
löille v. 1976

  a) Millais een  k ou lup oh jaan täh täät? ( kesk iko ulu ? lu kio ? jn e.) 
_ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ _

  b ) Millais een  amm attiin  h aluat?
_ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ _

  c) Mitä muita asioita haluat tulevaisuudessa saavuttaa?
__________________________________________________________
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Li it e 1 4 a . La pse n o ma  ko rke ak oul u- ta i a mma ti lli nen  k oul utu st aso ta-
vo it e h uol ta jan  so siaa li luo kan  muka an

V an hemp ien
a mmat in -
muk ain en 
s os ia a liluo k-
k a perh ei-
d en  luk u -
mää rä (%
p erh eis t ä) 

Pää henk ilön 
k ou lu tu s ta so - 
t av oit e:  t yö n -
t ek ij äa mmat t i
luk umää rä
(  % läh t ö-
luo ka st a) 

Pää henk ilön 
k ou lu tu s ta so - 
t av oit e:  t oi-
mih en k ilöa m-
mat t i lu ku -
mää rä  ( %
läh tö luo ka st a )

Ei os an n ut 
s an oa  t a v oi-
t et t aa n (1 .
t ut k imus v ai-
h e, v . 1 97 6) 
 lu ku mä ä rä
( % lä ht ö -
luo ka st a) 

Y ht een s ä

luk umää rä
( %) 

Työ väes tö
luk um äär ä 36 
 (4 9 %) 

1 6
( 4 4 %) 

1 4
( 39  %)

6 
( 17  %)

3 6
( 10 0 %) 

Y rittäjät
luk um äär ä 10 
 (1 4 %) 

1 1 )

( 10  %)
7 

( 7 0 %) 
2 1 )

( 20  %)
1 0

( 10 0 %) 

K es kilu o kk a
luk um äär ä 28 
( 38  %)

6 
( 22  %)

1 8
( 6 4 %) 

4 
( 14  %)

2 8
( 10 0 %) 

Y hteens ä
luk um äär ä 74 
( 10 0 %)  2 )

2 3
( 31  %)

3 9
( 5 3 %) 

1 2
( 16  %)

7 4
( 10 0 %) 

1 ) Lu vu t o vat k arkeasti su u ntaa an tavia ja on  merk itty, k o sk a k äänteisesti niid en  y htein en 
o su us o n  suu ruu sluo k kaa 1 00 –7 0 %  =  y h teen sä 30  % .
2 ) Vanh em p ien lu o kituk sessa m olemp ien amm atit oliv at mu k an a, m u tta isän ja äidin 
amm atin m uk aisten so siaaliluo kk ien  p oik etessa to isistaan lap sen  tav oitteen lu o kittelu pe-
ruste o li en sisijaisesti isän  am matti (yleen sä merk itty hu oltajak si), ja äidin  o llessa hu o l-
taja, äidin amm atti. A mm atillisissa k o ulutustasotav oitteissa yrittäjyy ttä ei tietenk ään 
v oinu t o lla, jo ten siltä osin  tavo itteiden v ertailtav uu s k ärsii. Lisäk si pien ten  h av ain to -
m äärien  prosenttilu v ut o v at v ain  suu n taa an tav ia ja n iid en  su uruu sluo kk a m ääräy ty y
iso mp ien  jään nö serän ä.
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Li it e 1 4 b. Is än sos ia ali luo ka n y hte ys  va nhe mmill a h ei dän  la ps ens a s uh-
te en  ol lei si in kou lutu st avo itt ei sii n

Isä n so sia a -
liluo kk a 

L uk um ää rä
(va stan n eet)

V an h em pien  ko u-
lutustav oitteet

lap selle
(kesk ia rvo )

K eskivirh e M oo di

 1 2 6 4 ,9 0 ,2 4 4 

 2 5 5 ,0 0 ,6 3 4 

 3 1 2 5 ,8 0 ,3 2 7 

 4 9 6 ,1 0 ,5 1 7 

K a 2,0 5 2 5 ,3 0 ,1 9 4 

Li it e 1 4 c . Äi din  so si aal ilu ok an yht ey s v anh emmil la he idä n l ap sen sa
su ht een  ol le isi in ko ulu tu sta voi tt eis iin 

Ä id in  so siaa -
liluo kk a 

L uk um ää rä
(va stan n eet)

V an h em pien 
k ou lu tu stav oit-

teet la p selle
(kesk ia rv o)

K eskivirh e M oo di

 1 2 5 4 ,9 0 ,2 4 4 

 2 4 4 ,8 0 ,7 5 4 

 3 1 8 5 ,8 0 ,3 1 7 

 4 5 6 ,2 0 ,5 8 7 

 Ka 2 ,0 1 5 2 5 ,3 0 ,1 9 4 

S osiaalilu ok k ien selitys: 1  =  ty öv äestö , 2 =  p ien yrittäjät,  3 = alemm at to im ih enk ilö t, 4  = 
y lemm ät to im ihenk ilö t. K o ulutustav oiteluo kitu s: 1– 8 .
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Liite 15. Tutkimuksen päähenkilöiden korkeakoulu- tai ammatillinen
koulutus vanhempien koulutuksen mukaan

P ää henk ilöid en  k ou lutus
M olem pien
v an hemp ien
k ou lutusta so 

A mm atillin en 
tutk in to pu uttuu 

lkm    %  van-
h em p ien
k ou lutuk sen
m uk aan

A mm attik ou lu-
tai o p isto-as-
teen tu tk in to
lkm    %  van -
h em p ien
k ou lutuk sen 
m uk aan

K orkeak ou -
lututk in to 

lkm    %  van -
h em p ien
k ou lutuk sen
m uk aan

Y hteensä

 N     % 

M olem milla
p erusaste

8      (3 1) 1 8   (6 9) - 2 6  (10 0 )

A in ak in  to i-
sella am ma-
tillin en  tutk in -
to

5      (1 8) 2 1   (7 5) 2       (7) 2 8  (10 0 )

A in ak in  to i-
sella ko rk ea-
k ou lututk in to 

5      (2 5) 8    (4 0) 7      (3 5) 2 0  (10 0 )

Y hteensä 1 8     (24 ) 4 7   (6 4) 9     (1 2 ) 7 4  (10 0 )
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Li it e 1 6 b. Ko rke ako ul u- tai  a mma til li nen  ko ul utu s s uk upu ole n ja en-
si mmäis en tu tki musva ih een  ko ul ulu oka n muk aan . Jat kuu  s eur . s iv ull a.

Liite 1 6b jatku u
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T oisen luo kan  p ojista hak eu tui k au p allisen  alan  k ou lutuk seen 6 (43  % , N  =  1 4 ) ja to isen 
luo kan p ojista vain  yk si (N  =  1 4 ). V astaav asti to isesta lu ok asta h ak eu tu i tek n isen  alan 
k ou lu tuk seen  9 (6 4  % ) ja to isesta lu o kasta v ain k ak si. T oisen  luo kan  p ojat valitsiv at siis
k uu si k ertaa useamm in  k aup allisen  alan  k u in  toisen  lu ok an  p o jat. Vastaavasti toisen 
luo kan p ojat hakeutu iv at 4 ,5  kertaa useam min tek nisen  alan  k ou lu tuk seen ku in to isen
luo kan p ojat. E dellisten  vertailujen  peru steella v oidaan arvio id a, että p oik ia, jo iden
v alin taan saattoi vaik uttaa ratk aisev astik in  to vereiden am m atin v alin ta, o li 43  %  kaik ista
p ojista: (6 - 1 )/14  + (9  - 2)/1 4  =  1 2 /2 8 = 0 ,4 3.
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Li it e 1 7. La psu ude n kou lumen est ys my öhe mmä ss ä e lämäs sä sel vi ytymi -
se n muk aan 

Elä mäs sä 
s elv iy ty -
min en 

( mitt alu -
v uin) 

Luk umää -
rä

Luk ua in ei-
d en  k es k i-
a rv oj en 

k es k ia rv o
1 )

K es kivirhe K es kiar-
v oj en 

v aiht elu-
v äli

M oo di

4 ,5 –5 ,1 9 8 ,7 4 0 ,2 8 7 ,2 –9 ,8 8 ,4 

3 ,5 –4 ,4 2 5 7 ,1 7 0 ,2 3 5 ,3 –9 ,2 7 ,8 

2 ,5 –3 ,4 2 5 6 ,2 5 0 ,1 7 5 ,1 –8 ,2 6 ,6 

1 ,5 –2 ,4 6 7 ,0 8 0 ,4 7 6 ,2 –8 ,9 6 ,3 

0 ,7 –1 ,4 9 5 ,7 8 0 ,2 6 4 ,9 –7 ,4 6 ,2 

Y ht. 7 4 6 ,8 7 0 ,1 5 4 ,9 –9 ,8 6 ,2 

K ou lu men esty k sen mittarin a lu ku ain eid en  k esk iarv o  (19 76  kevätlu ku kau si)
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Li it e 1 8.  Laps i-v an hempis uh tei den  f rek ven ss it ja su hte ell is et osu ud et

Ä it is uh d e I sä su hd eLuo kit us 

F rekv en ss i O su us  k aik is -
ta %

F rekv en ss i O su us  k aik is -
ta %

1  ( heik k o) 7 9 ,5 5 6 ,9 

2  ( melk o 
h eikk o) 

5 6 ,9 5 6 ,9 

3  ( siltä v ä-
liltä)

0 0 ,0 1 2 1 6,4

4  ( melk o 
h y v ä) 

1 8 2 4,7 2 0 2 7,4

5  ( hy vä) 1 8 2 4,7 1 6 2 1,9

6  ( hy vin 
h y v ä) 

2 5 3 4,2 1 5 2 0,5

Y hteens ä 7 3 1 00 ,0 7 3 1 00 ,0 
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Li it e 1 9.  Elämäss ä sel viy ty min en 34 –35 -vu od en ikä än  me nne ss ä k oulu -
ik äi senä  a rvi oidu n van hemmu us- kas va tta juu de n, la psi -v anh emp i- suh tei-
de n, mu kaa n

Ä it is uh d e
k ou lu iä s s ä

( 1– 6) 

Luk u mää rä Elä mäs s ä selv iy -
t ymin en ,
k es kiarv o

K es kivirh e

6 
5 
4 
3 
2 
1 

2 5
1 8
1 8
0 
5 
7 

3 ,5 
3 ,6 
3 ,1 
- 

2 ,9 
2 ,1 

1 ,1 
1 ,0 
1 ,1 
- 

1 ,0 
0 ,9 

I sä s uh d e
k ou lu iä s s ä

( 1– 6) 

Luk u mää rä Elä mäs sä  s elv iy -
t ymin en ,
k es kiarv o

K es kivirh e

6 
5 
4 
3 
2 
1 

1 5
1 6
2 0
1 2
5 
5 

3 ,5 
3 ,5 
3 ,6 
2 ,9 
2 ,1 
2 ,4 

1 ,1 
0 ,9 
1 ,1 
1 ,0 
1 ,2 
1 ,2 
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