
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abiturienttien koulutussiirtymä kilpailukyvyn eetoksessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Yleinen ja aikuiskasvatustiede 
Pro gradu -tutkielma 30op 
Kasvatustiede 
Syyskuu 2020 
Emma Raessalo 
 
Ohjaaja: Kristiina Brunila 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Tekijä - Författare - Author 
Emma Raessalo 
Työn nimi - Arbetets titel 
Abiturienttien koulutussiirtymä kilpailukyvyn eetoksessa 
Title 
The school transition of high school seniors in the competitive ethos 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kasvatustiede 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Kristiina Brunila 

Aika - Datum - Month and year 
09/2020 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 
55 s + 2 liites. 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
Vuonna 2020 tuli voimaan Juha Sipilän hallituksen toimeenpanema korkeakoulu-uudistus. 
Uudistuksen tarkoitus oli muun muassa aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta sekä poistaa 
tarve osallistua valmennuskursseille. Uudistuksen taustalla vaikuttivat kilpailukyky-
yhteiskunnan ideaalit sujuvista siirtymistä ja yrittäjämäisen ideaalin mukaisesta toiminnasta. 
Valmennuskurssien arvellaan kuitenkin siirtyvän vain alemmas ja aiheuttavan lisäpaineita yhä 
nuoremmille opiskelijoille.  
 
Tämän tutkielman tarkoitus oli tarkastella siirtymävaiheessa olevia abiturientteja, jotka haki-
vat korkeakouluun uudistuneessa korkeakouluhaussa. Tarkoitus oli selvittää, miten kilpailu-
kyvyn eetos vaikutti nuorten siirtymään, ja miten abiturientit perustelivat maksullinen lisä-
opetuksen tarvetta siirtymässä. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu tällaisella tutkimusasetel-
malla, mutta samankaltaisia tutkimuksia on tehty valmennuskursseille osallistuvista. Aiem-
mat tutkimukset ovat osoittaneet, että maksullinen lisäopetus mielletään luonnollisena osana 
onnistunutta siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun, ja onnistunut siirtymä vaikuttaisi 
edellyttävän yrittäjämäisiä ominaisuuksia. 
 
Tutkimusaineiston keruu toteutettiin talvella 2020 yksilöhaastatteluina, jotka olivat teema-
haastatteluja. Tutkimukseen haastateltiin viittä abiturienttia, jotka osallistuivat Helsingin 
seudun kesäyliopiston abikursseille. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin keinoin.  
 
Tulosten mukaan kilpailukyvyn eetos vaikutti vahvasti abiturienttien siirtymässä. Vaikutus 
ilmeni yrittäjämäisen ideaalin mukaisena toimintana sekä koulutuksen välinearvon korosta-
misena. Maksullinen lisäopetus miellettiin luonnolliseksi osaksi siirtymää, ja sen nähtiin tar-
joavan esimerkiksi tärkeää lisätukea korkeakouluhaussa. Tulosten valossa näyttääkin siltä, 
että valmennus siirtyy korkeakoulu-uudistuksen myötä alemmas, ja uudistus vaatii opiskeli-
joilta yrittäjämäisen ideaalin mukaista toimimista onnistuneen siirtymän varmistamiseksi.   
 

Avainsanat - Nyckelord 
abikurssi, diskurssi, korkeakoulureformi, siirtymä, valmennuskurssi, yrittäjäminä 
Keywords 
discourse, entrepreneurial self, preparatory course, school reform, transition 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Educational Sciences 
Tekijä - Författare - Author 
Emma Raessalo 
Työn nimi - Arbetets titel 
Abiturienttien koulutussiirtymä kilpailukyvyn eetoksessa 
Title 
The school transition of high school seniors in the competitive ethos 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Educational Science 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Kristiina Brunila 

Aika - Datum - Month and year 
09/2020 

Sivumäärä - Sidoantal - Number 
of pages 
55 pp. + 2 appendices 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
In 2020, the government of Juha Sipilä implemented a reform in higher education. The mea-
ning of the reform was to bring forward the starting of university studies as well as remove the 
need to participate in preparatory courses. The ideals of the competitive society were influen-
cing in the backround of the reform. Instead of disappearing, the preparatory course markets 
will presumably transform into courses offered for even younger students at earlier stage, thus 
causing extra pressure to younger students.  
 
The aim of this thesis was to study high school seniors who applied to universities under the 
new reform. The aim was to examine how the competitive ethos affected their transition as 
well as how they reasoned the need to participate in preparatory courses as a part of the tran-
sition. This topic has not been researched before in this research frame, however similar stu-
dies have been conducted of students participating in preparatory courses. Former studies 
show that preparatory courses are perceived as a normal part of transitioning from secondary 
education to tertiary education. Studies also show that successful transition seems to require 
entrepreneurial characteristics.  
 
The research data was collected in the winter of 2020 through semi-structured interviews. 
Altogether five senior students, who participated in preparatory courses in Helsinki Summer 
University, were interviewed. The data was analysed with discourse analysis. 
 
The competitive ethos affected the transitioning strongly. The impact is evident in the notion 
of entrepreneurial self as well as in emphasizing the instrumental value of education. The 
preparatory courses give important support in the application to universities thus it’s viewed 
as a natural part of the transition. As a conclusion, the preparatory course market will not di-
sappear, only transform into courses offered for even younger students. As a result of the re-
form, students are required to act as an entrepreneurial self in order to secure a successful 
transition.  
 Avainsanat - Nyckelord 
abikurssi, diskurssi, korkeakoulureformi, siirtymä, valmennuskurssi, yrittäjäminä 
Keywords 
discourse, entrepreneurial self, preparatory course, school reform, transition 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 
 
 

 



 

 

 
Sisällys 
 

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 1 

2 KOULUTUS KILPAILUKYKY-YHTEISKUNNASSA ................................................ 4 
2.1 Koulutus ja kilpailukyvyn eetos ....................................................................... 6 
2.2 Koulutusreformina korkeakoulu-uudistus ........................................................ 8 
2.3 Yrittäjäminä koulutuspolitiikan ihanteena ...................................................... 10 

3 NUORTEN KOULUTUKSELLISET SIIRTYMÄT ................................................... 14 
3.1 Yrittäjäminä ihanteena siirtymässä ............................................................... 17 
3.2 Piilokoulutus osana siirtymää ........................................................................ 18 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET .......................................... 22 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ................................................................................ 23 
5.1 Aineiston analyysiprosessi ............................................................................ 27 

6 TUTKIMUSTULOKSET ......................................................................................... 30 
6.1 Siirtymävaihe kilpailukyvyn eetoksessa ........................................................ 30 

6.1.1 Koulutus välinearvona ......................................................................... 30 
6.1.2 Yrittäjäminä siirtymässä ...................................................................... 32 

6.2 Maksullinen lisäopetus .................................................................................. 35 
6.2.1 Erilaista tukea ...................................................................................... 36 
6.2.2 Itsestäänselvyys vs. ei-välttämätön ..................................................... 38 
6.2.3 Epätasa-arvoista, mutta kaikkien oikeus? ........................................... 40 

7 POHDINTA ........................................................................................................... 43 

LÄHTEET ...................................................................................................................... 47 

LIITTEET ...................................................................................................................... 52 



 

 1 

 
1 Johdanto 

 

”Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa linjannut kor-

keakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä. Korkeakoulut uudistavat valinta-

koemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opin-

tojen aloitusta. Todistusarvosanoihin perustuvaa opiskelijavalintaa lisätään. Pää-

sykokeita muutetaan siten, etteivät ne edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. 

Hakeminen helpottuu ja tarve osallistua valmennuskursseille poistuu.” (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2017.)  

 

Tämä katkelma luo pohjan koko pro gradu -tutkielmalleni. Suomessa on viime 

vuosina korkeakoulutuksen saralla toteutettu useita koulutusreformeja, joista 

pääsykoeuudistus on vain yksi. Uudistuksessa korkeakoulujen valintakokeet 

muuttuvat vuoteen 2020 mennessä siten, ettei niissä menestymiseen tarvita 

valmennuskursseja tai pitkää valmistautumista, vaan suurin osa opiskelijoista 

valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Vaikka muitakin väyliä yli-

opistoon tarjotaan, pääsykoeuudistuksen myötä suuri enemmistö opiskelijoista 

valitaan ylioppilastodistuksen perusteella, mikä asettaa opiskelijat eriarvoiseen 

asemaan ja siirtää paineita opiskelusta yhä nuoremmille.  

 

Uudistuksen tarkoituksena on nopeuttaa siirtymää toiselta asteelta korkeakou-

luun, sekä esimerkiksi vähentää kalliiden valmennuskurssien käyttöä. Refor-

mien taustalla vaikuttaa kuitenkin uusliberalistinen koulutuspolitiikka ja kilpailu-

kyvyn eetos, joka korostaa taloudellisia intressejä, esimerkiksi pyrkimällä no-

peuttamaan nuorten työelämään siirtymistä. Uudistuksessa mainitaan, että tar-

ve osallistua valmennuskursseille poistuu, mutta tosiasiassa se todennäköisesti 

vain muovaa valmennuksen tarvetta. Esimerkiksi Kosusen (2019) mukaan 

aiemmin laajamittaisesta pääsykokeisiin valmentavasta kurssikentästä siirryttä-

neen enenevissä määrin erilaisten abikurssien suuntaan, mikäli korkeakoulut 

onnistuvat muovaamaan pääsykokeensa suuntaan, jossa pitkä valmistautumi-

nen ja näin ollen siihen liittyvä valmennuskurssi tulevat tarpeettomiksi. On siis 

syytä olettaa, että myös valmennusbisnes seurailee näitä askelmerkkejä.  
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Opiskelupaikoista yliopistossa on myös aina ollut kova kilpailu, ja siksi moni yhä 

edelleen osallistuukin valmennuskurssille valmistautuessaan valintakokeisiin. 

Valmennuskurssien hyödyntämistä korkeakoulutukseen hakeutumisessa Suo-

messa on kuitenkin tutkittu vähän, ja abikursseja ei juurikaan, vaikka abikursse-

ja on tarjottu jo pidemmän aikaa. Nyt aihe on kuitenkin ajankohtainen, koska 

valmentautuminen siirtyy todennäköisesti pääsykoeuudistuksen myötä nuo-

remmille abikurssien ja jopa lukioon valmentavien kurssien muodossa. Tämä on 

ongelmallista monin tavoin, kuten sosioekonomisen taustan vaikutuksen lisään-

tymisen sekä paineiden siirtymisen myötä yhä nuoremmille.  

 

Aihe kiinnostaa minua ja sitä on tärkeä tutkia, sillä uudistuksen tarkoitus on vä-

hentää valmennuskursseille osallistumisen tarvetta, mutta todennäköisesti val-

mentautuminen siirtyy kuitenkin vain alemmaksi toiselle asteelle, mikä aiheuttaa 

ristiriidan. Lisäksi erilaisia koulutuspoliittisia uudistuksia tulisi tutkia heidän nä-

kökulmastaan, joita ne koskevat, eli tässä tapauksessa abiturienttien. Uudistus 

myös aiheuttaa paineita tulevaisuudesta yhä nuoremmille, kun päätökset omas-

ta alasta tulee tehdä aikaisemmin. Lisäksi maksullisen lisäopetuksen mahdolli-

nen normalisoituminen osaksi korkeakouluhakua on huolestuttavaa sen oppilai-

ta eriarvoistavan vaikutuksen takia.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen siis uudistunutta korkeakouluhakua, ylioppi-

laskokeisiin ja sitä kautta korkeakouluhakuihin valmentavien abikurssien ja val-

mennuskurssien merkitystä korkeakouluhaussa abiturienttien näkökulmasta, 

kilpailukyvyn eetoksen kontekstissa. Tutkimukseen on valittu viisi Helsingin 

seudun kesäyliopiston abikursseille osallistunutta abiturienttia, jotka aikovat ha-

kea yliopistoon keväällä 2020. Pohdin haastattelujen myötä, millaisena siirtymä 

toiselta asteelta korkeakouluun näyttäytyy abiturienteille reformin myötä, miten 

abiturientit perustelevat abikursseille sekä valmennuskursseille osallistumis-

taan, sekä miten kilpailukyvyn eetos ilmenee näkemyksissä siirtymästä. 

 

Esittelen aluksi tutkimukseni kontekstin eli yhteiskunnan siirtymisen hyvinvoin-

tiyhteiskunnasta kilpailukyky-yhteiskuntaan, ja sen ilmenemisen nykyisessä 

koulutuspolitiikassa, jonka myötä korkeakouluhakua tätä tutkielmaani kirjoitta-

essani (2019-2020) on uudistettu. Käsittelen tässä luvussa myös koulutuspolitii-
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kan ihannesubjektia, yrittäjäminää. Tämän jälkeen käsittelen nuorten koulutuk-

sellisia siirtymiä sekä maksullista lisäopetusta, joka on yhä enenevissä määrin 

läsnä siirtymissä. Teoriaosuuden jälkeen käsittelen tutkimuskysymyksiäni, tut-

kimusaineiston keruuta ja analyysia, ja luvussa 6 tutkimustuloksia. Tämän jäl-

keen käsittelen tutkimukseni luotettavuutta, tiivistän tutkielmani tulokset sekä 

pohdin erilaisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 Koulutus kilpailukyky-yhteiskunnassa 
 
Tässä luvussa esittelen tutkimukseni kontekstin. Tutkielmani kontekstin muo-

dostaa siirtymä hyvinvointiyhteiskunnasta kilpailukyky-yhteiskuntaan, sekä sen 

vaikutukset koulutukseen. Käsittelenkin tässä luvussa myös korkeakoulurefor-

mia, jossa näkyy vahvasti kilpailukyky-yhteiskunnan tavoitteet, sekä nykyisen 

koulutuspolitiikan ideaalia, yrittäjäminää.  

 
Vuosina 1980-2005 Suomessa toteutettiin monia yhteiskunnallisia uudistuksia. 

Julkishallintoa kevennettiin ja sitä alettiin johtaa uuden julkishallinnon oppien 

mukaisesti kuin liikelaitosta. Työttömyys ja työelämän paineet lisääntyivät, mikä 

johti perheiden kestokyvyn äärimmäiseen koetteluun. Aiemmin sääntelyn ja 

suunnittelun nimiin vannonut ja holhousta suosinut ajattelu- ja puhetapa vaihtui 

kaikilla elämänalueilla kilpailua korostavaksi. Ideologisesti tulkittuna kaikista tuli 

yrittäjiä. (Heiskala & Luhtakallio 2006, 7.) 

 

Suomen yhteiskunnallinen toimintamalli muuttuikin jyrkästi 1980- ja 1990-

lukujen taitteessa. Tällöin suunnittelutaloudellisen ajattelun korvasi kilpailukyky-

taloudellinen periaate. Edellisen vuosikymmenen suunnittelutaloudellisen puhe-

tavan marginaaliin kehittyi uudenlainen, kilpailua ja itseohjautuvuutta korostava 

lähestymistapa, joka mahdollistui 1990-luvun alun kriisin yhteydessä. Muutok-

sella on ollut syvälle käyvä vaikutus esimerkiksi suomalaisen kulttuurin, julkisen 

sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kehitykseen 1980- ja 1990-luvuilla. (Heiskala 

2006, 14–15; 24.)   

 

Ala-Suutarin (2006, 43) mukaan 1980-luvun jälkipuoliskolla alkoi rakennemuu-

tos, jonka myötä monilla sektoreilla on siirrytty julkishallinnon resurssiohjauk-

sesta markkinaohjaukseen. Uusi, erilainen korkeakoulupolitiikka alkoi tällöin 

hahmottua, ja saavutti lopullisen muotonsa 1990-luvun lamavuosien myötä. Täl-

löin korkeakoulutuksen tavoitteet joutuivat mukautumaan yhteiskuntapolitiikan 

yleisiin päämääriin, jotka erosivat suuresti hyvinvointivaltion rakentamisen aikai-

sista päämääristä. Suomalainen yhteiskunta joutui 1990-luvulla sopeutumaan 

integraation, kansainvälistymisen ja uusliberalistisen talouspolitiikan raameihin, 
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ja korkeakoulutukselle tämä uusi yhteiskunnallinen tilanne tarkoitti sitoutumista 

edistämään taloudellista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä. (Nevala 

1999, 226.) Tervasmäen ja Tomperin (2018, 166-167) mukaan uuden julkisjoh-

tamisen (NPM), tulosvastuun ja arvioinnin ideat omaksuttiin 1990-luvulla myös 

Suomessa osaksi ”kilpailukykyvaltion” koulutuspolitiikkaa, ja tätä on kutsuttu niin 

”murrokseksi” kuin ”käänteeksikin”. Muutoksia ei siis juurikaan kritisoitu, vaan 

ne nähtiin välttämättöminä ja positiivisinakin. 

 

Silvennoisen (2011, 69) mukaan kansainvälisestä kilpailukyvystä kehittyikin 

Suomessa 1990-luvun lopulla politiikkaa metaforisesti hallitsemaan pyrkivä kat-

tokäsite, jonka kautta yhteiskunnan eri osa-alueiden tuli määritellä itsensä, jotta 

ne pystyivät oikeuttamaan olemassaoloaan. Tämä koski myös koulutusta. 

 

2000-luvulla suomalaista koulutuspolitiikkaa onkin entisestään innoittanut tasa-

arvon tavoitteiden sijaan muunlaiset arvot, kuten kilpailuttaminen, tehokkuuden 

maksimointi sekä tulosohjaus (Nori 2011, 12). Tämä näkyy myös viimeaikaisis-

sa päätöksissä korkeakouluvalintaan liittyen, jonka tarkoitus on nopeuttaa nuor-

ten työelämään siirtymistä. Myös Pasasen (2015, 59) mukaan voimakkaat ta-

loudelliset argumentaatiot ovat edelleen jatkaneet tunkeutumistaan koulutuspo-

liittiseen keskusteluun koko 2000-luvun ajan. Argumentit ovat saaneet tukea 

muun muassa määrärahojen leikkauksista, koulutuspaikkojen supistuksista se-

kä heikentyneistä PISA-tutkimustuloksista. (Pasanen 2015, 59.) 

 

Rinteen ja Järvisen (2011, 81–82) mukaan koulutuspolitiikan maailmanlaajui-

sesta muutoksesta voidaan tunnistaa kolme historiallista aaltoa. Ensimmäises-

sä aallossa tapahtui koulutuksen yleinen ekspansio, jonka myötä koulunkäynti 

lisääntyi, ja koulutuksen portit alkoivat avautua myös aiemmin koulutuksen vai-

kutuspiirin ulottumattomissa oleville kansanryhmille, kuten alempien kansan-

ryhmien jälkeläisille, naisille ja vähemmistöille. Toisen aallon myötä kuljettiin 

kohti meritokraattista ajatus- ja toimintamallia, jossa nähtiin, ettei lasten koulun-

käynnin tule riippua hänen perheensä taustasta, vaan ensi sijassa lapsen omis-

ta kyvyistä ja haluista. Uusimassa kolmannessa aallossa on siirrytty kohti ns. 

vanhempainvallan ideologiaa, jonka taustalla vaikuttaa uusliberalistinen koulu-

tuspolitiikka. (Rinne & Järvinen 2011, 81–82.)  
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Koulutuspolitiikan kolmannessa aallossa Suomen tilanne on muuttunut poh-

joismaisen hyvinvointimallin mukaisesta koulutuspolitiikasta vahvasti oikealle. 

Kasvatus- ja koulutusjärjestelmän pitkiä perinteitä on muokattu päiväkodeista 

korkeakouluihin ja aikuisopintoihin. Rinteen ym. (2011, 83) mukaan vuonna 

1999 hyväksytty koululainsäädännön kokonaisuudistus sekä uusi yliopistolaki 

vuodelta 2009 ovat kaksi kulminaatiopistettä, joihin koulutuspolitiikan kolmas 

aalto ja tehdyt muutokset on kirjattu. Muutosten taustalla vaikuttaakin vahvasti 

uusliberalistinen koulutuspolitiikka. (Rinne ym. 2011, 82–83.) 

 

2.1 Koulutus ja kilpailukyvyn eetos 
 
Nykyaikana työelämää ja koulutusta puhutellaan rahan ja talouden kielellä. Tä-

män myötä on syntynyt kriisipuhe, jonka sisällä ajatellaan, että koulutus on 

ajautunut käännekohtaan osana laajempaa kapitalismin kriisiä. (Brunila, On-

nismaa & Pasanen 2015, 10.)  

 

Koulutus saa kapitalismissa uuden merkityksen työn luonteen muuttumisen 

myötä. Brunila ym. (2015, 12) toteavat, että Virenin ja Vähämäen (2011, 184) 

mukaan tämän kehityksen on nähty alkaneen 1970-luvun lopulla, jolloin inves-

toinnit ovat kääntyneet koneista ihmiseen sosiaalisena ja biologisena olentona. 

Ihmisen työkyvystä tulee aina koko ihmisruumiiseen saakka uusi hallinnan, 

kontrolloinnin ja ohjailun kohde. (Brunila ym. 2015, 12–13.) Joustavuudesta ja 

jatkuvasta oman itsensä ja osaamisensa kehittämisestä onkin tullut nykypäivä-

nä välttämätöntä. Myös koulutuksessa alistutaan helposti tietokykykapitalismin 

säätelemien ehtojen alaisuuteen ja opitaan myös hallitsemaan ehdot ”oikein”, 

joka ohjaa koulutuksen ja työelämän piirissä toimivia taloudellisiksi, yrittäjämäi-

siksi ja tulosvastuullisiksi yksiköiksi. (Brunila ym. 2015, 15.) 

 

Keynesiläisen talouspolitiikan oppien mukaan koulutus on hyvä sijoitus parem-

pia aikoja odottaessa, ja se toimii resurssina talouden sykleissä, pitäen yllä sen 

toiminnan ulkoisia edellytyksiä. Keynesiläistä suuntausta toteutettiin suomalai-

sessa koulutuspolitiikassa aina 1990-luvulle saakka. Silloin koulutuksen talou-

dellista perustaa alettiin uudistaa sekä aloitettiin uudet rahoituskokeilut koulu-
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tuksen saralla. Uudet käyttöön otetut uusliberalistiset talousmallit eivät rakennu 

keynesiläisen suuntauksen kaltaisesti, vaan ne näkevät koulutuksen kustan-

nuksena. Mallin mukaan koulutukseen investointi heikentää taloudellisen toi-

minnan edellytyksiä, joten koulutusinvestoinnit tulee arvioida tarkkaan. Suo-

messa tämä näkökulma on voimakkaasti korostunut 2000-luvun koulutusratkai-

suissa. (Pasanen 2015, 61.) 

 

Uusliberalistiset näkemykset vaikuttavatkin vahvasti nykyisessä koulutuspolitii-

kassa. Uusliberalismi ei ole ideologinen aate, vaan käytäntö, jolla moderni valtio 

harjoittaa poliittista valtaa, kohdistaen sen yksilöihin (Komulainen, Kärkkäinen, 

Korhonen, Räty, Siivonen, Kasanen & Rautiainen 2015, 150). Komulaisen ym. 

(2015, 150) mukaan Holvas ja Vähämäki (2005) esittävät, että uusliberalistiselle 

hallinnalle ominaista on se, ettei se kohdistu niinkään nykyisiin tekoihin, vaan 

toiminnan ja ajattelun yleisiin edellytyksiin ja tulevaisuuteen. Keskitalo-Foleyn, 

Komulaisen ja Naskalin (2010, 22) mukaan koulutuksella on tärkeä asema uus-

liberalistisen hallinnan toteuttamisessa, koska se keskittyy yksilön mielen sisäl-

töihin, kuten oppimiskykyyn, joustavuuteen tai luovuuteen, samalla suunnaten 

niitä tuotannon palvelukseen. 

 

Nykyaikainen uusliberalistinen koulutuspolitiikka näkyy oppilaitoksissa, korkea-

kouluissa sekä yliopistoissa esimerkiksi koulutusaikojen lyhentymisenä, määrä-

rahasupistuksina, tutkintojen pilkkomisena ja niiden maksullisuuden lisääntymi-

senä, tai tavoiteltavien pätevyystasojen laskemisena. Lisäksi, koulutuksen kes-

kitetyn pedagogisen ohjailun osittainen vapautuminen on johtanut resurssioh-

jaukseen. (Pasanen 2015, 75.)  

 

Vallalla olevan uusliberalistisen näkemyksen mukaan koulutus on myös liian hi-

dasta, tehotonta ja epäkäytännöllistä. Monilla toimilla, kuten opintotuen rajoitta-

misella, kesäopiskelun lisäämisellä ja opintolainan painottamisella, onkin pyritty 

patistamaan nuoria yhä aiemmin työmarkkinoille, ja samalla on pyritty pidentä-

mään työuria myös toisesta päästä. (Jakonen 2015, 297.) Koulutuksen pääpai-

no vaikuttaisikin nykyisin olevan sivistyksen sijaan yksilöiden valmistamisessa 

kilpailukyky-yhteiskunnan vaatimuksiin. 
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1980-luvulta lähtien ajatus vahvasta hyvinvointivaltiosta on nykyään myös ase-

tettu kyseenalaiseksi. Uudessa poliittisessa diskurssissa hyvinvointiyhteiskun-

nan ylevät tavoitteet, kuten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, on alettu nähdä 

valtion harjoittamana holhouksena ja julkisten varojen katteettomana tuhlaukse-

na. Uudessa politiikassa julkisen toiminnan malliksi on nostettu yritystoiminta, 

minkä johdosta kansallisvaltioiden erityisessä suojelussa olleesta koulutuksesta 

on haettava voittoja ja kustannustehokkuutta. (Rinne ym. 2011, 79–80.) Pasa-

sen (2015, 79) mukaan suomalaisen koulutuksen painopiste onkin siirtynyt kan-

sallishengen ja sivistyksen nostattamisesta taloudelliseen argumentaatioon.  

   

Siirtymään aiemmin mainitun koulutuspolitiikan toisesta aallosta kolmanteen 

aaltoon kytkeytyy suurisuuntaisia koulutusreformiohjelmia. Ohjelmien iskulau-

seita ovat olleet muun muassa koulutuksen tason parannus, vanhempien valin-

nan oikeus sekä vapaiden markkinoiden etevyys. (Rinne ym. 2011, 84.) Myös 

korkeakoulureformin keskiössä vaikuttaa uusliberalistinen pyrkimys saada nuo-

ret nopeasti työelämään. 

 

2.2 Koulutusreformina korkeakoulu-uudistus 
 

Yksi kilpailukykyä korostavan yhteiskunnan koulutuspoliittinen reformi on kor-

keakoulu-uudistus, jonka tarkoitus on esimerkiksi nopeuttaa nuorten siirtymistä 

työelämään. Uudistuksessa korkeakoulujen valintakokeet muuttuvat vuoteen 

2020 mennessä siten, ettei niissä menestymiseen tarvita valmennuskursseja tai 

pitkää valmistautumista, vaan suurin osa opiskelijoista valitaan ylioppilastutkin-

non arvosanojen perusteella (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). Käsittelen 

tässä luvussa tätä korkeakoulureformia ja sen syntyyn vaikuttaneita yhteiskun-

nallisia tekijöitä. 

 

Ylioppilastutkinnon nykyistä laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelija-

valinnoissa on ollut jo pitkään esillä. Ylioppilastutkinnon laajempi hyödyntämi-

nen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa arvosanojen vertailukelpoisuutta pa-

rantamalla kirjattiinkin jo vuoden 2011 Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan 

(Kupiainen, Marjanen & Ouakrim-Soivio 2018, 3.) Työryhmä, jonka tarkoitus oli 
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valmistella toimenpideohjelma ylioppilastutkinnon hyödyntämiseksi korkeakou-

lujen valintamenettelyssä, asetettiin kuitenkin vasta vuonna 2016. Työryhmä 

päätyi ehdotukseen, jonka mukaan yliopistojen tulisi luopua pitkää valmentau-

tumista vaativista opiskelijavalinnoista vuoteen 2018 mennessä ja täten valita 

valtaosa opiskelijoista korkeakouluun toisen asteen todistusten perusteella. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) 

 

Keväällä 2016 asetettu työryhmä laati toimenpideohjelman ylioppilastutkinnon 

paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Toimenpi-

deohjelma oli osa Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihanketta, jonka tarkoitus 

oli kehittää korkeakoulutusta. Hallitusohjelman tavoitteena oli korkeakoulujen 

valintakoemenettelyjen uudistaminen siten, että tarpeettomat välivuodet väheni-

sivät ja opiskelijat aloittaisivat korkeakouluopintonsa aikaisemmin. Tavoitteena 

oli myös luopua pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tar-

peen osallistua valmennuskursseille tulisi myös vähentyä oleellisesti. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2016.) 

 

Perusteina reformille nähtiin siirtymän hitaus toiselta asteelta korkeakouluihin, 

kansainvälistyvä korkeakoulutus sekä ylioppilastutkinnon digitalisointi, joiden tuli 

haastaa korkeakouluja kehittämään valintojaan nykyistä yksinkertaisemmiksi, 

reilummiksi ja kustannustehokkaammiksi. Uudistuksen tarkoitus oli myös erillis-

ten pääsykokeiden vähentäminen ja sitä kautta ylioppilastutkinnon painoarvon 

lisääminen ja sen merkityksen palauttaminen tutkintona, jonka perusteella arvi-

oidaan jatko-opintokelpoisuus korkeakoulussa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016.) Uudistuksen taustalla oli kuitenkin ennen kaikkea tarve nopeuttaa siirty-

mistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin sekä lyhentää opintoaikoja ja siten 

pidentää työuria. Korkeakouluopintojen läpäisyn tehostaminen puolestaan näh-

tiin oleellisena korkeakoulutetun väestön osuuden kasvattamiselle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. (Ahola, Asplund & Vanhala 2018, 6.) 
 

Tervasmäen ja Tomperin (2018, 181) mukaan Sipilän hallituksen laajoja koulu-

reformeja perusteltiin koulutuksen kehittämisellä, osaamisen vahvistamisella, 

normien purulla sekä laadun kohentamisella. Reformien tavoitteissa koulutusta 

määriteltiin talouden käsitteillä, sekä korostaen ensisijaisesti kilpailukyvyn pa-
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rantamista ja työ- ja elinkeinoelämän ehtoja. Reformit muistuttavat 1990-luvun 

alun markkinaliberaalien visiointeja kilpailukykypalveluista, joissa kasvatus ja 

opetus on typistetty koulutukseksi, jonka tarkoitus on tuottaa työmarkkinoilla kul-

loinkin tarvittavia yksilöitä ja osaamista. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 181.) 

 

Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa oli keskiössä ajan hengen mukaisesti 

kansainvälinen kilpailukyky. Koulutuspolitiikan tavoitteista keskeisiksi nostettiin 

tällöin niin sanottu digiloikka, eli pedagogiikan ja oppimisympäristöjen digitali-

sointi ja modernisointi, sekä koulutuksen työelämäyhteyksien vahvistaminen. 

Koulutuspoliittiset toimet olivat seurausta oikeistohallituksen ohjelman painopis-

teistä, eli julkisen talouden tasapainottamisesta, yrittäjyyden, kilpailukyvyn ja yri-

tystoiminnan vahvistamisesta, sekä työn tekemistä korostavasta yhteiskuntapo-

litiikasta. Yllättävää oli kuitenkin se, miten koulutusjärjestelmää ryhdyttiin uudis-

tamaan perusteellisesti: suomalaista koulutusta on jo pitkään ylistetty, mutta 

samalla järjestelmää on paradoksaalisesti vaadittu kiireellisesti uudistumaan. 

Jos suomalainen koulutus on maailman huippua, niin miksi sitä nähdään tar-

peelliseksi reformoida, kiivaalla tahdilla? (Tervasmäki & Tomperi 2018, 164; 

167.) Vaikuttavatko ylikansalliset uudistamispaineet niin paljon, että myös erin-

omaista nähdään tarpeelliseksi uudistaa?  

 

2.3 Yrittäjäminä koulutuspolitiikan ihanteena 
 

Yrittäjämäinen subjektiviteetti on nykyisen koulutuspolitiikan ihannesubjekti, ja 

tähän subjektiviteettiin liittyy vahvasti yrittäjyyskasvatus. Suomalaisessa koulu-

tuspolitiikassa nousi jo 1980-luvulla esiin keskustelu yrittäjyyskasvatuksesta. 

1990-luvulla yrittäjyys liitettiin jo yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitel-

miin, ja esimerkiksi vuonna 2004 käynnistettiin yrittäjyyskasvatuksen toimenpi-

deohjelma, jonka tavoitteena oli laajentaa yrittäjyyskasvatusta kaikille koulutus-

asteille. Ohjelman mukaan koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota ulkoisen yrit-

täjyyden tukemisen lisäksi sisäisen yrittäjyyden asenteen kasvattamiseen, jossa 

yhdistyvät esimerkiksi luovuus, joustavuus, omatoimisuus sekä vahva suoritus-

motivaatio. (Komulainen, Keskitalo-Foley, Korhonen & Lappalainen 2010, 8.) 

Yrittäjyyskasvatus ei tarkoitakaan nykykeskustelussa pelkästään yrittäjän työs-
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sä tarvittavien taitojen ja tietojen opettamista, vaan yksilöiden kasvattamista yrit-

täjämäisen toimintatavan ja asenteen omaksuviksi kansalaisiksi ja työntekijöiksi. 

Tällöin yrittäjäkasvatus siis pyrkii syvemmin muokkaamaan yksilöiden asenteita 

ja arvoja sekä käsityksiä omista kyvyistä ja älykkyydestä, eikä ainoastaan vain 

vaikuttamaan ihmisten uravalintoihin. (Korhonen 2012, 2.) Näiden toimien taus-

talla vaikuttaa yhteiskunnallinen ja taloudellinen muutos, ns. uusi talous, joka 

jäsentää ihmisten arkea sekä edellyttää yksilön vastuullisuutta korostavaa kan-

salaisuutta (Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2010, 15).  

 

2000-luvun alussa monissa maissa nuorten kasvattaminen yrittäjähenkisiksi 

nousi merkittäväksi asiaksi. Vuoteen 2012 mennessä noin 20 EU-maata oli 

aloittanut yrittäjyyskasvatuksen osana kansallista elinikäisen oppimisen strate-

giaansa tai nuorisostrategiaansa (ks. Mononen Batista-Costa & Brunila, 2016). 

Yrittäjyyskasvatus nähdään tärkeänä tekijänä nuorten asenteiden ja käytöksen 

muokkaamisessa yhteiskunnan tarpeeseen itseään hallitsevista, tuotteliaista ja 

innovatiivisista yksilöistä ja todellisen yrittäjyyskulttuurin luomisessa. (Brunila & 

Lundahl 2020.) Onkin tärkeää ymmärtää, että yrittäjähenkisyyden korostaminen 

koulutuksessa nousee nimenomaan yhteiskunnan tarpeista kasvattaa tuotteliai-

ta yksilöitä. Vaikka nyky-yhteiskunnassa selviytymiseen osaltaan vaaditaan näi-

tä ominaisuuksia, on silti tärkeää tarkastella ja ymmärtää niiden rakenteellisia 

syntymekanismeja. 

 

Yrittäjyyskasvatus korostaa yksilöllistä lahjakkuutta, joka koulun tulisi tunnistaa 

sekä suunnata kilpailukyvyn ja tuotannon palvelukseen. Yrittäjyyskasvatus pai-

nottaa yksilöllisyyden huomioon ottamista koulutuksessa ja vastustaa yksilöiden 

pakottamista samaan muottiin. Yrittäjämäisyys on kaikille tarjolla, mutta sillä ei 

pyritä mahdollisuuksien tasa-arvoon eikä sosiaalisten erojen tasoittamiseen, 

vaan lähinnä siihen, että jokainen ottaisi yhä enemmän vastuuta itsestään ja 

kykenisi rakentamaan omasta yksilöllisestä kyvykkyydestään itselleen pääomaa 

työmarkkinoilla, jotka perustuvat kilpailulle ja riskeille. (Korhonen, Komulainen & 

Räty 2012, 10.) Yrittäjyyskasvatus onkin hyvä esimerkki kilpailukyky-

yhteiskunnan tavasta kasvattaa tuotteliaita yksilöitä, jotka kykenevät toimimaan 

kasvavien paineiden alla. 
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Yrittäjyyskasvatuksen ja kilpailukyvyn eetoksen myötä on syntynyt uusi käsite, 

yrittäjäminä, kuvaamaan nykyisen koulutuspolitiikan ideaalisubjektia. Komulai-

nen ym. (2010, 9) määrittelevät yrittäjäminä-käsitteen eetokseksi, joka on luotu 

erilaisissa instituutioissa, kuten koulutuksessa ja työvoimapolitiikassa, ja joka 

tarjoaa malliksi yrittäjämäistä toimintatapaa sekä sen edellyttämää älykkyyttä, 

kyvykkyyttä ja asenteita myös palkkatyöntekijöille. Tässä eetoksessa yrittäjä-

mäisyys nähdään yksilöpsykologisena ominaisuutena ja asenteena, jonka tulisi 

toteutua missä tahansa organisaatiossa. Verrattuna aiempiin kansalaiskasva-

tuksen muotoihin, yrittäjyyskasvatuksessa onkin uutta juuri yrittäjyyden 

näkeminen yksilöpsykologisena ominaisuutena, joka jokaisen tulisi omaksua ja 

joka voidaan ymmärtää osana uusliberalistista hallinnan tapaa (Korhonen, Ko-

mulainen & Räty 2012, 8.)  

 

Yrittäjäminä muodostuu sosiaalisesti, kulttuurisesti sekä poliittisesti, ja sen sisäl-

löt tuotetaan uusliberalistisen hallinnan keinoin (Komulainen ym. 2010, 9–10). 

Uusliberalistisessa ideologiassa ihmisten onkin muotouduttava oman elämänsä 

yrittäjiksi, jotka tekevät valintoja omien päämääriensä mukaisesti (Silvennoinen 

2011, 68). Tämä uudenlainen käsitys yrittäjyydestä muuttaa aiempaa käsitystä 

yrittäjyydestä. Uudessa yrittäjyyden diskurssissa on kyse opittavasta taidosta tai 

jopa asenteesta, subjektiviteetista, joka on kaikille mahdollinen, ja johon ohjaa-

minen ja kasvattaminen kuuluu yhteiskunnan julkisen sektorin tehtäviin. Vastuu 

itsensä muuttamisesta jää kuitenkin yksilölle, mikä tekee diskurssista varsin in-

dividualistisen. Tähän liittyy ajatus demokraattisesta yhteiskunnasta, jossa kaik-

ki on yksilöstä itsestä kiinni. (Brunila & Mononen Batista-Costa 2010, 222.)  

 

Yrittäjäminuuden rakentamisessa koulutuksella on keskeinen rooli. Se toimii 

subjektiviteetteja tuottavana teknologiana, joka vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin. 

Yrittäjäminuus on myös normalisoitumassa osaksi koulutusdiskurssia. (Keskita-

lo-Foley ym. 2010, 15–16; 35.) Hoikkala (21.4.2020) on määritellyt koulutuspo-

liittisen ideaalivalitsijan, joka osaa valita koulumenestykseensä ja osaamiseen-

sa, harrastuksiin ja taustoihinsa, sekä taipumuksiinsa ja ominaisuuksiinsa näh-

den kaikista optimaalisimman opintoväylän, jota suorittaa opintoputken alusta 

loppuun. Ideaalivalitsija on tietynlainen perusoletus, joka juontuu koulutuspolitii-

kan tehostamisen pyrkimyksistä ja aktivoituu erityisesti opintopolkujen siirtymä-



 

 13 

vaiheissa, jolloin oletetaan, että yksilö tekee itselleen parhaimman valinnan.  Li-

säksi ideaalivalitsija tulee näkyväksi koulutusjärjestelmän reformeissa. (Hoikka-

la 21.4.2020.) 

 

Tässä tutkimuksessa näen yrittäjäminän muodostuvan diskursiivisesti. Yrittäjä-

minää leimaa oman motivaation ja aktiivisen toiminnan korostaminen, yritteliäi-

syys sekä itsensä johtamisen taito, ja se korostuu siirtymässä toiselta asteelta 

korkeakouluun muun muassa oikeiden, sujuvien valintojen kautta. Yrittäjäminän 

diskurssi on koulutuksen ja kilpailukyky-yhteiskunnan vaikutuksen myötä opittu 

diskurssi, jota viljellään totuutena juurikaan kritisoimatta, sillä se on iskostettu 

yrittäjyyskasvatuksen myötä nuoren sukupolven mieliin jo pienestä pitäen. 
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3 Nuorten koulutukselliset siirtymät 
 

Korkeakoulureformilla on suuri merkitys nuorten siirtymään toiselta asteelta yli-

opistoon. Käsittelenkin tässä luvussa nuorten koulutuksellisia siirtymiä, nyky-

yhteiskunnan ideaalia yrittäjämäistä subjektia, joka korostuu nuorten koulutuk-

sellisissa siirtymissä, sekä piilokoulutusta, josta on tullut merkittävä osa nuorten 

siirtymäkoneistoa toiselta asteelta korkeakoulutukseen. 
 
Nuorten siirtymistä on tullut yhä monimutkaisempia ja arvaamattomampia. 

Vaikka nuorten siirtymien näkemistä lineaarisina on kritisoitu, on kuitenkin ole-

massa tietynlainen politiikka, joka määrittelee parhaat tavat, joilla nuorten siir-

tymiä tuetaan. Esimerkiksi talouskriisin myötä uhka nuorten työttömyydestä on 

johtanut monenlaisiin reaktioihin, kuten erilaisiin kursseihin ja julkisesti rahoitet-

tuihin projekteihin, jotka auttavat nuorten siirtymiä yhteiskuntaan. Nuorten siir-

tymiä ohjaillaan yrittäjämäisen ja terapeuttisen diskurssin avulla, ja tämän dis-

kurssin myötä muodostuu autonominen ideaalisubjekti. (Brunila, Mertanen & 

Mononen Batista-Costa 2020, 149–150.) Nuorten siirtymien ohjaaminen on ollut 

tärkeää päättäjille jo useita vuosikymmeniä (Brunila ym. 2020, 151), ja niitä on 

tärkeää tutkia, sillä ne ohjaavat ja muokkaavat nuorten aikeita ja mahdollisuuk-

sia (Brunila & Lundahl 2020). 

 

Työttömyys ja köyhyys ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa. Tästä syystä 

erilaiset toimenpiteet siirtymien pitkittämisen ehkäisemiseksi on määritelty tär-

keiksi erilaisissa kansallisissa ja ylikansallisissa poliittisissa ohjelmissa. Näiden 

myötä on syntynyt todellinen siirtymäkoneisto, jonka tarkoitus on tehdä nuorista 

hallittavia ja työllistettäviä. (Lundahl & Brunila 2020) Brunilan, Kurjen, Lahel-

man, Lehtosen, Mietolan ja Palmun (2011) mukaan viimeisen 25 vuoden aikana 

kaikkialla Euroopassa on kehittynyt niin sanottu siirtymäkoneisto, jonka tarkoitus 

on estää ja hallita koulun keskeyttämisiä ja helpottaa nuorten siirtymää työ-

markkinoille. Brunilan ym. (2020) mukaan tämän siirtymäkoneiston tarkoitus on 

saada nuoret liikkeelle tietyllä tapaa. Koneisto hallitsee siirtymävaiheessa olevia 

nuoria erilaisten toimenpiteiden, ohjelmien ja projektien avulla. Siirtymäkoneisto 

myös sivuuttaa ongelmat, joita nuoret kokevat liittyen yhteiskunnallisiin, poliitti-

siin sekä taloudellisiin muutoksiin, ja pitää niitä sitä vastoin yksilön ongelmina 
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(Lundahl & Brunila 2020). Tämä rakenteiden sivuuttaminen ja yksilöiden omien 

valintojen korostaminen on jo pitkään korostunut nykyisessä, uusliberalistisessa 

yhteiskunnassamme. 

 

Kupiaisen ym. (2018, 108) mukaan siirtyminen korkea-asteen opintoihin on mo-

nelle nuorelle monivaiheinen ja hidas prosessi. Rönnlundin (2020) mukaan 

myös epävarmuus kuvastaa siirtymää korkeakoulutukseen. Oikean alan valit-

seminen eikä vaatimusten täyttäminen korkeakoulutukseen ole helppoa, vaan 

ainoastaan pieni joukko hakijoita valitaan suosituimpiin koulutusohjelmiin. Kui-

tenkin yleiset odotukset tehokkaista siirtymistä ja osallistumisesta jatkokoulu-

tukseen ja työmarkkinoille ovat korkeita. (Rönnlund 2020.) Tässä piilee suuri ris-

tiriita, joka aiheuttaa runsaasti lisäpaineita siirtymävaiheessa oleville nuorille. 

 

Viime vuosina nuorten koulutus- ja työmarkkinasiirtymien hallintaan kohdistu-

neen politiikan lähtökohtana onkin ollut yksilön vastuun korostaminen (Järvinen 

& Vanttaja 2018, 11). Kuten monissa muissakin Euroopan maissa, viimevuosien 

harjoitetun politiikan muutokset ovat siirtäneet lähestymistapaa rakenteellisesta 

yksilöllistävämpään, ja tämä muutos on näkynyt jopa hyvinvointivaltiota koros-

tavissa Pohjoismaissa. Tutkimukset Pohjoismaiden siirtymäpolitiikasta ovat pal-

jastaneet, että nuorten odotetaan yhä enemmän ottavan vastuuta omasta uras-

taan ja olevan itsenäisiä, aktiivisia ja yrittäjämäisiä. (Järvinen 2020.) 

 

Nuorten siirtymien tukemisen tavoitteet ja toimet ovat myös olleet alisteisia muil-

le yhteiskuntapoliittisille tavoitteille. Väestön ikääntyminen on nostettu esiin on-

gelmana, jonka ratkaisemiseksi on nähty työuran pidentäminen sen molemmis-

ta päistä. Tämän laajemman tavoitteen kehyksessä on nähty tärkeänä muun 

muassa päästä eroon välivuosista sekä lyhentää korkeakouluopiskeluun käytet-

tyä aikaa. (Järvinen & Vanttaja 2018, 11.)  

 

Järvisen ja Vanttajan (2018, 12) mukaan nuorten siirtymien hallinnointiin keskit-

tyvä politiikanteko perustuu edelleen vahvasti ns. normaalielämänkulun ideaaliin 

huolimatta siitä, että elämänkulut ovat monimuotoistuneet ja epävarmuustekijät 

lisääntyneet koulutuksesta työelämään siirtymisessä. Normaalielämänkulun 

ideaali sisältää oletuksen lineaarisesti etenevästä, koulutusasteelta seuraavalle 
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ja lopulta työelämään mahdollisimman nopeasti johtavasta polusta, jota tuetaan 

erityisesti koulutusjärjestelmän nivelvaiheissa, ja jossa keskeisenä tavoitteena 

pidetään opintiellä pysymisen turvaamista sekä koulutuspolulta poikkeamisen 

ehkäisyä. (Järvinen & Vanttaja 2018, 12.) Tämä ideaali vaikuttaakin nuorten nä-

kemyksiin siirtymästä, sekä aiheuttaa turhia paineita, mikäli siirtymä ei suju niin 

kuin sen pitäisi. Nykyinen tilanne voi kuitenkin myös vaikuttaa ongelmattomalta 

sellaisille nuorille, joilla ei ole ongelmia siirtymissä (Brunila ym. 2020). 

 

Keskiluokkaiset, hyvätaustaiset nuoret, joilla on pääsy erilaisiin kulttuurisiin, so-

siaalisiin ja taloudellisiin pääomiin, sopeutuvat usein helpommin vallitsevaan 

ideaalisubjektiin sekä selviytyvät helpommin esimerkiksi siirtymien aiheuttamas-

ta epävarmuudesta kuin työväenluokkaiset nuoret. Huonommassa asemassa 

olevat nuoret kokevat usein, että heidän täytyy tukahduttaa oma subjektiviteet-

tinsa vastatakseen yleistä ideaalia, kun taas keskiluokkaiset nuoret kykenevät 

helpommin omaksumaan ideaalisubjektin. Nykynuorten kohtaamat ideaalit ovat 

kuitenkin monimutkaisia, ja myös keskiluokkaisilla nuorilla on vaikeuksia täyttää 

ideaalisubjektin odotuksia. Rönnlund (2020) tutki nuorten menestyvien keski-

luokkaisten opiskelijoiden osallistumista, ja havaitsi, että nuoret sijoittivat itsen-

sä yleisellä diskursiivisella tasolla vallitsevaan yrittäjämäiseen ideaalisubjektiin 

ja puhuivat siirtymistä itsevarmasti, mutta esittivät myös olevansa huolissaan tu-

levaisuudesta. Tutkimuksen mukaan siis jopa nämä menestyvät nuoret kokivat 

haasteita pyrkiessään olemaan aktiivisia ja osallistuvia kansalaisia, jotka navi-

goivat sujuvasti koulutusmarkkinoilla tullakseen menestyviksi yksilöiksi. (Rönn-

lund 2020.) Jos tilanne näyttäytyy haastavana jopa lähtökohtaisesti hyvässä 

asemassa oleville, niin miten haastavana se näyttäytyy huonommassa asemas-

sa oleville nuorille? 

 

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, ettei sosiaalisella taustalla ole ratkaisevaa vai-

kutusta yksilöiden siirtymiin, vaan yksilön elämänkulku koostuu erilaisista siirty-

mistä ja vaiheista, jotka muodostuvat poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten 

olosuhteiden, hyvinvointivaltion säännösten, sekä muuttuvien elämänolosuhtei-

den keskinäisessä prosessissa. Historialliset tilanteet ja institutionaaliset järjes-

telyt, kuten työmarkkinat ja koulutusjärjestelmät, vaikuttavat myös yksilöiden 

elämänkaarten muodostumiseen, eli siirtymät muodostuvat erilaisiksi erilaisissa 
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rakenteellisissa, institutionaalisissa ja sosio-historiallisissa puitteissa. (Järvinen 

2020.) Nykyiseen siirtymään vaikuttaa kuitenkin vahvasti yhteiskunnassa vallit-

seva kilpailukyvyn eetos ja siihen läheisesti liittyvä yrittäjämäinen ideaalisubjek-

ti, joka korostaa yksilön vastuuta omista päätöksistään, ja häivyttää rakenteellis-

ten tekijöiden vaikutuksen yksilön valintoihin. Tämä ideaalisubjekti toimii ihan-

teena sujuvissa, koulutuksellisissa siirtymissä. 

 

3.1 Yrittäjäminä ihanteena siirtymässä 
 

Luvussa 2.3 kuvaamani yrittäjämäinen subjektiviteetti on nykyisessä koulutus-

politiikassa elävä ideaali, koulutuspoliittinen ideaalivalitsija, joka osaa tehdä it-

selleen sopivat valinnat ja edetä koulutusportailla tehokkaasti ja loogisesti. Tä-

mä ideaali aktivoituu erityisesti koulutuksen siirtymävaiheissa. (Hoikkala 

21.4.2020). 

 

Brunilan, Mertasen ja Mononen Batista-Costan (2020) mukaan Peter Kelly 

(2006) on esittänyt, että siirtymissä olevat nuoret ovat olleet monien viranomais-

ten kohteena, jotka muokkaavat yksilöistä tietynlaisia persoonia, joita hän kut-

suu yrittäjäminäksi. Yrittäjäminä on tietynlainen persoonan muoto, diskurssi, jo-

ka luo ajatusta vastuullisista yksilöistä, jotka johtavat itseään työelämässä kuin 

yritystä tai keskeneräistä työtä. (Brunila ym. 2020.) 

 

Nuorten siirtymäkoneistoon liittyy vahvoja diskursseja, jotka eivät ainoastaan 

kuvaile nuoria vaan muokkaavat heitä, eivät pelkästään objekteina vaan myös 

subjekteina, johtuen niiden kyvystä vaikuttaa yksilön käsitykseen itsestä (Bruni-

la & Lundahl 2020). Brunilan ja Lundahl’n (2020) mukaan siirtymät muokkaavat 

subjekteja ja toimijuutta rohkaisemalla tai pakottamalla nuoria puhumaan ja 

käyttäytymään siirtymien kielen ja sosiaalisten suhteiden välityksellä. Ne kuiten-

kin samalla sallivat heidän ajatella, kuinka he parantuvat siirtymien myötä, ja 

kuinka he oppivat jatkuvasti käyttäytymään sekä myös käyttämään, näitä valta-

suhteita. (Brunila & Lundahl 2020.) 
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Nuorten siirtymissä korostuvatkin tietyt ideaalisubjektit. Ideaalisubjektin taustalla 

vaikuttaa näkemys sujuvista koulutussiirtymistä, ja monissa maissa sujuvat siir-

tymät vaativat luovia ja yrittäjähenkisiä oppijoita, jotka tarkkailevat koulutustaan 

tullakseen työllistettäviksi kansalaisiksi niin nopeasti kuin mahdollista. (Rönn-

lund 2020.) Rönnlundin (2020) mukaan myöhäismoderni aika edistää ajatusta 

kansalaisesta, jonka oletetaan olevan aktiivinen, hyvin koulutettu ja asiantunte-

va, ja joka kykenee suoriutumaan suuresta yksilöllisestä vastuusta modernissa 

yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yksilö on vastuussa omista 

elämänvalinnoistaan, kuten koulutus- ja työsiirtymistä. (Rönnlund 2020.) 

 

Rönnlundin (2020) tutkimuksessa ruotsalaisten keskiluokkaisten koulussa me-

nestyvien opiskelijoiden yhteiskunnallisesta osallistumisesta määrittyi hallitseva, 

itsekkyyttä ja individualismia korostava kulttuuri, joka ihannoi visiota yritteliäästä 

ja luovasta opiskelijasubjektista, sekä pyrkii optimoimaan omat mahdollisuuten-

sa saavuttaa hyvä koulutus sekä ura. Rönnlundin (2020) mukaan Siivonen ja 

Brunila (2014) ovat esittäneet, että myöhäismodernissa uusliberalistisessa yh-

teiskunnassa ideaalin subjektin ominaisuuksiksi määritelläänkin muun muassa 

toimeliaisuus ja aktiivisuus. Tästä voidaan tulkita, että diskursseilla on perusta-

va voima, joka ohjaa opiskelijoita alistumaan yhteiskunnassa vallitsevaan dis-

kurssiin. (Rönnlund 2020.) 

 

Tässä tutkimuksessa koulutuksellisella siirtymällä viitataan siirtymään toiselta 

asteelta yliopistoon, ja siirtymää kehystää korkeakoulu-uudistus, joka painottaa 

todistusvalintaa. Siirtymään liittyy myös vahvasti maksullinen lisäopetus, piilo-

koulutus, joka on vahvistanut läsnäoloaan ja tullut jopa pakolliseksi osaksi siir-

tymää toiselta asteelta yliopistoon. 

 

3.2 Piilokoulutus osana siirtymää 
 

Maksullisesta lisäopetuksesta, piilokoulutuksesta, on tullut merkittävä osa nuor-

ten siirtymäkoneistoa toiselta asteelta korkeakoulutukseen. Voidaan jopa väit-

tää, että lukion ja yliopiston välille on muodostunut eräänlainen kuilu, jonka yli 

pääsemiseksi tunnutaan tarvitsevan lisäkoulutusta (Räisänen, Kuitunen, Parta-
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nen & Österlund 2014). Piilokoulutus (shadow education) voidaankin määritellä 

muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaksi maksulliseksi lisä-

koulutukseksi (Stevenson & Baker 1992).  

 

Brayn (2020, 1) mukaan piilokoulutus on levinnyt laajalti ympäri maailmaa. Ai-

noastaan pohjoisessa Euroopassa piilokoulutuksen määrä on vielä vaatimaton, 

mutta kasvamaan päin. Suomalaisessa kontekstissa piilokoulutuksen muotoina 

voidaan Kosusen ja Haltian (2018, 6) mukaan nähdä ylioppilaskokeisiin tähtää-

vät abikurssit sekä erityisesti korkeakoulujen pääsykokeisiin tähtäävät valmen-

nuskurssit. Ne ovat tutkintoon johtamatonta ja suurilta osin maksullista koulutus-

ta, joka voidaan siten mieltää julkisen koulujärjestelmän ohessa tapahtuvaksi 

piilokoulutukseksi. (Kosunen & Haltia 2018, 6.) 

 

Valmennuskursseja on tarjottu Suomessa jo pidemmän aikaa, eivätkä ne siis 

ole uusi ilmiö. Valmennuskurssien historia liittyy vahvasti korkeakoulutuksen 

muotoutumiseen sekä yliopistokoulutuksen valintamekanismien kehitykseen. 

Vaikka valmennuskurssit ovat nykyisessä muodossaan melko tuore ilmiö, val-

mennuskurssien kaltaista toimintaa on kuitenkin ollut olemassa jo Turun Aka-

temian aikaan 1600-1800–luvuilla. (Kosunen ym. 2015, 335.)  

 

Ensimmäiset varsinaiset valmennuskurssiyritykset ovat aloittaneet toimintansa 

Suomessa jo 1970-luvulla, kun opiskelijaksi pääsyn rajoittaminen alkoi yleistyä. 

(Kosunen & Haltia 2018, 3). Valmennuskurssit ovatkin pääosin yksityisen sekto-

rin yritystoimintaa, ja ne toimivat itsenäisesti toisen asteen ja korkea-asteen 

koulutuksen nivelvaiheessa. Nämä yritykset tarjoavat opiskelijoille valmennusta 

yliopistojen valintakokeisiin lähes kaikilla yliopistoissa edustetuilla oppialoilla, 

mutta niille osallistuneiden määristä ja kursseilta yliopistoon hyväksytyistä ei ole 

tarjolla kattavia tilastoituja tietoja. (Kosunen, Haltia & Jokila 2015, 335.) EURO-

STUDENT-kyselytutkimuksella on kuitenkin tutkittu suomalaisten korkeakoulu-

opiskelijoiden elämään ja opiskeluun vaikuttavia tekijöitä, ja vuonna 2017 teh-

dyn tutkimuksen mukaan valmennuskurssien käyminen korkeakouluhaun yh-

teydessä on lisääntynyt, ja kursseille osallistutaan erityisesti oikeustieteelliseen 

hakiessa. Yliopisto-opiskelijoista vuonna 2017 noin joka neljäs (25%) on osallis-
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tunut valmennuskurssille, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 22 prosenttia. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 

 

Tällä hetkellä Suomessa abikursseja tarjoaa moni taho, sekä yksityisellä että 

julkisella puolella. Kursseja tarjoavat esimerkiksi Valmennuskeskus, Eximia ja 

Helsingin seudun kesäyliopisto. Näiden tarjoajien hinnat vaihtelevat 90 eurosta 

useaan sataan euroon, ja tarjolla on kursseja itseopiskelukursseista läsnäoloa 

vaativiin kursseihin. Abikurssit eivät sinänsä ole mikään uusi ilmiö, mutta lähes-

tyvän pääsykoeuudistuksen myötä niiden tarjonta on monipuolistunut ja opiske-

lijamäärät lisääntyneet.  

 

Suurin osa valmennuskursseista on maksullisia, eikä kurssien suorittaminen 

johda muodollisiin opintosuorituksiin (Kosunen ym. 2015, 335). Abikurssien 

kohdalla tilanne on kuitenkin hieman erilainen, sillä kursseilla on mahdollista 

korvata lukion kursseja (Helsingin seudun kesäyliopisto 2019). Maksullisten 

kurssien rinnalla on tarjolla myös maksuttomia valmennuskursseja, mutta ne-

kään eivät ole ongelmattomia, sillä ne vahvistavat valmennuskurssien oikeutus-

ta (Kosunen ym. 2015, 335).  

 

Erilaiset jatko-opintoihin valmentavat kurssit nähdäänkin usein ongelmallisina 

niiden maksullisuuden vuoksi. Suomalainen koulutusjärjestelmä tunnetaan 

maksuttomana ja kohtalaisen tasa-arvoisena, mutta valmentavat kurssit tuovat 

suomalaiseen koulutuksen kenttään yritystoiminnan piirteitä ja uudenlaisen 

markkinamekanismin. Toisin kuin abikurssit, valmennuskurssit ovat koulutus-

muoto, joka ei tähtää mihinkään muodollisiin opintosuorituksiin tai tutkintoon. Ne 

eivät kuitenkaan toimi irrallaan muusta koulutuksesta, vaan niiden myötä raken-

tuu erilaisia väyliä ja myös sulkeumia korkeakoulutukseen hakeutumiseen. Esi-

merkiksi Ranskassa valmennuskursseista on muodostunut keskeinen reitti ar-

vostetuimpiin korkeakouluihin. Näiden kurssien kautta jo valmiiksi yhteiskunnan 

ylimmistä kerroksista tuleva nuoriso päätyy parempiin kouluihin ja asemiin työ-

markkinoilla. (Kosunen ym. 2015, 338.) Onkin mielenkiintoista pohtia, muodos-

tuuko abikursseista valmennuskurssien sijaan pääsykoeuudistuksen myötä uu-

si, maksullinen opintovaihe toisen ja kolmannen asteen väliin.  
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Brayn (2020, 10–11) mukaan lisäopetuksen oletetaan olevan eritoten tarkoitettu 

heikommin koulussa pärjäävien oppilaiden hyödyntämää, mutta todellisuudessa 

on todennäköisempää, että hyvin pärjäävät oppilaat hyödyntävät lisäopetusta 

heikommin pärjääviä oppilaita todennäköisemmin. Piilokoulutus on siten enem-

mänkin hyvin koulussa pärjäävien ja etuoikeutettujen oppilaiden tapa ylläpitää 

omaa kilpailukykyään, kuin tukea oppilaille, jotka eivät menesty koulussa (Bray 

2020, 11). Valmennuskurssit voidaankin Kosusen ym. (2015, 339–340) mukaan 

toisaalta mieltää lisäopetukseksi hakijoille, joiden itsenäiset valmiudet korkea-

koulutukseen hakeutumisessa ovat riittämättömät ja jotka siksi tarvitsevat tukea. 

Tässä mielessä lisäkoulutus voitaisiin ajatella heikoimpia hakijoita tukevaksi. 

Toisaalta valmennuskurssijärjestelmä taas voi entisestään vahvistaa jo lähtö-

kohtaisesti vahvimmassa asemassa olevien hakijoiden mahdollisuuksia päästä 

yliopistoon, sillä näillä hakijoilla on jo taustansa puolesta valmiiksi arvot ja tavat, 

joita koulutuksessa arvostetaan, sekä perheessä sukupolvelta toiselle siirtyvä 

koulutukseen osallistumisen kulttuuri. (Kosunen ym. 2015, 339–340.)  

 

Bray (2020, 11) esittää eri syitä hankkia lisäopetusta. Yksi on perheiden sosio-

ekonominen tausta: korkeamman sosioekonomisen taustan perheillä on pa-

remmat mahdollisuudet käyttää rahaa lisäopetukseen, ja he myös usein hyö-

dyntävät tätä mahdollisuutta. Toinen on korkean panoksen kokeet. Kokeilla on 

korkeat panokset, kun ne vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden tulevaisuuteen, 

ja useimmissa eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä toisen asteen loppuko-

keet sopivat tähän kategoriaan. (Bray 2020, 11–12.) Todistusvalintaan siirtymi-

sen myötä lisäopetuksen määrän lisääntyminen on myös otollinen Suomessa. 

Joissain maissa, kuten Slovakiassa toisen asteen päättökokeet ovat erilaiset 

kuin yliopiston pääsykokeet, mikä on johtanut siihen, että monet opiskelijat ko-

kevat tarpeelliseksi hyödyntää lisäopetusta molempiin kokeisiin (Bray 2020, 12–

13). Vaikka todistusvalintaan siirtyminen vähentää raskasta pääsykoevalmen-

tautumista, suositellaan opiskelijoita kuitenkin vielä tänä vuonna (2020) teke-

mään myös pääsykoe, minkä johdosta myös Suomessa lisäopetusta hyödynne-

tään sekä abikurssien että valmennuskurssien muodossa. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Nyky-yhteiskunnassa vallitsee vahva kilpailukyvyn eetos, joka korostaa yrittä-

jämäistä ideaalia. Tämä ideaali korostuu erityisesti nuorten koulutuksellisissa 

siirtymissä, joita pyritään jatkuvasti nopeuttamaan ja sujuvoittamaan kilpailuky-

vyn eetoksen hengessä. Uusin korkeakoulu-uudistus pyrkiikin nopeuttamaan 

siirtymää ja vähentämään maksullisen lisäopetuksen tarvetta siirtymässä. Mak-

sullinen lisäopetus on kuitenkin vakiintunut osaksi siirtymää toiselta asteelta 

korkeakouluun. Tutkimukseni tarkoitus onkin selvittää, millaisena siirtymä toisel-

ta asteelta korkeakouluun näyttäytyy abiturienteille uudistuneessa korkeakoulu-

haussa kilpailukyvyn eetoksessa, sekä miten abiturientit perustelevat tarvetta 

maksulliselle lisäopetukselle.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Miten kilpailukyvyn eetos näyttäytyy abiturienttien näkemyksissä siirty-

mästä toiselta asteelta yliopistoon? 

2. Millä tavoin abiturientit perustelevat maksullisen lisäopetuksen tarvetta 

siirtymässä? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni toteuttamista ja aineistoa. Käsittelen aluksi 

aineiston keruuta. Tämän jälkeen kuvaan luvussa 5.1 aineiston analyysimene-

telmää eli diskurssianalyysia ja sen soveltamista tähän tutkimukseen. Lopuksi 

kerron aineiston analyysiprosessista. 

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypil-

listä ihmisten toiminnan pitäminen merkitysvälitteisenä sekä kulttuurisesti ja so-

siaalisesti mielekkäänä. Lisäksi sille on tärkeää subjektiivisen kokemuksen 

huomioiminen. Yksilö nähdään elämismaailmansa kokijana, havainnoijana sekä 

toimijana, ja yksilölliset kokemukset rakentuvat suhteessa paikkaan, aikaan ja 

tilanteisiin, joissa yksilö toimii. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paa-

vilainen 2011, 81–82.) Päämääränä on ymmärtää ihmisten käyttäytymistä sekä 

hahmottaa niitä tulkintoja ja merkityksiä, joita he rakentavat vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa. Tutkimuksen kohteena on tällöin ihmisten kokemus- ja merki-

tysmaailma. (Pietikäinen & Mäntynen 2020, 122.) 

 

Laadullinen tutkimusprosessi ei ole lineaarista, vaan koostuu erilaisten vaihei-

den vuorottelusta, takaisin palaamisesta ja uudelleen tekemisestä. Tällöin asiat 

voivat tutkimusprosessin aikana muuttua, ja yleensä muuttuvatkin. (Pietikäinen 

& Mäntynen 2020, 124.) Oma tutkimusprosessini eteni myös näin; Alkuperäinen 

tarkoitukseni oli tarkastella abiturienttien näkemyksiä todistusvalinnasta sekä 

maksulliseen lisäopetukseen osallistumista Pierre Bourdieun sosiaalisen, kult-

tuurisen ja taloudellisen pääoman kautta, mutta luovuin ideasta haastattelujen 

jälkeen. Tästä syystä myös teoriani tarkentui pitkin tutkielmaprosessia. 

 

Ajatus tutkimuksen aiheesta syntyi syksyllä 2019, kun uutisissa puhuttiin paljon 

uudistuneesta korkeakouluhausta, joka painottaa todistusvalintaa, ja siten ole-

tettavasti vähentää maksullisen lisäopetuksen tarvetta. Työssäni Helsingin seu-

dun kesäyliopistolla huomasin kuitenkin, että monet kesän abikurssit olivat ol-

leet hyvin suosittuja, ja kesäyliopisto saikin paljon kyselyjä jo seuraavista 

abikursseista. Lisäksi olin seurannut valmennuskurssikeskustelua jo pitkään 
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esimerkiksi Sonja Kosusen tutkimusten kautta, ja hänkin epäili, että valmennus 

siirtyy vain alemmas eikä katoa mihinkään (Kosunen 2019). Näin aiheeni siis 

kypsyi, ja päätin kerätä aineistoni haastattelemalla Helsingin seudun kesäyli-

opiston abikurssien osallistujia. Haastatteluilla halusin selvittää heidän näke-

myksiään uudistuksesta, jolla oli suurta vaikutusta heidän siirtymäänsä toiselta 

asteelta korkeakouluun, ja heidän näkemyksiään maksullisen lisäopetuksen 

merkityksestä korkeakouluhaussa. 

 

Lähetin haastattelupyynnön (liite 1) 14.1.2020 henkilökohtaisesta sähköpostis-

tani kaikille vuonna 2019 työpaikkani Helsingin seudun kesäyliopistolla käyneille 

abikurssilaisille (n=414) tammikuussa 2020. Abikurssit oli järjestetty aikavälillä 

3.6.–4.9.2019, ja niihin lukeutui ruotsin abikurssi (pitkä 1 kpl ja keskipitkä 3 kpl), 

englannin abikurssi (5 kpl), matematiikan abikurssi (lyhyt 2 kpl ja pitkä 3 kpl), 

biologian (2 kpl), fysiikan, historian, kemian (2 kpl), psykologian, yhteiskunta-

opin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden (2 kpl) abikurssit. Painotin haastattelu-

pyynnössäni, että haluan haastatella tämän kevään abiturientteja, jotka hakevat 

tänä keväänä yliopistoon opiskelemaan. Päädyin tähän tutkimusjoukon rajauk-

seen, koska halusin tutkimuksessani haastatella nimenomaan abiturientteja, en 

esimerkiksi ylioppilastodistuksen arvosanojen korottajia, sillä tämän kevään abi-

turientit hakevat ensimmäistä kertaa yliopistoon ja he ovat ensimmäinen ikä-

luokka, jota korkeakoulu-uudistus koskee. He ovat myös olleet tietoisia uudis-

tuksesta koko lukiouransa ajan, minkä oletin vaikuttaneen heidän valintoihinsa. 

Päätin myös rajata tutkimusjoukon yliopistoon hakeviin ammattikorkeakouluha-

kijoiden sijaan, sillä valmennuskursseille osallistuminen on yleisempää yliopis-

tohakijoiden joukossa. 

 

Sain alun perin viisi vastausta haastattelupyyntööni, mutta ensimmäinen haas-

tateltava ei saapunut paikalle. Sain kuitenkin rekrytoitua viidennen haastatelta-

van toisen haastateltavan kautta, joten tein lopulta yhteensä viisi haastattelua, 

jotka pidettiin Helsingin seudun kesäyliopiston tiloissa tammi-helmikuussa 2020. 

Ennen haastattelupyynnön lähettämistä teetin ja allekirjoitin kesäyliopiston toi-

minnanjohtajan pyynnöstä dokumentin, jossa muun muassa lupasin käsitellä 

saamiani tietoja luottamuksellisesti ja tutkimuseettisin perustein. 
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Haastateltavani olivat siis vuoden 2020 abiturientteja, jotka hakevat ensimmäis-

tä kertaa yliopistoon saman vuoden keväällä. Kaikilla haastateltavilla oli korkea-

koulutetut vanhemmat, mikä tukee Kosusen ym. (2015, 338) väitettä valmen-

nuskurssien osallistujien korkeakoulutetuista perhetaustoista. Haastateltavista 

kaksi oli miehiä ja kolme naisia. Olen muuttanut haastateltavien nimet anonymi-

teetin varmistamiseksi, ja käytän heistä aineistoesimerkeissä koodeja H1, H2, 

H3, H4 ja H5. Omista kommenteistani käytän koodia E. 

 

Tuotin tutkimukseni aineiston yksilöhaastatteluin, sillä halusin nimenomaan 

haastatella abiturientteja heidän omista näkemyksistään koskien korkeakoulu-

uudistusta ja maksullista lisäopetusta. Hyödynsin haastattelurunkoa tehdessä 

Ahtiaisen (2017) ja Töyrylän (2017) haastattelurunkoja. Haastattelut olivat puo-

listrukturoituja teemahaastatteluja. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa 

käydään läpi samat teemat kaikkien haastateltavien kanssa, mutta kysymysten 

järjestys ja muotoilu voivat vaihdella (Ruusuvuori & Tiittula 2009, 11). Haastatte-

lut etenivät ennalta määrittelemieni teemojen mukaan jokaisen haastateltavan 

kohdalla, mutta jotkut haastateltavat esimerkiksi vastasivat joihinkin kysymyksiin 

ennen kuin olin edes esittänyt kysymyksiä, ja toisten kohdalla kysymykset eivät 

edes sopineet haastatteluun, sillä osa ei aikonut hakea todistusvalinnan kautta 

yliopistoon. Tein testihaastattelun ennen oikeiden haastattelujen tekoa, mikä 

mahdollisti haastattelurungon muokkaamisen paremmaksi. Lisäksi nauhoitin 

sekä litteroin jokaisen haastattelun. Lyhin haastattelu kesti noin yhdeksäntoista 

minuuttia ja pisin kolmekymmentäkolme minuuttia. Litteroitua tekstiä kertyi noin 

neljäkymmentäkaksi sivua. Litteroin haastattelut siten, että kirjoitin ylös ainoas-

taan haastateltavien puheet, enkä esimerkiksi taukoja tai naurahduksia, sillä 

tutkin diskursseja enkä esimerkiksi emootioita (Ruusuvuori ym. 2009, 16).  

 

Ruusuvuoren ym. (2009, 13) mukaan vuorovaikutuksen merkitys haastatteluti-

lanteessa on otettava huomioon haastattelutilanteen lisäksi myös tutkimusai-

neiston analyysissa ja tulosten raportoinnissa. On tiedostettava, että haastattelu 

on haastateltavan ja haastattelijan välistä vuorovaikutusta, ja haastattelu syntyy 

osallistujien yhteisen toiminnan tuloksena. Tällöin tulee tarkastella sitä, mitä 

haastatteluvuorovaikutus merkitsee haastattelumenetelmällä tuotetun tiedon 

luonteen sekä käyttömahdollisuuksien suhteen. (Ruusuvuori ym. 2009, 13.) On-
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kin siis tärkeää tiedostaa, että jokainen haastattelutilanne on omanlaisensa, jo-

hon vaikuttavat omat tunteet, henkilökemiat ja aiemmat kokemukset, ja tämä on 

otettava huomioon sekä haastatteluja tehdessä että niitä tulkitessa. Huomasin 

esimerkiksi, että joissakin haastattelutilanteissa henkilökemiat osuivat parem-

min yhteen kuin toisissa, jolloin juttuakin syntyi eri tavalla. Myös oma jännitys ja 

työpäivän jälkeinen väsymys vaikuttivat haastatteluihin, ja jälkeenpäin saattoi 

esimerkiksi huomata, ettei ollut tajunnut kysyä jotain tarkentavaa kysymystä. 

 

Ruusuvuoren ja Tiittulan (10, 2009) mukaan haastattelua tehdessä on aina 

myös pohdittava, miten haastattelijan kysymykset ovat ohjanneet haastatelta-

van vastauksia. Litterointia tehdessäni huomasin varsinkin viimeisissä haastat-

teluissa johdatelleeni haastateltaviani, esimerkiksi kysyessäni haastateltavalta, 

kokiko hän korkeakoulu-uudistuksen epäreiluksi. Itse olisin kokenut uudistuksen 

epäreiluksi, joten siksi päädyin kyseiseen kysymyksenasetteluun, mutta koska 

haastateltava ei itse kokenut uudistusta epäreiluna, ei hän välttämättä olisi itse 

ottanut asiaa esille.  
H2: Mm no kyl mä koin et se oli silleen epäreiluu, et ei se ehk mulle ollu silleen, tai mä 

en kokenu itselleni sitä epäreiluks, mut sit kyl mä tiiän ku mul on jotain kavereita just, 

jotka oli silleen et vitsi ois pitäny lukee tota ainetta ja et miks mä en ottanut tolleen-- 

 

Pietikäisen ja Mäntysen (2020, 24) mukaan tutkija on aina tiedontuottaja, ja sik-

si hänen tuleekin pohtia omaa positiotaan ja eettistä vastuutaan sekä tutkitta-

vassa kontekstissa että tutkimustuloksista kerrottaessa. Kielenkäytön sosiaali-

sen voiman ja vastuun tavoittaminen vaatiikin konteksteihin perehtymistä. Joki-

sen ja Juhilan (2016) mukaan tutkijan tulee myös arvioida omaa suhdettaan val-

taan. Tässä on kyse diskurssien tavasta rakentaa sosiaalista todellisuutta, ja 

sen seurauksista, mitä niiden käyttöön mahdollisesti liittyy. Tutkijan tuleekin olla 

sensitiivinen siinä, mitä kaikkea hän on omilla tulkinnoillaan tuottamassa ja 

mahdollistamassa. Lisäksi tutkijan on hyvä tiedostaa, että hänen omat henkilö-

kohtaiset kokemuksensa sekä elämänhistoriansa ohjaavat häntä näkemään ai-

neistossa tiettyjä asioita. (Jokinen & Juhila 2016.) Tiedostan, että tutkijana käy-

tän valtaa siten, että teen itse valinnat siitä, mitä asioita nostan aineistostani 

tarkempaan tarkasteluun, ja että nostamani asiat heijastavat esimerkiksi omaa 

elämänhistoriaani. Tiedostan myös, että positioni Helsingin seudun kesäyliopis-
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ton työntekijänä on saattanut vaikuttaa haastateltaviin ja siihen, miten he ovat 

asiat esittäneet. On esimerkiksi mahdollista, että kurssitoimintaa olisi kritisoitu 

enemmän, mikäli en itse edustaisi kursseja tarjoavaa säätiötä. 

 

5.1 Aineiston analyysiprosessi 
 

Valitsin aineistoni analyysimenetelmäksi diskurssianalyyttisen soveltamisen, 

koska halusin selvittää, miten eri tavoin abiturientit jäsentävät näkemyksiään 

siirtymästä ja maksullisesta lisäopetuksesta kilpailukyky-yhteiskunnan konteks-

tissa. Pietikäisen ja Mäntysen (2020, 140) mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa 

tapaa tehdä diskurssianalyysia. Diskurssianalyysi ei myöskään etene suoravii-

vaisesti, vaan usein aineistoa on tarkasteltava ja käsiteltävä moneen kertaan ja 

eri tavoin (Pietikäinen & Mäntynen 2020). Diskurssianalyysissa on kuitenkin 

keskiössä näkemys kielestä sosiaalisena toimintana. Kohteena on tällöin se, mi-

ten ja mitä asioita kielellä tehdään, ja johtotähtenä ajatus, että kielenkäyttö on 

aina kontekstisidonnaista, eli se kytkeytyy tilanteen ja puhujien sosiaalisiin käy-

tänteisiin ja rakenteisiin. Kieltä tutkimalla opitaan sitä ympäröivästä yhteiskun-

nasta ja kulttuurista, ajasta ja paikasta, koska kielen järjestymisen tavat ja kei-

not ovat kulttuurisia ja sosiaalisia. Diskurssintutkija tarkasteleekin kieltä, sen 

vaihtelua ja muutosta, tietääkseen enemmän sitä ympäröivästä yhteiskunnasta 

ja kulttuurista eikä pelkästään kielestä. Diskursseja tutkiessa ovatkin läsnä ja 

yhteen kietoutuneina sekä kielenkäytön ilmentymät että niiden laajempi kon-

teksti. Kielen avulla luodaan sosiaalista todellisuutta, mutta sosiaalinen todelli-

suus myös luo kielenkäyttöä ja vaikuttaa kielen käyttötapoihin. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2020, 5–6; 8; 14.) Pyrinkin tutkimuksessani tarkastelemaan aineistos-

ta nostamiani asioita suhteessa niitä ympäröivään kilpailukyky-yhteiskuntaan, 

jossa ne ovat olleet mahdollisia sanoittaa.  

 

Jokisen ja Juhilan (2016) mukaan kontekstin vaikutuksen huomioon ottamista 

pidetäänkin diskursiivisen maailman ominaisuutena, joka rikastuttaa aineiston 

analyysia. Kontekstin huomioon ottaminen analyysissä tarkoittaa sitä, että ana-

lysoitavaa toimintaa tarkastellaan tiettynä aikana, johon tulkinta puolestaan pyri-

tään suhteuttamaan. Omassa tutkimuksessani laajempana kontekstina toimii 
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nyky-yhteiskunta, jossa korostuu individualismi, kilpailu ja oman edun tavoittelu. 

Suhteutan siis abiturienttien näkemyksiä siirtymästä sekä maksullisesta lisäope-

tuksesta tähän laajempaan kontekstiin.  

 

Diskurssit voidaan määritellä kiteytyneiksi, tietystä näkökulmasta rakennetuiksi 

merkityksellistämisen käytänteiksi, jotka muokkaavat nimeämiään kohteita jär-

jestelmällisesti. Ne määrittelevät sitä, mitä, millä oikeutuksella ja miten asioista, 

ilmiöistä ja ihmisistä saa, voi, kannattaa ja pitää puhua tai vaieta. Diskurssit pyr-

kivät vakiinnuttamaan omat totuutensa, ja siksi ne nivoutuvat vahvasti sekä val-

lankäyttöön että vastarintaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2020, 19.) Diskurssit 

myös rakentavat yhteistä sosiaalista todellisuutta, joka syntyy ihmisten välises-

sä kanssakäymisessä. Erilaiset merkitykset rakentuvat, muuntuvat ja pysyvät yl-

lä vain ihmisten keskinäisessä toiminnassa. (Jokinen & Juhila 2016.) 

 

Diskurssianalyysin raamit muodostuvat valittujen teoreettisten käsitteiden, tut-

kimuskysymysten, sekä aineiston ja valittujen analyysimenetelmien vuoropuhe-

lun ja yhteen nivomisen kautta (Pietikäinen & Mäntynen 2020, 141). Analyysin 

ensimmäisessä vaiheessa koko aineisto tulee analysoida valittujen näkökulmien 

ja käsitteiden avulla systemaattisesti. Toisessa vaiheessa aineistoa tulkitaan, eli 

pyritään löytämään ja kirjoittamaan auki yhteyksiä ja ristiriitaisuuksia, eli raken-

tamaan ymmärrystä aineistosta. Apuna käytetään tutkimukselle tärkeitä käsittei-

tä sekä aiempaa tutkimusta, joiden kautta tutkija löytää ja rakentaa yhteyksiä 

omasta aineistosta nostamiensa tulosten ja muiden kontekstien välillä. Tutki-

muskysymykset ohjaavat analyysia, ja tutkija tekee valinnat siitä, mitä käsitte-

lee. Onkin tutkijan vastuulla, että analyysi ja aineistosta nostetut asiat tekevät 

oikeutta aineistolle. Kolmannessa vaiheessa pohditaan, mitä ehtoja ja seurauk-

sia on sillä, että tutkittavasta ilmiöstä rakentuu juuri tietynlaisia merkityksiä, ja 

viimeisessä vaiheessa keskitytään pohtimaan, miten uutta tietoa voisi hyödyn-

tää. (Pietikäinen & Mäntynen 2020, 143; 145.) 

 

Aloitin analyysini heti litteroinnin jälkeen nostamalla aineistosta esiin katkelmia, 

jotka liittyivät tutkimusteemoihini, eli siirtymään, maksulliseen lisäopetukseen 

sekä kilpailukyvyn eetokseen. Tämän jälkeen lajittelin nostamani katkelmat tut-

kimuskysymyksittäin ja vielä edelleen katkelmiin, jotka toistuivat. Pietikäisen ja 
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Mäntysen (2020, 142) mukaan diskurssitutkimuksessa on oleellista pyrkiä ana-

lysoimaan aineistossa rakentuvien merkitysten suhdetta kontekstiin (aika ja 

paikka) ja sosiaaliseen toimintaan (ilmiöön tai asiaan, jota tutkitaan).  Pyrinkin 

koko ajan pohtimaan tulosten suhdetta kilpailukyky-yhteiskunnan kontekstiin. 

 

Aineiston luennan ensimmäisessä vaiheessa hahmottelin keskeisiä teemoja, 

joiksi muodostuivat siirtymä toiselta asteelta korkeakouluun uudistuneessa kor-

keakouluhaussa, kilpailukyvyn eetos sekä perustelut abikursseille ja valmen-

nuskursseille osallistumiselle. Tämän jälkeen keskityin nostamaan aineistosta 

näihin teemoihin liittyviä alustavia puhetapoja, jotka osan nimesin aiempaan 

teoriaan tukeutuen (ks. Töyrylä 2017; Ahtiainen 2017; Kosunen & Haltia 2018). 

 

Tulkitsen diskursiivisen lähestymistavan mukaisesti abiturienttien haastattelu-

puhetta aktiivisena merkitysten rakentamisena, jossa haastateltavat käsitelles-

sään ja jäsentäessään näkemyksiään sujuvasta siirtymästä yliopistoon ja mak-

sullisesta lisäkoulutuksesta hyödyntävät eri diskursseja, jotka tuottavat puheen 

kohteena olevaa ilmiötä. Taustalla vaikuttaa näkemys, jonka mukaan diskurssit 

ovat sosiaalisten käytäntöjen sekä vallankäytön tuotteita, eivätkä joukko yksilön 

arvostuksia. (ks. Korhonen, Komulainen & Räty 2010, 43–44.) 
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6 Tutkimustulokset  
 

Tässä luvussa vastaan tutkimukseni tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisen tutki-

muskysymykseni tarkoitus on selvittää abiturienttien näkemyksiä uudistuneesta 

korkeakouluhausta kilpailukyky-yhteiskunnan eetoksessa. Käsittelen näitä tu-

loksia luvussa 6.1. Toinen tutkimuskysymykseni käsittelee abiturienttien näke-

myksiä maksullisesta lisäopetuksesta, ja tätä käsittelen luvussa 6.2.  

 

6.1 Siirtymävaihe kilpailukyvyn eetoksessa 
 
Tässä luvussa käsittelen abiturienttien näkemyksiä liittyen siirtymävaiheeseen 

lukiosta yliopistoon uudistuneessa korkeakouluhaussa. Peilaan näkemyksiä kil-

pailukyky-yhteiskunnan kontekstiin, jossa jokainen on vastuussa omista valin-

noistaan, ja ihanteena on yrittäjämäinen subjektiviteetti.  

 
6.1.1 Koulutus välinearvona  
 
Kuten jo tutkimukseni teoria-osiossa tuli ilmi, suomalaisen koulutuksen paino-

piste on siirtynyt kansallishengen ja sivistyksen nostattamisesta taloudelliseen 

argumentaatioon kilpailukyky-yhteiskuntaan siirtymisen myötä (Pasanen 2015, 

79). Korkeakoulu-uudistuksen myötä koulutuksen merkitys uhkaakin välinear-

voistua ja sen merkitys sivistyksen lisääjänä pienenee. Tämä ilmeni haastatte-

luissa siten, että usea haastateltava mainitsi ”opiskelun hukkaan menosta”, mi-

käli opiskelusta ei ollut välineellistä hyötyä, eli esimerkiksi jostain oppiaineesta 

ei saanut pisteitä todistusvalinnassa. Tästä myös esitettiin kritiikkiä, kun eniten 

pisteitä korkeakouluhaussa antavat oppiaineet eivät selkeästi liittyneet haetta-

vaan alaan. 

  
H2: Paperil näytti et se (todistusvalinta) oli hyvä, ja se oli silleen kiva et ne jotka tekee 
lukios duunii et se ei mee ihan hukkaan, et pystyy päästä, koska must tuntuu et en mä-
kään oo todellakaan ois lukenu ylppäreihin niin paljon mitä mä luen nytte, jos sil ei ois 
mitään välii.. 
 
H4: Nii ja sit mullaki on paras kaveri, kuka on samas koulus mun kanssa, se kirjotti 
ihan superhyvin nyt syksyllä, et se kirjotti ruotsist E:n ja psykast ällän et kaikki älylliset 
lahjat löytyy mut et ihan tajuttomat paineet sit nyt keväälle, et riittää et sielt tulee yks M 
ni se ei välttämät pääse, et sehän on törkeen hyvät paperit et sä oot kirjottanu ällää ja 
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E, ja sit et siel on vaik matikasta M, mut et toi ei riitä, ni sit tuntuu siltä, et onkse kaikki 
työ sit mitä tehtiin ni E:n ja ällien eteen hukkaan heitettyy ku sit sä et pääsekään ja jou-
dut tyyliin ottaa välivuoden ja vast seuraavana vuonna hakee pääsykokeel. 

 
H3: Mun mielestä siin (todistusvalinta) on siis ajatuksena todella, ajatus on todella hy-
vä. Mutta sit siin on vähän tämmösii, joitakin käytännönjärjestelyjä, joista mä en yh-
tään tykkää. Kuten esimerkiksi se, että pitkästä matematiikasta saa ihan helkuttina pis-
teitä suhteutettuna sitten vaikka sellasillakin aloilla, kuten vaikkapa valtio-oppi, jossa 
mä en vieläkään ole yhdistäny, et miten ihmeessä siellä käytetään matematiikkaa. 

 

Ilmiön voi nähdä olevan suoraan seurausta korkeakoulu-uudistuksesta, joka ko-

rostaa todistusvalintaa, jolloin kirjoitettavien aineiden valinnassa ovat luonnolli-

sesti korostuneet ne aineet, joista on saanut eniten pisteitä korkeakouluhaussa. 

Haastateltavat olivat myös hyvin perillä siitä, mikä tuottaa parhaimman mahdol-

lisen lopputuloksen, eli pääsyn yliopistoon, ja he osasivat toimia sen mukaisesti. 

Kupiainen ym. (2018, 198) esittävätkin huolen, että yliopistojen pisteytystyökalu 

saattaa pahimmassa tapauksessa ohjata opiskelijoita supistamaan valintojaan 

parhaan pistesaalin toivossa. Tällöin opiskelijan keskeinen tavoite on valita jo 

varhain itselleen potentiaalisesti mahdollisimman hyvät pisteet tuottava oppiai-

nekokonaisuus lukion jälkeisiin opintoihin. Näiden kohde voi kuitenkin vaihtua 

moneen kertaan aikuistuvan nuoren kehitykselle keskeisinä lukiovuosina. (Ku-

piainen ym. 2018, 198.) Lisäksi tällainen tilanne uhkaa sellaisten oppiaineiden 

asemaa, joista ei saa korkeita pisteitä korkeakouluhaussa, puhumattakaan 

opiskelijan opiskeluinnosta, joka saattaa laantua, mikäli korkeakouluhaussa ko-

rostuvat aineet eivät oikeasti kiinnosta. Opiskelijoita onkin kehotettu tekemään 

valinnat omien mielenkiinnon kohteiden mukaan (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2020), mutta mikäli omasta mielenkiinnon kohteesta ei saakaan pisteitä korkea-

kouluhaussa, se ei voi olla vaikuttamatta valintoihin kirjoitettavista aineista, var-

sinkin, jos koulutuksen välinearvo korostuu sivistystä enemmän. 

 
H1: --mut kuitenki tulee käytettyy ni kannattaa mennä hakee pisteitä. Ja sit kemia ihan 
sen takii, siin mä en ollu hirveen hyvä, mut kuitenki tuki sitä fysiikkaa, ajattelin näin ai-
nakin, ja sain niinku ekstrapisteitä sit ku hakee yliopistoon. 
 
H2: Ja sit no mua on aika paljon kiinnostanu just noi aineet mitä mä valitsen, mut kyl 
sitte ku varsinki ku julkastiin just se todistusvalinta ja ne pisteytykset ni ne kyl vaikutti 
sit aika paljon, mut et must tuntuu et varsinki jos niit ei ois tullu, ni mä oisin kirjottanu 
varmaan neljä ainetta vaan.. ja sit kattonu vähän silleen tarkemmin et just kyl ne vai-
kutti niihin et mitä opiskelee. Et varsinki toi uskontoki tuli et kyl mä oon ollu siit kiin-
nostunu ja meil on hyvät opettajat, mut sit ku siit sai niin paljon pisteitä, ni sit se oli kyl 
varma et otan sen.. 
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Uudistuksessa onkin vaarana se, että opiskeltavia aineita valitaan taktikoiden 

pisteiden toivossa, mikä vaarantaa koulutuksen roolin sivistyksen tuottajana, ja 

johtaa sen välinearvoistumiseen. Tämä ilmiö heijastaa vahvasti nykyistä uusli-

beralistista koulutuspolitiikkaa, jossa koulutuksen nähdään olevan tehotonta ja 

hidasta, jolloin sujuvat koulutussiirtymät ja siirtymä työelämään ovat tärkeimpiä, 

eikä niinkään sivistys tai oppiminen itsessään.   

 

6.1.2 Yrittäjäminä siirtymässä 

 

Koulutuspolitiikassa on määritelty ihannesubjekti, joka aktivoituu erityisesti kou-

lutuksellisissa siirtymissä (Hoikkala 21.4.2020). Tälle ihannesubjektille on tyypil-

listä yrittäjämäinen toiminta elämän kaikilla osa-alueilla, sujuvat koulutussiirty-

mät, sekä itsensä johtaminen (ks. esim. Brunila 2020). Tämä ihannesubjekti nä-

kyi haastateltavien puheessa monin eri tavoin, ja haastateltavat vaikuttivat 

omaksuneen tämän vallitsevan diskurssin ideaaliopiskelijasta. 

 
H1: (Hyvältä opiskelijalta vaaditaan) järjestelmällisyyttä, luovaa ajatteluu, sit määrä-
tietoisuutta. 
 
H2: No mun mielest hyvän opiskelijan pitää olla ahkera ja silleen itsenäinen, et pitää 
paljon ite ottaa selvää ja sit just osaa soveltaa tietoo ja vähän niinku eri lähteistä sit 
koota ne ite sit silleen yhteen. Et niit ei enää löydy suoraan mistään kirjast, vaan sun pi-
tää kans osaa ajatella ite ja just soveltaa. 
 
H3: Pitää olla sellanen moniosaaja. Pitää olla asiantunteva, et on myös kriittinen, ja 
semmonen todella hyvin itsensä tunteva. 
 
H4: Mm no mun mielest ehkä kaikist tärkein on semmonen oman itsensä johtaminen tai 
semmonen, että vaaditaan tosi paljon sitä suunnitelmallisuutta silt oppilaalta, et niin-
kun, täytyy jo niinkun tosi nuorest lähtien tietää mitä haluu ja pitää huolta, et kaikki 
asiat tulee hoidetuks. 
 
H5: No ehkä motivaatiota, oma halu mun mielest kaikist eniten ratkasee. Mä ainaki ko-
en, et mitä vaan voi oppii, jos sul on vaan oma halu siihen, eikä silleen et kokee vaik no 
et mä oon huono matikassa, et en mä pysty, mut et jos vaan tekee töitä ni tälleen.. mut 
mä sanoisin et se oma motivaatio ja halu, ja sitä kautta tulee tietysti kiinnostus. 

 
H3: --mut täytyy pystyy se vähän niinku ymmärtämään, että mistä on jonkun verran 
kiinnostunu ja mistä tulis itse sit hyötymään. 
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Rönnlundin (2020) mukaan keskiluokkaiset, hyvätaustaiset nuoret, joilla on 

pääsy erilaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin pääomiin, sopeutuvat 

usein helpommin vallitsevaan yrittäjämäiseen ideaalisubjektiin, mikä näkyi myös 

tämän tutkielman haastateltavien puheessa. Abiturienttien määritelmät hyvästä 

opiskelijasta heijastivatkin yrittäjämäistä subjektiviteettia, mikä näyttäisi vies-

tivän siitä, että he ovat omaksuneet nyky-yhteiskunnassa menestymisen ehdot. 

Nämä nuoret ovatkin käyneet koulunsa yrittäjyyskasvatuksen “kulta-aikana”. 

(ks. esim. Komulainen ym. 2010, 8), joten ei sinänsä ole ihme, että käsitykset 

ihannesubjektista on omaksuttu, ainakin diskursiivisella tasolla. 

 

Abiturientit eivät kuitenkaan tyytyneet vain kuvaamaan yrittäjämäisen ihan-

nesubjektin ominaisuuksia, vaan ihannesubjekti myös ilmeni eri tavoin pu-

heessa liittyen siirtymään, kuten taktikointina, oman motivaation ja toiminnan 

korostamisena, sekä vastuunottona. Mietola (2010, 185) on tutkinut erilaisia op-

pilaita oppilaanohjauksessa, ja hänen mukaansa ns. ”yleisopetuksen pärjääjät” 

(ks. Nairn & Higgins 2007) ovat neoliberalistisiksi subjekteiksi kasvaneita yksi-

löitä, jotka pystyvät ja haluavat toimia koulutusmarkkinoilla. He ovat myös hyvin 

informoituja, pystyvät lukemaan koulutusmarkkinoita, sekä tekevät itseään hyö-

dyttäviä ja oman näköisiä, rationaalisia valintoja kyseenalaistamatta markkina-

politiikkaa. Abiturientit muun muassa kuvailivat tarkasti suunnitelmiaan, joiden 

avulla heillä olisi parhaimmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan. Usko omiin 

mahdollisuuksiin oli korkealla, ja epävarmuudelle ei juurikaan annettu sijaa. 

 
H2: No kyl mä koen (sisäänpääsymahdollisuudet) ihan silleen hyviks et kunhan mä 
vaan jaksan lukee, ni mä uskon et mul on ihan hyvät mahollisuudet, mut sit tos todistus-
valinnas on vaikee, ku ei oo mitään alustavii pisteit ees kerrottu, et viime vuonnahan 
tonne oikikseen pääs 20% niil pisteil, mut sit esim. Toi Helsinginkin tiedekunta oli sil-
leen et vaik mä oisin saanu kaikist Laudaturin, ni mä en ois päässy ku mul ei ollu pitkää 
matikkaa. Et tälleen ku ne on tosi kovat, et mä oon jo ilmottautunu sinne oikiksen val-
mennuskurssille, koska mä oon vähän laskenu sen varaan, et ku sitä ei voi oikeen tietää 
ja sitte ku ne, et ooksä päässy todistuksel ilmotetaan vast sen kokeen jälkeen et siin ei 
oikeen voi yhtään ees et on pakko mennä sinne kokeeseen ja sitä kautta sit sinne val-
mennuskurssille.. 
 
H1: Just esimerkiks et mä käytän hyväksi et on tää todistusvalinnat ja sit on nää pää-
sykokeet ja mä voin hakee moneen maahan. Nii mä maksimoin mun mahdollisuudet 
päästä sisään.. et ei hirveesti mua stressaa. 
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Haastateltavat siis vaikuttivat omaksuneen vallitsevan diskurssin siitä, mitä 

nyky-yhteiskunnassa pärjäämiseen vaadittiin. Omat mahdollisuudet näyt-

täytyivät hyvinä, eikä epäilyille juuri annettu sijaa, vaan ensimmäisen suun-

nitelman kariutuessa varalla oli jo uusi suunnitelma. Tilannetta ei juurikaan tar-

kasteltu kriittisesti, vaan yleisiin vaatimuksiin tunnuttiin alistuvan vastalauseitta. 

Nykyajassa on tyypillistä, että ihmiset ottavat koulutus- ja työmarkkinat annet-

tuina, ajatellen, että oma elämänura ja menestys riippuvat kunkin omista avuis-

ta. Markkinoiden periaatteen mukaan jokainen onkin itse vastuussa työllistymi-

sestään ja työllistymättömyydestään. (Silvennoinen 2011, 55.) Ylipäätään si-

irtymä uudessa korkeakouluhaussa ei näyttäytynytkään haastateltaville ko-

vinkaan haasteellisena, vaan tilanteena, johon tuli sopeutua ja toimia itse par-

haansa mukaan. Kritiikkiä esitettiin jonkun verran, mutta pääasiassa onnistunut 

siirtymä nähtiin niin vahvasti individualistisen yhteiskunnan mukaisesti olevan 

yksilön vastuulla, ettei vahvoja soraääniä esitetty. Tämä viestii siitä, että 

haastateltavat ovat omaksuneet kilpailukyky-yhteiskunnan oletuksen 

yrittäjämäisestä subjektiviteetista, joka on vastuussa omista valinnoistaan, on-

nistumisistaan ja epäonnistumisistaan. Rakenteelliset tekijät jäävät tässä 

diskurssissa taustalle, kun yksilön vastuu korostuu.  

 

Abiturientit eivät myöskään juurikaan neuvotelleet suhdettaan ihannesubjektiin, 

vaan se otettiin tulkintani mukaan annettuna. Tämä tukeekin aiemmin mainittua 

Rönnlundin (2020) näkemystä keskiluokkaisista nuorista, joiden on helpompi 

omaksua vallitseva ihannesubjekti kuin esimerkiksi työväenluokkaisten, ja 

Brunilan ym. (2020) tutkimusta, jonka mukaan nykyinen tilanne voi vaikuttaa 

ongelmattomalta nuorille, joilla ei ole ongelmia siirtymissä. 

 
H2: Mulle on kerrottu jo pitkään et tää on raskas kevät et kyl sen huomaa mut ehk pitää 
just asennoituu silleen et päivä kerrallaan ku tietää et jos haluu yliopistoon ni et jos ei 
nyt tee tätä duunii ni sit tää pitää kuitenki jossain vaiheessa tehä et.. Et ei tälle oikeen 
voi mitään et tää tuntuu niinku velvollisuudelt vaan.. 
 
H2: --mut kyl eniten kuitenki on ittestä kii et ei tuu kuitenkaan ihan ilmaseks. 

 

Kaiken kaikkiaan siirtymä toiselta asteelta yliopistoon näyttäytyi henkilökohtai-

sena projektina, jossa maksimoitiin omat mahdollisuudet päästä sisään ja jossa 

yrittäjämäisen ihanneopiskelijan ominaisuudet korostuivat. Uudistus näytti ylei-
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sellä tasolla lisäävän epävarmuuden tunnetta, mutta lähinnä se koski abiturient-

tien lähipiiriä; lähes jokainen tunsi jonkun, joka oli kärsinyt uudistuksesta, mutta 

itse haastateltavat olivat osanneet toimia oikein, eikä korkeakoulu-uudistusta 

nähty kovin ongelmallisessa valossa. Siirtymän onnistumisessa lähes kaikki 

vaikuttikin olevan omasta toiminnasta kiinni, ja uudistuksen aiheuttamaan tilan-

teeseen tuli vain sopeutua. Haastateltavat eivät myöskään maininneet muita 

hakijoita, vaan lähinnä miettivät, kuinka kovatasoisesti heidän tulisi kirjoittaa 

päästäkseen opiskelemaan. Siirtymä muokkautuikin puheessa kilpailutilanteek-

si, joka oli täysin yksilön vastuulla, ja hyvien arvosanojen tavoitteluksi, joka oli 

hukkaan heitettyä, mikäli tulokset eivät olleet tarpeeksi hyviä. Kaiken taustalla 

näyttäisivät vaikuttavan kapitalistisen yhteiskunnan koventuneet arvot, jotka 

vaativat yksilöä yltämään aina vain parempiin suorituksiin, tulosvastuullisuuden 

hengessä. 

 

Tulkintani mukaan tämä diskurssi on muodostunut nyky-yhteiskunnan ideaalien 

myötä, jotka korostavat yksilön vastuuta omasta onnistumisesta sekä epäonnis-

tumisesta. Tämä vallitseva diskurssi korostaa sitä, että kuka tahansa voi saa-

vuttaa mitä tahansa, kunhan vain tekee tarpeeksi töitä tavoitteensa eteen. Dis-

kurssi häivyttää kuitenkin rakenteiden ja muiden tekijöiden vaikutuksen, mikä 

johtaa pahimmillaan yksilön itsesyytöksien valtaan, mikäli suuresta työstä huo-

limatta tavoitteita ei saavuteta. Kun yhteiskunta juhlii vain onnistumisia, tuntuu 

epäonnistuminen ennenkuulumattomalta. Yrittäjämäinen subjektiviteetti on 

myös osaltaan omaksuttu koulussa, sillä haastateltavieni sukupolvi on kasvanut 

yrittäjyyskasvatusta korostavassa koulussa, mikä ilmeni myös haastateltavien 

kertoessa koulujensa erilaisista yrittäjyyskursseista. Todistusvalinta näyttäisikin 

edellyttävän opiskelijalta teoriassakin esiin tullutta koulutuspolitiikan ideaalia, jo-

ka osaa tehdä itselleen parhaimmat valinnat sujuvasti, edeten koulutusportaalta 

seuraavalle keskeytyksettä. 

 

6.2 Maksullinen lisäopetus  
 
Käsittelen tässä luvussa toista tutkimuskysymystäni, eli abiturienttien perustelu-

ja maksullisen lisäopetuksen hyödyntämiselle siirtymässä. Kuten aiemmin on jo 

tullut ilmi, todistusvalintaan siirtymisen myötä ajateltiin, että maksullisen lisäope-
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tuksen hyödyntäminen siirtymävaiheessa vähenee, mutta tämä ei näyttäisi tut-

kimusten valossa (esim. Kosunen 2019) vastaavan todellisuutta. Käsittelen abi-

turienttien erilaisia perusteluja abikursseille ja valmennuskursseille osallistumi-

selle, ja lopuksi kuvaan vielä abiturienttien yleisiä näkemyksiä maksullisesta li-

säopetuksesta ja sen oikeutuksesta.  

 
6.2.1 Erilaista tukea 
 
Haastatteluissa yksi pääsyy osallistua abikursseille oli lisätuen saaminen opis-

keluun. Tuki ilmeni monin eri tavoin: joillekin se tarkoitti lähinnä ohjelmaa, jonka 

mukaan opiskella, kun taas toisille se tarkoitti lisänäkökulmia asioihin lukiokurs-

sien lisäksi. Myös huono lukion opettaja oli osalla edistänyt osallistumista abi-

kurssille, sillä saatua opetusta ei nähty riittävänä opettajan vaillinaisten kompe-

tenssien vuoksi.  

 

Myös Kosusen ym. (2018, 11) tutkimuksessa liittyen valmennuskurssijärjestä-

jien puhetapoihin tuki määriteltiin yhdeksi syyksi osallistua valmennuskurssille. 

Kuten tässäkin tutkimuksessa, tuen muodot jakautuivat kahteen diskurssiin: 

kognitiivisen tuen juonteeseen eli puuttuvien tietojen ja taitojen opettamiseen, ja 

sosiaalisen tuen juonteeseen, joka ilmeni kurssiyhteisön tarjoaman tuen koros-

tumisena (Kosunen ym. 2018, 11).  

 
H5: No joo on se kyl silleen et vertaistukee, ni onhan se et tietää et on ihmisii samas ti-
lantees ni silleen.. 
 
H2: --aattelin et se on ehkä ihan kiva kans käydä tommosel tunnil, koska et ei oo vaan 
itsenäistä, ku sielt saa vähän eri näkökulmaa.. -- Ja sit, mä oon nyt tos lyhyes matikas 
sen takii, koska meiän koulus se matikan opetus tai lyhyen matikan opetus ei oo kau-
heen silleen hyvä, tai et meil on just sellanen opettaja, joka on jäämäs eläkkeelle et se ei 
ehk ota niit silleen enää niin vakavasti sitä opetusta.. Ja varsinki just noitten teknisten 
apuvälineiden käyttö, ku se koe perustuu aika pitkälti, saa käyttää niit tietokonelaskin-
ohjelmii, ni sit sielt on saanu niinku varsinki niitä irti. 

 

Haastateltavat suuntasivat pääasiassa ns. elitistialoille (oikeustiede, lääketiede), 

ja olivat lähtökohdiltaan hyvässä asemassa kokeissa menestymiseen. Se, että 

jopa nämäkin nuoret ovat päättäneet turvautua maksullisen lisäopetuksen tar-

joamaan lisätukeen viestii siitä, että korkeakouluhaku nähdään epävarmuuden 

tilana, jota tulee hallita pelaamalla varman päälle esimerkiksi turvautumalla 
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maksulliseen lisäopetukseen (ks. Kosunen ym. 2015, 345). Brayn (2020, 11) 

mukaan lisäkoulutuksen hyödyntäminen onkin myös hyvässä asemassa olevien 

tapa pitää yllä kilpailukykyään, mikä varsinkin nykyään mielletään elintärkeäksi. 

 

Valmennuskurssit ja abikurssit erosivat kuitenkin tuen tarpeen luonteen puoles-

ta. Abikurssien kohdalla kyse oli lähinnä sosiaalisen tuen juonteesta, kun taas 

valmennuskurssien osalta tuki ilmeni lähinnä kognitiivisen tuen juonteen kautta, 

eli abiturientit korostivat kurssien tarjoamaa lisätietoa ja lisämateriaaleja. Huo-

mionarvoista oli kuitenkin se, että tuki arvotettiin valmennuskurssien ja abikurs-

sien välillä eriarvoiseksi. Abikurssien kohdalla tuki nähtiin ylimääräisenä lisänä, 

joka ei ollut välttämätön menestymiselle. Tällöin nähtiin, ettei yhdellä kurssilla 

olisi juurikaan merkitystä, sillä tärkein työ tehtiin lukiossa. Vaikka abikurssien 

tarjoamaa tukea ei pidetty välttämättömänä, sen merkitys kuitenkin kasvoi todis-

tusvalintaan siirtymisen myötä. Valmennuskursseilta saadun tuen merkitystä ei 

taas vähätelty, vaan se nähtiin välttämättömänä. 
 

H3: --niin se nimenomaan must tuntuu et se on se et siel valmennuskurssil lähetään kat-
too niit asioit vähän toisest näkökulmasta. 
 
H5: --tulee jotenki sellanen tunne et ehkä siinä ku houkutellaan niil kaikil materiaaleil 
ja sellasil et on kaikkii tiivistelmäkirjoja ja paljon pääsykoetyyppisii tehtäviä, niin kyl 
mä ehkä, tai silleen noi kaikki tommoset tehtävät et ku mä oon vaik miettiny noit itse-
opiskelujuttuja, ni sen mä koen et ne on vaan silleen välttämättömii 

 
H2: Mut en mä usko et se (abi)kurssi sil taval vaikuttaa (arvosanoihin) -- Joo must tun-
tuu et se kuitenki pitää tehä ite ja se itsenäinen työ on se tärkein et se on ehk hyvää 
semmost sit kertaust. -- Ja sit must kans tuntuu et ilman noit niinku abikursseiki vois sil-
leen, tai esim. tost uskonnost ni siit ei tarjottu mistään abikurssii ja silti se meni silleen 
hyvin tai silleen et ei se vaikuttanu siihen mitenkää. 

 

Erilainen suhtautuminen valmennuskurssien ja abikurssien tarpeellisuuteen viit-

taisi siihen, että valmennuskurssimarkkinat ovat vakiinnuttaneet asemansa 

opiskelijoiden mielissä ja siten luoneet kuvitteellisen tarpeen, kun taas abikurs-

sien vähäisempi tarjonta on vaikuttanut mielikuvaan niiden tarpeellisuudesta. 

Todistusvalinnan myötä mielikuva tulee kuitenkin todennäköisesti muuttumaan, 

ja abikurssitkin nähdään tulevaisuudessa välttämättömämpinä.  
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6.2.2 Itsestäänselvyys vs. ei-välttämätön 
 
Haastateltavien puheessa ilmeni suuri ero valmennuskurssien ja abikurssien 

välttämättömyyden välillä. Kuten edellisessä luvussa jo totesin, abikurssin mer-

kitys onnistuneessa siirtymässä miellettiin pieneksi, lähinnä lisätueksi, kun taas 

valmennuskurssista puhuttiin "pakkona". Haastateltavat ilmaisivat asian vielä 

niin, että valmennuskurssille osallistuminen "tuntuu pakolliselta", eli sille ei edes 

osattu esittää järkiperusteita. Tämä on tullut myös ilmi aiemmissa tutkimuksissa, 

joissa valmennuskurssin pakollisuus perustui mielikuviin (esim. Kosunen ym. 

2015). Abikurssin merkitystä taas vähäteltiin, ja se nähtiinkin lisätukena, joka 

tarjosi "vähän uutta näkökulmaa" lukiokursseihin verrattuna. Sitä ilmankin olisi 

pärjätty, mutta toisaalta todistusvalintaan siirtymisen myötä sen valitseminen 

koettiin luontevaksi.  

 

Sekä valmennuskursseille että abikursseille osallistuminen nähtiin kuitenkin 

korkeakouluhaussa itsestään selvänä, vaikka abikurssin roolin ei nähty olevan 

merkittävä korkeakouluhaussa, toisin kuin valmennuskurssin. Kuitenkin myös 

abikurssin valinta nähtiin lopulta itsestään selvänä todistusvalintaan siirtymisen 

myötä. Kosusen ym. (2018, 17) mukaan valmennuskurssille osallistumisen pak-

ko tuntuu syntyvän diskursiivisella tasolla, ilman todellista näyttöä kurssien hyö-

dyllisyydestä, mikä näkyi myös omassa aineistossani. 

 
H2: Et ku ne (vaaditut todistusvalintapisteet) on sit tosi kovat, et mä oon jo ilmottautu-
nu sinne Oikiksen valmennuskurssille, koska mä oon vähän laskenu sen varaan, et ku si-
tä ei voi oikeen tietää ja sitte ku ne, et ooksä päässy todistuksel ilmotetaan vast sen ko-
keen jälkeen et siin ei oikeen voi yhtään ees et on pakko mennä sinne kokeeseen ja sitä 
kautta sit sinne valmennuskurssille.. --koska must tuntuu et ilman tota valmennuskurssii 
mun mahdollisuudet ois paljon huonommat.. Mut vaikee nyt sanoo, ku ei oo viel ollu 
siel, mut kyl mä uskon et se tulee vaikuttaa 

 
H5: Joo kyl mä ehk sanoisin et (abikurssin rooli) on enemmän just sellanen vähän lisä, 
ku just mäki tähtäsin aik korkeisiin arvosanoihin tai silleen just et halus vähän silleen 
lisätukee, mutta joo en mä ehk kokis et toi oli mitenkään välttämätön silleen vaik ku 
miettii vaik pääsykokeit et sen kokee ehk vähän sillee tärkeemmäks jollain tavalla.. 
 
H2: Mut en mä usko et se (abi)kurssi sil taval vaikuttaa (arvosanoihin) -- Joo vähän ehk 
siin et kyl must tuntuu et se kuitenki pitää tehä ite ja se itsenäinen työ on se tärkein et se 
on ehk hyvää semmost sit kertaust. 
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Haastateltavien puheessa korostuivat ilmaukset, kuten ”musta tuntuu” ja ”mä 

koen”, sekä mielikuva kurssien pakollisuudesta, jota ei kuitenkaan pystytty sen 

tarkemmin selittämään. Kurssien välttämättömyys siis perustui pääasiassa vah-

voihin mielikuviin, jotka johtivat kursseille osallistumiseen. Kosusenkin (2019, 

21) mukaan valmennuskursseille näyttää aiemman pääsykoejärjestelmän aika-

na syntyneen voimakas rooli ainakin mielikuvissa ja puheissa. Tällaiset mieliku-

vat voivat olla ongelmallisia erityisesti opiskelijoille, joilla ei ole varaa osallistua 

maksulliseen lisäopetukseen, sillä ne saattavat jopa estää opiskelijoita hake-

masta ollenkaan, mikäli mielikuva onnistuneesta hausta sisältää maksulliseen 

lisäopetukseen osallistumisen (Kosunen 2019, 21).  

 

Ero abikurssien ja valmennuskurssien välttämättömyydessä näkyi myös rahalli-

sissa perusteluissa. Abikurssien yhteydessä moni haastateltava totesi, ettei 

kursseihin olla valmiita laittamaan paljoa rahaa. Toisin oli kuitenkin valmennus-

kurssien osalta, joiden vaatimiin taloudellisiin resursseihin suhtauduttiin melko 

neutraalisti, mainiten korkeasta hinnasta vain ohimennen.  

 
H2: Ja sit ku noi kurssit on kuitenki suht edullisii, ni sit on kans vaikuttanu aika paljon, 
et jos ne ois niinku, ku ainaki tol TutorHousel on monen sadan euron kurssei ni must se 
on jo vähän rahan tuhlausta et käyttää vähän liikaa rahaa sit niihin.. 
 
H3: --mut, kyllä niinku kesäyliopisto siinä voitti, ku mä halusin, en halunnu kuormittaa 
taloutta liikaa, niin mennään sitte kesäyliopistolle. 
 
H2: --kyl mä sanon et toi valmennuskurssi et kyl siin pitää olla silleen taloudellisii re-
sursseja ainaki tietyille aloille— 

 
 

Vaikuttaakin siltä, että valmennuskurssi nähdään niin välttämättömänä osana 

korkeakouluhakua, että korkea hinta nähdään ikään kuin asiaankuuluvana, eikä 

sitä nähdä tarpeelliseksi kritisoida. On kuitenkin tärkeää huomata, että tarve pe-

rustuu pääsiassa mielikuviin (esim. Kosunen ym. 2018, 17), mikä kertoo siitä, 

että valmennuskurssimarkkinat ovat onnistuneet normalisoimaan valmennus-

kurssit lähes välttämättömäksi osaksi siirtymää toiselta asteelta yliopistoon. 

Vaikka valmennuskurssit mahdollisesti menettävät merkitystään todistusvalin-

nan myötä, on syytä epäillä, että valmennuskurssimarkkinat vain muuttavat 

muotoaan, ja alkavat tarjoamaan kurssejaan yhä nuoremmille (Kosunen ym. 

2015, 345). Nähdäkseni myös abikurssien hinnat nousevat tämän myötä. Täl-
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lainen kehitys kuvastaa kilpailukyky-yhteiskunnan näkemystä koulutuksesta 

henkilökohtaisena projektina, josta jokainen on itse vastuussa. Tällöin myös sii-

hen laitettavat rahalliset panostukset ovat jokaisen oma valinta; varmistanko 

oman menestymiseni sijoittamalla koulutukseen rahaa, vai uskallanko olla sijoit-

tamatta, jolloin saatan sabotoida omaa onnistumistani?  

 
6.2.3 Epätasa-arvoista, mutta kaikkien oikeus?  
 
Käsittelen lopuksi tässä luvussa vielä abiturienttien yleisiä näkemyksiä maksul-

lisesta lisäopetuksesta. Abiturienttien yleinen suhtautuminen maksulliseen lisä-

opetukseen oli ristiriitaista ja kaksijakoista. Toisaalta näkemyksissä kaikui sosi-

aalisen vastuun diskurssi (Kosunen ym. 2018, 14), jossa kaikuu pohjoismainen 

tasa-arvoisen koulutuksen ihanne, ja tähän diskurssiin myös abiturienttien oli 

neuvoteltava suhdettaan. Toisaalta näkemykset kuitenkin palautuivat uuslibera-

listiseen individualismin eetokseen, jossa koulutus on jokaisen omalla vastuulla.  

 
H4: --mun mielest se on tosi tärkeetä et kaikil olis samanlaiset mahollisuudet, niin sit se 
on vähän ristiriitasta just ku Kauppiksessaki noi luvut, ketkä tol pääsykokeel pääsee on 
niin et melkeempä kaikki on valmennuskurssilta, ni se on sit taas toinen asia, et onkse 
sit reiluu et vaan ne keil on niinkun varaa maksaa se tonni siit valmennuskurssist, ni ne 
pääsee sinne, et sitte taas se, et todistusvalinta on sinänsä suosii kaikkii samal tavalla— 
 
H2: Mun mielest se on silleen ihan ns. silleen hyväksyttävää, varsinki ku Suomes koulu-
tus kuitenki on lähtökoht.. Tai silleen suurilta osin ilmasta et sit vaik ku siithän on pu-
huttu paljon siit et onkse sit epätasa-arvosta ja tälleen, mut totaa.. Koska lähtökohtases-
ti kaikki on silleen epätasa-arvosta tai et joillain on enemmän taitoi joissain ku toisilla 
ja enemmän kykyi niin sitte must se on ihan hyvä kuitenki, et tarjotaan kans lisäopetus-
ta. 
 
H4: Et tavallaan mä oon sitä mieltä et ku töitä tekemällä kyl kuka vaan voi noit kustan-
taa, mut sit se on just et et mä en ite oikeen osaa asettuu sellaseen asemaan, kenen van-
hemmat ei esimerkiks maksa asumista, ku mä oon aina saanu tollaset perusjutut mun 
vanhemmilta, ni sithän se on tietenki ihan eri tilanne, et ei välttämättä oo koulun ohella 
niin paljon aikaa, et on sit varaa sen perus elämisen lisäks kustantaa noin kalliita kurs-
seja, mut et joka paikas kuitenki ympäri maailmaa melkeen on maksullista (lisäopetus-
ta) ja et Suomi on kuitenki paljon et tääl on paremmat tavallaan mahollisuudet kenelle 
vaan, et jos vertaa vaik Jenkkejä niin et siel pääsee suoraan yliopistoon rahalla, ni mun 
mielest se on vähän silleen et ei sit voi myöskään ehkä liikaa kritisoida sitä, et kuitenki 
kaikki voi päästä yliopistoon, et ei se oo mikään suora avain sinne, et käy sen valmen-
nuskurssin. 
 
H1: Emmä sitä oo hirveesti ajatellu, mut onhan se silleen vähän väärin, et niillä, jolla 
on mahollisuus maksaa ni on myös mahollisuudet saada paremmat pisteet. Toisaalta 
onhan se vähän aina ollu niin 
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Haastateltavien näkemykset heijastavatkin nyky-yhteiskuntaa, jossa hyvinvoin-

tiyhteiskunta on heikkenemässä, ja kilpailukyvyn eetos on vahvistamassa ase-

maansa. Haastateltavat tiedostivat oman etuoikeutetun asemansa, sekä pitivät 

ihanteena tasa-arvoista maailmaa, jossa jokaisella olisi mahdollisuus kouluttau-

tua taloudellisista resursseista huolimatta. Kuitenkaan maksullista lisäopetusta 

ei koettu tarpeelliseksi kritisoida kovin suuresti, sillä nähtiin, että periaatteessa 

kaikilla on mahdollisuus maksaa kursseja, kunhan tekee tarpeeksi töitä.  

 

Jokainen haastateltava toikin ilmi, että tiedostaa kurssien aiheuttaman epätasa-

arvoisen tilanteen hakijoiden välillä, mutta lopulta näkemykset kuitenkin olivat 

positiivisia, ja huoli kääntyi enemmänkin siihen, etteivät kaikki voi osallistua 

kursseille, kuin siihen, että kursseja ylipäätään tarjotaan. Huolia aiheuttivat eri-

tyisesti taloudelliset resurssit, sekä kurssien Helsinki-keskeisyys.  

 
H2: --ja sit must tuntuu kans et tääl Helsingis tarjotaan tai on paremmat mahollisuudet 
noihin kans, sit ku ite on ns. siin etulyöntiasemas et asuu Helsingis, ni seki saattaa vai-
kuttaa siihen positiiviseen suhtautumiseen. Mut et mun mielest se on silleen kiva varsin-
ki just kesäyliopistol on niin edulliset (kurssit) ja sit ku lukiokirjatki maksaa tälleen, et 
ei se oo sit iso summa. 
 
H5: No onhan siin tietysti aina se eriarvostava tekijä tai ei kaikil siihen tietenkään oo 
mahollisuutta et onhan se tietysti et kuitenki puhutaan et on ilmanen koulutus ja sit just 
jostain esimerkiks yliopistohaussa et se edellyttää et sä pääset et sä käyt jonku kurssin 
ja onhan se sit ehk vähän ikävää, mut toisaalta.. tai siis et mäki oon ite näit hyödyntäny, 
ni on se mun mielest kiva et on mahollisuus, mut onhan siin sit tietysti se toinen puoli, et 
ei kaikil oo sitä mahollisuutta laittaa sellasii rahoi, maksaa monta sataa jostain kurssis-
ta, et.. mä en oikeen tiedä, mitä mieltä mun pitäis olla tästä, et.. (E: Joo, vähän sellanen 
ristiriitanen fiilis?) Joo.. tai ois se tosi naiivii sanoo, et tosi epäreiluu, ku iteki hyödyn-
tää, iteki oon ollu näillä, et ei voi oikeen silleen tuomitakaan, mut kyl mä haluisin myös 
tiedostaa sen et ei kaikil oo mahollisuus, et pitää myös olla kiitollinen et pystyy, koska 
kuitenki täs iäs se on aika iso osa kuitenki vanhemmist kiinni et sit pystyy käymään.. -- 
Nää kesäyliopiston on mun mielest  aika kohtuuhintasii et kyl vaik kesätyörahoilki pys-
tyy maksaa, mut sit jos rupee olee monia satoja ni harval lukioikäsel on sellasii rahoi 
omista rahoistaan laittaa.. mut et jos nää siirtyis vaik lukioon tai tiedä vaikka vielä 
alemmas jossain vaiheessa, ni kyl se sit rupee viel enemmän vaikuttaa.. et on se tietysti 
ikävä myös, koska eihän sen pitäis myöskään mennä niin, et mitä sun vanhemmat on 
tehny ni se päättelis et mitä sä voit tehä.. 
 
H5: -- Must se on hienoo et on tämmösii koulutustarjoojii, jotka ei oo niin semmosii 
kaupallisii, sellasii et on niinku matalamman kynnyksen näit tämmösii, tai silleen totta 
kai kaikest pitää maksaa, mut silleen et pitäs kyl ehkä olla viel enemmän korkeekoulu-
haussaki tämmöst niinku matalan kynnyksen, et jos tarvii lisätukee, ni.. 

 
H3: --se on siinä mielessä sääli, että koska siis kaikki ihmiset on vähän erilaisis tilan-
teis, ei vaan sen takia, että siis ne maksaa ja kaikil ei oo rahaa, vaan myös sen takia, et-
tä koska esimerkiks Suomikin on aika maantieteellisesti hyvin iso valtio, että sitten niin-
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kun, tai sellasille henkilöille, jotka asuu jossain todella pitkien etäisyyksien päässä kai-
kesta, niin sillon on fyysisestikin hankalammat mahdollisuudet osallistua. 

 
 
Kurssien tarjoamista ei ylipäänsä kritisoitu, mikä viestii maksullisen lisäopetuk-

sen normalisoitumisesta. Vaikuttaakin siltä, että maksullinen lisäopetus on tullut 

jäädäkseen osaksi siirtymää toiselta asteelta yliopistoon, ja tärkeimmäksi haas-

teeksi nähdään se, miten kursseja voitaisiin tarjota tasapuolisesti kaikille. 
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7 Pohdinta 
 

Olen tässä tutkielmassa tutkinut siirtymävaiheessa olevia abiturientteja, jotka 

hakeutuvat yliopistoon uuden korkeakouluhaun kautta hyödyntäen maksullista 

lisäopetusta. Olen halunnut selvittää abiturienttien näkemyksiä siirtymästä toi-

selta asteelta yliopistoon kilpailukyvyn eetoksessa, sekä perusteluja maksulli-

sen lisäopetuksen hyödyntämiselle siirtymässä.  

 

Siirtymävaiheessa olevat abiturientit ovat tutkimukseni mukaan sisäistäneet kil-

pailukyky-yhteiskunnassa vaadittavat tiedot ja taidot, ja vastaavat yrittäjämäisen 

subjektin ideaali. Siirtymä toiselta asteelta korkeakouluun näyttäytyi henkilökoh-

taisena projektina, joka tulisi onnistumaan, kunhan siihen vain panostaisi tar-

peeksi. Korkeakoulu-uudistuksen vaikutuksesta koulutuksen rooli vaikuttaisi 

olevan yhä enenevissä määrin muuttumassa sivistyksen lisääjän roolista väli-

nearvoksi kilpailukyky-yhteiskunnan eetoksen mukaisesti, ja onnistunut siirtymä 

näyttäisi edellyttävän yrittäjämäisen ideaalin mukaista toimintaa. Väitän siis, että 

nyky-yhteiskunnan kilpailukyvyn eetos vaikutti vahvasti haastateltavieni näke-

myksissä liittyen korkeakoulusiirtymään. 

 

Abikursseille ja valmennuskursseille osallistuminen nähtiin eri tavalla. Abikurs-

seille osallistumista ei esimerkiksi nähty välttämättömänä, vaan lähinnä lisätu-

kena, kun taas valmennuskurssille osallistumista pidettiin välttämättömänä, ja 

niihin oltiin myös valmiita panostamaan taloudellisesti, toisin kuin abikursseihin. 

Yleisesti maksulliseen lisäopetukseen suhtauduttiin positiivisesti, ja toivottiin, et-

tä kaikilla olisi mahdollisuus hyödyntää sitä. Lisäopetuksen epätasa-arvoistava 

vaikutus tunnistettiin puheen tasolla, mutta lopulta se nähtiin positiivisessa va-

lossa, johon kaikilla tulisi olla oikeus. Todistusvalinta ei vähentänyt maksulliseen 

lisäopetukseen osallistumista, vaan päinvastoin lisäsi tarvetta osallistua 

abikursseille. Tulosten valossa näyttääkin siltä, että kuten aiemmissa tutkimuk-

sissa on epäiltykin (esim. Kosunen 2019), maksullinen lisäopetus ei ole hä-

viämässä mihinkään, vaan mukautumassa muuttuviin markkinoihin tarjoten 

valmennuskurssien lisäksi yhä enemmän abikursseja. Maksullisen lisäopetuk-
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sen kysyntä siis todennäköisesti vain kasvaa, sillä perusteluja sen hyödyntämi-

selle on monia. 

 

Tutkielmani tekoprosessi oli monivaiheinen ja ajoittain monimutkainen, ja työn 

muotoutuminen otti oman aikansa. Alkuperäinen tarkoitukseni oli tarkastella abi-

turienttien näkemyksiä todistusvalinnasta sekä maksulliseen lisäopetukseen 

osallistumista Bourdieun sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen pääoman 

kautta, mutta luovuin ideasta haastattelujen jälkeen. Haastattelurunkoni muo-

toutui tämän lähtökohdan pohjalta, mutta ei onnekseni estänyt erilaisia tulkinto-

ja. 

 

Olen pyrkinyt tutkielmaa tehdessä varmistamaan sen luotettavuuden monin eri 

tavoin. Ruusuvuoren ym. (2010) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuu-

den arvioinnissa korostuvat analyysin systemaattisuuden sekä tulkinnan luotet-

tavuuden kriteerit. Systemaattisessa analyysissa tutkija avaa kaikki työn varrella 

tehdyt valinnat, rajaukset sekä analyysin etenemistä ohjaavat periaatteet. Myös 

Pietikäisen ja Mäntysen (2020, 145) mukaan tutkijan tulee perustella tarkoin 

tehdyt valintansa ja selittää, miksi hän on mitäkin tehnyt. Tutkijan tulee myös ol-

la kaikissa perusteluissaan avoin eli tutkimuksen on oltava läpinäkyvää. Olen it-

se pyrkinyt tähän parhaani mukaan. Omien tulkintojen pätevyyttä voi myös tes-

tata esimerkiksi suhteuttamalla niitä muissa tutkimuksissa tehtyihin tulkintoihin 

(Ruusuvuori ym. 2010). Tutkimukseni luotettavuutta lisääkin se, että tutkimustu-

lokseni ovat pääasiassa linjassa aiemman tutkimuksen kanssa (ks. esim. Kosu-

nen & Haltia, 2018; Töyrylä 2017; Ahtiainen 2017). Lisäksi tein testihaastattelun 

ennen oikeita haastatteluja parantaakseni tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkijan on aineiston analyysin vahvuuksien esittelyn ohella tärkeää myös käsi-

tellä sen mahdollisia rajoituksia (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010). Tut-

kielmani haastateltavat olivat kaikki korkeasti koulutettujen vanhempien jälkeläi-

siä, joilla oli selkeät suunnitelmat tulevaisuuden varalle. Vaikka tämä oli oletet-

tavaa aiemman tutkimuksen perusteella maksulliseen lisäopetukseen osallistu-

vista (ks. esim. Kosunen 2019), en silti ollut ajatellut, että haastateltavat olisivat 

taustoiltaan niin samanlaisia. Tutkimusjoukkoni olikin siis hyvin homogeeninen 

eivätkä tulokset ole siksi yleistettävissä, kuten onkin ominaista kvalitatiiviselle 
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tutkimukselle. Toisaalta siirtymävaiheessa olevia nuoria on tutkittu enimmäk-

seen ongelmalähtöisesti ja ns. ongelmanuorten näkökulmasta (esim. Järvinen 

2020), joten tämä tutkimus tuotti erilaista näkökulmaa. Koenkin, että työni anti 

on erityisesti tämä erilainen tutkimusjoukko, sekä aiheen uutuus: reformi tuli 

vasta näin laajasti voimaan tutkielman tekovuonna (2020), ja siksi mahdollisti 

sen kohteiden tutkimisen tuoreeltaan. Lisäksi tutkielma lisäsi tietoa syistä osal-

listua abikursseille, mitä ei ole juurikaan tutkittu. 

 

Koska todistusvalinta tuli vasta tämän tutkielman tekovuonna 2020 voimaan, tu-

lisi aiheesta tehdä myöhemmin jatkotutkimusta. Voimaantulovuosi oli muutenkin 

monin tavoin erikoinen, joten siksi jatkotutkimusta olisi hyvä tehdä. Esimerkiksi 

aiempien vuosien osalta ei ollut suuntaa-antavia sisäänpääsypisteitä tiedossa, 

joten abiturientteja suositeltiin hakemaan sekä todistusvalinnassa että pääsyko-

keen kautta, mikä aiheutti epätietoutta ja tuplasti työtä. Lisäksi koronaepidemia 

johti siihen, että monille aloille valittiin jopa 90% hakijoista todistusvalinnan kaut-

ta (Kauppinen & Räisänen 30.4.2020), mikä teki vuoden 2020 korkeakoulu-

hausta hyvin ainutlaatuisen.  

 

Jatkossa voisi myös tutkia sitä miten todistusvalinta vaikutti esimerkiksi uusien 

opiskelijoiden opiskelujen aloittamiseen, kun opiskeltavat aineet olivat täysin 

uusia eikä niihin oltu paneuduttu pääsykokeiden myötä. Tutkimusta voisi myös 

tehdä sellaisista aiheista, kuten millaiseksi abikurssien rooli muotoutuu tulevina 

vuosina, tuleeko valmennuskursseista yhä pienemmän porukan käyttämä hyö-

dyke pääsykokeiden vähentyessä, normalisoituuko maksullinen lisäopetus 

osaksi korkeakouluhakua, ja lisääntyykö maksullisen lisäopetuksen tarjonta, jot-

ta kaikilla olisi mahdollisuus sitä hyödyntää, vai sulkeeko se ulos tiettyjä ihmis-

ryhmiä korkeakoulutuksesta kokonaan? Uudistuksen myötä myös monet aiem-

min valmistuneet ovat menneet korottamaan arvosanojaan parempien pisteiden 

toivossa. Millaisena maksullinen lisäopetus heille näyttäytyy? Entä millaisia nä-

kemyksiä maksullisesta lisäopetuksesta on heillä, jotka eivät näe tarpeelliseksi 

sitä ottaa? Korostuvatko tulevaisuudessa huippulukiot, ja normalisoituuko mak-

sullinen lisäopetus osaksi yhä aikaisempaa siirtymävaihetta, kuten siirtymää 

yläasteelta toiselle asteelle? 
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Useissa yhteyksissä on tullut esille, kuinka valintakokeiden poistamista ei nähdä 

mielekkäänä (ks. esim. Nori 2011, 217). Norin mukaan tasa-arvoiset koulutus-

mahdollisuudet toteutuvat, kun kaikki ylioppilaat ovat samalla viivalla hakies-

saan yliopistoihin. Kiintiöiden tai lisäpisteiden käyttäminen eivät toteuta oikeu-

denmukaisuuden periaatetta. Lisäksi myöhemmin hakevat joutuvat vastavalmis-

tuneita huonompaan asemaan, jos vain vastavalmistuneet saavat hyvitystä yli-

opistoon hakiessaan. On myös otettava huomioon, että matalimmista taustoista 

tulevat opiskelijat hakevat yliopistoon vähän vanhempina, joten lisäpisteet koh-

distuisivat kaikkein hyväosaisimpiin hakijoihin. Toinen mahdollisuus ei myös-

kään koske ainoastaan varttuneempia hakijoita, vaan myös ylioppilaskirjoituk-

sissa epäonnistuneita, jotka voivat pääsykokeen avulla osoittaa motivaationsa 

ja kykynsä. (Nori 2011, 217.) Kuten on jo tullut todettua, uudistus oli oikeistolai-

sen hallituksen tapa nopeuttaa siirtymää korkeakoulutukseen ja sitä kautta työ-

elämään. Tällöin unohdettiin kuitenkin paineiden siirtyminen yhä nuoremmille, ja 

maksullisen lisäopetuksen siirtyminen alemmas koulutusportailla.  

 

Myös Järvisen ja Vanttajan (2018, 8) mukaan korkeakouluvalintaan, joka pai-

nottaa ylioppilaskokeen arvosanoja, liittyy monenlaisia ongelmia. Valintakoejär-

jestelmän uudistus esimerkiksi merkitsee lukiolaisten paineiden ja stressin kas-

vua. Vaarana on myös, että valintakoeuudistuksen myötä ylioppilaskokeissa 

heikosti menestyneiden haaveet yliopisto-opinnoista katkeavat kokonaan, ellei 

myös huolehdita ns. ”toisen mahdollisuuden” järjestämisestä. Vaikka oman tut-

kielmani tutkimusjoukko ei esittänyt vastaavanlaisia huolia, koskevat tällaiset 

huolet kuitenkin monia muita, joten uudistuksen vaikutuksia tulisi tutkia myö-

hemmin. 

 

 
 

 
  



 

 47 

Lähteet 
Ahola, S., Asplund, R. & Vanhala, P. (2018). Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen 

nopeuttaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2018. 

Luettu: 25.2.2020. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160711/25-

2018-Opiskelijavalinnat_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ahola, S., Asplund, R. & Vanhala, P. (2017). Valmennuskurssit – välttämätön paha vai 

jotain muuta? – ketkä osallistuvat valmennuskurssille ja miksi? Luettu: 18.11.2019. 

https://docplayer.fi/41495363-Valmennuskurssit-valttamaton-paha-vai-jotain-

muuta.html 

Ahtiainen, H. (2017). Valmennuskurssit ja koulutusmahdollisuuksien rakentuminen lää-

ketieteen opintoihin hakeutuvien puheessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Ala-Suutari, P. (2006). Suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen: miten muutos oli ideolo-

gisesti mahdollinen? Teoksessa Heiskala, R. & Luhtakallio, E. (toim.) Uusi jako (s. 43-

64). Tampere: Gaudeamus.  

Bray, M. (2020). Shadow Education in Europe: Growing Prevalence, Underlying Forc-

es, and Policy Implications. ECNU Review of Educa-

tion. https://doi.org/10.1177/2096531119890142 

Brunila, K., Kurki, T., Lahelma, E., Lehtonen, J., Mietola, R., & Palmu, T. (2011). Multi-

ple transitions: Educational policies and young people’s post-compulsory choic-

es. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(3), 307–324. 

Brunila, K. & Lundahl, L. (toim). (2020). Youth on the Move: Tendencies and Tensions 

in Youth Policies and Practices. Helsinki: Helsinki University 

Press. https://doi.org/10.33134/HUP-3. Verkkoaineisto. 

Brunila, K., Mertanen, K. and Mononen Batista-Costa, S. (2020). Economic Worries— 

Therapeutic Solutions? Entrepreneurial and Therapeutic Governing of Transitions of 

Young People. Teoksessa Brunila, K. & Lundahl, L. (toim.) Youth on the Move: 

Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices (s. 149–165). Helsinki: Hel-

sinki University Press. https://doi.org/10.33134/HUP-3-8 Verkkoaineisto. 

Brunila, K., Onnismaa, J. & Pasanen, H. (2015). Koko elämä töihin – Koulutus tietoky-

kykapitalismissa. Tampere: Vastapaino. 

Brunila, K. & Mononen Batista-Costa, S. (2010). Tiedon, työllisyyden, osaamisen, 

yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalainen Suomi. Teoksessa Komulainen, K., Keskita-

lo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. Yrittäjyys kasvatushallintana. (s. 207-

230). Jyväskylä: Vastapaino.  



 

 48 

Heiskala, R. (2006). Kansainvälisen toimintaympäristön muutos ja Suomen yhteiskun-

nallinen murros. Teoksessa Heiskala, R. & Luhtakallio, E. (toim.) Uusi jako (s. 14-42). 

Tampere: Gaudeamus.  

Heiskala, R. & Luhtakallio, E. (2006). Johdanto: Suunnittelutaloudesta kilpailukyky-

yhteiskuntaan? Teoksessa Heiskala, R. & Luhtakallio, E. (toim.) Uusi jako (s. 7-13). 

Tampere: Gaudeamus. 

Helsingin seudun kesäyliopisto. (2019). Abiturienttikurssit. Luettu: 19.11.2019. 

https://www.kesayliopistohki.fi/kurssit/kategoria/abiturienttikurssit-fi/ 

Hoikkala, T. (21.4.2020). Kriisiyttääkö korona koulutuspoliittisen ideaalivalitsijan? Nuo-

risotutkimusseura. Luettu: 15.5.2020. 

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma54  

Holvas, J. & Vähämäki, J. (2005). Odotustila: Pamfletti uudesta työstä. Helsinki: Teos. 

Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2016). Diskurssianalyysi: teoriat, peruskäsitteet 

ja käyttö. Vastapaino. Verkkoaineisto.  

Jakonen, M. (2015). Pelon talous ja uudet kyvyt. Teoksessa Brunila, K., Onnismaa, J. 

& Pasanen, H. (2015). Koko elämä töihin – Koulutus tietokykykapitalismissa. (s. 282-

311). Tampere: Vastapaino. 

Järvinen, T. (2020). Social Background and Labour Market Careers of Young People: 

A Comparison of Two Cohorts of Finnish Young People not in Employment, Education 

or Training (NEET). Teoksessa Brunila, K. & Lundahl, L. (toim.), Youth on the Move: 

Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices (s. 37–56). Helsinki: Helsinki 

University Press. https://doi.org/10.33134/HUP-3-3 Verkkoaineisto. 

Järvinen, T. & Vanttaja, M. (2018). Koulutuksesta työmarkkinoille 2000-luvun alun 

Suomessa. Teoksessa Jauhiainen, A., Kivirauma, J. & Kinnari H. Koulutus hallinnassa: 

Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018. Turun yliopis-

ton kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A. 

Kauppinen, L. & Räisänen, K. (30.4.2020). Koronaepidemia myllersi yliopistojen opis-

kelijavalinnat: Näin pyrkijät karsitaan nyt. Helsingin Sanomat. Luettu: 1.9.2020. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006493510.html 

Kelly, P. (2006). The entrepreneurial self and ‘youth at-risk’: Exploring the horizons of 

identity in the twenty-first century. Journal of Youth Studies, 9(1), 17–32. 

Keskitalo-Foley, S., Komulainen, K. & Naskali, P. (2010). Risto Reipas riskinottaja – 

Koulutuspolitiikan tavoittelema ihannekansalainen. Teoksessa Komulainen, K., Keski-

talo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. Yrittäjyys kasvatushallintana. (s. 15-36). 

Jyväskylä: Vastapaino.  

Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. (2010). Yrittäjyys 

kasvatushallintana. Jyväskylä: Vastapaino. 



 

 49 

Komulainen, M., Korhonen, K. & Räty, H. (2012). Opettajien tulkinnat 

yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista diskursiivisena kamppailuna. Kasvatus & Aika 6 (1). 

6–22. Luettu: 26.7.2020 http://elektra.helsinki.fi/oa/1797-2299/6/1/opettaji.pdf  

Komulainen, K., Kärkkäinen, M., Korhonen, M., Räty, H., Siivonen, P., Kasanen, K., & 

Rautiainen, R. (2015). Kun mikään ei riitä: Akateeminen kykyminuus puntarissa. Teo-

ksessa Brunila, K., Onnismaa, J. & Pasanen, H. (toim.), Koko elämä töihin: koulutus 

tietokykykapitalismissa (s. 147-170). (Aikuiskasvatuksen vuosikirja; No. 52). Tampere: 

Vastapaino.  

Korhonen, M. (2012). Yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä kaikille? Uusliberalistinen hallinta, 

koulutettavuus ja sosiaaliset erot peruskoulun yrittäjyyskasvatuksessa. Itä-Suomen yli-

opiston julkaisuja. Luettu: 30.7.2020 https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-

61-0794-3/urn_isbn_978-952-61-0794-3.pdf 

Korhonen, M., Komulainen, K. & Räty, H. (2010). Kenestä on yrittäjäksi? Mukaan otta-

vat ja erottelevat yrittäjämäisen oppilaan tulkinnat peruskoulun opettajilla. Teoksessa 

Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. Yrittäjyys kasva-

tushallintana. (s. 37-71). Jyväskylä: Vastapaino.  

Kosunen, S. (2019). Korkeakouluhaku, rahat ja valmennuksen henki. Rihveli. 2019 (1). 

19-24. 

Kosunen, S. (2018). Access to higher education in Finland: emerging processes of hid-

den privatization, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 4:2, 67-77. 

Kosunen, S., & Haltia, N. (2018). Valmennuskurssit ja koulutuskuluttajuus: tutkimus 

kurssijärjestäjien puhetavoista. Sosiologia, 55(2), 167-183. 

Kosunen, S., Haltia, N. & Jokila, S. (2015). Valmennuskurssit ja mahdollisuuksien tasa-

arvo yliopistokoulutukseen hakeutumisessa. Kasvatus 46 (4), 334–348. 

Kupiainen, S., Marjanen, J. & Ouakrim-Soivio, N. (2018). Ylioppilas valintojen pyörteis-

sä. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 14. 

Luettu: 16.5.2020. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231687/Ad_tutkimuksia_14_verkkojulka

isu.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mietola, R. (2010). Reippaasti itsekseen vai kädestä pitäen? Monenlaiset oppilaat, oh-

jaus koulutus- ja ammatinvalintaan ja koulutusmarkkinoiden asiakkuus. Teoksessa 

Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. Yrittäjyys kasva-

tushallintana. (s. 156-186). Jyväskylä: Vastapaino. 

Mononen Batista-Costa, S., & Brunila, K. (2016). Becoming entrepreneurial—

Transitions and education of unemployed youth. Power and Education, 8(1), 19–34. 



 

 50 

Nairn, K. & Higgins, J. (2007). New Zealand’s neoliberal generation: Tracing discour-

ses of economic (ir)rationality. International Journal of Qualitative Studies in Education 

20:3, 261-281. 

Nori, H. (2011). Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja 

eri tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa. Väitös. Turun yliopiston julkaisuja. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2016). Valmiina valintoihin. Ylioppilastutkinnon parempi 

hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Luettu: 4.1.2020. 

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-429-0 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2017). Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistetaan. 

Luettu: 20.9.2019. https://minedu.fi/-/korkeakoulujen-opiskelijavalinnat-uudistetaan 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2017). Korkeakouluopiskelijat tyytyväisiä opetukseen, 

yhä useampi kävi valmennuskurssin. Luettu: 18.11.2019. https://minedu.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/korkeakouluopiskelijat-tyytyvaisia-opetukseen-yha-useampi-kavi-

valmennuskurssin 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2020). Usein kysyttyjä kysymyksiä korkeakoulujen opis-

kelijavalintauudistuksesta. Luettu: 1.9.2020. https://minedu.fi/usein-kysyttya-

korkeakouluvalinnat  

Pasanen, H. (2015). Kyky koulutuksen taloudessa. Teoksessa Brunila, K., Onnismaa, 

J. & Pasanen, H. (2015). Koko elämä töihin – Koulutus tietokykykapitalismissa. (s. 58-

80). Tampere: Vastapaino. 

Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. (2020). Uusi kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vasta-

paino. Verkkoaineisto. 

Rinne, R. & Järvinen, T. (2011). Suomalaisen koulutuspolitiikan muutos ja nuorten syr-

jäytyminen. Teoksessa Eteläpelto, A., Heiskanen, T. & Collin, K. (toim.) Valta ja 

toimijuus aikuiskasvatuksessa. (s. 77-106). Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Vantaa: 

Hansaprint Oy.  

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. (2011). 

Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.  

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (2009). Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 

Vastapaino. 2. painos. 

Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. 

Tampere: Vastapaino. Verkkoaineisto. 

Räisänen, M., Kuitunen, M., Partanen, L. & Österlund, P. (2014). Lääketieteelliseen 

koulutukseen valikoituminen. Yliopistopedagogiikka. Luettavissa: 

https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/12/09/laaketieteelliseen-koulutukseen-

valikoituminen/ Luettu: 10.6.2020. 



 

 51 

Rönnlund, M. (2020). Young Citizenship: Academically High-Achieving Middle-Class 

Students in Transitions Talk about Participation. Teoksessa Brunila, K. & Lundahl, L. 

(toim), Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practi-

ces (s. 17–35). Helsinki: Helsinki University Press. https://doi.org/10.33134/HUP-3-2 

Verkkoaineisto. 

Siivonen, P., & Brunila, K. (2014). The making of entrepreneurial subjectivity in adult 

education. Studies in Continuing Education, 36(2), 160-

172. https://doi.org/10.1080/0158037X.2014.904776 

Silvennoinen, H. (2011). Aikuiskoulutus ja hallintavalta. Teoksessa Eteläpelto, A., 

Heiskanen, T. & Collin, K. (toim.) Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. (s. 55-76). Ai-

kuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Vantaa: Hansaprint Oy.  

Stevenson, D. L. & Baker, D. P. (1992). Shadow Education and Allocation in Formal 

Schooling: Transition to University in Japan. The American journal of sociology. Vol. 97 

(6), p. 1639-1657. 

Tervasmäki, T. & Tomperi, T. (2018). Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavu-

otiaassa Suomessa. Niin & Näin, 2/2018. Luettu: 2.5.2020. 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/105158/koulutuspolitiikan_arvovalinnat_ja_s

uunta_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Töyrylä, M. (2017). Diskurssianalyyttinen tutkimus oikeustieteen opintoihin hakemisen 

kilpailusta ja hakijoiden valmennuskurssille osallistumisesta. Pro gradu -tutkielma. Hel-

singin yliopisto. 

Viren, E. & Vähämäki, J. (2011). Perinnöttömien perinne: Marx ilman marxismia. Hel-

sinki: Tutkijaliitto. 

 

  



 

 52 

Liitteet 
Liite 1 Haastateltavien rekrytointiviesti 

Liite 2 Haastattelurunko 

 

  



 

 53 

LIITE 1 Haastateltavien rekrytointiviesti 

 

Hei,  

  

opiskelen Helsingin yliopistossa yleistä ja aikuiskasvatustiedettä ja teen pro gradu –

tutkielmaa abikursseista osana yliopistoon hakeutumista. Olen kiinnostunut kurssin 

opiskelijoiden näkemyksistä liittyen abikurssille osallistumiseen sekä uudistuneeseen 

korkeakouluhakuun, joka painottaa todistusvalintaa. Abikurssien opiskelijoiden näke-

myksiä ei ole aikaisemmin tutkittu, joten siksi olisi tärkeää, että osallistuisit tutkimuk-

seeni. 

  

Lähetän tämän haastattelupyynnön työpaikkani Helsingin seudun kesäyliopiston luvalla 

kaikille, jotka ovat osallistuneet vuonna 2019 kesäyliopiston abikursseille. Etsin haasta-

teltavia, jotka opiskelevat tällä hetkellä viimeistä vuotta lukiossa ja aikovat hakea tänä 

vuonna opiskelemaan yliopistoon.   

  

Haastatteluja tehdään noin viisi, ja ne kestävät noin tunnin. Haastattelut toteute-

taan viikoilla 5 ja 6 Helsingin seudun kesäyliopiston tiloissa (osoite Vilhonvuorenkatu 

12).  

  

Käsittelen saamiani tietoja luottamuksellisesti, eikä tutkimuksestani voi tunnistaa yksit-

täisiä henkilöitä. Haastatteluaineistoa käytetään vain aihetta koskevaan tieteelliseen 

tutkimukseen.  

  

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, vastaathan minulle tähän viestiin sähköpostilla 

(emma.raessalo@helsinki.fi) viimeistään su 19.1.2020. Annan myös mielelläni lisätieto-

ja tutkimuksestani.   

  

Kiitos jo etukäteen tutkimukseen osallistuville!  

  

Ystävällisin terveisin  

  

Emma Raessalo  

emma.raessalo@helsinki.fi  
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LIITE 2 Haastattelurunko 

 

Lämmittelykysymyksiä 

Millainen on mielestäni hyvä opiskelija? Millaisia ominaisuuksia hyvältä opiskelijalta ny-

kypäivänä vaaditaan? 

 

Koulutusvalinnat ja korkeakouluhaku 

Kuvaile aiempia opintojasi: mahdolliset painotukset, miten opinnot sujuneet 

Ovatko vanhempasi jotenkin osallistuneet opintoihisi/opiskeluvalintoihisi? Jos ovat, niin 

miten? 

Onko lähipiirissäsi joku, joka on vaikuttanut koulutuspäätöksiisi? Jos on, niin kuka? 

Mitä aineita kirjoitat/kirjoitit? Miksi juuri ne aineet? 

Minne aiot hakea opiskelemaan? Miksi? 

Miten kuvailisit mahdollisuuksiasi päästä haluamallesi alalle yliopistoon? 

Mitä mieltä olet todistusvalinnasta korkeakouluhaussa? (vrt. pääsykoe) 

Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttavat mahdollisuuksiisi päästä yliopistoon? 

Onko sinulla jotain muita mietteitä liittyen korkeakouluhakuun? 

 

Abikurssi 

Mille abikurssille/kursseille osallistuit?  

Mitä eri syitä näet osallistumisellesi abikurssille/abikursseille? (eri syitä eri kurssien 

kohdalla?)  

Onko/oliko sinulla arvosanatavoitteita ko. kurssien oppiaineille? Jos, niin mitä? 

Miten kuvailisit abikurssin roolia korkeakouluhaussasi? 

Mistä syystä valitsit läsnäoloa vaativan kurssin verkkokurssin sijaan? 

Mitä mieltä olet siitä, että abikursseja tarjotaan? 

Vaikuttivatko vanhempasi tai joku muu lähipiirissäsi päätökseesi mennä abikurssille? 

Miten abikursseihin suhtaudutaan lukiossasi?  

Miten abikursseihin suhtaudutaan lähipiirissäsi? 

Meneekö/menikö moni tuttusi abikursseille?  

Oletko nähnyt abikursseihin liittyvää markkinointia? Jos olet, niin missä? 

Miksi valitsit juuri Helsingin seudun kesäyliopiston kurssin? Harkitsitko jotain muuta 

kurssitarjoajaa? 

Mitä ajattelet kurssien maksullisuudesta? 

Miten itse rahoitat kurssille osallistumisesi? 

 

Tausta 
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Vanhempien koulutustausta ja ammatit? 

Asuinpaikka? 

Mitä harrastat tai olet harrastanut? 

 

Olisitko halunnut vielä lisätä jotain? 

Voinko ottaa sinuun tarvittaessa vielä yhteyttä haastattelun jälkeen? 

 

 


