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1 JOHDANTO 

 

 

Niin kauan kuin muistan, olen ollut kiinnostunut eri uskonnoista ja siitä, miten ne 

näyttäytyvät ihmisten elämässä. On kiehtovaa kuulla mitä kukin pitää tärkeänä ja minkä 

arvojen varaan rakentaa elämäänsä. Itse uskonnollisessa yhteisössä kasvaneena olen 

kokemusteni kautta nähnyt, miten kokonaisvaltaisesti paitsi yhteisöön kuuluminen, myös 

oma hengellisyys ja arvomaailma vaikuttavat elämän eri osa-alueisiin. Samalla koen, ettei 

maallistuvassa yhteiskunnassamme tiedosteta, kuinka merkittävästi uskonnollisuus ja 

hengellisyys voivat vaikuttaa yksilön urakehitykseen ja koko elämänkulkuun. Aiheen 

suhteen on havaittavissa selkeä tutkimuksellinen aukko, johon tutkielmani kohdistuu. 

 

Evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärä on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana 

tasaisesti ja suomalaiset yhä vähenevissä määrin osallistuvat uskonnollisiin tilaisuuksiin. 

Toisaalta kansalaisten jumalausko on pysynyt suhteellisen vakaana ja uskonnon 

harjoittamisesta on tullut aiempaa yksityisempää. (Ketola 2011, 8–10.) Vuonna 2018 

kerätystä kyselytutkimuksesta käy ilmi, että erityisesti alle 35-vuotiaiden suhtautuminen 

uskontoon on muutoksessa. 25–34 -vuotiaista naisista 29 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia 

ei usko Jumalaan, mutta toisaalta erityisesti naisten keskuudessa hengellisyyden teemat ovat 

olleet kasvavana mielenkiinnon kohteena. (Kirkon tutkimuskeskus 2019.) Samanaikaisesti 

maallistumiskehityksen ja uskonnollisuuden yksityistymisen rinnalla uskonnollisuus on 

elävöitynyt ja monipuolistunut myös maahanmuuton myötä (Illman, Ketola, Latvio & 

Sohlberg 2017, 7). Erityisen aktiivista uskonnonharjoittaminen on evankelisluterilaisen 

kirkon alla toimivissa herätysliikkeissä ja muissa uskonnollisissa yhdyskunnissa, jotka ovat 

tunnettuja vahvasta yhteisöllisyydestä ja tiettyjen moraalisääntöjen noudattamisesta. 

Uskonnollisista yhdyskunnista yksi on Jehovan todistajat. 
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Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia Jehovan todistajista 

irtaantuneilla henkilöillä on uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksestä 

uravalintoihin, sekä uskonnollisuuden ja hengellisyyden käsittelystä opinto-ohjauksessa. 

Näkemykseni mukaan Jehovan todistajat ovat toisaalta vahvasti esillä suomalaisessa 

kaupunkikuvassa lähetystyön merkeissä, mutta kuitenkin edelleen hyvin piilossa 

yhteiskunnassamme. Tyypillisesti uskonto näkyy vahvasti Jehovan todistajien elämässä ja 

vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämänkulkuun ja siihen, millaisiin tehtäviin yksilö päätyy. 

Kasvatusalalla toimivien henkilöiden on tärkeää pyrkiä ymmärtämään uskonnollisten ja 

hengellisten teemojen merkitys yksilön elämänkulun kannalta, jotta yksilöä voidaan tukea 

ja ohjata parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Suomessa aiempaa tutkimusta uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksestä 

uravalintoihin on tehty hyvin vähän. Sinisalo (2013) on pro gradu –tutkielmassaan 

tarkastellut abiturienttien käsityksiä kristillisen spiritualiteetin merkityksestä ja 

vaikutuksesta elämään ja elämänvalintoihin. Kansainvälistä tutkimusta aiheesta on kuitenkin 

tehty enemmän. Muun muassa Duffy (2006) on tutkinut uskonnollisuuden ja hengellisyyden 

merkitystä urakehityksen kannalta ja Hernandez, Foley ja Beitin (2011) ovat tutkineet, miten 

uskonnollisen tai hengellisen kutsumuksen seuraaminen vaikuttaa yksilön uravalintoihin. 

 

Tutkielmani koostuu kahdeksasta luvusta. Johdannon jälkeen toisessa luvussa avaan 

uskonnollisuutta ja hengellisyyttä käsitteinä, kerron uskonnollisuudesta Suomessa sekä 

kerron aiheeseen liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta. Kolmannessa luvussa laajennan 

teoreettista viitekehystä määrittelemällä uravalinnan käsitteen ja avaamalla uravalintojen 

sosiologista näkökulmaa. Neljännessä luvussa kerron Jehovan todistajien historiasta ja 

oppisisällöstä sekä selvennän liikkeen suhtautumista koulutukseen ja työhön. Viidennessä 

luvussa avaan tutkimuksen metodologisia lähtökohtia ja toteutusta, eli miten keräsin 

aineistoni haastattelemalla Jehovan todistajista irtaantuneita henkilöitä teemahaastattelun 

keinoin, sekä aineiston analysointia teoriaohjaavana sisällönanalyysina. Kuudes luku on 

omistettu tutkimuksen tuloksille, jossa tarkastellaan ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä, jotka ovat 

vaikuttaneet yksilön uravalintoihin. Tuloksista tehdyn yhteenvedon esittelen seitsemännessä 

luvussa. Tutkielmani viimeisessä, eli kahdeksannessa luvussa, esittelen johtopäätökset sekä 

pohdin tutkielman toteutusta, luotettavuutta ja jatkotutkimusaiheita. 
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2 USKONNON ASEMA OHJAUKSESSA 

 

 

Tässä luvussa avaan uskonnollisuuden ja hengellisyyden käsitteitä sekä kerron uskonnon 

asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastelen, miten teemoista keskustellaan 

ohjauksen kentällä aiemman tutkimuksen pohjalta. 

 

 

2.1 Uskonnollisuus ja hengellisyys käsitteinä 

 

Uskonnollisuus ja hengellisyys ovat käsitteinä haastavia, sillä niille on olemassa useita eri 

määritelmiä ja joissain yhteyksissä niitä käytetään jopa toistensa synonyymeinä (Hernandez 

et al. 2011, 63). Tässä tutkimuksessa uskonnollisuudella tarkoitetaan Duffyn (2006, 52) 

määritelmän mukaan yksilön suhdetta tiettyyn uskontoon, kirkkoon tai uskonnolliseen 

yhteisöön. Hengellisyydellä viitataan taas yksilön henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen 

kokemukseen uskonnollisuudesta (Hill & Pargament 2003, 64) ja se nähdään yhtenä 

ihmisyyden ydinulottuvuuksista (Sink & Devlin 2011, 132). Hengellisyydellä tarkoitetaan 

uskonnollisen ulottuvuuden ohella myös uskonnosta riippumattomia arvoja ja merkityksiä, 

joiden mukaan yksilö rakentaa elämäänsä. Vaikka käsitteenmäärittelyn kannalta on 

helpompaa erottaa uskonnollisuus ja hengellisyys toisistaan, eivät ne todellisuudessa ole 

toisistaan riippumattomia, vaan yhdessä muodostavat kokonaisuuden (Hill & Pargament 

2003, 64–65). 

 

 

2.2 Uskonnollisuus Suomessa 

 

Suomalaisten uskonnollisuutta ja arvomaailmaa ovat pitkään määrittäneet kristilliset arvot, 

jotka tulivat aikoinaan Suomeen kristinuskon leviämisen myötä (Sorsa 2018, 12). Viime 
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vuosikymmenten aikana Suomi on kuitenkin nopeasti maallistunut ja uskonnon asema 

suomalaisten arjessa on heikentynyt. Uskontokuntiin kuulumattomien osuus on kasvanut 

merkittävästi ja kirkon asema suomalaisessa yhteiskunnassa on muuttunut. (Ubani, Poulter 

& Rissanen 2019, 8.) Aiemmin valtionkirkkona toiminut evankelis-luterilainen kirkko on 

nykyään itsenäinen, valtiosta erillään oleva toimija. Kirkko tekee paljon yhteistyötä valtion 

kanssa ja tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun kristillistä näkökulmaa (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko, n.d.), mutta Suomen valtio on kuitenkin uskonnollisesti neutraali (Sorsa 

2018, 26–27). 

 

Maallistumiskehityksestä huolimatta enemmistö suomalaisista kuuluu yhä edelleen 

johonkin uskontokuntaan. Vuoden 2018 lopussa uskontokuntiin kuuluvien osuus väestöstä 

oli 72,6% (Tilastokeskus 2019b). Samanaikaisesti uskonnosta on tullut aiempaa 

henkilökohtaisempi asia, eikä uskonnollisiin instituutioihin kuulumista nähdä ainoana 

keinona harjoittaa uskontoa (Ketola 2011, 8–10; Ubani et al. 2019, 9). Uskontokuntiin 

kuulumattomien ihmisten kasvava määrä ja uskontojen moninaistuminen on nostanut esille 

kysymyksen, missä määrin uskonnollisen tradition on sopivaa näkyä yhteiskunnassamme. 

Etenkin uskontoihin kriittisesti suhtautuvat toivovat, että uskonnon julkinen asema 

heikentyisi ja julkisista tiloista, kuten kouluista, tulisi uskonnollisesti neutraaleja. Osa taas 

toivoo uskonnon julkisen aseman ja uskonnollisten traditioiden säilyttämistä ja sitä, että 

kaikki uskonnot voisivat olla yhteiskunnassamme esillä. (Sorsa 2018, 4–5, 23.) 

 

Kuluneiden vuosien aikana Suomessa on käyty kiivasta keskustelua uskonnollisen tradition 

näkymisestä erityisesti koulumaailmassa. Maallistumiskehitys ja uskonnollinen 

moninaistuminen ovat asettaneet kyseenalaiseksi perinteisen uskonnonopetuksen ja monet 

uskovat, että kaikille oppilaille yhteinen uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaine voisi 

paremmin vastata uskonnollisen dialogisuuden ja monikulttuuristen teemojen käsittelyn 

tarpeeseen. (Ubani et al. 2019, 8–13.) Toisaalta Rissasen (2019) tutkimuksesta käy ilmi, että 

suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on nykyään viitteitä sekulaarisesta normatiivisuudesta 

sekä uskonnollisesta ”sokeudesta”. Sen sijaan, että kouluissa tunnistettaisiin ja opittaisiin 

oppilaiden erilaisista kulttuuri- ja uskontoidentiteeteistä, tyypillisempää on, että opettajat ja 

koulun johto pyrkivät korostamaan oppilaiden samankaltaisuutta ja siten aiheuttavat usein 

vähemmistöryhmiin kuuluville oppilaille häpeän tunnetta ja painetta sopeutua enemmistöön. 



 

5 

Ideaalitilanteessa kouluissa arvostettaisiin oppilaiden moninaisuutta ja kannustettaisiin eri 

ryhmien väliseen avoimeen dialogiin. (emt.) 

 

 

2.2 Uskonnolliset ja hengelliset teemat ohjauksen kentällä 

 

Ohjauksen kentällä uskonnollisuudesta ja hengellisyydestä on alettu käymään enemmän 

keskustelua vasta viime vuosina, joskin suomenkielisessä ohjauskirjallisuudessa uskonnosta 

edelleen puhutaan vain satunnaisesti ja yleensä suhteessa maahanmuuttajiin. Esimerkiksi 

Parkkinen (2013, 112–120) kuvaa, miten maahanmuuttajien kanssa tehdyssä ohjaustyössä 

ohjaajien tulisi ottaa huomioon yksilölliset kokemukset uskonnosta ja pyhyydestä, sillä ne 

ovat monille merkityksellisiä asioita. Kansainvälisellä tasolla aiheen merkitys on sen sijaan 

tiedostettu laajemmin ja viime vuosien aikana uskonnollisuuden ja hengellisyyden teemat 

ovat olleet kasvavana kiinnostuksen kohteena tutkijoiden keskuudessa (esim. Duffy 2006; 

Hernandez, Foley & Beitin 2011). 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että uskonnollisuus ja hengellisyys vaikuttavat vahvasti 

yksilön urakehitykseen ja -valintoihin (Constantine, Miville, Warren, Gainor & Lewis-Coles 

2006; Duffy & Blustein 2004; Duffy & Sedlacek 2007). Vaikka perinteiset, yksilön 

kiinnostuksen kohteita ja kykyjä korostavat ohjauksen menetelmät ovat edelleen useille 

ohjaukseen hakeutuville hyödyllisiä, saattavat vahvasti uskonnolliset tai hengelliset ihmiset 

jäädä kaipaamaan ohjaukselta vielä syvällisempää otetta (Dik & Duffy 2009, 39; Hernandez 

et al. 2011, 63–64). Ohjaajat ovat usein kuitenkin haluttomia keskustelemaan ohjattaviensa 

kanssa juuri näistä teemoista, sillä ne tuntuvat monille ohjaajille itselleen vierailta 

(Amundson, Harris-Bowlsbey & Niles 2014, 47; Hernandez et al. 2011, 62–64). 

Ohjauskirjallisuudessa ohjaajia kannustetaan kohtaamaan omat epävarmuutensa ja 

nostamaan ohjauskeskusteluun mukaan myös ohjattavan henkilökohtaisia asioita, sillä 

kaikista hyödyllisintä ohjaus on silloin, kun se tapahtuu ohjattavan lähtökohdista käsin 

(Hodkinson 2009, 16–17). Hengellisten teemojen käsittely ohjauksessa on tärkeää myös 

siksi, että sen on nähty vaikuttavan positiivisesti ohjaussuhteen syntymiseen ja sitä kautta 

ohjauksen lopputulokseen (Richards, Bartz & O’Grady 2009, 65; Sink & Devlin 2011, 138).  
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American Counseling Association (ACA 2009) on koostanut ohjauksen eettisten 

periaatteiden jatkoksi kompetenssilistan hengellisten ja uskonnollisten asioiden 

käsittelemisestä ohjauksessa (Addressing Spiritual and Religious Issues in Counseling). 

Kompetenssien tarkoituksena on korostaa ohjaajien taitoa tunnistaa moninaisuuden teemat 

ohjauksessa ja omaksua monikulttuurinen lähestymistapa. Kompetenssit koostuvat muun 

muassa ohjaajan kyvystä ymmärtää uskonnollisuus ja hengellisyys käsitteinä, 

maailmanuskontojen, agnostisismin ja ateismin tuntemuksesta, ohjaajan omien 

uskonnollisten ja hengellisten asenteiden, uskomusten ja arvojen tarkastelusta, sekä ohjaajan 

kyvystä ymmärtää, että ohjattavan uskonnolliset ja hengelliset uskomukset ovat keskeinen 

osa maailmankatsomusta ja voivat vaikuttaa psykososiaaliseen toimintaan. Myös Suomen 

opinto-ohjaajat ry:n (SOPO 2009) eettisissä periaatteissa mainitaan, että ”opinto-ohjaajan 

on tiedostettava omat arvonsa sekä yhteiskunnan ja muista kulttuureista tulevien arvoja, jotta 

hän voi antaa eettisesti kestävää ohjausta”. Periaatteissa ei kuitenkaan tarkemmin mainita 

uskonnollisuuden tai hengellisyyden käsittelemisestä ohjauksessa. 

 

Ihanteellisessa ohjaustilanteessa ohjaajan ja ohjattavan välillä vallitsee kunnioittava ja 

arvostava ilmapiiri, jossa ohjattavalla on mahdollisuus jakaa omia uskonnollisuuden ja 

hengellisyyden kokemuksia, sekä pohtia niiden yhteyttä omaan elämänkulkuun ja sen 

varrella tehtyihin valintoihin (Parkkinen 2013, 112–120). Koska uskontoon ja 

hengellisyyteen liittyvät asiat ovat todella henkilökohtaisia, tulee ohjaajan kysyä niistä 

soveliaalla ja arvostavalla tavalla (Amundson et al. 2014, 47; Parkkinen 2013, 118–120) 

sekä muistaa, etteivät kaikki välttämättä halua avata omaa suhdettaan niihin. Kaikille 

uskonnolliset ja hengelliset teemat eivät ole urakehityksen kannalta merkittäviä (Duffy 

2006, 60), joten ohjaajan on hyvä arvioida, milloin niistä keskusteleminen on oleellista 

ohjauskeskustelun kannalta. Samalla ohjaajan tulee muistaa, että kaiken ohjaustoiminnan 

tulee olla uskonnollisesti neutraalia. (Richards et al. 2009, 75–76.) Parkkinen (2013, 120) 

korostaa, että erityisen tärkeää uskonnollisten teemojen nostaminen ohjauskeskusteluun on 

silloin, kun ohjattava tulee suljetusta uskonnollisesta yhteisöstä, jonka toiminta selvästi 

vaikuttaa yksilön elämänkulkuun ja toimijuuteen. Tällöin ohjauskeskustelu voi toimia tilana, 

jossa ohjattavalla on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan omia kokemuksiaan ja 

käsityksiään kriittisesti. (emt.) 
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Yksilön kokema kutsumus (englanniksi calling) tiettyyn ammattiin on yksi sellaisista 

tilanteista, joissa uskonnolliset ja hengelliset tekijät saattavat vaikuttaa yksilön 

uravalintaprosesseihin. Sekä Duffy ja Sedlacek (2007) että Hernandez, Foley ja Beitin 

(2011) ovat tutkineet kutsumuksen suhdetta yksilön urakehitykseen. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että pääasiassa kutsumuksen seuraaminen vaikuttaa yksilön urakehitykseen 

positiivisesti, joskin se voi sisältää paljon erilaisia tunteita, niin positiivisia kuin negatiivisia. 

Duffyn ja Sedlacekin (2007) tutkimuksen tulokset esittävät, että kutsumusta seuraavalla 

yksilöllä on usein hyvä käsitys omista mielenkiinnon kohteistaan ja kyvyistään. Tämän 

vuoksi hän on todennäköisemmin muita kypsempi ja valmiimpi tekemään uravalintoja ja 

uravalintaprosessit tapahtuvat nopeasti. Hernandezin, Foleyn ja Beitin (2011) tutkimuksen 

tuloksissa korostuu yksilön ihmissuhteiden merkitys yksilön kutsumuksen ja uravalinnan 

kannalta. Kutsumusta seuraava yksilö voi kokea läheisten taholta paitsi kannustusta, myös 

kyseenalaistamista uravalinnoistaan (emt.).  

 

Uskonnollisuuden ja hengellisyyden positiivisesta vaikutuksesta yksilön urakehitykseen 

viestivät myös Duffyn ja Blusteinin (2004) sekä Constantinen, Mivillen, Warrenin, Gainorin 

ja Lewis-Colesin (2006) tutkimukset. Yksilö, jolla on vahva hengellinen yhteys 

korkeampaan voimaan ja joka on uskonnollinen nimenomaan sisäisen motivaation johdosta, 

kokee usein olevansa itsevarma kyvyistään tehdä uravalintoja ja on avoin erilaisten 

uravaihtoehtojen tutkimiselle (Duffy & Blustein 2004). Uskonnollisuus ja hengellisyys 

voivat toimia myös motivoivina tekijöinä tietylle alalle hakeutumisessa sekä apuna 

erilaisista koulutukseen ja uraan liittyvistä haasteista selviämisessä (Constantine et al. 2006).  

Uskonnollisuuden ja hengellisyyden tuoma merkityksellisyys elämään sekä uskonnolliset 

aktiviteetit, kuten rukoileminen, koetaan positiivisena voimavarana stressaavissa 

elämäntilanteissa (emt.). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että uskonnollisuutta ja hengellisyyttä käsittelevässä 

kansainvälisessä tutkimuksessa korostuu niiden positiivinen vaikutus yksilön urakehityksen 

kannalta. Uskonnollisuus ja hengellisyys auttavat ja motivoivat yksilöä hakeutumaan tietylle 

alalle esimerkiksi kutsumuksen perässä, tukevat yksilön itsevarmuutta ja kykyä tehdä 

uravalintoja, sekä helpottavat koulutus- ja työelämässä kohdatuista haasteista selviämistä. 

Toisaalta tutkimuksesta pitkälti uupuu näkökulma siitä, millä tavoin uskonnollisuus ja 

hengellisyys voivat rajoittaa ja vaikeuttaa yksilön urakehitystä ja uravalintojen tekemistä. 
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Duffy (2006, 53) mainitsee, että joskus uskonnollisuus ja hengellisyys voivat olla yksilön 

valintojen kannalta myös negatiivisia ja rajoittavia tekijöitä. Yksilö saattaa esimerkiksi 

kokea syyllisyyttä ja pelkoa toimiessaan uskonnollisen yhteisön toiveiden ja odotusten 

vastaisesti (emt.). Erityisesti suljetuissa uskonnollisissa yhteisöissä yksilön elämänkulkua ja 

toimijuutta saatetaan voimakkaasti rajoittaa yhteisön puolelta tai yksilö saattaa itse asettaa 

rajat sen suhteen, millaisen työn tai koulutuksen näkee itselleen mahdollisena suhteessa 

vakaumukseensa (Parkkinen 2013, 119–120). 
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3 SOSIOLOGINEN NÄKÖKULMA URAVALINTOIHIN 

 

 

Tässä luvussa avaan uravalinnan käsitettä ja perinteistä näkemystä uravalintaprosessista. 

Tämän jälkeen nostan esille uravalintojen sosiologisen näkökulman ja selvennän, mitä 

uravalintojen relationaalisuudella ja yksilöllisellä toimintahorisontilla tarkoitetaan.  

 

 

3.1 Uravalinnat 

 

Ohjauksen kentällä on valtava määrä erilaisia urateorioita, jotka pyrkivät kuvaamaan yksilön 

urapolun muotoutumista ja kehittymistä. Teorioiden keskiössä on usein paitsi se, miten 

uravalintoja tehdään, myös se, miten niitä kannattaisi tehdä. Uravalinta on hieman 

harhaanjohtava käsite, sillä se luo mielikuvan valinnasta yksittäisenä tapahtumana. 

Todellisuudessa uravalinta on kuitenkin yleensä osa pitkäaikaista urakehityksen prosessia ja 

vain hyvin harvoin yksittäinen tapahtuma. (Hodkinson 2009, 2, 13–14; Johnson & Mortimer 

2002, 40.) Aiemmin urakehityksen on ajateltu tapahtuvan pitkälti teinivuosina, kun yksilö 

hakeutuu toisen asteen koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin ja sitä myöten työelämään. 

Nykyään urakehitys nähdään pidempänä ja määrittelemättömämpänä elämänmittaisena 

projektina. (Johnson & Mortimer 2002, 64–65.) Vanhalakka-Ruoho (2016) tarkastelee 

nuorten koulutusreittisuunnittelua suunnanottoina, joihin vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden 

lisäksi myös sosiaalinen ympäristö ja yhteiskuntarakenteet. Tässä tutkimuksessa pitäydyn 

kuitenkin uravalinnan käsitteessä, sillä sitä käytetään kansainvälisessä tutkimuksessa 

(englanniksi career choice). 

 

Perinteisille urateorioille on tyypillistä korostaa yksilön omaa roolia sekä sisäisiä tavoitteita, 

tarpeita ja tyydyttymistä suhteessa uravalintoihin. Useimmissa teorioissa uravalintaprosessit 

nähdään yksilön lähes autonomisina valintoina ja päätöksinä. Joissain teorioissa 
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tunnustetaan, että ulkoiset tekijät vaikuttavat yksilön urapäätöksiin, muttei tiedosteta, että ne 

itse asiassa ovat osa koko urakehitysprosessia yhdessä sisäisten tekijöiden kanssa. 

(Hodkinson & Sparkes 1997, 32.) Erityisesti yksilöä korostavissa kulttuureissa voi olla 

haastavaa havaita sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön toimintaan. Uravalintojen ja 

urakehityksen tarkastelu sosiologisesta näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, jotta 

ymmärretään, millaisissa ympäristöissä yksilön urakehitys tapahtuu (Johnson & Mortimer 

2002, 69). Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ulkoiset tekijät vaikuttavat merkittävästi 

yksilön uravalintoihin ja koko urakehitykseen (Dik & Duffy 2009; Duffy & Sedlacek 2007; 

Schultheiss, Palma, Predragovich & Glasscock 2001; Hodkinson 2009; Hodkinson & 

Sparkes 1997; Schultheiss, Palma, Predragovich & Glasscock 2002), joskin yksilöllä 

itsellään on myös aktiivinen rooli päätöksenteossa (Hodkinson 2009; Phillips, Christopher-

Sisk & Gravino 2001; Vanhalakka-Ruoho 2010).  

 

Uravalintoihin vaikuttavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden erottaminen toisistaan on 

haastavaa ja osittain jopa mahdotonta. Dik ja Duffy (2009) esittävät, etteivät ulkoiset tekijät 

ole oikeastaan ulkoisia, vaan kyseessä on ennemminkin se, että yksilö tekee sisäisen 

päätöksen toimia ulkoisten odotusten mukaisesti. Lisäksi ulkoiset tekijät ovat osaltaan 

muokkaamassa sisäisiä tekijöitä, sillä esimerkiksi perhe on lähtökohtaisesti ulkoinen tekijä, 

mutta todellisuudessa perheen arvot ja odotukset kehittävät yksilön kiinnostuksen kohteiden, 

arvojen ja taitojen syntymistä, eli niistä tulee sisäisiä tekijöitä. Kaikissa valintatilanteissa 

vaikutusta on sekä sisäisillä että ulkoisilla tekijöillä ja tilanteesta riippuen näillä kategorioilla 

voi olla eriarvoinen merkitys. Ulkoisesta vaikutuksesta voidaan puhua oikeastaan vasta 

silloin, kun yksilö havaitsee sen tulevan oman vaikutuspiirinsä ulkopuolelta, eikä näe 

itselleen mahdollisena muita vaihtoehtoja. Ulkoiset tekijät voivat olla sekä rajoittavia että 

motivoivia ja joskus yksittäinen tekijä voi toimia molempina. Joskus uravalintoihin 

vaikuttaa yksilön sisäisten motiivien ja ulkoisten odotusten lisäksi myös yksilön fyysinen ja 

henkinen tila, sekä erilaiset yllättävät elämänmuutokset. (Dik & Duffy 2009, 31–39.) 

 

 

3.2 Uravalintojen relationaalisuus 

 

Uravalintojen relationaalisuudella tarkoitetaan sitä, miten yksilön suhdeverkosto, kuten 

vanhemmat, sisarukset ja puoliso, vaikuttavat yksilön urakehitykseen ja uravalintoihin 
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(Vanhalakka-Ruoho 2010). Lisäksi relationaalisina tekijöinä voidaan pitää muun muassa 

yksilön roolimalleja ja lapsuuden kokemuksia (Schultheiss 2003, 302) sekä uskonnollisten 

yhteisöjen arvoja ja odotuksia yksilön elämänkulkua kohtaan (Duffy 2006; Parkkinen 2013).  

Aiemmin relationaaliset vaikutteet nähtiin lähinnä esteenä yksilön autonomialle ja 

itsenäisesti tehdyille valinnoille, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilön 

suhdeverkosto voi toimia myös positiivisena resurssina (Phillips et al. 2001; Schultheiss 

2003, 302; Vanhalakka-Ruoho 2010). Nykyään yksilön autonomiaa ja suhdetta muihin 

ihmisiin ei nähdä toistensa vastakohtina, vaan ymmärretään, että ne ovat yhteydessä toisiinsa 

ja osa kaikkien ihmisten elämää (Vanhalakka-Ruoho 2010, 111). Yksi merkittävimmistä 

uravalintoihin vaikuttavista ulkoisista tekijöistä on yhteisö, johon lasketaan mukaan myös 

yksilön oma perhe (Amundson et al. 2014, 33–39, 80). Joskus yksilön uravalinnat voidaan 

nähdä jopa yhteisöllisinä tapahtumina (Phillips et al. 2001, 208–209). Joidenkin tutkimusten 

mukaan erityisesti vanhemmilla on merkittävä rooli yksilön koulutus- ja uravalinnoissa 

(Amundson et al. 2014; Vanhalakka-Ruoho 2010). Vanhempien vaikutus yksilön 

urakehitykseen on perustavanlaatuinen, sillä vanhemmuus muokkautuu suhteessa 

vanhemman työhön, arvoihin ja persoonallisuuteen. Lapsi-vanhempisuhteen kautta lapsi 

kiinnostuu tietyistä asioista ja omaksuu tietynlaisen arvomaailman. (Johnson & Mortimer 

2002, 51–52.)  

 

Vanhempien lisäksi yksilön uravalintoihin voivat osallistua myös sisarukset, sukulaiset, 

ystävät, opettajat ja opinto-ohjaajat (Schultheiss et al. 2001; Schultheiss et al. 2002; Phillips 

et al. 2001; Vanhalakka-Ruoho 2010). Relationaaliset suhteet voivat näyttäytyä yksilön 

päätöksenteossa esimerkiksi siten, että yksilön läheiset tarjoavat apua, informaatiota tai 

taloudellista tukea, yksilö itse pyytää läheisiltään keskusteluapua tai tietoa, tai nuori torjuu 

muiden avun, jotta voi tehdä valinnat itsenäisesti (Phillips et al. 2001). Tavallisesti 

relationaaliset suhteet koetaan joko positiivisina tai neutraaleina tekijöinä suhteessa 

uravalintoihin, mutta joskus yksilö saattaa kokea läheisten ja muiden ihmisten puolelta myös 

tyytymättömyyttä omista uravalinnoistaan tai painostusta tietylle alalle (esim. Phillips et al. 

2001; Hernandez et al. 2011; Vanhalakka-Ruoho 2010). Voidaankin todeta, että 

relationaaliset suhteet ovat läsnä yksilön uravalinnoissa monella eri tavalla.  Lisäksi on 

havaittavissa, että paitsi ihmissuhteet vaikuttavat yksilön uravalintoihin, myös uravalinnat 

voivat vaikuttaa ihmissuhteisiin (Schultheiss 2003, 302–303). 
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Uravalintojen relationaalisuutta on tutkittu lähinnä vain laadullisesti, mutta myös 

määrälliselle tutkimukselle on tarvetta. Laadullisen tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin 

ajatella, että yksilön uravalintoihin vaikuttaa suuressa määrin ulkoiset tekijät. Schultheiss 

(2003) ehdottaa, että ohjauskentällä on tarve relationaaliselle lähestymistavalle, jossa 

otetaan vielä aiempaa paremmin huomioon ohjattavien moninaisuus ja toisten ihmisten 

vaikutus yksilön elämänkulkuun. Ohjauksen relationaalisen lähestymistavan tarkoituksena 

ei ole korvata perinteisiä, yksilöllisiä tekijöitä korostavia ohjausmenetelmiä, vaan sen sijaan 

laajentaa ohjaajien näkemystä ohjausmenetelmistä ja auttaa heitä paremmin ottamaan 

huomioon yksilön ympäristötekijät ja niiden vaikutukset. Ihmissuhteiden tarkastelu auttaa 

ohjattavaa tunnistamaan paremmin omat toiveensa ja tavoitteensa ja näin laajentamaan 

näkökulmaansa uravalintojen kannalta. Lisäksi ihmissuhteiden vaikutusten tunnistaminen 

voi auttaa yksilöä vahvistamaan suhteita läheisiin ihmisiin. Joitain ohjattavia voi helpottaa 

myös ajatus siitä, ettei koulutus- ja uravalintoihin tai muuhun elämään liittyviä haasteita 

tarvitse kohdata yksin, vaan voi tukeutua ympärillä oleviin ihmisiin. (Schultheiss 2003, 303–

309.) 

 

Dik ja Duffy (2009) sekä Schultheiss (2003) kehottavat ohjaajia keskustelemaan 

ohjattaviensa kanssa siitä, millainen voima ja vaikutus yksilön ihmissuhteilla on 

uravalintoihin. Relationaalisten vaikutteiden tunnistaminen ja arvioiminen on tärkeää, jotta 

sekä ohjaaja että ohjattava saavat paremman käsityksen yksilön relationaalisista resursseista 

ja siitä, miten ulkoiset tekijät ovat aiemmin olleet vaikuttamassa yksilön elämänkulkuun. 

Ohjattavaa tulee kannustaa tarkastelemaan ihmissuhteitaan laajasti, sillä ne voivat olla paitsi 

positiivisia, myös negatiivisia ja neutraaleja. (Schultheiss 2003, 305–306.) Erityisen tärkeää 

ihmissuhteiden vaikutusten kartoittaminen ja kriittinen arvioiminen on kuitenkin silloin, kun 

muiden odotukset ja tarpeet ovat ristiriidassa yksilön omien toiveiden ja tavoitteiden kanssa. 

(Dik & Duffy 2009, 31–39). 

 

 

3.3 Yksilöllinen toimintahorisontti 

 

Uravalintojen sosiologista näkökulmaa korostavat myös Hodkinson ja Sparkes (1997) 

Careership –teoriallaan, joka pohjautuu Bourdieun ajatuksiin. Teoriassa yksilön 

päätöksenteot nähdään osana kulttuurista ja sosiaalista kontekstia, eikä niitä voida erottaa 
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yksilön perhe- ja kulttuuritaustasta tai aiemmasta elämänhistoriasta. Sosiaaliset kokemukset 

ja vaikutteet nähdään kiinteänä osana koko uravalintaprosessia, ei ainoastaan 

päätöksentekoon vaikuttavina ulkoisina tekijöinä. Teoriassa yhdistyvät yksilön 

mieltymykset, yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuusrakenteet sekä käännekohtien vaikutus 

elämänkulussa. Urakehitys nähdään prosessina, joka rakentuu erilaisten käännekohtien 

sarjoina. Käännekohdissa yksilö tekee käytännöllisiä päätöksiä rationaalisesti suhteessa 

koulutuksen ja työelämän kenttään. Teorian mukaan päätökset ovat kuitenkin vain osittain 

järkiperäisiä, sillä niihin vaikuttavat myös yksilön tunteet. Yksilön uravalintoja on 

mahdollista ymmärtää vain yksilön elämänhistorian näkökulma huomioon ottaen, eli miten 

yksilön identiteetti on kehittynyt suhteessa hänelle merkityksellisiin ihmisiin ja kulttuuriin. 

(Hodkinson & Sparkes 1997, 33) 

 

Yksi Careership –teorian keskeisimmistä ajatuksista on yksilöllinen toimintahorisontti, 

jonka rajoissa yksilö toimii ja tekee valintansa. Toimintahorisontti vaikuttaa siihen, miten 

yksilö näkee itsensä ja ympäristön tarjoamat mahdollisuusrakenteet, eli millaisia 

mahdollisuuksia yksilö pitää itselleen potentiaalisina. Toimintahorisontti voi paitsi rajoittaa, 

myös mahdollistaa ja laajentaa yksilön maailmankuvaa ja valintojen mahdollisuutta. 

(Hodkinson & Sparkes 1997, 34–35). Parkkinen (2013, 119–120) esittää, että erityisesti 

suljetut uskonnolliset yhteisöt saattavat joskus rajoittaa yksilön elämänkulkua ja toimijuutta, 

tai yksilö itse saattaa asettaa vakaumuksensa vuoksi rajoitteita omille koulutus- ja 

uravalinnoilleen. Jos ohjauksessa käsiteltävät asiat ovat yksilön toimintahorisontin 

ulkopuolella, ei siitä ole ohjattavalle hyötyä. Parhaassa tapauksessa ohjauksella voidaan 

vahvistaa yksilön toimijuutta ja laajentaa yksilön toimintahorisonttia. (Hodkinson 2009, 16–

17). Tämän vuoksi on tärkeää, että ohjaus tapahtuu ohjattavan lähtökohdista käsin (emt.) ja 

ohjaustilanteessa vallitsee avoin ja arvostava ilmapiiri, jossa voidaan keskustella myös 

uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen liittyvistä teemoista (Parkkinen 2013, 112–120). 
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4 JEHOVAN TODISTAJAT 

 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu Jehovan todistajista irtaantuneiden haastatteluista. Jehovan 

todistajat ovat vaikeasti tavoitettava tutkittava ryhmä, mistä johtuen suurin osa 

tutkimuksesta paikantuukin juuri entisiin Jehovan todistajiin. Tässä luvussa esittelen 

Jehovan todistajien historiaa, keskeisintä oppisisältöä ja elämäntyyliä, sekä avaan liikkeen 

suhdetta koulutukseen ja työelämään.  

 

 

4.1 Historia  

 

Jehovan todistajien juuret ovat Yhdysvalloissa, missä amerikkalainen evankelista Charles 

Taze Russell perusti Raamatuntutkijat –liikkeen 1870-luvulla. Russell levitti uskonnollista 

sanomaa julkaisemalla uskonnollisia lehtiä ja aloittamalla laajat saarnamatkansa, joiden 

myötä liikkeen opetus levisi myös Eurooppaan. (Ketola & Virtanen 2008, 151–152.) 

Suomeen Jehovan todistajien opit levisivät Ruotsista 1900-luvun alkupuolella. Liikkeen 

ensimmäinen Suomen haaratoimisto perustettiin Helsinkiin ja vuonna 1912 julkaistiin 

ensimmäinen suomennos Vartiotorni –lehdestä. (Hulkkonen 2017, 149–150.) Talvisotaan 

asti liikkeen jäsenmäärä kasvoi Suomessa tasaiseen tahtiin. Sota-aika oli Jehovan todistajille 

haastavaa, sillä järjestön toiminta kiellettiin ja lakkautettiin oikeuden päätöksellä. Vuonna 

1945 toiminta kuitenkin luvallistettiin ja samana vuonna järjestö rekisteröityi 

uskonnolliseksi yhdyskunnaksi Suomessa. (Ketola & Virtanen 2008, 155.) 

 

Nykyään Jehovan todistajia on maailmanlaajuisesti arviolta noin 8,5 miljoonaa ja liikettä 

johdetaan New Yorkissa sijaitsevasta Vartiotorniseurasta. Päätoimiston ohella Jehovan 

todistajilla on haaratoimistoja ympäri maailmaa. (Hulkkonen 2017, 148.) Suomen 

haaratoimisto sijaitsee Vantaalla ja sieltä käsin valvotaan Jehovan todistajien toimintaa 
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Suomen lisäksi myös Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Virossa (Jehovan todistajat 

2020b). Suomessa Jehovan todistajien järjestö on jäsenmäärältään Suomen kolmanneksi 

suurin rekisteröitynyt yhdyskunta heti evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jälkeen 

(Hulkkonen 2017, 151). Vuoden 2018 lopussa Jehovan todistajien määrä Suomessa oli 17 

303 (Tilastokeskus 2019a). Jäsenmäärä on ollut viime vuosien ajan laskussa ja Jehovan 

todistajat menettävät vuosittain noin 100-300 jäsentä (Pyhäranta 2018). 

 

 

4.2 Oppi ja elämäntyyli 

 

Keskeisintä Jehovan todistajien opetuksessa on maailmanlopun ennustaminen ja Jumalan 

persoonanimen Jehovan käyttö. Jehovan todistajat uskovat Raamattuun Jehovan 

suunnittelemana oppaana, jossa kerrotaan miten ihmisen tulisi elää. Myös muuta hengellistä 

kirjallisuutta luetaan ahkerasti, esimerkiksi Vartiotorniseuran julkaisemia Vartiotorni- ja 

Herätkää! –lehtiä. Suhtautuminen maailmaan on kriittistä ja liikkeessä uskotaan, että 

väkivaltaisuuksien ja katastrofien lisääntyminen on merkki lähestyvästä maailmanlopusta. 

(Hulkkonen 2017, 148.) Jehovan todistajat uskovat omaan oppiinsa ainoana ”totuutena” ja 

muiden uskontojen ajatellaan olevan harhaoppeja (Ruoho 2015, 45). Liikkeessä opetetaan, 

että Harmagedonin, eli viimeisen taistelun jälkeen 144 000 Jeesuksen seuraajaa hallitsevat 

taivaassa ja loput Jumalalle uskolliset jatkavat elämäänsä maanpäällisessä paratiisissa 

(Ketola & Virtanen 2008, 152–153). Lähestyvän maailmanlopun ja sen jälkeisen paratiisin 

vuoksi maalliseen uraan ja elämään panostamista pidetään turhana. 

 

Jehovan todistajien elintavat ovat tarkkaan määriteltyjä ja erilaiset moraalisäännöt tärkeitä 

(Hulkkonen 2017; Ketola & Virtanen 2008). Jehovan todistajat eivät osallistu politiikkaan, 

eivätkä muuhunkaan yhteiskunnalliseen tai isänmaalliseen toimintaan. Joulua ja muita 

kansallisia juhlapäiviä ei vietetä, sillä niitä pidetään pakanallisina. (Hulkkonen 2017, 148 –

149.) Yhteisössä kannustetaan viettämään aikaa pääasiassa vain muiden Jehovan todistajien 

kanssa, sillä maalliset ihmiset nähdään pahoina (Ruoho 2017, 44–45). Elämä rakentuu 

pitkälti uskonnollisen toiminnan ympärille, sillä jäsenet osallistuvat viikoittain 

valtakunnansaleilla ja kodeissa järjestettäviin kokouksiin sekä tekevät julistustyötä. 

Kenttätyö on periaatteessa vapaaehtoista, mutta käytännössä sitä odotetaan kaikilta jäseniltä 

ja tehdyt tunnit raportoidaan järjestölle. (Hulkkonen 2017, 148–149.) Järjestössä on 
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käytäntönä vapaaehtoinen aikuiskaste, joskin kasteella käydään useimmiten jo teini-

ikäisenä. Kasteen kautta jäsenet ”vihkiytyvät Jumalalle” ja ryhtyvät virallisesti Jehovan 

todistajiksi. (Ruoho 2015, 115.) Jos Jehovan todistaja syyllistyy vääränlaisena pidettyyn 

toimintaan, esimerkiksi aviorikokseen tai verensiirtoon, voi seurakunnan toiminnasta 

vastaava vanhimmisto viime kädessä erottaa jäsenen koko yhteisöstä. (Hulkkonen 2017, 

148–149.)  

 

 

4.3 Suhtautuminen koulutukseen 

 

Jehovan todistajien suhtautuminen koulutukseen on samanaikaisesti sekä myötämielistä että 

vastustavaa (Holden 2002, 133) ja näkemykset perustuvat Raamatun opetuksiin. Esimerkiksi 

Suomessa pakolliseen oppivelvollisuuteen suhtaudutaan myönteisesti, sillä Jehovan 

todistajat haluavat olla Raamatun opetusten tavoin lainkuuliaisia. Myös sellaisissa maissa, 

missä laki ei velvoita kansalaisia kouluttautumaan tai koulutus on maksullista, järjestö 

kannustaa vanhempia huolehtimaan lastensa riittävästä koulutuksesta. (Jehovan todistajat 

2020a.) Koulutuksen nähdään opettavan lapsille tarpeellisia taitoja elämäänsä varten ja 

kasvattavan heidät tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi (Jehovan todistajat 2017, 4). 

Liikkeen opetuksessa kuitenkin korostetaan, että hengellinen koulutus on vielä maallista 

koulutusta arvokkaampaa, sillä se antaa yksilölle tietoa Jumalasta ja opettaa ymmärtämään, 

mikä on oikein ja mikä väärin (Jehovan todistajat 2020a). Liike järjestää jäsenilleen myös 

omia koulutuksia. Esimerkiksi tienraivaajille suunnatun koulutuksen tavoitteena on auttaa 

jäseniä kehittämään tienraivauksessa tarvittavia taitoja ja pääsemään hengellisesti lähemmäs 

Jehovaa. (Jehovan todistajat 2018, 14.) 

 

Jehovan todistajat tiedostavat nyky-yhteiskunnan työmarkkinatilanteen ja riittämättömästä 

koulutuksesta johtuvan työttömyyden. Liike kannustaa vanhempia harkitsemaan yhdessä 

lastensa kanssa lisäkoulutuksen tarpeellisuutta. (Jehovan todistajat 2017, 4–6.) Ammatillista 

koulutusta pidetään hyvänä vaihtoehtona, sillä ammattitutkinto on mahdollista suorittaa 

melko lyhyessä ajassa. Korkeakoulutukseen sen sijaan suhtaudutaan vältellen, sillä pelätään, 

että korkeakouluissa vallitseva ilmapiiri ja ajatusmallit voivat vahingoittaa yksilön moraalia 

ja hengellisyyttä. (Jehovan todistajat 2020a.) Erityisesti sellaiset nuoret, jotka aikovat käydä 

kasteella ja rakentaa uraansa tienraivaajana, harvemmin jatkavat opintojaan korkeakoulussa 
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(Holden 2002, 135). Vuonna 2014 teetetyssä yhdysvaltalaisessa kyselytutkimuksessa kävi 

ilmi, että tutkimukseen osallistuneista (n=241) Jehovan todistajista ainoastaan yhdeksän 

prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon ja vain kolme prosenttia maisterin tutkintoa 

korkeamman tutkinnon. Tutkimukseen osallistuneista suurimmalla osalla (63 %) korkein 

suoritettu koulutusaste oli lukio tai sitä alhaisempi tutkinto. (Pew Research Center 2014.)  

 

Vaikka Jehovan todistajia ei varsinaisesti kielletä kouluttautumasta, on useissa yhteyksissä 

noussut esille liikkeen varauksellinen suhtautuminen korkeakoulutukseen. Esimerkiksi 

Ronimuksen (2011, 115) väitöstutkimuksesta nousee esille, ettei useita tutkimukseen 

osallistuneita, Jehovan todistajien yhteisössä kasvaneita henkilöitä kannustettu opiskeluun 

ja jotkut olivat kokeneet perheensä ja yhteisönsä suhtautuvan opiskeluun jopa kielteisesti. 

Myös Ruohon (2015, 153–156) kirjassa Vartiotornin varjossa: toisenlainen totuus 

jehovantodistajuudesta, joka pohjautuu 64:n pääosin entisen Jehovan todistajan 

kokemuksiin Jehovan todistajana elämisestä, kuvataan, miten useat järjestössä kasvaneet 

ovat joutuneet luopumaan kouluttautumisesta järjestön paheksunnan ja painostuksen vuoksi. 

Varauksellisesta suhtautumisesta korkeakoulutukseen viestittää myös kohta seurakunnan 

vanhimmistolle suunnatussa kirjassa Paimentakaa Jumalan laumaa. Luvussa kahdeksan 

kuvataan, miten vanhimmistoon kuuluvan ”veljen” pätevyyttä tehtävään tulee arvioida 

uudelleen, jos ”veli tai hänen vaimonsa tai lapsensa hankkii korkeakoulutusta”. Muiden 

vanhimmistoon kuuluvien jäsenten tulee tällöin pohtia muun muassa sitä, onko uskonto 

”veljen” elämässä ensimmäisellä sijalla ja opettaako hän perhettään elämään valtakunnan 

etujen mukaisesti. (Jehovan todistajat 2019, 48–49.) 

 

 

4.4 Suhtautuminen työhön 

 

Jehovan todistajien suhtautuminen työhön perustuu niin ikään Raamatun opetuksiin. 

Tyypillisesti Jehovan todistajilla on korkea työmoraali, vaikkei tavoitteena olekaan 

menestyksekäs työura. (Holden 2002, 119.) Herätkää! –lehdessä (Jehovan todistajat 2015, 

12–13) lukijoita kannustetaan ahkeruuteen ja rehellisyyteen, mutta samalla muistutetaan 

myös levon tarpeellisuudesta. Työnteon tarkoituksena on ennen kaikkea kohtuullisen 

toimeentulon ansaitseminen itselle ja perheelle paratiisia odotellessa, mutta motiivina ei tule 

olla ylenpalttinen rikastuminen tai omien unelmien tavoittelu. Opetuksessa painotetaan, ettei 
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elämässä menestyminen tarkoita ainoastaan työuralla menestymistä, eikä todellinen 

onnellisuus synny aineellisen hyvinvoinnin seurauksena. Jäseniä varoitetaan keskittymästä 

liikaa uran luomiseen, sillä silloin yksilö joutuu uhraamaan perhe-elämänsä ja voi 

pahimmassa tapauksessa menettää ”kaiken”. (Jehovan todistajat 2017, 6.)  

 

Uskonto rajoittaa sitä, millaisissa tehtävissä Jehovan todistajat voivat työskennellä. Työ ei 

saa liittyä esimerkiksi politiikkaan, armeijaan, aseisiin tai muiden kirkkokuntien toimintaan 

(Holden 2002, 119; Ruoho 2015, 157). Lisäksi ammatin on hyvä olla sellainen, jota voi 

hyödyntää myös myöhemmin paratiisissa. Tällaisina pidetään etenkin erilaisia käytännön 

ammatteja, kuten rakentajaa. Tyypillistä Jehovan todistajille on rakentaa uskonnollista uraa 

tienraivaajana ja sen ohella työskennellä osa-aikaisesti ansaitakseen elannon itselle ja 

perheelle. (Ruoho 2015, 115, 144–146.) Osa jäsenistä päätyy luomaan uraansa myös 

Jehovan todistajien Suomen haaratoimistossa, Betelissä, joka on luostariin verrattavissa 

oleva uskonnollinen yhteisö. Beteliin muuttaessa jäsen sitoutuu lapsettomuuteen ja lupaa 

pyhittää elämänsä järjestön hyväksi tehtävälle työlle. Asukkaat työskentelevät erilaisissa 

järjestön toimintaa edistävissä tehtävissä pientä rahallista korvausta sekä ylläpitoa ja 

peruspalveluja vastaan. (Ruoho 2015, 157.) 

 

Tienraivauksen ja Betelissä tehtävän työn lisäksi Jehovan todistajien yhteisöstä löytyy myös 

muita työtehtäviä. Yksittäistä seurakuntaa johtaa vanhimmisto, jonka tehtävänä on opastaa 

seurakuntaa hengellisesti ja johtaa viikottaisia kokouksia. Avustajat palvelijat taas auttavat 

vanhimmistoa hoitamalla muun muassa rutiininomaisia tehtäviä ja olemalla esimerkillisiä 

kristittyjä. Yhteisön hyväksi tehtävää työtä on myös vapaaehtoistyö, jonka avulla muun 

muassa rakennetaan kaikki valtakunnansalit ympäri maailman. (Jehovan todistajat 2018, 15–

17, 25). Vanhimmiston jäseneksi, avustavaksi palvelijaksi ja muihin vastuutehtäviin 

kelpuutetaan ainoastaan miehiä. Naisten ja miesten asema järjestössä on hyvin eriarvoinen 

ja yhteisöä voidaankin kuvata vahvasti patriarkaaliseksi. Naiset eivät saa opettaa 

kokouksissa, olla osallisena seurakuntaa koskevassa päätöksenteossa, eivätkä toimia 

muissakaan merkittävissä tehtävissä. Naisen asema määrittyy pitkälti miehen aseman 

mukaan ja tyypillisesti naisen tehtävänä on kenttäpalveluksen ohella hoitaa kotia ja lapsia. 

Epätasapainoisen sukupuolijakauman vuoksi kaikille Jehovan todistaja naisille ei 

kuitenkaan löydy elämänkumppania yhteisön sisältä, eikä yhteisön ulkopuolisiin suhteisiin 

suhtauduta suopeasti. (Ruoho 2015, 134–138.) 
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Erilaisuuden vuoksi Jehovan todistajat kohtaavat työelämässä usein vihamielisyyttä ja 

ymmärtämättömyyttä työnantajien ja muiden työntekijöiden taholta. Järjestö kuitenkin 

opettaa, että näin kuuluukin olla ja työpaikalla koetut haasteet nähdään Jehovan asettamina 

koetuksina uskon kestävyydelle. (Holden 2002, 121–123.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Tässä luvussa kerron tutkielmani toteutuksesta. Luvun aluksi esittelen tutkielmani tavoitteet 

sekä tutkimuskysymykset, jonka jälkeen avaan tutkielmani fenomenologista 

lähestymistapaa ja tieteenfilosofisia lähtökohtia. Tämän jälkeen kerron teemahaastattelusta 

tiedonkeruumenetelmänä ja esittelen aineistoni. Luvun lopussa esittelen aineiston 

analyysiprosessin ja pohdin aineistonkeruun ja analyysin eettisiä kysymyksiä.  

 

 

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtävää lähestytään tutkielmassani laadullisin menetelmin. Tutkielmani 

tavoitteena on analysoida, millaisia kokemuksia Jehovan todistajista irtaantuneilla on 

uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksestä uravalintoihin, sekä uskonnollisuuden ja 

hengellisyyden käsittelystä opinto-ohjauksessa. Aiempaan tutkimukseen peilaten tiedetään, 

että yleensä yksilön urakehitykseen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. 

Uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkitystä urakehitykseen on tutkittu vielä melko 

vähän, joskin tehdyt tutkimukset ovat osoittavat, että uskonnollisilla ja hengellisillä tekijöillä 

on usein vaikutusta yksilön urakehitykseen ja uravalintoihin. Tutkimuskohteena ei ole 

tietääkseni aiemmin ollut Jehovan todistajia, mistä syystä valitsin oman tutkimukseni 

kohteeksi nimenomaan heidät. Jehovan todistajien yhteisö on luonteeltaan hyvin suljettu ja 

on olemassa viitteitä sen kriittisestä suhtautumisesta korkeakoulutukseen.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1) Millaisia kokemuksia Jehovan todistajista irtaantuneilla on uskonnollisuuden ja 

hengellisyyden merkityksestä uravalintoihin?  
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2) Millaisia kokemuksia haastateltavilla on uskonnollisuuden ja hengellisyyden 

käsittelystä opinto-ohjauksessa? 

 

 

5.2 Tutkimuksen lähestymistapa ja tieteenfilosofiset lähtökohdat 

 

Tutkimustehtävää lähestytään tutkielmassani laadullisin menetelmin. Laadullisen 

tutkimuksen keinoin voidaan tutkia esimerkiksi ihmisten kokemuksia ja käsityksiä, mistä 

syystä se soveltuu myös sellaisten ilmiöiden tutkimiseen, joiden tutkimus on aiemmin ollut 

vähäistä. (McLeod 2011, 2.) Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole kerätä tai tuottaa 

sellaista tietoa, joka olisi yleistettävissä, vaan ennemmin kuvata erilaisia ilmiöitä ja 

ymmärrystä jonkin toiminnan takana (Tuomi & Sarajärvi 2018, 86, 98). 

 

Yksi laadullisen tutkimuksen lähestymistavoista on fenomenologia, jossa tarkastellaan 

yksilön kokemuksellista suhdetta maailmaan. Perusoletuksena on, että ihmisyksilö 

suhtautuu omalla tavallaan ympäröivään maailmaan, esimerkiksi toisiin ihmisiin, esineisiin 

ja tapahtumiin. Yksilö samanaikaisesti rakentuu suhteessa maailmaan ja on itse 

rakentamassa sitä. (Laine 2018, 30.) Fenomenologinen näkökulma on oiva tapa lähestyä 

laadullista tutkimusta, sillä laadullisen tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on kehittää 

ymmärrystä juuri siitä, miten maailma on rakentunut (McLeod 2011, 2–3). 

Fenomenologiassa oletuksena on, että jokainen yksilö elää ja kokee maailman tietystä 

perspektiivistä, joka on rakentunut aiempien kokemusten, käsitysten ja arvojen kautta. Tämä 

perspektiivi määrittää, miten yksilö suhtautuu nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Näkökulman 

keskiössä ovat kokemuksellisuus ja kokemusten rakentuminen merkityksistä. Vaikka 

fenomenologiassa korostetaan yksilön perspektiiviä, siinä kuitenkin huomioidaan myös 

yksilö sosiaalisena olentona, joka on yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen vaikutuspiirin 

alaisena. (Laine 2018, 30–32.) 

 

Fenomenologinen näkökulma asettaa haasteita tutkijalle. Ilman kriittistä itseymmärrystä 

tutkija voi luulla ymmärtävänsä toisen antamia merkityksiä ja kokemuksia, vaikka 

todellisuudessa tekee tulkintansa omista lähtökohdistaan käsin. Tämän vuoksi 

fenomenologista tutkimusta tehdessä tutkijan tulee aika ajoin pysähtyä reflektoimaan 

kriittisesti omaa toimintaansa, eli tulkintojen tekemistä. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, 
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ettei tutkija tyydy ensimmäiseen tekemäänsä tulkintaan, vaan kykenee ottamaan siihen 

etäisyyttä ja tiedostaa omat lähtökohtansa, joiden pohjalta tulkinta syntyy. Tiedostaessaan 

tämä, tutkijan on mahdollista päästä paremmin käsiksi siihen, mitä toinen ihminen 

ilmaisuillaan todella tarkoittaa. (Laine 2018, 35–36.) 

 

 

5.3 Teemahaastattelujen lähtökohdat ja toteuttaminen 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa luontevin tiedonkeruumenetelmä on haastattelu, sillä se 

avaa kaikista laaja-alaisimman väylän tutkia toisen ihmisen kokemuksellista 

maailmasuhdetta (Laine 2018, 39). Haastattelun etuna on sen joustava luonne, mistä syystä 

se soveltuu hyvin erilaisiin tutkimustarkoituksiin (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34–35; Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 85). Teemahaastattelua kuvataan puolistrukturoiduksi, sillä se 

tyypillisimmin on tiukan lomakehaastattelun ja avoimen strukturoimattoman haastattelun 

välimuoto. Puolistrukturoitu teemahaastattelu mahdollistaa haastattelijan ja haastateltavan 

välille syntyvän dialogin, samalla kuitenkin kohdentaen keskustelun tiettyjen teemojen 

ympärille (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88). Erityisesti kokemuksen tutkimisen kannalta on 

tärkeää, etteivät haastattelun kysymykset ja kulku ole liian strukturoituja, vaan 

haastattelutilanteen tulisi olla avoin ja keskustelunomainen. Näin haastateltavalle annetaan 

mahdollisimman paljon tilaa kertoa omista kokemuksistaan. (Laine 2018, 39.) 

Tarkoituksenmukaista ei ole kuitenkaan kysellä mitä tahansa, vaan valitsemalla tietyt teemat 

ja tutkimuskysymykset tutkija pyrkii saamaan merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen 

tarkoitukseen nähden (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88).  

 

Päädyin keräämään oman tutkimusaineistoni teemahaastattelun keinoin juuri siitä syystä, 

että olin kiinnostunut kuulemaan yksittäisten ihmisten kokemuksia aiheesta, jota on tutkittu 

aiemmin vain hyvin vähän. Puolistrukturoidun rakenteen avulla minulla oli parhaat 

edellytykset antaa haastateltavilleni tilaa kertoa heidän omista kokemuksistaan. Toteutin 

haastattelut tekemäni haastattelurungon (LIITE 1) pohjalta. Teemoiksi valikoituivat 

kysymykset liittyen uskonnollisessa yhteisössä kasvamiseen ja haastateltavan omaan 

hengellisyyteen, koulutus- ja uravalintoihin sekä uskonnollisuuden ja hengellisyyden 

käsittelemiseen koulumaailmassa. Viimeiseksi teemaksi nostin tämänhetkisen tilanteen ja 

tulevaisuuden, jonka tarkoituksena oli suunnata keskustelua haastateltavien tulevaisuuden 
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toiveisiin ja haaveisiin. Pitäydyin samassa haastattelurungossa kaikkien haastattelujen 

kanssa, sillä koin, että valitsemani teemat nostivat esille tutkimuksen kannalta 

merkityksellisiä asioita. Teemat eivät kuitenkaan tulleet esille samassa järjestyksessä 

kaikkien haastateltavien kanssa, mikä kuvastaakin hyvin teemahaastattelun joustavaa 

luonnetta (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47–48; Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). 

 

Jokaisen haastattelun aluksi kerroin lyhyesti itsestäni ja tutkimukseni tarkoituksesta. Kerroin 

omasta taustastani ja kasvamisestani uskonnollisessa yhteisössä, sillä uskoin sen kasvattavan 

luottamusta minun ja haastateltavan välillä. Kerroin myös selkeästi haastatteluaineistoni 

käyttötarkoituksesta ja korostin, että haastateltavalla on oikeus keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen milloin tahansa (ks. Hyvärinen 2017, 27). Kerroin haastateltaville 

nauhoittavani haastattelut, jotta voisin myöhemmin palata aineistoon, eikä 

haastatteluhetkellä tarvitsisi tehdä muistiinpanoja. Aloitin kaikki haastattelut pyytämällä 

haastateltavia kertomaan vapaamuotoisesti itsestään ja omasta elämästään. 

Elämänkerrallisen osuuden tarkoituksena oli johdattaa haastateltava vapaamuotoiseen ja 

keskustelunomaiseen haastattelutilanteeseen. Joidenkin haastateltavien kohdalla 

elämänkerrallinen osuus toimi erittäin hyvin, sillä he alkoivat kertomaan itsestään, 

uskonnollisessa yhteisössä kasvamisestaan ja koulutus- ja uravalintoihin liittyvistä asioista 

hyvin avoimesti. Osalle haastateltavista pyyntö oman elämäntarinan jakamisesta oli 

kuitenkin ehkä hieman liian laaja, mistä syystä kyseisissä tilanteissa autoin haastateltavaa 

alkuun kysymällä jatkokysymyksiä. 

 

Haastattelut olivat keskenään hyvin erilaisia ja teemat nousivat esille eri järjestyksessä. 

Halusin pitää haastattelutilanteen mahdollisimman keskustelunomaisena kuitenkin 

varmistaen, että jokainen teema tuli käsitellyiksi kaikissa haastatteluissa ennemmin tai 

myöhemmin. Pyrin antamaan haastateltaville mahdollisimman paljon tilaa kertoa omista 

kokemuksistaan ja vältin keskeyttämästä heitä. Etenkin ensimmäisten haastattelujen aikana 

itselleni oli haastavaa sietää hiljaisia hetkiä. Pian kuitenkin huomasin, että hiljaisuuden 

sietäminen oli hyväksi, sillä usein haastateltava vielä mietti ja lisäsi sitten jotain 

keskusteluun. Jokaisen haastattelun lopuksi kysyin haastateltavalta, tahtoisiko hän vielä 

lisätä jotain. Kysymys osoittautui erittäin hyväksi, sillä useamman haastateltavan kohdalla 

kävi niin, että vielä haastattelun lopussa esiin nousi tutkimuksen kannalta merkityksellisiä 

asioita, jotka olivat jääneet kertomatta aiemmin. Hyvärisen (2017, 22) neuvon mukaan 
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kysyin haastateltavien taustatiedot vasta aivan haastattelun lopuksi, jonka jälkeen ilmoitin 

haastateltavalle lopettavani nauhoittamisen. Virallisen haastatteluosuuden jälkeen jäin vielä 

hieman keskustelemaan haastateltavien kanssa, sillä olin kiinnostunut muun muassa siitä, 

miltä haastateltavasta oli tuntunut kertoa oma tarinansa. Yksi haastateltavista kertoi 

jännittäneensä haastattelun nauhoittamista ja koki, että se oli osittain vaikuttanut haastattelun 

kulkuun. Muut haastateltavat eivät kommentoineet nauhoittamista. 

 

 

5.4 Aineiston kuvaus 

 

Alun perin tarkoituksenani oli tavoittaa haastateltaviksi sekä edelleen Jehovan todistajiin 

kuuluvia että siitä irtaantuneita henkilöitä. Ajattelin, että näin tutkimusaineistoni olisi 

mahdollisimman laaja ja monipuolinen. Lähdin tavoittelemaan haastateltavia ensin 

tuttavieni kautta. Sain välillisesti yhteyden kahteen Jehovan todistajaan, jotka vaikuttivat 

tutkimusaiheestani kiinnostuneilta. Toinen kuitenkin palasi pian asiaan neuvoen, että minun 

tulisi olla yhteydessä Jehovan todistajien Vantaan haaratoimistoon. Toisesta henkilöstä en 

koskaan kuullut mitään.  

 

Kesän 2019 aikana puhuin useamman kerran puhelimessa haaratoimistosta tavoittamani 

Jehovan todistajien tiedottajan kanssa. Ensin tiedottaja suhtautui tutkielmaani myönteisesti 

ja oli iloinen siitä, että otin häneen yhteyttä. Tiedottaja painotti, että järjestön suhtautuminen 

koulutukseen on myönteinen ja kertoi järjestön tekevän lähetystyötä ympäri maailmaa. Kun 

tiedottaja myöhemmin sai tietoonsa, että olen haastatellut tutkimustani varten myös 

liikkeestä irtaantuneita henkilöitä, suhtautuminen tutkimustani kohtaan muuttui. Hän yritti 

saada minut kertomaan haastateltavien henkilöllisyydet, joita en kuitenkaan paljastanut 

tutkimusetiikkaan vedoten. Myöhemmin kesällä tiedottaja soitti ja kertoi, etteivät liikkeen 

puolesta olisi kiinnostuneita lähtemään mukaan tutkimukseeni. Hän lisäsi, ettei voisi kieltää 

yksittäisiä ihmisiä osallistumasta tutkimukseen, mutta ei kuitenkaan haluaisi olla tukemassa 

tutkimustani. Kesän 2019 loppupuolella päätin, että aineistoni koostuu ainoastaan liikkeestä 

irtaantuneiden haastatteluista, sillä lukuisista yrityksistä huolimatta en onnistunut 

tavoittamaan haastateltavikseni yhtään yhä liikkeeseen kuuluvaa henkilöä. 
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Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä viisi tavoitin erään Jehovan todistajista kertovan 

internetsivuston ylläpitäjän kautta, sillä hän välitti haastattelukutsuni (LIITE 2) eteenpäin 

erääseen suljettuun Facebook-ryhmään. Kaksi haastateltavaa löysin välittäessäni 

haastattelukutsuni eräälle keskustelufoorumille.  

 

Tutkimukseni aineisto koostuu seitsemästä avoimesta, puolistrukturoidusta 

teemahaastattelusta (ks. TAULUKKO 1). Tutkimukseen osallistuneista seitsemästä 

haastateltavasta neljä oli naisia ja kolme miehiä. Iältään he olivat 25-40 –vuotiaita. 

Haastatelluista kuusi oli syntynyt Jehovan todistaja –perheeseen ja yksi oli liittynyt 

liikkeeseen teini-ikäisenä. Haastattelut toteutettiin kesä-elokuussa 2019. Haastatteluista 

neljä toteutettiin kahden eri kirjaston kokous- ja ryhmätyötiloissa, kaksi kahviloissa sekä 

yksi Skype –videopuhelun välityksellä.  Haastattelujen kesto oli 37 minuutista 70 minuuttiin 

ja keskimääräinen haastatteluaika oli 51 minuuttia. Jotta pystyin keskittymään 

haastattelutilanteeseen mahdollisimman hyvin, äänitin haastattelutilanteet myöhempää 

analysointia varten. 

 

 

TAULUKKO 1: Tutkimukseen osallistuneiden perustiedot. 

 

 

Koodinimi 

 

H1 

 

H2 

 

H3 

 

H4 

 

H5 

 

H6 

 

H7 

 

Sukupuoli 

 

nainen 

 

nainen 

 

mies 

 

mies 

 

mies 

 

nainen 

 

nainen 

 

Koulutus-

tausta 

 

ammatti- 

tutkinto, 

erikois- 

ammatti-

tutkinto 

 

ammatti-

tutkinto, 

ylioppilas 

(kesken) 

 

ylioppilas, 

kolme 

ammatti-

tutkintoa, 

opistotason 

tutkinto 

 

ammatti- 

tutkinto, 

 AMK-

opintoja 

 

ammatti-

tutkinto, 

yliopisto- 

tutkinto 

(kesken) 

 

ylioppilas, 

ammatti-

tutkinto, 

AMK-

tutkinto 

(kesken) 

 

ammatti-

tutkinto 

 

Ero 

yhteisöstä 

 

 

noin 20 

vuotta 

sitten 

 

noin neljä 

vuotta 

sitten 

 

noin 

seitsemän 

vuotta 

sitten 

 

noin viisi 

vuotta 

sitten 

 

noin kolme 

vuotta 

sitten, 

virallisesti 

2018 

 

noin 

seitsemän 

vuotta 

sitten 

 

noin 15 

vuotta 

sitten, 

viralli-

sesti  

2019 



 

26 

5.5 Aineiston analyysi 

 

Laadullista tutkimusta tehdessä on tärkeää, että sisällönanalyysi kulkee käsi kädessä 

aineistonkeruun kanssa. Aineiston analyysiprosessi alkaa jo silloin, kun tutkija vasta kerää 

tutkimusaineistoaan ja laittaa merkille esimerkiksi aineistossa toistuvat teemat ja 

samankaltaisuudet. Myös aineiston litteroiminen, järjestäminen ja lukeminen ovat osa 

analyysiprosessia. Vaikka kysymysten asettelua usein ohjaakin jokin teoreettinen 

näkökulma, on analyysivaiheessa tärkeää, että tutkija sitoutuu täysin aineistoonsa ja sen 

itsensä tutkimiseen, eikä pyri heti alussa yhdistämään aineistoa mihinkään teoriaan. (Galletta 

& Cross 2013, 22, 119–121).  

 

Analyysimenetelmäksi valitsin sisällönanalyysin, joka on yksi perusanalyysimenetelmistä 

tutkimuksen kentällä. Sisällönanalyysi on muotona sellainen, ettei sitä ohjaa mitkään tietyt 

teoreettiset tai epistemologiset lähtökohdat, vaan se on sovellettavissa hyvin erilaisiin 

tutkimuksiin. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jonka keinot mahdollistavat erilaisten 

dokumenttien systemaattisen ja objektiivisen analysoinnin, jotta tutkittavasta ilmiöstä 

voidaan luoda tiivistetty kuvaus. Toteuttamani sisällönanalyysi on luonteeltaan 

teoriaohjaavaa, eli olen pyrkinyt analysoimaan aineistoa ensin aineistolähtöisesti ja 

myöhemmin tukeutunut aiempaan teoriaan päättelyssäni. Analyysissani olen noudattanut 

aineistolähtöiselle sisällönanalyysille tyypillisten kolmen vaiheen mukaan, jotka ovat: 

redusointi, eli aineiston pelkistäminen, klusterointi, eli aineiston ryhmittely sekä 

abstrahointi, eli yleiskäsitteiden muodostaminen. Abstrahointivaiheessa olen pyrkinyt 

pääsemään lopputulokseen muodostamalla yleiskäsitteet aiemman teorian pohjalta. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 103–117, 122–133.) 

 

Aloitin haastattelujen litteroimisen jo haastattelukierroksen aikana. Tehtyäni kaikki 

haastattelut ja litteroituani ne, perehdyin tutkimusaineistooni lukemalla sen useaan kertaan 

läpi ja varmistin, että haastateltavien tunnistetiedot oli häivytetty mahdollisimman hyvin. 

Galletta ja Cross (2013, 119) korostavat, että tutkijan on hyvä palata usein aineistoonsa, jotta 

hän alkaa muodostaa siitä jonkinlaista kokonaiskuvaa ja pääsee siihen mahdollisimman 

hyvin käsiksi. 
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Tutustuttuani hyvin aineistooni siirryin sen redusointiin, eli aineiston pelkistämiseen. 

Laadullisessa sisällönanalyysissa oleellista on paitsi se, että tutkija tuntee oman aineistonsa, 

myös se, että hän kykenee rajaamaan oman kiinnostuksen kohteensa aineistostaan. On 

mahdotonta tutkia kaikkea mahdollista yhden tutkimuksen aikana, joten tutkijan on 

välttämätöntä kiinnittää huomioita juuri siihen, mitkä asiat ovat kaikista oleellisimpia 

tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimusongelman kannalta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 104, 

122–123.) Itselleni aineiston rajaaminen oli hyvin haasteellista, sillä mielestäni haastattelut 

olivat kokonaisuudessaan niin mielenkiintoisia. Palautin kuitenkin jatkuvasti mieleeni 

tutkimuskysymykseni ja niiden avulla rajasin aineistosta tutkimukseni kannalta 

merkitykselliset asiat. Pelkistääkseni aineistoa loin pelkistettyjä ilmauksia 

alkuperäisilmauksille. 

 

Tässä vaiheessa keskityin Gallettan ja Crossin (2013, 124–126) neuvon mukaan yhteen 

haastatteluun kerrallaan, jotta saisin muodostettua jokaisesta haastattelusta ensin yksittäisen 

kokonaisuuden, joita myöhemmin voisin alkaa vertailemaan keskenään. Seuraavaksi etenin 

koodattujen alkuperäisilmaisujen ryhmittelyyn (ks. TAULUKKO 2), eli aineiston 

klusterointiin, jonka tein teemoittelun keinoin Word -tekstinkäsittelyohjelmalla. 

Klusteroinnissa käytin apuna ilmaisujen koodaamisen eri värein, jotta ryhmittely olisi 

helpompaa. Alaluokkia muodostui yhteensä yhdeksän: suhtautuminen koulutukseen, 

kannustaminen uskonnolliselle uralle, suhtautuminen työhön, perhe, ystävät, opinto-ohjaus, 

kiinnostuksen kohteet ja haaveet, hengellisyys ja arvomaailma sekä irtaantuminen 

yhteisöstä. 

 

ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

Ei kukaan oikee niinku kannustanu 
sillain siihen koulunkäyntiin, että 
kaikki vaan niinku äkkii 
ammattikouluun ja sit paperit käteen 
ja niinku piti mahollisimman vähän 
tehä töitä et pystyis pyhittää sen 
elämän sille uskonnolle. (H2) 

Yhteisö ei kannustanut 

koulunkäyntiin 

Suhtautuminen 

koulutukseen 

Arvomaailma on ollu semmonen, ei 
materialistinen et se on vaikuttanu 
ettei oo hakenu mitään korkeempaa 
koulutusta -- semmonen että pärjää 
vähemmälläki. (H3) 

Ei-materialistinen 

arvomaailma 

Hengellisyys ja 

arvomaailma 

TAULUKKO 2: Esimerkit aineiston klusteroinnista. 
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Alaluokkien muodostamisen jälkeen etenin aineiston abstrahointiin eli käsitteellistämiseen, 

jossa yhdistin alaluokat pääluokiksi hyödyntäen aiempaa teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

124, 133.) Ensin pääluokiksi muodostuivat sisäiset tekijät ja ulkoiset tekijät. Pian kuitenkin 

huomasin, että ulkoisia tekijöitä oli suhteessa paljon enemmän ja jaoin ulkoiset tekijät vielä 

kahdeksi erilliseksi pääluokaksi: yhteisö ja ihmissuhteet. Aiempaa teoriaa hyödyntäen päätin 

kuvata pääluokkia kolmena eri ympäristönä, joiden keskiössä yksilön uravalinnat 

tapahtuvat: rakenteellinen ympäristö, relationaalinen ympäristö ja sisäinen ympäristö. Olen 

pyrkinyt kuvaamaan pääluokkien ja alaluokkien suhdetta alla olevalla taulukolla (ks. 

TAULUKKO 3). 

 

PÄÄLUOKKA ALALUOKKA 

Rakenteellinen ympäristö Suhtautuminen koulutukseen 

Kannustaminen uskonnolliselle uralle 

Suhtautuminen työhön 

Relationaalinen ympäristö Perhe 

Ystävät 

Opinto-ohjaus 

Sisäinen ympäristö Kiinnostuksen kohteet ja haaveet 

Hengellisyys ja arvomaailma 

Irtaantuminen yhteisöstä 

TAULUKKO 3: Analyysiteemat. 

 

 

5.6 Aineiston ja analyysin eettisyys 

 

Laadullisen tutkimuksen tekemiseen liittyy aina eettisiä kysymyksiä. Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta (TENK) yhdessä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa on julkaissut ohjeen 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Ohjeilla pyritään varmistamaan tutkimusten 

hyväksyttävyys ja uskottavuus, joskin hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa 

tutkija itse. Tutkimus on eettisesti hyväksyttävä ja uskottava, mikäli tutkimuksessa muun 

muassa noudatetaan avoimuutta ja rehellisyyttä, muiden tutkijoiden töihin viitataan 

asianmukaisella tavalla ja tutkija hankkii tarvittavat tutkimusluvat. (TENK 2012, 4–7) 
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Tuomi ja Sarajärvi (2018, 153–154) painottavat, että jo tutkimusaiheen valinta on eettinen 

kysymys. Tutkimusaihetta valitessa tutkijan täytyy pohtia, miksi tutkimukseen ryhdytään ja 

kenen ehdoilla sitä tehdään. Itse olen pohtinut paljon tutkimusaiheeni eettisyyttä, sillä olen 

tiedostanut, että aiheeni on hyvin herkkä. Olen kokenut haastavana esimerkiksi sen, että 

suurin osa Jehovan todistajiin liittyvästä kirjallisuudesta on joko yhteisön omaa kirjallisuutta 

tai kirjallisuutta, jossa korostuu yhteisöstä irtaantuneiden kokemukset. Pyrkimyksenäni on 

ollut pysyä neutraalina ja objektiivisena tutkimusaihettani kohtaan, joskin olen samalla 

tiedostanut oman vaikutukseni tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin. Ymmärrän, että 

haastateltavien kokemukset yhteisöstä irtaantumisesta sekä oma roolini tutkimusongelman 

asettamisessa ja niin ikään uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuneena ovat väistämättä olleet 

muokkaamassa tutkimuksen näkökulmaa ja tuloksia.  

 

Myös haastatteluun tiedonkeruumenetelmänä liittyy moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. 

Kvalen (2011) mukaan kysymykset liittyvät sekä haastattelun kulkuun että tuloksiin ja 

tutkimuksen etiikkaa tulisi arvioida läpi tutkimusprosessin, aivan tutkimuksen alusta sen 

loppuun saattamiseen asti. Haastattelut ovat vuorovaikutuksellisia tapahtumia, joten tutkijan 

täytyy tiedostaa, että haastattelutilanne vaikuttaa niin haastattelijaan itseensä kuin myös 

haastateltavaan.  (Kvale 2011, 23–25.) Käytännössä eettiset kysymykset liittyvät esimerkiksi 

siihen, miten paljon haastattelija ohjaa haastattelun kulkua tiettyyn suuntaan, tai missä 

määrin haastateltava pyrkii antamaan sellaisia vastauksia, joita hän olettaa, että haastattelija 

häneltä hakee. Tutkijan tulee tiedostaa, että haastattelut ovat kontekstisidonnaisia ja niiden 

antamiin tuloksiin liittyy aina tulkintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34-35.) 

 

Oman aineistonkeruun aikana pohdin muun muassa sitä, miten haastateltavien 

suhtautuminen minua ja tutkimustani kohtaan muuttui, kun kerroin heille haastattelun aluksi 

omasta uskonnollisesta taustastani. Tein tietoisen päätöksen kertoa taustastani, sillä uskoin, 

että se loisi minun ja jokaisen haastateltavan välille tietynlaisen ymmärryksen ja 

luottamuksen. Samalla tiedostin, että se saattoi olla vaikuttamassa siihen, minkälaisia asioita 

haastateltavat toivat esille haastatteluissa. Toinen eettinen kysymys, mitä olen pohtinut 

tutkimukseni aikana, ovat seuraamukset, joita haastateltavalle koituu tutkimukseen 

osallistumisesta. Eettisten periaatteiden mukaisesti haastateltavalle tulisi koitua 

tutkimukseen osallistumisesta mahdollisimman vähän harmia ja ideaalitilanteessa 
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osallistuminen jollain keinoin hyödyttää siihen osallistuvaa (Kvale 2011, 23). Tutkijan 

vastuulla on paitsi pohtia mahdollisia seuraamuksia yksittäisen haastateltavan kohdalla, 

mutta myös sen ryhmän kannalta, johon yksilö kuuluu (em.). Itse lopetin jokaisen 

haastattelun kysymykseen tulevaisuuden toiveista ja haaveista, jotta haastateltavalle jäisi 

haastattelutilanteesta toiveikas ja positiivinen mieli. Lisäksi halusin tietää, miltä 

haastateltavasta tuntui kertoa minulle oma elämäntarinansa ja jäinkin kaikkien 

haastateltavien kanssa juttelemaan hetkeksi vielä haastattelutilanteen jälkeen. Kaksi 

haastateltavista kommentoi, että kokivat haastattelutilanteen jopa terapeuttiseksi, sillä saivat 

kertoa ulkopuoliselle omasta taustastaan Jehovan todistajana. 

 

Tutkimusetiikkaan kuuluu myös tutkimukseen osallistuvien tiedottaminen siitä, kuka 

haastatteluaineistoon pääsee käsiksi ja miksi. (Kvale 2011, 27–28.) Ennen haastattelun 

alkamista pyysin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti jokaiselta haastateltavalta 

kirjallisesti heidän suostumuksensa osallistua tutkimukseen samalla painottaen, että 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja siitä saisi kieltäytyä koska tahansa. Lisäksi jaoin 

kaikille haastateltaville kopion tutkimustiedotteesta ja tarjosin mahdollisuutta saada myös 

tutkimuksen tietosuojaselosteen. Olen säilyttänyt tutkimusaineistoani tarkkaan suojellussa 

paikassa, eikä siihen ole päässyt käsiksi kukaan muu lisäkseni. Koska tutkimuksen aihe on 

hyvin henkilökohtainen ja herkkä, olen pyrkinyt häivyttämään haastateltavien tunnistetiedot 

mahdollisimman hyvin, kuten Tuomi ja Sarajärvi (2018, 27) ovat neuvoneet. Tutkimuksen 

jälkeen aineisto arkistoidaan anonymisoidusti salasanalla suojattuihin digitaalisiin 

tallennusvälineisiin ja sitä voidaan käyttää myöhemmin jatkotutkimuksissa. Tutkittavilla on 

halutessaan oikeus saada tieto siitä, missä yhteyksissä aineistoa on käytetty. 

 

 

  



 

31 

 

 

 

6 ULKOISET JA SISÄISET TEKIJÄT OSANA YKSILÖN URAVALINTOJA 

 

 

Tässä luvussa avaan Jehovan todistajista irtaantuneiden kokemuksia uskonnollisuuden ja 

hengellisyyden merkityksestä uravalinnoissa sekä kokemuksia teemojen käsittelystä opinto-

ohjauksessa. Selkeyden ja ymmärrettävyyden vuoksi olen jakanut tulokset kolmeksi eri 

pääteemaksi: rakenteellinen ympäristö, relationaalinen ympäristö sekä sisäinen ympäristö. 

Huomioitavaa on kuitenkin se, että ympäristöt ovat osittain limittäisiä ja ovat keskenään 

vuorovaikutuksessa. 

 

 

6.1 Rakenteellinen ympäristö 

 

Rakenteellisella ympäristöllä kuvataan Jehovan todistajien yhteisöä kasvuympäristönä ja 

tarkastellaan yhteisöstä irtaantuneiden kokemuksia uravalintojen muotoutumisesta yhteisön 

odotuksiin, mahdollisuuksiin ja rajoituksiin peilaten. Vaikka haastateltavilla on erilaisia 

kokemuksia Jehovan todistajien yhteisössä kasvamisesta ja elämisestä, kaikki kuvaavat sitä 

rajoittavaksi ja suorittavaksi. Elämä yhteisössä pyörii vahvasti uskonnon ympärillä, sillä 

kokouksissa käydään useamman kerran viikossa ja lisäksi jäsenten odotetaan osallistuvan 

kenttäpalvelukseen jo lapsesta saakka. Osallistuminen yhteisön tilaisuuksiin ja toimintaan 

on haastateltavien mukaan pakollista – yksi kertoo, että vastaanhangoittelusta saattoi seurata 

jopa ruumiillista kuritusta.  

 

Siellähän kaikki on hyvin tiukkaa, on tietyt säännöt, mitä sulta odotetaan ihmisenä 
-- sitte on nämä et pitää käydä jakamassa sitä tietoo ovelta ovelle –työssä ja 
osallistua kokouksissa ja... se oli semmosta suorittamista. (H1) 
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Osa haastateltavista kuvaa, että rajoituksista huolimatta kasvaminen Jehovan todistajana oli 

turvallista ja onnellista. Parhaimmillaan yhteisö luo jäsenilleen vahvaa kuuluvuuden ja 

yhteisöllisyyden tunnetta sekä antaa merkityksellisyyttä elämään. Lapset otetaan vahvasti 

mukaan yhteisön toimintaan jo nuorena, mikä juurruttaa heidät yhteisön jäseniksi pienestä 

pitäen. Toisaalta osalla haastateltavista on kokemusta myös yksinäisyydestä. Yhteisössä 

suhtaudutaan kriittisesti muiden kuin Jehovan todistajien kanssa vietettyyn vapaa-aikaan ja 

etenkin pienillä paikkakunnilla samanikäisiä Jehovan todistaja lapsia ja nuoria ei välttämättä 

ole. 

 

Siitä on tosi lämpimiäki muistoja. Siellä on niinku paljon semmosta yhteisöllisyyttä 
ja semmonen, siellä heti löys tavallaan paikan, mä löysin paikan missä olla et mulla 
oli siellä kavereita ja semmonen olo et mä oon niinku tärkee osa sitä porukkaa jo 
pienestä lapsesta lähtien. (H5) 

 

 

Suhtautuminen koulutukseen 

 

Kaiken kaikkiaan haastateltavat kuvaavat, että elämä Jehovan todistajana keskittyy pitkälti 

uskonnon harjoittamiseen ja opetuksessakin korostetaan, ettei ihmisen tulisi luoda uraa tässä 

maailmassa, vaan pyhittää elämä Jehovan palvelemiseen. Jopa alakouluikäisiä lapsia 

kannustetaan käymään kasteella ja ryhtymään virallisesti Jehovan todistajiksi. Haastateltavat 

kertovat, että yhteisössä suhtaudutaan peruskouluun pääosin myönteisesti ja useita oli 

lapsena kannustettu hoitamaan koulutyöt hyvin. Peruskoulun jälkeen nuoria ei varsinaisesti 

kannusteta jatkokouluttautumaan, mutta tyypillistä on, että Jehovan todistaja nuori suuntaa 

ammattikouluun hankkiakseen itselleen ammatin lyhyellä koulutuksella. Näin aikaa jää 

myös uskonnon harjoittamiselle ja ammatin käytännöllisyyttä voi hyödyntää esimerkiksi 

valtakunnansalien rakennusprojekteissa.  

 

Ei kukaan oikee niinku kannustanu sillain siihen koulunkäyntiin, että kaikki vaan 
niinku äkkii ammattikouluun ja sit paperit käteen ja niinku piti mahollisimman 
vähän tehä töitä et pystyis pyhittää sen elämän sille uskonnolle. (H2) 
 
Siellä [uskonyhteisössä] suhtaudutaan aika negatiivisesti koulutukseen yleensä. Ja 
tarkotuksena on niinku mahdollisimman lyhyt koulutus käydä. (H3) 
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Haastateltavista viisi on peruskoulun jälkeen jatkanut opintojaan ammattikoulussa ja kaksi 

lukiossa. Suhtautumisesta lukiokoulutukseen haastateltavilla on kaksijakoisia kokemuksia: 

kaksi lukion käynyttä kertovat, että kokivat lukiokoulutuksensa hyväksyttävänä, mutta osan 

mielestä lukiotakin välteltiin. Näkemyserot selittynevät perhe- ja aluekohtaisilla eroilla, 

minkä lisäksi suhtautuminen lukiokoulutukseen on saattanut ajan saatossa muuttua. 

 

-- yleinen ilmapiiri oli se että ei edes lukioon, lukioki oli huono juttu, että sai liikaa 
huonoja vaikutteita siellä opiskelussa ja tuli kaveriporukka, sit alko tulla aikuisuus, 
viina ja tällänen, paljon houkutuksia. (H7) 

 

 

Haastateltavien mukaan suhtautuminen korkeakoulutukseen on sen sijaan kriittisempää, 

osan mielestä jopa kielteistä. Kouluttautumisen ja uran luomisen nähdään vievän aikaa pois 

uskonnolliselta toiminnalta, minkä lisäksi pelätään, että koulutuksen myötä jäsenet alkavat 

kyseenalaistamaan uskonoppeja. Yksi merkittävä syy varaukselliseen suhtautumiseen on 

myös maailmanlopun ja sen jälkeisen paratiisin odottaminen. Kaikki haastateltavat kertovat 

kasvaneensa ilmapiirissä, jossa Harmagedonin, eli viimeisen taistelun odotettiin tulevan 

koska tahansa. Tämän vuoksi ajan käyttäminen muuhun kuin uskonnolliseen toimintaan 

nähtiin melko turhana. 

 
Kaikki piti aina miettii nii et paratiisi tulee kohta, et ku tää maailma loppuu kohta 
ni ei oo mitää järkee niinku tehä hirveesti mitää ylimääräst -- ja sitten tota ei 
ylikouluttauduta, koska siinä ei oo mitään järkee, koska tää maailma loppuu kohta, 
sillä ei tee mitään. (H2) 
 
 

Haastateltavat kertovat, ettei järjestö varsinaisesti kiellä korkeakouluttautumista, eikä se ole 

järjestöstä erottamisen peruste, mutta yleisesti ottaen sitä ei katsota hyvällä. Yksi 

haastateltavista kuvaa, että se on ikään kuin ”hiljainen tai sanomaton sääntö”, ettei Jehovan 

todistajat hanki korkeakoulututkintoa. Yhteisön sisällä on kuitenkin myös poikkeuksia ja 

haastateltavat ovat kokeneet, että etenkin varakkaampien perheiden lasten 

kouluttautumiseen suhtaudutaan hyväksyttävämmin. Tämä selittynee sillä, että 

varakkaampien perheiden toimintaan ei haluttu merkittävästi puuttua, sillä heillä luultavasti 

on iso merkitys järjestön toiminnan rahoittamisen kannalta. Jehovan todistajien järjestön ja 

seurakuntien toimintaa nimittäin pyöritetään lahjoitusvaroin. 
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Kylhän jotku Jehovan todistajat voi käydä korkeekoulujaki ja varsinkin jotaki 
ammattikorkeita saattaa käydä ja saattaa olla, vähän niinku toimia niitten yleisten 
ohjeiden vastaisesti, ku se nyt ei oo, vielä sua ei sosiaalisesti täysin hylätä, vaikka 
sä sen tekisit. (H5) 

 

 

Haastateltavat kuitenkin kertovat, että yhteisössä on tapana jakaa kiitosta ja kannustusta 

heille, jotka ovat korkeakoulutuksen sijasta hankkineet ammatin lyhyellä koulutuksella ja 

panostaneet enemmän uskonnollisen uran luomiseen. Se viestittää vahvasti siitä, millaisia 

valintoja yhteisössä eniten arvostetaan. Mikäli Jehovan todistaja haluaa saavuttaa arvostetun 

aseman yhteisössä, hän kouluttautumisen sijaan pyhittää enemmän aikaa uskonnon hyväksi. 

 

Tota kyl siellä niinku sen uskon yhteisön sisältä tuli semmosia kannustavia 
kommentteja, et hyvä, et järkevästi tehty, ku hait tämmöseen lyhyeen koulutukseen. 
(H3) 
 

 

Kiitosten lisäksi haastateltavat kertovat, että koulutuksesta keskusteltaessa sävy on yleensä 

kielteinen ja Jehovan todistajille on tyypillistä jakaa toistensa kanssa erityisesti negatiivisia 

kokemuksia koulutuksesta. Kaikilla haastateltavilla on kokemusta siitä, miten yhteisön 

toiminnassa nostetaan esimerkeiksi sellaisia jäseniä, jotka ovat jättäneet kouluttautumatta ja 

siten kannustetaan muitakin jäseniä keskittymään uskonnon harjoittamiseen 

kouluttautumisen sijasta. Haastateltavat kertovat, että esimerkkejä saattoi kuulla muun 

muassa jokavuotisten konventtien, eli alueellisten kokousten lavoilla. Yleensä 

haastateltaviksi päätyi sellaisia jäseniä, jotka olivat menestyneet koulussa hyvin ja joita 

koulun puolelta oli kannustettu opiskeluun, mutta jotka olivat kuitenkin päättäneet keskittyä 

uskonnolliseen uraan. Yhdellä haastateltavista on myös omakohtaista kokemusta siitä, 

kuinka häntä haastateltiin konventin lavalla tuhansien ihmisten kuunnellessa: 

 

Mä oon esimerkiksi ollu semmosen konventin lavalla sit taas kertomassa siitä, että 
kun valitsin että en mene [yliopistoon] että se oli niinku semmonen hyvä esimerkki 
sitte muille nuorille.  -- muistan sanoneeni lavalta siinä haastattelussa -- et jos oisin 
menny [yliopistoon] ni pahimmillaan viettäs päivittäin aikaa rikollisten kanssa, 
että nyt sitä saa viettää hyvien ystävien ja Jehovan seurassa. (H6) 

 
 

 

 



 

35 

Kannustaminen uskonnolliselle uralle 

 

Haastateltavat kertovat, että ennen kaikkea järjestö kannustaa uskonnon hyväksi tehtävään 

työhön, eli ”uskonnollisen uran” luomiseen, kuten yksi haastateltavista kuvaa. Parhaiten se 

on mahdollista käymällä kasteella ja ryhtymällä tienraivaajaksi, eli sitoutua säännöllisen 

kenttäpalveluksen tekemiseen. Järjestö asettaa jäsenilleen paineita keräämällä 

valtakunnansaleilla tietoja siitä, kuinka paljon kukin jäsen on käyttänyt aikaansa 

kenttäpalvelukseen. Osa haastateltavista kertoo tehneensä niin sanottuja ”kynätunteja”, eli 

merkinneen raportteihin ylös tunteja, vaikkei niitä todellisuudessa ollutkaan tehnyt. Kaikilla 

seitsemällä tutkimukseen osallistuneella on jonkinlaista kokemusta kenttäpalveluksesta. 

Osalle tienraivaajaksi ryhtyminen tuntui luontevalta vaihtoehdolta, eikä sitä ollut tarve 

kyseenalaistaa. Kenttäpalvelusta tehtiin pääasiassa siksi, että jäsenet saisivat tarvittavat luvut 

kenttäpalvelusta valvoviin raportteihin ja sen avulla voitiin miellyttää muita Jehovan 

todistajia. Kenttäpalvelusta kuitenkin yleensä tehtiin ulkoisesta pakosta, ei haastateltavien 

sisäisestä motivaatiosta. 

 

Mä en ikinä nauttinu siitä [kenttäpalveluksesta], enkä mä ois ikinä halunnu tehdä 
sitä. Mut mä tein sen sen takia et mä sain niitä numeroita sinne lappuun, koska jos 
sinne ei tuu tietynlaisia numeroita, niin sit siitä keskustellaan, mikä on ongelma. 
(H4) 

 
-- siinä uskonnossahan se [kenttäpalvelus] nyt on se paras mahollinen keino tehä 
oikein ja miellyttää toisia -- et voi käyttää niinku mahollisimman paljon aikaa sit 
Jehovan hyväksi ja auttaa muita ihmisiä sitte löytämään totuuden. Mutta ihan 
hirveestihän mä en siitä oikeesti koskaan nauttinu. (H6) 
 

 

Koska kenttäpalvelukseen ja muuhun uskonnolliseen toimintaan voi parhaimmillaan mennä 

aikaa jopa kymmeniä tunteja viikossa, on tyypillistä, että Jehovan todistajat tekevät 

uskonnollisen toiminnan ohella sen verran osa-aikatöitä, että pystyvät elättämään itsensä. 

Haastateltavat kertovat, että tienraivauksen ja jopa useamman osa-aikatyön yhdistäminen on 

kuitenkin hyvin raskasta ja useampi haastateltavista oli kokenut uupumusta. Yksi 

haastateltavista kuvaa, ettei ajatellut uupumuksen syynä kuitenkaan olevan tienraivaus, sillä 

sen ajatellaan olevan itse ”Jehovan työtä”. Tämä kertoo laajemmin Jehovan todistajien 

järjestössä vallitsevasta ilmapiiristä ja opetuksista – uskon tai sen tähden tehtävän työn 

ajatellaan vaikuttavan yksilön elämään ainoastaan positiivisesti. Tästä syystä haastateltava 
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kertoi päätyneensä siihen, että uupumuksen syynä täytyi olla tienraivauksen ohella tehty osa-

aikatyö ja päätyi vaihtamaan työpaikkaansa. Toinen haastateltava kuvaa, miten 

uskonnollinen aktiivisuus pitkälti määritti elämänkulkua ja muu elämä tapahtui siinä 

sivussa: 

 

Mä alotin heti koulun jälkeen sen tienraivauksen ja tein sit osa-aikatöitä välillä 
rakennuksella, välillä jotaki muutaki, vähä rautakaupassa ja kaikkee. Et se oli niin 
oikeestaan et se meni sen uskonnon tai sen uskonnollisen aktiivisuuden perusteella 
tavallaan se niinku se... muu elämä. (H5) 

 

 

Suhtautuminen työhön 

 

Yhteisön varauksellinen suhtautuminen ei yllä ainoastaan korkeakoulutukseen, vaan niin 

ikään työelämään. Yhteisössä arvostetaan tiettyjä ammatteja ja toisaalta taas vieroksutaan 

ammatteja, jotka liittyvät esimerkiksi aseteollisuuteen, politiikkaan tai muihin uskontoihin. 

Arvostettuja ammatteja taas ovat muun muassa rakentamiseen liittyvät ammatit, sillä niistä 

on hyötyä järjestön omissa rakennusprojekteissa. Lisäksi yhteisössä on paljon sosiaali- ja 

terveysalalla toimivia henkilöitä, joskin sellaisissa töissä haasteena on kysymys 

verensiirrosta, mitä Jehovan todistajat eivät hyväksy. Yksi haastateltavista kertoo 

joutuneensa yhteisön silmätikuksi ollessaan työnsä puolesta tekemisissä aseteollisuuden 

yrityksen kanssa: 

 

Mun asiakkaana on [suomalainen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan 
konserni], aseteollisuus. Siinä meni kolme kuukautta, kun nää paikalliset 
seurakunnan vanhimmat kuuli siitä. Samantien kuulusteluihin sinne 
oikeuskomiteaan ja sanottiin et sä oot osa tätä maailmaa et sä myyt 
aseteollisuuteen, et miten sun omatunto voi antaa, tääl on selvät ohjeet. Mä sitte et 
enpä oo sellasta tienny tai muuta. Ni sanottiin et sul on kaks viikkoo aikaa lopettaa 
se työ tai sit potkitaan yhteisöstä ulos. (H4) 

 
 

Myös naisten ja miesten erilainen asema yhteisön sisällä korostuu joidenkin haastateltavien 

puheissa. Useat kuvaavat, että Jehovan todistajien yhteisö on suotuisampi kasvualusta pojille 

kuin tytöille, sillä poikien on kasvaessaan mahdollista edetä paremmin hengellisellä uralla 

esimerkiksi avustavaksi palvelijaksi ja myöhemmin vaikka päästä vanhimmiston jäseneksi. 

Tyypillisesti miehen vastuulla on myös olla perheen pää ja elättäjä, joten miehet saattavat 
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olla naisia useammin kiinni työelämässä. Naisten tehtävänä on osallistua kenttäpalvelukseen 

ja sen lisäksi hoitaa kotia ja lapsia, kuten yksi haastateltavista kertoo: 

 

Siel on pojille ja miehille on hyvät portaat ylöspäin, naiset ei oo minkään arvosia. 
Naisen paikka on kotona, naisen paikka on olla aviovaimo, naisen paikka on tukee 
perhettä ja pitää koti siistinä, naisen paikka on valtakunnansalilla hinkata niitä 
vessanpönttöjä. Siellä ei ollu mitään etenemismahdollisuutta. Se on 
patriarkaalinen järjestelmä täysin. -- se on oikeestaan sen miehen rinnalla sitte 
hymyilyä. Eli miehen kautta, mies etenee ja sä oot siinä rinnalla ja näytät nätiltä. 
Ja se on niinku, parhain mitä sä voit tehdä, mennä mahdollisimman... etenevän 
miehen rinnalle naimisiin. (H7) 

 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakenteellisella ympäristöllä, eli Jehovan todistajien 

yhteisöllä on ollut merkittävä rooli haastateltavien uravalintojen muotoutumisessa. Tämä 

tukee Amundsonin, Harris-Bowlsbeyn ja Nilesin (2014, 33–39) ajatusta siitä, että yksi 

merkittävimmistä uravalintoihin vaikuttavista tekijöistä on yhteisö, johon yksilö kuuluu.  

Jehovan todistajien yhteisön suhtautuminen koulutukseen näyttäytyy ristiriitaisena. 

Toisaalta yhteisö kannustaa lapsia ja nuoria suorittamaan peruskoulun hyvin ja hankkimaan 

ammatin nopealla koulutuksella, mutta korkeakoulutusta vältellään. Osa haastateltavista 

olisi halunnut jatkaa toisen asteen koulutuksen jälkeen opintojaan korkeakoulussa, mutta 

käytännössä ei kuitenkaan nähnyt sitä vaihtoehtona. Myös yhteisön opetus lähestyvästä 

maailmanlopusta on vaikuttanut koulutus- ja uravalintoihin, sillä suurin osa haastateltavista 

kertoo nuorena omaksuneensa ajatuksen siitä, ettei maallisen uran luominen ja 

kouluttautuminen ole kannattavaa. 

 

Kouluttautumisen sijasta yhteisön kannustus kohdistuu uskonnollisen uran luomiseen ja 

haastateltavat ovatkin yhtä mieltä siitä, että kaikista arvostettavinta yhteisössä on keskittyä 

uskonnon hyväksi tehtävälle työlle. Kaikilta jäseniltä odotetaan kasteella käymistä ja 

kenttäpalvelukseen ryhtymistä. Kokoaikaisia tienraivaajia ja muissa järjestön tehtävissä 

toimivia henkilöitä arvostetaan ja pidetään esimerkillisinä. Lisäksi yhteisön suhtautuminen 

työhön vaikuttaa siihen, millaisiin tehtäviin yksilöt päätyvät. On esimerkiksi tiettyjä 

ammatteja, joita ei pidetä hyväksyttävinä. Haastateltavista kukaan ei jatkanut toisen asteen 

koulutuksen jälkeen opiskeluaan korkeakoulussa, vaan suurin osa aloitti kenttäpalveluksen 

ja osa-aikatyön tekemisen. 
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Haastateltavien kokemusten mukaan myös yksilön sosiaalinen asema yhteisössä sekä 

sukupuoli vaikuttavat siihen, millaisia koulutus- ja uramahdollisuuksia yksilöllä on. Kaiken 

kaikkiaan yhteisö on asettanut tietyt raamit kaikkien haastateltavien yksilöllisille 

toimintahoristonteille, eli vaikuttanut siihen, millaisia mahdollisuuksia he ovat nähneet 

itselleen potentiaalisina (Hodkinson & Sparkes 1997, 34–35). Yksi haastateltavista kiteyttää 

yhteisön merkityksen omiin uravalintoihinsa näin:  

 
Varmaan oisin päätyny jonnekki muualle, jos en ois ollu täs uskonnossa. -- Nyt 
jälkeenpäin toivois että ois kouluttautunu enemmän tota, mutta se nyt on mitä on. 
(H3) 

 

 

6.2 Relationaalinen ympäristö 

 

Haastateltavien uravalintaprosessit ovat tapahtuneet rakenteellisen ympäristön lisäksi myös 

relationaalisessa ympäristössä, eli suhteessa yksilön vuorovaikutussuhteisiin. Haastateltavat 

kertovat keskustelleensa uravalinnoistaan niin perheenjäsenten, sukulaisten kuin ystävienkin 

kanssa. Esille nousee myös kokemukset koulumaailmassa tapahtuneista ohjaustilanteista. 

 

 

Perhe 

 

Haastateltavien kokemuksista välittyy, että koulutus- ja uravalinnoista keskusteleminen on 

hyvin perhekohtaista. Suurin osa haastateltavista kertoo, että koulutusvalinnoista 

keskusteleminen kotona oli hyvin vähäistä ja kotona käyty keskustelu noudatti pitkälti 

Jehovan todistajien opetusta koulutukseen suhtautumisesta.  

 

Ei mulla oo vanhemmat ikinä kannustanu kouluun, et se oli aina sitä että, et sit 
katot myöhemmin ja kun se Jumalan valtakunta tulee ni sä et tartte koulutusta. (H1) 
 
Semmosta niinku ohjausta sieltä ei oikeen koskaan tullu varsinaisesti, et se ohjaus 
tuli enemmän siitä uskonnon piiristä. Nii musta tuntuu et monet muutki asiat oli 
sellasia et -- niitä ei puhuttu kotona, vaan ne tuli siitä uskonnon piiristä suoraan 
annettuna ja sitte ehkä ne vanhemmat aatteli et se riittää ku se tulee sieltä. (H5) 
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Osa haastateltavista kertoo, että perhepiirissä koulutukseen suhtauduttiin kielteisesti ja osan 

opiskelua rajoitettiin vanhempien toimesta. Yksi haastateltavista suunnitteli peruskoulun 

jälkeen jatkavansa opiskelua eräässä ammattikoulussa, mutta vanhemmat kielsivät lastaan 

lähtemästä sinne, sillä olivat kuulleet muilta yhteisön jäseniltä, että kyseisessä 

ammattikoulussa opiskellessaan monet nuoret olivat jääneet uskosta pois. Toinen 

haastateltava kuvaa joutuneensa luopumaan haaveestaan yliopistossa opiskelemisesta, sillä 

vanhemmat eivät päästäneet häntä lukioon. 

 

Mun haave ois ollu mennä yliopistoon lukee biologiaa ja erityisesti solubiologia 
kiinnosti mua ihan hirveesti. Mä luin kaikki mitä mä löysin siit aiheesta kirjastosta 
ja tota... ei se ollu vaihtoehto -- nykysin pystyy ammattikoulupohjalta menemään 
sivuteitä yliopistoon, mut sillon se oli oikeestaan melkeen mahdoton tehtävä. Eli ois 
pitäny käydä se lukio, mutta jos vanhemmat sanoo että ei lukiolle, ni minkäs minä 
oon sit siinä tappelemaan. (H7) 

 

 

Osalla haastateltavista on kuitenkin myös kokemusta lähipiiriltä saadusta tuesta ja 

kannustuksesta. Vaikka yleisimmät kokemukset haastateltavilla on siitä, että yhteisön ja 

perhepiirin puolelta tuleva kannustus koski nimenomaan uskonnollista uraa, niin erityisesti 

yksi haastateltava kuvaa saaneensa kannustusta ja tukea myös maallisen uran luomiseen. 

Hän kertoo kipuilleensa oman ammattinsa kanssa ja kokeneensa työnsä suhteen huonoa 

itsetuntoa, mutta kertoo saaneensa kannustusta ja arvostusta appiukoltaan. Sama 

haastateltava kertoo hyötyneensä yhteisön tuesta myös työmarkkinoilla saadessaan erään 

kesätyöpaikkansa Jehovan todistaja tuttunsa kautta. Kesätyön loppuessa haastateltavan työt 

jatkuivat samaisessa yrityksessä.  

 

-- kun mä olin kuorma-autoo ajanu, mä sain sen [työn] sieltä yhteisön johdosta, ku 
niillä oli täällä alueella iso kuljetusfirma. Se poika oli ainoastaan siinä mukana ja 
sit se niinku nappas mut kesätöihin sinne ja mä jäin siihen. (H4) 

 

 

Yksi merkittävä tekijä haastateltavien uravalinnoissa on ollut myös perheenjäsenten ja 

sukulaisten jalanjälkien seuraaminen. Yksi kertoo hakeutuneensa peruskoulun jälkeen auto- 

ja kuljetusalalle, sillä hänellä oli suvussa rekkakuskeja ja oli pienestä pitäen haaveillut 

rekkakuskin ammatista. Tämä kertonee siitä, että muiden tekemiä valintoja on helppo 

uusintaa, sillä ne ovat näyttäytyneet sosiaalisesti hyväksyttävinä ja normien mukaisina. 
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Toinen taas kertoo päättäneensä jo lapsena ryhtyvänsä aikuisena tienraivaajaksi, sillä hänellä 

oli suvussaan useita kokoajanpalvelijoita. Haastateltava oli kokenut, että tienraivaajia 

arvostettiin ja tienraivaajana toimimista pidettiin parhaana mahdollisena tapana elää. 

 

Koko se lähipiiri, papat ja mummut ja tota oma perhe ni oli Jehovan todistajia -- 
uskonto ollu kauheen tärkee osa elämää niinku siinä meiän perheyhteisössä, et siin 
on paljon sellasia, Jehovan todistajien maailmassa sanotaan kokoajanpalvelijoita. 
-- Isäki oli ollu nuorena, se oli semmonen niinku selkeesti paras tapa elää, jos ois 
kiitosta saatu. -- Ihan jo semmosena 12-vuotiaana ollu semmonen ajatusmaailma, 
että mää oon sitte semmonen niin sanottu kokoajanpalvelija, tienraivaaja sitte 
aikuisena. Et se leimas vähän sitä mun koulunkäyntiiki. (H5) 

 

 

Myöhemmin haastateltava hakeutui töihin myös Betel –yhteisöön setänsä jalanjälkiä 

seuraten. Hän oli jo lapsesta asti päässyt tutustumaan yhteisöön ja oli kokenut, että Betelissä 

työuraansa tekeviä arvostettiin paljon. Perhepiirissä Beteliin hakeutumiseen kannustettiin ja 

kaikki olivat iloisia haastateltavan puolesta, kun hänet hyväksyttiin osaksi yhteisöä. 

Haastateltava kertoo, että Beteliä arvostetaan Jehovan todistajien keskuudessa ja hän sai 

hyväksyntää ja arvostusta muilta Jehovan todistajilta työskennellessään siellä. Kaiken 

kaikkiaan haastateltavien elämäntarinoista välittyi, että tyypillistä perheille oli kannustaa 

nimenomaan uskonnollisen uran luomiseen ja tienraivaajaksi ryhtymiseen. 

 

 

Ystävät 

 

Perheen ja sukulaisten lisäksi suurin osa haastateltavista kuvaa käyneensä uravalintoihin 

liittyviä keskusteluja myös ystäviensä kanssa. Vaikka Jehovan todistajat eivät 

lähtökohtaisesti pidä hyvänä sitä, että lapset ja nuoret viettävät aikaa muiden kuin Jehovan 

todistajiin kuuluvien kanssa, useat haastateltavat kertovat, että heillä oli ystäviä myös 

yhteisön ulkopuolella. Osalla haastateltavista on kokemusta siitä, että etenkin 

”maailmalliset” ystävät olivat kyselleet jatko-opinnoista ja kannustaneet hakeutumaan itseä 

kiinnostaville aloille. Jehovan todistajiin kuuluvat ystävät taas pääasiassa kannustivat 

uskonnollisen uran luomiseen. 

 

Mä oon puhunu paljon varsinkin ystäville seurakunnassa siitä että, et kun mua 
vähän niinku pakotetaan [koulun puolesta] johonki menemään et mä en tiedä mihin 
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mä meen ja mikä mua kiinnostaa -- sielt tuli sit aina heti se että, et keskityt 
mieluummin tähän Jumalan valtakunnan työhön ja et sut palkitaan sitte kumminki 
paratiisissa sitte siitä. (H1) 

 

 

Yhden haastateltavan kuvaus poikkeaa merkittävästi muiden kertomuksista, sillä hän on 

liittynyt Jehovan todistajien yhteisöön vasta teini-ikäisenä. Haastateltava kertoo aiemmin 

haaveilleensa opiskelusta yliopistossa ja myös haastateltavan vanhemmat kannustivat 

kouluttautumaan.  Haastateltava kertoo joutuneensa haasteelliseen tilanteeseen lukio-

opintojen jälkeen, sillä olisi halunnut jatkaa opintojaan yliopistossa ja pohti, olisiko 

korkeakoulutuksen ja uskonnon yhdistäminen mitenkään mahdollista. Tämä kertonee siitä, 

ettei yhteisön ulkopuolelta tuleva jäsen välttämättä heti sisäistä yhteisön arvoja ja opetuksia, 

ja sen vuoksi yksilöllinen toimintahorisontti näyttäytyy laajempana kuin sellaisten, jotka 

ovat syntyneet Jehovan todistajien yhteisöön. Haastateltava kertoo käyneensä asiasta 

keskustelua ystäviensä kanssa: 

 

Mietin sitä että no mut Betelissähän voitas niinku tarvita semmosia, joilla on 
oikeesti tieteellinen koulutus -- joittenki kanssa siitä keskustelin että et voiskohan 
sen [yliopistokoulutuksen] vielä yhistää tähän vakaumukseen ja uskoon ja sillein 
käyttää niinku sitä koulutusta sit siihen. Mut sitte kuitenki vähän sitä että ei siellä 
nyt niin montaa tarvita että turhaa kai sinne on kaikkien mennä sinne [yliopistoon], 
että ehkä joku semmonen liittyy sit siihen uskoon, joka on jo käyny sen. (H6) 

 

 

Niin haastateltava kertoo päätyneensä lukion jälkeen viettämään välivuotta ja aloittaneensa 

tienraivauksen. Hän kertoo, että haaveesta yliopistossa opiskelusta oli vaikea päästää irti, 

mutta koska hän oli vielä ”uskossaan tuore”, hän halusi toimia yhteisön sääntöjen mukaan 

oikein ja päätti olla hakeutumatta yliopistoon. Välivuoden jälkeen haastateltava hakeutui 

ammattikouluun, mikä oli järkytys erityisesti haastateltavan isälle. Tämä kuvastaa yhteisön 

ja muun yhteiskunnan normien välistä ristiriitaa. Suomalaisessa yhteiskunnassa hyvää 

koulumenestystä ajatellaan yleensä luonnollisena polkuna korkeakouluopintoihin. 

 

Se oli tosi kova paikka mun isälle. -- Noin niinku ateistina ei ehkä se usko 
muutenkaan niinku hänestä tuntunu helpolta, mut vielä sitte se että kun sitte ei 
mennykkään sinne yliopistoon, niin se ehkä oli vielä kovempi paikka. -- Isä nyt on 
vähän semmonen toki että yrittää olla nii että no lapset saa tehä omat virheensä ja 
hän sitte tukee siinä kohtaa ku on tarvetta ja muuta, mutta et kyllä sen niinku tiesi, 
että se oli sille kova paikka ja kyllä se yritti siitä puhuakki. (H6) 
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Opinto-ohjaus 

 

Relationaalisella ympäristöllä viitataan tässä tutkimuksessa myös koulumaailmassa 

tapahtuneisiin ohjaustilanteisiin. Tavallisesti Jehovan todistaja –lapset erottuvat 

koulumaailmassa muista oppilaista, sillä he jättävät osallistumatta esimerkiksi hengellisiin 

ja isänmaallisiin tilaisuuksiin.  Useat haastateltavat kuvaavat kokeneensa kouluaikoina 

ulkopuolisuuden tunnetta ja osa heistä kertoo joutuneensa myös kiusatuksi. Tämä voi 

voimistaa Jehovan todistajien epäluottamusta koulutusjärjestelmää kohtaan ja vahvistaa 

yksittäisen jäsenen tunnetta siitä, ettei koulu ole hyväksi itselle. Kuitenkin vain kaksi 

haastateltavista kertoo käyneensä opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa keskustelua 

uskonnollisesta vakaumuksestaan. Tämä viestittänee siitä, ettei ohjaajilla välttämättä ole eri 

uskontojen tuntemusta tai osaamista uskonnollisten ja hengellisten teemojen käsittelystä 

ohjauksessa. 

 

Meillä opinto-ohjaaja oli hyvin tämmönen vanhoillinen ihminen ja hän ei 
ymmärtänyt vaikka sitä et ku mä en osannu päättää mihin mä haluan. Ja se et ku 
mä yritin vedota sit siihen mun uskontoon, et ku mun uskonto rajottaa multa tiettyjä 
asioita, niin hän vähän niinku jätti mut sit toisarvoseks. Et hän ei ehkä nähny mun 
kans sitä vaivaa, mitä hän näki muitten kanssa. Et sil oli enemmän sit se, että teet 
mitä haluat -tyyliin, että omapahan on elämäs. Hän piti meille jonku tämmösen, 
oiskohan ollu yhteishakuaikaa, et miten haetaan kouluun ja tota mä jotain kysyin 
siinä sitte, ni hän totes mulle että, et tota et sun kans katotaan asiaa erikseen et ku 
sä oot Jehovan todistaja. -- Mä en tiedä oliko hänellä jotain henkilökohtasesti mua 
vastaan vai oliko se se, et hän ei tienny miten mun kans ois pitäny menetellä. Et se, 
jos se uskonto paisto sielt sit niin selvästi kumminki läpi. (H1) 

 

 

Toinen haastateltava puolestaan kertoo, että ammattikoulussa hänen uskonnollinen 

vakaumuksensa tuli puheeksi kahden opettajan kanssa. Haastateltava kertoo pärjänneensä 

koulussa erinomaisesti ja saaneensa kaikista kursseista parhaan arvosanan. Haastateltava oli 

kokenut, että opettajien oli vaikeaa ymmärtää hänen päätöstään olla hakeutumatta 

korkeakouluun. Opettajilla oli luultavasti sellainen käsitys, että kouluttautuminen on 

mahdollista kelle tahansa, eikä uskonnon asettamia rajoituksia haastateltavan yksilölliselle 

toimintahorisontille havaittu. 
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-- opettajat vähän niinku yritti sit sanoa sitä, että no et mitä jos jatkasit tästä nyt 
sitte johonki, niin siinä kohtaahan se nyt ainaki tuli puheeksi että sitte yritin niinku 
selittää että ku mä haluan vaan tämmösen ammatin että, on sit helppo saaha joku 
osa-aikatyö. -- toinen [opettaja] oli hyvinki semmonen vähä et häl on kuule ne 
kauppakorkean pääsykoekirjat et hän voi tuua sulle ne. Sillee että ei ainakaa ollu 
ehkä nii ymmärrystä. (H6) 
 

 

Molemmista tapauksista heijastuu, etteivät oppilaanohjaaja ja opettajat selvästikään 

osanneet toimia tilanteessa haastateltavien uskonnollista vakaumusta kunnioittaen. Suurin 

osa haastateltavista on sitä mieltä, ettei uskonnollisten teemojen käsittely koulumaailmassa 

olisi muuttanut heidän koulutusvalintojaan, sillä yhteisön ja perheen puolelta tuleva paine 

oli niin valtava. Uskonnosta keskusteleminen olisi saattanut tuntua heistä jopa 

vainoamiselta.  

 

Nii, emmä tiiä että oisko siinä sitte paljo keskustelut auttanu että. Et se on kuitenki 
niin semmonen iso asia se uskonto siinä elämässä, että kun maailma tuhoutuu pian 
ni miks kouluttautua pitkälle? Että ois varmaan ollu hyvä jos ois puhuttu enemmän, 
mutta nii en tiedä sitte oisko se auttanu ees mitään. (H3) 

 
No sehän oli vainoo ja Saatanan koetus ja muuta että tavallaan niinku vahvistaa 
jotenki sitä ajatusta että maailmallisille ihmisille vain sillä uralla ja rahalla on 
merkitystä. Ei ne varmaan, et mitenkäs sitten olis pystyny oikeesti vaikuttamaan sit 
niihin omiin ajatuksiin se opettaja. (H6) 

 
 
 
Useat haastateltavat kokevat kuitenkin jälkikäteen, että asioista puhuminen olisi voinut 

avartaa heidän maailmankuvaansa ja kirkastaa omia toiveitaan ja tavoitteitaan koulutus- ja 

uravalintojen suhteen. Erityisesti muutama haastateltava kertoo kaivanneensa koulun 

puolelta tukea ja kannustusta koulun käymiseen, sillä he eivät saaneet sitä mistään muualta. 

 

Kyl mä oisin halunnu sitä [kannustusta]. Et se koska mä en mistään muualta sitä 
saanu niin et ois toivonu et joku edes joka ois niinku luonu muhun jotain uskoa 
siihen että se opiskelu ei oo ihan hanurista. (H1) 

 
-- se ois voinu olla ihan hyvä siinä mielessä että tota ei se haittaa, vaikka joku vähän 
sitä ravistelee sitä maailmankuvaa. Että vaikka se ei varmaan mun tapauksessa ois 
muuttanu mitää, koska se oli niin vahva se mun niinku paine sieltä, mutta se ois 
ollu kuitenki ehkä yks asia mikä ois sit ravistellu sitä maailmankuvaa ja antanu 
semmosen signaalin että asioita voi aatella vähän muullaki tavalla. (H5) 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että relationaalinen ympäristö on toiminut aiempaa tutkimusta 

(ks. Christopher-Sisk et al. 2001; Dik & Duffy 2009; Schultheiss 2003) tukien paitsi 

lannistavana ja rajoittavana, myös kannustavana tekijänä haastateltavien uravalintojen ja 

yksilöllisen toimintahorisontin kannalta. Haastatteluista käy ilmi, että koulutus- ja 

uravalinnoista keskusteleminen on ollut hyvin perhekohtaista. Osa haastateltavista ei ole 

käynyt lähes ollenkaan perhepiirinsä kanssa keskustelua koulutus- ja uravalinnoista, kun taas 

osan koulutusvalintoihin on puututtu vanhempien toimesta. Poikkeuksena Jehovan 

todistajaksi lukioikäisenä liittyneen vanhemmat, jotka yrittivät kannustaa lastaan 

kouluttautumaan. Kahden muun haastateltavan kohdalla sukulaisilla oli merkittävä rooli 

uravalintojen muotoutumisessa, sillä molemmat seurasivat sukulaistensa jalanjälkiä. Osa 

haastateltavista kertoo käyneensä koulutus- ja uravalainnoista keskustelua myös ystäviensä 

kanssa. Erityisesti ”maailmalliset” ystävät ovat yrittäneet laajentaa haastateltavien 

maailmankuvaa ja valintojen mahdollisuutta, mutta Jehovan todistajiin kuuluvat ystävät ovat 

taas kannustaneet yhteisön ja perheen tavoin kenttäpalvelukseen ja muuhun uskonnolliseen 

toimintaan. Yksi haastateltavista kiteyttää rakenteellisen ja relationaalisen ympäristön 

vaikutukset uravalintoihin näin: 

 

-- kyl se yhteisön paine ja mitä kaverit tekee ja mitä muut tekee vaikuttaa tosi paljon 
omaan valintaan. (H2) 

 

 

Tutkimuskirjallisuudessa korostetaan, että ohjauksessa tulisi ottaa huomioon sekä yksilön 

uravalintoihin vaikuttavat sisäiset että ulkoiset tekijät (Dik & Duffy 2009; Schultheiss 2003). 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten (ks. Amundson et al. 2014; 

Hernandez et al. 2011) löydöksiä, että ohjaajat ovat usein haluttomia keskustelemaan 

uskonnollisuuden ja hengellisyyden teemoista ohjauksessa, vaikka niistä keskusteleminen 

voisi hyödyttää useita ohjattavia (Amundson et al. 2014; Richards et al. 2009; Sink & Devlin 

2011). Vain kahdella haastateltavalla on kokemusta siitä, että asioista keskusteltiin 

oppilaanohjaajan ja opettajien kanssa. Tapauksista välittyy se, etteivät opettajat ja 

oppilaanohjaaja tienneet, miten menetellä uskonnollisen oppilaan kanssa, eivätkä sen vuoksi 

osanneet auttaa heitä. Kummassakaan tapauksessa ei ollut havaittavissa kunnioittavaa ja 

arvostavaa ilmapiiriä, minkä perään Parkkinen (2013) kuuluttaa. Jälkeenpäin kaikki 

haastateltavat ovat sitä mieltä, että asioista keskusteleminen olisi voinut avartaa heidän 
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maailmankuvaansa, vaikkeivat keskustelut välttämättä yksittäisiin koulutusvalintoihin 

olisikaan vaikuttaneet. Ennen kaikkea haastateltavat olisivat toivoneet koulun puolelta 

kannustusta ja tasa-arvoista kohtelua. 

 

 

6.3 Sisäinen ympäristö 

 

Haastatteluista käy ilmi, että haastateltavien uravalintaprosessit ovat tapahtuneet pitkälti 

ulkopuolelta asetetuissa puitteissa. Toisaalta haastateltavat ovat olleet jossain määrin myös 

itse aktiivisia toimijoita, sillä koulutus- ja uravalintoja ovat ohjanneet myös yksilön 

kiinnostuksen kohteet, hengellisyys ja arvomaailma, haaveet ja toiveet, sekä irtaantuminen 

yhteisöstä. Uravalintaprosessit ovat tapahtuneet rakenteellisen ja relationaalisen ympäristön 

lisäksi myös yksilön sisäisessä ympäristössä. 

 

 

Kiinnostuksen kohteet ja haaveet 

 

Yksi merkityksellisimmistä uravalintoihin vaikuttavista tekijöistä on haastateltavien omat 

mielenkiinnon kohteet, joskin niiden syntymiseen on luultavasti vaikuttanut Jehovan 

todistajien yhteisössä kasvaminen ja sen oppiminen, millaisia asioita yhteisössä pidetään 

hyväksyttävinä. Useat haastateltavat kertovat kokeneensa, että jatko-opintojen pohtiminen 

yläkouluikäisenä oli erittäin haastavaa, sillä nuorena tuntui vaikealta ajatella pitkälle 

tulevaisuuteen. Suurimmalle osalle päätös kuitenkin muotoutui sen myötä, mikä ala siinä 

hetkessä tuntui kaikista kiinnostavimmilta ja mikä yhteisön puolelta koettiin 

hyväksyttäväksi. Yksi haastateltava kertoo hakeutuneensa rakennusalalle paitsi sen 

perusteella, että ala kiinnosti, myös siksi, että rakennustaitojen omaaville on hyvät 

mahdollisuudet työllistyä Jehovan todistajien yhteisössä. 

 

Mä päätin et mä meen rakennuspuolelle, et se tuntu jotenki niinku semmoselta, no 
siinä on kakski puolta. Se oli toisaalta, se tuntu sillei et se ois vähän semmosta mikä 
ees jollain tavalla kiinnostais ja sit toisekseen, Jehovan todistajilla on paljon niitä 
rakennusprojekteja ympäri maailman, ni mä ajattelin että sit siinä on seki 
mahollisuus, että sit jos mä haluun tehä jotaki käytännön työtä siinä järjestössä, ni 
mä voin olla sitte rakennusprojekteilla Suomessa tai jopa sit parhaimmillaan 
ulkomaillaki auttamassa. (H5) 

 



 

46 

 

Myös haaveet ovat olleet ohjaamassa haastateltavien uravalintoja. Vasta teini-ikäisenä 

Jehovan todistajiin liittynyt haastateltava kertoo haaveilleensa yliopisto-opinnoista jo kauan 

ennen kuin liittyi yhteisöön. Hän joutui kuitenkin luopumaan haaveestaan, sillä yhteisöön 

liittymisen jälkeen koki painetta toimia muiden silmissä oikein ja päätti lopulta olla 

hakeutumatta yliopistoon.  

 

Oon aina ollu semmonen kympin tyttö koulussa ja oli semmonen haave ollu pitkään, 
että [yliopistoon] sitte menisin. Ja sittehän se oli siinä lukion jälkeisenä kesänä, ku 
niinku virallisesti liityin siihen uskoon ja sillonki ehkä oli vielä semmonen ajatus 
aluksi, että sinne [yliopistoon] voisin mennä. Mut sit ketä siinä sit oli kavereita sitte 
siinä kohtaa, jotka oli Jehovan todistajia ja siinä kohtaa ainaki oli tosi vahvasti 
kaikessa kokouksissa ja semmosissa puhetta siitä, että aikaa vois käyttää paremmin 
ku siihen korkeakoulutukseen. (H6) 
 

 

Toinen haastateltava sen sijaan sai toteuttaa haaveensa uskonnollisesta urasta. Haastateltava 

kertoo elämänsä menneen ensimmäiset 25 vuotta pitkälti oman suunnitelmansa mukaan: hän 

kävi kasteella ollessaan 14-vuotias, hankki peruskoulun jälkeen nopeasti ammattitutkinnon 

ja sen jälkeen keskittyi Jehovan todistajien järjestössä tehtävään työhön. Haastateltava toimi 

tienraivaajana ja avustajana palvelijana kokien työnsä merkityksellisenä.  

 

Mä halusin uskoa siihen, että se on, et jos mä haluun ihmisiä auttaa nii se 
[tienraivaus] on tavallaan isoin tapa auttaa. Et jos mä oon lääkäri ni mä voin 
auttaa tässä maailmassa ja sitte näin mä voin yrittää auttaa niitä ikuiseen elämään 
-- se toi semmosta merkityksellisyyttä siihen. (H5) 
 

 

Myöhemmin hän saavutti uskonnollisen uransa päätavoitteen päästessään työskentelemään 

Beteliin. Jälkeenpäin haastateltava on kuitenkin pohtinut haaveilleensa uskonnollisesta 

urasta ehkä vain siksi, ettei nähnyt itselleen mahdollisena muita vaihtoehtoja, mutta halusi 

kuitenkin luoda itselleen jonkinlaisen uran. 

 

 

 

Hengellisyys ja arvomaailma 
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Kiinnostusten lisäksi uravalintoihin on vaikuttanut myös haastateltavien hengellisyys ja 

arvomaailma. Jehovan todistajien yhteisössä korostetaan paljon muiden auttamisen 

tärkeyttä, mistä syystä useat haastateltavat kertovat omaksuneensa saman arvon myös 

itselleen. Erityisesti kaksi haastateltavista painottavat puheissaan toivovansa, että voivat 

tulevaisuudessa työskennellä sellaisissa tehtävissä, joissa voivat olla avuksi muille ihmisille. 

Auttamisen halu on toisaalta jäänne yhteisössä kasvamisesta, mutta toisaalta myös 

haastateltavien oma arvo. Kolmas haastateltava taas kuvaa omaksuneensa yhteisöstä ei-

materialistisen maailmankatsomuksen, minkä vuoksi hän ei ole kokenut tarpeelliseksi lähteä 

kouluttautumaan lisää. Tässä yhteydessä työ näyttäytyy enemmän välinearvona, kuin 

itseisarvona. 

 
Arvomaailma on ollu semmonen, ei materialistinen et se on vaikuttanu ettei oo 
hakenu mitään korkeempaa koulutusta -- semmonen että pärjää vähemmälläki. 
(H3) 

 

 

Irtaantuminen yhteisöstä 

 

Haastateltavien urakehityksen kannalta yksi merkityksellisimmistä tekijöistä on ollut se, kun 

he ovat irtaantuneet Jehovan todistajien yhteisöstä. Irtaantuminen kaikilla on tapahtunut eri 

syistä ja eri aikoihin – osa haastateltavista on jättänyt yhteisön taakseen jo teini-ikäisenä, osa 

vasta aikuisiällä. Kaikki haastateltavat ovat eronneet yhteisöstä omasta tahdostaan, eikä 

ketään ole erotettu esimerkiksi sopimattoman käytöksen vuoksi. Haastateltavat kertovat, että 

irtaantuminen on henkisesti erittäin raskas prosessi, sillä se tarkoittaa useimmiten sitä, että 

perhe ja tuttavat katkaisevat kokonaan välit, eli alkavat ”karttamaan” eronnutta jäsentä.  

 

Sit ku sieltä lähdetään niin sit katkastaan välit. Kukaan ei haluu olla tekemisissä 
sun kans sen jälkeen. Kaverit hylkää, perhe hylkää ja sä joudut vähän niinku 
kokoomaan ittes ihmisenä ihan uudestaan. (H1) 

 

 

Vaikka haastateltavat ovat kokeneet irtaantumisen yhteisöstä raskaana, ovat kaikki kuitenkin 

yhtä mieltä siitä, että irtaantuminen on lopulta tuonut heille paljon vapauden ja helpotuksen 

tunnetta. Tätä nykyä yksikään haastateltavista ei ole minkään uskontokunnan jäsen, joskin 

osa kokee ajoittaista kaipausta uskonnollisuuden pariin ja vielä etsii omaa suhdetta 

hengellisyyteen.  
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On tosi vapauttava olo. Että näkee asioita vähä erilailla ku on lupa ajatella -- mun 
ei tarvi kokoajan miettiä et teenkö mä jotain oikein tai väärin. Se on ollu 
vapauttavaa. (H4) 

 

 

Haastateltavat kuvaavat, että vasta yhteisöstä irtaantumisen jälkeen he ovat ensimmäistä 

kertaa elämässään pysähtyneet todella pohtimaan omaa arvomaailmaansa ja sitä, mitä 

haluavat elämässään tehdä. Haastatteluissa korostuu, että oman identiteetin ja arvopohjan 

uudelleenrakentaminen vie paljon aikaa, sillä yhteisössä eläessä asioita ei tarvinnut paljon 

miettiä. Useat haastateltavat kuitenkin kertovat, että heidän arvonsa ovat nykyään 

huomattavasti terveemmät, sillä ne eivät tule suoraan yhteisön opetuksista, vaan jokainen 

saa itse rakentaa omaa arvopohjaansa. Helpotusta haastateltaville on tuonut myös se, ettei 

heidän enää tarvitse tuomita muita ihmisiä, kuten olleessaan Jehovan todistajia. 

 

Mut just hirveesti täl hetkel miettii et mitä sitä haluu niinku tehä sitte -- vielki ettii 
itteensä, et ku on aina eläny sen 20 vuotta ohjeiden mukaan et näin sä teet ja näin 
sä meet, ni sit nyt ku pitäis ite päättää et mitä sitä tekee ni on vähä niinku ihan, ei 
tiedä yhtään mitä sitä tekis ja mitä sitä haluis tehä. (H2) 

 
Pikkuhiljaa annoin itelleni lupaa niinku alkaa käymään läpi sellaisia asioita että et 
kuka mä oon, mitä mä tykkään tehä, mitä mä tykkäisin harrastaa, mitä mä 
oikeestaan tykkäisin ees tehä työkseni. (H5) 

 

 

Kuusi seitsemästä haastateltavasta on yhteisöstä irtaantumisen jälkeen jatkanut opintojaan 

ja vaihtanut työpaikkaa. Myös seitsemännellä haastateltavalla on ollut toiveena 

jatkokouluttautua, mutta se ei ole ollut mahdollista fyysisten rajoitteiden vuoksi.  Yksi kertoo 

irtaantumisen jälkeen lähteneensä opiskelemaan ikään kuin kapinana entistä yhteisöään ja 

omaa äitiänsä kohtaan. 

 
Oikeestaan se ensimmäinen koulutus, ni se oli ehkä enemmän sitä semmost 
kapinointia. Ja mä myönnän et mä tein sen ihan silleen et mua ei periaatteessa ikinä 
tarjoilijan hommat kiinnostanu, mut mä tein sen ihan sillä, että et minähän 
hommaan ammatin. Mä näpäytän äitiä ja mä näpäytän uskontoani siinä, että 
mähän kouluttaudun. Ja vielä semmoseen ammattiin, minkä mä tiesin, että Jehovan 
todistajat ei kato sitä kauheen hyvällä. (H1) 
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Yksi haastateltavista on yhteisöstä irtaantumisensa jälkeen hakeutunut opiskelemaan 

lukioon, kaksi on suorittanut tutkintoja ammatillisella puolella ja kolme on hankkinut 

itselleen korkeakouluopintoja. Opintoja on jatkettu sen toivossa, että haastateltavat voisivat 

paremmin vaikuttaa omaan työllistymiseensä ja löytää itseään kiinnostavan työn. Suurin osa 

haastateltavista kertookin tätä nykyä toivovansa työltä ennen kaikkea juuri sitä, että se on 

itselle mielekästä ja jollain tavalla merkityksellistä muille ihmisille. Esimerkiksi yksi 

haastateltavista työskentelee alkoholistiperheiden tukena, sillä on itse hyötynyt vastaavasta 

vertaistuesta elämänsä aikana ja kokee työnsä merkitykselliseksi. Toinen haastateltava taas 

työskentelee mielenterveyspalvelujen saralla ja kokee työssään merkitykselliseksi sen, että 

voi auttaa edes yhtä ihmistä. Nykyään työllä on haastateltavien elämässä suuri merkitys, eikä 

se ole ainoastaan tapa hankkia toimeentuloa, kuten aiemmin. 

 

Haastateltavat kuvaavat olevansa suhteellisen tyytyväisiä omaan elämäänsä nykyään. 

Haastatteluissa korostuu vapauden tunteet ja helpotus siitä, ettei kukaan muu enää määrittele 

heidän puolestaan mikä on oikein ja mikä väärin. Suurin osa toivoo tulevaisuudessa 

löytävänsä oman paikkansa työelämästä ja saavansa tehdä mielekästä ja merkityksellistä 

työtä.  

 
En anna enää ikinä määritellä kenenkään ihmisen tai uskonnon tai järjestön tai 
minkään miten mun pitäis elää, tai tuntee syyllisyyttä, syntiä, mitä ikinä näit 
huonoja juttuja, riittämättömyyttä omista päätöksistä. (H7) 

 

 

Yhteenvetona sisäisen ympäristön merkityksestä haastateltavien elämänkulkuun voidaan 

todeta, että haastateltavat ovat Jehovan todistajien yhteisössä eläessään ilmentäneet omaa 

toimijuuttaan suhteessa muiden asettamiin rajoihin. Yksilölliset mielenkiinnon kohteet ja 

haaveet sekä hengellisyys ja arvomaailma ovat jossain määrin muovanneet haastateltavien 

koulutus- ja uravalintoja, joskin kaikki vaihtoehdot eivät ole näyttäytyneet mahdollisina. 

Esimerkiksi yksi haastateltava joutui luopumaan haaveestaan yliopistossa opiskelemisesta, 

kun taas toinen sai toteuttaa haaveensa uskonnollisesta urasta. Haastateltavien kokemukset 

hengellisyydestä kuvastavat Dikin ja Duffyn (2009, 34) ajatusta siitä, että uskonnolliset ja 

hengelliset tekijät voivat olla yksilölle paitsi ulkopuolelta määrättyjä, myös yksilön sisäisiä 

arvoja. Erityisesti tämä näyttäytyy sen haastateltavan elämänkulussa, joka päätti toteuttaa 

haaveensa tienraivauksesta ja Betel -yhteisössä työskentelystä. Toisaalta haastateltava on 
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jälkeenpäin pohtinut haaveilleensa uskonnollisesta urasta ehkä sen vuoksi, ettei nähnyt 

muunlaisia vaihtoehtoja itselleen mahdollisena. 

 

Dikin ja Duffyn (2009) mukaan uravalintoihin vaikuttaa joskus myös yllättävät 

elämänmuutokset. Tässä tutkimuksessa tällaisena näyttäytyy kaikkien haastateltavien 

irtaantuminen Jehovan todistajien yhteisöstä.  Vaikka irtaantumista kuvataan henkisesti 

raskaana prosessina, on se kuitenkin ollut positiivisesti vaikuttamassa haastateltavien 

uravalintoihin ja elämänlaatuun. Osa haastateltavista on jatkanut opintojaan, osa vaihtanut 

työpaikkaansa. Haastateltavat kuvaavat tätä nykyä olevansa erittäin onnellisia siitä, että ovat 

vapaita ajattelemaan itsenäisesti ja voivat rakentaa elämänsä oman näköiseksi. Jälkeenpäin 

osa haastateltavista toivoo, että olisi nuorena uskaltanut uhmata yhteisön ja perheen opetusta 

ja olisi seurannut omia unelmiaan. Samalla useat haastateltavat kuitenkin arvostavat omaa 

taustaansa ja uskovat sen opettaneen heille paljon. 
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7 TULOSTEN YHTEENVETO 

 

 

Sanotaan, että on niin monta erilaista kokemusta kuin on kertojaa – niin tässäkin 

tutkimuksessa. Jehovan todistajista irtaantuneiden elämäntarinat ja urapolut ovat kaikki 

yksilöllisiä, joskin niistä löytyy paljon myös yhteisiä piirteitä. Tutkimustulosten perusteella 

Jehovan todistajista irtaantuneiden uravalintaprosessit ovat tapahtuneet erilaisten 

ympäristöjen keskiössä: rakenteellisessa ympäristössä, jolla viitataan uskonnolliseen 

yhteisöön, relationaalisessa ympäristössä, jolla tarkoitetaan yksilön ihmissuhteita, sekä 

sisäisessä ympäristössä eli suhteessa yksilön omaan hengellisyyteen, arvomaailmaan ja 

kiinnostuksen kohteisiin. Tuloksissa korostuu Hodkinsonin ja Sparkesin (1997) sekä Dikin 

ja Duffyn (2009) näkemykset siitä, että sisäiset ja ulkoiset tekijät, tässä tapauksessa eri 

ympäristöt, ovat osittain limittäin ja vahvasti vuorovaikutuksessa toisiinsa (KUVIO 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Ympäristöt, joissa yksilön uravalinnat tapahtuvat. 

RAKENTEELLINEN 

YMPÄRISTÖ 

RELATIONAALINEN 

YMPÄRISTÖ 

SISÄINEN 

YMPÄRISTÖ 
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Kaikista merkityksellisimpänä tekijänä Jehovan todistajista irtaantuneiden urakehitykseen 

ja uravalintoihin näyttäytyy Jehovan todistajien yhteisö oppeineen ja odotuksineen. Tämä 

tukee Amundsonin, Harris-Bowlsbeyn ja Nilesin (2014, 33–39) näkemystä siitä, että yhteisö 

usein onkin yksi merkittävimmistä tekijöistä yksilön urakehityksen kannalta. Tutkimuksen 

tulokset niin ikään tukevat Hodkinsonin ja Sparkesin (1997, 32) käsitystä siitä, että ulkoiset 

tekijät vaikuttavat paitsi yksilön uravalintoihin myös koko urakehitysprosessiin. Yhteisö on 

opetuksillaan ja odotuksillaan muokannut haastateltavien suhtautumista koulutukseen ja 

uraan, sekä rajoittanut haastateltavien koulutus- ja työmahdollisuuksia. Toisaalta yhteisö on 

vahvasti kannustanut uskonnollisen uran luomiseen ja mahdollistanut etenkin miesten 

etenemisen uskonnollisella urallaan. Yhteisö on omalta osaltaan asettanut tietyt raamit 

jokaisen haastateltavan yksilölliselle toimintahoristontille ja sille, millaisia vaihtoehtoja 

haastateltavat ovat nähneet itselleen mahdollisina (Hodkinson & Sparkes 1997, 34–35). 

 

Myös haasteltavien suhdeverkostolla on ollut vaikutusta urakehitykseen ja -valintoihin. 

Aiempien tutkimusten (mm. Phillips et al. 2001; Dik & Duffy 2009; Schultheiss 2003) 

tavoin sosiaaliset suhteet ovat toimineet paitsi lannistavina ja rajoittavina, myös 

kannustavina tekijöinä. Haastateltavien kokemuksissa korostuu, että perheenjäsenten ja 

sukulaisten näkemykset koulutuksen tarpeellisuudesta ovat olleet pitkälti samankaltaisia 

yhteisön opetusten kanssa, eikä suurin osa haastateltavista ole pohtinut koulutus- ja 

uravalintojaan perheenjäsenten kanssa. Tältä osin tämän tutkimuksen tulokset hieman 

poikkeavat aiemman tutkimuksen (ks. Amundson et al. 2014; Vanhalakka-Ruoho 2010) 

tuloksista, sillä haastateltavien uravalintojen kannalta vanhemmilla ei näyttänyt olevan niin 

suurta roolia. Tutkimuksen tulokset poikkeavat myös Schultheissin, Palman, Predragovichin 

ja Glasscockin (2002) tutkimuksen tuloksista, sillä myöskään haastateltavien sisarussuhteet 

eivät olleet merkittävästi vaikuttamassa haastateltavien urakehitykseen. 

 

Sen sijaan tämän tutkimuksen tulokset tukevat Phillipsin, Christopher-Siskin ja Gravinon 

(2001) tutkimuksen tuloksia siitä, että muut ihmiset vaikuttavat yksilön 

uravalintaprosesseihin monin eri tavoin. Osa haastateltavista on keskustellut koulutus- ja 

uravalinnoistaan perheenjäsenten ja ystävien kanssa, joidenkin koulutusvalintoja on 

rajoitettu vanhempien toimesta, yksi haastateltavista on taas kokenut jatkokouluttautumiseen 

painostamista ammattikoulun opettajien toimesta. Tutkimuksen tuloksissa on viitteitä myös 
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Dikin ja Duffyn (2009, 34) käsityksestä, jonka mukaan perheen odotukset ja tarpeet ovat 

yksilön näkökulmasta usein kontrolloimattomia. Perheen odotusten ja tarpeiden lisäksi 

kontrolloimattomia tekijöitä ovat olleet myös yhteisön odotukset ja tarpeet. Yhteisö on 

odottanut jäseniltään esimerkiksi kenttäpalvelukseen osallistumista, eikä jäsenillä 

oikeastaan ole ollut muita vaihtoehtoja. 

 

Relationaaliseen ympäristöön liittyvät perheenjäsenten, sukulaisten ja ystävien lisäksi myös 

oppilaanohjaajat ja opettajat. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat Amundsonin, Harris-

Bowlsbeyn ja Nilesin (2014) sekä Hernandezin, Foleyn ja Beitinin (2011) havaintoja siitä, 

että ohjaajat ovat usein haluttomia keskustelemaan uskonnollisuuden ja hengellisyyden 

teemoista, vaikka niistä keskusteleminen voisi hyödyttää useita ohjattavia (Amundson et al. 

2014; Richards et al. 2009; Sink & Devlin 2011). Vain kahdella haastateltavalla on 

kokemusta uskonnollisuuden ja hengellisyyden käsittelemisestä koulumaailmassa. Kaikki 

haastateltavat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että asioista keskusteleminen olisi saattanut 

avartaa heidän maailmankuvaansa sekä kirkastaa yksilöllisiä tavoitteita ja toiveita 

koulutuksen ja uran suhteen. Ennen kaikkea haastateltavat olisivat toivoneet koulun puolelta 

kannustusta ja tasa-arvoista kohtelua. 

 

Rakenteellisen ja relationaalisen ympäristön lisäksi Jehovan todistajista irtaantuneiden 

uravalintaprosessit ovat tapahtuneet sisäisessä ympäristössä. Yksilölliset mielenkiinnon 

kohteet ja haaveet ovat jossain määrin muovanneet haastateltavien urakehitystä sekä 

koulutus- ja uravalintoja, joskin kaikki vaihtoehdot eivät ole näyttäytyneet mahdollisina. 

Voidaankin todeta, että haastateltavat ovat Jehovan todistajien yhteisössä eläessään 

ilmentäneet omaa toimijuuttaan suhteessa muiden asettamiin rajoihin. Yksi 

merkityksellisimmistä haastateltavien uravalintoihin vaikuttavista tekijöistä on ollut 

irtaantuminen Jehovan todistajien yhteisöstä. Tämä tukee Dikin ja Duffyn (2009) ajatuksia 

siitä, että uravalintoihin joskus vaikuttaa myös yllättävät elämänmuutokset. Irtaantumisen 

jälkeen haastateltavat ovat pohtineet uudestaan omaa arvomaailmaansa ja sitä, mitä haluavat 

työkseen tehdä. Haastateltavista suurin osa on jatkanut opintojaan yhteisöstä eroamisen 

jälkeen. 

 

Tutkimuksen tulokset tukevat jossain määrin aiempaa tutkimusta uskonnollisuuden ja 

hengellisyyden merkityksestä urakehitykseen. Muun muassa Constantinen, Mivillen,  
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Warrenin, Gainorin ja Lewis-Colesin (2006) tutkimuksen tulosten tavoin tämän tutkimuksen 

tuloksista on havaittavissa, että uskonnollisuus ja hengellisyys voivat motivoida yksilöä 

hakeutumaan tietyille aloille ja tiettyihin ammatteihin.  Tulosten mukaan uskonnollisessa 

yhteisössä eläminen ja yksilön omat hengellisyyden kokemukset ovat vaikuttaneet 

haastateltavien arvomaailmaan ja siihen, millaisiin työtehtäviin haastateltavat ovat 

hakeutuneet. Toisaalta uskonnollisuus ja hengellisyys ovat vaikuttaneet haastateltavien 

elämänkulkuun myös negatiivisesti. Duffy (2006, 53) kuvaa, että yksilö saattaa kokea jopa 

eristämistä, mikäli uskonnollinen yhteisö ei hyväksy yksilön elämäntyyliä ja valintoja. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että Jehovan todistajista irtaantuneiden 

urakehitykseen ja uravalintaprosesseihin on suuresti vaikuttanut niin Jehovan todistajien 

yhteisössä kasvaminen ja eläminen, yksilön relationaaliset suhteet, kuin myös oma 

hengellisyys ja arvomaailma. Tulokset osoittavat aiemman tutkimuksen (mm. Dik & Duffy 

2009; Duffy & Sedlacek 2007; Glasscock et al. 2001; Schultheiss et al. 2002) tavoin sen, 

että yksilön urakehitykseen ja -valintoihin vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, joskin 

yksilöllä itsellään on myös aktiivinen rooli päätöksenteossa (Hodkinson 2009; Phillips, 

Christopher-Sisk & Gravino 2001; Vanhalakka-Ruoho 2010).  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Pro gradu -tutkielmani ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, millaisia 

kokemuksia Jehovan todistajista irtaantuneilla on uskonnollisuuden ja hengellisyyden 

merkityksestä uravalintoihin. Aineiston tulokset osoittavat, että uskonnollisuudella ja 

hengellisyydellä on ollut merkittävä rooli kaikkien haastateltavieni uravalintaprosessien 

kannalta. Uravalintoihin ovat vaikuttaneet paitsi Jehovan todistajien yhteisössä kasvaminen 

ja eläminen, myös jossain määrin haastateltavien omakohtainen hengellisyys ja 

arvomaailma. Uravalintaprosessit ovat tapahtuneet aiempaa tutkimusta (Dik & Duffy 2009; 

Hodkinson & Sparkes 1997) mukaillen suhteessa niin ulkoisiin kuin sisäisiin tekijöihin.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli tarkastella, millaisia kokemuksia 

haastateltavilla on uskonnollisuuden ja hengellisyyden käsittelystä opinto-ohjauksessa. 

Tutkimuksen tulokset tuovat ilmi, ettei suurimmalla osalla haastateltavistani ole kokemusta 

uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen liittyvien teemojen käsittelystä koulumaailmassa 

tapahtuvassa ohjauksessa. Tämä vahvistaa Amundsonin, Harris-Bowlsbeyn ja Nilesin 

(2014) sekä Hernandezin, Foleyn ja Beitinin (2011) havaintoja siitä, että ohjaajat ovat usein 

hyvin haluttomia keskustelemaan kyseisistä teemoista. 

 

Tutkimuksen tulokset omalta osaltaan viestivät siitä, että sekä suomalaisten että 

kansainvälisten ohjaus- ja kasvatusalan asiantuntijoiden tulisi ymmärtää uskonnollisuuden 

ja hengellisyyden vaikutukset yksilön elämänkulkuun. Suomalaisessa yhteiskunnassa on 

maallistumisen myötä lienee tuudittauduttu ajatukseen siitä, etteivät suomalaiset ole 

uskonnollisia ja hengellisiä, minkä vuoksi teemoista keskustellaan yleensä vain suhteessa 

maahanmuuttajiin. Todellisuudessa sekä kantaväestön että maahanmuuttajataustaisten 

suomalaisten keskuudessa elää paljon sellaisia henkilöitä, joille uskonnollisilla ja 

hengellisillä tekijöillä on valtava merkitys niin urakehitykseen kuin koko elämänkulkuun.  
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8.1 Luotettavuuden arviointia 

 

Laadullisessa tutkimuksessa suurimmat haasteet liittyvät validiteetin ja totuuden 

kysymyksiin. Yksi suurimmista ongelmista on se, ettei tutkimuksen laadun arviointiin ole 

olemassa yhtä ja tiettyä kriteeristöä. Toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, laadullisessa 

tutkimuksessa ei ole kyse erilaisten mittausten tuloksista, jotka kertoisivat tutkimuksen 

laadusta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen tuloksiin vaikuttavat erilaiset tekijät, 

kuten tutkijan oma sitoutuminen ja mielenkiinto tutkimusaihetta kohtaan. Toisin sanoen 

laadullisessa tutkimuksessa tulokset aina osittain kertovat tutkijan omasta lähestymistavasta 

tutkimusaihettaan kohtaan.  (McLeod 2011, 182.) Tuomen ja Sarajärven (2018, 158–160) 

mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija pohtii 

tutkimuksen totuutta ja objektiivisuutta kokonaisuudessaan. Koska tutkija itse vastaa 

tutkimusasetelman luomisesta sekä aineiston analysoimisesta ja tulkitsemisesta, ei tutkimus 

voi koskaan olla täysin objektiivista. Tämän vuoksi tutkijan tulee kriittisesti arvioida omaa 

kykyään kuunnella ja ymmärtää tutkimuksen tiedonantajia ja sitä, millä tavoin tutkijan oma 

asema vaikuttaa tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin.  

 

Itse olen pyrkinyt tutkimusraportissani kuvaamaan tutkimuksen kulkua mahdollisimman 

avoimesti. Olen tiedostanut oman roolini tutkimusasetelman luomisessa, aineiston 

analyysissa sekä tutkimusten tulosten tulkinnassa. Tutkimustuloksia esitellessäni olen 

liittänyt raporttiin suoria lainauksia tutkimusaineistosta, jotta tulkintani olisi 

mahdollisimman läpinäkyvää. Lainaukset myös elävöittävät tekstiä ja antavat lukijalle 

mahdollisuuden tarkastella aineistoa omasta näkökulmastaan.  

 

Objektivisuuden näkökulman vuoksi päätin keskittyä tutkielmassani nimenomaan Jehovan 

todistajien yhteisöön, sillä minulla ei ollut siihen aiemmin kovin vahvaa kosketuspintaa. 

Aineistonkeruun suhteen olen pohtinut taustani vaikutusta haastattelun kulkuun ja 

haastateltavien kertomuksiin. Tiedostan, että tutkielmani aihe on hyvin herkkä ja 

henkilökohtainen. Luotettavuuden ja eettisyyden näkökulmasta pidän tärkeänä tapaa, miten 

tavoitin tutkimukseeni osallistuvat henkilöt. Välitin haastattelukutsun eräälle avoimelle 

keskustelupalstalle sekä suljettuun Facebook –ryhmään ja tutkimukseen osallistuneet ottivat 

itse yhteyttä minuun ja kertoivat kiinnostuksestaan osallistua tutkimukseen. 
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Laadullisen tutkimuksen kannalta on tärkeää myös ymmärtää, ettei tutkimuksen tavoitteena 

ole tuottaa yleistettävissä olevaa tietoa, vaan pikemminkin kuvata erilaisia ilmiöitä ja 

ymmärrystä jonkin toiminnan takana (Tuomi & Sarajärvi 2018, 86, 98). Tutkimukseni 

aineisto koostuu seitsemän yksittäisen henkilön kokemuksista, eivätkä tulokset ole 

yleistettävissä laajempaan kontekstiin. Haastateltavien kokemuksia tulkitessani olen 

pyrkinyt reflektoimaan omia tulkintojani, jotta voisin varmistua ymmärtäväni aineistoani 

mahdollisimman hyvin. Koska haastateltavani ovat irtaantuneet Jehovan todistajien 

yhteisöstä, on tutkimuksen tuloksista havaittavissa korostunutta negatiivisuutta ja 

kriittisyyttä Jehovan todistajien yhteisöä kohtaan. Lisäksi tiedostan, että haastateltavien 

näkemykset Jehovan todistajien suhtautumisesta korkeakoulutukseen voivat jossain määrin 

olla vanhentunutta tietoa, sillä yhteisön näkemykset ovat voineet muuttua vuosikymmenten 

saatossa. Olen pyrkinyt tekemään tutkimusta mahdollisimman objektiivisesti ja rehellisesti 

sen tiedon varassa, mitä minulla on ollut. 

 

 

8.2 Jatkotutkimusideat 

 

Olen kokenut pro gradu -tutkielmani aiheen erittäin merkityksellisenä, mikä on motivoinut 

minua saattamaan opinnäytetyöni loppuun. Suomessa uskonnollisuuden ja hengellisyyden 

suhteesta yksilön urakehitykseen keskustellaan vielä erittäin vähän ja aihetta tarkastellaan 

lähinnä suhteessa maahanmuuttajiin. Olen opinnäytetyössäni keskittynyt tarkastelemaan 

ainoastaan yhtä uskonnollista yhteisöä ja tutkimukseni aineisto koostuu vain Jehovan 

todistajista irtaantuneiden haastatteluista.  Koska tutkimus on luonteeltaan laadullista ja 

kyseessä on ainoastaan seitsemän henkilön kokemukset uskonnollisuuden ja hengellisyyden 

merkityksestä uravalintoihin, eivät tutkimuksen tulokset ole yleistettävissä laajempaan 

kontekstiin. 

 

Pidän ehdottoman tärkeänä sitä, että aihetta tutkitaan jatkossa lisää. Mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita on esimerkiksi uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen 

tutkiminen eri uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien yksilöiden urakehityksen kannalta. 

Vertailevalla tutkimuksella voitaisiin kartoittaa, miten eri yhteisöissä suhtaudutaan 

kouluttautumiseen ja työhön. Jatkotutkimuksessa on tärkeää pyrkiä saavuttamaan edelleen 
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uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvia jäseniä, jotta aiheesta saadaan laajempi käsitys. 

Tarpeellista on tutkia myös ohjausalalla toimivien käsityksiä uskonnollisuuden ja 

hengellisyyden merkityksestä yksilön urakehityksen kannalta. Näin voitaisiin vastata 

kysymykseen muun muassa siitä, miten uskonnollisuus ja hengellisyys näyttäytyvät 

suomalaisessa opinto-ohjauksessa sekä kartoittaa, missä määrin suomalaiset ohjausalan 

ammattilaiset ottavat ohjauskeskusteluissaan esille uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen 

liittyviä teemoja. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Teemahaastattelurunko 

 
Haastattelun alussa esittäydyn haastateltavalle, kerron henkilökohtaisen kiinnostukseni 
tutkimusaihetta kohtaan ja informoin vielä kertaalleen tutkimuksen kulusta. Kerron, että 
haastattelu on vapaamuotoinen ja elämänkerrallinen. Korostan, että haastateltavalla on 
oikeus keskeyttää osallistumisensa joko haastatteluhetkellä tai myöhemmin. 
 
 
TEEMAT: 
 
Uskonnollisessa yhteisössä kasvaminen ja hengellisyys 

- Elämänkerrallinen osuus 
- Millaista oli kasvaa uskonnollisessa yhteisössä? 
- Millaisena oma hengellisyys on näyttäytynyt/näyttäytyy? 

 
Koulutus- ja uravalinnat 

- Miten kotona on puhuttu koulusta ja koulutuksesta? Entä yhteisössä? 
(esimerkkejä keskusteluista) 

- Kenen kanssa olet käynyt keskustelua koulutus- ja uravalinnoista? 
(esimerkkejä keskusteluista) 

- Miten päädyit nykyiseen ammattiisi? 
- Mikä rooli yhteisöllä ja omalla hengellisyydellä on ollut uravalinnoissa? 

 
Uskonnollisuus ja hengellisyys koulumaailmassa 

- Miten koulutuksessa (opettajien ja muun ohjaavan henkilöstön taholta) käsiteltiin 
uskonnollisuutta ja hengellisyyttä? 

- Koitko/olisitko kokenut sen tarpeelliseksi? 
 
Tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuus 

- Elätkö arvojesi mukaista elämää? 
- Millaisena näet tulevaisuutesi? 
- Mitä toivot tulevaisuudeltasi? 

 
Lopuksi 

- Tuleeko mieleen vielä jotain, mitä haluaisit sanoa? 
 
Taustatiedot 
 

- ikä 
- sukupuoli 
- asuinpaikka 
- perhetausta 
- uskonnollinen vakaumus 
- koulutus ja ammatti 



 

 

2 

LIITE 2: Haastattelukutsu 

 

KUTSU TUTKIMUKSEEN  
 
 
Uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkitys uravalinnoissa 
 
 
 

Olen opinto-ohjaajaopiskelija Itä-Suomen yliopistosta ja teen parhaillaan pro 
gradu -tutkielmaa uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksestä 
uravalintoihin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia merkityksiä 
uskonnollisessa yhteisössä kasvamisella ja yksilön hengellisyydellä on 
elämänkulun varrella tehtyihin koulutus- ja uravalintoihin, sekä tuottaa tietoa, 
miten teemoja tulisi käsitellä opinto- ja uraohjauksessa. Etsin tutkimukseeni 
25-40 -vuotiaita Jehovan todistajien yhteisössä eläviä tai eläneitä henkilöitä. 

 
Tutkimus toteutetaan vapaamuotoisilla yksilöhaastatteluilla, joihin ei tarvitse 
valmistautua etukäteen. Haastattelun kesto on arviolta 45-90 minuuttia ja se 
toteutetaan sinulle sopivassa paikassa kesän 2019 aikana. Kerätty 
haastatteluaineisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettömästi. 
Sinua ei voida tunnistaa muiden vastaajien joukosta lopullisessa 
tutkimusraportissa. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, mutta toivon, että lähdet 
mukaan tutkimukseen, sillä jokainen haastattelu on merkityksellinen 
tutkimuksen toteuttamisen kannalta. Tutkielmani on määrä valmistua 
alkukeväästä 2020. Ohjaajanani toimii Toni Kosonen (toni.kosonen@uef.fi).  

 
Otathan minuun yhteyttä, mikäli haluat osallistua tutkimukseen tai sinulla on 
kysyttävää. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Lotta Höyhtyä 
 
lottaho@student.uef.fi 
050 383 2129 
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