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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa Saimaan ammattiopisto 
Sampon nuorten ammatillisten opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn 
tehostamiseen. Opinnäytetyön lähestymistavaksi valittiin tapaustutkimus. 
Saimaan ammattiopisto Sampon nuorten ammatillisten opintojen 
keskeyttäminen ja läpäisy olivat ilmiöitä, joita tutkittiin tapauksina. 

Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin 
teemahaastattelut kahdelle ammattiopistosta eronneelle ja kolmelle 
opiskelevalle nuorelle (n=5). Toisessa vaiheessa esitettiin sisällön analyysillä 
tiivistetty kokemustieto kahdelle ammattiopistossa keskeyttämisen ehkäisyyn ja 
läpäisyn tehostamiseen keskittyvälle projektiryhmälle, Teho–projektille ja 
Benchmarking-työryhmälle. Projektiryhmien edustajilta kerättiin toimenpide-
ehdotukset, joiden avulla nuorten tuottamat kehitysehdotukset siirtyvät 
käytäntöön. Tavoitteena on jalkauttaa nuorten kokemuksellinen tieto ja 
projektiryhmiltä kartoitetut toimenpide-ehdotukset Saimaan ammattiopisto 
Sampoon ammatillisten opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn 
tehostamiseen. 

Tulosten perusteella ammatillisten opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja läpäisyn 
tehostaminen vaativat moniäänistä keskustelua ja ajattelua. Haastatellut nuoret 
kokivat, että peruskoulussa täytyisi saada perusteellisempaa tietoa 
ammatillisten opintojen opiskelusta. Ammatillisessa koulutuksessa tulisi 
keskeisesti kehittää sitä, että opiskelijan opinnot alkaisivat opiskelijan 
vahvuuksien vahvistamisella sekä opiskelijoiden osallisuuden lisäämisellä. 
Kehittämisen kohteiksi nousivat myös ryhmäytymisen, 
työelämäpainotteisuuden, aiempien opintojen huomioimisen ja yksilöllisten 
opintopolkujen toteuttamisen kehittäminen. Nuorten haastattelut vahvistivat sen, 
että opiskelijat opiskelevat alaa saavuttaakseen tutkintotodistuksen. 
Ammatillisen osaamisen kehittymisen sijaan läpäisyn tehostamiseen näyttää 
olevan enemmän merkitystä muun muassa ryhmäytymisellä ja sosiaalisilla 
suhteilla. 

Asiasanat: ammatillinen koulutus, keskeyttäminen, läpäisy 
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Abstract 
Jenni Ryynänen and Kati Sarén  
Prevention of suspension of studies and improvement of graduating success in 
the Saimaa Vocational College, Sampo, 68 pages, 3 appendices 
Saimaa University of Applied Sciences  
Health Care and Social Services, Lappeenranta  
Master’s Degree Program in Health Promotion 
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This study was commissioned by the Saimaa Vocational College, Sampo, to 
determine aspects that might prevent dropouts and enhance graduations. This 
issue was approached as a case study.  

The study was carried out in two parts. At first, information was gathered by 
means of theme interviews by interviewing two dropouts and three presently 
studying students. The interviews were analyzed using an interview analysis.  
The second part of the study was carried out by presenting the results of the 
interview analysis to two project groups at the vocational college concentrating 
on dropout prevention and graduation enhancement. After the presentation, 
procedural questions that might be put into practice were collected. 

The results of the study show that prevention of dropouts and enhancement of 
graduation requires discussion. Interviewed youngsters brought up thoughts 
concerning vocational guidance in comprehensive school. Vocational schooling 
should improve student involvement and build up individuals’ strengths. Being 
part of a group, emphasizing working life, consideration of earlier studies and 
individual study paths were also brought up. The interviews also confirmed the 
fact that youngsters in vocational schooling wish to graduate, but being in a 
group and social relationships seem to have an even larger impact on graduat-
ing.  

Keywords; vocational schooling, dropouts, graduation    
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1 Johdanto 

Ammatillisten opintojen keskeyttäminen on koulutusjärjestelmän toimivuuden 

kannalta monitahoinen ilmiö. Ilmiötä on pyritty ratkaisemaan vuosikymmenien 

aikana monin eri tavoin. Keskeyttäminen vaikuttaa kielteisesti koulutuksen te-

hokkuuteen sekä läpäisyyn ja lisäksi maksaa yhteiskunnalle paljon. Keskeyttä-

miset hidastavat myös nuorten siirtymistä työelämään ja aiheuttavat tyhjäkäyn-

tiä ammatillisiin oppilaitoksiin.   

Koulutusjärjestelmien kaikilla asteilla on käynnistynyt viimeisen vuosikymmenen 

aikana runsaasti projekteja ja kehittämishankkeita. Projektien tarkoituksena on 

tukea opintojen loppuun suorittamista eli läpäisyä ja ehkäistä turhaa keskeyttä-

mistä eli koulutuksen lopettamista. Koulutuksen läpäisy tarkoittaa perusasteen 

jälkeisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintojen kulkua tutkinnon 

suorittamiseen asti. 

Palolan, Hannikainen-Ingmanin ja Karjalaisen (2012) tekemän tutkimuksen tu-

losten perusteella nuorten perusongelmana koulutukseen ja työhön osallistumi-

sessa ei ole haluttomuus, vaan todellisten mahdollisuuksien puute. Punamäen 

ja Ronkaisen (2013) mukaan taas koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ti-

lanteeseen puuttumisessa ei ole kyse vain siitä, riittääkö kaikille toisen asteen 

koulutuspaikka, vaan kysymys on myös siitä, miten nuoret saadaan pysymään 

toisella asteella. Tässä yhteydessä korostuu nivelvaiheyhteistyön tärkeys alaa 

tai oppilaitosta vaihdettaessa. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (2011) mukaan maailman 

muutos kohtelee ihmisryhmiä eri tavoin. Osaa ihmisistä uhkaa pysyvä syrjäyty-

minen. Työttömyyden ja köyhyyden lisäksi kyse on myös näköalattomuudesta ja 

osattomuudesta. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että koulupudokkuuteen puutu-

taan. Tavoitteeksi on asetettu, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä 

20–24-vuotiaista yli 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto. Nuorisoikä-

luokan koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on kokonaisen tutkinnon suoritta-

minen. 

Saimaan ammattiopisto Sampossa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden kes-

keyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. Toinen meistä opinnäytetyön 
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tekijöistä työskentelee ammattiopistossa kuraattorina ja toisella opinnäytetyön 

tekijällä on aiempaa työkokemusta ammatillisten opiskelijoiden terveydenhoita-

jan tehtävistä. Oppilaitoksessa on käynnistynyt kaksi projektia, joiden aiheina 

ovat ammatillisten opintojen keskeytymisen ehkäisy ja läpäisyn tehostaminen. 

Opintojen keskeyttämiseen ja läpäisyyn liittyvissä tutkimuksissa ja kehittämis-

työssä nuori on usein ollut objektina. Näin ollen aktiivinen nuoren oma osalli-

suus on jäänyt sivuun. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa nuorten osal-

lisuutta ja kokemuksellista asiantuntijuutta läpäisyn tehostamiseen ja keskeyt-

tämisen ehkäisyyn. 

Tässä tutkimuksessa Saimaan ammattiopisto Sampon nuorten ammatillisten 

opintojen keskeyttäminen ja läpäisy ovat ilmiöitä, joita tutkitaan tapauksina. Il-

miön olemassaoloon ovat osallisina nuoret eli opiskelijat ja opintonsa keskeyt-

täneet opiskelijat sekä projektiryhmien osalliset. 

2 Ammatilliset opinnot nuoren elämän vaiheena 

2.1 Peruskoulusta toisen asteen ammatillisiin opintoihin 

Yhteiskuntaan integroitumisen on perinteisesti katsottu tapahtuvan vahvojen 

instituutioiden kautta. Näistä merkittävimmät ovat koulutus, työ ja perhe. Kes-

keisten instituutioiden ulkopuolelle jääminen on merkki osattomuudesta ja eri-

laisten toimien kohteeksi joutumisesta. Kansalaiskelpoisuuden kriteereinä on 

katsottu olevan ansiotyön ja taloudellisen itsenäisyyden. Aikuistumisen mallit 

opitaan vanhemmilta sukupolvilta ja omilta vanhemmilta. Yhteiskunnalliset ra-

kenteet ovat muovautuneet kuitenkin sellaisiksi, etteivät tulevaisuuden mahdol-

lisuudet helpolla avaudu varsinkaan niille, jotka eivät peruskoulussa ole onnis-

tuneet saamaan riittäviä valmiuksia jatkaa opiskelua. (Kuronen 2010, 320.) 

Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma - Löytyykö huono-osaisuuden syy 

koulusta vai oppilaasta (2007) -tutkimus toteutettiin kahdella taholla. Opetushal-

lituksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä toteutettu tutkimus selvitti nuorten 

syrjäytymiseen liittyviä riskitekijöitä siltä osin, kun syrjäytyminen ilmenee koulu-

vaikeuksina, opintojen keskeytyksinä tai jatko-opintojen ulkopuolelle jäämisenä. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin persoonallisuuden vaikutusta koulumenestyk-
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seen ja koulun merkitystä psyykkisen hyvinvoinnin sekä sosiaalisen pääoman 

muodostamisessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yläkoulun yhdeksännen 

luokan oppilaat. (Alatupa, Karppinen, Keltikangas-Järvinen & Savioja 2007, 

125–139.) 

Tutkimustulosten perusteella noin 12 %:lla peruskoulun päättävistä oli ongelmia 

siirryttäessä toiselle asteelle. Yhteishaussa koulutuksen ulkopuolelle jääneet 

muodostivat suurimman siirtymisongelmaisten ryhmän. Tähän ryhmään kuului 

yli 6 % yläkoulun päättöluokkalaisista. Siirtymäongelmat olivat huomattavasti 

yleisempiä yksilöllistetyn oppimäärän kuin yleisen oppimäärän suorittaneilla. 

Kieliryhmittäin vertailtaessa tutkimuksessa havaittiin, että etenkin muunkielisten 

ryhmään kuuluvilla - käytännössä maahanmuuttajanuorilla - oli kolminkertaisesti 

enemmän siirtymäongelmia kuin äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvilla. Tut-

kimuksesta selvisi muun muassa se, että poikia jäi tyttöjä enemmän yhteis-

haussa ilman opiskelupaikkaa. Tätä ei pidetty yllättävänä, sillä poikien keski-

määräinen koulumenestys peruskoulussa on selvästi heikompaa kuin tyttöjen. 

Pojat saivat myös tyttöjä useammin koulutuspaikan jälkivalinnassa. Huomiota 

sen sijaan herätti se, että tytöt keskeyttivät poikia useammin opintonsa heti al-

kuvaiheessa. Eroja selitettiin sillä, että pojat luottavat kykyihinsä tyttöjä enem-

män ja että tytöt ovat riippuvaisempia jo olemassa olevista sosiaalisista suhteis-

taan kuin pojat. Tyttöjen halu aloittaa opiskelunsa eri oppilaitoksissa kuin kaverit 

on huomattavasti poikia korkeampi. (Alatupa ym. 2007, 125–139.) 

Opetushallituksen Kannattavaa opiskelua -selvityksessä (Rantanen & Vehviläi-

nen 2007, 53-56)  tutkimuksen kohteina olivat vuonna 2003 käynnistyneet kes-

keyttämistä ehkäisevät ja koulutukseen aktivoivat ESR-projektit. Tutkimukseen 

pyydettiin vastaajia 30 eri oppilaitoksen henkilökunnalta. Vastaajia oli yhteensä 

568. Tutkimuksen mukaan hieman alle puolet vastaajista koki, että yhteistyö 

perusopetuksen kanssa niin sanotussa nivelvaiheessa on lisääntynyt. Nivel-

vaiheyhteistyö perusopetuksen kanssa koettiin erityisen tärkeäksi koulutukseen 

aktivoinnin, oikean alavalinnan sekä opiskelijoiden tarpeiden tunnistamisen 

kannalta. Tutkimuksesta selvisi, että oppilaitoksissa koettiin nivelvaiheyhteis-

työn vaikuttaneen erityisesti siihen, että opiskelijat osaavat valita oikean ammat-

tialan heti siirtyessään peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen.  Yleinen nä-
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kemys oli, että nivelvaiheyhteistyötä lisäämällä voidaan vähentää vääristä ala-

valinnoista johtuvia keskeyttämisiä.  

Kyseisessä tutkimuksessa monessa haastattelussa yhteistyö peruskoulujen 

kanssa tuli esiin erittäin tärkeänä seikkana keskeyttämisen ehkäisyyn ja koulu-

tukseen aktivointiin liittyen. Esiin nousi muun muassa se, että oppilaitokset saat-

tavat saada ennen opintojen aloittamista tietoja tuen tarpeessa olevista opiskeli-

joista peruskoulusta. Tämä helpottaa opiskelijoiden tarpeiden huomioon otta-

mista paremmin. Kun opiskelijan tuen tarpeista tiedetään, häntä ei aseteta luo-

kassa ikävään tilanteeseen eikä näin leimata muiden opiskelijoiden silmissä. 

Myös henkilökohtaista opetusta koskevan suunnitelman laadinnassa tiedot ovat 

avuksi sekä ylipäätään opiskeluongelmien ennaltaehkäisyssä. (Rantanen & 

Vehviläinen 2007, 53-56.) 

2.2 Opiskeluaikaisia muutosvaiheita 

Nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiaita (Nuorisolaki 27.1.2006/72). Nuorten elä-

mänkulut ovat erilaisia, jonka vuoksi on tarpeellista tutkia yksilötasolla syrjäyty-

misen ja marginalisaation ilmenemismuotoja. Usein nuoriin liitetään uhkakuvia, 

joista syrjäytymisvaaraa merkitsevät koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle 

jääminen. (Kuronen 2010, 51-52.) Myrskylä on (2011) määritellyt syrjäytyneiksi 

sellaiset työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset nuoret, joilla ei ole peruskoulun 

jälkeen muuta koulutusta. Kuronen (2010, 51-52) toteaa, ettei pidä kuitenkaan 

unohtaa sitä, että koulutus ja oppiminen ovat nuorille juuri niitä asioita, jotka 

suuntaavat varhaisiän kehitystä. Tähän luetaan mukaan elämänkokemukset, 

jotka ovat myös potentiaalisia oppimiskokemuksia. Kehityksen käännekohdaksi 

muodostuvat usein myönteiset muutokset nuoren elämässä. On tärkeää löytää 

niitä tekijöitä, jotka auttavat ulos syrjäytymiskierteestä.  

Kouluelämän herkkiin muutosvaiheisiin kuuluu muun muassa toiselle asteelle 

opiskelemaan siirtyminen. Tässä vaiheessa elämänkulku voi edelleen vaikeutua 

ja ongelmat voivat syventyä. Keinoja haasteista selviytymiseen ei ole tarpeeksi 

tai tukea ja voimavaroja puuttuu. Riskikehitykseen voi kuitenkin parhaassa ta-

pauksessa tulla käänne ja myönteinen suunta löytyä. (Kuronen 2010, 71.) 
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On havaittu, että menneisyyden tunteminen on hyödyllistä tulevaisuuden suun-

nittelussa. Nuorella koulutus ja oppiminen ovat keskeinen mahdollisuus raken-

taa elämänkulkua. Koulutuksen kannalta merkittävät kokemukset ovat peräisin 

lapsuuden sijaan nuoruudesta ja varhaisaikuisuudesta. Yksilö kohtaa kehitys-

vaiheissaan kehityshaasteita ja etenee elämässään kriisien ja konfliktien kautta. 

Nuori muodostaa identiteettiään sisäisten voimiensa kasvaessa ja etsiessään 

itseään, ammattiaan, elämäntapaansa ja elämänmuotoaan. Näin hän suuntaa 

tulevaisuuttaan olosuhteissa, joissa yhteiskunta tarjoaa erilaisia koulutusmah-

dollisuuksia. Jos nuori onnistuu kehityskriisien ratkaisuissa, hän on sinut itsensä 

kanssa ja hänellä on perusvoima, joka auttaa erilaisten sitoutumiskohteiden 

löytämisessä. Kehityskohteiden epäonnistuminen puolestaan syrjäyttää ja sitou-

tumiskohteet ovat hukassa. (Kuronen 2010, 59-61.) 

Elämänkulku kulkee yleisten periaatteiden mukaan, mutta sisältää paljon yksi-

löllisiä eroja. Myös naisten ja miesten elämänkulun on todettu poikkeavan toisis-

taan elämäntapahtumien sisällön ja ajoitusten suhteen. (Kuronen 2010, 63.) 

Yli puolet sellaisista nuorista, joilla on kehitystaustassaan useita koulunkäyntiin 

liittyviä ongelmia, perhetaustaan tai omaan käyttäytymiseen liittyviä, selviytyvät 

aikuisuudessa ilman ongelmien kasautumista eri elämänalueille (Rönkä 2005, 

67-73.). Kurosen (2010, 70) mukaan tämä vaatii usein sen, että nuorten elä-

mässä tapahtuu myönteisiä muutoksia ja että saavat tukea selviytymiskykyyn 

kehittyäkseen epäsuotuisista olosuhteista huolimatta. 

Kielteiset odottamattomat tapahtumat, kuten onnettomuudet, sairastuminen tai 

olosuhteiden pakko, voidaan kokea käännekohdiksi. Ratkaisut, joita on tehty 

omasta päätöksestä, koetaan kuitenkin usein myönteisiksi käännekohdiksi. 

(Rönkä 2005, 67.)  

John Dewey on kuvannut jo 1950-luvulla, että koulumaailma on yhteiskunnan 

tärkein sosialisaatioinstrumentti. Luokkaerojen pienentämisen tarjoamalla esi-

merkiksi virikkeitä niille, jotka tulevat rajoittuneimmista olosuhteista, tulisi olla 

koulun luonnollinen tehtävä, ja koulutuksen tulisi lisätä yksilön mahdollisuuksia. 

Tämän lisäksi kysymys on koulutuksen kautta rakennettavasta tasa-arvoisesta 

ja oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Yhteishengen tärkeyttä tukee osittain 
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Deweyn määritelmä, jonka mukaan yhteiskunta muodostaa joukon ihmisiä, joita 

yhdistää samaan päämäärän pyrkiminen ja yhteishenki. Yhteiset tarpeet ja ta-

voitteet vaativat enenevää yhteisyyden tunnetta ja yhteistä ajattelua. Dewey 

korostaakin, että koulun tehtävänä on toimia toiminnallisena yhteiskuntaelämän 

muotona. (Hickman & Alexander 1998.) 

Käännekohdissa (Rönkä 2005) on kyse ulkoisten suhteiden muutoksista sekä 

sisäisestä tapahtumaketjusta, johon kuuluvat itsetunto, vaikutusmahdollisuudet, 

suunnitelmallisuus ja onnistumisen kokemukset. Tynkkysen (2013) väitöskirja 

tuo esille sen, että pystyvyydentunteella on erittäin merkittävä vaikutus nuoren 

siirtyessä toisen asteen opintoihin, eteenpäin työelämässä ja jatko-opintoihin. 

Pystyvyydentunteella tarkoitetaan tunnetilaa siitä, että pystyy tekemään halu-

amiaan asioita. Niillä nuorilla, joilla havaittiin pystyvyydentunnetta, opintotoiveet 

näyttivät toteutuvan ja sitä myöten uratoiveet vahvistuivat.  

Tynkkysen (2013) väitöskirjassa selvitettiin nuorten työhön ja opiskeluun liittyviä 

tavoitteita heidän siirtyessään peruskoulusta toisen asteen koulutukseen ja 

edelleen työelämään sekä jatko-opintoihin. Väitöskirja tuo esille, että erityisesti 

vanhemmat ovat merkittävässä roolissa nuorten opinto- ja työtavoitteiden aset-

tamisessa.  Tulosten mukaan suurin osa nuorista nimesi vanhemmat tukijoik-

seen uratavoitteisiin liittyen nuorten siirtyessä jatko-opintoihin. Toiseksi, ne nuo-

ret, jotka saivat vanhemmilta tukea uravalinnoissa, uskoivat uratavoitteidensa 

toteutumiseen enemmän kuin ne, jotka eivät tukea vanhemmiltaan saaneet. 

Lisäksi nuoret, joiden kasvatukselle oli tyypillistä psykologinen kontrollointi, jo-

hon liittyi esimerkiksi syyllistämisen käyttö kasvatuksessa, kertoivat matalampia 

opintotoiveita. (Tynkkynen 2013.)  

Tynkkynen (2013, 18) toi väitöskirjatutkimuksessaan esiin sen, että vanhempien 

lisäksi nuoren kaveripiirillä on merkittävä vaikutus etenkin peruskoulun jälkei-

seen jatko-opintojen alavalintaan. Tutkimuksessa havaittiin, että usein kaveripiiri 

suunnittelee yhdessä tulevaisuutta ja samansuuntaista kouluttautumista aiem-

paa koulumenestystä huomioimatta.  

Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma tutkimustulosten mukaan keskeyt-

täminen on opintoalojen suosiosta riippumaton ilmiö. Opintoalasta riippumatta 
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keskeyttäneiden koulumenestys oli heikompi kuin alalle valikoituneiden keski-

määräinen koulumenestys. Opintojen keskeytyminen voitiin siis todeta johtuvan 

huonosta peruskoulun menestyksestä ja siitä johtuvista opiskeluvalmiuksien 

puutteellisuudesta. Toissijaisiin koulutusaloihin ei tulisi ohjata nuorta, koska 

keskeyttämisen riski kasvaa aikaisemman heikomman koulumenestyksen 

vuoksi. (Alatupa ym. 2007, 136-139.)  

2.3 Kouluttautumisen moniulotteisuus 

Etelä-Karjalan hyvinvointistrategiassa 2011–2015 todetaan, että Etelä-

Karjalassa nuorisoasteen koulutuspaikkojen saatavuus suhteessa ikäluokkaan 

on muuta Suomen aluetta parempi. Lappeenrannassa vuoden 2013 yhteis-

haussa ei jäänyt yhtään peruskoululaista ilman ammatillista opiskelupaikkaa. 

Perusopetusjohtaja Routti (2013) tiedotti Lappeenrannan Internet-sivuilla ajan-

kohtaisena asiana syksyn 2013 peruskoululaisten yhteishausta sen, että kaikki 

opiskelupaikkaa hakeneet oppilaat saivat jatkokoulutuspaikan. Keväällä 2013 

Lappeenrannan kaupungin peruskouluista sai päättötodistuksen yhteensä 647 

yleisopetuksessa opiskellutta oppilasta, 46 erityisluokkalaista ja 25 joustavan 

perusopetuksen oppilasta. Päättötodistuksen saaneista oppilaista 46,7 % ha-

keutui yhteisvalinnassa ensisijaisesti lukioon, 49,9 % ammatilliseen koulutuk-

seen, 1,25 % muuhun koulutukseen. Jatko-opintoihin ei hakeutunut lainkaan 

0,84 % peruskoulun päättäneistä oppilaasta. 

Koulutuksen merkitystä työnsaantiin pidetään kenties itsestäänselvyytenä. Nuo-

rista yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että koulutus parantaa työnsaanti-

mahdollisuuksia. (Myllyniemi 2009, 108.) Työelämän osaamis- ja työvoimatar-

peisiin vastaaminen edellyttää, että mahdollisimman moni ikäluokasta suorittaa 

ammatillisen koulutuksen. (Koulutus ja tutkimus vuosina 2007-2012.) 

Muutokset ovat tuoneet epävarmuutta niin aikuisten kuin nuortenkin elämään. 

Puitteet koulutuksesta työelämään siirtymiselle ovat muuttuneet.  Mahdollisuu-

det 1990-luvulta alkaen pysyviin työsuhteisiin ja nousujohteiset uramallit ovat 

säröilleet yleisesti, eikä siirtyminen koulutuksesta työelämään ole entisellä taval-

la hallittavissa. Nykyisin riski jäädä syrjään työelämästä koskee erityisesti niitä, 
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joilla ei ole ammatillista koulutusta. Tutkinto ei takaa työtä, mutta ilman sitä ei 

myöskään työmarkkinoilla pärjää. (Linnakangas & Suikkanen 2004, 26.) 

Leinosen Opit käyttöön -hankkeessa (2012) selviää, että ammatillisen koulutuk-

sen puute rajaa nuoren työmarkkinakelpoisuuden voimakkaimmin supistuvaan 

osaan työmarkkinoista. Lisäksi iän karttuessa kynnys koulutuksen aloittamiseen 

nousee ja riski koulutukselliseen ja sen myötä ammatilliseen syrjäytymiseen 

kasvaa. 

Myös Myrskylän (2011, 12) Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella 

tutkimuksessa tuodaan esiin, että iän karttuessa opiskeluhalut vähenevät nope-

asti. Myrskylä toteaa tutkimuksessaan, että 16- vuotiaista työelämän ja opiske-

lun ulkopuolella olevista noin 55 prosenttia suoritti tutkinnon viiden seuranta-

vuoden aikana. 22- vuotiaista enää 20 prosenttia ja 25-vuotiaista korkeintaan 15 

prosenttia. Tämän mukaan yli 80 prosenttia koulutuksen tai työelämän ulkopuo-

lelle jääneistä ei koskaan suorita perusastetta korkeampaa tutkintoa. Tutkimuk-

sen mukaan opiskelu kuitenkin kannattaisi, koska tutkinnon suorittaneista jopa 

60 prosenttia on työllistynyt.  

Koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tilanteeseen puuttumisessa ei ole ky-

se vain siitä, riittääkö kaikille toisen asteen koulutuspaikka, vaan kysymys on 

myös siitä, miten nuoret saadaan pysymään toisella asteella. Ja tässä yhtey-

dessä tulee miettiä myös sitä, miten kehitetään nivelvaiheen ohjausta alaa tai 

oppilaitosta vaihdettaessa. (Punamäki & Ronkainen 2013, 110.)  

Etelä-Karjalan hyvinvointistrategian asiantuntijat arvioivat, että nuorisotyöttö-

myydellä, muulla työttömyydellä sekä yli sukupolvien jatkuvalla syrjäytymiskehi-

tyksellä on eniten vaikutusta hyvinvointiin. (Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia 

2011-2015, 9.) Kortteinen ja Elovainio (2012) osoittavat myös, että pettymyksen 

ja kyynisyyden kehä voi käynnistyä jo varhain lapsuudenkodissa tapahtuvassa 

sosialisaatiossa. Heidän mielestään keskeistä on pohtia, kuinka kehän saisi 

poikki. Ei siis tulisi vain tyytyä selittämään sillä yksittäisen nuoren tilannetta. 

Suutari (2002) muistuttaa, että koulutusta ja työelämää korostava keskustelu 

yhteiskuntaan integroitumisesta on liian kapea-alainen erityisesti nuorten koh-

dalla. Perheen ja ystävien sosiaalisten verkostojen kautta nuorille on mahdollis-
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ta rakentua hyvinvointia edistävää luottamusta, sosiaalista pääomaa ja kump-

panuutta. 

Kuronen (2010) toteaa, että syrjäytymisvaara ei vielä merkitse syrjäytymisen 

tilaa. Nuoruus kaikessa monisärmäisyydessään merkitsee riskejä ja ongelmia, 

mutta myös mahdollisuuksia. Jokaisella nuorella on voimavaroja selviytymi-

seen, jos hän saa onnistumisen kokemuksia sekä tukea ja ohjausta.  Laineen, 

Hyvärin ja Vuokila-Oikkosen (2010) mukaan syrjäytyminen voidaan selittää so-

siaalipolitiikan ja yhteiskunnan palvelujärjestelmien puutteilla tai yksilön omalla 

toiminnalla sekä ominaisuuksilla.  

Pohjoismaisessa yhteiskuntapoliittisessa toiminnassa ja yhteiskuntatieteellises-

sä tutkimuksessa nähdään syrjäytyminen yksiselitteisesti yksilöllisesti ja yhteis-

kunnallisesti kielteisenä asiana. Tähän tulisi vaikuttaa erilaisin toimenpitein vah-

vistaen yhteiskunnallista normaaliutta. Katsotaan, että syrjäytyneiden normaalin 

yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen on hyödyllistä sekä yksilölle että 

myös yhteiskunnalle kokonaisuutena. Syrjäytymisen yhteiskuntapoliittisena ris-

kitekijänä nähdään koulutuksesta syrjäytyminen. (Raunio 2006, 61.) 

Vuoden 2011 alussa tuli voimaan lakimuutos toimeentulotuesta. Muutos tarkoitti 

sitä, että täysi-ikäiselle alle 25-vuotiaalle myönnettävää toimeentulotuen perus-

osaa voidaan alentaa silloin, kun hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäyty-

nyt koulutuksesta siten, että hän ei tällä perusteella ole oikeutettu työttömyys-

etuuteen. (Palola ym. 2012.)  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti uudistuksesta nuorten syrjäytymisil-

miötä kartoittavan tapaustutkimuksen yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaa-

liviraston kanssa. (Palola ym. 2012). Tutkimuksen ydinkysymyksenä oli selvit-

tää, miten 18–24-vuotiaita koskevaa toimeentulotukilain perusosan alentamisen 

muutosta on alettu toteuttaa Helsingissä. Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli 

myös selvittää, millaista tukea toimeentulotuen nuoret asiakkaat tarvitsevat ja 

miten sitä järjestetään Helsingissä. Tutkimuksen haastatteluaineisto koostui 

sosiaalityöntekijöiden ja yhden johtajan ryhmähaastatteluista ja yhteishaastatte-

luista Helsingin alueella. Lisäksi ryhmähaastattelut tehtiin kolmelle nuorelle.  
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Tutkimuksen ydinkysymys, miten 18–24 -vuotiaita koskevaa toimeentulotukilain 

perusosan alentamisen muutosta on alettu toteuttaa Helsingissä - sai lyhyen 

vastauksen: huolella harkiten. Tulokset osoittivat, että käytännössä kynnys 

alentaa nuorten toimeentulotuen perusosaa on noussut. Harkinnan käyttö selit-

tää nuorten syrjäytymisilmiön moniulotteisuutta yhden kaupungin sosiaalitoimen 

näkökulmasta. Sosiaalityöntekijät toivat haastatteluissa voimakkaasti esiin laki-

muutoksen taustalla olevan keskiluokkaisen ajatusmaailman, joka sopii kovin 

huonosti sellaisen nuoren elämään, jolle perhe voi olla tuen sijaan taakka eikä 

rahaa opintoihin ole. Tulokset havainnollistavat, että hyvää tarkoittava auttamis-

järjestelmä voi byrokratioineen toimia pahimmillaan syrjäyttävänä elementtinä: 

rajoittaa asiakkaidensa toimintavapautta parantaa omaa elämäntilannettaan. 

(Palola ym. 2012.) Koskelan (2000) mukaan opintoihin kannustavana tekijänä 

toimii yhteiskunnallinen rahallinen avustus. 

Nuorisotakuun tavoitteena on löytää yhteiskunnan marginaalissa eläviä nuoria, 

alle 25-vuotiaita tai alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita, ja taata heille kolmen 

kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- 

tai kuntoutuspaikka. Nuorisotakuun tarkoitus on antaa mahdollisuus nuorelle, 

jolla ei ole työtä tai koulutusta. Tämän kautta pyritään edistämään entistä te-

hokkaammin nuorten työllisyyttä ja lisäämään nuorten ammattitaitoa sekä vah-

vistamaan nuorten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. (Nuorisotakuu 2013.) 

Nuorten suhtautuminen sosiaaliturvaan on muuttunut tasaisesti niin, että yhä 

harvempi kokee, ettei sosiaaliturva tee passiiviseksi. Kuitenkin yhä useampi 

nuori näkee sosiaaliturvan vievän yrittämishalut ja se on huomionarvoista. (Myl-

lyniemi 2009, 115.) Palola ym. (2012) kuvaavat tutkimustuloksissaan, että pa-

kon sijaan 2010-luvun helsinkiläisnuoriin tehoaa paremmin vapaaehtoisuus. Jos 

nuorille olisi tarjolla mahdollisuuksia ja aidosti kannustavia tukitoimia, ei heitä 

pääsääntöisesti olisi vaikea saada kiinnittymään niihin. 
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3 Nuorten ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja läpäisy 

3.1 Saimaan ammattiopisto Sampo 

Tämä tutkimus on rajattu kohdistumaan Saimaan ammattiopisto Sampon nuor-

ten ammatillisia opintoja. Tutkimuksessa esiintyy käsite ammattiopisto tai am-

mattiopiston opiskelija, ja se tarkoittaa Saimaan ammattiopisto Sampossa nuor-

ten ammatillista perustutkintoa suorittavaa tai opintonsa keskeyttänyttä opiskeli-

jaa. Opintonsa keskeyttäneellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa nuorta, joka on 

päättänyt ammatillisen koulutuksen ilman selkeää jatkosuunnitelmaa, kuten 

seuraavan koulutukseen tai työelämään siirtymisen vuoksi. 

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon 

saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin 

harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitys-

tä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opis-

kelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen ke-

hittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. 

Nuorille järjestettävässä koulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 

(Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 5§.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekiste-

röidylle yhteisölle tai säätiölle taikka valtion liikelaitokselle luvan koulutuksen 

järjestämiseen. Koulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatil-

lisissa erityisoppilaitoksissa ja muissa oppilaitoksissa sekä oppisopimuskoulu-

tuksena. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 360/1998, 8§.) 

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ylläpitää Saimaan ammattiopisto Sampoa. 

Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa elokuussa 2013 Etelä-

Karjalan ammattiopiston ja Etelä-Karjalan aikuisopiston yhdistyttyä.  Saimaan 

ammattiopisto Sampo toteuttaa ammatillista koulutusta aikuisille ja nuorille sekä 

koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. (Saimaan 

ammattiopisto Sampo 2013a.) 

Saimaan ammattiopistossa on valittavana yhteensä yli 20 erilaista tutkintoa. 

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Sampo toteuttaa 
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myös ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta pe-

rusopetuksen päättäneille nuorille (ammattistartti), maahanmuuttajien ammatilli-

seen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta (mamu) sekä valmentavaa ja 

kuntouttavaa opetusta ja ohjausta. (Saimaan ammattiopisto Sampo 2013a.)  

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettu tutkinto on laajuudeltaan vähintään 

kaksivuotinen (80 opintoviikkoa). Koulutusaloista säädetään valtioneuvoston 

asetuksella. Tutkinnoista ja niiden laajuudesta annetaan tarkempia säännöksiä 

opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 

360/1998, 12§.)  

Saimaan ammattiopisto Sampossa opiskelee 4350 opiskelijaa. Opetusta järjes-

tetään pääasiassa Imatralla ja Lappeenrannassa sekä Ruokolahdella. Nuorten 

puolella opiskelee noin 2700 opiskelijaa, joista 1600 opiskelee Lappeenrannas-

sa ja 1100 Imatralla sekä Ruokolahdella. (Saimaan ammattiopisto Sampo. 

2013b.)  

3.2 Toisen asteen opetussuunnitelma 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630 14 § määrittää, että koulutuksen 

järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma, jonka tulee 

perustua määriteltyihin opetussuunnitelman perusteisiin. Suunnitelma tulee hy-

väksyä erikseen suomen-, ruotsin- ja saamenkieliseen opetukseen sekä tarvit-

taessa muulla kielellä annettavaan opetukseen. Opetussuunnitelma tulee laatia 

siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin opintoja koskeviin 

valintoihin ja tarvittaessa myös muiden ammatillisen koulutuksen ja muun koulu-

tuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen.  

Opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2005) on huolehdittava siitä, että opiske-

lijalla on oikeus saada riittävästi opetusta ja tarvittavaa ohjausta koulutuksen 

järjestämistavasta. Riittävästi ohjausta ja tukea on saatava myös työssäoppimi-

sen ja ammattiosaamisen näyttöjen aikana. Koulutuksen järjestäjän on huoleh-

dittava myös opiskelijan itsenäisten opintojen etenemisestä siten, että opiskelu-

tehtävät suunnitellaan, opiskelijoiden työskentelyä ohjataan ja tavoitteiden saa-

vuttamista arvioidaan. Itsenäistä opiskelua tulee seurata ja opiskelijalle on tar-

vittaessa järjestettävä tukiopetusta.  
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Opetushallitus (2005) ohjeistaa, että lähiopetuksen ja opettajan ohjauksen tulee 

keskittyä opintojen alkuvaiheeseen. Opintojen edetessä opiskelijan itseohjautu-

vuuskin kehittyy. Vähitellen tulee lisätä itsenäisen opiskelun määrää ja opiskeli-

jan vastuuta työ- ja opiskelutehtävistä. Tällöin opettajan tehtävät painottuvat 

suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Opintojen laajuus ja tavoitteet määritel-

lään siten, että ne edellyttävät opiskelijalta 40 tunnin työpanosta viikossa. Oppi-

laitoksen on huolehdittava siitä, että tavoitteet saavutetaan.  

Saimaan ammattiopisto Sampossa (2013c) ammatillinen perustutkinto on laa-

juudeltaan 120 opintoviikkoa ja tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. 

Opetussuunnitelmaperusteiset ammatilliset tutkinnot (120 ov) sisältää ammatil-

liset tutkinnon osat, kaikille opiskelijoille pakollisia tutkinnon osia, valinnaiset 

tutkinnon osat sekä ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (20 ov) ja vapaasti 

valittavat (10 ov) tutkinnon osat. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työssäop-

pimista vähintään (20 ov), yrittäjyyttä vähintään (5 ov) sekä opinnäyte (2 ov).  

Yksi opintoviikko tarkoittaa 40 tunnin työpanosta, ja yhden lukuvuoden aikana 

opiskelijalle kertyvät 40 opintoviikon opinnot. Vapaasti valittavia tutkinnon osia 

opiskelija voi valita esimerkiksi oman koulutusalan opinnoista, lukio-opinnoista 

sekä koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonalli-

suuden kasvua tukevasta aiemmin hankitusta osaamisesta muun muassa työ-

kokemuksesta. 

3.3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 360/1998 määrittää myös opiskelijan oikeuk-

sista ja velvollisuuksista. Tämän lain viides luku kuvaa muun muassa opiskelu-

oikeiden peruuttamisen ja palauttamisen. Tämä tutkimus ei kohdistu nuoriin, 

joiden opinnot ovat päättyneet kurinpidollisen seurausten vuoksi. 

Velvollisuuksiin kuuluu, että opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänel-

le ole myönnetty siitä vapautusta. Lisäksi opiskelijan on suoritettava tehtävänsä 

tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 

1998/630, 34§.) 

Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi 

määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä 
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myönnetä pidennystä suoritusaikaan. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opinto-

jaan 1 momentissa mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katso-

taan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa ope-

tuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (Laki 

ammatillisesta koulutuksesta 1998/630, 31§.)  

Ero- ja keskeyttämisprosessit vaihtelevat jonkin verran eri oppilaitoksissa. Toi-

mintatavat vaihtelevat muun muassa sen suhteen, tavoittaako oppilaitos eroa-

massa olevaa tai eronnutta opiskelijaa. Joissakin oppilaitoksissa eronneiden 

kanssa keskustellaan lähes poikkeuksetta kasvotusten ja käydään läpi eroami-

siin liittyviä syitä. Useimmissa oppilaitoksissa eroamiset tapahtuvat, siten että 

oppilaitoksesta ollaan yhteydessä eroavaan opiskelijaan. Voidaan siis olettaa, 

että oppilaitoksissa on olemassa paljon tietoa keskeyttämiseen johtavista teki-

jöistä, koska eronneilta opiskelijoilta pyydetään tietoa eron syistä. Lähes kaikilla 

oppilaitoksilla on käytössä omat lomakkeet eroamisille.  Lomakkeissa tiedustel-

laan opiskelijalta syytä opintojen keskeyttämiselle. (Vehviläinen & Koroma 

2013, 28-29.) 

Saimaan ammattiopisto Sampon nuorten opiskelijoiden tilanne päättyy opinto-

oikeuden menettämiseen eli eronneeksi katsomiseen noin neljän viikon yhtäjak-

soisen poissaolon jälkeen. Prosessiin kuuluu useita yhteydenottopyyntöjä ja 

tavoitteluja kirjeitse ryhmänohjaajalta ja ohjaushenkilöstöltä (opinto-ohjaajat ja 

kuraattorit). Jos opiskelija ei ota yhteyttä oppilaitokseen, koululta lähetetään 

kolmas kirje. Kirjeessä kerrotaan eronneeksi katsomisen käsittelystä opiskelija-

huoltoryhmän kokouksessa. Koulutuspäällikkö tekee päätöksen opiskelijan 

eronneeksi katsomisesta. (Saimaan ammattiopisto Sampo 2013d.)  

3.4 Läpäisyn tehostamista ja keskeyttämisen ehkäisyä 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäise-

miseksi on toteutettu viimeisen vuosikymmenen aikana useita kehittämishank-

keita valtakunnan tasolla. Keskeyttäminen on nähtävä kuitenkin valintana ja 

mahdollisuutena, jota ei koulutuspoliittisin keinoin voi aina yksipuolisesti estää. 

(Vehviläinen 2008.) 



 
 

19 

Saimaan ammattiopisto Sampossa henkilöstölle keskeyttämisen ehkäisy ja lä-

päisyn tehostaminen on arkea ja tavoitteita. Sampossa on hiljattain käynnistynyt 

kaksi aiheeseen liittyvää projektia. Saimaan ammattiopisto Sampo on mukana 

VETO!–vertaisarviointitulokset toiminnaksi -hankkeen Benchmarking-

työryhmässä. Vertaisarviointi tarkoittaa ulkoista arviointia, jolla pyritään tuke-

maan laadun varmistamista ja kehittämistä arvioitavassa oppilaitoksessa. Ul-

koisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioi-

maan oppilaitoksen toimintojen, esimerkiksi opetuksen, eri osastojen tai koko 

oppilaitoksen koulutuksen laatua. Tavallisesti vertaisarvioijat vierailevat kohde-

oppilaitoksessa sitä arvioidessaan. (Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas am-

matilliseen peruskoulutukseen 2007.) 

VETO! –vertaisarviointitulokset toiminnaksi –hankkeessa on mukana kolme 

muuta toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, ja tämän ryhmän ai-

heena on ammatillisten opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja läpäisyn tehosta-

minen. Ryhmän tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa prosessin mukainen 

Benchmarking-vierailu kohteeksi valikoituihin oppilaitoksiin marras- joulukuussa 

2013. Saimaan ammattiopiston Sampon laatupäällikkö koordinoi Benchmar-

king-ryhmää. Työryhmään kuuluvat laatupäällikön lisäksi opettaja, erityisope-

tuksen koordinaattori, opinto-ohjaaja ja kuraattori. (Turunen 2013.) 

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä käynnistyi lokakuussa 2013 opetushalli-

tuksen rahoittama projekti Tehoa opiskeluun - TEHO-projekti. Hankkeen pääta-

voitteena on tehostaa opintojen läpäisyä ja ehkäistä opintojen keskeytyksiä py-

syvillä uudistuksilla. Hankkeen keskeiset toimijat ovat hankkeen johtamisesta 

vastuullinen projektipäällikkö, ryhmänohjaajat (opettajia), muut opettajat, opis-

kelijatietohallinnon edustajat, opiskelijahuollon edustajat sekä työelämän edus-

tajat työpajoissa ja työpaikoilla. (Tehoa opiskeluun – TEHO-projekti. 2013.) 

Tässä tutkimuksessa esiintyvä projektiryhmä -käsite tarkoittaa Saimaan ammat-

tiopiston Benchmarking-työryhmää ja Teho-projektin projektipäällikköä. 
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3.4.1 Opiskelijahuolto 

Koulusta on muovautunut hyvinvointiyhteiskunnan myötä monipuolinen hyvin-

vointipalvelujen keskus, jossa nuorella on ainakin periaatteessa tilaisuus kohda-

ta eri alojen ammattilaisia sellaisissa puitteissa, joissa nuori muutoinkin toimii. 

Kouluihin sekä koulujen kautta nuorille on pyritty tarjoamaan hyvinvointia tuke-

via palveluja, jolloin etuna on nuorten tavoittaminen päivittäisessä ympäristös-

sään. (Kiilakoski 2012.) 

Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittää, että opiskelijahuollolla tarkoitetaan 

opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä so-

siaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä li-

säävää toimintaa. Opiskelijaterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolais-

sa (2010/1326) ja opiskelijoiden sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poista-

miseksi tarvittavista palveluista lastensuojelulaissa (2007/417). 

Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä edellä tarkoitettuja palveluita 

antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa sekä antaa 

opiskelijoille tieto näistä eduista ja palveluista. Tarvittaessa opiskelija tulee ohja-

ta hakemaan näitä etuja ja palveluita. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 

1998/630 37 §.) 

Hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen uudesta oppilas- ja opiskelijahuolto-

laista. Lain ehdotetaan astuvan voimaan elokuussa 2014. Esityksessä ehdote-

taan, että toisen asteen opiskelijat saisivat vastaavat opiskeluhuollon kuraattori- 

ja psykologipalvelut kuin perusasteen oppilaat. Lain mukaan opiskelijahuollon 

painopiste muuttuisi korjaavasta ehkäisevään toimintaan sekä yhteisöllisyyden 

vahvistamiseen. Lain tavoitteena on edistää koko koulu- ja oppilaitosyhteisön 

hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä turvaamalla varhainen tuki sekä 

opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus ja laatu. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu op-

pilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmallisuuden vahvistaminen ja sen toteutta-

minen toiminnallisena kokonaisuutena monialaisessa yhteistyössä. (HE 

2013/67 vp.) 

Saimaan ammattiopisto Sampon nuorille on saatavilla opiskelijahuollon tukea. 

Oppilaitoksessa ovat käytettävissä opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kaksoistutkin-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
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non ohjaaja, koulutussihteerit, koulunkäynninohjaajat, ammattihenkilöt, kuraat-

torit, oppilaskunnan ohjaaja, kerhotoiminnan koordinaattori ja tuutoriohjaajat. 

Lisäksi opiskelijoille on järjestetty oman kunnan puolesta (Imatra, Lappeenranta 

ja Ruokolahti) opiskeluterveydenhuolto ja oppilaitospastorin palvelut. Opiskeli-

joilla on myös mahdollisuus oppilaitoksen Sampopajaan, jossa opiskelija voi 

omalla suunnitelmalla tehdä opintoja opettajan ohjauksessa. (Saimaan ammat-

tiopisto 2013e.) 

Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön 

tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai opiskelijahuollon palveluja tarvitsevien 

opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia hen-

kilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. (Laki ammatillises-

ta koulutuksesta 360/1998, 20 ja 21 §.) 

3.4.2 Varhainen puuttuminen –käsikirja ryhmänohjaajille 

Saimaan ammattiopistossa on käytössä useita toimintaohjeita opiskelijan opis-

keluun ja muihin tukitoimiin sekä tilanteisiin liittyen. Yksi toimintaohjeista on var-

hainen puuttuminen -käsikirja ryhmänohjaajille. Käsikirja (2012) alkaa opiskelija-

tuntemukseen liittyvällä ryhmäytymisen merkityksen kuvauksella, sekä nivel-

vaiheen siirtopalaverikäytäntöjen avaamisella. Vuosittain syyslukukauden alus-

sa järjestetään aloittavien erityisopiskelijoiden tiedonsiirtopalaveri, johon osallis-

tuvat peruskoulujen oppilaanohjaajat sekä erityisluokanopettajat ja ammatillisen 

koulutuksen opinto-ohjaajat, kuraattorit ja erityisopetuksen vastaavat. (Etelä-

Karjalan ammattiopisto 2012.)  

Käsikirjassa kerrotaan opiskelijan henkilökohtaisen haastattelun käytännön to-

teutuksesta ensimmäisen opiskeluvuoden aloituksen yhteydessä. Ryhmänoh-

jaajat käyvät kahdenkeskisen keskustelun jokaisen opiskelijansa kanssa en-

simmäisten kouluviikkojen aikana. Käsikirjan tärkeänä kohtana on yhteydenpito 

huoltajiin, ja sitä perustellaan sillä, että opiskelijan edun mukaista on se, että 

niin huoltajat kuin opettajakin ottavat huolenaiheensa puheeksi mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Yhteys koulun ja kodin välille kannattaakin rakentaa jo 

ennen kuin on ongelmia. Tämä helpottaa yhteydenottoa tarpeen vaatiessa. Ala-

ikäisen (alle 18 v.) opiskelijan kohdalla on ensiarvoisen tärkeää pitää huoltaja 
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ajan tasalla opintojen ja kouluissa havaittavien nuoren asioiden suhteen, niin 

hyvässä kuin pahassa. Kun opiskelija saavuttaa laillisen täysi-ikäisyyden (18 

v.), ei vanhempiin saa olla yhteydessä / luovuttaa tietoja ilman täysi-ikäisen 

opiskelijan antamaa lupaa. (Etelä-Karjalan ammattiopisto 2012.)   

Käsikirja antaa ohjeen ryhmänohjaajalle siitä, että yhteydenotto niin kotiin kuin 

opiskelijahuollon henkilöstöönkin on hyvä tehdä hyvissä ajoin. Käsikirja ohjeis-

taa ryhmänohjaajaa opiskelijan oppimisen tukemisen jatkuvaan seurantaan, 

siten että opiskelijan opintojen etenemistä tulee seurata jatkuvasti ja tarvittaes-

sa toteutetaan tukitoimenpiteitä, jotta opintojen eteneminen ja perustutkintoon 

valmistuminen tapahtuvat määräajassa. (Etelä-Karjalan ammattiopisto 2012.)  

3.4.3 Määrälliset tavoitteet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tuloksellisuusrahoituksen kehittämi-

seen ammatillisen koulutuksen tulosrahoituksen neuvottelukunnan vuodesta 

2002 alkaen. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus vaikuttaa ammatillisen 

koulutuksen opiskelijan yksilöhinnan määräytymisperusteisiin. Tuloksellisuutta 

kuvaavia mittareita on kehitetty useiden vuosien aikana, mutta kuitenkin oleelli-

set osat ovat pysyneet samoina. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden 

kannalta keskeisimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat: kuinka hyvin valmis-

tuneet työllistyvät tutkinnon suorittamisen jälkeen, mikä on jatko-opintoihin siir-

tymisen aste, saadaanko koulutus suoritettua määräajassa, keskeytetäänkö 

opinnot sekä se, kuinka pätevää opetushenkilöstö on ja kuinka paljon henkilös-

tön kehittämiseen panostetaan. (Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus 

2013.)  

Tilastokeskuksen maaliskuussa 2011 julkaiseman tilaston mukaan nuorille 

suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisy on parantunut edellisistä vuosista. 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste on parantunut 1,6 prosenttiyksikköä edel-

lisestä vuodesta. Ammatillisen koulutuksen suoritti kolmen ja puolen vuoden 

aikana 63 prosenttia. (Tilastokeskus 2011.)  

Toisen asteen koulutuksen valtakunnallisia opintojen kulkua kuvaavia tilastoja 

on tehty pääasiassa nuorten lukiokoulutuksesta ja opetussuunnitelmaperustei-

sesta ammatillisesta peruskoulutuksesta. Kuitenkin valtakunnallisia tilastoja ke-
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hitetään parhaillaan koskemaan koko toisen asteen koulutusta siten, että oppi-

sopimuskoulutuksen ja näyttötutkintoon valmistavan peruskoulutuksen ohella 

myös nykyiset valmistavat koulutukset ja tutkintotavoitteiset lisäkoulutukset voi-

daan saada kokonaistarkasteluun. Koulutuksen läpäisytilastot kuvaavat perus-

asteen jälkeisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua tutkinnon 

suorittamiseen asti. (Kumpulainen 2012.) 

Nuorille suunnatussa ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2006 aloitta-

neista 63 prosenttia oli valmistunut vuoden 2009 loppuun mennessä. Vuonna 

2005 aloittaneiden valmistuminen vuoteen 2009 loppuun mennessä oli noussut 

noin 70 prosenttiin. Ja taas vuonna 2002 opintonsa aloittaneista 74 prosenttia 

oli valmistunut vuoden 2009 loppuun mennessä. Luonnontieteiden koulutusalal-

la vuonna 2006 aloittaneista vajaa puolet oli valmistunut vuoden 2009 loppuun 

mennessä. Humanistisella ja kasvatusalalla sen sijaan yli 67 % oli valmistunut 

kyseisellä seurantajaksolla. Tilastojen mukaan maakuntien välillä on jonkin ver-

ran eroja. Esimerkiksi Lapissa vuonna 2006 aloittaneista vain 55 % oli valmistu-

nut vuoden 2009 loppuun mennessä. (Kumpulainen 2012.) 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman vuosina 2011–2012 

(Vehviläinen & Koroma 2013) määrällisenä tavoitteena oli ensisijaisesti vähen-

tää ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäneiden määrää. Ohjelman tavoit-

teena on laskea keskeyttämisprosenttia nykyisestä 10 prosentista 7 prosenttiin 

vuoteen 2014 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että opintonsa keskeyttäneiden 

määrä olisi tällöin 6 prosenttia (nykyisin 9 prosenttia). Lisäksi toisena tavoittee-

na on lisätä tutkinnon suorittaneiden osuutta siten, että vuonna 2011 aloittavista 

opiskelijoista 65 prosenttia suorittaisi tutkinnon kolmessa vuodessa tai jopa no-

peammin. Tavoitteeksi on myös asetettu lisätä tutkinnon suorittaneiden osuutta 

neljässä vuodessa (75 prosenttia) ja viidessä vuodessa (80 prosenttia). (Vehvi-

läinen & Koroma 2013.) 

Syyskuussa 2013 julkaistujen viimeisimpien raporttien mukaan (vuoden 2008 

aloittaneiden opiskelijoiden tilanne 2011 lopussa) läpäisy on ollut 65,6 prosent-

tia silloisessa Etelä-Karjalan ammattiopistossa, nykyinen Saimaan ammattiopis-

to Sampo. (Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus vuonna 2014). Saimaan 

ammattiopiston vuoden 2014 talousarvioon tavoitteeksi on asetettu, että kolmen 
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vuoden määräajassa tutkinnon suorittaneiden osuus on vähintään 66 prosenttia 

(Turunen 2013). 

Tulosrahoituksen mittareiden pohjatietojen mukaan keskeyttäminen on ollut 7 

prosenttia tarkastelujaksolla 2008–2011 silloisessa Etelä-Karjalan ammattiopis-

tossa (nykyinen Saimaan ammattiopisto Sampo). Nämä opiskelijat eivät ole il-

moittaneet siirtyvänsä toiseen opiskelupaikkaan tai työelämään. (Opetus- ja 

kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2014.) 

Rantasen ja Vehviläisen (2007) Opetushallitukselle tekemässä raportissa esite-

tään näkökulma myös siihen, että keskeyttämisprosentin laskun sijaan tulisi ta-

soittaa eri oppilaitosten välisiä eroja. Keskeyttämisprosenttia vertailtaessa par-

haat oppilaitokset pääsevät tässä suhteessa ehkä 3-5 prosentin keskeyttämis-

prosenttiin. Tämän alemmas pääseminen vaatii käytännössä erittäin vetovoi-

maisen alan, jossa keskeyttäviä opiskelijoita ei ole.  

3.5 Hyvinvoivan oppimisympäristön vaikutus  

Vehviläisen ja Koroman (2013) tutkimusraportissa esiintyy kaksi asiaa, joilla 

voidaan vaikuttaa opintojen hidastumiseen ja eroamisia aiheuttavaan syyhyn. 

Toinen on viihtymättömyys koulussa ja toinen on ongelmien kasautuminen eri 

elämänalueille. Viihtyvyyteen voitaisiin vaikuttaa ilmapiirin parantamisella. Myös 

tutkimukseen haastateltujen opiskelijoiden mielipiteen mukaan hyvinvoivaan 

oppimisympäristöön kuuluu keskeisesti hyvä ilmapiiri. Tähän tulisi panostaa 

ryhmäytymisen käytäntöjen avulla. Viihtyvyys voidaan kokea myös huomatta-

vasti pienemmistä asioista, kuten oppilaitoksen sisustuksesta tai ruokalan arkki-

tehtuurista. Tätä mahdollista ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan joissakin oppi-

laitoksissa perustamalla hyvinvointitiimejä. Hyvinvointitiimien tarkoitus on luoda 

hyvinvointisuunnitelmia, joiden avulla kyseinen teema on saatu osaksi koulutuk-

sen järjestäjän strategiaa.  (Vehviläinen & Koroma 2013, 67-68.) 

Opiskelumotivaatiota tutkiessaan Huhtala ja Lilja (2008, 78) huomasivat, että 

oppilaiden kiinnostus kouluun ja sen tarjoamat toiminnat sekä mahdollisuudet 

eivät kohtaa. Tämä aiheuttaa turhautumista ja itsetunnon laskua. Koulun haas-

teena onkin kehittää enemmän onnistumisen tunteita tuottavaa toimintaa ja 

saada tätä kautta positiivisia kokemuksia opiskelusta. Perinteisten motivointi-

http://vos.uta.fi/rap/
http://vos.uta.fi/rap/
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keinojen sijaan tulisi miettiä uusia toimintamuotoja opiskelijoiden motivoimiseksi 

koulunkäyntiin ja syrjäytymisen estämiseksi koulunkäynnistä. Koulun ulkopuoli-

sen toiminnan jonkin muotoinen yhdistäminen antaisi todennäköisesti lisää 

mahdollisuuksia oppilaiden motivoinnin parantamiseen.  

Saimaan ammattiopisto Sampo (entinen Etelä-Karjalan ammattiopisto) on ollut 

vuodesta 2008 mukana Terveenä työelämään, ehkäisevän päihdetyön projek-

tissa. Projekti on toteuttanut hyvinvointikyselyt ammattiopiston ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijoille. Hyvinvointikyselyt ovat pääasiassa sisältäneet opis-

kelijoiden päihdetilanteen kartoittamista. Kysely (kuva 1) on sisältänyt myös ky-

symyksen opiskelijoiden motivaatiosta. (Saarinen 2013.) 
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Kuva 1. Opiskelijan arvio tämänhetkisestä opiskelumotivaatiosta (Saarinen 
2013) 

Kyselyyn on vastannut (vuonna 2010) 829 vastaajaa, (vuonna 2011) 679 vas-

taajaa, (vuonna 2012) 649 vastaajaa ja (vuonna 2013) 824 vastaajaa. Tulosten 

mukaan keskimäärin 60 prosenttia jaksaa opiskella hyvin ja 36 prosenttia jak-

saa opiskella kohtalaisesti. Vastaajista 4-7 prosenttia on vastannut, etteivät jak-

sa opiskella. (Saarinen 2013.) 
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4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa Saimaan ammattiopisto 

Sampon nuorten ammatillisten opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn 

tehostamiseen.  

Tutkimuksen tavoitteena on jalkauttaa nuorten kokemuksellinen tieto ja projekti-

ryhmien konkreettiset toimenpiteet Saimaan ammattiopisto Sampoon ammatil-

listen opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. Tutki-

musprosessissa muodostunut tieto välitetään hyödyksi myös Saimaan ammat-

tiopisto Sampon oppimispalvelujen johtoryhmään. 

Tutkimustehtävät muodostuivat seuraaviksi: 

1. Merkittävät peruskoulun koulu- ja oppimiskokemukset 

2. Nuoren ajatukset hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta 

3. Tekijät, jotka vaikuttivat ammatillisen nuorisoasteen koulutuksen keskey-

tymiseen 

4. Kehitysehdotukset keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen 

5. Projektiryhmien edustajien toimenpide-ehdotukset 

5 Tutkimusasetelma 

5.1 Tapaustutkimus ja tapausten määrittely 

Tässä tutkimuksessa tapaustutkimuksen tyypiksi muodostui intensiivinen ta-

paustutkimus. Klassisessa intensiivisessä tapaustutkimuksessa (Eriksson & 

Koistinen 2005) tavoitteena on ainutlaatuisen ja myös teoreettisesti mielenkiin-

toisen tapauksen tiheä kuvaaminen, tulkinta ja ymmärtäminen.  

Tutkimuksessa tapauksiksi asettuivat kaksi ilmiötä: Saimaan ammattiopisto 

Sampon nuorten ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy ja läpäisyn 

tehostaminen. Tapausten määrittelyyn perustuivat tutkimuskysymykset, tutki-

musasetelma ja aineiston analyysi. Mielenkiintomme kohdistui kahteen ilmiöön, 
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eli tapauksiin, joiden olemassaoloon tutkimukseen osallistujat nuoret (parhail-

laan opiskelevat ja opintonsa keskeyttäneet opiskelijat) ovat olleet osallisina. 

Ilmiöön osallisina ovat olleet myös työelämän projektit, joiden työn tavoitteena 

on Saimaan ammattiopisto Sampon läpäisyn tehostaminen ja keskeyttämisen 

ehkäisy. Tässä tutkimuksessa esiintyvällä projektiryhmä–käsitteellä tarkoitetaan 

Saimaan ammattiopisto Sampon (Veto-hankkeen) Benchmarking-työryhmää ja 

Teho-projektin projektipäällikköä. 

Tapaustutkimukselle (case study) tyypillistä on tuottaa yksityiskohtaista, inten-

siivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa 

olevia tapauksia. Tyypillisiä piirteitä tapaustutkimuksessa on tilanne, tapahtuma 

tai joukko tapauksia, joiden tarkastelussa kiinnostuksen kohteena ovat usein 

prosessit. Aineistoa kerätään useiden metodien avulla, kuten muun muassa 

havainnointi, haastattelut ja dokumentointi. Tavoitteena on ilmiöiden kuvailu. 

(Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara 2004, 125-126.) 

Intensiiviselle tapaustutkimukselle (Stake 1995, Creswell 1998, Patton 1990, 

Travers 2001.) ole yhtä kaavaa, vaan tutkimuksen voi toteuttaa ja raportoida 

monin tavoin (Eriksson & Koistinen 2005). Dyer ja Wilkins (1991) kuvaavat, että 

intensiivisen tapaustutkimuksen tarkoituksena on tuottaa hyvä tarina elävästä 

elämästä, joka kiinnostaa muita tutkijoita, tutkimukseen osallistuneita, yhteis-

kunnallisia päätöksentekijöitä ja muita käytännön toimijoita. (Eriksson & Koisti-

nen 2005.) 

5.2 Tutkimustyöprosessi 

Tämä tapaustutkimus on ollut luova, vaiheittain etenevä prosessi sekä toisia 

vaiheita täydentävä tutkimus. Kuvassa 2 on tutkimusprosessin vaiheet. Proses-

sien eri vaiheet ovat kuitenkin toimineet vuorovaikutuksessa keskenään. Se 

tarkoittaa muun muassa sitä, että prosessin seuraava osa-alue on täsmentänyt 

tai muuttanut sitä. Prosessi kuitenkin eteni jatkuvasti. Tapaustutkimuksen 

(Eriksson & Koistinen 2005) keskeiset tutkimusprosessin vaiheet käydään läpi, 

mutta järjestys ei ole aina ennalta määrätty. Työvaiheisiin palataan useaan ker-

taan tutkimusprosessin kuluessa.  
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Tapaustutkimuksessa olennaista on, että käsiteltävä aineisto muodostaa koko-

naisuuden eli tapauksen. Tapaustutkimus on lähestymistapa, näkökulma todel-

lisuuden tutkimiseen. Se tavoittelee kokonaisempaa ymmärrystä tutkittavasta 

ilmiöstä ja sen lähestymistavalle on tyypillistä monipuolisuus ja joustavuus. Teo-

ria ja empiria tukevat toisiaan parhaimmillaan uutta luovassa vuoropuhelussa.  

(Aaltola & Valli 2001, 159-168.) 

 

 

Kuva 2. Tutkimusprosessin etenemisen vaiheet  
Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheet -mallia (Heikkilä 2010, 25) ja 
tapaustutkimuksen prosessi-kuvausta (Eriksson & Koistinen 2005) mukaillen 
 

Tutkimus aloitetaan tutkimuskysymysten määrittämisellä. Siihen sisältyivät ai-

heen valinta, taustatietojen hankinta sekä tavoitteiden asettaminen. Aiheeseen 

perehdyttiin kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten avulla ja perehtymisessä 

saimme käsityksen kiinnostavista tutkimuskysymyksistä. Aikaisempiin tutkimuk-
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siin, tilastoihin sekä kirjallisuuteen perehtyminen sisältyi prosessin alkuvaihee-

seen, mutta tämä vaihe toimi vuoropuhelussa muiden vaiheiden kanssa siten, 

että aiempiin tutkimuksiin ja teoriaan perehdyimme jatkuvasti tutkimusprosessin 

kuluessa.  

Edellä kuvattujen vaiheiden jälkeen mietimme tutkimusasetelman sekä määri-

timme tapaukset. Tämän jälkeen laadimme tutkimussuunnitelman, ja suunni-

telma ohjasi tutkimuksemme etenemistä tutkimusprosessin kuluessa. Tutkimus-

luvan anoimme tutkimussuunnitelman valmistumisen jälkeen (Liite 1).  

Tutkimusluvan saatuamme jatkettiin aineistonkeruumenetelmän rakentamisella, 

toteutimme teemahaastattelut, aineiston käsittelyn ja analysoinnin sekä tulosten 

raportoinnin. Teemahaastattelun avulla kerätyt nuorten tuottamat kehitysehdo-

tukset vietiin työelämän projektiryhmiin. Projektiryhmiltä kerättiin toimenpide-

ehdotukset, joiden avulla nuortenkin tuottamat kehitysehdotukset siirtyvät käy-

täntöön. 

Tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin on sisältynyt muistiinpanojen laatimista päiväkir-

jan muodossa sekä erityisesti eettisyyden huomiointia. Vaiheiden jälkeen muo-

dostettiin yhteenveto ja johtopäätökset. Vaiheiden tulokset vietiin hyödynnettä-

väksi Saimaan ammattiopisto Sampon oppimispalvelujen johtoryhmään. Tilai-

suuden toteuttamisesta muodostui opinnäytetyöhön sisältyvä kypsyysnäyt-

teemme. Siihen kuului myös suunnitelma, joka hyväksytettiin opinnäytetyön oh-

jaajilla.   

5.3 Tutkimusaineisto ja aineistonkeruumenetelmät 

Tutkimusaineistona käytettiin kirjallisuus lähteiden lisäksi työelämän sisäisiä 

virallisia dokumentteja ja toimintaohjeita sekä tilastoja monista lähteistä, kuten 

opetushallituksen julkaisuja sekä tilastokeskuksen julkaisuja. Tiedonhaku toteu-

tettiin muun muassa Saimaan ammattikorkeakoulun Nelli-portaalin avulla ja 

haut määriteltiin erikseen kaikissa tietokannoissa. Suomalaisissa tietokannoissa 

käytettiin hakusanoina, sekä yksittäin että yhdistellen: ammatillinen koulutus, 

läpäisy, keskeyttäminen, tapaustutkimus jne. Ulkomaisissa tietokantahauissa 

käytettiin sekä yksittäin että yhdistellen useita aiheeseen liittyviä termejä. Ha-
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kusanoilla löytyi paljon lähteitä, ja niistä valikoitiin aiheeseemme sopivat otsi-

kon, sisällysluettelon ja tiivistelmän perustella.   

Pääasiallinen tutkimusaineisto koostui jaottelumme mukaan kahdessa vaihees-

sa 1) nuorten teemahaastatteluista ja 2) projektiryhmän tuottamista konkreetti-

sista toimenpiteistä, joilla nuorten tuottamat kehitysehdotukset siirtyvät käytän-

töön. Tutkimuksen taustalla oli myös osallisuus työelämän projektiryhmiin am-

matillisen nuorisoasteen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn te-

hostamiseen. 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmän rakentamiseen sisältyi teemahaastat-

telurungon tekeminen (Liite 2), ja lisäksi päätimme, millä menetelmällä kartoi-

tamme projektiryhmien toimenpide-ehdotukset nuorten tuottamiin kehitysehdo-

tuksiin. Tässä vaiheessa huomioimme myös työelämän edustajien toiveet nuor-

ten haastattelukysymyksiin. Aineistonkeruun jälkeen seurasi teemahaastattelu-

jen toteutus, aineiston käsittely ja analysointi sekä tulosten raportointi.  

Tapaustutkimuksen aineiston sanotaan olevan totta, mutta vaikeasti organisoi-

tavissa. Tämä johtuu siitä, että tapaustutkimus on jalat maassa -tutkimista, joka 

perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin. Tämän vuoksi tapaustutkimus tuottaa 

luonnollisen pohjan yleistämiselle, mutta itsetarkoitus on tapauksen ymmärtä-

minen. Tapaustutkimuksen kerrotaan olevan myös askel toimintaan, joten sen 

lähtökohta on usein toiminnallinen ja tulokset ovat sovellettavissa käytäntöön. 

(Metsämuuronen 2008.) 

Teemahaastattelun avulla toteutetut nuorten tuottamat kehitysehdotukset vietiin 

työelämän projektiryhmiin ja heiltä pyydettiin konkreettiset toimenpide-

ehdotukset, joiden avulla nuorten tuottamat kehitysehdotukset siirtyvät käytän-

töön. Tähän tilaisuuteen ajateltiin hyödyntää Learning cafe-menetelmää. Laine, 

Bamberg ja Jokinen (2007) tuo esiin, että tapaustutkimukselle tunnusomaista 

on moninaisen aineiston käyttö. Tapaustutkimus antaa myös vapautta mene-

telmällisesti, koska siinä ei sitouduta vain yhteen tutkimusmenetelmään. Tärke-

ää on kuitenkin valita menetelmät siten, että ne sopivat sekä käsiteltävään ai-

neistoon että tutkimusongelmaan. 
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Tässä tutkimuksessa laadullinen aineisto kerättiin nuorten teemahaastatteluin.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerätään todellisessa tilanteissa esimerkiksi 

haastattelemalla, jolloin tutkittavien omat näkökulmat ja ääni tulevat esiin (Hirs-

järvi ym. 2004). Teemahaastattelun tarkoitus on antaa tilaa ihmisten asioille an-

tamille tulkinnoille ja merkityksille (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010). 

Teemahaastattelu on välimuoto lomake- ja avoimeen haastatteluun. Haastatte-

lun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa järjestystä, eikä 

muotoa. (Hirsjärvi ym. 2004, 197.)  

Esittelimme teemahaastattelurunkoa Sampon Benchmarking-työryhmässä, ja 

ryhmän jäseniltä tuli toive, että haastattelisimme myös opiskelijoita, jotka opis-

kelivat parhaillaan ammatillisia opintoja. Toiveena oli saada tietoa läpäisyn te-

hostamiseen, ja tapaamisessa arvioitiin, että parhaillaan opiskelevilla olisi ker-

rottavaa tähän kysymykseen, kun taas opiskelijoilla, joiden opintie on päättynyt 

eroamiseen. Toiveena tuli myös kaksi muuta kysymystä, jotka lisäsimme haas-

tattelurunkoon. Teimme muutokset haastattelukysymyksiin tapaustutkimuksen 

luonteen vuoksi. Tapaustutkimukselle (Laine ym. 2007) on tyypillistä, että kerä-

tystä aineistosta rakennetaan jotakin yleisimminkin kiinnostavaa, ja tapaustut-

kimuksen vahvuus on sen kokonaisvaltaisuus.  

Haastateltavien kartoittamiseksi teimme haun Saimaan ammattiopisto Sampon 

Primus-ohjelmasta ajanjakson 10.8.2012–31.7.2013 aikana eronneiden tai 

eronneeksi katsotuista opiskelijoista, joilla ei ollut selkeää jatkosuunnitelmaa 

eroamisen yhteydessä. Haku tuotti yhteensä 276 nimeä. Listaan haettiin opiske-

lijoiden nimet, osoitetiedot, koulutusalat, puhelinnumerot ja päivämäärät koulu-

tuksen aloituksesta ja päättymisestä. 

Haastateltavat nuoret valikoituivat lopulta tarkoituksenmukaisesti. Kokosimme 

haastateltavat oppilaitoksen opiskelijahuoltohenkilöstön (opinto-ohjaajat ja ku-

raattorit) avulla siten, että kysyimme ehdotuksia nuorista, joita olisi mahdollista 

tavoittaa 276 nimen joukosta. Kerroimme, että tavoitteena oli saada nuoria 

haastateltavia, joilla on kokemusta ja kerrottavaa tutkimuskysymyksiin. Ra-

jasimme myös sen, että haastatteluihin kutsutaan yli 18-vuotiaat nuoret, koska 

Saimaan ammattiopisto Sampossa eronneiden nuorten iän on havaittu olevan 



 
 

32 

yli 18 vuotta. Kartoitimme haastateltavat myös siten, että he olisivat ammatillisil-

ta opintoaloilta, joissa on eniten keskeyttämisiä ja läpäisyaste heikointa.  

Teimme esihaastattelun yhdelle henkilölle. Tämän avulla halusimme varmistaa 

haastattelukysymysten ymmärrettävyyttä ja haastatteluun kuluvaa aikaa. Teim-

me tarkennukset teemahaastattelurunkoon ja huomioimme, että tutkimuskysy-

myksissä painottuvat eri alueet niillä opiskelijoilla, jotka opiskelevat parhaillaan, 

sekä niillä, jotka ovat eronneet opinnoista. Jaoimme myös roolit haastatteluihin, 

toinen keskittyi tutkimuskysymysten alkuun ja toinen loppuun. Huomioimme, 

että täydennämme toisiamme luontevasti haastattelun aikana. 

Haastattelukutsut osoitettiin kahdessa eri aikataulussa yhteensä 12 nuorelle. 

Syyskuussa 2013 toteutettiin viiden nuoren (n=5) yksilöhaastattelut, ja heidät 

tavoitettiin ammattiopistossa työskennelleen kuraattorin puhelimesta. Puhelussa 

kerroimme tutkimuksen aiheen ja tarkoituksen sekä haastattelun nauhoituksen 

ja sovimme sopivan haastattelupaikan. Lokakuussa 2013 lähestyimme kirjeellä 

seitsemää nuorta haastateltavaa, jotka ovat opiskelleet Saimaan ammattiopis-

tossa eri paikkakunnilla ja eri aloilla, mistä olimme keränneet jo tutkimusaineis-

toa. Tällä joukolla oli taustalla opinnoista eroaminen tai opinto-oikeuden menet-

täminen. Heillä ei ole ollut koulutuksen jälkeistä senaikaista suunnitelmaa, 

muun muassa seuraaviin opintoihin tai töihin siirtymistä.  Seitsemästä nuoresta 

kaksi ilmoitti määräpäivään mennessä haastatteluun osallistumisen sähköpos-

titse. Nämä haastattelut eivät lopulta toteutuneet, koska nuoret eivät saapuneet 

yhteisesti sovittuun tapaamiseen. 

Teemahaastattelut tehtiin viidelle nuorelle. Neljää nuorta haastatteli kaksi ja yh-

tä nuorta yksi haastattelija. Kaikki nuoret halusivat haastattelun ammattiopiston 

kuraattorin työhuoneessa. Kuraattorin työhuone oli keskeisellä paikalla ammat-

tiopistoa ja helposti löydettävissä. Vaihtoehtona olisi ollut koululla mikä muu tila 

tahansa tai toisen haastattelijan työhuone, koska haastattelut toteutuivat virka-

ajan ulkopuolella. Mukavan ja rennon ilmapiirin keventämiseksi tarjosimme 

haastateltaville teetä ja pientä purtavaa. 

Pienen pöydän ympärillä käydyt tapaamiset tallensimme digitaalisella sanelu-

koneella haastateltavien luvalla. Haastattelun alussa kirjoitettiin kirjallinen suos-
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tumus tutkimukseen osallistumisesta (Liite 3) ja lisäksi lupa nauhoitettiin. Nuoril-

le kerrottiin, että heillä on mahdollisuus lukea tutkimus ennen sen julkaisua, jot-

ta osallistujien anonyymi säilyy. Nuoret antoivat meille sähköpostiosoitteen, jo-

hon tutkimuksen tulokset sai lähettää esiluettavaksi. Kerroimme haastattelun 

alussa, että säilytimme haastateltavien anonymiteetin myös siten, että tutkimus-

tuloksissa käytetään suoria lainauksia haastatteluista ja nuorille annetaan pei-

tenimet. Lopulta aineiston analyysivaiheessa huomasimme, että peitenimillä 

voisi tunnistaa nuoren, joten poistimme peitenimet anonymiteetin suojaamisek-

si. 

5.4 Aineiston analysointi 

Tapaustutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen yleistämiseen vaan tapauksen ko-

konaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tavoitteena on kuvailla, ymmärtää ja selittää 

juuri kyseistä tapausta ja sen lähtökohtia. (Laine ym. 2007.) 

Nuorten teemahaastattelujen analysointi perustui induktiiviseen eli aineistoläh-

töiseen sisällön analyysiin. Sisällön analyysi perustuu ensisijaisesti induktiivi-

seen (Kylmä & Juvakka 2012) päättelyyn, jota ohjaavat tutkimuksen tarkoitus ja 

kysymyksenasettelu. 

Hirsjärven ym. (2004) mukaan aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko 

ovat tutkimuksen kannalta ydinasioita. Aineistolähtöisessä (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 95-96) analyysissä tavoitteena on luoda teoreettinen kokonaisuus tutki-

musaineistosta. Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tar-

koitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Tavoitteena 

on järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältä-

mää informaatiota. Tällöin voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta 

ilmiöstä. Aineistolähtöisen analyysin haasteena pidetään sitä, että ajatus ha-

vaintojen teoriapitoisuudesta on yleisesti hyväksytty periaate. Taustalla on aja-

tus siitä, ettei ole olemassa objektiivisia puhtaita havaintoja, vaan esimerkiksi jo 

käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tutkijan asettamia ja 

vaikuttavat tulokseen.  

Miles ja Huberman (1994) kuvaavat induktiivisen aineiston analyysia karkeasti 

prosessiksi, jossa on kolme vaihetta: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) 
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aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 

luominen. Analysoitava informaatio voi olla aukikirjoitettu haastatteluaineisto. 

Aineisto pelkistetään niin, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennaiset 

asiat pois. Aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä. Aineiston klusteroin-

nissa aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään läpi ja aineistosta etsi-

tään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Näiden mu-

kaan käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi sekä nimetään. Klusteroinnin 

tarkoitus on luoda pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle sekä 

tuottaa alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Klusterointia seuraa abstra-

hointi, jossa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto, ja valikoidun tie-

don perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108-110.) Hämäläinen (1987) kuvaa abstrahointia prosessiksi, jossa tutkija 

muodostaa kuvauksen tutkimuskohteesta yleiskäsitteiden avulla. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 112.) 

Aineiston analyysissä kyse on myös keksimisen logiikasta. Tutkijan on itse tuo-

tettava analyysin viisaus. Metodien noudattamisen lisäksi merkityksellisiä ovat 

tutkijan vastaanottokyvyn herkkyys, oivalluskyky ja myös onnekkuus viisauden 

saavuttamiseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-96.) 

Tässä tutkimuksessa laadullinen haastatteluaineisto käsiteltiin Kylmän ja Juva-

kan (2012) esittämän yksityiskohtaisen analyysin avulla. Yksityiskohtaiseen 

(Kylmä & Juvakka 2012, 116-118) analyysiin sisältyy kolme vaihetta: pelkistä-

minen, ryhmittely ja abstrahointi. Kuitenkin, ensin täytyy hahmottaa haastattelun 

kokonaisuus, jotta yksityiskohtaisen aineiston analyysi on mahdollista toteuttaa. 

Haastatteluaineiston analysointia varten purimme haastattelut sanatarkasti välit-

tömästi haastattelujen jälkeen. Aineistoa koostui yhteensä 21 sivua, rivinvälillä 

1,5. Aineiston puhtaaksikirjoittamisen jälkeen teimme päätöksen siitä, mikä ai-

neistossa kiinnostaa. Tämän jälkeen kävimme läpi aineiston, erotimme ja mer-

kitsimme ne alkuperäisilmaisut, jotka sisältyivät kiinnostukseen sekä vastasivat 

tutkimuksen tarkoitukseen ja kysymyksenasetteluun. Tässä kohtaa huomioim-

me myös ilmaisut, jotka jätettiin pois tutkimuksesta. Merkitykselliset (Kylmä & 

Juvakka 2012) ilmaukset ovat pohjaa pelkistämiselle eli koodaukselle. Allevii-



 
 

35 

vasimme värillisellä korostuksella aineistosta tutkimuksen tarkoitukseen ja ky-

symyksen asetteluun liittyvät merkitykselliset ilmaisut. 

 

Aloitimme aineiston pelkistämisen eli redusoinnin siten, että teimme erillisen 

tiedoston pelkistetyistä ilmauksista. Kylmän ja Juvakan (2012) mukaan yksityis-

kohtaisen analyysin toisessa vaiheessa pelkistetyt ilmauksen kootaan erilliselle 

paperille tai toiseen asiakirjaan. Vertailimme pelkistettyjä ilmauksia ja etsimme 

samankaltaisia ilmaisuja. Yhdistimme samaan luokkaan sisällöllisesti samankal-

taiset pelkistetyt ilmaukset. Ryhmittelystä käytetään myös nimitystä klusterointi 

(Kylmä & Juvakka 2012). Yhdistämisen jälkeen nimesimme luokat. Luokan ni-

men tulee kattaa kyseisen luokan alle tulevat pelkistetyt ilmaukset (Kylmä & 

Juvakka 2012). Ryhmittelyssä muodostui pelkistettyjen ilmausten lisäksi kolme 

luokkaa: alaluokka, yläluokka ja pääluokka. Ryhmittelyssä tulee huomioida, ettei 

tulosten informaatio vähene. (Kylmä & Juvakka 2012.) 

Kylmän ja Juvakan (2012) mukaan aineiston pelkistämisvaihe ja ryhmittelyvaihe 

sisältävät jo aineiston abstrahointia. Sisällönanalyysin kolmas vaihe asettuu 

tästä syystä limittäin edellisten vaiheiden kanssa. Aineiston abstrahoinnissa ei 

tule kuitenkaan pyrkiä liian nopeaan ja voimakkaaseen aineiston abstraktiota-

son nostamiseen. Aineistolähtöinen analyysi perustuu induktioon, ja se tarkoit-

taa, että edetään yhden haastattelun tarjoamasta kuvauksesta yleiskuvauk-

seen. 

Analyysin valmistuttua luimme vielä kaikki haastattelut ja päiväkirjamerkinnät 

läpi kokonaisuudessaan. Tällä halusimme varmistaa sen, ettei aineiston ana-

lyysivaiheessa jäänyt ulkopuolelle mitään merkittävää lopullisten tulosten näkö-

kulmasta. 

5.5 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

Tutkimukseen ja opiskelijatietojen käyttöön anottiin lupa silloiselta Etelä-

Karjalan ammattiopiston rehtorilta ja lupa myönnettiin kesäkuussa 2013. Tutki-

musluvan yhteyteen liitettiin opinnäytetyösuunnitelman ja tutkimussuunnitelman 

sai luettavaksi myös työelämänohjaajamme. Toinen meistä tutkimuksen tekijöis-

tä on työsuhteessa tutkimusorganisaatiossa. Tämän vuoksi työnantajalla on 
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tekijänoikeuslain 1961/404 mukaan oikeus tutkimukseen ja sen hyödyntämi-

seen.  

Teemahaastatteluun osallistuminen oli haastateltaville täysin vapaaehtoista, ja 

haastattelutilanteen yksityiskohdista, kuten haastattelun nauhoittamisesta, ker-

rottiin jo etukäteen haastateltaville lähetetyillä kutsukirjeillä. Ääninauhoitus an-

taa nuorille mahdollisuuden kontrolloida itse sitä, mitä nauhalle tulee. Nauhurin 

päälle laittaessaan tulee aina muistaa kysyä, voiko nauhoittaa. Teemahaastat-

teluissa luvattiin säilyttää vastaajien nimettömyys, eikä aukikirjoitusvaiheessa 

tullut esiin kenenkään henkilöllisyys.  

Tämän tutkimuksen eettinen näkökulma oli sen tuottama yhteiskunnallinen hyö-

ty sekä nuorille että koulutuksen kehittäjille. Haastatellut nuoret kokivat tutki-

musaiheen tärkeäksi, koska he halusivat tuoda oman äänensä kuuluviin. Haas-

tatteluaineistoa kerättiin tietoisesti juuri niiltä nuorilta, joilla oli tutkittavasta ilmi-

östä omakohtaisia kokemuksia. 

Keskeinen periaate ihmisoikeuslähtöisessä tutkimusetiikassa on tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden vapaaehtoinen ja riittävään tietoon perustuva suostu-

mus osallistua tutkimukseen. Suostumuksen turvaamisella tarkoitetaan tutkitta-

van autonomian, ihmisarvon ja yksityisyyden kunnioittamista sekä oikeutta kiel-

täytyä osallistumasta missä tutkimuksen vaiheessa tahansa. (Lagström, Pösö, 

Rutanen & Vehkalahti 2010, 95.) Haastateltavia puhelimitse tavoittaessamme 

kerroimme tutkimuksen aiheen ja tarkoituksen sekä sen, että haastattelu tullaan 

nauhoittamaan. Haastattelun aluksi pyydettiin haastateltavilta kirjallinen suos-

tumus. Lisäksi lupa nauhoituksesta tallennettiin nauhurille. Haastattelujen täysin 

vapaaehtoisesta osallistumisesta sekä nauhoittamisesta kerrottiin jo kutsukir-

jeissä, jotka nuorille lähetimme. 

Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta olimme korostaneet jo ennen 

haastattelutilannetta. Haastattelutilanteen alussa luimme vielä tietoisesti ääneen 

suostumuksen haastatteluun ja suostumuslomake allekirjoitettiin tämän asian 

varmistamiseksi. Henkilötietolaki (1999/523) edellyttää, että tutkittavilta saadaan 

tietoon perustuva, mielellään kirjallinen suostumus. Tietoon perustuvan suos-

tumuksen avulla pyritään Kylmän ja Juvakan (2012, 149) mukaan välttämään 
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vahinkojen aiheuttamista tutkimukseen osallistuville. Haastateltavat jättivät 

myös meille sähköpostiosoitteet, joihin lähetimme tutkimuksen tulokset ennen 

julkaisua. Analysoituihin tuloksiin ei tullut muutoksia. 

Tässä tutkimuksessa haastattelimme itse tutkimukseen osallistuneet nuoret. 

Toinen meistä työskentelee ammattiopistossa ja toinen taas pystyi olemaan 

tutkijan roolissa neutraali haastattelija. Koimme itse haastattelijoina rikkaaksi ja 

hyväksi sen, että toinen edustaa ja tuntee nuorten ammatillisen koulutuksen 

opiskelun taustaa ja toinen meistä pystyi neutraalimpaan rooliin. Näkemyk-

semme mukaan jonkinasteinen tuttuus päätyi onnistuneeseen dialogiin. Metsä-

muurosen (2008, 25) mukaan tieteellinen tieto ei voi koskaan olla arvovapaata, 

vaan tuloksiin voivat vaikuttaa tekijän omaksumat käsitykset luotettavasta tie-

dosta ja todellisuudesta. 

Valitsimme haastattelupaikaksi ammattiopiston kuraattorin työhuoneen nuorten 

toiveet huomioon ottaen. Nuoret kokivat paikan löytyvän helposti, ja työhuone 

oli myös ilmapiiriltään miellyttävän neutraali. Haastattelupaikan koimme lisää-

vän luottamusta haastateltavan näkökulmasta sekä vahvistavan vapaaehtoi-

suuden ajatusta haastattelusta.  

Aineistojen tunnistettavuutta ja arkaluonteisuutta tulee pohtia erityisen tarkasti 

etenkin alaikäisten kohdalla mahdollisten seurauksien näkökulmasta. On todet-

tu, että nuorena ihmiset voivat olla estottomampia kuin aikuisiällä. (Lagström 

ym. 2010, 228.) Mahdollisuutta osallistua anonyymisti arkaluonteisia teemoja 

käsitteleviin tutkimuksiin on pidetty tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta 

tärkeänä. Samalla kyse on teemoista, joiden tutkimuksen voidaan katsoa ole-

van yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti arvokasta. (Lagström ym. 2010, 16.)  

Nuoren tutkittavan ja aikuisen tutkijan välille luottamuksellisen suhteen luomi-

nen nähdään nuorisotutkimuksessa usein eettisesti kestävän tutkimuksen kul-

makivenä. Osallistuminen tutkimukseen ei saisi haitata siihen osallistuvien nuor-

ten elämää, eivätkä sen tulokset saisi vahingoittaa nuoria. (Lagström ym. 2010, 

16.)  

Nuoria haastatellessamme kerroimme, että käytämme tulosten esittämiseen 

suoria lainauksia nuorten ajatuksista. Kerroimme, että annamme nuorille peite-
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nimet. Tulosten analysointivaiheessa havainnoimme, että peitenimet oli jätettä-

vä pois anonymiteetin ja tunnistettavuuden vuoksi. 

6 Tulokset  

Käytimme nuorten tuottamia merkityksellisiä ilmaisuja tutkimusraportissa esi-

merkkeinä aineistosta ja sen analyysista. Kylmän ja Juvakan (2012) mukaan 

tulosten raportoinnin yhteydessä esitetään lainauksia esimerkiksi haastatteluai-

neistosta, ja niillä todennetaan analyyttiset päätelmät. Raportoinnissa on käytet-

ty suoria lainauksia nuorten haastatteluista, ja ne on esitetty tekstissä kursivoi-

tuina. Lisäksi kuvasimme analyysiprosessin etenemistä kuvina selkiyttämään 

tulosten luettavuutta ja todentaaksemme analyyttiset päätelmät. 

6.1 Teemahaastetteluun osallistuneiden nuorten tausta 

Haastattelu toteutettiin viidelle nuorelle, joista kaksi oli opinnoista lukuvuoden 

2012–2013 aikana eronneita, ja kolme nuorta opiskeli parhaillaan Saimaan 

ammattiopistossa. Haastateltavat olivat palvelu- ja tekniikan alalta ja iältään 18–

21 –vuotiaita. Parhaillaan opiskelevilla sekä eronneilla opiskelijoilla oli yhdistä-

viä asioita koulutustaustassa. Niitä olivat ammattistarttiopinnot sekä ammatilli-

sen nuorisoasteen opintojen ensimmäisen vuoden opinnot. Haastateltavista 

yhdeltä parhaillaan opiskelevalta löytyi myös kokemus opintojen keskeytymises-

tä Saimaan ammattiopistosta. Kahdella eronneella opiskelijalla oli koulutustaus-

taa yhden vuoden opinnoista ja toisella muutaman päivän kestävät ammatilliset 

opinnot. Lisäksi heillä oli taustalla lukio-opintojen kokeilua sekä työmarkkinatu-

kiharjoittelua. Haastateltavista parhaillaan opiskelevista kaksi oli kolmannen 

vuoden opiskelijoita ja yksi toisen vuoden opiskelija. Eronneiden opiskelijoiden 

nykytilanteeseen liittyi työttömyyttä, osa-aika työtä ja työmarkkinatukiharjoitte-

lua. Yksi nuori käy työssä opintojen ohella. Lisäksi yhdellä parhaillaan opiskele-

valla on taustalla työmarkkinatukiharjoittelua.  
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6.2 Merkittävät peruskoulun koulu- ja oppimiskokemukset 

Merkittäviä koulu- ja oppimiskokemuksia kartoitettiin haastattelussa siten, että 

nuoret kuvasivat mieleen palautuvia merkittäviä peruskoulun oppimis- ja koulu-

kokemuksiaan. Yksityiskohtaisen analyysiprosessin eteneminen havainnollistuu 

kuvassa 3. Aineiston pelkistetyistä ilmauksista on edetty ryhmittelyn avulla vähi-

tellen yhdistäväksi pääluokaksi.  

 

Kuva 3. Merkittävät peruskoulun koulu- ja oppimiskokemukset 

Nuoret kuvasivat, että pääasiassa peruskoulu on mennyt hyvin. Kerrottiin, että 

peruskoulussa opettajien innostuneisuus on ollut myönteisenä vaikuttava tekijä-

nä koulu- ja oppimiskokemuksiin.  

Haastateltavista kaksi oli saanut erityisopetusta peruskoulun aikana, ja he ku-

vaavat saaneensa erityisopetuksen tukea lukihäiriöön ja keskittymisen vaikeu-
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teen. Yksi haastateltava kuvaa saaneensa tukea peruskoulussa koetilanteiden 

jännittämiseen. 

Haastatteluissa ilmeni, että erityisopetuksen tukea olisi kaivattu enemmän. 

Sellaista, että olisin saanut pitemmän aikaa kokeissa tai ihan niinku vaan sitä, 
että olis kerrottu selkeemmin ne asiat että jos mie kysyin niin ne useasti vaan 
kerrottiin nopeesti ja vaihettiin uusiin aiheisiin. Ei ollu niinku tietyillä opettajilla 
aikaa keskittyä miuhun mutta muita pistettiin sitte semmoseen tukijuttuun missä 
ne kävi ne tunnit  

Nuorista yksi on kokenut koko peruskoulun ajan koulukiusaamista ja kuvasi sen 

olevan merkityksellinen peruskoulun koulukokemus. Nuorista yksi koki, että on 

vaikeaa luoda uusia ystävyyssuhteita.  

Merkityksellisiksi koulu- ja oppimiskokemuksiksi nuoret kuvasivat perhetilanteen 

vaikeudet. Ne nuoret, jotka kokivat perheen vaikeuksien aiheuttavan peruskou-

lun koulu- ja oppimiskokemuksiin vaikeutta, kuvasivat perheen vaikeudeksi toi-

sen vanhemman alkoholinkäytön sekä perheen muun henkilökohtaisen ongel-

man. 

Ei ollu niin ku ketään joka olis patistanut kouluun tai niin ku yleisiin rutiineihin.  

Muuttaminen toiselle paikkakunnalle on myös vaikuttanut suuresti merkittäviin 

koulu- ja oppimiskokemuksiin. Haasteltavat kuvaavat, että he ovat saaneet tu-

kea peruskouluaikaan koulun sekä perheen ulkopuoleltakin. Tukea he ovat 

saaneet perheen vaikeuksiin ja omaan psyykkiseen vointiinsa. Koulun ulkopuo-

lista tukea nuoret muistelevat saaneensa ammatilliselta tukihenkilöltä, sihdistä, 

nuorisopsykiatrian poliklinikalta ja sosiaalitoimesta. 

Toisaalta mainittiin myös, että monenlaista tukea on tarjottu, mutta nuori ei itse 

ole halunnut minkäänlaista tukea. Nuori ei kokenut, että jokin tuki tai apu olisi 

millään tavalla tukenut häntä, vaikka kiinnostus kaikkeen oli hävinnyt. 

Alkuun se meni ihan hyvin, mut ei sitä sit enää puolen väliin jaksanu käydä ku 
tuli vähän kaikennäköstä. Miuta ei vaa kiinnostanu mikää. 
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6.3 Hyvinvoinnin, arjen ja tulevaisuuden kuvausta 

Haastateltavien nuorten terveys- ja hyvinvointikokemukset painottuivat siihen, 

että pääosin nuoret kokevat hyvää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.  

Nyt on erittäin hyvä fiilis, mie oon alkanu kuntoilemaanki ja sit sain siinä ohessa 
unirytmin kuntoon ku yksinkertaisesti on vaan niin väsyny et taju lähtee aika-
semmin ja sit aamulla jaksaa herätä aikaseen lähtee kouluun. 

Kuvassa 4 esitetään tulokset koottuina alaluokkiin, yläluokkiin ja edelleen yhdis-

täviksi pääluokiksi. 

 

Kuva 4. Hyvinvoinnin nykytilanne ja arki 

Nuoret, jotka kokivat terveyden ja hyvinvoinnin heikoksi, kuvasivat, että heillä on 

joko fyysinen tai psyykkinen vointi heikko.  

Haastatteluissa ilmeni myös, että koulupäivät lannistavat ja vaikuttavat kieltei-

sesti hyvinvointiin.  

… noh kai se on iha hyvä. Kai vähä vielkii masennusta vielä, tai emmä tiiä, mut 
enimmäkseen sitä masennusta tulee mulle koulusta. Ja sit ku on kauhee stres-
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simäärä siit koulusta. Noh masennusta sille, mut koen muuten itteni terveeks. 
Koulupäivät lannistaa. 

Haastattelija: Voitko vaikuttaa itse tilanteeseen, että olisi mukava tulla kouluun? 

Koen, että siihen ei voi vaikuttaa, koska opettajalla aina etulyöntiasema. Jos 
menee sanomaan opettajalle mitä mieltä on niin se on vaan ittelleen huonoksi. 
Pitää vaan sietää. 

Haastateltujen ammattiin opiskelevien nuorten arki koostuu opiskelupäivistä. 

Kahden eronneen opiskelijan arkeen sisältyy toisella työntekoa arkisin 8 tuntia 

ja toisella arkisin kahdesti viikossa. Arkeen sisältyy myös kaupassa käyntiä, 

kodin siivousta ja kotieläinten kanssa touhuamista. Pitääkseen yllä sosiaalisia 

suhteita nuoret tapaavat ystäviään. Haastateltavat nuoret kertoivat harrastavan-

sa pelien seuraamista, salilla käyntiä, kirjoittamista ja lenkkeilyä. 

Ajatuksia tulevaisuudesta 

Ajatuksia tulevaisuudesta nuoret kuvasivat tulevaisuuskuvina ja elämänsuunni-

telmilla. Pääasiassa nuoret näkivät itsensä työelämässä. Nuoret pohtivat, että 

kouluttautuneena työelämään pääsy olisi mahdollista. 

Työnhaku on ollut yllättävän vaikeaa, koska alaikäistä kouluttamatonta nuorta ei 
oteta töihin.  

Haen uudelle paikkakunnalle koulupaikan myötä.  

Nuorilla oli suunnitelmia tulevaisuuteen, ja ne keskittyivät kouluttautumiseen ja 

työelämään siirtymiseen tai armeijaan siirtymiseen. Ajatus tulevaisuuteen kuvat-

tiin olevan hetkessä eläminen. 

… sellaista hetkessä elämistä… 

Nuoret kokivat voivansa vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, ja esiintyneet asiat 

painottuivat työkokemukseen ja kouluttautumiseen. Parhaillaan opiskelevat pai-

nottivat, että tulevaisuuden suuntaan voi vaikuttaa suorittamalla opinnot lop-

puun. Nuoret, jotka olivat eronneet opinnoistaan, kuvasivat hankkivansa lisäko-

kemusta ja työkokemuspisteitä tulevaan yhteishakuun saavuttaakseen halua-

mansa opiskelupaikan. 

… teen kaiken voitavani … 
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6.4 Koulutuksen keskeyttämiseen vaikuttavat tekijät 

Nuoret, jotka olivat eronneet koulusta, ilmaisivat selkeimmäksi ammatillisen 

nuorisoasteen koulutuksen keskeytymiseen opintoalaan liittyvät tekijät. Nuoret 

kokivat, että opintoala ei ole tuntunut omalta, opiskeluala ei tuntunut mielenkiin-

toiselta ja alan valinnan kerrottiin olevan väärä jo hakuvaiheessa. Yhdelle am-

mattiopistossa opinnoista eronneelle nuorelle oli selkiytynyt oma ala, mutta sitä 

koulutusta ei ole vaihtoehtona Saimaan ammattiopistossa. Kuva 5 esittää opin-

tojen keskeyttämiseen vaikuttaneet tekijät ja tulokset ovat koottuina pelkistetyis-

tä ilmauksista alaluokkiin, yläluokkiin ja edelleen yhdistäväksi pääluokaksi. 

 

Kuva 5. Opintojen keskeyttämiseen vaikuttaneet tekijät 

Haastatteluissa ilmeni, että heikko peruskoulun keskiarvo on vaikuttanut oleelli-

sesti opiskelupaikan saamiseen.  

… hain joka vuosi kouluun, mut en päässy…   

Yksi nuorista oli sitä mieltä, että luottamus opettajaan on myös vaikuttanut opin-

toalan kiinnostamattomuuden lisäksi opintojen keskeytymiseen. Luottamuspu-

laa nuori kuvasi seuraavasti:  
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… en pitänyt siitä, että ne kerto muille muiden asioista. 

Opintojen keskeyttämiseen vaikuttaviin tekijöihin nuoret kuvasivat opintoalan 

vaikutusten lisäksi useita taustatekijöitä. Taustatekijöissä kerrottiin fyysisen sai-

rauden, paikkakuntaan sopeutumattomuuden, ystävien löytämisen vaikeuden, 

ja kiusaamiskokemuksen vaikuttaneen opintojenkeskeytymiseen. Lisäksi se, 

että opintoala oli ollut vanhemman toive. 

… suostutteli miut sille alalle ja … , niin se oli niinku vähä pakko. Ja kukaan ei 
tästä kuunnellu mitä mieltä mie olin. 

6.5 Kehitysehdotukset 

Nuorilta kartoitettiin kehitysehdotuksia keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn 

tehostamiseen. Kehitysehdotukset on jaoteltu tulosten analyysivaiheessa usei-

den otsikoiden alle. Kehitysehdotuksiin edetään toteutuneista tukimuodoista ja 

niiden kokemuksista kehitysehdotuksiin. Kehitysehdotukset on analysoitu yh-

teishakuun liittyvistä ehdotuksista edeten ryhmäytymiseen liittyviin ehdotuksiin 

ja siitä jälleen syventyen koulutuksen sisältöön ja läpäisyn tehostamiseen. Lo-

puksi esitetään kouluttautumiseen kannustavat, motivoivat ja esteelliset tekijät. 

Toteutuneet tukimuodot toisen asteen opinnoissa 

Haastatteluissa selvitettiin, millaisista tukitoimista opiskelijat ovat saaneet tukea 

ammatillisen koulutuksen aikana. Tukimuodoilla tarkoitetaan opiskelijahuollon 

tukea sekä erityisopetuksen järjestämiseen liittyviä tukimuotoja.  

Haastateltavat kertovat saaneensa tukea opiskeluun koulun opiskelijahuollon 

henkilöstöltä. Tukea opiskeluun, opintosuunnitelmiin ja hyvinvointiin haastatel-

tavat ovat saaneet ryhmänohjaajan lisäksi terveydenhoitajalta, kuraattorilta ja 

opinto-ohjaajalta. Nuoret kuvaavat saaneensa erityisopetusta lukihäiriöön, jos 

ovat halunneet. Nuoret ovat kokeneet saaneensa tukea HOJKSista, joka tarkoit-

taa henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelma. Oma räätä-

löity lukujärjestys on auttanut opinnoissa etenemistä.  

Haastateltavilta kysyttiin apukysymyksen avulla kokemuksia toteutuneista tuki-

muodoista ja niiden riittävyydestä. Kuva 6 esittää tulokset toteutuneiden tuki-
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muotojen kokemuksista ja ne ovat koottuina alaluokkiin, yläluokkiin ja edelleen 

yhdistäväksi pääluokaksi. 

 

Kuva 6. Kokemukset toteutuneista tukimuodoista 

Haastattelujen mukaan ryhmänohjaaja on puuttunut riittävän ajoissa poissaoloi-

hin. Ne nuoret, joille on toteutettu erityisopetuksen tukea ammatillisten opintojen 

aikana, kokevat tuen olleen oikea-aikaista ja riittävää. Nuoret kuvaavat saaneen 

tukea oppimiseen myös oppitunneilla olleelta avustajalta.  

Aika paljonkin oon saanu itseasiassa … ku niihin ongelmiin alko pikkuhiljaa jo 
tottua ja halus löytää ratkaisua niihin et pääsis keskittymään niin ku arkeen ja 
kouluun   

Halu, ensin yrittää itse tuli myös esiin.   

Haluan ensin itse kokeilla ja pyytää vasta sitten apua 

Nuoret kuvasivat erityisopetukseen liittyvän kokemuksen siitä, että opettaja ei 

ymmärrä, mitä nuoren oma oppimisvaikeus tarkoittaa käytännössä. 

.. en esimerkiks selostettuja kysymyksiä ymmärrä ja miulle pitää ne  kertoa 
ja vääntää rautalangasta ne, mut opettajall voi monesti  mennä hermo just 
siin kohtaa et kun miulle pitää näyttää se, et pys tyn ite tekee sen tai just miun 
pitää ite päästä tekee se, et ope kat sois siinä vieressä ku teen sen (työtehtä-
vän)  
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Haastatteluissa kuvattiin, että opettaja on käyttänyt mahdollisia opiskelijahuollon 

tukimuotoja pelotteena. 

… pelotteena, et jos ei käy koulua kunnolla ni sit siirrytään seuraavalle asteelle 
ja sieltä tulee joku henkilö neuvottelemaan asiasta. Meitä tavallaan pelotellaan 
sillä et meijät erotetaan koulusta jos myö ei opiskella kunnolla. Että se on 
enemmänkin meijän alaa kohtaan pelote ku et se olis hyvä asia et sais apua 
jostain tämmösiin asioihin.  

 

Kehitysehdotukset yhteishakuun 

Nuoret toivat esiin kehitysideoita ja ehdotuksia koulutuksen yhteishakuvaihee-

seen. Nuoret, jotka eivät hae suoraan peruskoulusta toisen asteen opintoihin, 

toivovat, että eri opiskeluvaihtoehdoista ja opintoalojen pistevaatimuksista ker-

rottaisiin enemmän työvoimatoimistossa. He toivoivat, että heidät ohjattaisiin 

sellaiseen koulutukseen, jonka avulla työllistyisivät työelämään. Haastattelujen 

mukaan nuoret toivovat saavansa täsmällistä tietoa eri koulutusalavaihtoehdois-

ta ja opiskelumahdollisuuksista, pistevaatimuksista sekä siitä miten ja millä ta-

voin pisteitä voi kerryttää haluamalleen opintoalalle. 

Kaikki nuoret kokivat, että peruskoulussa täytyisi saada perusteellisempaa tie-

toa ammatillisten opintojen opiskelusta. He toivoivat, että opintoaloista kerrottai-

siin yläkouluaikaan perusteellisemmin. Toiveena oli myös saada perusteelli-

sempaa tietoa alan työskentelystä ja työpaikkamahdollisuuksista. 

Meillä oli suurin osa aloista josta myö ei tiedetty yhtään mitään. Että se oli vaan 
silleen et katottiin listasta mikä kuulostaa hauskalta alalta ja sinne haettiin 

Haastattelujen mukaan tärkeää olisi myös se, että nuori saisi itse valita oman 

opintoalan hakuvaiheessa.  

Näkemystä esiintyi myös siihen, että peruskoulun poissaolot olivat vaikuttaneet 

yhteishaun opintoalahakutoiveisiin ja yhteishakuun suhtautumiseen. Peruskou-

lulainen ei aina tiedä alaa, mihin hakeutuisi opiskelemaan, ja yhteishakuun laite-

taan sattumalta joku hakutoive. 
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… mie en edes tienny mihin mie haen sillo ysillä ku mie olin sillo pois. Mie olin 
jossai rilluttelemassa kavereiden kaa ni sit soitettii et on yhteishaku ja myö juos-
tiin sinne koululle ja tehtii se yhteishaku, johokii vaa laitettii. 

 

Kehitysehdotukset ryhmäytymiseen 

Opiskelujen aloitukseen liittyvään ryhmäytymiseen esitettiin useita kehitysehdo-

tuksia. Kuva 7 havainnollistaa nuorten tuottamat kehitysehdotukset ryhmäyty-

miseen. 

  

Kuva 7. Kehitysehdotuksia ryhmäytymiseen 

Haastateltavien mukaan opiskelujen alkaessa ryhmäytymisen koetaan kannus-

tavan koulutukseen osallistumiseen. Ystävien merkitys ja hyvät sosiaaliset suh-

teet vaikuttavat olennaisesti ammatillisessa koulutuksessa pysymiseen. Haas-

tatteluissa ilmeni, että kouluttautumiseen kannustaa se, että saisi jonkinlaisen 

tutkintotodistuksen, ja näin ollen ryhmäläisten sosiaalisten suhteiden merkitys 

kouluviihtyvyyteen koettiin tärkeäksi. Nuoret, jotka olivat aloittaneet opinnot 

myöhemmin kuin muut, tullut opiskelijoiksi esimerkiksi jälkihaussa, kokivat, että 

ryhmään on vaikeaa päästä mukaan. 

… ensimmäinen vuos on se tärkein vuos ja siinä katotaan ne ystävät sun muut, 
niin sillo just pitäis enemmäkseen hankkiii vaik kouluun jotain pelei jos vois pu-
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huu toisille … Enemmän tehtäis ryhmissä ja niitä ryhmiä, pakka sekotettais, jol-
loin se olisi helpompaa.  

… ni sillon siellä ryhmäytymispäivillä luokka jaettiin kahtia ku oli niin paljon ni se 
ei miusta oo järkevä idea koska luokan pitäis olla yhtenäinen. 

 

Kehitysehdotukset koulutuksen sisältöön 

Haastateltavat toivoivat peruskoulussa saavansa konkreettisempaa ja perus-

teellisempaa tietoa ammatillisten opintojen opiskeluun ja työelämään, mutta 

yhtäläisiä toiveita tuli myös toisen asteen opiskeluun.   

Kouluihin järjestettäisiin enemmän työelämässä olevia kertomaan todellisesta 
työstä sekä työnhakutaitojen käytännön harjoittelua. 

Kuvassa 8 on esitetty nuorten tuottamat kehitysehdotukset koulutuksen sisäl-

töön. 

 

Kuva 8. Kehitysehdotukset koulutuksen sisältöön 
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Nuoret toivoivat enemmän käytännön opetusta ja työharjoittelua ensimmäisenä 

opiskeluvuonna, esimerkiksi sen vuoksi, että olisi helpompaa saada kesätyö-

paikka. 

Haastattelujen mukaan nuoret haluavat ajantasaista opetusta. Kokemusta ku-

vattiin siten, että koulussa opetetut asiat ja työelämän käytäntö eivät kohtaa. 

Nuoret toivovat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista, enemmän käytännön 

opetusta ja vähemmän teoriaa. He toivovat työelämäpainotteisuutta. Nuoret 

toivoivat myös markkinoinnin lisäämistä ja koulutusvaihtoehdoksi lastenohjaajan 

koulutusta. 

Kehitysehdotuksia läpäisyn tehostamiseen 

Nuorilta kartoitettiin läpäisyn tehostamiseen liittyviä kehitysehdotuksia (kuva 9). 

Heiltä kysyttiin työelämän toiveen mukaan tutkinnon suorittamisen ajan, eli kol-

me vuotta kestävän opiskeluajan sopivuutta. Pääasiassa nuoret olivat sitä miel-

tä, että tämänhetkinen ammatillisen tutkinnon suorittamisen aika kolme vuotta 

on sopiva. Näkemyksiä tuli myös siitä, että opiskeluaika voisi olla pidempikin. 

Opiskeluaika voisi olla neljä vuottakin ja viimeinen vuosi voisi olla työharjoittelua 
ja se olisi niin sanottu siirtymävaihe 

Opiskeluaika kolme vuotta on liian lyhyt, jos haluaa oppia vielä enemmän 
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Kuva 9. Kehitysehdotuksia läpäisyn tehostamiseen 

Yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen nuoret toivoivat enemmän huomioin-

tia.  

Ne, jotka on opiskellu jo jonkun alan tai osan siitä niin atto (=ammattitaitoa täy-
dentävät tutkinnon osat) aineet voisi jättää pois, ainoastaan työtunnit pakollisiksi 
ja muu omaan alaan liittyvät asiat  

Pääsääntöisesti haastateltavat eivät olleet tietoisia aiempien opintojen tai työ-

kokemuksen hyödyntämisestä nykyisiin opintoihin.  

Nuoret näkivät, että läpäisyä voisi tehostaa koulupäivien pidentämisellä ja vaih-

toehtoisten opintojen mahdollistamisella. 

… muun muassa iltakursseja  

… pidempiä koulupäiviä (8h/pv), sais sellaisen työrutiinin 
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Kouluttautumiseen kannustavat ja motivoivat tekijät 

Halusimme myös selvittää, mitkä tekijät kannustavat ja motivoivat nuorta koulut-

tautumiseen. Kesätyöpaikka koettiin motivoivana tekijänä ammatillisten opinto-

jen suorittamiseen. 

…mie keväällä hain kesätyöpaikkaa oman alan yrityksestä … ja mie pääsin sin-
ne ja sehän oli semmonen käännekohta täs koulun käynnissä et mie tykästyin 
tähän alaan ihan hirveesti  

Kouluttautumiseen kannustavaksi tekijäksi haastateltavat kuvasivat ammatilli-

sen tutkinnon saavuttamisen ja rahan. Tällä he tarkoittivat sitä, että rahaa saa 

opintojen aikana, eli opintotukea ja tutkinnon suorittamisen jälkeen pääsee siir-

tymään työelämään, josta saa palkkaa. Tutkintotodistuksen saavuttamisen koe-

taan olevan erittäin tärkeä kannustava tekijä opiskeluun. Nuoret mieltävät, että 

ilman tutkintotodistusta ei ole pääsyä työelämään. 

Työpaikan saaminen oli uskomattoman vaikeeta, että se oli käytännössä   ma-
hotonta ellei sitten jonku työharjottelun kautta jollain ihmeellisellä tavalla pääse 
sitten oikeeseen työsopimukseen ja oppisopimukseen on aika vaikee hakea.  

On hyvin mahollista et ei välttämättä omalta alalta saa töitä mut kyllähän sitä 
jostain sit saa kun on se koulutus käyty johonkin 

Haastatellut kokivat läheisten ja ystävien tuen kannustavan kouluttautumiseen, 

mitä he pitivät merkittävänä. Yleistiedon saaminen, jatko-opintomahdollisuus ja 

sosiaalistuminen koettiin myös motivoivaksi tekijäksi kouluttautumiseen. Sosiaa-

listumisella tarkoitettiin tässä yhteydessä sitä, että saa uusia kavereita ja että on 

osa yhteisöä, muita opiskelijoita.  

Motivaatio koulunkäyntiin kuvattiin kehittyvän ensimmäisen opiskeluvuoden ai-

kana.  

Eka vuos oli vähän sellanen et miten tää lähtee menemään et onks täs sit mitää 
järkee näin vanhana lähtee kouluun. Et mielummin hakee sit virallista työpaik-
kaa, mut sitte siinä joulun jälkeen alko se motivaatio löytyy siihen et alko tottu-
maan siihen koulussa käymiseen. Ku on ollu suunnilleen viis vuotta välii et ei 
ollu koulussa ni se motivaatio ja kynnys tulla kouluun oli paljon suurempi ku ai-
kasemmin. 
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Esteet koulutukseen osallistumiseen 

Haastateltavilta kartoitettiin apukysymyksen avulla myös koulutukseen osallis-

tumisen mahdollisia esteitä. Nuorten mukaan esteenä koulutukseen osallistumi-

seen ovat olleet liian suuret pistevaatimukset opintoaloille, joille haluaisi hakeu-

tua opiskelemaan. Esteeksi koettiin myös heikko peruskoulun keskiarvo, joka 

vaikuttaa edellä kuvattuun esteeseen. Esteeksi nähtiin myös teorian opiskeluun 

ajoittainen keskittymisen vaikeus sekä oma jaksaminen, itsestä huolehtiminen. 

… ei jaksa oikein aina välittää 

6.6 Projektiryhmien toimenpide-ehdotukset 

Tässä tutkimuksessa nuorten tuottama kokemuksellinen tieto saatettiin käytän-

nön tasolle siten, että esitimme sisällön analyysillä tiivistetyn kokemustiedon 

työelämään, eli projektiryhmiin Benchmarking-työryhmään ja Tehoa opiskeluun 

– Teho-projektin projektipäällikölle.  

Olimme suunnitelleet käyttävämme tässä tilaisuudessa Learning café työsken-

telymenetelmää. Esimerkiksi Learning café työskentelymenetelmän isompi ver-

kosto saadaan toimimaan ja kehittämään uutta pienempiä ryhmiä aktivoimalla. 

Learning café -menetelmä tukee muun muassa ratkaisujen löytymistä vaikeisiin 

kysymyksiin ja yhteisen ymmärryksen syntymiseen. (Verkostojohtamisen opas 

2010.)  

Esittelimme projektiryhmille kyseistä menetelmää, joka oli tuttu kaikille. Pää-

dyimme soveltamaan menetelmää viiden toisilleen tutun osallistujan kesken. 

Sovimme, että toinen meistä opinnäytetyöntekijöistä kirjaa tietokoneelle projekti-

ryhmien tuottamat konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla nuorten tuottamat 

kehitysehdotukset siirtyvät käytäntöön. Kirjatut toimenpiteet olivat kaikkien näh-

tävissä heijastinkankaalla. Projektiryhmät miettivät tärkeimmät kehittämisen 

kohteet käytäntöön saatettaviksi, ja ne muodostuivat seitsemästä osa-alueesta: 

yhteishaku ja peruskoulu yhteistyö, työelämäkontaktien lisääminen, ryhmäyty-

minen, aiempien opintojen huomiointi ja monimuotoisten opintojen mahdollista-

minen, tukitoimet, viestittäminen ja Wilma-järjestelmän hyödyntäminen. Projekti-
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ryhmistä TEHO-projekti jatkaa työskentelyssään nuorten tuottamien kehityseh-

dotusten jalkauttamista.  

Yhteishaku, peruskouluyhteistyö 
Ammattiin opiskelevia nuoria ”läsnäolijoiksi” peruskouluille (osa työssäoppimista)  
Peruskoulun opinto-ohjaajien ammatillisten opintojen tuntemuksen lisääminen 
Ammatillisten opintojen opinto-ohjaaja peruskouluihin kevätlukukaudeksi  nivel-
vaiheen yhteistyön kehittäminen ja tuttu opinto-ohjaaja vastassa syyslukukaudella am-
matillisissa opinnoissa 
 
 
Työelämäkontaktien lisääminen ensimmäisenä opiskeluvuonna 
Ensimmäisenä vuonna työssäoppimista (2-4 viikkoa) 
Ensimmäisenä opiskeluvuonna lyhyt harjoittelu (työhön tutustuminen), ja harjoittelu 
jatkuisi samassa paikassa seuraavana lukuvuonna 
Työelämän pelisääntöjen kannustava kehittämisote 
Työelämätaitojen ja työelämän todellisuudesta kertomaan työelämän edustaja 
Tuetaan ryhmänohjaajaa toteuttamaan yritysvierailuja 
Opiskelupäivien / -tuntien hyödyntämiseen työelämän yhteydet, esim. 3 päivää koulua 
ja 2 päivää koulua 
Opintojen alku käytäntöpainotteista 
 
 
Ryhmäytyminen 
Ryhmäytymiseen kiinnitettävä erityistä huomioita niiden kohdalla, jotka opiskelevat 
toista alaa 
4.vuoden opiskelijoiden huomiointi (opiskelijalla on usein oma suunnitelma ja ei ryh-
mää, johon kuuluisi) 
 
 
Aiempien opintojen huomiointi ja monimuotoisten opintojen mahdollistaminen 
Selkeä ohjeistus henkilöstölle 
 
 
Tukitoimet 
Vahvuuksien kautta tukitoimiin (ei heikkouden) 
 
 
Viestittäminen 
Viestittämisen muoto myönteisemmäksi. 
mm. Wilma-kirjeet ja viestit. Jämäkästi, mutta positiivisesti 
 
 
Wilman hyödyntäminen  
Tiedonhakumenetelmäksi (keino pelisääntöjen ylläpitämiseen) 
Ryhmänohjaajan kyselyt ryhmälle (pienet kyselyt) 
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7 Pohdinta 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tämän tutkimuksen kaikissa vaiheissa, aineiston hankinnassa, käsittelyssä ja 

raportoinnissa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä, kuten rehellisyyttä, huo-

lellisuutta ja avoimuutta. Tutkimuksellista tarkkuutta ja luotettavuutta tukee se, 

että tutkimusprosessin loppuvaiheissa luimme huolella päiväkirjamerkinnät ja 

varmistimme, ettei mitään merkittävää jäisi pois tutkimusraportista. 

Tutkimusaineiston yhteydessä luottamus merkitsee tutkittavan luottamusta sii-

hen, että aineistoa käytetään, käsitellään ja säilytetään lupausten mukaisesti. 

Kaikille - myös nuorille ja alaikäisille - tulee kertoa mahdollisimman selkeästi, 

mistä tutkimuksessa on kyse, mikä rooli on haastattelijalla ja miten haastatelta-

van kertomia tietoja käytetään. (Lagström ym. 2010, 225.) Käsittelimme haasta-

teltavilta saamamme aineiston luottamuksellisesti. Kerroimme haastateltaville, 

että analysoinnin jälkeen tuhoamme nauhoitukset ja aukikirjoitetut haastattelut 

sekä sen, että haastattelumateriaalia käytetään vain tähän tutkimukseen. Haas-

tattelutilanteessa katsoimme tärkeäksi, että loimme rennon, luotettavan, avoi-

men ja keskustelevan ilmapiirin. 

Teemahaastattelu osoittautui sopivaksi aineistonkeruumenetelmäksi tulosten 

saamiseksi. Tutkimuksen uskottavuutta lisäävät nuorten haastateltavien myön-

teinen osallistuminen ja projektiryhmien sekä työelämän vastaanottavainen 

asenne nuorten kokemusten hyödyntämiseen. Teemahaastattelut tuottivat nuor-

ten kokemaa, laadullista ja kokonaisvaltaista tietoa Saimaan ammattiopisto 

Sampoon. Yksilöllisten haastattelujen avulla saatiin tietoa vaikeasta aiheesta, ja 

tieto kerättiin hyvällä vuorovaikutuksella niiltä nuorilta, jotka ottivat haasteen 

vastaan ja kertoivat avoimesti ajatuksia tutkimuskysymyksiin. 

Toteutimme viisi onnistunutta nuoren teemahaastattelua, ja yhdenkin nuoren 

kokemuksen kuvaaminen tuottaa tärkeää tietoa aiheesta, eikä sitä voida pitää 

merkityksettömänä. Tapaustutkimuksen tarkoituksena ei ole tuottaa tilastollisia 

yleistyksiä (Eriksson & Koistinen 2005, 34). Kutsutuista haastatteluihin saapui 

viisi nuorta. Seitsemän nuorta ei saapunut, joten kysymykseksi jää, olisivatko 

juuri näiden nuorten haastattelut vaikuttaneet saatuihin tuloksiin.  
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Tutkimuksessamme voidaan arvioida sitä, olisiko postikysely tiedonkeruumene-

telmänä tavoittanut enemmän niitä nuoria, joita emme tavoittaneet haastattelui-

hin. Toisaalta voidaan arvioida sitä, olisiko kyselylomakkeella toteutettu tiedon-

keruu tuottanut näin intensiivistä tietoa tutkimuskysymyksiin.  

Tutkimusprosessin kuvauksella olemme pyrkineet tuomaan lukijalle selkeyttä ja 

luotettavuutta tämän tutkimuksen toteutuksesta. Hirsjärven ym. (2009) mukaan 

tutkimuksen prosessin ja sisällönanalyysin kuvausten esille tuominen luo tutki-

mukselle uskottavuutta ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi olemme säilyttäneet tutki-

muksen raportoinnissa luotettavuuden siten, että olemme tuoneet nuorten tuot-

tamat kehitysehdotukset sekä projektiryhmien tuottamat toimenpide-ehdotukset 

julki kunnioittaen heidän omaa kieltään ja ajatustaan. 

Tutkimuskysymyksistä voidaan arvioida myös sitä, olisiko tutkimuksessa voinut 

hyödyntää esimerkiksi toimintatutkimuksen yhdistämistä tapaustutkimukseen. 

Toimintatutkimuksellinen (Laine ym.  2007) ote tarvitsee aineiston keräämisen 

ja havainnoinnin lisäksi tiivistä osallistumista tutkimusprosessiin. Näin ollen tut-

kija osallistuu kohteensa toimintaan, havainnointiin ja jatkuvaan arviointiin. Täs-

sä tutkimuksessa toinen tutkijoista osallistui ja osallistuu jatkossakin projekti-

ryhmien työskentelyyn, joten tapaustutkimuksen ja toimintatutkimuksen yhdis-

täminen olisi ollut mahdollista siinä tapauksessa, että tutkimuksen tekemiseen 

olisi tehty jatko. Tavanomaisesti tapaustutkimuksen toiminnan arviointi tapahtuu 

sitten, kun toiminta tutkimuskohteessa on päättynyt. (Laine ym. 2007.) 

7.2 Tutkimustulosten tarkastelu 

Tutkimuksen tavoitteena on jalkauttaa nuorten kokemuksellinen tieto ja projekti-

ryhmien konkreettiset toimenpiteet Saimaan ammattiopisto Sampoon ammatil-

listen opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. Tutki-

muksesta on hyötyä koulutuksen järjestäjälle, yhteiskunnalle ja nuorten parissa 

työtä tekeville. Yhteiskunnallisesti tämän tutkimuksen tuottamaa tietoa voi so-

veltaa myös mietittäessä uudenlaisia ratkaisuja koulutus- ja palvelujärjestel-

mässä.  

Merkittävät peruskoulun koulu- ja oppimiskokemukset. Haastateltujen nuor-

ten peruskoulukokemukset olivat pääasiassa mukavia muistoja. Ne nuoret, jot-
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ka olivat kokeneet peruskoulun menevän huonosti, kokivat siihen vaikuttaneen 

erityisesti perheen vaikeuksien ja koulukiusaamiskokemuksen. Voitaneen tode-

ta, että jos näitä tekijöitä ei olisi ollut, nuorten peruskoulun oppimismenestys 

olisi ollut parempi.  

Valtaosa Suomen nuorista kuuluu perheisiin, joiden hyvinvoinnin edellytykset 

ovat säilyneet kohtuullisina. Perheiden tukena toimii myös riittävä yhteiskunnan 

sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen verkosto. Yhteiskunnan kulttuurinen ja 

rakenteellinen muuttuminen 1960-luvulta lähtien on muuttanut nuorten edelly-

tyksiä yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Etenkään koulutuksen, ammatin ja työn 

valinta ei ole enää entisellä tavalla hallittavissa. Kulutus-, koulutus-, harrastus- 

ja matkustamismahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Mediat ja tietoverkot tar-

joavat uusia mahdollisuuksia tiedon ja sosiaalisten kontaktien maailmaan. Sa-

manaikaisesti, kun yksilön itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ovat suurem-

mat kuin koskaan aiemmin, ovat myös sosiaaliset riskit kasvaneet. Esimerkiksi 

muuttoliike kasvukeskuksiin, perinteisten lähiyhteisöjen purkautuminen sekä 

niiden merkityksen heikentyminen ovat hajottaneet perheitä ja sukuja, mikä on 

heikentänyt perinteistä vastuunkantoa lasten ja nuorten kasvatuksessa. (Linna-

kangas & Suikkanen. 2004, 25–28.) 

Koulutuksen keskeyttämiseen vaikuttavat tekijät. Selkein tekijä opintojen 

keskeyttämiseen kokemuksen omaavilla nuorilla on ollut epämieluinen opinto-

ala. Opintoala ei ole tuntunut omalta tai sitten ala on ollut väärä jo hakuvaihees-

sa.  Vehviläisen ja Koroman (2013, 28-29) tutkimusraportissa opintojen keskeyt-

tämisen nähtiin liittyvän ennemminkin siihen, että todellisuudessa harva amma-

tilliseen koulutukseen tuleva nuori tietää haluavansa tietylle alalle. Tämän vuok-

si koulutuksessa tulisi ohjata ja motivoida opiskelijoita alasta riippumatta.  

Opintojen keskeyttämiseen liittyviä niin sanottuja taustatekijöitäkin nuoret kuva-

sivat olevan useita: muun muassa se, että ala oli vanhemman toive, luottamus-

pula opettajaan, fyysinen sairaus. Myös Vehviläisen ja Koroman (2013) mukaan 

opintojen keskeytyminen on tyypillisesti usean asian summa. 

Hyvinvoinnin, arjen ja tulevaisuuden kuvausta. Haastateltavat nuoret kokivat 

pääosin hyvää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nuoret kuvasivat hyvinvoinnin 
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nykytilaan vaikuttavan myönteisesti hyvän terveydentilan, hyvän ravitsemuksen 

ja liikunnan. Haastateltavien nuorten arkeen kuuluu tavallisia asioita, kuten 

opiskelua tai työntekoa, harrastuksia ja muuta vapaa-ajanviettoa. 

Ne nuoret, joiden hyvinvointi ei ollut hyvä, kuvasivat siihen liittyvän fyysisen sai-

rauden ja psyykkisen voinnin. Yksi nuorista kuvasi, että koulupäivät lannistavat, 

ja hänen kokemuksensa on se, ettei siihen voi itse vaikuttaa. Haastateltavan 

mukaan opettajille ei voi mennä sanomaan jotakin itseään haittaavaa asiaa, ja 

yksi haastateltava totesikin, että tilannetta pitää vain sietää. 

Tulevaisuuden ajatuksia nuoret kuvasivat tulevaisuuskuvina ja elämänsuunni-

telmilla. Haastateltavat nuoret näkevät itsensä kouluttautuneina ja työelämässä. 

Kaikki suunnitelmat pohjautuivat selkeästi kouluttautumiseen ja työntekoon. 

Nuoret kokevat, että omaan elämään voi vaikuttaa omilla valinnoillaan, ja nämä 

nuoret ovat valmiita tekemään kaiken voitavan tulevaisuuden suunnitelmien 

toteutumiseksi. Näiden nuorten toiminta ja ajatukset vahvistavat sitä, että nuo-

ret, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa, ovat todella aktiivisia saavuttamaan it-

selleen selkiytyneen opiskelualan.  

Tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat kaikki löytäneet omanlaisensa 

suunnan ja tavoitteet elämäänsä. Vaikka tutkimukseen osallistuneiden nuorten 

taustalta löytyi useitakin opiskelujen aloituksia tai kokeiluja, niin silti näistä nuo-

rista on selkeästi havaittavissa se, että he tekevät voitavansa saavuttaakseen 

mieluisen opiskelupaikan. Heillä on realistinen kuva opiskeluvaihtoehdoistaan ja 

kyvyistään. Se voi johtua haastatteluun osallistuneiden nuorten elämänkoke-

muksista. Elämänkulku (Kuronen 2010, 62) jäsennetään ikävaiheiksi, joihin si-

joittuu normien mukaisia tai ennakoimattomia siirtymiä, merkittäviä elämänko-

kemuksia tai käännekohtia. Nämä muutokset vahvistavat identiteettiä, muutta-

vat henkilökohtaisia käsityksiä itsestä ja suuntaavat elämänkulkua.  

Kehitysehdotukset. Haastateltavat nuoret tuottivat useita kehitysehdotuksia 

ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. 

Kehitysehdotukset analysoitiin tuloksissa toisen asteen aikana toteutuneista 

tukimuodoista edeten yhteishakuun, ryhmäytymiseen, koulutuksen sisältöön ja 

läpäisyn tehostamiseen liittyviin kehitysehdotuksiin. 
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Haastateltavat nuoret ovat kokeneet saavansa riittävästi tukea ja apua toisen 

asteen opintoihinsa. Haastatteluun osallistuneen nuoren kokemus siitä, että 

opettaja oli puuttunut ajoissa poissaoloihin, on ollut hyvä kokemus. Opettaja 

tarttui tilanteeseen varhaisessa vaiheessa ja auttoi eteenpäin. Nuoret, jotka oli-

vat saaneet tukea erityisopetuksesta omaan oppimiseensa, ovat kokeneet tuen 

olleen riittävää ja saaneensa tukea halutessaan. Kuitenkin kehittämistä erityis-

opetukseen haastateltavat toivoivat, että opettaja ymmärtäisi, mitä tietty oppi-

misvaikeus käytännössä tarkoittaa.  

Haastatteluun osallistui myös nuoria, jotka eivät olleet tietoisia opiskelijahuollon 

tukipalveluista tai käyttäneet niitä opintojensa aikana. Haastatteluissa esiintyi 

näkemys siihen, että oma opettaja on käyttänyt mahdollisia opiskelijahuollon 

tukipalveluja pelotteena omalle opiskelijaryhmälle. Näkemyksemme mukaan 

opiskelijahuollon tukipalveluja ei tule käyttää pelotteina esimerkiksi sen vuoksi, 

että joskus jollakin voi olla tarve tukimuotojen tarpeeseen, ja jos oma opettaja 

on pelotellut asialla, niin nuoren kynnys ottaa yhteyttä on vaikeaa. Tämä asia 

nousi kehittämisenkohteeksi projektiryhmissä, siten että projektien edustajat 

haluavat vaikuttaa peloteasenteeseen asenteella vahvuuksien kautta tukitoi-

miin.  

Nuoret toivovat kehitystä ammatilliseen koulutukseen hakeutumisvaiheeseen eli 

yhteishakuun. Nuoret toivovat saavansa enemmän konkreettisempaa tietoa 

opintoaloista ja niiden yhteishakuun liittyvistä vaatimuksista. Nuoret toivovat, 

että heidät ohjataan sellaiselle opiskelualalle, josta työllistyy. Nuoret kokivat, 

että peruskoulussa täytyisi saada enemmän tietoa ammattiin opiskelusta, alan 

työskentelystä ja työpaikkamahdollisuuksista. 

Projektiryhmät nostivat yhdeksi kehittämisen kohteeksi yhteishaun ja pohtivat, 

että ammattiin opiskelevia nuoria voisi mennä läsnäolijoiksi peruskouluihin, ja 

se voitaisiin osoittaa osaksi työssä oppimista. Projektiryhmä toi myös esiin, että 

jatkossa on kiinnitettävä huomiota peruskoulujen opinto-ohjaajien ammatillisten 

opintojen tuntemuksen lisäämiseen.  

Ryhmäytymisen merkitys. Tulosten perusteella opiskelijaryhmän ryhmäytymi-

sellä näyttää olevan suuri vaikutus matillisten opintojen läpäisyyn. Tulosten mu-
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kaan useat nuoret haluavat, että opiskelijaryhmän ryhmäytymiseen kiinnitettäi-

siin enemmän huomiota ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tulokset osoitta-

vat, että ne nuoret, jotka ovat tulleet ryhmään myöhemmin, eivät ole päässeet 

mukaan ryhmän toimintaan. Ryhmäytymiseen on kiinnitettävä huomiota aina 

uuden ryhmän aloittaessa toimintaansa, ja myös silloin, kun opiskelijaryhmään 

tulee uusi jäsen. Vehviläisen ja Koroman (2013, 48) tutkimusraportissa koroste-

taan, että ryhmäytymisprosessin tukeminen on vahvasti läpäisyä edistävä tekijä. 

Niillä opintoaloilla, joissa on hyvä henki ja opiskelijoista välitetään, on läpäisy 

parempaa verrattuna niihin opintoaloihin, joissa opiskelijoita ei kohdata myön-

teisessä mielessä. Ryhmäytyminen ja ammatti-identiteetin tukeminen koetaan 

keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden keskeisenä läpäisyä tehostavana 

tekijänä.  

Projektiryhmät toivat esiin toimenpide-ehdotuksiin ryhmäytymisen kehittämisen. 

Nuorten tuottamien kehittämiskohteiden lisäksi projektiryhmät toivat esiin, sen 

että ryhmäytymiseen on kiinnitettävä erityistä huomioita niiden opiskelijoiden 

kohdalla, jotka ovat jo aiemmin keskeyttäneet opinnot ja ovat aloittaneet uudel-

leen opiskelut jollakin toisella koulutus alalla. Sekä neljännen vuoden opiskeli-

joiden kohdalla, koska heillä on usein oma opiskelusuunnitelma mutta ei omaa 

ryhmää, johon kuuluisi. 

Kehitysehdotukset koulutuksen sisältöön ja läpäisyn tehostamiseen. Sel-

keäksi kehittämisen kohteeksi tuloksissa nousi se, että nuoret toivovat saavan-

sa työelämäpainotteista opiskelua. Nuoret toivovat ammatillisen käytännön ope-

tuksen lisäämistä ja työharjoittelun lisäämistä. Työvaltaisen (Vehviläinen & Ko-

roma 2013, 42-43) oppimisen avulla tavoitellaan opiskelijoiden oppimisen hel-

pottamista ja tätä kautta läpäisyn tehostamista. Vehviläisen ja Koroman tutki-

mukseen osallistuneet ovat maininneet työvaltaisuuden tärkeäksi opiskelumoti-

vaatiota edistäväksi tekijäksi. Yhä kuitenkin työvaltaisuuttakin tärkeämmiksi teki-

jöiksi nousivat esiin hyvä ilmapiiri ja yhteishenki sekä monipuolinen opetus. 

Työelämäpainotteisuus muodostui projektiryhmien jalkauttamistyöksi siten, että 

projektiryhmät miettivät työelämäkontaktien lisäämistä ensimmäisenä opiskelu-

vuonna: ensimmäisenä vuonna työssä oppimista (2-4 viikkoa), ensimmäisenä 

opiskeluvuonna lyhyt harjoittelu (työhön tutustuminen), ja harjoittelu jatkuisi sa-
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massa paikassa seuraavana lukuvuonna. Projektit tukevat ryhmänohjaajaa 

omassa toiminnassaan toteuttamaan yritysvierailuja ja kannustavat työelämä-

edustajia kertomaan työelämätaidoista ja työelämän todellisuudesta. 

Haastateltavat nuoret eivät pääsääntöisesti olleet tietoisia aiempien opintojen 

tai työkokemuksen hyödyntämisestä nykyisiin opintoihinsa. Nuoret toivoivat yk-

silöllisiä opintopolkuja ja vaihtoehtoja opiskeluun muun muassa iltakursseina. 

Vehviläisen ja Koroman (2013) tutkimusraportissa tuodaan esiin pedagogisia 

ratkaisuja ja opetusjärjestelyjä, joiden avulla läpäisyä voitaisiin tehostaa amma-

tillisessa opiskelussa. Näitä ovat tutkinnon suorittamisen joustavoittaminen ja 

yksilölliset opintopolut, työvaltaiset opetusmenetelmät sekä sosiaalisen median 

hyödyntäminen opiskelussa. Tätä tukee myös Opetusministeriön Kehittämis-

suunnitelma 2007-2012 (2007), jossa todetaan, että ammatillisen perustutkin-

non suorittamismahdollisuuksia on tarpeen monipuolistaa. Kehittämissuunni-

telmassa ensisijaisena tavoitteena on perustutkinnon suorittamisen edistämi-

nen. Lisäksi tulisi olla vaihtoehtoisia väyliä opiskeluun, suurempia opintokoko-

naisuuksia sekä mahdollisuuksia joustavaan siirtymiseen alalta toiselle. (Vehvi-

läinen & Koroma 2013, 28-29.) 

Vehviläisen ja Koroman (2013) raportissa todetaan, että yksilöllisten opintopol-

kujen toteutuminen vaatii opetusjärjestelyiltä ja tutkinnoilta nykyistä suurempaa 

joustavuutta. Opiskelijoiden elämäntilanne vaihtelee paljon, ja tutkimuksessa tuli 

esiin etenkin aikuisopiskelijoiden turhautuminen opintojen suorittamisen jousta-

mattomuuteen.  Opiskelijoiden haastatteluissa tuli ilmi, että useissa oppilaitok-

sissa järjestelyt eivät jousta opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen turvaami-

seksi, ja tämä on joissakin tapauksissa vaikuttanut keskeyttämisiin. 

Haastateltavia nuoria kannustaa ja motivoi kouluttautumiseen kesätyöpaikka. 

Asiaa kuvattiin siten, että alan kesätyö motivoi ei niin mieluisan alan opiskeluun. 

Ammatillisen tutkinnon saavuttaminen koetaan tärkeänä motivaatiotekijänä kou-

luttautumiseen. Kouluttautumiseen kannustaa myös opintorahan saaminen ja 

se, että tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea töitä ja saada palkkaa tehdys-

tä työstä. Tulosten mukaan nuorilla läheisten kannustava tuki kannustaa koulut-

tautumaan. Koulunkäynnin tärkeäksi motivoivaksi tekijäksi nousi sosiaalistumi-
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nen koulussa. Tällä tarkoitettiin sitä, että koulussa saa nähdä kavereita ja että 

kuuluu yhteisöön. 

Projektiryhmät esittivät myös jalkauttamisen kohteeksi viestittämisen kehittämi-

sen siten, että kaiken viestittämisen muoto muuttuisi myönteisemmäksi. Wilma-

järjestelmää voisi hyödyntää tiedonkeruussa esimerkiksi ryhmän yhteisten peli-

sääntöjen ylläpitämiseen ja ryhmälle osoitettujen kyselyjen toteutukseen.  

Sosiaalinen media voidaan nähdä apuvälineenä myös läpäisyn tehostamisessa 

ja keskeyttämisen vähentymisessä. Tavoitteena on kannustaa ammatillisten 

opintojen läpäisyyn ja hyödyntää sosiaalista mediaa pedagogisesti järkevissä 

kohdissa. Verkostopohjaisten oppimisympäristöjen nähdään tukevan erityisesti 

yhteisöllistä oppimista. Tulevaisuudessa näillä välineillä ja palveluilla on entistä 

suurempi rooli opiskelussa. Kokemusten mukaan nuoret ovat innostuneita käyt-

tämään sosiaalista mediaa ja sen palveluita. Sosiaalisen median avulla voitai-

siin lähestyä uudella tapaa yksilöllisiä ongelmia ja hakea niihin ratkaisuja esi-

merkiksi kouluun tulemisen vaikeuteen. Sosiaalisessa mediassa paikalla olemi-

seen voi olla huomattavasti matalampi kynnys kuin normaalissa luokkatilan-

teessa olemiseen. (Vehviläinen & Koroma 2013, 44-49.)  

7.3 Johtopäätökset 

Tutkimukseen osallisina olleiden nuorten haastattelut sekä aiempi tutkittu tieto 

vahvistivat sitä näkemystä, että toisen asteen ammatilliset opiskelijat opiskele-

vat alaa saavuttaakseen tutkintotodistuksen. Vähemmän merkitystä on tietyn 

opintoalan tietojen ja taitojen saavuttamisella. Muilla asioilla, kuten ryhmäytymi-

sellä ja sosiaalisilla suhteilla, näyttää olevan enemmän merkitystä koulutuksen 

läpäisyn tehostamiseen. 

Tämän tutkimuksen pohjalta esitämme ammatillisten opintojen keskeyttämisen 

ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen johtopäätöksinä myös sen, että nuorten 

peruskoulun koulu- ja oppimiskokemukset kulkeutuvat nuorten koulukokemuk-

siksi ammatillisiin opintoihin. Ammatillisissa opinnoissa tulisikin keskittyä nuoren 

vahvuuksien vahvistamiseen opintojen alkuvaiheessa. Vahvuuksiin vaikuttami-

nen tulee nähdä mahdollisuutena vaikuttaa nuoren koulutus- ja työelämään. 
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Tulokset osoittavat vahvasti, että koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteyksiä 

on kehitettävä. Opetussuunnitelman voidaan sanoa raamittavan ammatillisia 

opintoja, mutta opetussuunnitelmaa voidaan käyttää myös erilaisten toimintojen 

kehittämisen välineenä. Opetussuunnitelman muotoutuessa oikeaksi työkaluksi 

siihen voi kirjata työelämäyhteydet, ja samalla laajentuvat uudenlaiset oppimis-

mahdollisuudet ja oppimisympäristötkin. Nuoret ovat valmiita toiminnalliseen 

oppimiseen. 

Nuorten ammatillisissa koulutuksissa olisi syytä huomioida se, että opiskelijat 

ovat valmiita ohjaukselliseen opiskelijan asemaan ja tarvitsevat sitä. Kataisen 

hallitusohjelmaan on kirjattu, että koko ikäluokka on koulutettava ja sen tuomat 

haasteet on otettava huomioon mietittäessä uudenlaisia opiskelu- ja kouluttau-

tumisvaihtoehtoja. 

7.4 Jatkotutkimuksen aiheita 

Tutkimus tuotti runsaasti tietoa koulutuksen järjestäjälle, yhteiskunnalle ja nuor-

ten parissa työtä tekeville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Yhteiskunnalli-

sesti opinnäytetyön tuottamaa tietoa voi soveltaa myös mietittäessä uudenlaisia 

ratkaisuja koulutus- ja palvelujärjestelmiin. Jatkotutkimuksen aiheena pidämme 

tärkeänä peruskoulusta toiselle asteelle siirtymisvaiheen, eli nivelvaiheyhteis-

työtä. Nivelvaihe olisi tutkimisen arvoinen asia ammatillisen koulutuksen kes-

keyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. Jatkotutkimusaiheena voisi 

myös olla sosiaalinen media ja ryhmäytyminen toisen asteen ammatillisessa 

koulutuksessa. 
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Ryynänen: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Karjalan ammattiopisto, Pohjolanka-
tu 12, 53100 LPR.  

Sarén: Mehiläinen, Kauppakatu 40 C, 3 krs. 53100 LPR.  

Opinnäytetyön nimi 

Nuorten kokemusta ammatillisten opintojen keskeytymiseen, tapaustutkimus Etelä-
Karjalan ammattiopistosta 

Opinnäytetyön tekijät 

Jenni Ryynänen, kuraattori  

Kati Sarén, työterveyshoitaja 

Opinnäytetyön ohjaajat 

Anja Liimatainen, Tuija Nummela / Raitanen Marko: Saimaan ammattikorkeakoulu. 

Riitta Moilanen: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä. 

Opinnäytetyösuunnitelman tiivistelmä 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet ammatilli-
sen nuorisoasteen koulutuksen keskeytymiseen, eronneiden tai opinto-oikeuden menettä-
neiden opiskelijoiden kohdalla, lukuvuonna 2012-2013. Teemme haastattelut Etelä-
Karjalan ammattiopiston, Lappeenrannan yksikön opinnoista pudonneelle opiskelijalle. 
Haastattelemme opiskelijat, joilla ei ole ollut koulutuksen keskeytymisen jälkeistä suunni-
telmaa, esimerkiksi siirtymistä seuraavaan koulutukseen tai työelämään. Tutkimuksen poh-
jana käytetään Etelä-Karjalan ammattiopiston tilasto- ja rekisteritietoja tutkimuksen koh-
teena olevasta joukosta.  
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Tutkimusmenetelmien kuvaus 

Lähestymistapa, näkökulma todellisuuden tutkimiseen tässä opinnäytetyössä on tapaus-
tutkimus. Se tavoittelee kokonaisempaa ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja sen lähesty-
mistavalle on tyypillistä monipuolisuus ja joustavuus. Teoria ja empiria tukevat toisiaan 
parhaimmillaan uutta luovassa vuoropuhelussa.   

Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Haastattelut nauhoitetaan, josta 
haastateltavalle kerrotaan etukäteen saatekirjeessä ja haastattelutilanteessa. Haastattelu-
aineisto tuhotaan aineiston käsittelyn jälkeen. 

Opinnäytetyössä tarvittava tausta-aineisto (pöytäkirjat, raportit tms.) 

Tausta-aineistoa tarvitaan tutkimuskohteesta saatavissa olevia rekisteri- ja tilastotietoja 
mm. ammattiopiston opiskelijamäärät, opinnoista eronneiden ja opinto-oikeuden menettä-
neiden tilastot, oppilaitoksen toimintaohjeita ja sääntöjä tutkimuskohteena olevaan jouk-
koon liityen. 

Tutkimusaineiston säilyttäminen ja hävittäminen 

Aineiston käsittelyn jälkeen haastatteluista tehdyt nauhoitukset ja mahdolliset muistiinpanot 
tuhotaan.  

Opinnäytetyön aikataulu 

Haastattelut toteutetaan syksyllä 2013. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua joulukuussa 
2013. 

Opinnäytetyön hyödyntäminen 

Haastattelut tuottavat nuorten kokemuksellista tietoa koko yhteiskunnalle kouluttamatto-
muuden ja työttömyyden taustatekijöistä. Opinnäytyö on hyödynnettävissä ammattiopis-
tossa, sekä kaikkialla nuorten parissa työskenteleville koulutus- ja työelämään liittyen.  

Muut yhteistyökumppanit 

- 

Liitteet (tutkimussuunnitelma ym. mahdolliset liitteet) 

Opinnäytetyön suunnitelma. 

Muuta mahdollista huomioon otettavaa 

Opinnäytetyö julkaistaan Theseus-verkkokirjastossa (ammattikorkeakoulujen julkaisuarkis-
to). 
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Allekirjoitukset ja yhteystiedot 

        

Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus 

      

Hakijan osoite 

      

Hakijan sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

      

 

 

Paikka ja aika Vastaavan ohjaajan allekirjoitus 

      

Vastaavan ohjaajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

 

 

Tutkimusluvan myöntämistä koskeva päätös  

 

 Tutkimuslupa myönnetään hakemuksen mukaisena 

 Tutkimuslupa myönnetään muutoksin (selvitys ja muutosvaatimukset perusteluihin)  

 Tutkimuslupaa ei myönnetä (selvitys perusteluihin) 

 

Perustelut: 
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Paikka ja aika 

  
 

Hyväksyjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Teemahaastattelurunko  

Taustatiedot:  

Sukupuoli, Ikä nyt, ikä jolloin aloitti ja päätti koulutuksen, minkä koulutuksen 

päätti, montako aloitusta ollut opiskeluissa (alavalinnat), nykytilanne (työssä, 

opiskelija, työtyön, vanhempainvapaa jne.).  

Teema 1 

Mitkä tekijät vaikuttivat ammatillisen nuorisoasteen koulutuksen keskeytymi-

seen? 

 Merkittävät koulu- ja oppimiskokemukset. Kuvaile siirtymävaiheita (ala-

koulu, yläkoulu, toinen aste). Millaista tukea saanut kouluissa ja millaisiin 

asioihin?  

 Mitä nuorelle on ehtinyt tapahtua ennen koulutuksen päättymistä? Toteu-

tuneet tukimuodot toisella asteella (esimerkiksi erityisopetus, tukihenkilö-

toiminta, ryhmäytyminen, koulun henkilöstöltä saatu muu tukimuo-

to/palvelu? Oliko oikea-aikaista ja mitä pitäisi parantaa?  

 Kuka tarttui poissaoloihin ja koulumenestykseen ja millä tavoin? (Opetta-

ja vai joku muu). 

 Olisiko koulun keskeytyminen ollut ehkäistävissä? (millä tavoin) 

 Nuoren kokema terveys ja hyvinvointi. Ajatuksia terveyden ja hyvinvoin-

nin nykytilanteesta ja sen edistämisestä. Onko esteitä koulutus/-

työelämään? Arjen kuvaaminen: ystävät, asuminen, vapaa-aika ja har-

rastukset. 

Teema 2 

Millaiset ovat nuoren ajatukset tulevaisuudesta.   

 Tulevaisuuskuvat ja elämänsuunnittelu 
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 Miten voit itse vaikuttaa tulevaisuuteen? 

Teema 3 

Kehittämisehdotukset koulutukseen keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn te-

hostamiseen 

 Asiat, jotka kannustavat nuoria kouluttautumiseen ja työelämään (lä-

päisyn tehostaminen) 

 Millainen tuki kannustaisi nuorta kouluttautumiseen ja työelämään? Onko 

jokin koulutus/palvelu/tukimuoto, mikä puuttuu alueelta? 

 Onko toisen asteen koulutuksen rakenteessa jotakin mitä pitäisi muuttaa, 

mm. koulutuksen ja työelämän yhteensovittamiseen liittyen, opiskeluaika, 

yksilölliset opintopolut? 

 Millaisia asioita olet kokenut hyväksi koulutukseen liittyen? 
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Sosiaali- ja terveysala      

Suostumus 

Nuorten kokemuksia ammatillisten opintojen läpäisyn tehostamiseen ja 

keskeyttämisen ehkäisyyn. Tapaustutkimus Saimaan ammattiopistosta.  

Jenni Ryynänen ja Kati Sarèn. 

Olen saanut riittävästi tietoa kyseisestä opinnäytetyöstä ja olen ymmärtänyt 

saamani tiedon. Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut 

kysymyksiini riittävät vastaukset. Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tähän 

opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen. 

 

_______________________________   

Aika ja paikka      

_______________________________      _____________________________ 

Asiakas      
             _____________________________ 

      
             _____________________________ 

      
             _____________________________ 

Opiskelija/opiskelijat 

 

 

 

_______________________________ 

Alaikäisen huoltajan allekirjoitus 

 


