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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on avata peruskoulun koulupudokkuutta 

sekä käsitteenä että ilmiönä. Tarkoituksena on tutkia sitä, minkälaisia syitä 

koulupudokkuuden taustalla löytyy, mitkä ovat riskitekijöitä sekä mitä keinoja 

voitaisiin käyttää ilmiön ehkäisemiseksi. Koulupudokkuutta ilmiönä pyritään 

ymmärtämään jo olemassa olevan teoriatiedon avulla, mutta uudenlaista nä-

kökulmaa pyritään saamaan koulupudokkaiden subjektiivisesta kokemustie-

dosta.  

 

Materiaalia koulupudokkaiden kokemustiedosta pyritään saamaan teema-

haastattelujen avulla. Haastattelemalla peruskoulun keskeyttäneitä ihmisiä on 

tarkoitus saada näkökulmia siihen, minkälaisia syitä asian omaehtoisesti koke-

neet näkevät ilmiön taustalla. Pyrinkin saamaan teemahaastattelujen avulla 

materiaalia, jota voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää peruskoulun koulupu-

dokkuuden ymmärtämisessä sekä ehkäisemisessä. Opinnäytetyö on rajattu 

demograafisesti Lahden kaupungin alueelle ja teemahaastattelut on toteutettu 

haastattelemalla nimenomaan ihmisiä, jotka ovat keskeyttäneet peruskou-

lunsa lahtelaisissa oppilaitoksissa.  

 

Tilastollisesti vain hyvin harva lapsi jättää 2000-luvulla suomalaisen peruskou-

lun kesken. Suomessa kehitys olikin ollut pitkään positiivista, sillä koulupudok-

kuus on tilastollisesti vähentynyt ja yhä useampi nuori prosentuaalisesti suorit-

taa peruskoulun loppuun (Tilastokeskus 2020.) Valitettavasti positiivinen kehi-

tys vaikuttaa nyt pysähtyneen ja koulupudokkaiden lukumäärä kääntyneen 

nousuun. Suomen opetushallituksen julkaiseman raportin mukaan Suomessa 

oli vuonna 2020 vähintään 4 000 peruskoulun oppilasta, joilla on jatkuvasti 

poissaoloja yli sallitun määrän, 45 % näistä oppilaista poissaolot ovat värittä-

neet koko yläkoulua (Opetushallitus 2020.) Tilastokeskuksen mukaan oppi-

laita, joilla poissaolo on jäänyt pysyväksi eli toisin sanoen niitä oppilaita, jotka 

keskeyttivät peruskoulun kokonaan, oli lukuvuotena 2018–2019 yhteensä 443. 

Tämä kattaa noin 0,75 % peruskoulua käyvien ikäluokasta. Opetushallituksen 

teettämässä kyselyssä valtaosa (75 %) kouluhenkilökunnasta arvioi, että 

vuonna 2020 koulua käymättömiä oppilaiden määrä on kasvanut (Tilastokes-

kus 2020.) Samaan aikaan suomalaisten yleinen lukutaito on heikentynyt vii-

meisen 10 vuoden aikana, joka vaikeuttaa sekä peruskoulusta valmistumista, 
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että jatko-opintoja (Itkonen 2018, 2—3). Opinnäytetyön aihe onkin valitettavan 

ajankohtainen, kun tutkitusti sekä poissaolot koulusta, että varsinainen koulu-

pudokkuus ovat aivan viime vuosina lisääntyneet Suomessa (Opetushallitus 

2020).  

 

Yhteisöpedagogille koulupudokkuus on mielenkiintoinen ja tärkeä aihe, sillä 

nuorten elämänlaadun parantaminen on koulutuksemme erikoisosaamista. 

Yhteisöpedagogeilla on selkeät mahdollisuudet vaikuttaa omalla osaamisel-

laan siihen, että riski keskeyttää peruskoulu olisi etenkin opiskeluhaasteista 

kärsivillä riskinuorilla mahdollisimman pieni. Yhteisöpedagogien osaaminen 

nuoruudesta auttaa ymmärtämään sitä, mitkä asiat ovat riskitekijöitä koulun 

keskeyttämiselle ja millä keinoin olisi mahdollista ehkäistä ongelmia koulun si-

sällä. Etenkin koulunuorisotyöntekijöiden kannattaa ottaa selvää koulupudok-

kuuteen kytkeytyvistä eri teemoista ja etenkin koulupudokkuudelle altistavista 

riskitekijöistä. Puuttumalla havaittuihin epäkohtiin olisi mahdollista auttaa nuo-

ria saamaan koulu päätökseen ja samalla ehkäistä yhteiskunnallista syrjäyty-

mistä laajemmassa mittakaavassa. 

 

On tärkeä ymmärtää, että suurin osa tämän opinnäytetyön yhteydessä esiinty-

vistä keskeisistä käsitteistä on äärimmäisen laajoja teoreettiselta sisällöltään, 

joiden merkitykset ovat yhdistettävissä monille eri yhteiskunnan osa-alueille, ei 

pelkästään koulumaailmaan. Pyrinkin teoreettisessa viitekehyksessä avaa-

maan käsitteistöä universaalissa merkityksessään samalla selventäen asiayh-

teyttä käsitteiden ja itse teeman (koulupudokkuus) välillä.   

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Koulupudokkuus 

Suomen perusopetuslaissa määritellään, kuinka oppivelvollisuuden piirissä 

oleville Suomessa vakituisesti asuville lapsille järjestetään perusasteen koulu-

tus. Suomalaiset kunnat ovat velvoitettuja järjestämään oppivelvollisuuden pii-

riin kuuluville lapsille perusopetusta, jonka päätehtävänä on kasvattaa heistä 

moraalisesti vahvoja yhteiskunnan jäseniä tasapainoisen elämän kannalta tar-

peellisilla tiedoilla ja taidoilla varustettuina (Perusopetuslaki 21.8.1998/628.) 
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Perusopetus on pääsääntöisesti yhdeksän vuotta kestävä ajanjakso, ja päät-

tyy viimeistään kymmenen vuoden kuluttua oppivelvollisuuden alkamisesta. 

Suomessa oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän 

vuotta. Suomen lakiin on kirjattu kohta oppivelvollisuudesta, joka velvoittaa 

oppivelvollisen käymään koulua ja täten suorittamaan perusopetuksen oppi-

määrän. Oppivelvollisuus peruskoulun suhteen loppuu, kun oppimäärä on 

saavutettu tai samana vuonna, kun oppilas täyttää 17 vuotta (Oppivelvolli-

suuslaki 2020/1214.)  

 

Perusopetuslaissa on määritelty, että oppivelvollisten vanhemmat/huoltajat 

ovat alaikäisten lasten kohdalla vastuussa opiskelusta ja koulussa käymi-

sestä. Samalla opetusta järjestävä taho on velvoitettu pitämään lukua läsnä-

oloista ja poissaoloista sekä ilmoittamaan niistä oppilaan kotiin/asuinpaikkaan 

(Perusopetuslaki 4. § 1–2.) 

 

Oppivelvollisella oppilaalla on oikeus saada tukea opiskeluun sitä tarvites-

saan. Lyhytaikaisella tuella tarkoitetaan tukiopetusta, jolla pyritään edesautta-

maan oppimista ja ehkäisemään erilaisia ongelmia koulunkäynnissä. Tehoste-

tulla tuella tarkoitetaan tukimuotoa, jossa oppilaalle tarjotaan säännöllistä tu-

kea ja/tai useita eri tukimenetelmiä, joista koulu sopii yhdessä oppilaan ja 

huoltajan/huoltajien kanssa. Erityisellä tuella taas tarkoitetaan tukea, jota voi-

daan antaa moniammatillisen arvioinnin perusteella, joskus myös psykologi-

sen tai lääketieteellisen arvion tukemana (Perusopetuslaki 16–17. §.)  

 

Tämän opinnäytetyön yksi tarkoitus on avata lukijalle se mitä koulupudokkuu-

della käytännössä tarkoitetaan ja minkälaisia näkökulmia siihen linkittyy. Ylei-

sesti Suomessa käytössä olevan määritelmän mukaan koulupudokas on pe-

ruskoulun oppilas, joka on keskeyttänyt koulunkäynnin ennen oppivelvollisuu-

den suorittamista tai oppilas, joka ei oppivelvollisuuden aikana saa kasaan pe-

ruskoulun vaadittua oppimäärää (Tilastokeskus 2021.)  

. 

Mitkä ovat sitten yleensä syitä sille, miksi koulua ei käydä? Yleisiä syitä perus-

koulujen poissaoloille, ovat niitä valitettavan tuttuja teemoja keskusteluista 

nuorten hyvinvoinnista. Mielenterveysongelmat kuten masennus ja ahdistunei-

suus, koulukiusaaminen, oppimisvaikeudet- ja häiriöt sekä perheen sisäisen 
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dynamiikan ongelmat ovat asioita, joita koulupudokkailla tutkitusti esiintyy (Sa-

vela 2020.)  

 

Kouluakäymättömillä nuorilla on monesti yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden 

tunteita oman ikäryhmänsä viitekehyksessä eikä kavereita koulussa välttä-

mättä ole lainkaan. Kokemus koulumaailman sosiaalisesta ympäristöstä saat-

taa olla mitä tahansa suoran kiusaamisen ja ulkopuolelle jättämisen väliltä. 

Monilla koulunkäyntiongelmista kärsivillä nuorilla onkin voimakas ulkopuoli-

suudentunteen kokemus. Lapsilla ja nuorilla, joilla on korkea riski koulupudok-

kuuteen on usein koulussa kokemuksia myös aikuisten syrjinnästä, suoranai-

sesta vähättelystä sekä toisten lasten ja nuorten suosimisesta (Ruutu 2019, 

87–88.)  

 

Kouluakäymättömien peruskoululaisten kokema stressi ja henkinen kuorma 

ovat eräitä merkittävimpiä riskitekijöitä, jotka aiheuttavat peruskoulun keskey-

tymistä. Jatkuvat mielenterveyden haasteet saattavat näyttäytyä erilaisina 

käytöshäiriönä kuten ”poikkeavana käytöksenä”, levottomuutena, sosiaalisena 

vetäytymisenä ja lopulta jatkuvina poissaoloina. Osalla esiintyy psykosomaat-

tisia oireita kuten vatsakipuja ja pääsärkyä, jotka hankaloittavat entisestään 

koulunkäyntiongelmista kärsivien oppilaiden opiskelua (Ruutu 2019, 88.)  

 

Ruutu (2019) toteutti väitöskirjassaan tutkimuksen psykiatrisen erikoissairaan-

hoidon piirissä olevien lasten ja nuorten saamasta tuesta koulunkäynnin 

kanssa. Tutkimuksessa lapset ja nuoret omakohtaisesti kertoivat, että aikai-

semmin mainitut kouluympäristössä esiintyvät tekijät olivat lähtökohtaisesti 

heidän mielestään suurin syy oireiluille. Tutkimukseen osallistujien oireilua ei 

voida siis selittää pelkästään esimerkiksi persoonallisuuden piirteillä. Osa 

haastatelluista koki, että oireilu koulussa johtui pelkästään ympäristön vaiku-

tuksesta. Osa tutkimukseen osallistuneista toisaalta syytti pääsääntöisesti it-

seään. Se yhteinen johtopäätös kuitenkin pystyttiin haastatteluista tekemään, 

että mitä enemmän oppilas koki kuormittuvansa, sitä enemmän ongelmallista 

käytöstä esiintyi (Ruutu 2019, 88.) 

 

Tutkitusti nuorten ja lasten oireilu näkyy kaikista selkeimmin kotioloissa, jos-

kus jopa ainoastaan koulun ulkopuolella. Etenkin tällaisissa tilanteissa oireile-



10 
 
van lapsen kohdalla vanhemmilta ja huoltajilta vaaditaan monien lankojen pi-

tämistä samanaikaisesti käsissään. Oma mahdollinen työstressi yhdistettynä 

lapsen ongelmiin lisäävät vanhempien henkistä kuormitusta entisestään, kun 

huoli omasta jälkikasvusta on suuri. Joskus lasten ongelmat ja niiden heijastu-

minen sekä kotiin että koulunkäyntiin vaativat vanhemmilta poikkeuksellisia 

järjestelyjä, joskus jopa kotiin jättäytymistä (Ruutu 2019, 89). Valitettavan 

usein kotijoukoilla ei kuitenkaan ole tarvittavia resursseja oireilevien lasten 

auttamiseen. Etenkin kun tarkastellaan sitä faktaa, että koulupudokkaat tule-

vat monesti rikkinäisistä kodeista, joissa esiintyy paljon sosioekonomisia haas-

teita (Liukkonen 2014).  

 

2.2 Koulupudokkuuden taustatekijät 

2.2.1 Koulukiusaaminen 

Unesco:n (2020) mukaan jopa joka kolmas opiskelija maailmassa joutuu vä-

hintään kuukauden välein koulukiusaamisen kohteeksi. Unescon pääjohtajan 

Audrey Azoulayn (2020) mukaan aikaisemmin koulukiusaamista on globaalisti 

vähätelty ja pyritty lakaisemaan ilmiönä maton alle. Ongelman vähättelyn si-

jaan ihmisten ja yhteisöjen tulisi ymmärtää, ettei kiusaaminen ole eräänlainen 

nuoruuden välivaihe, vaan aito globaali ongelma, jonka kitkemiseksi vaaditaan 

ponnisteluja mm. koulutuksen ja laadukkaampien opiskeluympäristöjen kei-

noin (Unesco 2020.) 

 

Miten koulukiusaaminen voidaan määritellä? Kaikkein yksinkertaisemmillaan 

sillä tarkoitetaan syrjintää, vakivaltaa ja haukkumista, joka tapahtuu kouluym-

päristössä. Ilmiö ei ole kuitenkaan todellisuudessa näin yksinkertainen, sillä 

jos olisi, todennäköisesti siihen olisi keksitty myös yksinkertainen ratkaisu. 

Koulukiusaamiseen liitetään termejä kuten vaikkapa häiriökäyttäytyminen, 

kouluväkivalta, väkivalta, simputtaminen sekä muu aggressiivinen käyttäytymi-

nen (Hamarus 2006, 48.)  

 

Koulukiusaaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään suoraa fyysistä väkival-

taa, vaan se voi olla myös ns. henkistä kiusaamista. Kouluympäristössä henki-

nen eli psyykkinen kiusaaminen on monesti opettajien ja muiden aikuisten vai-

kea tunnistaa, sillä se ei näy samalla tavalla ulospäin, kuin esimerkiksi fyysi-

nen kiusaaminen. Myös nuoret itse kokevat monesti sanallisen naljailun 
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enemmänkin eräänlaisena kiusoitteluna eikä vakavasti otettavana kiusaami-

sena. Koetaan, että tietynlainen lievä kiusaaminen kuuluu oleellisesti koulu-

maailman kulttuuriin. Koulukiusaamisella on siis hyvin paljon erilaisia ilmene-

mismuotoja, jotka vaihtelevat rankasta fyysisestä kiusaamisesta verbaaliseen 

kiusoitteluun (Hamarus 2006, 49–50.)  

 

Koulukiusaamiselle ovat myös psykologit yrittäneet keksiä määritelmiä. Päivi 

Hamarus (2006, 49) lainaa psykologi Dan Olweuksen (1996) määritelmää kiu-

saamisesta seuraavasti: ”Yksilöä kiusataan tai hän on kiusaamisen uhri, jos 

hän on toistuvasti tai pidempää alttiina yhden tai useamman muun henkilön 

negatiivisille teoille.” Negatiivisella teolla tarkoitetaan tekoa, jonka perimmäi-

nen tarkoitus on vahingoittaa toista ihmistä tai tekoa, jonka tarkoitus on aiheut-

taa hänelle emotionaalisesti huono olo. Negatiiviset eleet voivat olla selkeän 

fyysisisiä tai vaihtoehtoisesti erityyppisiä sosiaalisia eleitä (Hamarus & Olweus 

2006, 49.) 

 

Koulukiusaaminen voi olla myös ryhmäväkivaltaa, jonka tarkoituksena on hyö-

kätä tietyn yksilön kimppuun. Tällainen negatiivinen käyttäytyminen kohdistuu 

usein jo valmiiksi huonossa asemassa olevaan luokan tai kouluhierarkian jä-

seneen. Koulukiusaaminen on siis tiivistettynä yhteisön arvojen vastaista toi-

mintaa, jossa tietoisesti pyritään henkisesti tai fyysisesti vahingoittamaan yh-

teisön haavoittuvaa jäsentä samalla vahvistaen negatiivisia käyttäytymismal-

leja kiusaajien keskuudessa (Hamarus & Pikas 2006, 49–50.)  

 

2.2.2 Mielenterveysongelmat 

Suomen mielenterveys ry:n (2019) mukaan mielenterveydellä tarkoitetaan 

henkistä hyvinvointia ja mielen eheyttä. Mielenterveys koostuu monesta osas-

tekijästä, johon vaikuttavat niin elinolosuhteet kuin perimäkin. Nykypäivänä on 

huomattu, että mielenterveyteen vaikuttavat myös yhteiskunnallinen tilanne ja 

yleinen ilmapiiri. Mielenterveydellisiltä ongelmilta suojaavat mm. kyky ilmaista 

tunteita, kyky sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kyky ihmissuhteisiin, empa-

tiakyky, kyky valvoa omia etujaan, työkyky, vaikeuksien käsittely ja ahdistuk-

sen hallinta, sosiaalinen itsenäisyys, todellisuudentaju, sekä elämän pitäminen 

merkityksellisenä. Voidaan siis todeta, että mielenterveys on monien tekijöi-

den summa (Suomen mielenterveys ry 2019.)  
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Kouluissa on mahdollista tehdä jonkinasteisia päätelmiä oppilaiden mielenter-

veydestä tiettyjen indikaattorien pohjalta. Näitä indikaattoreita ovat mm. oppi-

laiden koulumenestys, poissaolot sekä havaitun koulukiusaamisen kohteena 

oleminen. Monet mielenterveyden ongelmat näkyvät helposti oppimisvaikeuk-

sina, väsymyksenä, motivaation puutteena sekä poikkeavana käyttäytymisenä 

kuten aggressiivisuutena. Näihin ongelmiin olisi syytä puuttua mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa peruskoulua, eli silloin kun niiden ratkaiseminen on 

yleensä kaikista helpointa. Koulujen olisi etenkin syytä tarttua yleisimpään hei-

dän vaikutuspiirissään olevaan mielenterveysongelmien aiheuttajaan, koulu-

kiusaamiseen. Monesti nimenomaan koulukiusaamisen kohde oireilee erilai-

sina mielenterveysongelmina (Kaltiala-Heino ym. 2033–2034.) 

 

Koulu on lapsen ja nuoren kodin ohella tärkeimpiä sosiaalisia paikkoja, jossa 

vietetään aikaa. Koulumaailmassa mitataan sekä varsinaista koulumenestystä 

että sosiaalista arvoa. Menestys koulussa määrittää monia asioita ja heikko 

suoriutuminen saattaa jo itsessään merkitä erilaisia mielenterveysongelmia. 

Toisaalta mielenterveysongelmat lisäävät usein vaikeuksia opiskelussa, joten 

voidaan puhua eräänlaisesta kaksiteräisestä miekasta. Esimerkiksi sosiaali-

nen ahdistus voi näkyä vaikeuksina toteuttaa ryhmätöitä ja esitelmiä. Masen-

nus taas voi näyttäytyä äkillisenä alentuneena kykynä toteuttaa tehtäviä 

ajoissa tai kykyyn toimia sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaaliset suhteet ja niiden 

muodostumiset ovat hyvin tärkeä osa nuoren elämää, joka määrittää hyvin-

vointia ja itsensä hyväksymistä. Sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle jäämi-

nen altistaa erilaisille mielenterveysongelmille, sillä terveet ja luotettavat ihmis-

suhteet ovat eräs kaikista tehokkaimmista keinoista ehkäistä mielenterveyden 

häiriöitä (Kaltiala-Heino ym. 2036.)  

 

2.3 Koulupudokkuuden seuraukset: Syrjäytyminen  

Halusin avata jonkin verran myös koulupudokkuuden seurauksia. Koulupudok-

kuudesta voi olla seurausta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä syrjäytyminen. Syr-

jäytymisen valitsin esimerkkiseuraukseksi etenkin siksi, että aiheeseen törmää 

jatkuvasti koulupudokkuutta käsitellessä. Suuressa mittakaavassa syrjäytymi-

sestä puhutaan yleensä sekä turvallisuus että sosiopoliittisena uhkana. Asian-

tuntijat pohtivat jatkuvasti mistä syrjäytyminen johtuu ja mitä syrjäytymisen eh-
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käisemiseksi voidaan tehdä. Syrjäytyminen ja koulupudokkuus kulkevat vali-

tettavasti rinta rinnan ja peruskoulun keskeyttäneillä onkin heikot näkymät tu-

levaisuuden koulu- ja työmarkkinoilla (Yleisradio 2017.) 

 

Sandberg määrittelee vuoden 2015 tutkimuksessaan syrjäytymisen käsitteel-

listä kontekstia. Sandbergin (2015) mukaan arkikielessä syrjäytyminen määri-

tellään yksinkertaisesti jonkin ulkopuolelle jäämisenä. Yhteiskuntapoliittisessa 

kontekstissa syrjäytyminen liitetään nimenomaan yhteiskunnan verkostojen ja 

instituutioiden ulkopuolelle tippumiseen. Kun puhutaan syrjäytymisestä politii-

kan tasolla, puhutaan yleensä tästä ns. yhteiskunnallisesta syrjäytymisestä. 

Usein ei kuitenkaan puhuta totaalisesta syrjäytymisestä, vaan siitä että yksilön 

ote yhteiskunnasta on heikentynyt toisiin ihmisiin verrattuna (Sandberg 2015, 

1–2.) 

 

Usein tavallisten kansalaisten ja virastojen ajatukset syrjäytymisestä vaihtele-

vat suuresti. Eräässä kyselyssä tutkittiin ihmisten näkemyksiä syrjäytymisestä. 

Kyselyn mukaan vain 3 % kyselyyn osallistujista oli jonkin verran huolissaan 

omasta syrjäytymisestään. Kun tätä verrataan esimerkiksi sosiaalialaan, siellä 

syrjäytyminen oli suurin huolenaihe. Tämä korostaa vain sitä faktaa, että ihmi-

set ymmärtävät ja arvottavat syrjäytymisen hyvin eri tavoin. Joidenkin arvioi-

den mukaan Suomessa on kymmeniä tuhansia syrjäytyneitä, joidenkin mu-

kaan satoja tuhansia. Käsitteen vaikeaselkoisuuden takia syrjäytyneiden mää-

rän arvioiminen on joskus hyvin hankalaa (Sandberg 2015, 1–2.)  

 

Kouluilla on tärkeää rooli, kun puhutaan nuorten kiinnittymisestä yhteiskun-

taan. Kärppä (2012) viittaa opinnäytetyössään Takalan (1992) esittämään vii-

siportaiseen malliin siitä, kuinka syrjäytyminen koulusta tapahtuu yleensä vai-

heittain. Ensimmäisessä vaiheessa nuorella alkaa olla vaikeuksia sosiaali-

sissa ympäristöissä kuten koulussa ja kotona. Toisessa vaiheessa käytetään 

termiä kouluallergia, jossa oppilas alkaa halveksumaan koulua ja koulunkäyn-

tiä, ja näin ollen jättää tehtäviä tekemättä tai jättäytyy usein pois koulusta. Kol-

mannessa vaiheessa puhutaan jo aikuisuuden syrjäytymisestä, joten se ei 

varsinaisesti ole relevanttia peruskoulun koulupudokkuutta tarkastellessa, 

vaikkakin koulupudokkuus näyttäytyy äärimmäisen suurena riskitekijänä ai-

kuisiän syrjäytymiselle. (Kärppä & Takala 2012, 8–9.) 
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Kuten mainittu, koulupudokkuus nivoutuu vahvasti syrjäytymiseen. Siksi on 

tärkeää tarkastella muita yleisiä syrjäytymiselle altistavia tekijöitä, sillä koulu-

pudokkuutta voidaan pitää myös eräänlaisena syrjäytymisen muotona. Muita 

syrjäytymiselle altistavia tekijöitä ovat mm. vanhempien alhainen koulutus/tu-

lotaso, perheiden rikkinäisyys sekä päihteiden väärinkäyttö, mielenterveyson-

gelmat sekä muut sosiaaliset ongelmat, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elä-

mään. Nuorten kohdalla puhutaan henkilökohtaisten ongelmien kasautumi-

sesta, jotka monesti näkyvät hyvin nopeasti myös koulumaailmassa (Kärppä & 

Takala 2012, 6.)  

 

Eräs parhaimmista keinoista ehkäistä syrjäytymistä on koulutus. Suomessa 

koulutusta arvostetaankin erittäin paljon, jonka johdosta siirtyminen työelä-

mään on yleensä hyvin vaikeaa ilman pohjakoulutusta. Monesti peruskoulun 

jälkeen nuorilla ei ole kuitenkaan tietoutta siitä mikä on itselle sopivin koulutus-

ala. Nykypäivänä 15–16-vuotiaiden nuorten oletetaan olevan selvillä omista 

toiveistaan ja tavoitteistaan. Osa oppilaista jää kokonaan ilman koulutuspaik-

kaa, koska eivät ole hakeneet mihinkään, eivätkä välttämättä tiedä minne to-

dellisuudessa haluaisivat opiskelemaan (Kärppä & Myrskylä 2012, 10–11.)  

 

Käsitteenä syrjäytyminen on ennen kaikkea voimakkaasti latautunut. Vaikka 

tärkein kysymys on, kuinka syrjäytyminen on tapahtunut ja kuinka sitä voidaan 

ehkäistä, jää keskustelu usein ihmisten negatiivisten mielikuvien alle. Syrjäyty-

miseen liitetään ajatus työttömyydestä, ihmissuhdeongelmista, juurettomuu-

desta, alhaisesta koulutuksesta, talousongelmista ja yleisestä elämänhallin-

nan puutteesta. Suomalaisessa yhteiskunnassa pidetään eräänlaisena epäon-

nistumisena, jos ei pysty elämään asetettujen normien mukaan. Ihmisiä, jotka 

eivät täytä näitä normeja, kutsutaan monesti arkikielessä syrjäytyneiksi (Sand-

berg 2015.)  

 

2.4 Samankaltaisia tutkimuksia 

Suomalaisen peruskoulun koulupudokkuuteen linkittyviä teemoja on käsitelty 

jonkin verran aikaisemminkin erilaisissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Kärppä 

(2012) opinnäytetyössään ”Työkalupakki koulupudokkuuden kanssa työsken-

televille” tarkastelee erilaisia keinoja koulupudokkuuden ehkäisemiseksi. Kär-

pän (2012) tarkoitus on ollut luoda eräänlainen materiaalipankki, jota voitaisiin 
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hyödyntää nuorten ja lasten koulupudokkuuden ehkäisemisessä. Vaikka opin-

näytetyö olikin kohdennettu lastensuojelumaailmaan, erityisesti Lausteen per-

hekuntoutuskeskuksen toiminnan kehittämiseen, näen että tutkimuksessa 

esiintuodut keinot soveltuvat yleismaailmallisesti koulupudokkuuden ehkäise-

miseen. Etenkin kun teemaa on avattu keskustelujen ja havainnoinnin avulla, 

eikä pelkästään valmiin tilastotiedon pohjalta (Kärppä 2012.)  

 

Toinen samanlainen koulupudokkuuteen pureutuva tutkimus on Qvintuksen 

(2011) opinnäytetyö ”Peruskoulun päättötodistus kaikille: Nuorisotyön tuotta-

mien nivelvaihehankkeiden hyöty koululle”. Lastensuojelumaailman sijaan 

tässä tutkimuksessa tarkastellaan koulunuorisotyön keinoja puuttua koulupu-

dokkuuteen nimenomaan oppilaitosympäristössä. Qvintus (2011) tarkastelee 

erityisesti nuorisotyön ja peruskoulun suhdetta moniammatillisesta näkökul-

masta ja pyrkii löytämään näiden tahojen yhteisiä keinoja oppilaitten laaduk-

kaan opiskelun turvaamiseksi. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään Jyväsky-

lässä toteutettujen hankkeiden kautta koulun ja koulunuorisotyön keinoja puut-

tua koulupudokkuuteen (Qvintus 2011.) 

 

Kolmas tähän opinnäytetyöhön verrattavissa oleva esimerkkitutkimus on 

Thessmanin (2014) opinnäytetyö ”Tutkimus koulupudokkaiden alkoholinkäy-

töstä”. Thessmanin (2014) opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään 16–20-vuoti-

aiden koulupudokkaiden ja ilman opiskelupaikkaa jääneiden nuorten käsitystä 

omasta alkoholinkäytöstään sekä sen mahdollisista seurauksista. Tutkimuk-

seen osallistui 40 nuorta, jotka kertoivat omia kokemuksiaan alkoholinkäy-

töstä. Tarkoituksena oli, että heikkojen tukiverkkojen varassa olevien koulupu-

dokkaiden alkoholitottumuksista saataisiin tietoa, jota ei ollut suomalaisessa 

kontekstissa aikaisemmin saatavilla. Tutkimus toteutettiin yhdessä Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa (Thessman 2014.) 

 

3 TILASTOLLISTA TAUSTAA 

3.1 Peruskoulu numeroina 

Suomen peruskouluissa oli vuonna 2019 tilastokeskuksen mukaan 564 100 

oppilasta. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 prosent-
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tia. Peruskoulun oppilaista 51 prosenttia oli poikia ja 49 prosenttia tyttöjä. Tau-

lukossa 1 havainnollistetaan tarkemmin Suomen peruskoulujen demograafista 

rakennetta (Tilastokeskus 2020.)  

 

Taulukko 1. Peruskoulun oppilaat maakunnittain 2019 (Tilastokeskus 2019). 

Maakunta Peruskoulujen 

määrä 

Oppilaita yh-

teensä 

Poikia Tyttöjä 

Koko Suomi 2 288 564 100 288 924 275 176 

Manner-Suomi 2 267 561 106 287 393 273 713 

Uusimaa 523 170 419 87 364 83 055 

Varsinais-Suomi 201 45 382 23 247 22 135 

Satakunta 113 21 128 10 849 10 279 

Kanta-Häme 83 17 536 9 104 8 432 

Pirkanmaa 165 53 622 27 201 26 421 

Päijät-Häme 64 19 429 10 001 9 428 

Kymenlaakso 81 15 613 7 975 7 638 

Etelä-Karjala 37 11 528 5 786 5 742 

Etelä-Savo 71 12 309 6 377 5 932 

Pohjois-Savo 112 23 497 12 101 11 396 

Pohjois-Karjala 74 14 610 7 375 7 235 

Keski-Suomi 110 28 794 14 790 14 004 

Etelä-Pohjanmaa 131 21 077 10 801 10 276 

Pohjanmaa 115 20 150 10 395 9 755 

Keski-Pohjanmaa 54 8 268 4 229 4 039 

Pohjois-Pohjan-

maa 

204 53 610 27 431 26 179 

Kainuu 32 6 714 3 456 3 258 

Lappi 97 17 420 8 911 8 509 

Ahvenanmaa 21  2 994 1 531 1 463 

 

Peruskoulun kesken lopettaneita oppilaita oli (kaikki tavat mukaan lukien) lu-

kuvuonna 2018–2019 yhteensä 443. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella 

kokonaan laiminlyöneitä oli 91. Oppilaita, jotka eivät saaneet peruskoulun 

päättötodistusta, ja jotka olivat ylittäneet oppivelvollisuusiän, oli yhteensä 352. 

Oppivelvollisuuden laiminlyönneistä oppilaista tyttöjä oli 41 ja ilman peruskou-

lun päättötodistusta eronneista 150. Kaikista koulupudokkaista siis 57 % oli 

poikia ja 43 % tyttöjä. (Tilastokeskus 2020).  
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Taulukko 2. Peruskoulun koulupudokkaat lukuvuosina 1999/2000–2018/2019 (Tilastokeskus 

2020). 

Lukuvuosi Oppivelvollisuu-

tensa kokonaan 

laiminlyöneet 1) 

Ilman peruskoulun 

päättötodistusta 

eronneet 2) 

Kevätlukukauden 

9.-luokkalaisten 

määrä 

1999/2000 90 193 66 821 

2000/2001 69 210 64 512 

2001/2002 63 191 62 095 

2002/2003 79 161 61 419 

2003/2004 67 178 64 456  

2004/2005 70 218 64 350 

2005/2006 60 178 66 473 

2006/2007 55 152 66 230 

2007/2008 47 115 67 388 

2008/2009 39 150 65 687 

2009/2010 41 152 65 560 

2010/2011 95 180 64 125 

2011/2012 86 212 61 778 

2012/2013 85 202 60 323 

2013/2014 78 269 58 554 

2014/2015 71 301 58 919 

2015/2016 94 315 58 707 

2016/2017 73 314 58 376 

2017/2018 74 436 58 151 

2018/2019 91 352 59 264 

 

1) Oppivelvollisuuden kokonaan laiminlyönneillä oppilailla tarkoitetaan niitä oppivelvolli-

suusikäisiä oppilaita, jotka eivät ennen lukuvuotta 2010–2011 osallistuneet opetuk-

seen koko lukuvuoden aikana, tai niitä oppilaita, jotka eivät lukuvuodesta 2010–2011 

eteenpäin osallistuneet kevätlukukaudella opetukseen (Tilastokeskus 2020).  

 

2) Oppivelvollisuusiän ylittäneitä oppilaita, jotka ovat eronneet saamatta peruskoulun 

päättötodistusta, ja jotka eivät ole oppivelvollisuutensa aikana suorittaneet peruskou-

lun koko oppimäärää kutsutaan ilman peruskoulun päättötodistusta eronneiksi (Tilas-

tokeskus 2020). 

 

Koulupudokastiedot ovat olemassa, jotta voidaan tilastoinnin avulla kartoittaa 

peruskouluissa tapahtuvaa opintojen keskeytymistä. Taulukossa 2 oppivelvol-

lisuuden kokonaan laiminlyönneillä oppilailla tarkoitetaan niitä oppivelvolli-

suusikäisiä oppilaita, jotka eivät ennen lukuvuotta 2010–2011 osallistuneet 
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lainkaan opetukseen koko lukuvuoden aikana, tai niitä oppilaita, jotka eivät lu-

kuvuodesta 2010–2011 eteenpäin osallistuneet kevätlukukaudella opetukseen  

Oppivelvollisuusiän ylittäneitä oppilaita, jotka ovat eronneet saamatta perus-

koulun päättötodistusta, ja jotka eivät ole oppivelvollisuutensa aikana suoritta-

neet peruskoulun koko oppimäärää kutsutaan ilman peruskoulun päättötodis-

tusta eronneiksi (Tilastokeskus 2020.) 

 

Tilastokeskus on saanut oppilastason henkilöpohjaiset tilastot peruskoulun 

koulupudokkaista kunnilta tai muilta mahdollisilta opetuksen järjestäjiltä (Tilas-

tokeskus 2020). Tilastolaissa on säädetty, että valtion tilastotoimen lakisäätei-

nen tehtävä on varmistaa yhteiskunnan sekä yhteiskuntaolojen kehitystä ku-

vaavien tilastojen tallentaminen. Tallennettujen tilastojen tulee olla saatavilla 

yleiseen käyttöön (Tilastolaki 23.4.2004/280.)  

 

Peruskoulun koulupudokkuuden tilastoiminen on aloitettu lukuvuonna 1999–

2000. Tärkeää on huomata, että vuosien saatossa tilastoinnissa on tapahtunut 

muutoksia ja itse tilastoitavan aineiston laatu on parantunut. Suurin muutos 

lienee Tilastokeskuksen ja opetushallinnon yhteisen sopimuksen mukaisesti 

Unesco:n International Standard Classification of Education 2011 perustuvan 

kansallinen luokituksen käyttöönottaminen (Tilastokeskus 2020.) 

 

3.2 Lahden kaupunki 

Tässä opinnäytetyössä demografisena rajauksena toimii Lahden kaupunki. 

Kotikaupunkina Lahti valikoitui melko ennalta arvattavasti esimerkkikaupun-

giksi. Kotikaupunki ei kuitenkaan ole ainoa syy sille, miksi esimerkkita-

paukseksi valikoitui Lahti. Valitettavasti vanhana teollisuuskaupunkina Lah-

dessa on 1990-luvun alun laman jälkeen ollut sekä korkea kokonaistyöttömyys 

että korkea nuorisotyöttömyys (Lahden kaupunki 2020.) Tästä syystä koin, 

että koulupudokkuutta koskeva opinnäytetyö kannattaisi toteuttaa Lahdessa. 

 

Lahti on 119 921 asukkaan (syyskuu 2020) kaupunki Etelä-Suomessa, Päijät-

Hämeen maakunnassa. Lahti on Päijät-Hämeen maakuntakeskus ja siten 

suurin väestöllinen yhteenliittymä maakunnassa (Lahden kaupunki 2020). 

Jotta tämän tutkimuksen maantieteellinen näkökulma toteutuisi, on tärkeää 

selventää Lahden demograafisia tilastoja, kuten myös kaupungin historiaa. 
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Kuten mainittu, Lahdessa oli syyskuussa 2020 yhteensä 119 921 asukasta. 

Vuonna 2019 74 034 lahtelaisella oli peruskoulun jälkeinen tutkinto, joka vas-

taa tuon vuoden väkiluvussa (119 823) 61,79 % koko väestöstä (Lahden kau-

punki 2020). Syytä on muistaa, että luku kattaa koko Lahden väestön ja sisäl-

lyttää mukaansa esimerkiksi lapset, jotka eivät lähtökohtaisesti voi omata mi-

tään peruskoulun jälkeistä tutkintoa.  

 

Lasten ja nuorten osalta tärkeää on kuitenkin huomioida etenkin tämän opin-

näytetyön kontekstissa peruskoulu. Syksyllä peruskoulua käyviä oppilaita oli 

Lahdessa 11 222 (luku sisältää myös lisäopetuksen eli ns. kymppiluokan ja 

valmistavavan opetuksen eli MAV;in piirissä olevat opiskelijat). Esimerkiksi 

syksyllä 2016 oppilaita perusopetuksessa oli 10 926 eli Lahdessa oppilasmää-

rän kehitys on ollut numeerisesti positiivista (Lahden kaupunki 2020.) 

 

Peruskouluja oli Lahdessa vuonna 2020 yhteensä 25. Koulun henkilökuntaa, 

eli mm. opettajia ja koulunkäyntiavustajia oli 1020. Lahden kaupungin oman 

koulustrategian mukaan tarkoituksena on pitää huolta siitä, että peruskoulun 

päättävästä ikäluokasta 98 % sijoittuu jatko-opintoihin. Kaupungin tarkoituk-

sena on myös tarjota palveluja niille, joilla esiintyy haasteita koulunkäynnissä. 

Tällaisia palveluja ovat mm. sairaalaopetus, erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den opetus, oppilaan ohjaus, koulunuorisotyön palvelut, joustava perusopetus 

jne. (Lahden kaupunki 2020.)   

 

Lahden työttömyysaste oli syyskuussa 2020 suurista Suomen kaupungeista 

korkein, 16,2 % työvoimasta. Vertailukohdaksi voi ottaa koko valtakunnan 

työttömyysprosentin, joka oli samana ajankohta 12,0 % tai esimerkiksi Lahden 

kanssa suunnilleen samankokoisen kaupungin Kuopion, jonka työttömyyspro-

sentti oli suurista kaupungeista pienin, 11,2 %. Tärkeää on huomata, että työt-

tömyyden kasvu on noussut lähes kolmella prosentilla koronaviruspandemian 

aikana alkuvuodesta 2020 ja vuodesta 2019 lähes neljällä prosentilla. Valitet-

tavasti myös nuorisotyöttömyys oli suurista kaupungeista korkein. Syyskuussa 

2020 nuorisotyöttömyys oli 19,8 %. Lukema on lähes viidesosa Lahden alle 

25-vuotiaasta työväestöstä (Lahden Kaupunki 2020). Edellä luettelut tilastot 
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kertovat karua kieltään siitä, että Lahdessa on sosioekonomisia haasteita, joi-

den voidaan sanoa välillisesti tai välittömästi vaikuttavan koulupudokkuutta ai-

heuttaviin riskitekijöihin. 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimusmenetelmä  

Tutkimusmenetelmäksi tähän opinnäytetyöhön valikoitui kvalitatiivinen tutki-

musmenetelmä. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään 

useita erilaisia lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä erilaisten teorioiden ja 

säännönmukaisuuksien kautta. Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä vallit-

see siis oletus, että asioiden lopputulema on erilaisten monimutkaisten muut-

tujien summa, joita ei voi suoraan tilastoilla mitata (Hirsjärvi & Hurme 2015, 

25.) Kvalitatiivinen tutkimus pyrkiikin esimerkiksi ymmärtämään ilmiötä tutki-

muksen kohteen perspektiivistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tähdätään sii-

hen, että tutkimuksen kohteet tulevat henkilökohtaisesti kuulluksi ja nähdyksi 

(Juuti & Pusa 2020, 9.) 

 

Valitsin kvalitatiivisen menetelmäsuuntauksen pitkälti siksi, että haluamaani 

näkökulmaa ei saisi järkevästi toteutettua kvantitatiivisen eli määrällisen me-

netelmän avulla. Halusin erityisesti tuoda yksilöhaastattelujen kautta subjektii-

vista näkökulmaa opinnäytetyöhön ja saada koulupudokkaiden oman äänen 

kuuluviin. Koin ettei kvantitatiivinen menetelmä soveltunut yhtä hyvin opinnäy-

tetyön teemaan kuin kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. 

 

4.2 Aineistonkeruumenetelmä ja tutkimuksen kohde 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin puolistrukturoidun haastattelumenetel-

män, eli ns. teemahaastattelun, joka tukee tavoitteitani saada kokemusasian-

tuntijoiden oma ääni kuuluviin. Teemahaastattelu sopii sananmukaisesti erityi-

sesti silloin kun käsitellään jotain tiettyä ennalta valittua teemaa, eli tässä ta-

pauksessa koulupudokkuutta. Tässä haastattelumenetelmässä vallitsee tietyt 

lainalaisuudet mitä tulee menetelmän mekanismeihin. Tärkeää on se, että 

haastattelija (tutkija) tietää, että haastateltava on kokenut jonkin tietyn asian, 

jonka vuoksi häntä haastatellaan. Tutkija on myös tehnyt taustatyötä ilmiön 

osista, kuten myös laajemmasta kokonaisuudesta. Hyvän pohjatyön avulla 
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hän pystyy ymmärtämään teemaa enemmän ja sitä kautta rakentamaan haas-

tattelun. Lopuksi tutkijan pitää ymmärtää subjektiivisesta kokemuksesta synty-

nyt haastattelun sisältö ja merkitys (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47–48.)  

 

Yleisesti ottaen haastattelu on käytetympiä tutkimusmuotoja sen joustavuuden 

ja mahdollisen tutkimuksen kohteen laajuuden vuoksi. Etenkin vähän struktu-

roitujen haastattelurunkojen käyttö on lisääntynyt ja lopulta päädyin itsekin ra-

kentamaan vapaamuotoisen ja löyhästi jäsennellyn haastelurungon. Teema-

haastattelu sopi muutenkin teemaan, koska se mahdollistaa suoran vuorovai-

kutuksen haastattelun kohteen kanssa, jonka koin alusta lähtien luonnolliseksi 

ja jopa välttämättömäksi lähestymistavaksi aiheen kannalta. Suora vuorovai-

kutus antaa mahdollisuuden löytää erilaisia merkityksiä haastateltavan pu-

heesta ja jopa erilaisista non-verbaaleista eleistä. Haastattelu siis syventää 

tutkittavaa asiaa, ja sopii siksi koulupudokkuuden kaltaiseen sisällöltään ar-

kaan ja vaikeaankin aiheeseen. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 34–35.)  

 

Jos tarkastellaan teemahaastattelun huonoja, tai vähintään haastavia puolia, 

löytyy niitä myös muutamia. Ensinnäkin haastattelun toteutus vaatii haastatte-

lijalta taitoa ja panostusta kysymysten struktuuriin. Haastattelijan pitää osata 

mukautua omaan rooliinsa tutkija samalla ymmärtäen myös haastateltavan 

asema. Myös haastateltavien löytäminen, haastattelujen sopiminen, toteutus 

ja litterointi vaativat aikaa ja vaivaa. Haastattelu ei ole myöskään lähteenä 100 

% luotettava. Esimerkiksi jos haastateltavalla on jokin motiivi antaa tietynlaisia 

vastauksia tai saada aikaan tietyntyyppinen lopputulos. Myös lopullisten tulos-

ten tulkinta ja analysointi voi olla vaikeaa johtuen mahdollisesta verrokkitutki-

musten puutteesta (Hirsjärvi & Hurme 2015, 35.)  

 

On tärkeää muistaa, että koulupudokkuus on varmasti lähtökohtaisesti han-

kala aihe niin omakohtaista kokemusta omaaville ihmiselle, kuten myös kou-

luille ja muille instituutioille, joita teema koskettaa. Kuten mainittu, kun haasta-

tellaan ns. kokemusasiantuntijaa, on syytä muistaa, että jokainen tapaus on 

yksilöllinen eikä niiden perusteella kannata välttämättä vetää liian suuria johto-

päätöksiä. Tästä huolimatta pidän äärimmäisen tärkeänä, että ihmiset tulevat 

julki omakohtaisten kokemusten kautta kertoen henkilökohtaisia kokemuksi-

aan. Nimenomaan henkilökohtaisten kokemusten avulla voidaan parhaiten 
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peilata teoriatietoa ihmisten, tässä tapauksessa koulupudokkaiden kohtaa-

maan realiteettiin. Samalla muut vastaavien asioiden kanssa painivat voivat 

saada vertaistukea ja rohkaisua kertomaan omista kokemuksistaan.  

 

Aina kun ihmisiä haastatellaan eli tässä tapauksessa toteutetaan teemahaas-

tatteluja, on tärkeää huomioida tutkimusetiikka. Tutkijan tulee pysyä neutraa-

lina tahona, joka toivoo vain parasta haastateltavalle. Haastattelijan pitääkin 

kyetä vahvistamaan sosiaalisia taitojaan, jotta hän pystyy luomaan turvallisen 

tilan, jossa haastattelun kohde kykenee puhumaan kipeistäkin asioista (Juuti 

& Pusa 2020, 13.) 

 

Pidin erittäin tärkeänä, että haasteltavat kokisivat olonsa turvalliseksi ja että 

he voisivat luottaa siihen, että heidän näkemystään ja kokemustaan kuunnel-

taisiin ja arvostettaisiin ehdoitta. Aihe oli arkaluontoinen ja juuri siksi on tär-

keää kunnioittaa haastateltavien halua avautua ja kertoa henkilökohtaisista 

asioistaan ventovieraalle. Luottamus joka tällaisessa haastattelutilanteessa 

syntyy, on äärimmäisen arvokasta ja sille pohjalle koko teemahaastattelu täy-

tyi rakentaa.  

 

Etukäteen tavoitteenani oli haastatella viittä ihmistä, jotka olivat keskeyttäneet 

peruskoulunsa Lahdessa sijaitsevissa oppilaitoksissa. Hyvin nopeasti kävi kui-

tenkin ilmi, ettei viiden vapaaehtoisen haastateltavan löytäminen tulisi ole-

maan mitenkään helppoa. Tilannetta hankaloitti entisestään koronapandemia, 

joka nopeasti sekoitti koko maailman, joten ihmisten löytäminen haastatelta-

vaksi muodostui erittäin vaikeaksi. Onneksi asiat ryhtyivät etenemään loppu-

vuodesta 2020, kun löysin ensimmäisen haastateltavan ystävän kautta. Tä-

män jälkeen aloitin harjoittelun Lahden kaupungilla nuorisopalveluilla etsi-

vässä nuorisotyössä ja starttivalmennuksessa. Näiden tahojen kautta löysin 

kolme eri ikäistä haastateltavaa, jotka halusivat kertoa omasta opiskeluhisto-

riastaan. 

 

Kohderyhmänä olevat koulupudokkaat ovat universaali ryhmä, eikä heitä läh-

tökohtaisesti yhdistä mikään muu kuin kansallisuus, kaupunki, jossa perus-

koulua on käyty sekä koulun keskeyttäminen nimenomaan peruskouluaikana. 

Haastateltavat ovat hyvin eri-ikäisiä ja tällä hetkellä (Helmikuu 2021) hyvin eri-

laisissa elämäntilanteissa. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että he ovat 
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käyneet eri peruskouluja, eri aikana, joten suuntaviivoja yksittäisiin kouluihin ei 

voida vetää. Haastateltavista kolme oli naisia ja yksi mies. Nuorin haastatel-

tava oli 15-vuotias ja vanhin 49-vuotias. Yhteensä haastateltavia oli lopulta 

neljä. 

 

Koronapandemian takia ilmeni monenlaisia haasteita opinnäytetyön tekemi-

sessä, mutta lopulta kaikki tarvittava materiaali saatiin kasaan. Kaksi jälkim-

mäistä haastattelua jouduttiin kuitenkin toteuttamaan puhelinhaastatteluina, 

johtuen 2020–2021 vuodenvaihteessa vallitsevasta koronatilanteesta. Kaikille 

haastatteluille yhteistä oli kuitenkin se, että ne tallennettiin litterointia varten. 

Kaksi ensimmäistä haastattelua tallennettiin puhelimen äänityssovelluksen 

avulla ja kaksi jälkimmäistä Windows-käyttöjärjestelmän vastaavalla sovelluk-

sella. Tallennus ja litterointi toteutettiin siksi, että opinnäytetyön työstövai-

heessa saatavilla oleva tieto olisi koulupudokkaiden kertomalle mahdollisim-

man uskollista. 

 

4.3 Tutkimuskysymykset 

Valitsemieni tutkimuskysymysten avulla oli tarkoitus yrittää ymmärtää syitä 

koulupudokkuuden taustalla ja sitä kautta löytää keinoja ilmiön ehkäise-

miseksi. Tarkoitus oli tuoda esiin koulupudokkaiden näkemys avun tarpeen ja 

avun saamiseen kohtaamisesta heidän omien peruskouluopintojen aikana. 

Koulupudokkuuden syitä pyritään ymmärtämään prosessilähtöisesti eli tässä 

tapauksessa koko peruskouluaikaa tarkastellen. Kysymysten asettelussa huo-

miota kiinnitetään kodin sekä koulun rooliin koulupudokkuutta ehkäistäessä. 

Tarkoituksena on löytää näkökulmia siitä, millä tavalla eri tahot ovat kenties 

epäonnistuneet opiskelun tukemisessa. Oma lähtökohtani on antaa haastatel-

taville mahdollisuus kertoa omista tunteistaan avoimesti ilman pelkoa ulkopuo-

lelta tulevasta arvostelusta. 

 

Päätutkimuskysymykset tässä opinnäytetyössä ovat: 

• Minkälaisia syitä koulupudokkuuden taustalta löytyy? 

• Kuinka koulupudokkaat kokevat saaneensa apua koulunkäymisen 

kanssa? 

• Minkälaista apua koulupudokkaiden mielestä olisi tarvittu, jotta perus-

koulu ei olisi keskeytynyt? 
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Tiedostin alusta lähtien, että ihmisten, joilla olisi omakohtaista kokemusta kou-

lupudokkuudesta saattaisi olla hyvinkin vaikea löytää, saati haastatella. Alku-

vaikeuksien jälkeen löysin kuitenkin haastateltavia, jotka halusivat kertoa 

omista kokemuksistaan yllättävänkin avoimesti. Kun pääsin keskustelemaan 

koulupudokkuudesta kokemusasiantuntijoiden kanssa, alkoi pikkuhiljaa käydä 

selväksi, että painavaa asiaa löytyisi hyvinkin paljon.  

 

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan ihmistä, jolla on henkilökohtaista koke-

musta esimerkiksi tietystä sairaudesta, mielenterveysongelmasta tai muuten 

vaikeasta elämäntilanteesta. Tällaista omakohtaista kokemusta voidaan käyt-

tää tarpeen mukaan tietolähteenä tai esimerkiksi vertaistukena muille vastaa-

vassa tilanteissa oleville ihmisille. Kokemusasiantuntijuus ei korvaa ammatti-

laisten osaamista tai apua, vaan enemmänkin täydentää olemassa olevaa tie-

toa omien prosessikokemusten kautta (Mielenterveyden keskusliitto 2021.) 

 

Haastattelut halusin rajata kolmeen eri teemaan. Perustietoihin eli ikään ja su-

kupuoleen, kodin rooliin sekä koulun rooliin. Kaksi jälkimmäistä teemaa ovat 

tutkimuksen kannalta relevanteimpia asioita, kun taas iän ja sukupuolen mer-

kitystä voidaan käyttää lähdetietona esimerkiksi tarkastellessa kokemusten 

eroja eri vuosien ja sukupuolien välillä. Näiden kolmen teeman lisäksi olin 

myös kiinnostanut olivatko haastateltavat kokeneet saaneen apua kodin tai 

koulun ulkopuolelta. Yhteensä pääasiallisia kysymyksiä oli haastattelurun-

gossa seitsemän, joiden lisäksi esitin tarpeen tullen tarkentavia lisäkysymyk-

siä.  

 

4.4 Aineiston analysointimenetelmä 

Tässä opinnäytetyössä koin, että paras aineiston analysointimenetelmä on ai-

neistolähtöinen analyysi. Tämä erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin perus-

koulun koulupudokkuus aiheena on sellainen, josta teoriaa ja etenkin koke-

musasiantuntijuutta on vain vähän saatavilla suomalaisessa kontekstissa. Toi-

sekseen valittu aineistonkeruumenetelmä vaati aineistolähtöistä lähestymista-

paa, mikäli halusin toteuttaa suunnitelman koulupudokkaiden subjektiivisen 

kokemuksen kertomisesta.  
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Aineistolähtöisessä analyysimenetelmässä lähdemateriaali on mahdollista 

analysoida ilman ”teoreettisia linssejä” eli puhtaasti itse hankittua aineistoa ar-

vioiden. Lähdemateriaalia on kuitenkin hyvin harvinaista pystyä analysoimaan 

täysin aineistolähtöisesti, jolloin mukaan vaaditaan myös teoriatietoa (Juuti & 

Pusa 2020, 9,13.)  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksen analyysissa on eräitä huomattavia eroja esimer-

kiksi kvantitatiivisen tutkimuksen analysointiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksen 

analysoinnissa havainnointi alkaa jo aineistonkeruussa eli haastattelutilan-

teissa. Haastattelun aikana kannattaa tehdä huomioita mm. yhtäläisyyksistä 

tai erikoisuuksista mitä tulee haastateltavien puheeseen (Juuti & Pusa 2020, 

13.)  

 

Oman tutkimuksen kannalta tärkeää oli ymmärtää aineistolähtöisyyden näkö-

kulma ja siihen oleellisesti kiinnittyvä induktiivinen päättely (Hirsjärvi & Hurme 

2015, 136). Induktiivinen päättely tarkoittaa yleistyksen tekemistä aineiston 

pohjalta (Hirsjärvi & Hurme 2015, 25). Laadullisessa tutkimuksessa on lähtö-

kohtaisesti hyvin vähän yhtenäisiä analyysitekniikoita, mikä mahdollistaa tutki-

jan vapauden soveltaa erilaisia menetelmiä aineiston analysoimisessa (Hirs-

järvi & Hurme 2015, 136).  

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Ikä ja sukupuoli 

Tässä opinnäytetyössä haastateltavat on merkitty lyhenteillä. Esimerkiksi 

haastateltava yksi on merkitty pääasiassa jatkossa H1, haastateltava kaksi H2 

jne. H1 oli mies ja haastattelun tekohetkellä 26-vuotias. H2 oli 15-vuotias ja 

nainen. H3 ja H4 olivat molemmat 49-vuotiaita naisia. H1 haastattelun ajan-

kohta oli marraskuu 2020, H2 haastattelun ajankohta taas 2020 joulukuu. H3 

ja H4 haastattelut toteutettiin 2021, H3 tammikuussa ja H4 helmikuussa. 

Haastateltavien iän keskiarvo oli reilut 34 vuotta ja heidän peruskoulutaipa-

leensa oli alkanut kolmella eri vuosikymmenellä. Haastateltavien otannasta 

ensimmäinen peruskoulun keskeyttäminen oli tapahtunut vuonna 1985 ja vii-

meisin 2020. 
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Sukupuolijakauma on haastattelujen osalta mielenkiintoinen. Kokonaisuudes-

saan lukuvuonna 2018–2019 Suomen peruskoululaisista 57 % keskeyttä-

neistä oli poikia (Tilastokeskus 2020). Eroavaisuus tähän tutkimukseen oli se, 

että teemahaastatteluihin osallistuneiden haastateltavien osalta prosentuaali-

nen osuus oli, että poikia oli 25 % ja tyttöjä 75 %. Toki määrällinen otanta on 

pieni, mutta selkeästi tilastoista eroava.  

 

5.2 Kouluhistoria 

Perustietojen jälkeen oli tarpeen pureutua haastateltavien kouluhistoriaan. 

Tarkoituksena oli selvittää peruskouluhistoriaa ensimmäisestä luokasta aina 

keskeyttämiseen asti. Halusin myös tietää vaiheista peruskoulun keskeytymi-

sen jälkeen sekä nykytilanteesta. Täytyy kuitenkin muistaa, että haastatelta-

villa oli hyvin eripituiset ajanjaksot keskeyttämisen ja nykyhetken välillä, mikä 

johtui luonnollisesti haastateltavien iästä. Aluksi selvitin, milloin haasteltavat 

olivat keskeyttäneet koulunsa. 

 

H1: Mä tipuin yläasteella koulusta. Kasilla.  
 
H2: No siis perus ala-aste meni hyvin, mutta heti kun vaihtu yläas-

teelle ni alko luisuu silleen et ei enää onnistu mitenkään. Oli 
sama yläaste noin kasin puoleenväliin saakka, sit vaihoin. Kes-
keytin koulun tänä vuonna (2020).  

 
H3: Koulutausta, peruskoulu kesken. Tällä hetkellä käyn ammattitut-

kintoa lähihoitajaks. 87 joululomaan keskeytin. Olin tokaa kertaa 
yhdeksännellä.  

 
H4: Peruskoulu jäänyt kesken kahdeksanteen luokkaan. Oisko 85.  

 

Kaikki haastateltavat ovat siis keskeyttäneet peruskoulun yläasteella. Huomi-

onarvoista on, että kaikki haastateltavat ovat keskeyttäneet kahdeksannella 

luokalla, lukuun ottamatta H3, joka oli keskeyttänyt yhdeksännen luokan ker-

tauksella. Halusin kuulla lisää kokemuksia siitä mitä tapahtui koulun keskeyt-

tämisen jälkeen.  

 

H1: Jatkoin kotiopetukseen. Olin kotiopetuksessa 17 ikävuoteen 
saakka eli pari vuotta. 
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Toisen haastateltava kohdalla tilanne oli niin tuore, joten pystyin kysymään 

sen hetkisestä tilanteesta ja suunnitelmista suoraan. Kysyin häneltä kotiope-

tuksesta ja siitä, miten tällä hetkellä hänen koulunkäyntiään yritetään järjestää. 

 

H2: No siis olihan tossa yks etäjakso (keskeytymisen jälkeen), mutta 
se oli kans liian vaikee. Olis pitänyt saada joku auttamaan. 

 
H2: No koulusta sanottiin ihan suoraan, ettei ne löydä mulla mitään 

paikkaa. Et tammikuussa (2021) olis pitäny jatkaa, mutta enpä 
näköjään jatka. Että... katsoo sitten, miten, milloin tulee viestiä et 
paikka on löytynyt. 

 
H3: Mä oon siis ollun raskaana sillon ja mulla oli kevätlukukauden 

aikana laskettu aika. Sillä mä sit keskeytin sen koulun. Jossain 
vaiheessa mä kävin, mikähän hitto se oli… Hämeenkadulla oli 
sellai paikka missä pysty käymään koulua. Kaikki oli siellä nuoria 
paitsi minä. 

 
H4: Sitten ku mä lopetin koulun ni menin etsimään töitä. Muistan 

vaan et sillon kouluaikana käytiin siellä kuraattorilla. Liittyen just 
poissaoloihin ja näihin. Ja sitten tuli namika (koulukoti) kuvioihin. 

 

Haasteltavien tilanne keskeyttämisen jälkeen on vaihdellut suuresti. H1 on siir-

tynyt kotiopetukseen, mutta opiskelu ei ole tällä menetelmällä juurikaan eden-

nyt. H2 verrattain tuore tilanne näyttäytyy siten, että asioita yritetään parasta 

aikaa hoitaa keksimällä tapa suorittaa peruskoulu loppuun. H3 kohdalla ras-

kaus on vaikuttanut aikanaan siihen, että hänen koulunsa on aikanaan kes-

keytynyt. Toisaalta hänen omien sanojensa mukaan koulu olisi todennäköi-

sesti keskeytynyt ilman raskauttakin. Hänenkin kohdallansa koulunkäyntiin on 

etsitty vaihtoehtoisia tapoja, jotka eivät kuitenkaan ole tuottaneet haluttua lop-

putulosta. H4 kohdalla vaikuttaa työ olleen koulua suurempi intressi, mutta 

apua peruskoulun käymiseen on yritetty saada hänen kohdallaan esimerkiksi 

koulukodin avulla.  

 

5.3 Kodin tuki 

Kodin ja perheen tuki on kallisarvoisen tärkeää minkä tahansa ongelman kä-

sittelyssä. Tämä kysymys herättää luonnollisesti tunteita haasteltavissa, sillä 

perinteisesti suomalaisessa kulttuurissa on tunnuttu ajattelevan, että ihmisten 

kotiasiat eivät kuulu ulkopuolisille. Etenkin kun tässä kontekstissa pitäisi ”arvi-

oida perheen vaikutusta” koulupudokkuuteen. Kysymykseen ”oletko kokenut 
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saaneesi tukea kotoa” ensimmäinen haastateltava ei halunnut suoraan vas-

tata. 

 

H2: Joo oon. Se oli mun porukoiden mielestä hyvä asia et mä lope-
tin koulut. Mun äiti ei esimerkiks jaksanu sitä, että koulusta laitet-
tiin joka päivä viestiä et mä en oo siellä. Ja tälleen. Sillä meni 
hermot siinä.  

 
H3: No siis mähän olen ainoa lapsi, et kyllä mä varmaan olisin saa-

nut tukea… tai siis emmä nyt... Tai siis kai mä oon saanu tukea. 
Kauheen vaikee kysymys. Meidän äiti nyt ei olis osannut neuvoa 
mua mitenkään, isä ehkä olis, mutta… mulle ei ehkä järki riittänyt 
opiskeluun eikä ne jutut synkannut mitenkään. Mut kuitenkin kyy-
dit sain aina koululle. Mut vietiin aina autolla koululle joka päivä. 

 
H4: Siis joo kyllähän mua yritettiin kouluun patistaa. Ja lähin aamu-

sin kouluun, mut emmä välttämättä menny sinne kouluun 
saakka. Sit jossain kohtaa mä oon ollu tossa namikalla eli koulu-
kodissa. Ei sekään sitte hirveesti edesauttanu sitä koulunkäyntiä. 
Eli sieltäkin lähti, oli menevinään kouluun mitä sitten olikin jos-
sain muualla. 

 

Yhteistä haastateltaville on, että vanhemmat ovat ”patistaneet kouluun”, mutta 

eivät välttämättä ole kyenneet syystä taikka toisesta vaikuttamaan ratkai-

sevasti koulunkäynnin paranemiseen. H2 kokemus tuntuu olevan se, että hä-

nen äitinsä on turhautunut jatkuvaan lintsaamiseen ja myös muilla haastatelta-

villa on kokemuksia vanhempien turhautumisesta.  

 

H3: Nii ei olla osattu (auttaa)! Mä oon ollu vaan ongelma ja häirikkö, 
niinku ja… ja ongelmanuori. Ja ehkä sitte oireillu sen myötä vielä 
enemmän, ettei oo saanu niinku sellasta tukea. Et mä muistan 
sellasen et kotona ja koulussa ollaan kysytty et ”ooksä noin 
tyhmä”? Et se on niinku jääny. Et mul on edelleen hirvee pelko 
opiskelua kohtaan. Ehkä just sen takia et mä ajattelen et mä oon 
niin tyhmä. Et mä en osaa. Ja mä en kykene. Ja lähihoitajana 
kun oon laskenu lääkelaskuja ja mä sain ne ekalla läpi ni mä olin 
ihan hämmentyny. Mul on matikka ollu nelonen niinku aina ja mä 
oon aina ollu sitä mieltä et mä en osaa tai et nii. 

 

H3 ja H4 ovat molemmat saaneet apua koulumatkoihin, mutta he eivät osaa 

eritellä saaneensa muuta apua. H3 ja H4 vahvasti kokevatkin, että vanhem-

pien toiminta ei olisi voinut estää koulun keskeytymistä. Esimerkiksi H4 kertoo, 

että hän ei yksinkertaisesti halunnut käydä koulussa. H3 kanssa keskustelu 
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ajautui myös osittain sukupolvien kasvatusten ja arvojen eroavaisuuksiin esi-

merkiksi nykyvanhempiin nähden. H3 koki, ettei hänellä todettuun ADHD:hen 

ei osattu tuolloin (1980-luvulla) suhtautua. 

 

5.4 Koulun tuki 

Vanhempiin lienee vaikeampaa vaikuttaa yhteiskunnan toimesta kuin koululai-

tokseen. Siksi onkin tärkeää tutkia sitä, kuinka koulupudokkaat kokevat saa-

neensa apua sekä tukea koulusta, jotta perusaste olisi saatu hyväksytysti läpi. 

Haastateltavien mielipide koulun tarjoamasta tuesta oli vastauksissa huoles-

tuttavan yhdenmukainen. 

 

H1: Se (koulu) on vaikuttanut siihen (keskeyttämiseen) negatiivi-
sesti. Jos mä olisin saanut koulusta enemmän tukea, ni olisin 
varmaa voinut jatkaa siellä. Mä en jaksa mennä yksityiskohtiin 
tai yksittäisiin tapauksiin. Mut monen opettajan toimesta on ollut 
epäasiallista käytöstä. Ja mä olin välillä opettajien silmätikkuna. 
Mä en muista enää kaikkii yksityiskohtia, mut esimerkiksi saannu 
kuulla pahoja kommentteja opettajilta. On ollu esim. sellai tilanne 
et mua on nöyryytetty opettajan toimesta luokan edessä. Ja mun 
tekemiä asioita on ehdottomasti suurenneltu. Ja vääristelty. 

 
H2: En. Vaikka koulussa tiedettiin tästä kaikesta (puhuttiin aikaisem-

min kiusaamisesta), niin ei ne osannut auttaa. Sieltä on vaan sa-
nottu, etten oo ollu koulussa ja tällee.  Ei oo tullu, mitään vaati-
muksia (koulun suhteen).  

 
H3: Emmä kyl oo saanu koulusta sillon tukee. Mä muistan et mä 

oon ollu jo ala-asteella opettajien silmätikku ja myös yläasteella. 
Joo. En oo. Kyl mä muistan et mä oon käyny sillon koulukuraat-
torilla. Mut ei niinku… Musta tuntuu, ettei siihen aikaa osattu ja 
ymmärretty et, jos on joku keskittymishäiriö. 

 
H4: Öö. No en mitenkään. Olihan sillonki opoja ja näitä mut en 

muita muista. Sen muistan, että on käyty kuraattorin juttusilla tai 
jotain tällasta, mutta ei sellasta mikä olis motivoinut.  

 

Haasteltavien keskuudessa tuntuu vallitsevan yksimielisyys siitä, että koulun 

tuki on ollut täysin riittämätöntä. Keskusteluissa tuli vahvasti ilmi koulun välin-

pitämättömyys niin aikaisemmin ilmenneitä ongelmia, kuin lopullista peruskou-

lun keskeyttämistä kohtaan. Järkyttävintä vastauksissa lienee se, että koke-

mukset 2020-luvulla peruskoulunsa keskeyttäneellä ja 1980-luvulla keskeyttä-

neillä ovat hyvin samankaltaiset.  
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On vähintään huolestuttavaa, että yli 30 vuodessa moni asia kehityksestä 

huolimatta tuntuu junnanneen paikallaan. Kaikille uutisia seuranneille on tullut 

tutuksi jatkuvat kiusaamiskertomukset, jotka ovat jopa johtaneet vakaviin väki-

vallantekoihin. Haastateltavien kokemus koulujen ”kädettömyydestä” on yhtei-

nen mitä tulee heidän ongelmien tunnistamiseen ja avun tarjoamiseen. Se että 

H1 on kokenut hyvinkin epäasiallista käytöstä ja leimaamista koulun henkilö-

kunnan toimesta on surullista, ja kertoo ennen kaikkea henkilökunnan ammat-

titaidon puutteesta. 

 

5.5 Mitä olisi voitu tehdä paremmin kotona? 

Mitä olisi voitu tehdä paremmin kotona, jotta koulupudokkuutta olisi voitu eh-

käistä paremmin? Tiedostin heti alusta lähtien, että myös tämä kysymys on 

tunnesyistä hankala. Kysymykseen vastauksen keksiminen ei vaadi pelkäs-

tään itsereflektiota ja ”vanhojen muistelemista”, vaan myös eräänlaista palaut-

teen antamista vanhemmille ja muille perheenjäsenille. Arviota voi olla myös 

hankala antaa, jos ei selkeästi pysty erittelemään silloisia tuen tarpeitaan. 

 

H1: No siis on suhtauduttu tosi hyvin. Tai siis, niinku kielteisesti kou-
lun toimintaan ja sit oon saanut tukea ja apua koulunkäyntiin. Se 
puoli on ollut kunnossa.  

 
H2: Emmä tiiä, ei varmaan mitään. 
 
H3: Emmä tiiä. Ehkä se et vanhemmat olis ollu enemmän läsnä. Et 

mä oon ainoo lapsi ja mun molemmat vanhemmat on ollu töissä. 
Et mun äiti on ollu yksityisyrittäjä ja se on tehny töitä suunnilleen 
24/7. Ja isä ollut aina illatkin töissä. Ei oo ollu tietosuutta. Et mua 
on kyl raahattu aina kouluun… Et sit mun vanhemmat on sel-
lasta sukupolvea… Et sitten kun on ollut ongelmanuori ja alkanut 
oireilee, nii sit siit ollaan niinku vaiettu. Yritetty olla sillee ettei 
mennä puhumaan mihkään eikä mennä hakemaan niin helposti 
apua. Se on ollu niinku häpeä. Yritettiin peitellä sitä kaikkea. Ja 
sit kotikonstein koitettu tehä jotain, et on huudettu ja raivottu et 
käy sitä koulua! Tavallaan et pahalla tai rahalla koitettu moti-
voida. Ja sit adhd:na oppi et hei et tällä mä voin tienata. Kun mä 
lintsaan koulusta niin sitku mä meen päiväks kouluun mä saan 
siit rahaa, ku mä oon ollut siellä koulussa. 

 
H4: Öö. Mä koen, ettei kotona niinkään, kaveriporukka vei silloin 

mennessään. Voisin ajatella et se oli se isoin juttu. Et ei kotona 
varmaa niinkään olis voitu tehdä. 
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Haastateltavien vastauksista voidaan nähdä tämän kysymyksen kohdalla ai-

kaisempaa suurempaa hajontaa. H1 kokee vahvasti, että häntä on autettu ko-

tona sekä puolustettu ja uskottu kun hän on kertonut koulussa tapahtuneista 

asioista. H2 ei osannut eritellä asioita mitä kotona olisi voitu tehdä enemmän, 

mutta tämä voi osaltaan johtua nuoresta iästä ja tilanteen tuoreudesta. H3 

pystyi eniten sanoittamaan minkälaista apua hän olisi tarvinnut kotoa. Hän 

pystyi jäsentelemään myös kasvatuskulttuuriin liittyviä teemoja, jotka hän jäl-

keenpäin on kokenut vaikuttaneen siihen, ettei hänen vanhemmillaan ole ollut 

kunnon työkaluja auttamaan koulun kanssa.  H4 koki, että kaveriporukan vie-

tyä mennessään hänen vanhempansa eivät olisi voineet vaikuttaa mitenkään 

koulun kulkuun.  

 

5.6 Mitä olisi voitu tehdä paremmin koulussa? 

H1: No enemmän tukea koululta. Jotain tapoja ois varmasti ollu. Ja 
sit se, että oltas nähty mut jotenkin tasavertaisena muiden 
kanssa. 

 
H2: No ehkä silleen et mä olisin saanu tehdä kaikke tehtävät yksin 

silleen et siin on vaa joku tietty opettaja. Ja jotain, sillee vastaa-
vaa. 

 
H3: No ehkä olis tarvinnu sellasen… ehkä enemmän ajoissa sella-

sen opettajan, joka olis jotenki ymmärtäny ja puuttunut… emmä 
tiiä kauheen vaikeeta. Mut nii. Ehkä kysyny niinku tarkemmin. Et 
istuttanu johonkin yksin eikä klinikassa. Mähän oon saanu ekan 
kerran ysillä potkut koulusta. Et eka mä jouduin pakkolomalle ja 
sit mä sain potkut. Sit mä olin pitkää… mä ootin et mulle löytyy 
joku paikka. Sit mä eka jouduin toiseen kouluun tarkkailuluokalle. 
Mä olin siel pari viikkoo ja sit mä sain potkut sieltä. Mä olisin tar-
vinnu jutteluapua. Ja sit ehkä sellai napakampi… mä olisin tar-
vinnu konkreettiset rajat. Musta tuntuu, että opettajat ehkä pel-
käs mua jossain vaiheessa ja anto mennä läpi. Et pistetään toi 
läpi ja siit selvitään. Et tiiätkö ettei ollu sellai.. se oli eka ratkasu 
että luokasta ulos. Ettei haluttu puuttua siihen eikä oltu napa-
kampia. Mä istuin siel rehtorin kansliassa ja se oli jo sitä mieltä 
että… mä oon siis pyörittäny mun korkokenkien korot sen latti-
aan sillon… 

 
H4: Hmmn. Olihan visanen kysymys. Tota. Jaa-a. Mitäköhän tohon 

sanois, en tiiä. Ehkä siinäkin… Pitkälti niin kun henkilökemiat 
opettajien kanssa. Et jos oli aamulla tunti, nii tota sellasen opet-
tajan kaa kenen kaa ei tullu toimeen, nii sen kyl jätti käymättä. 
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Kaikkien haastateltavien kohdalla kysyin jatkokysymyksen koulun toimenpi-

teitä koskien. Halusin tietää miten koulu reagoi, kun opinnot olivat keskeyty-

neet. 

 

H1: Koululta tuli sellasta viestiä, ettei tää oo hyväksyttävää, että sä 
meet kotiopetukseen. Silloin se ois kuulemma ollu hyväksyttä-
vää, jos olis pitkä välimatka. Ei muuten. Mun äiti kävi sen kes-
kustelun rehtorin kanssa. Ihan varmasti käyty ne kaikki (lopetta-
misen) syyt läpi. Mun mielestä se koulussa opiskelu oltiin tehty 
ihan mahdottomaks. 

 
H2: Ei yhtään mitenkään. Ei mitään siin vaiheessa, kun mun koulu 

keskeyty. 
 
H3: Syksyllä ilmotin, tai syyslukukaudella et mä lopetan koulun. Ku 

mä synnytin keväällä ja mähän jouduin lähtemään koulustakin 
neuvolaan. Mä tavallaan otin sen vallan siel koulussa, ettei ku-
kaan sanonu mulle loppuaikoina enää mitää. Sillai, mä hypin 
ihan silmille 

 
H4: En muista.  

 

Kaikilla haastateltavilla vaikuttaa olevan selkeä kokemus siitä, ettei heitä ole 

autettu tarpeeksi peruskoulussa. Osa on kokenut tarvitsevansa enemmän hy-

väksyntää, osa taas konkreettisempaa apua opiskeluun. H1 on kokenut ni-

menomaan tasavertaisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tienä peruskoulun lop-

puun suorittamiseen. H2 on kaivannut apua ja ennen kaikkea rauhaa omaan 

opiskeluunsa. H3 on myös kaivannut henkilökohtaista apua koulun käyntiin ja 

opettajaa, joka olisi ollut samalla aaltopituudella. Hänen kokemuksensa on, 

että häntä on pompoteltu koulusta ja ihmiseltä toiselle ilman että kukaan on 

osannut tai halunnut ottaa vastuuta. H4 näkee, että henkilökemiat olivat suurin 

ristiriitojen ja sitä kautta lintsaamisen aiheuttaja. H4 koki kuitenkin vahvasti, 

että silloisessa elämäntilanteessa koululla ei olisi ollut paljonkaan tehtävissä 

johtuen kaveripiirin vaikutuksesta.  

 

5.7 Kodin ja koulun ulkopuolinen apu 

Lopuksi halusin tiedustella haastateltavien näkemyksiä kodin ja koulun ulko-

puolisesta avusta. Tarkoitus oli selvittää, olivatko haastateltavat koulupudok-

kaat kokeneet saavansa apua jostain edellä mainittujen tahojen ulkopuolelta. 

Täytyy huomioida, että siinä missä jokin haastateltava saattaa mieltää kodin ja 
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koulun ulkopuolisena apuna kaverit, toinen saattaa mieltää apuna esimerkiksi 

viranomaistahon.  

 

H1: Joo. Joku tota, joku nuorten psykiatria, jossa mä kävin puhu-
massa. En muista enää, miten se meni. Myöhemmin mitään yh-
teydenottoja ei (koululta) tullu.  

 
H2: Joo. Oli niitä kavereita, jotka saatto pakottaa mut kouluun tai 

viedä mut kouluun ja kattoo et mä oon siellä. 
 
H3: Kyl mä muistan, että siihen on joku jossain vaiheessa puuttunut. 

Ehkä… oisiko joku koulukuraattori tai joku. Mä veikkaan et se on 
ollu koulun kautta, että mä oon joutunut koulukuraattorille. Mut 
mulla ei oo siitä muuta muistikuvaa... Ja sit mä oon käynyt 
soskus (sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämis-
hanke) juttelemassa. Kyl mä oon jälkikäteen miettiny et olis pi-
täny olla joku koulukoti tai joku vastaava… Ja oisko sitten ollu se 
pohdinta, että sijoitetaanko mut koulukotiin, mut mun äiti ja isä 
vastusti sitä. Et ehkä siin on ollu se häpeä. ”et kyllä me selvi-
tään”. Ja sen jälkeen mun äiti on ollu sitä mieltä, ettei sotketa mi-
tään sosiaaliviranomaisia tai mitään että ne pilaa kaiken. 

 
H4: Muistan vaan et silloin kouluaikana käytiin siellä kuraattorilla. 

Liittyen just poissaoloihin ja näihin. Ja sitten tuli namika (pienryh-
mäkoti) kuvioihin. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Tulosten tiivistys 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on ollut tutkia koulupudokkuutta käsitteenä 

sekä ilmiönä. Tarkoituksena on ollut selvittää minkälaisia syitä ja riskitekijöitä 

koulupudokkuuden taustalla löytyy, sekä löytää keinoja millä tavoin koulupu-

dokkuutta voitaisiin ehkäistä. Olemassa olevan teoriatiedon lisäksi uutta näkö-

kulmaa aiheeseen on pyritty saamaan haastattelemalla koulupudokkuuden 

omaehtoisesti kokeneita kokemusasiantuntijoita. Näiden ns. teemahaastatte-

luiden avulla on pyritty löytämään uutta tietoa koulupudokkuuteen yhteiskun-

nallisena ilmiönä. 

 

Teemahaastatteluissa pyrittiin tarkastelemaan ennen kaikkea sitä, minkälaisia 

syitä koulupudokkuuden taustalta löytyy, kuinka koulupudokkaat kokevat saa-

neensa apua koulunkäymisen kanssa, sekä minkälaista apua koulupudokkai-

den mielestä olisi tarvittu, jotta peruskoulu ei olisi keskeytynyt. Tärkeää oli 
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huomioida nimenomaan se, miten koulupudokkaat itse kokivat avun tarpeen 

kohdanneen todellisuuden kanssa. 

 

Haastateltavien ikäjakauma oli suuri, sillä nuorimman ja vanhimman koulupu-

dokkaan välillä ikäeroa oli 34 vuotta. Koen tämän kuitenkin enemmän positii-

viseksi asiaksi, sillä oli mielenkiintoista kuulla ja havainnoida eri ikäpolvien ko-

kemuksia aiheesta. Huolestuttavaa oli kuitenkin se, että negatiivisissa koke-

muksissa löytyi paljon yhtäläisyyksiä eri sukupolvien välillä. Tämä mielestäni 

kertoo omaa kieltää siitä, kuinka tietyissä asioissa parannusta ei ole juurikaan 

tapahtunut.  

 

Teemahaastatteluihin osallistuneista koulupudokkaista käytännössä kaikki ko-

kivat koulun roolin negatiivisena. Milloin kyse oli opettajien ja kouluhenkilökun-

nan välinpitämättömyydestä, milloin suoranaisesta kiusanteosta. Pahimmil-

laan haastatteluissa ilmi tulleet asiat ovat viitanneet suorastaan virka-aseman 

väärinkäyttöön opettajien toimesta (Rikoslaki 19.12.1889/39). Lievimmilläänkin 

opettajat ovat antaneet omien ennakkoluulojensa näkyä räikeästi omassa suh-

tautumisessaan oppilaihin, jotka ovat tiedetty ”hankaliksi”. Silmätikkuna olemi-

nen ja aikuisten näkyvät asenteet ovat osalla haastateltavista olleet subjektiivi-

sesti tarkasteltuna osasyy siihen, että peruskoulu on ylipäätään keskeytynyt.  

 

Kaikkia haastateltavia yhdisti se, että koulun tukitoimet ovat koettu riittämättö-

miksi. Etenkin 1980-luvulla koulun keskeyttäneiden parissa koulukuraattorin 

tapaaminen on näyttäytynyt ainoa selkeänä ja muistiin jäänenä keinona puut-

tua ongelmiin koulunkäynnissä. Nuorempien haastateltavien näkemys on ollut 

se, että joko mitään ei ole tehty, tai on päinvastoin jopa yritetty hankaloittaa 

heidän koulunkäyntiään. Kenenkään haastateltavan kohdalla ei tullut ilmi posi-

tiivisia kokemuksia koulun tukitoimista, toki niitä ei myöskään erikseen kysytty.  

 

Sen sijaan halusin tietää, minkälaista tukea koulupudokkaat kokivat tuolloin 

tarvinneensa, nimenomaan koululta. Sellaiset teemat kuten ihmisten yleinen 

hyväksyntä, henkilökohtainen tukiopetus, jutteluapu, opettajien parempi peda-

goginen osaaminen ja tilannetaju sekä konkreettiset rajat olivat asioita, joita 

haastateltavien puheissa tuli ilmi. Koulupudokkailla oli hyvin erilaisia tarpeita ja 

näkemyksiä siitä minkälaisia asioita he olisivat tuolloin tarvinneet, ja he pystyi-

vät sanoittamaan ne hyvin. Erityisen mielenkiintoista oli se, kuinka esimerkiksi 
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neljäs haastateltava koki, että hänen nuoruutensa mielentilassa koulu tuskin 

olisi omalla toiminnallaan voinut estää koulun keskeytymistä, kun taas ensim-

mäinen haastateltava koki koulun aiheuttaneen omalla toiminnallaan koulun 

keskeytymisen. Puhutaan siis erittäin suuresta kontrastista kokemusten välillä. 

 

En kuitenkaan halunnut tarkastella pelkästään koulupudokkaiden näkemystä 

koulusta vaan myös kodin roolista. Koin, että kodilla saattaisi olla koulua mer-

kittävämpi rooli yksilön elämässä, ja tätä kautta myös opiskelussa. Tässäkin 

kohdassa eroavaisuuksia syntyi, etenkin vanhempien ja nuorempien ikäluok-

kien välille. Esimerkiksi haastateltava 1 koki että hän oli saanut tarvittavan 

tuen kotoa, mitä tulee sekä käytännön apuun kotiopetuksen muodossa, kuten 

myös tukea ”puolustautumiseen” koulun toimintaan vastaan. Haastateltava 2 

taas koki, että hänen vanhempansa olivat turhautuneet tilanteeseen, eivätkä 

varsinaisesti osanneet auttaa koulun kanssa.  

 

1980-luvulla koulun keskeyttäneet haastateltavat 3 ja 4 kokivat että heidän 

vanhempansa eivät kenties edes olisi osanneet auttaa, johtuen niin vanhem-

pien kiireestä kuten myös heidän edustamistaan suurten ikäluokkien konser-

vatiivisiksi mielletyistä arvoista. Vanhempien konservatiiviset arvot näyttäytyi-

vät 1980-luvulla syntyneiden haastateltavien silmissä siten, ettei vaikeita per-

heensisäisiä asioita kenties haluttu tai osattu käsitellä. Kolmas haastateltava 

etenkin näki, että lapsen koulunkäynnin ongelmiin on liittynyt tietty sosiaalinen 

stigma, eräänlainen kokemus häpeästä. Sen sijaan että olisi myönnetty omien 

keinojen riittämättömyys, on käytetty mieluummin ”kotikonsteja”. Metodit, joita 

hänen kohdallaan käytettiin avuksi koulunkäyntiin ovat olleet ”pahalla tai ra-

halla” eli huutamalla tai rahallisesti lahjomalla. Neljäs haastateltava korosti ni-

menomaan kaveriporukan ”mennessään viemistä” eikä samanlailla nähnyt 

merkitystä vanhempien toiminnalla. Toki vanhemmilla on aina merkitystä, 

vaikka lapsi ei sitä suoraan ymmärtäisi tai myöntäisi. Molemmat 1980-luvulla 

keskeyttäneet kokivat kuitenkin saaneensa jonkinlaista apua kotoa esimerkiksi 

koulukyytien muodossa.  

 

Kodin ja koulun ulkopuolista apua kokivat kaikki saaneen. Tässä haastattelu-

osuudessa haastateltavat 3 ja 4 olivat saaneet apua kuraattorilta, joka miellet-

tiin koulun ulkopuoliseksi tahoksi. Kyseiset haastateltavat olivat saaneet myös 

muunlaisia tukitoimia, kuten kolmas haastateltava keskusteluapua ja neljäs 
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lastensuojelun tukitoimia, tässä tapauksessa sijoituksen koulukotiin. Kolmas 

haastateltava pohti haastattelutilanteessa, olisiko hänen kohdallaan ollut myös 

tarpeen sijoitus koulukotiin ja siitä oli myös hänen muistikuviensa mukaan kes-

kusteltu. Tässäkin asiassa hän koki vanhempien häpeän olleen esteenä sijoi-

tukselle, koska he olivat ajatelleen että ”sosiaaliviranomaiset vain pilaavat kai-

ken”. 

 

Nuoremmat haastateltavat olivat kokeneet asiat eri tavalla. Esimerkiksi haas-

tateltava 1 oli käynyt puhumassa nuorten psykiatrilla, joka oli mielestäni selke-

ästi kodin sekä koulun ulkopuolinen taho. Toinen haastateltava koki ulkopuoli-

sen tuen ja avun tulleen kavereilta, joiden hän koki vaikuttaneen lähinnä posi-

tiivisesti koulunkäyntiin. Hänen mukaansa kaverit patistivat kouluun ja myös 

konkreettisesti auttoivat kuskaamalla ja vahtimalla hänen koulunkäyntiään. 

Tämä kysymys kaiken kaikkiaan paljasti hyvin ihmisten erilaisen näkemyksen 

siitä, mikä on kullekin ollut kodin ja koulun ulkopuolista tukea.  

 

Varsinaisten kysymysten ulkopuolelta tuli esiin teema, jonka uskalsin enna-

koida tulevan esiin. Koulukiusaaminen. Neljättä haastateltavaa lukuun otta-

matta kaikilla tässä opinnäytetyössä haastatelluista koulupudokkailla oli sel-

keitä kokemuksia koulukiusaamisesta. En ennakolta halunnut määritellä kou-

lukiusaamista omaksi haastattelukysymyksekseen, koska uskoin että haasta-

teltavien kokemuksen tulevat aiheesta esiin omalla painollaan. Ensimmäisen 

haastattelun jälkeen koin kuitenkin merkitykselliseksi vihjata aiheeseen loppu-

jen haastattelujen kohdalla. 

 

Ensimmäinen haastateltava koki koulukiusaamisen merkittävänä tekijänä niin 

koulunkeskeyttämiseen sekä myöhemmin ilmi tulleisiin mielenterveyden on-

gelmiin. Häntä oli kiusattu niin samalla luokalla olevien, kuten myös vanhem-

pien oppilaiden toimesta. Onneksi hän koki myös, että hänellä oli koko perus-

kouluajan kavereita, joista osa oli säilynyt nykypäivään saakka.  

 

Toisella haastateltavalla oli myös kokemuksia kiusaamisesta. Hän toki ei mää-

ritellyt kiusaamista niinkään koulukiusaamiseksi, koska kiusaaminen tapahtui 

hänen mukaansa kaupungilla. Luonnollinen syy tälle oli se, että hän vietti pal-

jon aikaa kaupungilla, mutta koulussa hän oli käynyt harvoin. Tämä oli ollut ti-

lanne pitkään ennen koulun keskeyttämistä.  
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Kolmas haastateltava pystyi antamaan laajan perspektiivin koulukiusaamis-

teemasta. Hän kertoi, että häntä oli kiusattu ala-asteella, mutta persoonansa 

ansiosta kääntänyt asian vitsiksi ja näin lopettanut suoran kiusaamisen. Ylä-

asteella hän koki olleensa itse kiusaaja. Tämä johtui hänen mukaansa uuteen 

kouluun menemisestä, josta hän ei entuudestaan tuntenut ketään. Kiusaa-

malla muita hän halusi varmistaa, ettei häntä kiusattaisi, vaan enemmänkin 

pelättäisiin muiden toimesta. Neljäs haastateltava ei muistanut joutuneensa 

erityisesti kiusatuksi tai olleensa kiusaaja. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, 

että valtaosalla haastateltavista oli selkeitä kokemuksia kiusaamisesta, mutta 

vain ensimmäinen haastateltava pystyi määrittelemään sen selkeäksi tekijäksi 

koulupudokkuudessa.   

 

6.2 Pohdinta 

Lähtökohtia vasten peilaten neljä haastateltavaa oli loppupeleissä riittävästi, 

vaikkakin olisin mielelläni kuullut mahdollisimman monta tarinaa koulupudok-

kuudesta. Haastateltavien ikäjakauma oli suuri, jonka kuten mainittua, koin 

itse hyväksi asiaksi. Tämä lähinnä siksi, että vanhempien ja nuorempien koke-

musten vertailusta sai osviittaa siihen, kuinka paljon kokemukset erosivat vuo-

sikymmenten välillä. Vaikka jokainen tapaus onkin yksilöllinen, koin että haas-

tateltavien suuri ikäero toi oman mielenkiintoisen elementtinsä opinnäytetyön 

sisältöön.  

 

Ennen kaikkea maltillinen haastateltavien lukumäärä mahdollisti sen, että jo-

kaiseen tapaukseen pystyi paneutumaan tiiviimmin. Jokaisen haastateltavan 

kokemus olikin yhtäläisyyksistä huolimatta uniikki, ja koenkin että kaikkien tee-

mahaastatteluun osallistuneiden tarina ansaitsi tulla kerrotuksi. Toivon ja us-

kon, että haastattelutilanteissa välittyi aito kiinnostus heidän tarinoitaan koh-

taan ilman että heitä tuomittaisiin tai vähäteltäisiin. En halunnut strukturoida 

haastatteluja liikaa, vaan jätin paljon tilaa tasavertaiselle keskustelulle ja myös 

hiljaiselle kuuntelulle. Tämä hiukan vaikeutti kysymysten jäsentelyä ja myö-

hemmin myös aineiston litterointia. Koin kuitenkin saaneeni vastaukset tär-

keimpiin kysymyksiin, joiden perusteella pystyin rakentamaan lopullisen tutki-

muksen. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että itselleni jäi se vaikutelma, että 

kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä ja kiitollisiakin osallistuttuaan teema-

haastatteluun.  
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Koulupudokkuus aiheena on samaan aikaan mielenkiintoinen, mutta myös 

hankala käsitellä. Mielenkiintoinen siksi että se linkittyy vahvasti niin moniin ai-

kamme suurimpiin sosiaalisiin haasteisiin, syrjäytymiseen, mielenterveyson-

gelmiin ja kiusaamiseen (Savela 2020). Vaikka tilastollisesti perusopetuksen 

piirissä esiintyvä koulupudokkuus on Suomessa edelleen matalalla tasolla, 

ovat peruskoulun keskeyttäneet selkeästi kaikista heikoimmassa asemassa 

niin opiskelu- kuin työmarkkinoilla (Yleisradio 2017). Siksi koin erityisen tär-

keänä aiheen tutkimisen ja sitä kautta keskustelun herättämisen aiheesta. 

 

Aiheen hankaluus on sekin monen tekijän summa. Ensinnäkin aiheen arkuu-

den takia kokemusasiantuntijoiden löytäminen on helpommin sanottu kuin 

tehty. Tätäkin tutkimusta tehdessä useampi koulupudokas kieltäytyi haastatte-

lusta aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi. Kunnioitan, sekä ymmärrän heidän 

päätöstään. On selvää, että yhteiskunnissa, joissa korostetaan koulutusta, 

menestystä ja suorittamista, on vaikea myöntää ääneen että ”edes” peruskou-

lua ei ole käyty. Useimmat meistä pitänevät peruskoulun suorittamista erään-

laisena itsestäänselvyytenä, kehitystehtävänä, jonka kaikki vain suorittavat. 

Yksilön vastuuta korostetaan ja yhteiskunnan vastuuta vähätellään, jolloin on-

gelmiin joutuva leimataan herkästi epäonnistujaksi. 

 

Ympäröivällä maailmalla onkin suuri rooli koulupudokkuuden, ja ennen kaik-

kea mielenterveyden ongelmien ehkäisyssä. Vaikka jo perimätekijöistä joh-

tuen on mahdotonta ehkäistä kaikkia nuorten mielenterveysongelmia, on mie-

lestäni tehtävissä paljon nykyistä enemmän. Esimerkiksi koulukiusaamiseen 

puuttumalla saataisiin paljon aikaan. Toinen tärkeä näkökulma on koulun ja 

kodin odotukset. Monesti koulun ja kodin odotukset ovat ylimitoitettuja ja vaati-

vat liikaa nuorelta hänen henkiseen ikäänsä nähden. Kovan paineen alla ole-

vat nuoret alkavat helposti pelkäämään epäonnistumisia ja näin stressaantu-

vat entistä enemmän. Jokaisen kohdalle tulevat epäonnistumiset saattavat 

näin masentaa kohtuuttoman paljon nuorta, vaikka menestys olisikin hyvää 

(Kaltiala-Heino ym. 2010, 2033–2034). 

 

Teemahaastatteluissa kuuluikin välittyvän koulupudokkaiden aito pettymys 

koulujärjestelmää kohtaan. Tuntui, ettei kellään ollut juurikaan positiivisia ko-

kemuksia suomalaisesta peruskoulusta. Haastateltavat olisivat tarvinneet 
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enemmän tai vähemmän tukea opiskeluun sekä myös muihin elämän osa-alu-

eisiin, mutta kukaan ei niitä juurikaan kokenut saaneen. Tästä syystä moni 

haastateltava vaikuttikin kiitolliselta, ylipäätään siksi, että joku oli kiinnostunut 

heidän kokemuksistaan.  

 

Koulu toki on vain yksi aspekti isossa systeemissä, mutta sellaiset asiat kuten 

koulukiusaaminen ja oppimisvaikeudet ovat asioita, joista suurin vastuu lan-

keaa kouluille. Tuntuu että etenkin koulukiusaamisen kohdalla keskustelu pyö-

rii ympyrää, eikä mitään konkreettista saada aikaan. Tämän johtopäätöksen 

pystyi tekemään myös haastatteluista saadun kokemusmateriaalin perus-

teella, kun kokemusasiantuntijoiden suuren ikäeron vuoksi kokemuksia koulu-

kiusaamisesta oli monelta eri vuosikymmenellä.  

 

Koulupudokkuus ei ole siis hankala aihe pelkästään koulupudokkaiden indivi-

dualistisesta näkökulmasta, vaan myös yhteiskunnan ja etenkin koulujärjestel-

män näkökulmasta. Väkisinkin herää ajatus, onko koulujärjestelmä kehittynyt 

vahvimpien ehdoilla unohtaen heikommat ja hitaammat opiskelijat? Totta kai 

koen, että esimerkiksi ns. hyvillä oppilailla pitää olla opiskelurauha eikä heitä 

pidä rajoittaa sillä perusteella, että joku toinen ei esimerkiksi opi yhtä nopeasti. 

Opettajilla on varmasti entistä enemmän kädet täynnä, eikä vähiten inkluusion 

takia. On vaikea sanoa mihin suuntaan peruskoulua pitäisi kehittää, mutta 

tällä hetkellä vaikuttaa, ettei se yksinkertaisesti kykene ottamaan kaikkia kyy-

tiin mukaan.  

 

Voiko koulupudokkuutta ylipäätään mitenkään ehkäistä? Suomessa on vuo-

sien saatossa ollut lukuisia erilaisia hankkeita, joiden tärkein tavoite on ollut 

ehkäistä syrjäytymistä suuressa kontekstissa, jonka piiriin koulupudokkuus 

kuuluu. Kuntalehden (2018) uutisen mukaan esimerkiksi Pohjois-Suomessa 

koulupudokkuus on saatu selkeästi vähenemään, etenkin Pohjois-Pohjan-

maalla. Pohjois-Pohjanmaalla koulupudokkuus on vähentynyt vuosista 2011–

2013 vuosiin 2014–2016 1,9 %. Numeroina muutos saattaa vaikuttaa pieneltä, 

mutta todellisuudessa lähes kahteen prosenttiin mahtuu monta nuorta, joilla 

asian merkitys ei varmasti ole vähäpätöinen. Hyvästä työstä Pohjois-Suo-

messa huolimatta suomessa on me-keskuksen mukaan noin reilut 65 000 syr-

jäytynyttä nuorta, eli keskikokoisen kaupungin verran työvoimaan laskettavia 

ihmisiä (Kuntalehti 2018.) 
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Vaikka tässä opinnäytetyössä demograafinen rajaus on Lahden kaupunki, 

koen että otanta voisi olla mistä tahansa suomalaisesta kaupungista. Lahtelai-

set koulut tuskin ovat loppupelissä erityisen suuri poikkeus suuntaan taikka 

toiseen, mitä tulee suomalaisiin peruskouluihin. Tarkoitus ei ollut alun perin-

kään osoitella sormella tiettyä kaupunkia, saati tiettyjä kouluja, vaan enemmän 

kertoa tietyn kaupungin koulupudokkaiden oma ääni tilastojen takaa. Toivon 

kuitenkin, että lahtelaiset päättäjät pysähtyisivät pohtimaan, miten kaikki nuo-

ret saataisiin peruskoulusta läpi siten, että heillä olisivat valmiudet jatko-opin-

toihin sekä elämään ylipäätään.  

 

Peruskoulun koulupudokkuutta ei juurikaan ollut tutkittu suomalaisen perus-

koulun kesken jättäneiden näkökulmasta. Aiheesta löytyi kyllä tilastoja sekä 

tutkimuksia, joissa aihetta sivuttiin enemmän tai vähemmän. Varsinaisia tutki-

muksia, joissa nimenomaan haastateltaisiin itse koulupudokkaita ei juurikaan 

tuntunut löytyvän. Kuitenkin teema on ollut tapetilla, ja esimerkiksi Helsingin 

sanomissa koulupudokkuus on viime aikoina ollut keskustelun ytimessä. Hel-

singin sanomissa lukijan mielipide siitä kuinka koulupudokkaita ei pelasteta 

pakottamalla heitä käymään koulua, on mielestäni hyvä ison lehden keskuste-

lunavaus koulupudokkuuteen (Helsingin Sanomat 2020.) Oman mausteensa 

teemaan lisää uusi oppivelvollisuuslaki, joka tulee voimaan 1.8.2021 (Opetus-

hallitus 2020).  

 

6.3 Tulosten luotettavuus 

Kun pohditaan tutkimustulosten luotettavuutta kvalitatiivisen tutkimuksen kon-

tekstissa, on syytä kiinnittää huomiota erityisesti neljään eri kriteeriin, joiden 

perusteella tulosten validiteettia voidaan arvioida. Ensimmäinen kriteeri on us-

kottavuus eli tarpeeksi totuudenmukainen kuvaus tutkimukseen osallistunei-

den tuottamasta aineistosta. Toinen kriteeri on tutkimusten tulosten siirrettä-

vyys saman tutkimusteeman kontekstin sisällä eli se kuinka oma tutkimus ver-

tautuu muihin vastaaviin tutkimuksiin. Kolmas kriteeri on tulosten riippuvuus eli 

tutkimuksen toteuttaminen tieteellisiä tutkimusperiaatteita noudattaen. Neljäs 

eli viimeinen periaate on tulosten vahvistettavuus (Parkkila 2000.)  

 

Koen että kaikki edellä mainitut kriteerit toteutuivat tässä opinnäytetyössä. 

Teemahaastatteluiden avulla saatu materiaali on mielestäni uskottavaa ja 
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käyttökelpoista. Koska tarkoituksena oli alun perinkin tarkastella haastatelta-

vien subjektiivista kokemusta, ei tarvitse miettiä esimerkiksi sellaisia asioita 

kuten tulosten reliabiliteetti. Jokainen tätä tutkimusta lukeva ymmärtää, ettei 

kenenkään ihmisen kertoma ole universaali totuus, vaan loppujen lopuksi yksi 

näkökanta. Se ei mielestäni syö kuitenkaan tutkimuksen uskottavuutta, sillä 

haastateltavat eivät olleet miltään osin jäävejä kommentoimaan teemaa. Heitä 

ajoi vain halu kertoa omista kokemuksistaan ja niihin tämä tutkimus nimen-

omaan keskittyi (Parkkila 2000.) 

 

Tässä tutkimuksessa myös siirrettävyys toteutui, ainakin joltain osin. Täsmäl-

leen samankaltaisia tutkimuksia, jossa koulupudokkaiden oma kokemus oli 

keskiössä, oli hankala löytää, joten vertaaminen ei ollut helppoa. Monia tutki-

muksen teemoja voi kuitenkin vertailla ja peilata useisiin erilaisiin tutkimuksiin 

eikä ne edustaneet mitään ”tutkimushepreaa”. Muutenkin tulosten vertaami-

nen on mielestäni hankalaa, kun puhutaan ihmisten yksilöllisten kokemusten 

vertaamisesta tutkimuskontekstin laajuudessa (Parkkila 2000.) 

 

Kolmas kriteeri tutkimuksen luotettavuudelle, eli tutkimuksen riippuvuus toteu-

tui mielestäni selkeästi. Tutkimus toteutettiin tieteellisiä tutkimusperiaatteita 

noudattaen eikä tuloksia muutettu tai vääristelty. Erityismaininta kuitenkin siitä, 

että suoria lainauksia siistittiin kieliopillisesti litteroinnin jälkeen, jotta niiden lu-

keminen olisi vaivattomampaa. Tässä kohtaa piti kiinnittää erityistä huomiota 

siihen, ettei asioiden merkitys muuttunut alkuperäisestä. Tulinkin lopulta siihen 

tulokseen, että kielioppiakin kannattaa korjata vain rajallisesti, jotta tulosten 

luotettavuus ei vaarannu. Suorissa lainauksissa on myös käytetty sulkuja indi-

koimaan merkityksiä sellaisissa tilanteissa, jossa asiayhteys ei ole selvä 

(Parkkila 2000.) 

 

Neljäs ja viimeinen kriteeri oli tulosten vahvistettavuus. Käytännössä tällä tar-

koitetaan sitä, kuinka tutkijan tuloksia pystytään seuraamaan ja arvioimaan. 

Periaatteessa tämän kriteerin täyttyminen arvioidaan muiden kuin tutkijan 

omasta näkökulmasta. Koen kuitenkin, että tutkimuksessa tehdyt johtopäätök-

set ovat selkeitä ja teemojen struktuuri käy selväksi lukijalle. Täytyy kuitenkin 

todeta, että jotkut haastateltavien vastaukset ovat melko ympäripyöreitä, jos 

verrataan kysyttyyn kysymykseen. Tämä johtuu kuitenkin ennen kaikkea siitä, 
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kuinka halusin säilyttää teemahaastattelut enemmän keskusteluna kuin kuu-

lusteluna, ja siksi en halunnut ”korjata” aihetta heti annettuun kysymykseen. 

Kaiken kaikkiaan pidän saatuja tuloksia vahvistettavina ja luotettavina (Park-

kila 2000.) 

 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän opinnäytetyön jatkotutkimusmahdollisuudet ovat rajattomat. Olisi erityi-

sen mielenkiintoista nähdä lisää teemahaastatteluja peruskoulun kohdalla 

koulupudokkuuden omakohtaisesti kokeneilta kokemusasiantuntijoilta. Olisi 

toisaalta myös kiinnostavaa nähdä vertailuja eri kuntien kohdalla, jotta nähtäi-

siin eroavatko kokemuksen tältä osin toisistaan. Ylipäätään koen tarpeelliseksi 

aiheen tutkimisen nimenomaan kokemusasiantuntijanäkökulmasta, koska tätä 

näkökulmaa ei ole selvitetty mielestäni tarpeeksi.  

 

Koen myös, että koulupudokkuudessa on tällä hetkellä mielenkiintoisia ajan-

kohtaisia teemoja ja muuttujia, joiden puolesta aiheen tutkiminen olisi ensiar-

voisen tärkeää. Ensimmäisenä tulee mieleen oppivelvollisuuden pitenemisen 

ja korona-ajan vaikutukset kouluun. Molempien muuttujien vaikutuksia koulu-

pudokkuuteen päästään vasta tulevaisuudessa tarkastelemaan, mutta toden-

näköisesti ei puhuta mistään mitättömistä vaikutuksista.  

 

Korona varmasti on tutkimuksen aiheena monipuolisesti seuraavat vuosikym-

menet ja toivonkin että sen vaikutukset lapsiin ja nuoriin otetaan erityiseen tar-

kasteluun, jotta jo oletettavasti tulleita vahinkoja voitaisiin korjata. Oppivelvolli-

suuden laajentaminen on taas poliittinen päätös, jolla pyritään saamaan yhä 

useampi jatko-opiskelemaan toiselle asteelle. Nähtäväksi jää vaikuttaako 

tämä muutos peruskoulun päättötodistuksen saamiseen tai jatko-opiskelupai-

kan löytämiseen. 

 

Eräs teema, joka linkittyy sekä koulupudokkuuteen että oppivelvollisuuden pi-

dentämiseen on nuorten lukutaito. Opetushallituksen (2019) mukaan joka 

kymmenellä peruskoulun loppuun käyvällä oppilaalla on heikot mahdollisuudet 

jatko-opiskeluun heikon lukutaidon vuoksi. Tämä siis niillä oppilailla, jotka val-

mistuvat peruskoulusta (Opetushallitus 2019). Ei voi välttyä ajatukselta, että 
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päästetäänkö peruskoulusta oppilaita läpi ”säälistä” jotta he eivät enää ”rasit-

taisi” koulua?  Liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä kannattaa yleensä välttää, 

mutta ajatuksilta ”sääli vitosista” ei voi välttyä. Peruskoululaisten lukutaito olisi 

varmasti hyödyllinen tutkimuksenaihe, jonka avulla olisi mahdollista saada li-

sämateriaalia moneen tässäkin opinnäytetyössä mainittuun teemaan. 

 

Ylipäätään pidän tärkeänä, että koulupudokkuutta teemana tutkitaan jatku-

vasti. Uusia näkökulmia aiheeseen tarvitaan eikä läheskään kaikkea ole ai-

heesta ole tutkittu. Itse näin tarpeen yksilöiden subjektiivisen kokemusten jul-

kituomiseksi ja toivon, että tämän opinnäytetyön avulla kiinnostusta aiheeseen 

syntyisi tulevaisuudessa yleisesti enemmän, jotta havaittuihin epäkohtiin puu-

tuttaisiin niiden vaatimalla vakavuudella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 
 

LÄHTEET 

Hamarus, P. 2006. Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoulun oppilaiden kokemuk-
sia kiusaamisesta. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Väi-
töskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/han-
dle/123456789/13307/9513926966.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 
9.11.2019]. 
 
Hirsjärvi, S & Hurme, H. 2015. Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teo-
ria ja käytäntö. E-kirja. Gaudeamus. Helsinki [viitattu 2.12.2020]. 
 
Helsingin Sanomat, 2020. Koulupudokkaita ei pelasteta sillä, että heidät pako-
tetaan käymään koulua vielä lisää. WWW-dokumentti. Saatavissa:  
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006633666.html [viitattu 28.2.2021]. 
 
Itkonen, J. 2018. Lukuliike, lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen suunta-
viivat. Valtioneuvosto. PDF-dokumentti. Helsinki. Saatavissa: https://julkai-
sut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161031/Lukuliike-esite.pdf [vii-
tattu 21.5.2020]. 
 
Kaltiala-Heino, R, Ranta, K & Fröjd, S. 2010. Nuorten mielenterveys koulu-
maailmassa. Tampereen yliopisto. Lääketieteen ja terveysteknologian tiede-
kunta. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/han-
dle/10024/66020/nuorten_mielenterveys_koulumaailmassa_2010.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y [viitattu 12.12.2020]. 
 
Kopponen, J. 2017. Raportti: Syrjäytyminen on Suomen keskeisin sisäisen 
turvallisuuden haaste. Yleisradio. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-9867084 
[viitattu 20.4.2021]. 
 
Kuntalehti. 2019. Nuorten koulupudokkuus vähenee Pohjois-Suomessa. 
WWW-dokumentti. Saatavissa: https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/nuorten-koulu-
pudokkuus-vahenee-pohjois-suomessa/ [viitattu 13.11.2019]. 
 
Kärppä, M. 2012. Työkalupakki koulupudokkaiden kanssa työskenteleville. Tu-
run ammattikorkeakoulu. Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön koulutusohjelma. Opin-
näytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/han-
dle/10024/52717/Karppa_Mirka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 
1.5.2020]. 
 
Liukkonen, J. 2018.  Asiantuntija koulupudokkaista: Tunnetason nujerrus al-
kaa jo varhaisessa vaiheessa. Yleisradio. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://yle.fi/uutiset/3-7527795 [viitattu 1.10.2019]. 
 
Mielenterveyden keskusliitto. 2021. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://www.mtkl.fi/toimintamme/vertaiset-ja-kokemusasiantuntijat/ [viitattu 
4.3.2021]. 
 
Oppivelvollisuuslaki 1214/2020. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2020/20201214 [11.1.2021]. 
 



45 
 
Opetushallitus. 2019. Lukutaito on jokaisen supervoima – Opetushallitus koor-
dinoi valtakunnallista työtä lukemisen edistämiseksi. WWW-dokumentti. Saa-
tavissa: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/lukutaito-jokaisen-supervoima-ope-
tushallitus-koordinoi-valtakunnallista-tyota [viitattu 27.11.2020]. 
 
Opetushallitus. 2020. Noin 4000 yläkoululaisella jatkuvasti paljon poissaoloja 
koulusta. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/uuti-
set/2020/noin-4000-ylakoululaisella-jatkuvasti-paljon-poissaoloja-koulusta [vii-
tattu 29.11.2020]. 
 
Parkkila. 2000. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus. PDF-dokumentti. Saata-
vissa: https://users.utu.fi/rakahu/luotetta-
vuus.ppt?viewType=Print&viewClass=Print [viitattu 27.2.2021]. 
 
Perusopetuslaki 21.8.1998/628. Saatavissa: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 [viitattu 2.2.2021]. 
 
Puusa, A & Juuti, P. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetel-
mät. E-kirja. Gaudeamus. [viitattu 15.2.2021]. 
 
Qvintus, A. 2011. Peruskoulun päättötodistus kaikille: Nuorisotyön tuottamien 
nivelvaihehankkeiden hyöty koululle. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kan-
salaistoiminnan- ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Pdf-doku-
mentti. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/han-
dle/10024/27554/Qvintus_Anneli.pdf?sequence=3&isAllowed=y [viitattu 
20.4.2021]. 
 
Ranta, A. 2020. Yläkoulua käymättömien lasten vanhempien kokemuksia ver-
taisryhmätoiminnasta. LAB-ammattikorkeakoulu. Sosiaalipedagoginen var-
hais- ja nuorisokasvatus. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/341556/Ranta_Anne.pdf?se-
quence=2&isAllowed=y [viitattu 28.2.2021]. 
 
Rikoslaki 19.12.1889/39. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/1889/18890039001#L40 [viitattu 14.2.2021].  
 
Ruutu, P. 2019. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja 
nuorten koulunkäynnin tukeminen perusopetuksessa ja sairaalaopetuksen 
koetut vaikutukset koulunkäyntiin. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tie-
dekunta. Väitöskirja. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 57. Saatavissa: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/305843/Psykiatr.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y [viitattu 2.3.2021]. 
 
Sandberg, O. 2015. Hallittu syrjäytyminen. Miten syrjäytymisestä muodostui 
lähes jokaiseen meistä ulottuva riski. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja 
kulttuuritieteet. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: 
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/96542/978-951-44-9677-6.pdf?se-
quence=1 [viitattu1.2.2020]. 
 
Savela, S. 2020. Jessica Kaatila kyllästyi kouluun kasilla: ”Kun oli päivän pois, 
oli helppo olla toinenkin” – yläkouluikäisiä koulupudokkaita on vähintään 4000. 
Yleisradio. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11343305 
[viitattu 28.2.2021]. 



46 
 
Suomen mielenterveys ry. 2019. Kuinka voit? WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/kuinka-voit [viitattu 1.4.2020]. 
 
Tilastokeskus. 2019. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://www.stat.fi/til/pop/2019/pop_2019_2019-11-14_tie_001_fi.html [viitattu 
15.9.2020]. 
 
Tilastokeskus. 2020. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://www.stat.fi/til/kkesk/2018/kkesk_2018_2020-03-12_tau_003_fi.html [vii-
tattu 15.9.2020]. 
 
Tilastokeskus. 2020. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://www.stat.fi/til/kkesk/2018/kkesk_2018_2020-03-12_laa_001_fi.html [vii-
tattu 4.2.2021]. 
 
Tilastolaki 23.4.2004/280. Saatavissa:  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280 [viitattu 4.2.2021]. 
 
Unesco. 2020. Yksi kolmesta oppilaasta joutuu kiusatuksi. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://unric.org/fi/yksi-kolmesta-oppilaasta-joutuu-kiusatuksi/ [vii-
tattu 20.4.2021]. 
 
Thessman, M. 2014. Tutkimus koulupudokkaiden alkoholinkäytöstä: 16–20-
vuotiaiden koulupudokkaiden alkoholinkäytön määrä ja toistuvuus. Diakonia-
ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. PDF-doku-
mentti. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/han-
dle/10024/71400/Thessman_Mika.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 
22.4.2021].                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 
 
 

Teemahaastattelurunko 

 

1. Ikä ja Sukupuoli? 

2. Kouluhistoria (milloin keskeyttänyt peruskoulun, mikä nykytilanne?) 

3. Oletko kokenut saaneesi tukea kotoa? 

4. Oletko kokenut saaneesi tukea koulusta? 

5. Mitä kotona olisi voitu tehdä paremmin ehkäistäkseen koulupudok-

kuutta? 

6. Mitä koulussa olisi voitu tehdä paremmin ehkäistäkseen koulupudok-

kuutta? 

7. Auttoiko jokin kodin ja/tai koulun ulkopuolinen taho sinua koulun koh-

dalla? Jos ei, olisiko tukea tarvittu? 

 

Tarkentavat kysymykset 

 

• Kokemus koulukiusaamisesta? 

• Opettajien suhtautuminen? 

• Kodin ja koulun suhde (3,4)? 

• Koulun suhtautuminen lopettamiseen, esimerkiksi vaatimuksia 

kouluun palaamiseen?


