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KOULUPOISSAOLOT -  Vaisaaren Koulun Nuorten Näkökulmasta  

Tutkimuksessani tarkastelen yläkoulun oppilaiden koulupoissaolojen taustatekijöitä Raisiossa, 
Vaisaaren koulussa. Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja tiedonkeruu menetelmänä käytin puoli-
strukturoitua teemahaastattelua, jonka tein seitsemälle 7. – 9. luokkalaiselle oppilaille. Haastat-
telin niitä nuoria, joilla on paljon poissaoloja koulusta. Haastateltavat valikoituivat haastatteluihin 
koulun terveydenhoitajan ehdotusten kautta. Terveydenhoitaja ja kuraattori rajasivat haastatte-
luista pois ne nuoret, joiden psyykkinen hyvinvointi ei olisi kestänyt haastattelua. Kaikki haasta-
teltavat olivat tyttöjä, pojat eivät olleet innostuneita osallistumaan.  Haastatteluun osallistuminen 
oli vapaaehtoista ja lupa haastatteluihin pyydettiin vanhemmilta nuorten oman suostumuksen 
jälkeen. Haastattelut toteutin yksilöhaastatteluina kevään 2012 aikana Vaisaaren koululla.  

Lähestyin tutkimuksessani nuorten omasta näkökulmasta tarkasteltuna koulupoissaolojen taus-
tasyihin vaikuttavia tekijöitä sekä kodin että koulun osalta. Tärkeintä tutkimuksessani oli, että 
nuorten näkemys tuli esille poissaolojen syissä sekä se, että nuorta itseään koskevassa asias-
sa, halusin kuunnella heitä itseään. Yleisesti ottaen koulupoissaoloihin vaikuttavat monet eri 
tekijät, esimerkiksi koulun olosuhteet, motivaation puute, sosiaaliset suhteet, elämänhallintaan 
sekä mielenterveyteen liittyvät ongelmat että oppilaiden mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen 
(Konu 2002, 43). Tutkimuksessani keskityn nuorten koulupoissaolojen taustasyiden selvittämi-
seen kodin, koulun ja vapaa-ajan pohjalta. Haasteena Vaisaaren koulussa ovat ne nuoret, joilla 
koulupoissaoloja on runsaasti ja jotka ovat vaarassa jäädä luokalleen tai opinnot ovat vaarassa 
keskeytyä.  

Tutkimukseni perusteella oppilaiden poissaolojen syihin vaikuttivat eniten kotiolot sekä koulussa 
opettaja - oppilas suhde ja hankalat oppiaineet. Ne oppilaat, joilla oli kotona perheen sisäisiä 
ongelmia, kokivat koulumotivaation ja jaksamisen huonoiksi. Ne oppilaat, jotka tunsivat ongel-
miksi vuorovaikutuksen opettajien kanssa tai joilla oli ongelmia oppiaineissa, pyrkivät tietoisesti 
välttämään tietyn opettajan tunteja tai oppiaineita. 

Nuoruus on kehitysvaihde, joka tuo jokaiselle nuorelle omanlaisia haasteita. Nuorten kehitys ja 
kasvu tapahtuvat yksilölliseen tahtiin, ja tämän huomioiminen myös koulussa saattaisi antaa 
mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen oppilaan kohdatessa vaikeuksia koulussa esimerkiksi 
poissaolojen muodossa. Olisi tärkeää, että poissaoloihin tartuttaisiin mahdollisimman pian, kos-
ka yleensä taustalla on usein joku muu ongelma kuin pelkkä laiskuus.  
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TRUANCY - In Vaisaari secondary school from youth point of view 
 

In my research I explore student’s reasons for truancy in secondary school from their point of 
view. This research takes place in Vaisaari secondary school in Raisio. My research is qualita-
tive and in fact-finding method I used a theme interview, which I made to 7- 9. - grade students. 
Interviewees were selected from the public health nurses suggestions, the nurse and curator 
selected those students mentally able for interview. All interviewees were girls, as boys weren`t 
interested in taking part in this research. All the interviews were voluntary and written permis-
sion was obtained from interviewees parents prior to the interviews, all interviews were con-
ducted during the spring of 2012.  
 

My research was taken from a student’s viewpoint, I researched the reasons behind truancy 
both from a school and home perspective. In general there are many things which influencing 
truancy, for example schools circumstances, lack of motivation, social relationships, problems in 
life management as well as mental health problems and the students aim of self-fulfillment. In 
my research I concentrated on youth truancy reasons from home, school and in free time, 
Vaisaari secondary school have a lot of youth absentees from school who are at risk of repeat-
ing a year of studies or even having their schooling discontinued.  
 

According to my research students absentee reasons were influenced mostly by home life and 
student –teacher relationships, those students having family problems had lack of motivation 
and show bad management skills. Those having problems with teachers and subjects tried to 
avoid those teachers and classes at school.  
 

Youth is a phase of development which brings different challenges to the person, the develop-
ment of youth and growth are happening in everyone`s own rhythm. If teachers could observe 
this and could give possibilities of early interference then the students difficulties at school may 
not always result in the problem of truancy, it may be important to attack absences at an early 
stage because usually youths have some other underlying problems behind absences other 
than simply laziness. 
 

 

KEYWORDS: secondary school, youth, truancy, absences, reason for truancy  
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1 JOHDANTO 

Nuorten luvattomat koulupoissaolot, ”lintsaukset” ovat jo vuosikymmenten ajan 

olleet ongelma yläkouluissa. Koulupoissaolot alkavat erilaisista syistä, esimer-

kiksi kaverien yllyttämisestä, omasta kokeilun halusta, perheen sisäisistä krii-

seistä tai murrosiän myllerryksen johdosta. Koulupoissaoloihin kiinnitetään 

yleensä huomiota siinä vaiheessa, kun nuoren koulumenestys kärsii tai hän on 

toistuvasti poissa koulusta. On syy mikä tahansa, niin tärkeintä kuitenkin pois-

saolojen ilmetessä olisi puuttua varhaisessa vaiheessa oppilaan tilanteeseen ja 

selvittää sitä. Huoli nuoren tilanteesta voi lähteä kotoa, koulusta tai nuoresta 

itsestään. Oppiaksemme tuntemaan ja ymmärtämään nuorten elämäntilannetta, 

meidän on opittava kuuntelemaan heitä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimiin perusopetuksen laatukriteereihin (2012) 

kuuluu, että koulu edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia opetuksen ja op-

pimisen rinnalla. Jos poissaoloihin ei puututa se saattaa johtaa pikku hiljaa huo-

noon koulumenestykseen tai jopa koulun keskeyttämiseen, mikä on yksi ilmei-

simpiä nuorten syrjäytymiskehityksen taustatekijöitä (Taskinen 2001, 11). Pe-

ruspalveluissa ja kouluissa olisi tehtävä ennalta työtä syrjäytymisen ehkäisemi-

seksi. Jos esimerkiksi yläkouluikäinen on ajautunut päihde- tai rikoskierteeseen 

ja koulusta on luvattomia poissaoloja, hänen auttamiseensa löytyy erilaisia vaih-

toehtoja. Kustannuksiltaan parhain vaihtoehto olisi, että vanhemmat ja koulu 

tekisivät töitä yhteisvoimin, jotta nuoren kierre saataisiin katkaistua. Kustannuk-

set olisivat noin 1000 euroa. Jos nuori sitä vastoin joudutaan kiireellisesti sijoit-

tamaan, niin kustannukset voivat nousta yli satakertaisiksi. (Lapsen maailma 

11/2012, 39.) 

Tutkimuksessani selvitin Vaisaaren yläkoulun nuorilta itseltään niitä tekijöitä, 

jotka johtivat heidät runsaisiin poissaoloihin ja mitä keinoja he itse näkivät tilan-

teen parantamiseksi. Poissaolojen taustasyiden selvittäminen lähti Vaisaaren 

kouluterveydenhoitajan toimeksiannosta. Tutkimustulosten avulla olisi tarkoitus 

auttaa koulun henkilökuntaa miettimään, miten koulu voisi puuttua entistä pa-
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remmin poissaoloihin sekä pitäisikö koulun ja kodin yhteistyötä muuttaa. Tieto-

jen avulla henkilökunta voisi etsiä uusia toimintatapoja tai – menetelmiä nuorten 

poissaolojen vähentämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja käytin teemahaastattelua tiedonkeruu mene-

telmänä. Teemahaastattelussa minulla oli valmiit teemat, joiden avulla selvitin 

nuorten näkemyksiä poissaolojen syistä. Teoreettisena viitekehyksenä ja tee-

mojen valinnassa käytin Konun (2002) kouluhyvinvointimallin teoriaa. Hänen 

tutkimuksessa tarkastellaan oppilaan hyvinvointia koulun olosuhteiden, sosiaa-

listen suhteiden, terveydentilan ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuden näkö-

kulmista. Kysymykset haastatteluihin tein valtakunnallisen kouluterveyskyselyn 

ja koulun hyvinvointimallin teemojen avulla.  

Haastateltavat valittiin haastatteluihin poissaolojen runsauden, psyykkisen hy-

vinvoinnin sekä vapaaehtoisuuden perusteella. Haastatteluihin valikoitui seit-

semän 7. – 9.-luokkalaisista tyttöä. Haastattelut tein kevään 2012 aikana Vai-

saaren koululla.  

Aloitin tutkimukseni tarkastelemalla yläkoululaisen nuoren kehitysvaihetta ja 

hyvinvointia. Jatkoin kartoittamalla syitä yläkouluikäisten nuorten koulupoissa-

olojen riskitekijöihin sekä siihen, mikä johtaa nuoria syrjäytymiseen ja millä ta-

valla tätä nuorten syrjäytymistä voisi ehkäistä.  

Kolmannessa luvussa kuvaan koulun oppilashuollon toimenkuvaa ja tehtäviä 

kouluyhteisössä. Lisäksi kerron lyhyesti oppilashuoltoon kuuluvien tahojen pal-

veluista yleisesti sekä Vaisaaren koulussa. Käsittelen myös aikaisempia koulu-

viihtyvyyteen ja koulupoissaoloihin liittyviä tutkimuksia.  

Viidennessä luvussa kerron tutkimuksen toteutuksen kulusta, tutkimustuloksista 

sekä tulosten yhteenvedosta. Esittelen tutkimukseni keskeiset tulokset sekä 

arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä.  Lopussa mietin omia kehittä-

misehdotuksia nuorten poissaolotilanteeseen ja koulupoissaolojen vähentämi-

seen.  
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2 YLÄKOULUIKÄISEN HYVINVOINTI 

2.1 Nuoruus kehitysvaiheena 

Nuoruus on elämänvaihe, joka sijoittuu lapsuuden ja aikuisuuden välille. Tässä 

vaiheessa nuoren mieli saattaa suuntautua selvästi ja joskus jopa rajusti oman 

muuttumisen hyväksymiseen. Hän saattaa alkaa kuohahdella, ja halu olla erilai-

nen kuin ennen, on suuri. Nuori näkee tässä vaiheessa kielteisessä valossa 

entisen turvallisen lapsenelämänsä ja tutut aikuiset. Nuorella voi olla suuri tarve 

irtiottoon, joka on niin vahva, että hänen on usein oltava eri mieltä, ainakin omi-

en vanhempien kanssa. (Cacciatore 2007, 134.) Nuori uskoo itse pärjäävänsä 

paremmin kuin vanhemmat uskovat. Lisäksi nuorten arvostus ja luottamus van-

hempia kohtaan voi vähentyä ja omat kaverit ja heidän mielipiteensä tulevat 

tärkeämmiksi. Kodin ja aikuiskulttuurin normien vastustaminen kuuluu luonnolli-

sena osana nuorten kehitykseen ja tällä tavalla nuori oppii vähitellen myös 

muodostamaan oman maailmankatsomuksensa. Murrosiässä nuori käy läpi 

omia tuntemuksiaan, tunteitaan ja muuttumisprosessiaan sekä muodostaa jat-

kuvasti itsenäisempää identiteettiä (Aaltonen ym. 2003, 18).  

Nuoruutta on vaikea määritellä tarkkaan tiettyyn ikään kuuluvaksi ajanjaksoksi. 

Jokainen nuori kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa ja eri tavalla. Nuoruuden 

alkaminen on helpompi määritellä kuin loppuminen. Nuoruus katsotaan alkavan 

biologisista muutoksista eli puberteetista. (Aaltonen ym. 2003, 18.) Puberteetin 

eli murrosiän alku sijoittuu yleensä 12–14 ikävuoden välille, tytöt tulevat murros-

ikään vuoden tai pari poikia aikaisemmin (Vilkko-Riihelä & Laine 2006, 105). 

Joillakin murrosikä saattaa alkaa jo 10 vuoden iässä, kun toisilla vasta 16. ikä-

vuoden jälkeen (Eronen ym. 2003, 113). 

Tony Dunderfeltin (2011, 84) mukaan nuoruus voidaan jaotella kolmeen osaan: 

varhaisnuoruuteen (12–15 v), keskinuoruuteen (n. 15–18 v) ja myöhäisnuoruus 

(n. 18–20 v).  Nuorten elämä jaotellaan pääsääntöisesti eri teoksissa kolmeen 

eri vaiheeseen, mutta vaiheiden nimet ja nuorten iät vaihtelevat teosten kirjoitta-

jien mukaan. Esimerkiksi Aaltonen ym. (2003, 18) määrittelevät varhaisnuoruu-
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den kestävän n. 11 ikävuodesta 14. ikävuoteen ja myöhäisnuoruuden 19. ikä-

vuodesta 25 ikävuoteen. Eronen ym. (2003, 112) jaottelevat nuoruuden niin, 

että varhaisnuoruus on 12–14 ikävuoden välissä ja myöhäisnuoruus 19–22 ikä-

vuoden välissä. Pääsääntöisesti keskinuoruus on kaikkien jaottelussa 15–18 

vuoden iässä.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) sivuilla nuoruuden kerrotaan olevan 

tärkeä vaihe persoonallisuuden kehityksessä. Persoonallisuudella tarkoitetaan 

tapaa käyttäytyä, ajatella ja tuntea. Nuori muodostaa uudenlaista suhdetta it-

seensä ja vanhempiinsa. Hän haluaa etäisyyttä vanhempiinsa, mutta samalla 

hän haluaisi olla lähellä heitä. Murrosiässä nuori joutuu tekemään töitä tun-

teidensa hallitsemiseksi. Välillä nuori saattaa tuntea itsensä epävarmaksi ja kä-

sitys itsestä saattaa vaihdella päivästä riippuen. (MLL 2012.) 

 

Nuoruus on kehitysvaihe, jolloin lapsi kehittyy fyysisiltä, psyykkisiltä ja sosiaali-

silta ominaisuuksiltaan kohti aikuisuutta. Silti tietyt kehitysvaiheet seuraavat toi-

siaan ja kehityksessä saavuttaa seuraavan vaiheen vasta kun edellisestä kehi-

tystehtävästä on selvitty (Hietala ym. 2010, 39.) Jokaisessa kehitysvaiheessa 

nuorella on haasteita ja tehtäviä.  

 

Havighurst (1972) on tutkija, joka kuvasi systemaattisesti eri ikäkausiin liittyviä 

normatiivisia tekijöitä. Hänen mukaansa ikään liittyvät kehitystehtävät koostuvat 

erilaisista normatiivisista odotuksista, joita yksilöltä odotetaan tietyssä elämän-

vaiheessa (Nurmi 1997, 259).  Tony Dunderfelt (2011, 85) on esitellyt Robert J. 

Havighurstin (1972) ajatuksia koskien ihmisen kehitystehtäviä eri-iässä. Kehi-

tystehtävät ovat haasteita, joita ihminen kohtaa ja niistä selviäminen mahdollis-

taa yksilön kehittymisen ja siirtymisen seuraavaan elämänvaiheeseen. Nuoruu-

den kehitystehtävät Havighurstin mukaan ovat: 

 uusien suhteiden luominen kumpaankin sukupuoleen 

 sukupuoliroolin omaksuminen 

 oppia käyttämään ruumistaan tarkoituksenmukaisesti ja hyväksyä oma ulkonä-

könsä 
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 saavuttaa itsenäisyys tunne-elämässä vanhempiin ja muihin aikuisiin nähden 

sekä valmistautua perhe-elämään ja avioliittoon 

 osata ottaa vastuuta taloudellisista asioista 

 kehittää arvomaailma ja maailmankatsomus, joiden mukaan voi ohjata elä-

määnsä 

 pyrkiä sosiaalisesti vastuulliseen käyttäytymiseen  

     (Dunderfelt 2011, 85.) 

 

Havighurstin teoria on lähtöisin jo vuodelta 1940, mutta hänen kuvaamansa ke-

hitystehtävien teemat sopivat edelleen nykypäivän Suomeen. Monet tutkijat 

ovat kehittäneet eteenpäin Havighurstin elämänkaariteoriaa, mutta muilta osin 

kuin normatiivisten odotusten kannalta. (Nurmi 1997, 259.)   

 

Nuoruusiän kehityksen kuvauksen klassikko Erik H. Erikson (1902–1994), on 

yksi tunnetuimmista tutkijoista, jonka persoonallisuusteoria (1959) on kenties 

vaikutuksiltaan merkittävin minän kehittymistä kuvaava teoria. Vaikutuksellisen 

hänen teoriastaan tekee se, että hän kuvasi koko eliniän jatkuvaa persoonalli-

suuden kehitystä. Hänen teoriansa jakautuu kahdeksaan eri vaiheeseen, jotka 

ovat ikäsidonnaisia. (Erikson 1959.) 

 

Tunnetuin sekä tutkituin näistä teorian kehitysvaiheista on nuoruusikään sijoit-

tuva identiteetin löytämisen vs. roolihämmennyksen jatkumisen muodostava 

kasvuprosessi. Identiteetin käsite viittaa tässä siihen, että yksilö osaa vastata 

kysymykseen ” kuka (mitä, millainen) minä olen”. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 

31–32.) Nuoren identiteetin kehitystä voidaan Eriksonin mukaan kuvata tapah-

tumasarjana, jossa yhteiskunnalliset haasteet ja vaatimukset pakottavat nuoret 

tiettyihin valintoihin, jotka koskevat heidän elämäänsä. Tämä näkyy nuorten 

elämässä erilaisina kriiseinä, niiden ratkaisuina ja sitoutumisena valintoihin. 

Nämä nuoruudessa tehdyt valinnat vaikuttavat myöhemmin tiettyihin valintoihin 

aikuiselämässä. Nuoren identiteetin kehitys on Eriksonin mukaan seurausta 

juuri tästä tapahtumakulusta. (Nurmi 1997, 262.) 
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Varhaisnuoruuden aika on ihmissuhteiden kriisin aikaa. Silloin nuorella on var-

sinainen biologinen murrosikä. Hän protestoi vanhempiaan ja muita auktoriteet-

teja vastaan. (Dunderfelt 2011, 84.) Varhaisnuoruudessa nuoren ajattelutaidot 

kehittyvät merkittävästi. 12-vuotiaana ajattelu voi olla vielä konkreettista ja nuori 

ymmärtää asiat juuri niin kuin ne sanotaan. Ajattelumaailma on tässä vaiheessa 

vielä usein mustavalkoista ja nuori näkee asiat joko hyvinä tai huonoina. Myös 

kriittisyys ja aiemmin opitun kyseenalaistaminen kuuluu varhaisnuoruuden vai-

heeseen. (MLL 2012.) 

 

Keskinuoruuden vaihetta sanotaan myös identiteettikriisivaiheeksi. Silloin sa-

maistuminen ystäviin on tyypillistä ja ihastumiset voimakkaita. Tässä vaiheessa 

nuori kokeilee omia rajojaan. (Dunderfelt 2011, 84.) Piageti`n (1988) teorian 

mukaan nuori kykenee loogiseen ajatteluun ja osaa tehdä johtopäätöksiä asiois-

ta. Lisäksi nuori vapautuu konkreettisesta ajattelusta ja osaa käsitellä jo abst-

rakteja asioita. Hänen mukaansa yksilön ajattelussa ei tapahdu 15 ikävuoden 

jälkeen laadullisia muutoksia, koska vaikka ihminen omaksuu uutta tietoa ja uu-

sia ajattelumalleja, tapa ajatella ei enää muutu merkittävästi. (Piaget 1988.)  

 

Myöhäisnuoruudessa nuori pohtii omaa asemaansa ympäröivässä maailmassa 

ja aloittaa itsenäistä elämäänsä. Noin 20 ikävuoteen asti kehitys on selvästi ha-

vaittavissa, mutta sen jälkeen yksilössä tapahtuvat muutokset ovat sisäisempiä, 

yksilöllisempiä (Dunderfelt 2011, 84, 95.) Myöhäisnuoruudessa nuorella on kyky 

käyttää aiempia kokemuksiaan ja tietojaan hyväksi suunnittelussaan ja perustel-

lessaan päätöksiään. Hän pystyy vertailemaan useita ominaisuuksia rinnakkain 

ja ottamaan useita seikkoja huomioon ennen kuin tekee päätöksensä. Nuori 

ymmärtää ja hahmottaa kokonaisuuksia ja pystyy soveltamaan tietoja. (Vilkko-

Riihelä & Laine 2005, 109.)  

2.2 Nuorten hyvinvointi 

Suomalaisten nuorten hyvinvointi ja terveys aiheuttavat nykyään enemmän 

huolta kuin aikaisemmin opetus- ja kasvatusalalla (Honkanen & Suomala 2009, 
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11). Tästä kertoo myös Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin kokoama Nuoris-

ta Suomessa - aineisto 24.11.2010, jossa todetaan, että nuorille kuuluu sekä 

hyvää että huonoa. Nuorten enemmistössä hyvinvointi on lisääntynyt samalla 

kun viidesosa nuorista voi entistä huonommin ja heille on kasautunut vakavia 

ongelmia. Allianssin tutkimuksen mukaan nuoriin vaikuttaa negatiivisesti talou-

dellinen taantuma ja muut kriisit.  Heidän mukaansa nuorten syrjäytymisuhkaan 

ja pahoinvoinnin lisääntymiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 

(Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi 2010.) 

Myös Helsingin Sanomat 3.2.2010 artikkelissaan kertoo, että ”Joka viides nuori 

sairastuu masennukseen”. Arviolta noin viidesosa 12–22 -vuotiaista sairastuu 

masennukseen ja noin 5 % tarvitsee ongelmiinsa erityissairaanhoidon apua. 

Samainen artikkeli painottaa varhaisen tuen antamisen tärkeyttä nuorille ja lap-

sille.  

Kouluhyvinvointi perustuu perusopetuslain (628/1998) 2 §:n säädettyihin tavoit-

teisiin. Tämän säännöksen mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 

kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä 

tarpeellisia tietoja ja taitoja (Opetusministeriö 2005:27, 12). Koulussa työskente-

levää henkilöstöä velvoitetaan huolehtimaan opiskelijoiden hyvinvoinnista yh-

teistyössä kodin kanssa. Peruskoulua säätelevien lakien ja asetusten sekä ope-

tussuunnitelmien mukaan koko henkilökunnan tehtävänä on pitää huolta oppi-

laiden hyvinvoinnista yhteistyössä kodin ja muiden ammattilaisten kanssa. 

(Honkanen & Suomala 2009, 9.) 

Koulussa oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen painottuu ennaltaehkäise-

vään työhön.  Jos havaitaan huolenaiheita, niihin pyritään puuttumaan mahdol-

lisimman varhain. Tällainen nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen kasvattaa 

oppilaiden motivaatiota sekä kouluviihtyvyyttä, mikä on suorassa yhteydessä 

oppimisen edistymiseen (Honkanen & Suomala  2009, 9).  

Hyvinvointi on monimuotoinen käsite, eikä sille löydy mitään yksiselitteistä mää-

ritelmää. Hyvinvointia voidaan tarkastella joko yksilön tai yhteisön kannalta. Yk-
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silön tai yhteisön hyvinvointia voidaan mitata joko korostamalla ulkoisia olosuh-

teita tai yksilön kokemuksia omasta elämästä. Suomessa on 1960-luvulla otettu 

mittaamiseen mukaan erilaiset normatiiviset, väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaa-

vat väestö-indikaattorit (esim. tulo- ja koulutustaso) ja 1970-luvalla subjektiivi-

nen eli ihmisten kokema hyvinvointimittari. Pohjoismaiselle hyvinvointitutkimuk-

selle on ollut tyypillistä lähestyä hyvinvointia yksilön perspektiivistä, hänen tar-

peiden ja niiden tyydyttämiseen käytettävien resurssien pohjalta. (Vaarama ym. 

2010, 127).  

Hyvinvointia voidaan siis lähestyä ja tutkia kahdesta eri suunnasta, ensinnäkin 

tutkimalla hyvinvointia jonkun tietyn asian kannalta ja tehdä siitä laskelmia tai 

kysyä nuorilta suoraan, mitä mieltä he ovat omasta hyvinvoinnistaan ja miten he 

sen näkevät ja kokevat (OECD 2009, 24). Hyvinvointi liitetään tarpeisiin ja toi-

saalta resursseihin. Tässä tutkimuksessa koulupoissaolojen syitä pohditaan 

nuorten oman näkökulman kannalta.  

Hyvinvointi käsitettä voidaan käyttää hyvinkin erilaisissa merkityksissä. Hyvin-

voinnille läheisiä käsitteitä ovat ainakin terveys ja elämänlaatu. Yhteistä kuiten-

kin kaikelle hyvinvoinnin käsitteille on, että niissä puhutaan hyvästä ja positiivi-

sesta tai ainakin huonon ja negatiivisen puuttumisesta. (Konu 2002, 21.) Hyvin-

voinnin määritelmä on henkilökohtainen ja tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee 

itsensä fyysisesti ja psyykkisesti niin terveeksi kuin mahdollista ja voi hyvin tä-

män lisäksi myös sosioemotionaalisesti eli pystyy hallitsemaan ja tunnistamaan 

tunnetilojaan ja solmimaan ja ylläpitämään ihmissuhteitaan (Honkanen & Suo-

mala 2009, 11).  

Lasten ja nuorten hyvinvointi koostuu neljästä toisiinsa vaikuttavista osatekijöis-

tä: fyysisestä, materiaalisesta, sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista. 

Fyysiseen hyvinvointiin kuuluvat terveydentila, perustarpeiden tyydytys ja psy-

kosomaattiset tuntemukset. Materiaalinen hyvinvointi käsittää käytettävissä ole-

vat materiaaliset resurssit. Sosiaalista hyvinvointia ovat sosiaaliset suhteet ja 

sosiaalinen käyttäytyminen. Psyykkinen hyvinvointi rakentuu psyykkisestä toi-

mintakyvystä. (Minkkinen 2011, 63.)  
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Allardt on kehittänyt hyvinvointia hahmottavan nelikentän. Siinä hän on tehnyt 

kaksi erottelua, hyvinvointi ja onnellisuus sekä elintaso ja elämänlaatu. Hyvin-

vointi määräytyy sen mukaan, miten hyvin yksilö pystyy tarpeitaan tyydyttä-

mään. Onnellisuus liittyy ihmisen subjektiivisiin elämyksiin ja tunteisiin. Onnelli-

suuden aste riippuu siitä, kuinka onnelliseksi ihminen itsensä tuntee. Elintaso 

koostuu Allardtin tutkimuksessa niistä aineellisista ja persoonattomista resurs-

seista, joiden avulla yksilö voi ohjailla elinehtojaan. Allardt määrittelee elintasoa 

teoksessaan seuraavasti: ”Elintaso liittyy siis niihin tarpeisiin, joiden tyydytys on 

määritelty aineellisten tai ainakin persoonattomien resurssien esiintymisen avul-

la.” Nämä tarpeet voivat olla vaikka tulot, asunto, työllisyys jne. Elämänlaatu 

kattaa sosiaaliset ja itsensä toteuttamisen tarpeiden tyydytyksen. Elämänlaatu 

painottaa nimenomaan subjektiivisia elämyksiä ja tunteita, kun taas elintaso 

painottaa enemmän materialistisia tekijöitä. (Allardt 1976, 32–33.) 

 

  Hyvinvointi   Onnellisuus 

 

Elintaso 

 

Elämänlaatu 

 

Kuvio 1.  Allardtin hyvinvoinnin nelikenttä (Allardt 1976, 33).  

 

Allardt (1976) on tämän lisäksi määritellyt tarpeentyydytyksen luonteen avulla 

tarpeet kolmeen eri perusluokkaan. Nämä ovat:  

 Elintaso (Having) 

 Yhteissuhteet (Loving) 

 Itsensä toteuttamisen muodot (Being) 

 
Aineellisiin ja persoonattomiin 
resursseihin perustuva tarpeen 
tyydytys 

 
Subjektiiviset tunteet ja koke-
mukset yksilön materiaalisista ja 
ulkoisista elinehdoista  

 
Ihmisten välisiin, ihmisten ja 
yhteiskunnan sekä ihmisen luon-
non suhteisiin perustuva tar-
peentyydytys 

 
Subjektiiviset tunteet ja koke-
mukset suhteesta ihmisiin, luon-
toon ja yhteiskuntaan.  
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Teorian näkökulma on yksilökeskeinen ja lähtökohtana on yksilön tarpeentyydy-

tys. Kuhunkin luokaan liittyy useita osatekijöitä. Elintason (having) osatekijät 

kertovat sen mitä kaikki ihmiset tarvitsevat eli fysiologiset tarpeet.  

Yhteisyyteen (Loving) liittyviä arvoja edellyttävät spontaanit reaktiot. Yhteisyys- 

tai rakkaussuhteet edellyttävät ymmärrystä, kykyä asettua toisen ihmisen ase-

maan sekä yhteistä kieltä. Yhteissuhteet ovat kielessä tapahtuvia tapahtumia ja 

ne yleensä edellyttävät pitkäaikaista kielellistä kehitystä yhteisen todellisuuskä-

sityksen perustaksi.  Yhteissuhteet lähtevät siltä ajatuspohjalta, että ihmisellä on 

toveruuden tarve tai tarve yleensä kuulua jäsenenä sosiaalisten suhteiden ver-

kostoon, joissa toisista pidetään ja välittäminen ilmaistaan. Itsensä toteuttami-

sen muodot (being) on jaettu neljään arvoluokkaan. Ne ovat 1) yksilöä pidetään 

persoonana, 2) yksilö saa osakseen arvonantoa, 3) yksilöllä on mahdollisuuksia 

harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan ja 4) yksilöllä on mahdollisuuksia poliitti-

seen osallistumiseen. Itsensä toteuttaminen tai persoonallisuuden kehittäminen 

ovat positiivisia arvoja, jotka ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeä osa. (Allardt 

1976, 38 – 47.) 

Opinnäytetyössäni keskityin Allardtin hyvinvointikentän elämänlaatu kohdan 

käsittelyyn, koska halusin selvittää nuorten omia tunteita, ajatuksia, ympäristöä, 

vuorovaikutussuhteita sekä yleistä elämän mielekkyyttä koulupoissaolojen kan-

nalta. Kaikki Allardtin tarpeentyydytys luokat ovat keskeisessä asemassa tut-

kiessani nuorten ajatusmaailmaa. Pyrin ottamaan huomioon opinnäytetyössäni 

myös nuorten kotiolot sekä muun ympäristön, koska kodin merkitys on edelleen 

suuri ja merkittävä ja ympäristön vaikutustakaan ei ole syytä väheksyä. Varsi-

nainen tutkinnan kohteeni on kuitenkin nuori itse, hänen omat ajatuksensa ja 

perustelunsa koulupoissaolojen syihin.  

Viitekehyksenä opinnäytetyössäni on Anne Konun tekemä koulun hyvinvointi-

malli, joka pohjautuu Allardtin (1976) hyvinvointimallin kehittämiseen koulumaa-

ilmassa. Konun (2002) tekemässä koulun hyvinvointimallissa (kuvio 2, 44) oppi-

laiden hyvinvointi on jaoteltu neljään osa-alueeseen: koulun olosuhteet (having), 
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sosiaaliset suhteet (loving), itsensä toteuttamisen mahdollisuudet (being) ja ter-

veydentila (health).  

Käsittelen opinnäytetyössäni kouluhyvinvointimallia oppilaan näkökulmasta. 

 

Kuvio 2. Koulun hyvinvointimalli (Konu 2002, 44).  

Konu (2002, 43 – 46) on tutkinut oppilaiden hyvinvointia koulussa. Mallissa yh-

distyy opetus ja kasvatus, oppiminen sekä hyvinvointi. Kasvatus ja opetus vai-

kuttavat hyvinvoinnin jokaisella neljällä osa-alueella. Myös oppilaiden kotiolot 

sekä ympäröivä yhteisö vaikuttavat jokaiseen oppilaaseen sekä koko kouluun.  

Koulun olosuhteet (having) käsittävät koulun fyysisen ympäristön ja rakennuk-

set. Lisäksi samaan yhteyteen kuuluvat esimerkiksi turvallinen kouluympäristö, 

viihtyvyys, melu, ilmanvaihto, lämpötila jne. Opiskeluympäristöön liittyvät asiat 

kuuluvat myös koulun olosuhteisiin, näitä ovat mm. työskentelyn jaksotus, ryh-

mäkoot ja käytössä olevat rangaistukset. Sosiaaliset suhteet (loving) käsittävät 

opettaja-oppilassuhdetta, oppilas-oppilassuhteita, kiusaamista, koulun ja kodin 

välistä yhteistyötä ja yleistä koulun ilmapiiriä. Kouluviihtyvyyttä ajatellen opetta-

ja-oppilas suhteella, on oma tärkeä asemansa. Jos oppilaat ovat tyytyväisiä 
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opettajiinsa, he myös helposti pitävät koulun käynnistä. Joten toimiva opettaja-

oppilassuhde parhaimmillaan motivoi nuorta opiskeluun. (Konu 2002, 44 – 45.)  

Kouluun liitettynä (being) voidaan nähdä koulun tarjoamina mahdollisuuksina 

itsensä toteuttamiseen. Jokaisella oppilaalla tulisi olla oma tärkeä paikkansa 

osana kouluyhteisöä. Oppilailla pitäisi olla mahdollisuus osallistua heitä itseään 

ja koulunkäyntiä koskeviin päätöksiin. Olennaisen tärkeää oppilaan olisi saada 

kannustusta koulusta, kodista sekä koulutovereilta. Oppilaan arvostus on avain 

asemassa, jotta opiskelusta tulisi merkityksellistä. Terveydentila (health) näh-

dään tässä sairauksien ja tautien poissaoloina. Terveydentilan käsittää fyysiset 

ja psyykkiset oireet, flunssat, krooniset sekä lyhytaikaiset sairaudet. (Konu 

2002, 46.)   

2.3 Nuorten koulupoissaolot yläkoulussa 

Luvattomat poissaolot ovat yläkoulun keskeisin ei-toivotun käyttäytymisen muo-

to. Poissaolojen asteikko on laaja, myöhästelystä totaaliseen poissaoloon ja 

koulukäymättömyyteen. Tietyt oppilaat eivät tule kouluun, vaan saattavat olla 

pitkiäkin aikoja poissa. Jotkut oppilaat ns. valikoivat miltä tunnilta he ovat pois-

sa. Osa oppilaista tulee kouluun silloin, kun heräilevät kotoaan.  Poissaolevia 

oppilaita voidaan jaotella kolmeen eri luokkaan 1) ne, jotka eivät tahdo tulla kou-

luun ollenkaan 2) ne, jotka tulevat koulun, mutteivät mene tunnille ja 3) ne, jotka 

lähtevät kesken päivän pois koulusta.  (Naukkarinen 1999, 26.)  

Perusopetuslain (1998/628) 26§ mukaan oppilaan on osallistuttava kunnan jär-

jestämään perusopetukseen. Saman lain 35 pykälän mukaan oppilaan velvolli-

suuksiin kuuluu osallistua opetukseen ellei hän ole erityisestä syystä saanut 

vapautusta. Nuorten kouluhyvinvointia ja -pahoinvointia mitatessa koulupoissa-

olot ovat yksi tärkeä indikaattori. Jos oppilaalla kertyy runsaasti poissaoloja, ne 

voivat johtaa monenlaisiin oppimisen ongelmiin. Puuttumalla poissaoloihin 

mahdollisimman varhain, saatetaan ehkäistä tulevia ongelmia ja nuorten syrjäy-

tymistä. Vuonna 2003 voimaan tullut perusopetuslaki korostaa myös ennaltaeh-

käisevän työn merkitystä sekä varhaista puuttumista nuorten ongelmien kohdal-
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la. Lain mukaan opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistu-

van oppilaan poissaoloja ja tehdä ilmoitus luvattomista poissaoloista oppilaan 

huoltajalle. 

 

Koulupoissaolo kokeilut alkavat usein yläluokilla, joko 7. luokan keväällä tai 8. 

luokalla. Tämä on nuoruudessa omien rajojen ja kokeilujen aikaa ja sikäli myös 

suhteellisen normaalia yläkouluikäisellä. Näillä kokeiluilla ei ole mitään tekemis-

tä nuoren vastuuntunnottomuuden, omien psyykkisten tai perheen ongelmien 

eikä edes koulun kanssa. Jos nuoren koulumenestys on vielä kohtalaisen hyvä, 

niin myös haitat poissaoloista jäävät vähäisiksi. Ongelmaksi poissaolot muodos-

tuvat silloin, kun satunnaisuus muuttuu toistuvuudeksi ja lisääntyy ja kun siitä 

seuraa laaja-alaisia ongelmia nuoren elämässä. (Ekebom ym.  2000, 118, 120.) 

 

Seuraavassa kuviossa on kerrottu 13–19 vuotiaiden nuorten koulusta poisjää-

misen syiden riskitekijöitä:  

 SISÄISIÄ      ULKOISIA 

 

OMA KEHITYS PERHE TOVERIT KOULU  

– masennus  - ei välitetä  - kiusataan - oppimis-  

– ahdistuneisuus - ei kuunnella - eristetään        vaikeudet 

– psyykkiset häiriöt - ei aikaa - uhataan    - jälkeen jääminen 

– sairaudet - riitoja - kiristetään      - luokalle 

– päihteet - avioero - väkivaltaa         jääminen 

- päihteet & sairaudet       - motivaation puute

         - ongelmia  

 Päävastuu koululla          opettajan kanssa 

 - päihteet 

- jengiytyminen 

- rikollisuus 

Päävastuu kodilla       Päävastuu  
                ja koululla yhdessä       koululla 
Päävastuu kodilla Päävastuu kodilla              muiden hallintokuntien 
                                                  kanssa 

 
Kuvio 3. Koulusta poisjäämisen syitä. Syyt on jaoteltu sekä sisäisiin että ulkoi-
siin poissaolojen riskitekijöihin. (Ekebom 2000, 119).  
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Koulupoissaolojen syyt voidaan jakaa sekä sisäisiin että ulkoisiin riskitekijöihin. 

Sisäiset tekijät ovat nuoren omaan kehitykseen ja perhedynamiikkaan liittyviä. 

Syiden merkitys nuorelle on erilainen eri kehitysvaiheessa. Murrosikäisen nuo-

ren sisäiset syyt voivat olla reagointia omiin ongelmiin, joita hän ei ehkä pysty 

itsekään kertomaan ja ymmärtämään. Hän saattaa myös olla masentunut tai 

ahdistunut. Masentuneen nuoren kouluun lähtö voi olla melkein mahdotonta, 

mutta jos hän pääsee sinne, hän pystyy siellä olemaan. Ahdistusoireista kärsivä 

nuori taas pystyy lähtemään kouluun, mutta ei kykene olemaan siellä. Myös 

kodin sisäinen tilanne saattaa olla syy koulusta poisjäämiseen. Se voi olla rea-

gointia perheriitoihin tai avioeroon tai se voi olla tapa viestiä vanhemmille, että 

”välittäkää minusta”, ”puuttukaa mun asioihin”. Nuori saattaa tuntea joutuneen-

sa syrjään ja ettei kukaan välitä hänestä. Joskus ongelmat perheissä voivat pai-

sua niin suuriksi, että ne alkavat häiritä nuorten kasvua, kehitystä ja koulun-

käyntiä (Karinsalo 2006, 41).  

 

Ulkoiset syyt liittyvät kouluun ja kaverisuhteisiin. Kaveripiirissä voi olla erilaisia 

asioita, jotka vaikuttavat nuoreen, esimerkiksi; kiusaaminen eri muodoissaan, 

kiristäminen, uhkaaminen, eristäminen, huumeet, alkoholi tai tupakointi. Ter-

veimmillään nuoren koulusta poisjääminen saattaa johtua kaiken ylittävästä 

ihastumisesta, jolloin millään muulla ei ole mitään merkitystä. Myös koululla it-

sellään voi olla sellainen vaikutus, ettei se motivoi nuorta tai koulu tuntuu vaan 

kurjalta. (Ekebom ym. 2000, 120.) 

 

Huoltajan velvollisuutena on huolehtia nuorten oppivelvollisuuden suorittamises-

ta, mutta poissaolojen seuranta kuuluu sekä kodille että koululle. Jotta huoltaja 

pystyisi huolehtimaan oppivelvollisuuden suorittamisesta, hänelle on tultava 

tieto poissaoloista mahdollisimman nopeasti. Poissaoloista ei ole valtakunnalli-

sesti yhtenevää määrittelyä, joten poissaoloja voidaan kuvata joko koko päivän 

poissaoloina tai poissaolotunteina. Lisäksi laissa ei ole säädetty, kuinka pian 

koulussa havaitusta poissaolosta on ilmoitettava. (Konu & Gråsten-Salonen 

2004, 20.) 
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Koulun tehtävänä on havaita ajoissa nuoren ongelmat. Pitäisi keskustella oppi-

laan kanssa ja mahdollisesti myös hänen vanhempiensa kanssa tilanteesta, 

sekä opastaa tarpeen mukaan hakemaan apua, mikäli syyt ovat nuoren omaan 

kehitykseen tai perheeseen liittyviä. Jos syyt liittyvät kouluun, ensisijainen vas-

tuu on koululla. Tavallisimmat koulusta poisjäämissyyt yläkoulussa ovat oppi-

mis- ja jälkeenjäämisongelmat.  Koulu voi järjestää oppilaalle yksilöllisiä opiske-

lujärjestelyjä, jotta nuori pystyisi tulemaan kouluun. Jos kyse on koulukiusaami-

sesta, väkivallan uhasta, kiristämisestä tai uhkaamisesta, koulu saattaa tarvita 

selvittelyyn myös sosiaalityöntekijän ja poliisin virka-apua. Oli syy mikä tahansa, 

nuoren palatessa takaisin kouluun, ongelma ei ole vielä ratkaistu. Kouluun pa-

laamisen vaihe on erittäin kriittinen kaikelle vähäisellekin kritiikille, joka kohdis-

tuu oppilaaseen. Pienikin vinoileva kommentti voi saada nuoren ajattelemaan, 

että ”mä lähden just nyt”. Paluuvaiheessa olisi tärkeää, että oppilas tuntisi, että 

koulussa olo on parempi vaihtoehto kuin ulkopuolelle jääminen. Ensimmäisen 

kuukauden aikana oppilaalle tulisi vahvistaa onnistumisen ja hyvinvoinnin tun-

temisen kokemuksia. Hänen pitäisi tuntea, että vaikeuksista huolimatta koulus-

sa on mukavampaa kuin ulkopuolella, hänen lintsaaminen tai luvattomat pois-

saolot saattavat loppua. (Ekebom ym. 2000, 122.) 

 

Ei ole olemassa valtakunnallisesti, alueellisesti tai kuntakohtaisesti mitään oh-

jelmaa, jonka avulla voisi seurata peruskoululaisten poissaoloja. Poissaoloista 

ei koota yhteen tilastoja. Mitään yleisempää, esimerkiksi luokkakohtaista tietoja 

ei koulussa tilastoida. Koulupoissaolojen seurannassa käytetään valtakunnalli-

sesti suurimassa osassa kouluja sähköistä Wilma-järjestelmää, niin myös Rai-

siossa. Järjestelmän avulla huoltajien on helpompi seurata omien lastensa kou-

lunkäyntiä ja poissaoloja. Wilman kautta huoltajilla on mahdollisuus:  

 seurata lapsensa opintosuorituksia 

 tarkastella poissaolotietoja 

 selvittää poissaoloja 

 lähettää viestejä opettajille 

 lukea opettajien lähettämiä viestejä 
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 seurata koulun tiedotteita sekä vastata kyselyihin   

(Turku 2012.) 

Wilman tarkoituksena on tehostaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä ja kasva-

tuskumppanuutta sekä parantaa tiedonvälitystä huoltajien, opettajien ja koulun 

henkilökunnan kesken (Ruskon koulutoimi 2012).  

Helsingin kaupungin opetusviraston teettämän tutkimuksen (Luopa ym. 2006) 

mukaan, joka perustuu Helsingin kouluterveyskyselyn saamiin tuloksiin luvatto-

mista poissaoloista, todetaan luvattomien koulupoissaolojen pysytelleen yläkou-

lulaisilla suunnilleen samalla tasolla vuosien 2002 – 2006 välisenä aikana. Ylä-

koululaisista pojista 11 % ja tytöistä 12 – 13 % oli ”lintsannut” ainakin kaksi ko-

konaista koulupäivää kuukauden aikana. Kaikkina vuosina enemmän kuin kol-

me päivää ”lintsanneita” yläkoululaisia oli 5 – 7 % tytöistä ja pojista.  

Varsinais-Suomen kouluterveyskyselyn (2011) pohjalta on huomattavissa (tau-

lukko 1), että kaikkien aineistoon osallistuviin kouluihin verrattuna Varsinais-

Suomen peruskoulujen 8. ja 9. luokkalaiset eivät lintsaa muita kyselyyn osallis-

tuneita kouluja enempää. Yhden päivän lintsaaminen (9 %) on harvinaisempaa 

Varsinais-Suomen alueen kouluissa kuin muualla (11 %). (THLc 2012.) 

Taulukko 1. Kouluterveyskysely 2011, Varsinais-Suomen peruskoulujen 8. ja 9. 
luokkalaisten kokopäiväiset lintsaukset koulusta. (THLc 2012).  

 
  

Varsinais-Suomi Koko aineisto 

Poika* Tyttö* Yht.** Poika* Tyttö* Yht.** 

Kys 12.2 Kuinka monta koko-

naista koulupäivää olet ollut 

poissa VIIMEISTEN 30 PÄIVÄN 

aikana pinnaamisen tai lintsauk-

sen takia? 

En yhtään   85 83 84 82 79 81 

Yhden päivän   8 9 8 9 12 11 

2-3 päivää   3 4 4 4 5 5 

Yli 3 päivää 
  

4 4 4 4 4 4 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

N 4192 4080 8272 22296 22104 44400 
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Myös Varsinais-Suomen alueella on havaittavissa sama asia kuin Helsingin 

alueella, että ”lintsaaminen” on pysytellyt suunnilleen samalla tasolla viimeiset 

vuodet. Kaksi päivää kuukaudessa lintsanneiden oppilaiden osuus vuonna 2003 

– 2011 välisenä aikana on ollut 7 – 9 % luokkaa. Positiivista tuloksissa on tietys-

ti se, että prosentti on ollut pienimmillään (7 %) vuonna 2011. (THLc  2012.) 

2.4 Nuorten syrjäytyminen 

Nuorten syrjäytyminen on jo pitkään puhuttanut, mutta aivan viime aikoina se on 

ollut poikkeuksellisen paljon esillä. Käsitteenä syrjäytyminen on laaja-alainen 

eikä sille ole yksiselitteistä määritelmää. Yleisesti ottaen syrjäytyminen on si-

vuun joutumista sosiaalisista suhteista, vaikuttamisesta ja mahdollisuudesta 

osallistua esimerkiksi työhön tai opiskeluun. Syrjäytyminen voi tapahtua vähitel-

len tai rajuna pudotuksena keskeisistä elämänehdoista. Yksilö tai ryhmä voi olla 

syrjäytynyt silloin, kun huono tai heikko asema yhteiskunnassa on vakiintunut 

pitkäaikaiseksi olotilaksi.  (Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen 2010, 11 – 12.)  

Nuorten syrjäytymistä selitetään eri tavoin. Hyvin usein nuorten syrjäytymistä 

tarkastellaan koulutuksesta ja yhteiskunnan intresseistä käsin. Toisinaan sen 

olemassa oloa vähätellään toteamalla, että se kuuluu nuoruuteen ja kokeilunha-

luun. Jokainen nuoren kanssa työtä tehnyt kuitenkin tietää, että nuorten syrjäy-

tymistä ei voida tarkastella vain yhdestä näkökulmasta, sitä pitää tarkastella 

laajempana ilmiönä. Syrjäytymistä tulisi tarkastella nuoren omana kokemukse-

na, koska taustalla on yleensä kehitykseen ja minäkuvaan liittyviä ongelmia.  

(Mäensivu 2006, 44.) Monet erilaiset syrjäyttävät mekanismit nuoren maailmas-

sa, kuten koulumaailma, koti ja toveriryhmä, ovat mukana aiheuttamassa nuor-

ten syrjäytymistä (Pölkki 2001, 129).  

Nuoren ollessa syrjäytymisvaarassa esimerkiksi opettaja, vanhempi tai kuraat-

tori ovat heistä huolissaan. Huolestuneisuutta voi aiheuttaa eri tekijät, kuten 

nuoren oma toiminta tai kasvuolosuhteisiin liittyvät puutteet. Ongelmien ja huo-

len aiheiden ei tarvitse olla suuria, mutta huolta aiheuttaa jo nuoren kuuluminen 

riskiryhmään.  



  23 

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Lainio   

Heikko koulumenestys nuorella ennustaa syrjäytymistä. Ne nuoret, jotka ovat 

koulussa menestyneet heikosti tai poikkeavasti, ovat vaikeimmassa asemassa 

(Kuula 2000, 41).  Merilänen (1996, 118) on arvioinut, että syrjäytymisriski on 

suurin niillä oppilailla, jotka muodollisesti läpäisevät koulun niin sanotuilla ar-

monviitosilla. Pirjo Pölkin (2001, 128) mukaan oppilaiden yksilöllisten tekijöiden, 

sosiaalisen tuen sekä koulun syrjäyttävien tekijöiden ja prosessien tarkastelu on 

keskeinen asia silloin kun analysoidaan lasten ja nuorten syrjäytymistä. Hänen 

mukaansa syrjäytymisprosessin vaiheet ovat jo nähtävissä peruskoulun ala-

luokilla. Myös Riikka Sutisen (2010, 107) mukaan nuorten yhteiskunnasta syr-

jäytymisprosessi alkaa usein jo lapsuudessa, jolloin lapset oppivat arvot, asen-

teet ja toiminnan mallit vanhemmiltaan. Hänen mukaansa koti ja vanhemmat 

määrittävät nuorten ja lapsen sopeutumista kouluympäristöön, mikä myöhem-

min vaikuttaa myös koulutusta ja työelämää koskeviin valintoihin. 

Nuorten syrjäytymisprosessia voi kuvata viisivaiheisena syvenevänä prosessi-
na: 
 
 

1. TASO 

 Ongelmia kotona tai koulussa 
2. TASO 

 Epäonnistuminen koulussa, keskeyttäminen 
3. TASO 

 Heikko asema työmarkkinoilla 
4. TASO 

 Taloudelliset ongelmat 
5. TASO 

 Elämänhallinnan ongelmat esim. päihteet. 
 
 
 

Kuvio 4. Syrjäytymisen prosessimalli. Mukaelma Takalan (1992, 38) syrjäytymi-
sen vaiheiden pohjalta. 
 
Edellä esitettyä mallia voi kritisoida perustellusti siitä, että mallin mukaan syrjäy-

tymisprosessin alettua, se etenee aina asteittain. Mallissa ajatellaan vahvasti 

niin, että ongelmat kasautuvat ja suurenevat. Lisäksi syrjäytyminen ei välttämät-

tä lähde nuoruudesta vaan se saattaa tulla ihmisille eteen missä vaiheessa vain 

ja eri syistä ja ilman aiempaa syrjäytymishistoriaa. Lisäksi varhaisella puuttumi-

sella tällainen jatkuva prosessi ei etene kuvion määrittelemällä tavalla. Mallia 
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tulisi pikemminkin tarkastella viitekehyksenä, johon voidaan suhteuttaa erilaisia 

”syrjäytymisen urapolkuja” sekä paikantaa niitä tekijöitä, jotka ovat eri tapauk-

sissa auttaneet syrjäytymiskierteestä pois pääsemiseen. (Järvinen & Jahnukai-

nen 2001, 135.) 

Vaikka yhteiskunnasta syrjäytyminen on prosessiluonteista, se on silti katkais-

tavissa oleva asia. Syrjäytymisen voi katkaista voimakkaan sosiaalisen tuen 

avulla prosessin missä vaiheessa tahansa. Tämä sosiaalinen tuki korostuu 

etenkin nuorten eri siirtymävaiheissa alakoulusta yläkouluun tai peruskoulun 

jälkeiseen koulutukseen tai työelämään. (Sutinen 2010, 107.)  Niin sanotut ni-

velvaiheet alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toisen asteen koulutukseen 

tiedetään aiheuttavan ongelmia lukuisille oppilaille. Koulunkäyntiympäristön 

vaihtuvuus ja kaveripiirin vaihtuminen saattavat osaltaan vaikuttaa oppimiseen 

ja käyttäytymiseen liittyviin ongelmiin. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2007, 

66 – 67.)  

2.5 Syrjäytymisen ehkäisy 

Syrjäytymisen vastaisessa työssä korostuu ihmisten keskinäinen tuki ja autta-

minen. Nykynäkemyksen mukaan syrjäytymisen kohtaaminen ammatillisessa 

työssä vaatii monien eri ammattialojen tietämyksen ja osaamisen yhdistämistä 

(Laine ym.  2010, 19.) 2000-luvulla syrjäytymisen ehkäisyä on pidetty esillä yh-

teiskunnallisissa keskusteluissa. Tilanteen korjaamista varten on perustettu eri-

laisia työryhmiä ja viime vuosina syrjäytyminen on otettu enemmän esiin poliitti-

sessa päätöksenteossakin. Euroopan unioni antoi vuonna 2001 ensimmäisen 

syrjäytymisen ehkäisemistä koskevan toimintaohjelman kaikille EU-maille. Ke-

väällä 2002 Suomen hallitus käynnisti opetusministeriön, työministeriön sekä 

sosiaali- ja terveysministeriön yhteisen osallisuushankkeen nuorten syrjäytymis-

tä ehkäisevien toimenpiteiden käynnistämiseksi. Opetusministeriö julkaisi vuon-

na 2003 muistion lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisevistä toimenpi-

teistä (Opetusministeriö 2005:33a, 12.) 
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Oppiaksemme tuntemaan ja ymmärtämään nuorten elämäntilannetta, meidän 

on opittava kuuntelemaan heitä. Paras tapa saada selville miten nuori kokee 

asioita, on kysyä heiltä itseltään ja antaa heidän kertoa miten he sisäisesti ko-

kevat omat asiansa ja itsensä. Nuorella saattaa olla vääristynyt näkemys itses-

tään, joka on johtanut hänet siihen tilanteeseen, ettei hän enää tiedä omia vah-

vuuksiaan, voimiaan tai kykyjään. On tärkeää saada nuoren kuva itsestä ja hä-

nen kyvyistään muuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tähän 

tarvitaan paljon positiivisia onnistumisen hetkiä, jotta nuori kokisi onnistuvansa 

asioissa ja luottaisi itseensä. 

Peruskoulujärjestelmä sisältää erilaisia mahdollisuuksia vaikeuksissa olevien 

oppilaiden auttamiseksi. Tukiopetus on kaikkia oppilaita koskeva apu. Vapaaeh-

toinen vuosiluokan kertaus tai pidennetty oppivelvollisuus (11v) ovat myös kou-

lun tarjoamia tukitoimia. Lisäksi kouluilta saa erityisopetusta, joustavaa perus-

opetusta, oppilashuoltoa ja oppilaanohjausta.  Peruskoulun päättäneille on vuo-

desta 1977 järjestetty mahdollisuus ns. 10. lukuvuoteen. Lukuvuoden tavoittee-

na on parantaa arvosanoja ja näin edistää jatko-opintomahdollisuuksia. (Ope-

tusministeriö 2005:33a, 32.) 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä kannattaa kiinnittää huomio koulun-

käynnin nivelvaiheisiin. Siirtymät alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toisen 

asteen koulutuksiin on otettava tarkemmin huomioon. Lisäksi pienen, mutta 

haasteellisen ryhmän muodostavat ne oppilaat, jotka jäävät ilman peruskoulun 

päättötodistusta. (Opetusministeriö 2005:33b, 11.) 

Vuoden 2011 alusta lähtien voimassa olevan nuorisolain (2006/72) tarkoitukse-

na on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansa-

laisuutta sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Pykälä 7a määrittelee, että 

kunnissa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto paikallisten viranomais-

ten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä 

varten. Siihen tulee kuulua opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimet sekä työ- 

ja poliisihallinto. Lisäksi pykälä 7 b määrittelee kunnan järjestämään etsivää 

nuorisotyötä nuorille, jotka tarvitsevat palveluita ja erilaisia tukia. Nuoret pyri-
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tään tämän avulla saamaan sellaisen tuen piiriin, että heidän kasvuaan ja kehi-

tystään voitaisiin tukea 

Varsinais-Suomen aluehallintoviraston (2012) selvityksen mukaan Lounais-

Suomen kunnat ovat toteuttaneet kohtalaisen hyvin nuorisolain säätämää vel-

voitetta nuorten ohjaus- ja neuvontaverkoston perustamisesta kuntiin. Alueen 

kunnista 53 % oli selvityksen aikaan perustanut verkoston ja 41 % kunnista ver-

koston luomistyö oli jo käynnistynyt. Kaikki perustetuista ja perusteilla olevista 

verkostoista ei täyttänyt lain määrittämää kokoonpanoa. Saman selvityksen 

mukaan etsivä nuorisotyö on laajentunut hyvin Lounais-Suomessa. Varsinais-

Suomessa toiminta kattaa tällä hetkellä 82,1 % kunnista. Tavoitteena olisi, että 

toiminta kattaisi lähivuosina kaikki kunnat. Etsivä nuorisotyö tavoitti vuonna 

2010 Lounais-Suomessa 726 nuorta ja alustavien tietojen mukaan vuonna 2011 

se tavoitti 1134 nuorta. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä. Sen tavoitteena 

on olla läsnä nuorelle ja antaa turvallinen aikuiskontakti. Etsivä nuorisotyö etsii 

nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja ohjaa nuorta tarvitta-

viin palveluihin.  

Nuorten syrjäytymisestä käytiin keskustelua myös 15.9.2012 sosiaalisessa me-

diassa ohjelmassa A-studio – Stream. Mukana ohjelmassa olivat SPD:n kan-

sanedustaja Mikael Jungner, ihan tavallisia asioita – kampanjan työryhmän töi-

den koordinaattori Marko Kulmala sekä dosentti Jaana Lähteenmaa. He kes-

kustelivat ”Niinistö tarjoaa halia, pusia ja pullaa syrjäytymisen ratkaisuksi”- oh-

jelmassa presidentti Sauli Niinistön nettikampanjasta, joka on tarkoitettu nuorten 

syrjäytymisen ehkäisyyn. ( Yle, A-studio:Stream 2012.) Kampanjan ”ihan tavalli-

sia asioita” -sivulle on listattu erilaisia keinoja, joilla nuorten arkea voisi paran-

taa. Näitä ovat esimerkiksi ” Aikaa & pullaa”, ”tolkkua törsäämiseen” ja ”pidä 

huolta”. Keinoja ovat keränneet presidentti Niinistön kokoamat työryhmät, joissa 

on ollut mukana nuorten arjen asiantuntijoita. ( Rigatelli, S. Yle 2012.) 

Nuoria nettikampanja on ärsyttänyt. Tamperelainen Emilia Kukkala on pettynyt 

ja sanoo, että ”Niinistön suurella haloolla perustama syrjäytymistyöryhmä sai 

siis aikaan vihkon ja nettisivun, joissa neuvotaan, että pitäkää huolta lähim-
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mäisistänne ja olkaa muutenkin ihmisiksi”. Myös muita nuoria ihmetytti, että tä-

mäkö heitä pitäisi auttaa? Nuoretkin ovat selvästi aikuisten lisäksi ihmetelleet 

kampanjan toteutusta. (Rigatelli, S. Yle 2012.) 

Dosentti Jaana Lähteenmäki totesi keskustelussa, että nuorten syrjäytymisestä 

on tehty vihollinen, jota kaikki voivat kauhistella ja lisäksi tällaiset vinkit tyyliin, 

että ”ottakaa nuoret itseänne niskasta kiinni”, aiheuttavat hänen mukaansa sen, 

että yhteiskunnan palveluita voi rauhassa leikata. (Ihan tavallisia asioita 2012.) 

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kritoisoi Niinistön kam-

panjaa Iltalehdessä 14.9.2012 sanomalla, ettei kampanja vastaa todellisuutta, 

mutta on kyllä kaunis tavoite.  
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3 OPPILASHUOLLON PALVELUT 

3.1 Vaisaaren koulu nuoren oppimisympäristönä 

Vaisaaren koulu antaa opetusta 7. - 9. luokkalaisille yläkoululaisille nuorille. 

Koulu sijaitsee Raision keskustan tuntumassa, Juhaninkuja 4:ssä. Koulu on 

kooltaan Suomen suurin yläkoulu, oppilaita koulussa vuonna 2012 on kevätlu-

kukaudella ollut 871. Opettajia koulussa työskentelee noin 70. (Raision kaupun-

ki 2011a.)  

Koulu on aloittanut toimintansa 1960-luvun lopulla, jolloin se toimi kansalaiskou-

luna. Peruskoulujärjestelmään koulu siirtyi 1972. Yhteiskoulun keskikoululuok-

kien lakkautuksen myötä kaikki raisiolaiset nuoret siirrettiin Vaisaaren kouluun. 

Tämän vuoksi koulun tilat kävivät ahtaiksi ja koulua laajennettiin vuonna 1977.  

(Raision kaupunki 2011a.) 

Vaisaaren koulun lähtökohtana on, että oppilaalla olisi hyvä ja turvallinen työ-

ympäristö missä opiskella. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta oman 

yksilöllisen tarpeensa ja kehitystason mukaisesti. Lisäksi nuoren oppimisympä-

ristön tulisi olla kiireetön, rohkaiseva, avoin sekä ilmapiirin pitäisi olla myöntei-

nen. Ilmapiirin myönteisyyteen myös oppilaalla itsellään on omalta osaltaan 

vastuu, hänen oma osallisuutensa tukee myönteisen ilmapiirin kehittymistä. 

Vaisaaren koulussa pyritään siihen, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus 

oppimistapahtuman aikana itse aktiivisesti tehdä työtä oman oppimisensa 

eteen. Koulussa käytetään Friends – ohjelmaa tukemassa nuorten tunnetaitojen 

ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. (Raision kaupunki 2011b, 5.) 

3.2 Oppilashuolto 

Oppilashuollolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla edistetään 

oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia, viihtyvyyttä ja kehitystä. Oppilashuolto-

työ tukee opetus- ja kasvatustyön toteuttamista koulussa. Oppilashuoltotyön 

tarkoituksena on nuoren hyvinvoinnin turvaaminen. Sen avulla yritetään ennal-
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taehkäistä, tunnistaa ja selvittää erilaisia kouluhyvinvointiin liittyviä riskitekijöitä. 

Oppilashuolto käsittää koulun terveydenhoitajan-, koulukuraattorin-, ja koulu-

psykologinpalvelut sekä ruokahuollon, oppilaiden ohjauksen ja virkistystoimin-

nan. (Therapia Fennica 2012.) Oppilashuollosta sekä oppilashuoltoon liittyvistä 

palveluista säädetään eri laeissa. Näitä ovat perusopetuslaki (628/1998), kan-

santerveyslaki (66/1972) sekä lastensuojelulaki (683/1983).  

Oppilashuollon tavoitteena on edistää nuoren hyvää oppimista, kasvua ja kehi-

tystä. Turvallinen oppimisympäristö sekä kouluyhteisön hyvinvointi ovat osa tätä 

tehtävää. Oppimisen esteiden sekä kasvuun liittyvien ongelmien tunnistaminen 

varhaisessa vaiheessa mahdollistaa oppilaalle tarvittavan tuen saamisen ja eh-

käisee syrjäytymistä. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskentele-

ville ja sitä toteutetaan yhteistyössä nuoren vanhempien kanssa.  

Oppilashuolto on yksilöllistä sekä yhteisöllistä tukea. Siellä kehitellään, seura-

taan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvin-

vointia että huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet kasvussa, kehityksessä 

sekä koulunkäynnissä. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista ja oppilasta kunni-

oittavaa työskentelyä. Oppilashuoltotyö pyrkii tukemaan vanhempien ja nuoren 

osallisuutta, jotta heidän näkemyksensä tulevat asiasta myös esille. (Peda.net 

2012.) 

3.3 Kouluterveydenhoitajan- ja lääkärin palvelut 

Kouluterveydenhuolto koskee peruskoululaisia ja heidän perheitään. Se on laki-

sääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon palvelua, jota on saatavilla pää-

asiassa kouluilla koulupäivien aikana. Kouluterveyden hoitoon kuuluu mm. oppi-

laan kasvun tukeminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vanhempien/ 

huoltajien kasvun tukeminen, turvallisen kouluympäristön luominen ja erilaisten 

tuen tarpeiden selvitys ja niiden kartoittaminen (THLa 2012.) 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön 

hyvinvointia ja terveyttä tekemällä yhteistyötä oppilaiden sekä heidän opettajien 
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kanssa. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat mm. kouluterveydenhoitaja, koulu-

lääkäri, koulupsykologi, kuraattori. Lisäksi koulun terveydenhuoltoa saattaa täy-

dentää oman alansa erityisosaamisella esim. puheterapeutti, fysioterapeutti tai 

psykiatrinen sairaanhoitaja. (Honkanen & Suomala 2009, 63.) 

Kouluterveydenhuollon määräaikaisten terveystarkastusten tavoitteena on var-

mistaa oppilaiden terveys, jotta koulutyö sujuisi ja aikuisuuteen saataisiin hyvät 

eväät.  Terveystarkastuksia suorittavat joko lääkäri ja terveydenhoitaja yhdessä 

tai erikseen. Lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä pitämästä terveystarkastuk-

sesta käytetään nykyään nimitystä laaja terveystarkastus. Laajaan terveystar-

kastukseen kutsutaan mukaan vanhemmat ja pyydetään arvio myös oppilaan 

opettajalta. Laajasta terveystarkastuksesta laaditaan joko luokka- tai koulukoh-

tainen yhteenveto. (Rimpelä & Luopa 2010, 171.) 

Kouluterveyskysely on hyvä mittari nuorten hyvinvoinnin seurantaan kunnittain 

ja kouluittain.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on järjestänyt vuodesta 

1996 lähtien kouluterveyskyselyn peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille. Ky-

selyssä kerätään tietoja nuorten terveydestä ja terveystottumuksista sekä elin-

oloista ja kouluoloista. Kyselyyn on osallistunut yleensä noin 85 % niistä perus-

kouluista, joilla on 8. ja 9. luokkien oppilaita. Kysely osoitetaan parillisina vuosi-

na Etelä-Suomen, Itä-Suomen että Lapin lääniin. Parittomina vuosina se osoite-

taan Länsi-Suomen ja Oulun läänien sekä Ahvenanmaan peruskouluille. (Rim-

pelä & Luopa 2010, 77.)  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän kouluterveyskyselyn (2011) mu-

kaan Varsinais-Suomen maakunnan 8. ja 9. luokkalaisista 11 % kokevat vaike-

aksi pääsyn terveydenhoitajan vastaanotolle. Samassa kyselyssä yläkouluikäi-

sistä 35 % on sitä mieltä, että lääkärin vastaanotolle on vaikeaa päästä. Verrat-

tuna vuoden 2009 kouluterveyskyselyn tuloksiin parannusta on kuitenkin tapah-

tunut. Kouluterveydenhoitajan kohdalla muutosta ei ollut havaittavissa, mutta 

tulosten mukaan koululääkärin ja kuraattorin vastaanotolle pääseminen oli pa-

rantunut, aikaisemmin (vuonna 2009) 43 % kyselyyn vastanneista nuorista tunsi 
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vaikeaksi pääsyn koululääkärin vastaanotolle, kun vuonna 2011 vastaavaluku 

oli 36 %. (Puusniekka 2011, 30.) 

Vaisaaren koulussa toimii kaksi terveydenhoitajaa. Toinen heistä toimii koko-

päiväisenä maanantaista perjantaihin ja toinen on paikan päällä keskiviikkoisin 

ja perjantaisin. Lääkäri koululla käy kerran viikossa. Lääkärin ollessa paikalla, 

terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät terveystarkastuksia yläkoululaisille. Koulun 

suuren oppilasmäärän (871) vuoksi, yksi terveydenhoitaja ei yksin pysty hoita-

maan terveystarkastuksia ja akuutteja hoitoja vaativia tilanteita. Kun kumpikin 

terveydenhoitaja on paikan päällä, niin silloin toinen hoitaa akuutit sairastapa-

ukset ja toinen huolehtii ainoastaan terveystarkastuksista. Tämä helpottaa myös 

oppilaiden pääsyä terveydenhoitajan luo. (Kouluterveydenhoitaja Laine, T. kes-

kustelu 8.6.2012.)  

3.4 Koulukuraattori ja – psykologipalvelut 

Lainsäädännössä koulukuraattorin työtä on käsitelty hyvin väljästi (Sipilä-

Lähdekorpi 2004, 27). Perusopetuslaissa (628/1998) 29 §:ssä todetaan, että 

opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Saman 

lain pykälässä 31a sanotaan, että oppilaalla on oikeus saada maksutta tarvitta-

va oppilashuolto. Lisäksi samassa pykälässä laki määrittelee, että oppilaan on 

saatava järjestäjän määrittelemä terveydenhuoltopalvelu sekä koulunkäynnin 

tukemiseen liittyvät palvelut.  

 

Uudistettu lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008 ja siinä pykälän 

9 mukaan kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita 

esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille. Palveluiden 

pitää antaa riittävä tuki ja ohjaus oppilaille koulunkäyntiin sekä ehkäistä ja pois-

taa oppilaan sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia opiskelussa.  Palveluiden tulisi 

edistää myös koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Uusi lastensuojelulaki on kun-

nille velvoittavampi kuin aiempi lastensuojelulaki (683/1983), jossa koulukuraat-

tori- ja koulupsykologipalveluiden järjestäminen oli kunnille vapaaehtoista. 
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Lastensuojeluasetus (546/1990) määrittelee pykälässä 2a, että koulukuraattori-

en ja koulupsykologien työn tulisi tapahtua pääosin koulussa. Lisäksi asetuk-

sessa sanotaan, että työ pitäisi suhteuttaa oppilasmäärään ja saataviin palve-

luihin nähden. Koulukuraattorin ja -psykologin työtä laki määrittelee seuraavasti: 

”Koulupsykologin ja koulukuraattorin tulee osallistua alansa asiantuntijoina kou-

luyhteisön toiminnan sekä opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun ja kehittämi-

seen. Koulupsykologin ja koulukuraattorin tulee toimia yhteistyössä oppilaan, 

hänen vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvattavien henkilöiden, kouluyhtei-

sön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ja muiden 

viranomaisten kanssa.” 

 

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaa-

lityöntekijä, joka auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia omassa elämässään. Vai-

keudet voivat liittyä koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen tai ihmissuhdeon-

gelmiin. Kuraattorin pääsääntöinen tehtävä on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin 

ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen. (Työ- ja 

elinkeinotoimisto 2012.) Tyypillisimpiä tilanteita, joihin hänen ammattitaitoa tar-

vitaan, ovat koulupinnaus, koulukiusaaminen sekä koulun tai luokan vaihtumi-

seen liittyvät ongelmat. Asioita selvitetään oppilaan ja kuraattorin välisillä luot-

tamuksellisilla keskusteluilla. Kuraattori voi puuttua myös eri tilanteisiin oppilaan 

tai opettajien pyynnöstä. Lisäksi hän osallistuu oppilashuoltoryhmiin, vanhem-

painiltoihin ja opettajankokouksiin ja hän antaa lausuntoja, kirjelmiä ja selvityk-

siä eri asioista.  Hänen työnsä on pääsääntöisesti päivätyötä. (Sipilä-Lähdekorpi 

2004, 27.) 

3.5 Oppilashuoltotyöryhmä 

Oppilashuoltotyöryhmä toimii useimmissa peruskouluissa. Oppilashuoltotyö-

ryhmän toiminnan tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä se-

kä myös psyykkisessä ja sosiaalisessa kasvussa, tukea opettajia ja vanhem-

pia/huoltajia heidän kasvatustehtävässään sekä edistää huoltajien ja koulun 

vastuuta oppilaista (Therapia Fennica 2012).  
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Oppilashuoltoryhmällä on keskeinen rooli varhaisessa puuttumisessa ja ennal-

taehkäisevässä työssä kouluyhteisössä. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan 

sitä, että oppilaan ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Opetusministeriö 2005, 36).  Oppi-

lashuoltoryhmässä työskentelee eri alan ammattilaisia, jotka tekevät yhteistyötä 

ennalta ehkäisevästi. Oppilashuoltoryhmä työskentelee koko kouluyhteisön hy-

vinvoinnin parantamiseksi ja kehittämiseksi sekä tarvittaessa ottaa esille yksit-

täisen oppilaan, jos hänestä on noussut huoli. Akuuteissa ongelmatilanteissa 

oppilashuoltoryhmän toiminta korostuu sekä koordinoinnissa että tiedonvälityk-

sessä. (Opetusministeriö 2005, 20.) 

Vaisaaren koululla kokoontuu oppilashuoltotyöryhmä kerran viikossa. Oppi-

lashuoltoryhmässä ovat mukana vain ne henkilöt, jotka asian käsittely vaatii. 

Oppilashuoltotyöryhmään osallistuu monesti rehtori tai vararehtori, koulukuraat-

tori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, oppilaanohjaaja, erityisopettaja sekä luo-

kanvalvoja. Luokanvalvojan rooli oppilashuoltotyöryhmässä on merkittävä, kos-

ka hän tuo tiedon huolta nostattaneesta oppilaastaan työryhmän pohdittavaksi. 

Oppilaan asioiden esille ottamisesta sovitaan aina ensin oppilaan vanhempi-

en/huoltajien kanssa. Kaikki oppilashuoltotyöryhmässä käsiteltävät asiat käsitel-

lään luottamuksellisesti. Lapsen/nuoren vanhemmat voivat sovittaessa osallis-

tua oppilashuoltotyötyhmän palaveriin. (Kouluterveydenhoitaja Laine, T. keskus-

telu 8.6.2012.)  

Oppilashuoltotyöryhmän lisäksi Vaisaaressa toimii erityisoppilashuoltotyöryhmä 

ja laajennettu oppilashuoltotyöryhmä. Laajennetussa oppilashuoltotyöryhmässä 

on tavallisen oppilashuoltotyöryhmään osallistuvien ammattilaisten lisäksi mu-

kana Raision poliisiaseman erityissosiaalityöntekijä, perhepalveluyksikön las-

tensuojelun avohuollon työntekijät sekä koululääkäri. (T.Laine, keskustelu 

11.6.2012.) 

 

 



  34 

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Lainio   

4 AIEMPIA AIHEESEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA 

4.1 Nuoret luupin alla – koulukysely 

Haanpää ym. (2009) ovat tehneet yhteistyössä Turun lapsi- ja nuorisotutkimus-

keskuksen kanssa Varsinais-Suomessa Nuoret luupin alla – koulukyselyn. Ky-

selyssä selvitettiin varsinaissuomalaisten 6.- ja 9 - luokkalaisten lasten ja nuor-

ten vaikutusvaltaa, hyvinvointia ja osallisuutta. Tutkimuksen perustana oli, että 

lapset ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Tutkimuksessa 

kyseltiin muun muassa koulusta, vapaa-ajasta, perheestä, turvallisuudesta, ter-

veydestä sekä vaikutusmahdollisuuksista koulussa.  

Tutkimuksen aineisto kattaa 32 Varsinais-Suomen kunnan peruskoulua. Otos 

on kattanut ¼ osan varsinaissuomalaisista 6.- ja 9.- luokan oppilaista. Kyselyyn 

vastasi yhteensä 119 koulua. Aineisto koostuu yhteensä 2746 oppilaan vasta-

uksista, kuudesluokkalaisten osuus on 1426 ja yhdeksäsluokkalaisten osuus 

1320 vastausta. (Haanpää ym. 2009.) 

 

Tutkimuksessa sekä 6.- että 9- luokkalaiset vastasivat samoihin koulua koske-

viin kysymyksiin. Tutkimuksessa selvisi, että koulujen ilmapiirissä on parantami-

sen varaa, erityisesti yläkoulujen osalta. Koulun ilmapiirin mainitsee hyväksi 

vain pieni osa yhdeksäsluokkalaisista, kuudesluokkalaisista noin joka kymme-

nes. Yhdeksäsluokkalaisista pojista jopa 42 % koki koulunsa jollakin tapaa vi-

hamieliseksi, yläkoululaisten tyttöjen kohdalla luku oli 29 %. (Haanpää ym. 

2009.) 

 

Tutkimus osoitti sen, että yhdeksäsluokkalaiset pojat tunsivat, että koulussa 

esiintyy rasismia, väkivaltaa ja syrjintää. Kuudesluokkalaiset sekä yläkoulun 

tytöt eivät nähneet tätä ongelmana. Yleisesti ottaen koulua pidettiin turvallisena 

paikkana. Tässä kuitenkin yhdeksäsluokkalaiset pojat kokivat turvallisuuden 

alhaiseksi, vastanneista 64 % oli tätä mieltä. Tähän saattaa liittyä se, että yh-

deksäsluokkalaiset pojat kertoivat koulussa esiintyvän kiusaamista ja väkival-
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taa. Kaikilla luokkatasoilla kyselyyn vastanneilla oppilailla oli suuri halu määrätä 

koulun asioissa, mutta käytännössä he eivät kokeneet saavansa vaikuttaa esi-

merkiksi koulun sääntöihin. Yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 11 % ja pojista 8 % 

oli sitä mieltä, että useimmat opettajat kuuntelevat mitä heillä on sanottavana 

oikeasti. (Haanpää ym. 2009, 38 – 39.)  

 

Kyselyssä nuoret saivat itse määritellä omaa terveydentilaansa ja kaikki olivat 

siihen tyytyväisiä. Kuitenkin tyttöjen kohdalta erottui selkeästi tyytymättömyys 

omaa ulkonäköä kohtaan, joka osaksi selittyy tyttöjen kriittisellä asenteella 

omaa itseään kohtaan sekä yhteiskunnan luomilla ulkoisilla paineilla. Lisäksi 

nuorten kokemat terveydelliset vaivat olivat kaikissa ikäluokissa suurempia ty-

töillä kuin pojilla. Vaivat tuntuivat myös lisääntyvän iän myötä kummallakin. 

Stressioireiden, kuten ahdistuneisuuden ja ärtyneisyyden tuntemuksia oli lähes 

puolella, 40 prosentilla 9.-luokkalaisista tytöistä, kun 6.-luokkalaisilla tytöillä sa-

ma luku oli 25 %. Päänsärkyä ja vatsakipuja koki 6.-luokkalaisista tytöistä 28 

prosenttia, pojista puolet vähemmän (14 %). (Haanpää ym. 2009, 43 – 46.)  

4.2 Valtakunnallinen kouluterveyskysely 

Kouluterveyskysely on valtakunnallinen kyselytutkimus. Kysely on toteutettu 

Varsinais-Suomen alueella parittomina vuosina, viimeksi se toteutettiin vuonna 

2011. Samana vuonna kyselyyn ovat osallistuneet myös Ahvenanmaan maa-

kunta, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehal-

lintovirastojen toimialueet. Kyselyyn on vastannut 88 969 nuorta vuonna 2011. 

Heistä peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisia on ollut 46 997 oppilasta.  (THL 2011.) 

Vuodesta 2013 lähtien kouluterveyskysely tehdään samaan aikaan koko maas-

sa joka toinen vuosi. Vuonna 2012 kouluterveyskyselyä ei tehdä ollenkaan. 

(THLb 2012.)   

Kouluterveyskyselyn tarkoituksena on hankkia tietoa peruskoulun 8. ja 9. luokan 

oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tervey-

destä. Kouluterveyskysely kertoo:  



  36 

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Lainio   

 nuorten elinoloista 

 kouluoloista ja - kokemuksista 

 koulukiusaamisesta 

 väkivallan uhan kokemuksista 

 terveystottumuksista 

 terveyden kokemisesta ja oireilusta sekä avunsaannista 

Taulukko 2. Raision kaupungin yläkoululaisten koettu hyvinvointi koulussa 
vuonna 2009. (THL, tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2012).  

 Raisio 2009 pojat tytöt yhteensä 

 
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 8. ja 9. 
luokkalaisista 

 
15,9 % 

 
6 % 

 
11,1 % 

 
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huo-
noksi 8.- ja 9. luokan oppilaista  

 
15 % 

 
14,7 % 

 
14,9 % 

 
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 8.- ja 9.luokan 
oppilaista  

 
59,5 % 

 
63,4 % 

 
61,5 % 

 

Yläpuolella esitetyn kouluterveyskyselyn (2009) tuloksien mukaan Raisiossa 

yläkoulun pojista noin 16 % kokee itsensä koulukiusatuksi vähintään kerran vii-

kossa, tyttöjen osalta luku on 6 %.  Taulukosta näkee Raision kaupungin perus-

koulun yläasteen kohdalta, miten nuoret itse ovat arvioineet oman terveydenti-

lansa, koulukiusaamisen sekä koulun fyysisten työolojen puutteet.  

4.3 Koulumiete-projekti 

Konu ja Gråsten-Salonen (2004) ovat tehneet projektin koululaisten mielenter-

veydestä ja hyvinvoinnista Pirkanmaalla. Projekti toimi vuosina 2002–2004 vii-

dessä pirkanmaalaisessa yläluokouluissa sekä kahdessa alakoulussa. Projektin 

keskeiset tavoitteet olivat peruskoululaisten mielenterveyden edistäminen ja 
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syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteisiin pyrittiin koko koulun hyvinvoinnin lisäämisel-

lä sekä huomiota kiinnitettiin myös koulupoissaoloihin ja poissaolevien oppilai-

den varhaiseen auttamiseen.  

Projektin aikana kouluissa kehitettiin varhaisen auttamisen malleja, joissa kuvat-

tiin koulupoissaoloihin liittyviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä yksilö-, luokka- ja 

yhteisötasolla.  Lisäksi projektikoulut kehittivät poissaolojen ilmoittamis- ja seu-

rantakäytäntöjä.  

Mukana olleet koulut olivat kiinnostuneet Koulumiete-projektista juuri koulupois-

saolojen vuoksi. Etenkin 7.- 9. luokkien kohdalla kouluilla voisi sanoa jopa ol-

leen tilaus koulupoissaoloihin liittyvälle projektille. Koulupoissaolot olivat jo ehti-

neet huolestuttaa osaa kouluista ja joissakin kouluissa poissaoloista oli jo tullut 

pulma. (Konu & Gråsten-Salonen 2004, 33.) 

Projektissa kävi ilmi, että tämä ns. ”ikuisuusongelma” poissaolojen seurannasta 

ja merkitsemisestä edellyttää selkeää toimintatapaa ja ohjeistusta sekä kodin ja 

koulun sitoutumista asian hoitamiseen. Kouluyhteisön ennaltaehkäisevällä toi-

minnalla on suuri merkitys poissaolojen vähentämisessä. Mukana olleet koulut 

olivat eri tavalla kehittäneet toimintaansa projektin aikana ja ottaneet käyttöön 

erilaisia uusia käytänteitä poissaolojen suhteen. Jokaisessa koulussa päädyttiin 

ilmoittamaan poissaoloista mahdollisimman pian, saman päivän aikana ja tämä 

on osaltaan vaikuttanut varhaiseen puuttumiseen ja oppilaiden oma ns. sisäinen 

poissaolojen valvonta näytti lisääntyneen. Osassa mukana olleista kouluista 

poissaolot olivat lähteneet laskuun projektin myötä. (Konu & Gråsten-Salonen 

2004, 34 – 35.) 

Koulumiete-projektin ajankohta on ollut siihen aikaan, että sähköistä koulujen 

poissaolojärjestelmää ollaan vasta kokeiltu Suomessa. Tampereella 11 perus-

koulua oli mukana Media Tampereen organisoimassa Papas-projektissa 2003 – 

2004, jossa testattiin sähköistä viestintää koulun ja kodin välillä. Tulokset olivat 

rohkaisevia, sähköisen viestinnän todettiin nopeuttavan tiedonvaihtoa opettajien 



  38 

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Lainio   

ja huoltajien välillä. (Konu & Gråsten-Salonen 2004, 36.) Nykyinen poissaolojen 

seurantajärjestelmä Wilma on käytössä useimmissa Suomen kouluissa.  

4.4 Oppilaiden hyvinvointi koulussa - tutkimus 

Anne Konu (2002, 11, 34) on teoksessaan ”Oppilaiden hyvinvointi koulussa” 

tarkastellut hyvinvointia oppilaiden näkökulmasta ja heidän kokemanaan. Tut-

kimukseksensa taustaksi hän on valinnut Erik Allardtin (1976) hyvinvointimallin. 

Mallin pohjalta tutkimuksen edetessä hän loi koulun hyvinvointimallin. Näitä 

malleja tulen itse myös käyttämään tässä tutkimuksessa taustateorioina. Konun 

tutkimuksen empiirisenä aineistona on käytetty Kouluterveyskyselyn aineistoa 

vuodelta 2002. Tutkimuksen kohteena ovat olleet yläkoulun 8. ja 9. luokan oppi-

laat.  

Konun (2002) koulun hyvinvointimallin kehittämisen tavoite oli selkiyttää oppilai-

den ja koulujen hyvinvoinnista käytyä keskustelua. Toisaalta haluttiin tuottaa 

väline, jolla mitata oppilaiden ja koulujen hyvinvointiarviota. Konun hyvinvointi-

mallissa arviointi voidaan suorittaa kolmella eri tavalla, joko yksilötasolla, ryh-

mätasolla tai kouluittain. Sen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi oppilaiden 

kouluhyvinvoinnin saavuttamista eri osa-alueilla. Tietoja voidaan kerätä haastat-

telujen, kyselyiden, piirtämistehtävien tai muilla sopivilla tavoilla myös tietyistä 

oppilasryhmistä, esimerkkinä alisuoriutujat tai ylitunnolliset oppilaat. Itse tarkas-

telen tutkimuksessani niitä oppilaita, joilla on paljon luvattomia poissaoloja kou-

lusta ja heidän poissaolot ovat toistuvia sekä ovat vaikuttaneet heikentävästi 

heidän koulumenetykseensä.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuksen tausta ja tarve 

Opinnäytetyöni sijoittuu Raision kaupunkiin, joka on noin 25 000 asukkaan kau-

punki Varsinais-Suomessa, Turun seudulla.  Raision rajanaapureita ovat Turun 

lisäksi Naantali, Rusko ja Masku. Raisio on pinta-alaltaan noin 50 neliökilomet-

riä. (Raision kaupunki, kuntainfo 2011.) Peruskoululaisia Raisiossa on ollut 

vuonna 2010 yhteensä 2658. Yleisesti ottaen vuonna 2011 Raision asukkaista 

0 -14 -vuotiaita on ollut 16,4 % kaikista asukkaista. (Tilastokeskus 2012.)  

Opinnäytetyöni teen Raisiossa sijaitsevaan Vaisaaren kouluun. Vaisaaren koulu 

on Suomen suurin yläkoulu. Oppilaita koulussa on noin 900 ja opettajia noin 70. 

Koulu sijaitsee kävelymatkan päässä Raision keskustasta. (Raision kaupunki 

2011, Vaisaaren koulu.) Koulu on aloittanut toimintansa 1960-luvulla kansalais-

kouluna. Koulurakennus on valmistunut 1967. Peruspalvelujärjestelmään siirty-

minen tapahtui 1972. Yhteiskoulun keskiluokat lakkautettiin ja kaikki Raision 

nuoret siirrettiin Vaisaaren kouluun. Koulua on laajennettu jo vuonna 1977, kos-

ka tilat kävivät ahtaiksi. (Raision kaupunki 2011.) 

Opinnäytetyöni aihe lähti Vaisaaren koulun terveydenhoitajan aloitteesta.  Ter-

veydenhoitaja haluaisi tutkittavan niitä taustatekijöitä ja syitä, jotka johtavat nuo-

ria koulupinnaamiseen. Hänellä oli jo itsellä vahva tunne poissaolojen syistä, 

mutta hän halusi, että tutkin asiaa ja toivoi, että opinnäytetyöni toisi asioihin uut-

ta tietoa nuorten omasta näkökulmasta katsottuna. Tapasimme asian tiimoilta 

28.3.2012 ja lähdimme kartoittamaan alustavaa aikataulua opinnäytetyön kulul-

le. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli saada nuoret itse kertomaan mikä saa heidät 

olemaan poissa koulusta oppitunneilta jopa päiviä. Luvan tutkimukseeni sain 

Vaisaaren koulun terveydenhoitajalta.  



  40 

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Lainio   

 5.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät 

Tutkimuksen näkökulma on yksi tutkielman tärkeimmistä valinnoista, koska mo-

nia tutkimuskohteita ja – aiheita voi lähestyä useammasta kuin yhdestä näkö-

kulmasta. Samalla näkökulma on myös tutkimusaiheen rajaamista, sillä se sul-

kee pois muut näkökulmat tutkia ja lähestyä tutkittavaa aihetta. (Pihlaja 2004, 

104.)  

Tutkimukseni tavoitteena oli löytää taustasyitä nuorten runsaisiin koulupoissa-

oloihin Vaisaaren yläkoulussa nuorten omasta näkökulmasta katsottuna. Tutki-

muksella terveydenhoitaja toivoi saavansa tietoa poissaolojen taustasyistä. Li-

säksi nuorten omat parannusehdotukset voisivat antaa koulun henkilökunnalle 

suuntaa siitä, miten nuoret itse haluaisivat koulun puuttuvan heidän poissa-

oloihinsa. Tutkimuksesta saatu tieto antaa suuntaa koulun oppilashuollon palve-

luiden sekä uusien työmenetelmien kehittämiseen koulussa. Tämä tieto on ar-

vokasta ajatellen nuorten syrjäytymisen ehkäisyä koulussa.  

Tutkimustehtävät ovat seuraavat: 

1) Nuorten näkemys poissaolojen syistä  

2) Koulun antama tuki nuoren kokemana 

3) Kodin suhtautuminen ja asenne nuoren näkökulmasta hänen koulunkäyntiä se-

kä häntä itseään kohtaan 

4) Nuoren kokema hyvinvointi koulussa ja kotona  

5) Nuorten omat parannusehdotuksen poissaolojen vähentämiseen 

 5.3 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 

Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen opinnäytetyö, jossa tutkin nuorten (yläkou-

luikäisten) poissaolojen syitä nuorten itsensä kokemana. Tutkimuksen avulla 

selvitin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten poissaoloihin. Lisäksi kysyin nuo-
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rilta itseltään, onko heillä ajatuksia siitä, millaista tukea ja apua ja keneltä he 

haluaisivat sitä saada tässä haastavassa tilanteessa.  

Tutkimusote tutkielmassa voi olla joko kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen, siihen 

vaikuttaa se, millaista tietoa tarvitaan ja mikä on tavoite. Tutkimusaineiston laa-

dullinen käsittely on loogiseen päättelyyn ja tulkintaan perustuvaa sisällön eritte-

lyä, jonka tarkoituksena on luoda hajanaisesta tiedosta mielekäs, selkeä, tiivis 

ja yhtenäinen tutkittavaa ilmiötä kuvaava tietokokonaisuus (RAMK 2011).  

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa tilastollisten menetelmien 

avulla arvioidaan, kuinka luotettavasti otoksessa havaitut tosiasiat voidaan 

yleistää koko perusjoukkoon. 

Tutkimustieto kerätään tutkittavasta ilmiöstä niin kattavasti, että se on yleistettä-

vissä ja sovellettavissa vastaavanlaisiin tapauksiin ja koko kohderyhmään (Vilk-

ka 2010). Tutkimuksellisen opinnäytetyön tuloksena syntyy uutta tietoa yleensä 

tutkimusraportin muodossa.  

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa kysymykset 

ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin. Puoli-

strukturoiduille menetelmille on siis ominaista, että jokin haastattelun näkökohta 

on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Teemojen pu-

humisjärjestys on vapaa, eikä kaikkien haastateltavien kanssa välttämättä pu-

huta kaikista asioista samassa laajuudessa. Haastattelija varmistaa, että kaikki 

etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta 

niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen (Eskola & Suoranta 

2005, 86). Haastateltavan kiinnostuksen ja edellytyksien mukaan haastattelua 

voidaan jatkaa tai syventää joiltakin teema-alueilta. Haastatteluissa oli selkeästi 

nähtävissä, että joidenkin haastateltavien kanssa asiat lähtivät ihan kuin itses-

tään syvemmälle. Toiset nuoret puhuivat mielellään ja toisten kohdalla haastat-

telu tuntui välillä haastavammalta, koska vastaukset olivat niukkasanaisia.  

Teemahaastattelun kysymykset (liite 1) tein itse Konun (2002) kouluhyvinvointi 

mallin teemojen pohjalta. Käytin myös hyväksi aiempia tutkimuksia nuorista 
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tehdyistä terveyden- ja hyvinvoinnin tutkimuksista. Etenkin valtakunnallisten 

kouluterveyskyselyiden (2004, 2011) kysymyksistä minulle oli suurta apua tässä 

työssä.  

Haastatteluihin pyysin kirjallisen luvan (liite 2) nuorten vanhemmilta. Lainsää-

dännöllisesti lapset ja nuoret kuuluvat suojeltavaan erityisryhmään, jotka eivät 

itse voi päättää osallisuudestaan tutkimuksiin. Jos nuoret tämän vuoksi sulje-

taan tutkimusten ulkopuolelle, heidän ongelmansa jäävät selvittämättä. Lasten 

ja nuorten tutkimukseen osallistumiseen tarvitaan huoltajan tai muun laillisen 

edustajan lupa. (Kuula 2011, 148.)  

Tarkoituksena oli saada haastatteluihin sekä tyttöjä että poikia joka luokka as-

teelta, mutta jostakin syystä poikien kiinnostus haastattelututkimusta kohtaan oli 

laimea. Nuoret valikoituvat haastatteluihin psyykkisen hyvinvoinnin, poissaolo-

jen määrän, terveydenhoitajan ja kuraattorin ehdotusten sekä vapaaehtoisuu-

den pohjalta. Kun nuorilta kysyttiin kiinnostusta haastatteluihin, kerroin heille 

samalla miksi haluan heitä haastatella, mihin tietojani tarvitsen, miksi haastatte-

len juuri heitä, mitä tietoja tulee opinnäytetyöhöni, mitä teen nauhoitetuille haas-

tatteluille ja ketkä kuulevat haastattelut. Lisäksi motivoin heitä osallistumaan 

haastatteluun sen vuoksi, että heidän mielipiteensä on tärkein asia tutkimuk-

sessani. Nuorten osallisuuden avulla ehkä voitaisiin löytää jotain uusia mene-

telmiä kohdata heitä ja puuttua koulusta luvattomasti poissaolevien nuorten 

elämään.  

Kerroin, että tämä haastattelu on kertaluontoinen ja he vastaavat anonyymisti 

erilaisiin kysymyksiin suullisesti oman halunsa mukaan. Haastattelulupa-

anomus lähetettiin jokaisen (7) haastatteluun haluavan oppilaan huoltajalle noin 

kuukausi ennen haastatteluajankohtaa. Nuoret palauttivat lupalapun terveyden-

hoitajalle tai kuraattorille. Lisäksi keskustelin jokaisen haastateltavan kanssa 

kasvokkain ja kerroin tutkimukseni tavoitteista ja heidän roolistaan haastattelus-

sa sekä salassapitovelvollisuudesta. Annoin nuorille myös yhteystietoni mahdol-

lisia peruuttamisia tai kysymyksiä varten.  
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Ennen varsinaisia haastatteluja tein muutaman esihaastattelun ja testasin haas-

tattelukysymyksien toimivuutta. Myös Mäkinen (2006, 93) kirjoittaa, että kyselyt 

ja haastattelut pitää aina testata skeptisillä ja kriittisillä vastaajilla. Tein muuta-

mia muutoksia kysymysten muotoihin, jottei tulisi väärinkäsityksiä. Muutosten 

tarkoituksena oli se, etteivät haastateltavat voi vastata juu ja ei- sanoilla. Nau-

hoitin haastattelut litterointia sekä opinnäytetyöni analysointi- ja tulososiota var-

ten.  

Haastatteluja voi toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähaastatteluina. Tavallisin tapa 

on tehdä yksilöhaastatteluja. Niissä tutkijan on helppo estää muiden ihmisten 

sekaantuminen ja vaikuttaminen haastattelun kulkuun. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

63.) Valitsin yksilöhaastattelun siitä syystä, että osa tutkimukseni kysymyksistä 

oli niin henkilökohtaisia, etten muuten uskonut saavani rehellisiä vastauksia 

nuorilta. Yksilöhaastattelun etuna koin sen, että litterointia tehdessäni minun 

olisi ollut vaikea erottaa, kuka nauhurilla oli kulloinkin äänessä. Nyt minulla oli 

selkeä ymmärrys siitä, kuka milloinkin puhui ja koodaus sekä litterointi olivat 

tämän vuoksi helppo tehdä.  

Valitsin yksilöhaastattelun, koska halusin korostaa nuorille sitä, että heidän nä-

kökulmansa ja mielipiteensä ovat tärkeimmät silloin, kun heidän elämäänsä tut-

kitaan. Samoin minulla oli haastatteluissa mahdollisuus tarkentaa kysymyksiä, 

selventää vastauksia ja syventää saamiani tietoja. Monesti haastattelun aikana 

tein tarkentavia kysymyksiä osalle nuorista. Kohderyhmänäni olivat paljon kou-

lusta luvatta poissaolevat nuoret.  Uskoin saavani heiltä paremmin tietoa haas-

tattelemalla heitä kuin kyselylomakkeeseen avulla.  

Haastattelujen ajankohdaksi muodostuivat loppukevään 2012 viikot 19, 20 ja 

22. Niihin varasin aikaa noin tunnin haastattelua kohden ja ne suoritettiin koulu-

päivän aikana, jotta haastateltaville ei koitunut tästä ylimääräistä työtä. Ajan-

kohdan haastatteluille sovin jokaisen haasteltavan kanssa henkilökohtaisesti. 

Haastattelut pidettiin terveydenhoitajan huoneessa tai eriyttävässä luokassa 

joustavan opetuksen luokan vieressä. Haastateltavanani oli seitsemän koulun 8. 

– 9. -luokkalasta tyttöä, joilla oli runsaasti poissaoloja koulusta. Poissaolojen 
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määrät haastateltavilla olivat eri suuruisia syys- ja kevätlukukaudella. Poissaolo-

tunnit vaihtelivat kevätlukukaudella 84 tunnista aina 213 tuntiin. Syyslukukau-

della poissaolojen vaihtelevuus oli 83 tunnista 250 tuntiin.  Poissaolotuntitiedot 

sain tietooni terveydenhoitajalta haastateltujen oppilaiden osalta. Koko koulun 

oppilaiden poissaolotuntien määrään minulla ei ollut lupaa koulun puolelta.  

Yleisin kysymys, joka yleensä tutkimuksen aineiston keruun yhteydessä esite-

tään, koskee aineiston kokoa: kuinka paljon aineisto täytyy kerätä (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 85). Itse mietin samaa kysymystä ennen haastattelujen tekemistä. 

Haastattelujen aikana kuitenkin huomasin, että jo neljännen ja viidennen haas-

tattelun kohdalla haastateltavilta tuli samoja vastauksia muutamiin kysymyksiin, 

joita olin edellä haastatelluilta kysellyt. Haasteltavien määrä ei ollut kovin mitta-

va, joten en lähtisi puhumaan saturaatiosta eli kyllääntymisestä. Eskola ja Suo-

ranta (2005, 62) toteavat, että aineistoa on silloin riittävästi kun uudet haastatte-

lut eivät tuota enää mitään tutkimustehtävien kannalta uutta tietoa. Saturaatios-

sa aineisto alkaa toistaa itseään ja tiedonantajat (haastateltavat) eivät tuota 

enää mitään uutta tietoa tutkimustehtävän kannalta. Bertaux`n (1982) ja Esko-

lan ja Suorannan (2005) kokemusten mukaan tarvitaan noin 15 vastausta ai-

neiston kyllääntymiseen, vaikka kokemukset ovat kuitenkin vaihtelevia kyllään-

tymisestä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87.)  

5.4 Aineiston analyysi 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa eivät tulokset ja vastaukset nouse esiin niin sel-

keästi kuin esimerkiksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkijan on itse aktiivi-

sesti työstettävä aineistosta analyysinsa ja tulkintansa (Eskola 2001, 134). Laa-

dullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja siten tuot-

taa uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola & Suoranta 2005, 137). Opinnäyte-

työssäni käytän sisällönanalyysia.  Jos teemahaastattelun kysymykset on laadit-

tu kattavasti, niin teemojen alle kerättyyn aineistoon kätkeytyy tutkimustehtävien 

ratkaisut. Ratkaisuja ei ole aina helppoa löytää ja saattaa olla, että aineistoa 
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saa lukea läpi monta kertaa, jotta saisi vastauksia. Analyysin avulla aineisto 

pyritään tiivistämään kadottamatta sen sisältämää informaatiota.  

Sisällönanalyysilla pyritään aineistoa kuvaamaan sanallisesti tiiviisti ja yleisessä 

muodossa. Tavoitteena on tuottaa asiasta/ilmiöstä sanallinen ja selkeä kuvaus. 

Tämän vuoksi aineisto on laitettava uuteen muotoon. (Kananen 2008, 94.) Si-

sällönanalyysi voidaan tehdä aineisto- tai teorialähtöisesti, tässä opinnäytetyös-

sä se tehdään teorialähtöisesti. Tällöin aineiston analyysin luokittelu perustuu 

aikaisempaan viitekehykseen, joka voi olla käsitejärjestelmä tai teoria (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 113). Tämä tutkimus nojaa Erik Allardtin (1976) ja Anne Konun 

(2005) teoria malleihin oppilaan kouluhyvinvoinnista.  

Opinnäytetyöni analyysivaihe alkoi haastattelujen puhtaaksikirjoittamisella teks-

timuotoon eli litteroinnilla. Litteroin aineiston Turun ammattikorkeakoulun ohjei-

den mukaisesti. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 114 sivua, fonttikoko 12 ja rivi-

väli yksi. Litteroinnin jälkeen tutustuin aineistoon ja jaon kaikkien haastateltavien 

vastaukset kysymysten alle siten, että minun oli helpompi vertailla heidän vas-

tauksiaan. Jaottelussa kirjoitin kaikkiin kysymyksiin kaikkien haastateltavien 

vastaukset. Käytännössä otin jokaisesta litteroimastani tekstistä vastaukset co-

py-paste-tekniikalla ja siirsin erilliseen word-asiakirjaan sen kysymyksen alle, 

johon vastaus oli saatu. Näin ollen tuloksia ja yhteenvetoa tehdessäni, minun oli 

helpompi erottaa vastausten samankaltaisuus. Jaottelun jälkeen mietin, mitä eri 

haastateltavien sanonnat tarkoittivat ja vertasin niitä muihin. Etsin vastauksista 

eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Löytäessäni samankaltaisuuksia, merk-

kasin vastaukset samalla värillä. Tämän jälkeen minun on helpompi lähteä kir-

joittamaan tuloksista ja näen selkeästi, ketkä oppilaat ovat vastanneet saman-

suuntaisesti samoihin kysymyksiin. Jotta oppilaat pysyvät anonyymeina, en 

käyttänyt heidän nimiään vaan merkitsin jokaisen oppilaan eri koodeilla. Koo-

deina käytin H1, H2, H3, H4, H5, H6 ja H7 yhdistelmiä, jotta on selkeää erottaa 

kenen vastaus on kyseessä.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Nuorten oma näkemys poissaolojen syihin 

Nuorten itsensä näkökulmasta poissaolojen syihin ovat vaikuttaneet erilaiset 

tekijät. Selkeästi neljällä nuorella vastanneista tuntui olevan poissaolojen taus-

talla nuorten omaan kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia. Yläkouluikä on 

herkkä kausi nuorelle ja helposti murrosiän tunnekuohunnat ja persoonan kehi-

tys saattavat vaatia nuorelta enemmän kuin he itsekään ymmärtävät ja sen 

vuoksi haastatteluissa vastaus ”en tiedä” tai ”ei kiinnosta” koskien koulunkäyn-

tiä, eivät jääneet kuulematta. Jotenkin nuorten oli helpoin ensin aina vastata ”en 

tiedä”, mutta he pystyivät haastattelun edetessä kuitenkin kertomaan taustateki-

jöitä poissaoloihinsa. Haastateltavieni koulupoissaolot olivat neljällä oppilaalla 

alkaneet seitsemännellä luokalla ja kolmella kahdeksannella luokalla.  

  Siis kyl se on ihan tossa seiskalla. (H3).  

 No sillon seiskal… (H2). 

 

On siis selkeää, että yläkouluun mentäessä jotain muuttuu nuorten elämässä 

niin paljon, että myös kouluhaluttomuutta esiintyy osalla nuorista. Poissaolojen 

taustaa selvitellessäni osalla nuorilta ensimmäiset poissaoloihin johtaneet tilan-

teet olivat lähteneet kaverien yllyttämisestä lähteä pois koulusta. Toisilla pois-

saolojen taustatekijät löytyivät elämässä tapahtuneista suurista muutoksista, 

kuten koulunvaihdosta, uusista opettajista tai kaveripiirin vaihtumisesta. Yhdellä 

ainoalla haasteltavistani poissaolojen syyksi muotoutui alakoulun ja yläkoulun 

välinen nivelvaihde.  

Nuorten oma näkemys heidän poissaoloistaan ja koulunkäynnin sujuvuudesta 

yllätti minut. Poissaoloja näillä jokaisella nuorella oli syys- sekä kevätlukukau-

delta 2011–2012 runsaasti (54h – 250h), mutta vain kolme tunsi, että koulu su-

jui huonosti.  
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Toisessa ääripäässä löytyi kaksi nuorta, jotka kokivat koulunkäynnin sujuvan 

hyvin. Muut nuoret kertoivat, etteivät he oikein tiedä miten koulu sujui. Vastauk-

set olivat kaikilla aika ympäripyöreitä siitä, miten koulu sujuu.  

 ei hyvin eikä huonosti (H5).  

Taulukko 2. Haastateltujen nuorten poissaolotunnit syys- ja kevätlukukaudella. 
(Vaisaaren koulu 2012.) 

                

Poissaolot H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

Syyslukukausi 99h 168h 83h 91h 54h 118h 250h 

Kevätlukukau-
si 161h 213h  175h 118h 84h 169h 183h 

 Yhteensä 260h 381h 258h 209h 138h 287h 433h 
 

Kysyessäni nuorten nykytilannetta poissaolojen suhteen kevät- ja syyslukukau-

della oli nähtävissä, että nuoret halusivat kaunistella minulle heidän poissaolo-

jensa määrää tai sitten heillä ei ollut mitään aavistustakaan siitä, kuinka synkät 

poissaololuvut olivat. Sain koulun terveydenhoitajalta nuorten poissaolojen tun-

timäärät ja pystyin vertaamaan niitä haastattelussa saamiini vastauksiin. Nuor-

ten omasta mielestä heidän poissaolo tilanteensa oli parantunut syksystä, mutta 

vain yhden kohdalla asia oli näin, kun asiaa tarkastellaan puhtaasti poissaolo-

tuntien valossa.  

6.2 Koulun antama tuki nuoren kokemana 

Oppilaiden mielestä opettajat ovat ammattitaitoisia ja yleisesti ottaen luokissa 

vallitsee työrauha. Opetuksen laatu Vaisaaren koulussa todettiin hyväksi, mutta 

nuorten mielestä opettajat eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota nuorten poissaoloi-

hin. Nuoret tuntuvat kaipaavan kuitenkin opettajilta ”valitusta” siitä, miksi he ei-

vät ole koulussa. He eivät jaksaisi sitä valitusta kuunnella, mutta kertoivat, että 

se auttaisi.  

Oppilaat kertoivat, että eniten poissaoloihin vaikuttivat vuorovaikutussuhteet eri 

oppiaineiden opettajien kanssa sekä pärjääminen tietyissä oppiaineissa. Jos 
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nuoresta tuntui, ettei hänellä ja opettajalla toimi kemiat, niin hän helpommin jät-

täytyi kyseisen opettajan tunnilta pois. Lisäksi jos oppiaine tuntui erityisen haas-

tavalta, nuori saattoi olla kyseisen tunnin poissa luvatta.  

Suhde opettajiin koettiin hyvänä, riippuen tietenkin opettajasta. Kaikilla oppilailla 

oli selkeästi joku opettaja, jonka kanssa asiat hoituivat paremmin ja jonka he 

tunsivat itselleen läheisemmäksi kuin toisen/toiset opettajat. 

Toisen kaa ihan hyvät, mutta toisen kaa ei niinkään hyvät..  (H2). 

Riippuu opettajast… sit jos mä en tuu jonkun kaa toimeen niin se on ollu ihan 
seiskan alusta asti. Mul o vaan tullu semmonen et toi o kamala ja tost mä en tyk-
kää, toi on ihan hirvee.  (H4).  

Koulun fyysiset tilat eivät vaikuta suoranaisesti oppilaiden poissaoloihin, kuiten-

kin luokkahuoneiden koot oppilaiden mukaan ovat liian pienet tai sitten niihin on 

laitettu liian monta pulpettia. Koulun ilmaston laadusta ja sen toiminnasta muu-

tama nuori oli huolissaan. Osalle oppilaista ei ollut merkitystä luokkien koolla tai 

millään koulun tiloihin liittyvällä asialla, heidän mielestään kaikki oli ihan ”oo-

koo”. Melkein jokainen nuori kertoi, että koulun välituntitila on liian pieni, eikä 

siinä ole tarpeeksi penkkejä. Lisäksi tekemisen puute välitunneilla mietitytti.   

Ehkä välituntialueella voi olla enemään kaikkii sellasii mis vois istuu ku kaapeis ei 
saa istua.. (H4). 

Kyl jotkut luokat on mun mielestä ehkä vähän liian pienii. … Et ku mun mielestä 
ois ainaki hyvä jos ois vähä niinku ehkä hiukan isompi tai et tääl ois vaikka vähä 
enemmän istumapaikkoi..  (H3). 

Kysyessäni nuorilta heidän koulun henkilökunnalta saamastaan tuesta ja avusta 

tarpeen tullen, nuoret olivat yhtä lukuun ottamatta sitä mieltä, että heitä aute-

taan, jos on tarvetta. Apua haastateltavat kertoivat pyytävänsä niiltä aikuisilta, 

joiden kanssa heillä oli hyvät välit. Terveydenhoitaja ja luokanvalvoja olivat 

nuorten mukaan niitä henkilöitä, joiden puoleen he ensimmäiseksi kääntyivät 

apua tarvittaessa.  Yksi nuorista oli sitä mieltä, ettei hän tarvitse apua, vaan sel-

vittää tarpeen tullen haasteet itse.  

Poissaolotilanteissa koulu on kotiin yhteydessä ainakin Wilman kautta. Joiden-

kin nuorten kohdalla luokanvalvojat ovat soittaneet kotiinkin, jos nuori on lähte-
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nyt koulusta luvatta. Kolmen nuoren kohdalla koulu on ollut vain Wilman kautta 

yhteydessä kotiin poissaoloista.  

Kysellessäni asioista, jotka nuorten mielestä tuottavat koulussa eniten vaikeuk-

sia, sain aivan erilaisia vastauksia. Nuorilla koulun sisäilma, lukemisen ymmär-

täminen, jotkut tietyt haastavat aineet, koulussa pysyminen tai opettajat olivat 

niitä asioita, jotka olivat haastavimpia koulussa. Ilmapiiri tuntui olevan hyvä eikä 

aiheuttanut koulusta poisjäämisiä. Koulu ei kuitenkaan kenenkään nuoren mie-

lestä vaatinut heiltä enemmän kuin olisi pitänyt.  

 Ei mun mielest, just silleen ihan sopivasti (H3).  

No ei oikeestaan. Et no ihan kaikki samat tehtävät ku kaikil muillekin ja sit olete-
taan et ku ne on opetettu ne sit kans osataan.  (H1).  

Kaikki haastattelussani olevat nuoret tunsivat, että opettajat kyllä kannustavat 

heitä. Se opettaja, joka heitä kannustaa, oli nuorilla sama opettaja, jonka he itse 

tunsivat heille läheisemmäksi opettajaksi kuin muut opettajat. Tarvittaessa oppi-

laat kertoivat saavansa apua ja kannustusta. Nuoret myös tunsivat, että heitä 

kuunnellaan, jos he haluavat puhua jostain epäkohdista koskien koulunkäyntiä. 

Samalla he kertoivat, ettei heidän puheillaan kuitenkaan ole mitään vaikutusta, 

koska muutoksia ei ollut nähtävissä.  

Joo, kannustaa ainakin jotkut silleen jos esimerkiks vaiks kemian opettaja oli ihan 
innoissaan siitä, et mä meen kympille, et se on niinku hyvä juttu sen mielest.. 
(H5).  

Nuorten mielestä koulun ja kodin välinen yhteistyö perustuu suurimmaksi osaksi 

vain Wilmaan. Muutama oppilas kertoi, että koulu oli ollut myös puhelimitse yh-

teydessä kotiin ja yhden nuoren äiti, nuoren itsensä mukaan, oli jopa toivonut 

enemmän yhteydenpitoa poissaoloasioissa kodin kanssa.  

6.3 Kodin suhtautuminen ja asenne nuorta kohtaan  

Tutkiessani sisarusten vaikutusta poissaolojen määrään, huomasin, ettei ku-

kaan nuorista ollut saanut vaikutteita vanhemmilta sisaruksiltaan koulupoissa-

oloihin. Jokainen nuori oli perheessään ainut koulupoissaoloja ”harrastava” lap-

si. Tästä voidaankin päätellä, että koulupoissaolojen ns. oppiminen vanhemmil-
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ta sisaruksilta ei toteudu ainakaan haastattelemieni nuorten keskuudessa.  Alla 

yhden nuoren vastaus onko sinulla sisaruksia ja onko heillä poissaoloja – ky-

symykseen oli:  

 Joo kaksoisveli ja pikkuveli… Y- yy… ei (H6).  

Aikaisemmin jo kerroin, että joidenkin nuorten kohdalla poissaolojen taustalla 

olivat perheeseen ja kotiin liittyvät syyt. Kaikilla näillä kolmella nuorella, joiden 

kohdalla koulupoissaolot johtuivat perheen sisäisistä kriiseistä ja tapahtumista, 

kuten avioerosta, muuttamisesta, uudesta koulusta, muuttuneesta kaveripiiristä 

yms. koulupoissaolot olivat kasvaneet kevättä kohti. Lisäksi kaksi näistä nuoris-

ta tunsi omien sanojensa mukaan olevansa masentuneita, diagnoosia sairau-

desta ei kuitenkaan kummankaan kohdalla ollut tehty. Yhdistävä tekijä näiden 

kahden masennusta kokevan nuoren kesken oli se, että kummallakin löytyi ns. 

kouluahdistuksen ja masennuksen taustalta perheen sisäisiin kriisitilanteisiin ja 

elämään liittyviä kielteisiä tapahtumia. Kolmannen tytön kohdalla muutoksia oli 

tapahtunut monta pienessä ajassa ja hän kertoi, että hänellä meni pää niin sa-

notusti sekaisin, kun oli niin monta uutta asiaa kerralla opittavana ja totuteltava-

na.  

Äidin merkitys jokaiselle nuorelle oli suuri. Äidit tuntuivat olevan ne ihmiset, joi-

hin nuoret ottivat yhteyttä, jos eivät olleet koulussa ja yleensä keskustelivat 

poissaoloista äitien kanssa. Isien rooli muutamassa perheessä näytti olevan 

vähemmän kannustava ja motivoiva.  

… Mmmmm, no äiti on aika paljo yhteydessä tonne kouluun sielt Wilman  kaut ja 
sil yleensä soitetaan jos joku opettaja soittaa sille… ja no niin no, iskä nyt se ei 
muuta ku mua hauku sit jos mä en ole siäl, mut se ei ota yhteyttä mintekään tän-
ne kouluun. (H6) 

Selkeästi oli nähtävissä nuorten puheista, että äidit olivat kaikkien kohdalla huo-

lissaan nuorten koulunkäynnistä. Kaksi nuorta kertoi saavansa jonkinlaisen ran-

gaistuksen, jos heillä on luvattomia poissaoloja. Toisten nuorten kohdalla van-

hemmat kävivät enempi keskusteluja asian pohjalta ja yhtä nuorta vanhemmat 

kuljettivat aamuisin kouluun autolla, jotta hän sinne menisi.   
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Vanhempien antama tuki vaikeassa tilanteessa oleville nuorille vaihteli hieman. 

Kaikissa perheissä tuntui äidin rooli korostuvan myös tässä asiassa.  Kolme 

haastattelemistani nuorista asui uusperheessä. Osa nuorista tuli hyvin toimeen 

isäpuolensa kanssa, enempi kuitenkin ”kaverina” kuin jonain muuna. Muutama 

(2) nuori kertoi oman biologisen isän kohdalta, että 

… no, isää ei nyt vois vähempää kiinnostaa, mut siis kyl äiti yrittää aina sit silleen 
et, et onks läksyt tehty ja miten koulu meni ja tarviks sä kyydin aamulla kouluun 
ja tarviiks sut herättää aamul ja…  (H1). 

… ne huutaa jos mä en ole koulus tai ei nyt iskä kun häne ei oo koskaan koton…  
(H7).  

Äidit kannustavat nuoria puhumalla heille koulun tärkeydestä, herättelemällä 

heitä kouluun, kyselemällä, olemalla yhteydessä kouluun ja joidenkin kohdalla 

myös palkitsemisen avulla.  

 Yrittää aina parhaansa ja just puhuu silleen ja kertoo et, et jotku asiat ei välttä-
mättä olen niin pahoi, ku milt ne saattaa vaikuttaa (H3).  

Noo, me ollaan sovittu et jos mä saan yli 8 kokeist niin mä saan viis euroo (H4).  

No jos mä teen jotain oma-aloitteisesti koulun eteen niin kyl se sit sanoo et ”jee 
hyvä” tai no ei se nyt varmaan ihan jee sano mut..(H7).  

Jokainen nuori tunsi tarvittaessa saavansa apua koulutehtäviin vanhemmilta. 

Suurin osa (6/7) kertoi välillä pyytävänsä apua vanhemmilta. Vanhemmista isä 

tai isäpuoli olivat kaikilla nuorilla ne, jotka auttoivat tehtävissä. Aineet, joihin 

nuoret tunsivat tarvitsevansa apua, olivat fysiikka ja matematiikka. Yksi nuori ei 

omien sanojensa mukaan tehnyt läksyjä ollenkaan.  

Selkeästi kodissa äidin ja isän tai isäpuolen roolit olivat jakautuneet äitien osalta 

yleisen koulunkäynnistä huolehtimiseen ja yhteydenpitoon kouluun päin, kun 

taas isien/isäpuolien kohdalta se tuki ja kannustus olivat konkreettista auttamis-

ta juuri läksyjen suhteen. 

Nuorten kertoessa omasta suhteestaan vanhempiinsa kävi ilmi, että suhde 

vanhempiin ja eritoten juuri äitiin oli vahva. Äidille kerrottiin asioita isää enem-

män ja myös arkaluontoiset asiat kerrottiin yleisesti ottaen aina vain äidille. Kai-

ken kaikkiaan suhde isien kanssa tuntui olevan myös avoin ja keskusteleva niil-
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lä nuorilla, joilla isä asui kotona. Yhden nuoren kertoma vanhemmistaan kuvas-

taa hyvin kaikkien haastateltavien ajatuksia väleistä vanhempiinsa:  

Hmm, no mulla on äitin kanssa ihan tosi hyvät välit. Pystytään puhua kaikist asi-
oista. Äiti aina tukee ja auttaa ja ihan sama melkein isän kanssa. Kyl mul on mo-
lempien kans on kyl tosi hyvä välit.. (H3).  

6.4 Nuorten kokema hyvinvointi koulussa ja kotona 

Kaikilla haastattelemillani nuorilla oli selkeä tieto koulun säännöistä ja rajoista. 

Yhtä haastateltavaa lukuunottamatta kaikki noudattivat koulun yleisiä sääntöjä. 

Yleisesti sääntöjen tottelemattomuus Vaisaaren koulun nuorilla johtui pääosin 

tupakoinnista. Suomen lain mukaan alle 18 vuotiaat eivät saa tupakoida. Osa 

nuorista tupakoi kuitenkin koulupäivän aikana koulun läheisyydessä ja se on 

kiellettyä sekä lain että koulun sääntöjen perusteella.  

Turvallisuuden tunne koulussa oli myös vahva kaikilla. Sosiaalisen median ker-

tomat tiedot erilaisista koulusurmista ja pommiuhkauksista, jollainen myös on 

ollut Vaisaaren koululla noin vuosi sitten, ovat selkeästi nuoria mietityttäviä asi-

oita.  

Joo, mut näitten ihme pommijuttujen jälkeen on vähän ollu semmonen et niinku 
semmonen et,  no jo enimmäkseen (H5).  

Joo. Siis mul o tosi pal kavereit tääl ja tuntee kaikki ni sit silleen niinku en mä ai-
nakaa ite tai ku puhutaan siit koulukiusaamisesta… niin en mä ainakaan ite oo 
tääl pal huomannu silleen et tietty sit jos on jotain piilokiusaamista ja tällästä 
(H1).  

Koulupoissaolohin ei haastattelujeni perusteella kenenkään nuoren kohdalla 

vaikuttanut esimerkiksi koulukiusaaminen. Jokaisella oli omia henkilökohtaisia 

tai perhekohtaisia syitä olla tulematta kouluun. Lähinnä haluttomuus, innotto-

muus ja väsyneisyys olivat yleisiä syitä. Se oliko oppilas poissa jonkun tietyn 

opettajan tunnilta tai tietyn aineen vuoksi jakoivat haastateltavani kahtia. Osalla 

poissaolotunnit valikoituivat oppiaineen mukaan, kun taas toisilla opettajan mu-

kaan. Siinä aineessa missä oppilas ei pärjännyt oli yleensä se tunti jolta hän oli 

pois.   

No jos ei vaan tykkää jostain aineesta niin ei vaan huvita tai jaksa.(H3). 
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No jos nyt vaiks otetaan joku liikuntatunti esimerkiks niin en mä tykkää opettajas-
ta yhtään. Ja si ne niinku semmoset niinku ne, ne tunnin ne aiheet eiku ne… ne 
ei välttämät o semmosia, joku salibandy ei kiinnosta yhtään niinku… . (H5) 

Turvallisuuden tunne kotona oli kaikilla nuorilla hyvä. Perheiden erotilanteet oli-

vat vaikuttaneet joidenkin turvallisuuden tunteeseen kotona. Vanhempien ero oli 

rauhoittanut koti-ilmapiiriä ja olo oli muuttunut eron jälkeen nuorilla turvallisem-

maksi. Vanhempien käytöksellä nuoria kohtaan on suuri merkitys ja se tuli esille 

myös tässä tutkimuksessa.  

Erityisesti koulun terveydenhoitajan palvelut katsottiin olevan hyödylliset ja kii-

tosta tuli siitä, että terveydenhoitaja on koululla koko päivän. Terveydenhoitajan 

merkitys muutenkin kuin vain poissaololuvan ja lääkkeiden antajana on suuri. 

Koulukuraattorin kohdalla mielipiteet jakaantuivat enemmän ja osaksi tämä joh-

tui siitä, että koululle oli vaihtunut syyslukukauden alussa uusi kuraattori. Nuoret 

olivat tottuneet vanhan kuraattorin toimintaan ja nyt heillä oli selkeästi vielä ns. 

tutustumisvaihe uuden kuraattorin kanssa meneillään.  

Se on ainakin hyvä et terkkari on tääl niinku joka päivä, niinku koko koulupäivän 
ajan.  (H1). 

Terkkariin mä luotan, mut kuraattoriin mä en luota, et terkkarille mä voin kertoo 
jos mulle tulee jotain. (H2). 

Yleisesti ottaen koulun ilmapiiri katsottiin hyväksi, varsinkin kun oppilaat ajatteli-

vat, että kyse on lähes tuhannen oppilaan koulusta. Koulukiusaamista joidenkin 

nuorten mielestä koulussa esiintyi, kun taas toiset nuoret eivät olleet huoman-

neet mitään tällaista. Nuoret kyllä miettivät sitä, jos sitten piilokiusaamista esiin-

tyy, mutta itse heitä ei kiusattu tai eivätkä itse myöntäneet kiusaavansa ketään. 

Yhdellä nuorella oli taustalla ollut koulukiusaamista, mutta nykyään sitä ei esiin-

tynyt enää. Mietintöjä koulun ilmapiiristä:  

 Mun mielest se on hyvä, vois olla paljon huonompikin, jos miettii et tää on kui-
tenkin iso koulu.(H4) 

Mmmm… no kai se o, nii mut silleen ihan hyvä et suurin osa tulee toimeen kes-
kenään ettei oikeesti oo mitään joukkotappeluita tai mitä niinku luulis et olis näin 
isos koulus mut siis… no mun mielest tääl on niinku yllättävän hyvä ilmapiiri sil-
leen etku miettii kui mont oppilast ja muutenkin ihmist tääl on. (H1).  
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Kysyessäni nuorten omista voimavaroista sekä koulussa että yleensä elämäs-

sä, heillä oli vaikeuksia löytää itsestään mitään hyvää sanottavaa. Ensimmäise-

nä vastauksena melkein poikkeuksetta tuli ” ei mul oo mitään” tai ” en mä tiiä”. 

Pienen pohdinnan ja auttamisen jälkeen löydettiin jokaisesta nuoresta voimava-

roja elämään. Näistä yleisimmät olivat musiikki, huumorintaju, sosiaalisuus, ka-

verit ja päättäväisyys. 

Kavereita kaikilla nuorilla tuntui löytyvän koulussa ja vapaa-ajalla. Ystävyyssuh-

teiden vaalimisen tapoina nuorilla korostuivat kavereiden kanssa yhdessä vie-

tetty aika sekä puhuminen. Luottavuus ja rehellisyys olivat ne asiat, joita nuoret 

eniten arvostivat ystävissä ja kaikilla oli ystäväpiirissä ns. ”paras kaveri” jonka 

kanssa pystyi luottamuksellisesti keskustelemaan. Ystävyyssuhteiden luominen 

olikin sitten hieman haastavampaa nuorilla. Yleisesti ottaen he sanoivat juttele-

vansa ja kyselevänsä jotain uusilta nuorilta, jos ne sattuivat olemaan jossakin 

kaveriporukassa. Lisäksi sosiaalinen media näytti olevan helppo keino tutustua 

toisiin nuoriin, facebook eritoten.  

No, yleensä se on joku kaverin kaveri niinko ko on niinko porukas… ni sit jos on 
vaiks sen oman kaverin kans ja sit sil on se toinen kaveri ni sit vaanko rupee jut-
telemaan ja tutustuu sit toiseen ja sit facebookis rupee jutteleen. (H4).  

… yleensä mää kaikki kaverit tunnen niinku jonkun toisen kaverin kautta.. niinkö 
jos on joskus sen kaverin kanssa jonka sä valmiiks tunnet ja sit siihen tulee sen 
joku kaveri jota sä et ite tunne ni tavallaan alkaa puhuun sille. (H6).  

Vapaa-aikana nuoret pääsääntöisesti tapasivat kavereitaan ja viettivät aikaa 

joko kotosalla tai keskustassa heidän kanssaan. Vain kahdella nuorella oli va-

paa-ajan harrastus, muilla ei ollut harrastuksia. Vapaa-ajanvietto kaupungilla 

jutellen ja tavaten muita nuoria oli kovin yleistä näillä yläkouluikäisillä nuorilla.  

6.5 Nuorten omat parannusehdotukset poissaolojen vähentämiseen 

Tärkein asiani oli saada tietooni nuorten mielipiteitä siitä, mitä pitäisi muuttaa ja 

miten, jotta poissaolot vähenisivät. Tämä kysymys näyttäytyi kuitenkin vaikeim-

maksi vastattavaksi koko tutkimuksessani. Muutaman nuoren osalta vastaukset 

olivat epärealistisia ja jopa lapsellisia, mutta suurin osa kuitenkin vastasi ajatuk-

sella ja kertoivat järkeviä ehdotuksia.   
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Nuorten mielestä koulupoissaolojen vähentämiseen koulun puolelta auttaisi, jos 

poissaolojen alkuvaiheessa nuoret saisivat tukiopetusta. Jos pelkkä tukiopetus 

ei tue tarpeeksi koulunkäyntiä, siirto pienryhmäopetukseen varhaisessa vai-

heessa voisi auttaa.  

No varmaan just toi sama pienryhmäjuttu … et olis otettu aikasemmin niinku 
huomioon se, että pienryhmä olis ollu se hyvä juttu. (H3).  

Nuoret kokivat, että pienryhmässä he saisivat yksilöllisempää tukea ja opettajat 

ehtisivät neuvoa heitä tarvittaessa.  Pienryhmän etuna oli lisäksi se, että siinä 

oppilasta opetti vain yksi opettaja ja luokkatila oli koko ajan sama. 

Nuoret vaativat selkeästi konkreettisia muutoksia opiskeluun, jotta heidän olisi 

helpompi tulla kouluun ja olla siellä. He toivoivat, että koulussa olisi luotettava 

ihminen, jolle voisi puhua huolistaan ja murheistaan. He eivät halua, että heidän 

henkilökohtaiset asiat kulkevat koulun henkilökunnan keskusteluissa. Tietyt 

henkilöt koulussa, kuten esimerkiksi luokanvalvoja ja terveydenhoitaja, olivat 

niitä ihmisiä, jolle nuoret tunsivat voivansa puhua asioitaan luottamuksella. He 

eivät halua kuulla saarnaa poissaoloista jokaiselta eri aineen opettajalta, vaan 

mieluummin niin, että oma luokanvalvoja hoitaisi asiat nuoren kanssa.  

Yleensä pitäisi olla joku semmonen ihminen joka tiäks kannustaa oikeen silleen 
niinku et ois tavallaan niinku terkkari mut silleen niinku et se niinku auttais sem-
mosii ihmisii niinku oikeen niinku et yritettäis niinku tavallaan yhdes keksii sem-
mosii keino et niinku ois koulus.  (H5).  

Lisäksi nuoret toivoivat, että poissaoloihin puututtaisiin eri tavalla, mutta miten, 

se heidän oli vaikeampi sanoa. Joku kertoi, että opettajien pitäisi ottaa poissa-

olot suurempana asiana kuin mitä he nyt ottavat. Jälki-istunto ei ole se tapa, 

joka auttaisi poissaoloihin vaan se, että he saisivat jotain konkreettista tukea 

opiskeluun kuten esimerkiksi tukihenkilö, tukiopetus tai pienryhmä. Vaisaaren 

koulussa toimii vain yksi pienryhmäopetus luokka ja näitä luokkia nuoret toivoi-

vat lisää.  

Mut siis, no nille jotka sitä tarvii niin tukiopetus, sitä annetaan harvoin. Sit just 
niinku pikkuryhmät… tai sit niinku just pikkuryhmän opettajii vois lisätä ja sit tietty 
ne opiskelutilat.  (H1).  
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Kodin merkitys myös poissaolojen vähentämisen kohdalla nousi esille. Nuoret 

tunsivat, että äidit kyllä tekivät riittävästi ja parhaansa, jotta nuoret menivisät 

kouluun. Selkeästi nuoret kaipasivat enemmän isien osallistumista ja tukea kou-

lunkäyntiin.   

No varmaan se, että iskäkin tukis mua kaikes. See et iskä ei nyt niin paljon välitä 
niin se vaikuttaa sit tavallaan siihen. (H2).  

Vanhemman antama tuki kouluun lähdön aikaan kotona tunnettiin tärkeäksi. 

Nuoret kertoivat helposti jäävän aamuisin kotiin, jos heitä ei sieltä kukaan ollut 

kouluun patistamassa. Muutama nuori tiesi myös, että muutos lähtee heistä it-

sestään. Heidän pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni.  Yhdellä haastateltavalla 

oman keskiarvon huononeminen sai hänet miettimään tulevaisuutta ja koulun-

käyntiä eri tavalla.  

Tutkimustuloksista oli havaittavissa, että oppilaat kaipasivat opettajilta konkreet-

tisempaa puuttumista poissaoloihin. Opettajien ja oppilaiden välisellä suhteella 

oli huomattavan suuri merkitys siihen, että tuleeko oppilas tunnille vai ei. Kodin 

puolelta nuoret toivoivat tukea ja kannustusta sekä isien osallistumista nuorten 

koulunkäynnin tukemiseen. Koulupoissaolojen taustalta ei löytynyt koulu-

kiusaamista lainkaan, lähinnä vain haluttomuutta, motivaation puutetta, väsy-

neisyyttä ja nuoren oman kehitysvaiheen mukana tuomia haasteita. Huomioni 

kiinnittyi myös siihen, että suurimmalla osalla tytöistä ei löytynyt mitään vapaa-

ajan harrastusta. Vapaa-aika kului pääasiallisesti kavereiden kanssa.  

Nuoret antoivat kehittämisehdotuksinaan poissaolojen vähentämiseksi seuraa-

via ideoita: tukiopetus, pienryhmä toiminta, sama opettaja, selkeämpi puuttumi-

nen poissaoloihin tai tukihenkilö.  
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7 TULOSTEN YHTEENVETO 

7.1 Keskeiset tutkimustulokset 

Tutkimukseni mukaan haastattelemillani nuorilla luvattomat poissaolot olivat 

alkaneet jokaisella vasta yläkoulun puolella ja yleisesti ottaen kahdeksannella 

luokalla. Koulumiete-projektin (2004) tulosten mukaan koulupoissaolojen kautta 

voidaan tavoittaa monenlaista niin nuoren kuin perheen problematiikkaa. Pois-

saolot ovat sen vuoksi tärkeä hyvinvoinnin mittari, joiden avulla ongelmiin pääs-

tään helpommin kiinni. Vastaavasti varhaisella puuttumisella ja auttamisella voi-

daan mahdollisesti vähentää ongelmien kasaantumista ja ehkäistä syrjäytymis-

tä. (Konu & Gråsten-Salonen 2004, 26.) 

Haastattelin seitsemää vapaaehtoista tyttöä. Tyttöjen koulupoissaolojen taustal-

ta löytyi erilaisia syitä. Pääasiassa koulupoissaolojen taustatekijät jakautuivat 

kahteen osaan: nuorten kehitysvaiheeseen tai elämässä tapahtuneisiin suuriin 

muutoksiin, kuten vanhempien avioeroon, koulun vaihtoon ja muuttamiseen.  

Ekebomin ym. (2000, 119) mukaan nuorten koulupoissaolot voidaan jaotella 

joko ulkoisiin tai sisäisiin riskitekijöihin ja näillä tutkimukseeni osallistuneilla nuo-

rilla riskitekijät olivat sisäisiä, eli omaan kehitykseen tai perhedynamiikkaan liit-

tyviä.  

Tutkimuksestani oli havaittavissa, että nuorten kehitysvaiheella (puberteetti) on 

selkeä yhteys koulunkäymättömyyteen. Murrosiän alku sijoittuu yleensä 12–14 

ikävuoden välille, tytöillä murrosikä saattaa alkaa vuoden tai pari poikia aikai-

semmin (Vilkko-Riihelä & Laine 2006, 105). Murrosiässä nuorella tapahtuu suu-

ria muutoksia kehityksen eri alueilla. Nuoressa tapahtuu hormonaalisia muutok-

sia, mutta myös psyyken kehityksessä esimerkiksi mielialan vaihtelut ovat nor-

maaleita. Osa nuorista kertoi, etteivät he itsekään ymmärrä miksi välillä käyttäy-

tyvät niin kuin käyttäytyvät.  

Myös vanhempi – lapsisuhde muuttuu. Nuori ei kykene ottamaan vastaan lähei-

syyden tunteita vanhemmiltaan entisessä muodossaan. Ystävyys ja kaveruus-
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suhteet tulevat entistä tärkeimmiksi. (Lehtovirta ym. 1997, 163.) Osa tytöistä oli 

myös itse havainnut itsessään sekä omassa käytöksessään muutoksia yläas-

teen aikana.  

Kaikki haastateltavat tiesivät miksi heitä haastattelin, mutta minulle selvisi haas-

tattelujen aikana, että melkein puolet heistä ei näyttänyt ymmärtävän poissaolo-

jensa määrän suuruutta. Suurimmalla osalla nuorista oli syntynyt vääränlainen 

mielikuva oppituntien valikoitavuudesta, sillä he saattoivat perustella poissaolo-

jansa sillä, ettei oppitunnin aihe kiinnosta, opettajan kanssa ei yhteistyö toimi tai 

että ajankohta on heille liian aikainen. Myös Mia Mäkelä (2001) opinnäytetyös-

sään ”Koulupinnaajan muotokuva” on saanut samankaltaisia tuloksia koulupin-

naamisen perusteluista. Hänen tutkimustulosten mukaan nuorten mielestä tun-

tien ajankohta oli liian aikainen tai myöhäinen, opettaja tai aine ei vain kiinnos-

tanut heitä. He siirsivät syyn pois itsestään ja eivät osanneet miettiä sitä, miten 

he itse voisivat vaikuttaa tilanteeseen.  

Opetuksen laatu Vaisaaren koulussa oli nuorten mielestä hyvää. Huonona puo-

lena nuoret kokivat kuitenkin sen, etteivät opettajat puutuneet tarpeeksi tiukasti 

heidän poissaoloihinsa. Perinteinen jälki-istunto ei nuorten mielestä ole tehokas 

keino heidän poissaolojen vähentämiseksi. He tunsivat, ettei jälki-istunnossa 

istuminen tekemättä mitään edes tunnu rangaistukselta. Lähinnä nuoret ajatteli-

vat, että konkreettinen apu opetuksessa olisi asia, mihin koulun tulisi heidän 

mielestään panostaa. Tukiopetuksen saatavuus koettiin huonoksi ja vähäiseksi 

ja sitä toivottiin lisää. Tukiopetuksen lisäksi opetusta nuorten mielestä tukisivat 

parhaiten tukihenkilöt tai pienryhmätoiminta.  

Nuorten mielestä Vaisaaren kouluterveydenhoitajan palvelut olivat tärkeät. Nuo-

ret tunsivat saavansa normaalien terveydenhoitajan toimien (lääkkeiden anta-

minen, terveystarkastukset) lisäksi häneltä ymmärrystä. Häneen luotettiin ja 

erityisesti nuoret kokivat sen tärkeänä, että hän on tavoitettavissa koululla koko 

koulupäivän ajan. Lisäksi ilmeni, että oppilaiden omalla luokanopettaja on mer-

kittävä rooli nuoren koulunkäyntiä ajatellen. Nuorten mielestä luokanvalvoja oli 
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sellainen henkilö, jolle pystyi kertomaan asioistaan ja joka oikeasti välitti heidän 

asioistaan.  

Äidin rooli oli tutkimukseni mukaan selkeästi suurempi kotona kuin isän. Isien 

kohdalla nuoret kaipaisi heiltä osallistuvampaa otetta nuorten koulunkäyntiin 

sekä kannustamiseen. Nuoret saivat omasta mielestään selkeästi enemmän 

vastuuta oman elämänsä päätöksissä yläkouluiässä. Vanhemmat jättävät nuo-

ret selviytymään yksin vastuistaan ja päätöksistään, vaikka nuoret tässä vai-

heessa tarvitsisivat jopa enemmän tukea ja ohjausta elämäänsä ja päätöksiinsä 

kuin aikaisemmin. Nuoret tuntuivat olevansa hyvillään siitä, että heillä on vas-

tuuta omista asioistaan, mutta kuitenkin tuen ja ohjauksen tarve elämässä puut-

tui osalta ja sitä he olisivat omasta mielestään halunneet saada.  

Nuoret kokivat, että jos vanhemmat olisivat kotona aamuisin lähettämässä heitä 

kouluun, niin poissaoloja ei tulisi niin paljon. Yleisesti ottaen kävi ilmi, että sosi-

aalinen kanssakäyminen kavereiden kanssa oli nuorilla tärkeämpää yläkou-

luiässä kuin mikään muu. Luokkatoverit ja koulukaverit vaikuttavat arvojen, us-

komusten ja asenteiden kehittymiseen (Lehtovirta ym. 1997, 160). Tutkimukseni 

mukaan kavereiden mielipiteet vaikuttivat enemmän nuoriin kuin se, mitä aikui-

set sanovat.  

7.2 Tutkimuksen eettisyys 

Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää tieteellisiä tietoja, taitoja ja hyviä toimintata-

poja tutkimuksen teossa. Olen pyrkinyt tutkimuksessani toimimaan hyvien tie-

teellisten käytäntöjen mukaan. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun 

muassa, että tutkijat toimivat rehellisesti, tarkasti ja huolellisesti sekä soveltavat 

tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-

tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Lisäksi he osaavat ottaa huomioon muiden 

tutkijoiden saavutuksia. Hyvän tieteellisen käytännön mukaista on edelleen, että 

tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu sille asetettujen vaatimusten 

mukaisesti, myös tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, vastuut ja velvolli-
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suudet on määritelty ja kirjattu kaikkien hyväksymällä tavalla ennen tutkimuksen 

aloittamista. (Kuula 2011, 34.) 

Tutkimukseni aihe tuli suoraan Vaisaaren kouluterveydenhoitajan toiveesta. 

Ennen kuin aloitin tutkimustani, terveydenhoitaja kertoi, että hän haluaisi tietää 

nuorilta itseltään miten he kokevat koulupoissaolot omasta näkökulmastaan.  

Hän halusi, että nuorilta itseltä saisi tiedon, heidän poissaolojensa syihin. Hä-

nen tarkoituksena oli, että keräisin nuorten ajatuksia siitä, miten he kokevat 

elämänsä, miksi heillä on paljon poissaoloja ja mikä olisi nuorten mielestä rat-

kaisu heidän poissaolo ongelmaansa.  

Aloittaessani tutkimusta, mietin monta kertaa millainen kohderyhmä minulla olisi 

vastassa. Halusin asettua tavallaan nuorten kanssa samalle tasolle haastattelu-

jen aikana. Pidin tärkeänä, että nuoret kokevat sen, että heistä välitetään ja hei-

dän mielipiteellään on vaikutusta. Myös Eskolan ja Suorannan (2005, 78) mu-

kaan teemahaastattelurungon rakentaminen vaatii jonkinlaista tietoa ja ymmär-

rystä tutkittavasta kohteesta. Tämä ymmärrys ohjaa teemojen muodostumista.  

Ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista mietimme yhdessä terveydenhoi-

tajan kanssa oikeaa tapaa lähestyä nuoria niin, etteivät he tuntisi oloansa vai-

vautuneiksi, koska kuitenkin puhutaan heidän henkilökohtaisesta ongelmas-

taan. Tapasin ensin jokainen nuoren henkilökohtaisesti terveydenhoitajan luona 

ja kerroin heille rehellisesti ja avoimesti tutkimukseni tarkoituksen, aiheen ja 

heidän roolin tässä tutkimuksessa. Jokainen nuori sai itse miettiä osallistumis-

taan haastatteluun ja jos nuori suostui, kirjallinen lupa haettiin vielä vanhemmil-

ta. Annoin nuorille puhelinnumeroni, jotta he voisivat soittaa minulle, jos tulisivat 

toisiin aatoksiin tutkimukseen osallistumisen suhteen. Tutkimuksessa velvolli-

suuseettinen normi on tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus, joka perus-

tuu ihmisarvon kunnioittamiseen. Tutkittavalla on halutessaan mahdollisuus pe-

rua osallistumisensa tutkimukseen. (Kuula 2011, 22 – 23.) 

Korostin jokaiselle haastateltavalleni, että haastattelut ovat ehdottoman luotta-

muksellisia ja vain ja ainoastaan silloin, jos minulla nousee suuri huoli jonkun 
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kohdalla, pyydän erikseen lupaa saada puhua nuoren tilanteesta terveydenhoi-

tajan kanssa. Silloinkaan en anna haastatteluaineistoa muille, vaan rajaan asi-

ani koskemaan huolen aiheuttanutta asiaa. Arvokasta haastattelutietoa ei saa 

koskaan levittää ulkopuolisille. Aineisto on kerätty vain tiettyä tarkoitusta varten 

ja tutkijan ja tutkittavien välillä pitäisi olla sopimus siitä, saako aineistoa käyttää 

jälkeenpäin jotain toista tarkoitusta varten. (Mäkinen 2006, 96.) Jokaisen haas-

tatteluni alussa kerroin nuorille miten säilytän tallentamani ja kirjoittamani ai-

neiston ja lupasin hävittää haastattelunauhat sekä litteroidut haastattelut tutki-

mukseni valmistumisen jälkeen. Litterointivaiheessa aineisto ja nauhat olivat 

vain minun kuultavana ja nähtävänä. Niihin eivät ulkopuoliset päässeet käsiksi. 

Ehdottaman tärkeänä nuoret pitivät myös sitä, ettei heidän nimensä tule mis-

sään esille ja kerroin, että teen työni koodeilla, en nimillä. Tietojen käsittelyssä 

kaksi keskeisintä käsitettä ovatkin luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Kun tie-

toja hankittaessa on luvattu haastateltavien nimettömyys, tuloksia julkistaessa 

on huolehdittava siitä, ettei tutkittavien henkilöllisyys paljastu. (Eskola & Suoran-

ta 2005, 56 – 57.) Vain ja ainoastaan siis minä tutkijana tiedän, kuka on vastan-

nut ja miten haastatteluissa. Tärkeänä nuorten kohtaamisessa pidin sitä, että he 

voivat luottaa minuun ja sitä, että minä olen se, joka kuuntelee ja he saavat ker-

toa mitä haluavat. Eri teemojen avulla sain kartoitettua nuorten hyvinvointia ja 

koulupoissaolojen syitä hyvin ja mielestäni laajasti.  

Tutkimuksen analyysivaiheessa koin haastavana saada varmuudella esille 

nuorten mielipiteet. Kuuntelin nauhoja ja luin aineistoa läpi monta kertaa ja pa-

lasin mielessäni haastattelutilanteisiin, jotta sain varmasti jokaisen kohdalla oi-

kean tulkinnan nuoren omasta näkemyksestä tuotua esille. Tulosten kirjoittami-

nen ja yhteenveto oli mielenkiintoisin vaihe haastatteluosuuksien jälkeen. Siinä 

tiivistin nuorten ajatukset heidän hyvinvoinnistaan kotona ja koulussa, poissa-

olojen syistä, kodin ja koulun merkityksestä heidän elämässään sekä heidän 

ehdottamistaan parannusehdotuksista. Oli hienoa huomata, että sain kunnollisia 

ja pohdintaakin aiheuttavia vastauksia.  
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Yksi tutkimuksen tärkeimmistä eettisistä periaatteista liittyy tutkimustulosten 

yleistettävyyteen ja julkistamiseen sekä tutkimustulosten paikkansa pitävyyden 

tarkistamiseen. Tutkimustuloksia ei saa pantata, mutta ei liiaksi yleistääkään 

alueille, jossa tuloksien pätevyyttä ei ole testattu. Toisaalta tutkijan pitää kuiten-

kin julkistaa tulokset niin, että kollegat ja yleisö pääsevät arvioimaan ja hyödyn-

tämään tutkimustuloksia. Tällöinkin on tärkeää tuoda esille se alue, jolla tulokset 

ovat sovellettavissa käytännössä. (Mäkinen 2006, 102.) Mielestäni tutkimustani 

ei voida yleistää, koska otos oli pieni ja haastatteluihin osallistui vain tyttöjä.  

7.3 Luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin vaikuttavat tutkijan, tutkittavan ja tutki-

musselosteen lukijan tulkinnat. Jokainen tulkitsee asioita aina omista kokemuk-

sistaan käsin, joten tulkinnat eivät koskaan ole samanlaisia ja niistä voi syntyä 

myös tulkintaerimielisyyksiä. Tutkimuksen reliaabeliudella (luotettavuus) tarkoi-

tetaan mittaustulosten toistettavuutta, ei-sattumanvaraisuutta (Hirsjärvi ym. 

2000, 211 – 213.) Reliaabelius kertoo, miten luotettavasti ja toistettavasti käyt-

tämäni tutkimusmenetelmä mittaa koulupoissaolojen syitä.  

Tutkimustuloksistani kävi ilmi, että Mia Mäkelä (2001) on opinnäytetyössään 

saanut samansuuntaisesta aiheesta vastaavia tuloksia nuorten poissaolojen 

syiden perusteluista. Lisäksi Koulumiete - projektiin (2004) verrattaessa tutki-

mukseni tuloksilla tavoitin myös perheisiin liittyvää problematiikkaa, joka tuli 

esille joidenkin nuorten poissaolojen syistä.  

Luotettavuudella tarkoitetaan myös sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä saa-

taisiin kahdella eri haastattelu kerralla sama tutkimustulos. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 186). Tutkimukseni kohdalla voisi miettiä, olisivatko nuorten antamat vas-

taukset olleet erilaisia, jos olisin toteuttanut haastattelut syksyllä. Pitkän kesä-

loman jälkeen oppilaat olisivat saattaneet olla hieman motivoituneempia kuin 

pitkän talven jälkeen. Verratessani valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulok-

sia, joka oli toteutettu keväällä 2011, ja oman tutkimukseni vastauksia, koulu-

kiusaaminen näyttäytyi tyttöjen kohdalla kummassakin alhaisena. Tutkimukseni 
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nuorista vain yhtä oli kiusattu koulussa aiemmin. Valtakunnallisen kouluterveys-

kyselyn selvityksestä kävi ilmi, että lukema valtakunnallisestikin on tyttöjen koh-

dalla alhainen, 3 – 4 %:n luokkaa. 68 % kyselyyn vastanneista yläkoululaisista 

tytöistä kertoi, ettei heitä oltu kiusattu koskaan. (THLc 2012.) 

Tutkimukseni tulokset olisivat ehkä olleet hieman erilaiset, jos tutkimukseeni 

olisi osallistunut myös poikia. Tytöt kertoivat avoimesti ja omin sanoin mielipitei-

tään haastattelussa. Sain vastauksia niihin teemoihin, joita olin tutkimukseni 

alussa määritellyt. Jotkut tytöt vastasivat kysymyksiini lyhyesti, mutta suurim-

maksi osaksi heidän kanssaan sai aikaan luotettavan ja rennon haastattelutilan-

teen, jossa he uskalsivat ja halusivat kertoa minulle ajatuksiaan. Se, että onko 

tulokset yleistettävissä kattamaan koko Vaisaaren koulun nuoria, vastaan ei. 

Poikien vastaukset olisivat saattaneet poiketa jonkin verran tyttöjen vastauksis-

ta. Tyttöjen osalta luultavasti tulokset antavat oikean suuntaista viitettä poissa-

olojen taustatekijöistä.  

Aineisto tulkitaan luotettavaksi silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa pääasiallinen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja 

luotettavuuden arviointi näin ollen koskeekin koko tutkimusprosessia.  (Eskola & 

Suoranta 2005, 212.) Tutkimuksessani aineisto oli suppea (7) haastateltavaa, 

mutta aineisto litteroinnin jälkeen kuitenkin kattava. Aineistosta oli helppo löytää 

vastauksia eri teemoihin. Käyttämälläni teemahaastattelulla sain mielestäni pie-

nelläkin haastateltavien määrällä laadukkaat ja kattavat tulokset.  Tutkimustu-

losten etsiminen litteroiduista tekstistä oli kuitenkin haasteellista. Selkeiden ky-

symysten ansiosta sekä nauhojen toistuvien kuuntelukertojen jälkeen uskon, 

että nuorten ääni on saatu kuuluviin heidän kertomallaan ja tarkoittamallaan 

tavalla. 
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8 ARVIOINTI JA POHDINTA 

8.1 Kehittämisehdotukset 

Tutkimustuloksieni mukaan koululla ja kodilla on edelleen vaikeuksia kuunnella 

nuoria. Nuorille ei anneta tarpeeksi aikaa eikä heitä huomioida riittävästi asiois-

sa, jotka koskevat heitä. Nuorten pitäisi itse saada vaikuttaa heitä koskeviin asi-

oihin. Heiltä tulisi kysyä asioita ja pyrkiä kuuntelemaan heidän ajatuksiaan, kos-

ka vain he tietävät, mitä on olla nuori 2000-luvulla.  Jos nuoria kuunnellaan 

ajoissa ja he saavat tilanteeseensa apua, niin varhaisessa vaiheessa saatu apu 

saattaa vähentää ongelmien kasautumista ja voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä. 

(Konu & Gråsten-Salonen 2004, 26.) Kodin ja koulun kannustus ja tuki on tär-

keää yläkoululaisille. Varsinkin nuorten isät pitäisi tutkimukseni mukaan saada 

osallistumaan enemmän nuorten koulunkäynnin tukemiseen.  

Tutkimuksestani ilmeni myös, että opettaja-oppilas suhteella on erittäin suuri 

merkitys koulupoissaolojen suhteen. Jos suhde ei ole hyvä ja rakentava oppilas 

tuntee itsensä ”silmätikuksi”, kouluun tuleminen ja siellä pysyminen on hanka-

laa. Olisi tärkeää panostaa oppilaan ja opettajan väliseen vuorovaikutussuhtee-

seen sekä oppilaiden omien mielipiteiden kuunteluun. Myös Savolainen (2001) 

on saanut vastaavanlaisia tuloksia tutkiessaan oppilaiden ja opettajien välistä 

vuorovaikutusta. Hänen mukaansa oppilaat kokivat, että vuorovaikutuksessa 

kuuntelu jäi vähäiseksi. Tampereen 16 suomenkielisen yläkoulun tytöistä 34 % 

ja pojista 43 % ilmoittivat, että heidän ehdotuksiaan ja mielipiteitään kuunneltiin 

huonosti koulussa. (Savolainen 2001, 55.) Olisi hyvä järjestää kuukausittain 

esimerkiksi palaveri luokassa ja miettiä erilaisia toimintatapoja yhdessä koko 

luokan kesken ja sitouttaa oppilaat sovittuihin päätöksiin. Tällä tavalla kuultaisiin 

nuorten mielipiteitä ja voitaisiin löytää erilaisia ratkaisumalleja.  

Pääasiana nuorten kanssa työskennellessä ei ole se, että etsitään heille valmii-

ta vastauksia ja ehdotuksia tilanteen parantamiseksi tai ratkaisemiseksi. Nyt 

olisi aika vastuuttaa nuoria itseään osallistumaan oman elämänsä järjestämi-
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seen niillä keinoilla, jotka he itse pystyvät hyväksymään ja joihin he pystyvät 

sitoutumaan. Nuorten mahdollisuus pärjätä omassa elämässään on heistä it-

sestään kiinni myös koulun jälkeisessä elämässä, joten harjoittelu pitää aloittaa 

jo varhaisessa vaiheessa.  

Jotta koulupoissaolot saataisiin kuriin ja niihin voitaisiin puuttua heti niiden il-

mestyttyä, ehdottaisin tutkimustulosteni perusteella seuraavaa:  

1. Koulujen henkilöstöresursseja olisi tarkasteltava ja mietittävä uudelleen sekä 

tukiopetusta että pienryhmätoimintaa lisättävä 

2. Koulun henkilökunnalla (opettajat, terveydenhoitaja, kuraattori, koululääkäri) oli-

si aikaa nuorille, silloin kun nuoret sitä tarvitsevat. Aito ja välittävä kohtaaminen.  

3. Suomessa muutettaisiin lainsäädäntöä opettajien toimintamahdollisuuksien 

suhteen. Tällä hetkellä opettajat antavat tarvittaessa jälki-istuntoa oppilaille, jos 

nämä käyttäytyvät koulun säännöistä poiketen. Nuoret eivät koe jälki-istuntoja 

rangaistuksina, joten pitäisi löytää uusia menetelmiä miten toimia nuorten, esi-

merkiksi ”lintsareiden” kanssa.  

4. Internetin kautta tapahtuva opetus. Olisiko mahdollista käyttää Internetissä op-

pimisympäristöä osana opiskelua? 

Yhtenä kehittämistehtävänä nostaisin esille, että nuorten luvattomista poissa-

oloista tehtäisiin koko maata kattava kartoitus. Sen avulla nuorten koulupoissa-

olijoiden tilannetta, mielipiteitä ja keinoja, voitaisiin hyödyntää koulupoissaolojen 

vähentämiseen suunnatussa ennaltaehkäisevässä työssä. Vain nuori itse tietää, 

mikä heitä voisi auttaa siinä tilanteessa, kun koulu ei kiinnosta. Pitäisikö koulun 

alkaa liukuvalla ”työajalla”? Olisiko mahdollista kokeilla riittävien resurssien 

kanssa aloittaa koulu myöhemmin ja auttaa näin nuoria aamu-unisia poissaoli-

joita pääsemään taas koulunkäynnistä kiinni. Vai pitäisikö rankemmin puuttua 

poissaoloihin?  
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8.2 Tutkimuksen herättämiä ajatuksia 

Koulupoissaolojen seuraamiseen ei ole kehitelty mitään valtakunnallista, kun-

nallista tai koulukohtaistakaan seuranta järjestelmää. Sähköisen Wilma-

järjestelmän avulla pyritään nykyisin seuramaan nuorten poissaoloja ja puuttu-

maan niiden taustatekijöihin jo varhaisessa vaiheessa. Tämä on toimiva järjes-

telmä, jos vanhemmat ovat oikeasti kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä ja 

Wilman merkinnöistä. 

Mielestäni kodin ja koulun välistä yhteistyötä pitäisi parantaa. Ainoastaan Wilma 

merkintöjen merkitseminen ja seuranta eivät tunnu siltä, että nuorten eteen py-

rittäisiin aktiivisesti löytämään ratkaisuja. Aktiivinen, varhainen ja jatkuva puut-

tuminen sekä koulun että kodin puolelta pieniinkin muutoksiin koulunkäynnissä, 

auttaisi nuoria huomaamaan, että heti toimitaan ja muutoksia halutaan nuorelta 

itseltään.  

Kuitenkin näen neljä ongelmaa nuorten poissaolojen seuraamisen ja niihin puut-

tumisen kannalta:  

1. vanhempien välinpitämättömyys  

2. koulun vähäiset resurssit hoitaa asioita  

3. sekä oppilaiden osallistamattomuus 

4. jälki-istunnot 

Toistuvat koulupoissaolot voivat aiheuttaa nuorelle ylitsepääsemättömiä haas-

teita ja vaikeuksia. Nuoren elämässä vaikuttavien aikuisten pitäisi pystyä teke-

mään päätöksiä nuorten elämäntilanteen parantamisen mahdollistamiseksi.  

Olisi erityisen tärkeää päästä katkaisemaan tämä luvattomien poissaolojen 

”oravanpyörä”, joka nuorille helposti kehittyy jos he toistuvasti ovat poissa kou-

lusta. Nuoret kertoivat haastatteluissa suoraan, että jälki-istunnot eivät ole toi-

miva rangaistuskeino. Koulun olisi löydettävä uusia toimintamalleja poissaolojen 

vähentämiseksi. Osa haastattelemistani nuorista totesi, ettei kouluun menemi-

nen ole enää niin helppoa, sitten kun sieltä on paljon poissa. Miten tahansa toi-
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mitaankin, nuoret pitäisi osallistuttaa toimintaan ja opettaa ottamaan vastuuta 

omista teoistaan. Heitä pitäisi opettaa ajattelemaan elämäänsä hieman pidem-

mälle kuin vain huomiseen tai seuraavaan viikkoon. Myös vanhempien vastuuta 

tulisi painottaa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.  

Tällä hetkellä koulujen oppilashuoltotyö painottuu korjaavaan työhön eli oppi-

laan asioita ruvetaan selvittämään vasta siinä vaiheessa kun hän on jo toistu-

vasti ollut pois koulusta. Tässä vaiheessa nuorelle on kasautunut poissaolojen 

myötä myös muita ongelmia, joiden hoitaminen vaatii enemmän aikaa ja niiden 

ratkaiseminen saattaa olla vaikeampaa. Mitä varhaisemmin puututtaisiin, sitä 

parempia tuloksia saataisiin. Koulut voisivat panostaa enemmän varhaiseen 

puuttumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, jos oppilashuoltotyöhön että pe-

rusopetukseen saataisiin lisää työntekijöitä. Vaisaaren koulussa toimii vain yksi 

koulukuraattori ja – psykologi, tämä ei missään nimessä ole riittävä resursointi 

koskien melkein tuhannen oppilaan koulua. Terveydenhoitajan merkitys nuorten 

mielestä oli ilmeinen. He kokivat, että he saivat paljon erilaista tukea ja tervey-

denhoitajalla oli aikaa kuunnella heitä. Samankaltaisia aikuisia nuoret tarvitsisi-

vat enemmän ympärilleen silloin kun kaikki ei suju hyvin.  

Sosionomilla olisi koulutuksensa puolesta koulussa valmiudet kohdata oppilaat 

kokonaisvaltaisesti ja tukea heitä sekä ohjata tarvittavien palveluiden pariin. 

Hän voisi toimia kuraattorin työkaverina tai nuoren tukihenkilönä koulupäivien 

aikana. Hänen ammattitaitoaan voitaisiin myös hyödyntää oppilashuoltotyöryh-

mässä. Lisäksi sosionomi voisi järjestää koulupäivän jälkeistä toimintaa niille 

nuorille, joiden harrastusmahdollisuudet ovat muuten vähäiset. Huomasin, että 

ne nuoret joilla oli koulussa poissaolojen kanssa ongelmia, harrastukset olivat 

myös vähäisiä tai niitä ei ollut ollenkaan. Sosionomin toimenkuvaan voisi kuulua 

myös järjestää poissaolojen vähentämiseen suunnattua tavoitteellista toimintaa 

jälki-istuntojen sijaan.  
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Taustatietokyselyt: 

 Minkä ikäinen olet 

 Millä luokalla olet 

 Miten koulu sujuu 

 Onko sinulla sisaruksia 

 Kuinka usein olet poissa koulusta 

 Mihin aikaan päivästä poissaolosi sijoittuvat 

 Poissaolot alkamisajankohta ja syy 

 

1) Nuorten yleinen hyvinvointi 

 Tunnetko, että koulussa on selkeät rajat ja säännöt  

 Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa tai kotona 

 Mitkä ovat omia voimavarojasi koulunkäynnissä  

 Onko elämässäsi tapahtunut jotain suuria muutoksia jotka johtavat pois-

saoloihin 

 Saatko tehdä koulutehtävät rauhassa kotona 

 Miten luot ja ylläpidät ystävyyssuhteita  

 Mitä harrastat tai teet vapaa-ajallasi 

 Kun sinulla on ongelmia, millä tavalla yleensä selviät niistä 

 Onko koululla riittävät terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut ja saatko 

apua  tarvittaessa 

 

2) Mitkä ovat syyt poissaolohin 

 Minkä vuoksi olet poissa koulusta 

 Ovatko ystävilläsi koulusta poissaoloja 

 Oletko koulusta poissa omasta tahdostasi 

 Mihin poissaolot auttavat, miten poissaolot hyödyttävät sinua 

 Mitä yleensä teet silloin kun olet poissa koulusta 

 Miten poissaolot vaikuttavat koulunkäyntiisi 

 Mitä poissaoloista seuraa 

 Ovatko poissaolosi sairaspoissaoloja, luvallisia vai luvattomia 
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3) Koulun merkitys poissaoloihin 

 Millainen ilmapiiri mielestäsi teidän koulussa on 

 Millainen suhde sinulla on opettajiisi 

 Onko aineella tai opettajalla merkitystä poissaoloihin 

 Ovatko koulun tilat sopivia opiskelulle  

 Miten koulun eri palvelut (esim. kuraattori, th) toimivat 

 Onko helppoa saada apua/tukea koulun henkilökunnalta tarvittaessa 

 Onko koulu yhteydessä kotiin muutakin kuin Wilman kautta 

 Minkä asioiden kanssa sinulla on vaikeuksia koulussa.  

 Oletko omatoiminen opiskelussa, millä tavalla 

 Onko koulun ja kodin yhteistyö millaista 

 Millaista tukea saat opiskeluusi koulussa  

 Tunnetko, että sinua kuunneltaisiin asioissa  

 Vaatiiko koulu sinulta mielestäsi enemmän kuin pitäisi 

 Onko sinulla vaikeuksia koulukavereiden kanssa, millaisia 

 

4) Kodin merkitys poissaoloihin 

 Miten vanhempasi kannustavat sinua kouluun liittyvissä asioissa 

 Miten kuvailisit suhdettasi vanhempiisi 

 Puuttuvatko vanhempasi aktiivisesti koulupoissaoloihin, miten 

 Tietävätkö vanhempasi kuinka paljon olet poissa koulusta  

 Millainen tilanne teillä on kotona  

 

5) Nuorten omia ratkaisuehdotuksia 

 Millaista tukea tarvitsisit opiskeluusi 

 Mitä asioita haluaisit muuttaa ja miten koulussa 

 Mitkä asiat toimivat tällä hetkellä mielestäsi hyvin koulussa ja mitkä ei 

 Mitkä asiat tukevat kotona koulunkäyntiä ja mitkä ei 

 Millaista apua nuoret mielestäsi tarvitsisivat silloin kun niillä on paljon 

poissaoloja
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YHTEYSTIETONI  15.5.2012               ANOMUS  

Johanna Lainio 

johanna.lainio@students.turkuamk.fi 

Puh. 040-550 6082 

 

ASIA: LUPA-ANOMUS 

TIEDOTUS/KYSELY VANHEMMILLE! 

Teen Turun Ammattikorkeakouluun sosiaalialan opinnäytetyötä, joka käsittelee 

nuorten poissaolojen taustoja ja syitä Vaisaaren koulussa. Työtäni ohjaa lehtori 

Terttu Parkkinen.  Opinnäytetyötäni varten haastattelen koululla muutamia nuo-

ria 7 – 9- luokilta.  Haastattelut ovat vapaaehtoisia. Haastattelut ovat anonyyme-

jä, joten oppilaiden sukupuoli tai henkilöllisyys ei tule esille.  Toivon nuorten 

rohkeasti osallistuvan, jotta heidän ääni saataisiin kuuluviin ja heidän omat mie-

lipiteensä ja ajatuksensa poissaolojen syistä selville. Tällä tavalla nuorten pois-

saolojen vähenemiseen voitaisiin yrittää löytää uusia tai erilaisia tuki- tai toimin-

tamalleja.  

Haastattelut teen yksilöhaastatteluina.  Haastattelun kesto on noin 1h ja se suo-

ritetaan sovittuna ajankohtana koululla ja niin, ettei siitä aiheudu haittaa oppilail-

le. Työssäni noudatan tutkimuseettisten periaatteiden mukaista ehdotonta vai-

tiolovelvollisuutta ja asiallisuutta. Haastattelut äänitetään opinnäytetyöni kirjoit-

tamista varten. Haastattelunauhat pidän itselläni, eikä niitä koko prosessin aika-

na pääse kuulemaan kukaan muu. Tuhoan nauhat prosessin päätyttyä. Haas-

tattelujen ajankohta on kevät 2012. Opinnäytetyöni on valmis marraskuussa 

2012 ja se on saatavilla Turun Ammattikorkeakoulun kirjastosta vuoden 2012 

loppupuolella.  

Vaisaaren koulusta yhteistyöhenkilönäni toimii terveydenhoitaja Tarja Laine. 

Hän auttaa minua tilojen järjestämisessä, aikataulujen sovittamisessa, nuorten 

mailto:johanna.lainio@students.turkuamk.fi
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valinnassa haastatteluihin sekä nuorten informoimisessa haastattelun ajankoh-

dasta yms.  

Olisin kiitollinen jos vastaisitte lupa kyselyyni viimeistään 18.5. mennessä alla 

olevalla lomakkeella. Lomakkeet palautetaan koulun terveydenhoitajalle.  Jos 

jotain kysyttävää, niin minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.  

Ystävällisin terveisin,  

Johanna Lainio 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Annan suostumukseni haastatteluun    

En anna suostumustani haastatteluun   

 

___________________________________ 

Vanhemman allekirjoitus  

 

 

 


