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Tiivistelmä: 
Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ja rahoitusmalli tulevat voimaan vuonna 
2018. Uudistetut lait sekä ammatilliseen koulutukseen vuosina 2016–2017 kohdistetut 
rahoitusleikkaukset edellyttävät koulutuksenjärjestäjiä tehostamaan toimintaansa. Yhtenä 
toiminnan tehokkuuden mittarina otetaan käyttöön opiskelijoiden opintojen läpäisyaste. 
Tässä tutkielmassa määritetään sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan miesopiskelijoiden 
opintojen läpäisyä tehostavia tekijöitä. Tutkielmassa vastataan tutkimuskysymykseen: 
Mitkä tekijät miesopiskelijoiden elämänkulussa ovat mahdollistaneet opiskelun haastei-
den ratkeamisen ja opintojen läpäisyn toisen asteen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 
koulutuksessa? Tutkimusaineistona ovat seitsemän sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 
koulutuksessa valmistumisvaiheessa olevan miesopiskelijan teemahaastattelut. Tutkiel-
massa tarkastellaan miesopiskelijoiden kokemuksia opiskelussa onnistumiseen johtavista 
tekijöistä heidän elämänkulussaan. Aineiston analyysimenetelmänä käytetään teo-
riasidonnaista sisällönanalyysiä. Tuloksia tulkitaan toisen asteen ammatillisen koulutuk-
sen kehittämisen näkökulmasta. 
 
Opiskelijat kokevat oman toimintansa olevan merkittävin tekijä opiskelun haasteista sel-
viämiseen. Opiskelijoiden oppilaitoksen ulkopuoliset tukijat ovat opiskelussa menesty-
misen kannalta merkittävämpiä kuin oppilaitoksen sisäiset. Opiskelijoiden kanssa sa-
malla alalla työtä tekevät vanhemmat tarjoavat mahdollisuuden osaamisen reflektointiin 
ja antavat opiskelijalle yksilöllistä ohjausta ammattiin kasvamiseen. Toisen asteen oppi-
laitosten on kehitettävä toimintaansa kohtaamaan paremmin opiskelijoiden yksilölliset 
tuen tarpeet. Toisen asteen ammatillisissa opinnoissa luki- ja kirjoittamisvaikeudet sekä 
matematiikan oppimisen haasteet tunnistetaan tehokkaasti. Sen sijaan opiskelijoiden ko-
kemat muihin syihin liittyvät opiskelun haasteet tunnistetaan ja tunnustetaan heikosti.  
 
Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan henkilökohteiseen opiskelusuunni-
telmaan. Opiskelijan aikaisempi tai oppilaitoksen ulkopuolella hankittu osaaminen on 
tunnistettava ja tämän tulee lyhentää opiskeluaikaa. Oppilaitosmuotoisesti annetun ope-
tuksen, kirjallisten tehtävien ja tenttien merkitys ammattiin kehittymisen kannalta on ol-
tava perusteltua. Opiskelun on oltava haastavaa ja annettava onnistumisen kokemuksia. 
Opiskelijalla tulee opiskelun aikana syntyä kokemus omasta opiskelukyvykkyydestä sekä 
ammatti-identiteetin arvostamisesta.   
 
Asiasanat: Toisen asteen ammatillinen koulutus, koulutuksen keskeyttäminen, läpäisyn 
tehostaminen 
 
Tutkimusmenetelmä: teemahaastattelu  
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1. Johdanto  
 

 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään miesopiskelijoiden läpäisyn tehostamisen kei-

noja toisen asteen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksessa. Pohjoismaiden suku-

puolittuneilla koulutusalamarkkinoilla miesten läpäisyaste naisvaltaisilla aloilla on ma-

tala. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksesta valmistuvista opiskelijoista miesten 

osuus on 7–12 prosenttia. (Norden Statbank 2016a.) Tutkielmassa tuodaan esille mies-

opiskelijoiden kokemuksia opiskelussa onnistumiseen johtavista tekijöistä heidän elä-

mänkulussaan. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksen 

tuloksia tarkastellaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisen näkökulmasta.  

 

Euroopan unionin Eurooppa 2020 -strategiassa EU:n koulutuspoliittiseksi tavoitteeksi on 

asetettu vähentää toisen asteen opintojen keskeyttäneiden osuus alle kymmeneen prosent-

tiin ikäluokasta. Tällöin ikäluokasta yli 90 prosenttia saavuttaisi vähintään toisen asteen 

koulutuksen. Suomalaisen koulutuspolitiikan tavoitteena on muuntaa ammatillisen perus-

koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä kannustamaan koulutuksen järjestäjiä nykyistä 

tehokkaammin tuloksellisuuden ja laadun kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjän on 

mahdollistettava opiskelijoiden toisen asteen perustutkinto-opintojen suorittaminen kol-

messa vuodessa tai tätä nopeammin (Virtanen 2006). 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut vuosien 2011–2015 aikana 16 miljoonalla 

eurolla toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien hankkeita, joiden tavoitteena 

on ollut luoda hyviä käytänteitä opintojen läpäisyn tehostamiseksi. Läpäisyn tehostamis-

ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen 

koulutuksen läpäisyastetta tukemalla erityisesti niitä opiskelijoita, joiden keskeyttämis-

alttius on tavanomaista suurempi ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuk-

sesta ja yhteiskunnasta. (Ahola 2016, 12.)
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 1.1 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkielman tavoitteena on vastata miesopiskelijoiden kokemusten kautta tutkimuskysy-

mykseen: Mitkä tekijät miesopiskelijoiden elämänkulussa ovat mahdollistaneet opiskelun 

haasteiden ratkeamisen ja opintojen läpäisyn toisen asteen sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alan koulutuksessa? Tutkimusaineiston perusteella määritetään toisen asteen ammatilli-

sen koulutuksen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelevien miesopiskelijoiden opis-

kelun keskeyttämisen riskitekijät heidän elämänkulussaan sekä tekijät, jotka ovat mah-

dollistaneet opintojen edistymisen.   

 

Tutkielmassa vastataan tutkimusaineiston perusteella seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Millaisia toisen asteen ammatillisen opiskelun haasteita opiskelijat ovat kokeneet 

heidän elämänkulussaan? 

2. Mitkä tekijät ovat mahdollistaneet opiskelun haasteiden ratkeamisen ja opintojen 

läpäisyn opiskelijoiden näkökulmasta?  

 

 

1.2 Kohdejoukon rajaus 
 

Tutkimuksen kohdejoukon rajaamiseksi on käytetty toisen asteen ammatillisten oppilai-

tosten opiskelijoiden opintojen keskeyttämistilastoja. Tilastotietojen perusteella määritel-

tiin perustutkinto-opiskelun keskeyttämisen riskiryhmät. Läpäisyn tehostamisen ohjel-

man määrällisten tulosten perusteella lukuvuosilta 2011–2012, 2012–2013 ja 2013–2014 

on nostettu neljä opintojen keskeyttämisriskissä olevaa ryhmää: tietyissä perustutkin-

noissa opiskelevat opiskelijat, vähemmistösukupuolta koulutusalalla edustavat, ikä-

luokka 20–24 ja erityisopiskelijat. (Koramo & Vehviläinen 2015, 75–79, 83–85.) 

 

Tämän tutkimuksen kohdejoukoksi ovat rajattu vähemmistösukupuolta edustavat opiske-

lijat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksessa. Suomessa sosiaali-, terveys- ja lii-

kunta-alalla opiskelevista opiskelijoista miehiä on keskimäärin 17 prosenttia (SVT 

2014a). Pohjoismaissa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle valmistuvista opiskelijoista 
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miesten osuus on 7–12 prosenttia. Korkein miesten osuus sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alan koulutuksen saaneista on Ruotsissa. (Norden Statbank 2016a).  

 

Läpäisyn tehostamisen määrällisten tulosten lisäksi kohdejoukon rajaamiseksi on käy-

tetty Suomen virallisia tilastokeskuksen tietokantoja. Tietokantojen perusteella tuotettuja 

taulukoita ja johtopäätöksiä käsitellään tarkemmin luvussa 2.1. Suomessa sosiaali-, ter-

veys- ja liikunta-alan toisen asteen koulutuksessa miesten läpäisyaste on matalin Lapin 

maakunnan alueella, missä vuonna 2009 miesopiskelijoiden läpäisyaste oli 33 prosenttia 

ja naisten vastaava 65 prosenttia. Vuonna 2010 aloittaneiden opiskelijoiden kohdalla vas-

taavat läpäisyasteet olivat miesten 36 prosenttia ja naisten 56 prosenttia. Tilastojen mu-

kaan toisen asteen ammatillisten opintojen keskeyttämisen riskitekijä on olla miespuolei-

nen opiskelija sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnoissa Lapin maakunnan alueella, 

Suomessa ja Pohjoismaissa (SVT 2015; Norden Statbank 2016b).  

 

Tutkimuksen aiheen rajaukseksi on valittu opiskelijan näkökulma. Ammatillisessa kou-

lutuksessa yksi tavoite on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin. Laki ammatillisesta kou-

lutuksesta 36 § (30.12.2013/1269) määrää, että koulutuksen järjestäjän tulee edistää kaik-

kien opiskelijoiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla opiskelijoilla on mahdolli-

suus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä 

opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. – – Koulutuksen järjestäjän tulee määräajoin 

selvittää opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä oppilaitoksen ja koulutuksen 

järjestäjän toiminnasta. Läpäisyn tehostamisohjelman yksi painopistealueista on ollut 

opiskelijoiden aktiivisuuden ja osallisuuden edistäminen. 

 

Vähemmistösukupuolta koulutusalallaan edustamisen lisäksi opiskelijat voivat kuulua 

muihin läpäisyn tehostamisen määrällisten tulosten pohjalta määriteltyihin ”riskiryh-

miin”; erityisopiskelijoihin tai ikäluokkaan 20–24. Ammatillisen koulutuksen keskimää-

räistä korkeamman keskeyttämisriskin opiskelijoiden määritelmää ei voi jättää pelkästään 

tilastollisten lukujen varaan.  Luvussa 2 on nostettu esille kokonaisvaltaisesti ammatilli-

sen koulutuksen syrjäytymisen riskitekijöitä sekä aikaisemmissa tutkimustuloksissa 

nousseita opiskeluhyvinvointia ja opiskelumenestystä edistäviä tekijöitä. 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630#a30.12.2013-1269
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1.3 Tutkijan oma orientaatio 
 

Olen toiminut matemaattisten aineiden lehtorina sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan oppi-

laitoksessa 10 vuotta. Olen seurannut nuorten miesten opintopolkuja naisvaltaisten opis-

kelijaryhmien mukana useita vuosikursseja. Sukupuolikysymyksenä tämä miesopiskeli-

joiden seuraaminen naisvaltaisessa oppilaitoksessa on täysin päinvastainen omiin opiske-

lukokemuksiin. Omat opintoni olen suorittanut aikoinaan naisena miesvaltaisella teknil-

lisellä alalla. Tällä sukupuoliasettelulla ei ole minulle tutkijana tämän tutkielman laatimi-

sen kannalta merkitystä. Olen rajannut tutkimusongelman ja kohdejoukon perustuen vi-

rallisiin tilastotietoihin. 

 

Olen suorittanut ammatillisen erityisopettajan opinnot 2011. Erityisopettajana olen kiin-

nostunut opiskelijoiden opiskelun esteiden ehkäisemisestä ja poistamisesta. Tämän tut-

kielman laatiminen on saanut minut pohtimaan erityisopiskelijan käsitettä. Ovatko toisen 

asteen ammatillisessa koulutuksessa keskeyttämisen riskiryhmään kuuluvat opiskelijat 

erityistä tukea tarvitsevia? Millä tavalla opiskelua tai opiskeluympäristöä tulisi muuttaa, 

jotta keskeyttämisen riskiryhmään kuuluvat opiskelijat läpäisisivät opintonsa?  

 

Oma orientaationi tutkimusaiheeseen nousee osallisuudestani Ammatillisen koulutuksen 

läpäisyn tehostamisohjelman toimintaan. Olen toiminut vuosina 2014–2015 Ammatilli-

sen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeen projektipäällikkönä. Ammatillisen koulu-

tuksen läpäisyn tehostamisenhanke toimi Lapin maakunnan alueella. Tutkijana minun tu-

lee tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, että aineiston analysoinnissa otetaan esiin koh-

deryhmän todelliset kokemukset. Opiskelijat voivat antaa oppilaitoksen ulkopuolisille te-

kijöille suuremman merkityksen onnistuneeseen opintopolkuunsa kuin oppilaitoksessa 

saamilleen opiskelijahuollon palveluille, ohjaukselle, opetukselle ja tukitoimille. Amma-

tillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen hankkeessa toteutetulla toiminnalla ei välttä-

mättä ole merkitystä kohderyhmän opintojen läpäisyyn.  

 

 

  



9 
 

 
 

2. Aikaisemmat tutkimustulokset ja teoreettinen viitekehys 
 

 

 

Tutkimus liittyy läheisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostami-

seen. Tutkimuksen viitekehys nousee; Euroopan unionin tavoitteista nostaa eurooppalais-

ten koulutustasoa, Suomalaisista koulutuspoliittisista linjauksista, ammatillisen koulutuk-

sen lakisääteisistä tavoitteista, yhteiskunnan sukupuolirooleista ja nuoren elämänkulusta 

haasteineen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä. Teoriaosuudessa määritellään 

tutkimuksen keskeiset käsitteet sekä esitellään aikaisemmat tutkimustulokset. 

 

 

2.1 Miesopiskelijoiden läpäisy sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan perus-

tutkinnoissa 
 

2.1.1 Läpäisy 
 

Tutkimuksessa käytettävällä keskeisellä käsitteellä läpäisyllä tarkoitetaan tiettynä ajan-

kohtana opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden valmistumista koulutuksesta määriteltynä 

aikana. Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste voidaan laskea erimittaisille ajanjaksoille. 

Suomessa valtakunnallisesti vuonna 2009 syksyllä toisen asteen ammatillisen perustut-

kinnon aloittaneiden opiskelijoiden läpäisyaste 3,5 -vuodelle oli 64 prosenttia vuoden 

2012 loppuun mennessä ja läpäisyaste 5,5 -vuodelle noin 70 prosenttia vuoden 2014 lop-

puun mennessä. Myös vuonna 2010 aloittaneiden opiskelijoiden 3,5 -vuoden läpäisyaste 

oli 64 prosenttia vuoden 2013 loppuun mennessä. Lapin maakunnassa molempina vuo-

sina 2009 ja 2010 aloittaneiden opiskelijoiden läpäisyaste on ollut valtakunnallista kes-

kiarvoa heikompaa. Lapin maakunnan alueella syksyllä 2009 aloittaneiden opiskelijoiden 

3,5 -vuoden läpäisyaste on 57 prosenttia ja syksyllä 2010 aloittaneiden opiskelijoiden 55 

prosenttia. (SVT 2015.)  
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Kansainvälisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen läpäisyn vertailu on haastavaa. 

Eri maiden koulutusjärjestelmät ja yhteiskunnan rakenteet eroavat toisistaan. Pohjois-

maissa suhteellisen korkea osuus väestöstä on saavuttanut vähintään toisen asteen koulu-

tuksen verrattuna muihin maihin. Suomessa nuorista aikuisista 25–34 -vuotiaista 9,9 pro-

senttia on ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Vastaava OECD-maiden keskiarvo on 

17,7 prosenttia. (OECD 2013, 64–66.) Koulutusjärjestelmien erilaisuuden vuoksi vertai-

lukelpoisia alakohtaisia opintojen läpäisytilastoja ei ole saatavilla. Eurooppalaisten toisen 

asteen oppilaitosten kehittämiseksi on laadittu Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas am-

matilliseen koulutukseen. Tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää koulutusjärjestelmiä. 

(Koski, Dimas, Väyrynen, Klemenćić & Možina 2013.)  Esimerkiksi Saksassa ainoastaan 

1/3 toisen asteen ammatillisista opiskelijoista suorittaa opiskelun oppilaitosmuotoisena 

(CIMO 2015). Erityisen haastavaa on naisten ja miesten toisen asteen opintojen läpäisyn 

vertailu eri maiden välillä. Eri kulttuureissa on suuria eroja miesten ja naisten osallistu-

misesta työelämään. Pohjoismaissa ansiotyössä olevien naisten osuus on korkea muihin 

maailman maihin verrattuna. Työmarkkinat ovat kuitenkin sukupuolittuneet kaikissa 

Pohjoismaissa. (Norden.org.) Pohjoismaissa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuk-

sesta valmistuneista 7–12 prosenttia on miehiä (Norden Statbank 2016a). Toisen asteen 

opiskelun keskeyttäneiden opiskelijoiden määrät sukupuolittain Pohjoismaissa on esitelty 

taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Koulutuksen keskeyttäneiden määrät prosentuaalisesti sukupuolittain 18–24-
vuotiaiden ikäryhmässä (Norden Statbank 2016b). 
 2012 2013 2014 
 naiset miehet naiset miehet naiset miehet 
Islanti 16,5 23,6 16,4 24,4 13,9 24,9 
Norja 11,9 17,6 11,6 15,7 12,5 16,5 
Ruotsi 6,3 8,5 6,2 7,9 6 7,7 
Suomi 8,1 9,8 8,3 10,4 7,6 11,2 
Tanska 7,4 10,8 6,2 9,9 6 9,1 

 

Kaikissa Pohjoismaissa miesten toisen asteen opintojen keskeyttäminen on yleisempää 

kuin naisten. Pohjoismaiden alakohtaisia toisen asteen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 

opintojen määrällisiä läpäisytilastoja ei ole saatavilla. Pohjoismaiden samankaltaisten su-

kupuolittuneiden työmarkkinoiden sekä yleisesti miesten naisia todennäköisemmän toi-
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sen asteen keskeyttämisriskin perusteella voidaan päätellä, että myös muissa Pohjois-

maissa miesopiskelijat läpäisevät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnot heikommin 

kuin naiset.  

 

 

2.1.2 Läpäisyn tehostaminen 
 

Läpäisyn tehostamisella pyritään nopeuttamaan läpäisyä siten, että mahdollisimman moni 

opiskelija valmistuisi tavoiteajassa tai tätä nopeammin.  Elokuussa 2015 voimaan tullei-

den ammatillisissa 180 osaamispisteen laajuisissa perustutkinnoissa opiskelijan tavoite-

läpäisyaika on enintään 3 vuotta (OPH 2015a, 15, 22). Opiskelijan on suoritettava am-

matillinen perustutkinto enintään yhtä vuotta tutkinnon laajuudeksi määriteltyä aikaa pi-

demmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan piden-

nystä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 31 § (20.3.2015/246)). Uusilla ope-

tussuunnitelmilla ja rahoitusjärjestelmiä kehittämällä ohjataan koulutuksen järjestäjiä to-

teuttamaan opetuksen järjestäminen siten, että opiskelijoilla olisi mahdollista läpäistä am-

matilliset perustutkinnot entistä nopeammin. Opiskelijan aikaisempi osaaminen sekä op-

pilaitoksen ulkopuolella hankittu osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa entistä paremmin 

ja tämän tulee lyhentää opiskelijan opiskeluaikaa. Tavoitteena on toisen asteen perustut-

kinnon suoritusajan rajaaminen enintään kolmeen vuoteen.  Lisäksi panostetaan opiske-

lijan omaa opiskelukykyä, terveyttä ja hyvinvointia edistävien taitojen ohjaukseen. (OPH 

2015a, 11–13.)  

 

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituslakia tullaan muuttamaan siten, että opiskelijan 

perustutkintokoulutukseen voitaisiin myöntää perusrahoitusta enintään kolmen vuoden 

ajan. Jos opiskelija on aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon, niin ammatillisen pe-

ruskoulutuksen perusrahoitusta voitaisiin kuitenkin myöntää enintään kahden vuoden 

ajan. Esityksen mukaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjän 

rahoitus muodostuisi tulevaisuudessa perusrahoituksesta 49,9 prosenttia, suoritusrahoi-

tuksesta 44,1 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksesta 6 prosenttia. Vaikuttavuusrahoitus-

osuudessa otettaisiin uutena tuloksellisuuden mittareina käyttöön läpäisymittari sekä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630#a20.3.2015-246
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opiskelijahyvinvointikysely. Läpäisymittarin käyttöönoton tavoitteena on kannustaa kou-

lutuksen järjestäjiä vähentämään koulutuksen keskeyttämistä. Valmistelussa olevat lait 

ovat tarkoitettu astumaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. (Hallituksen esitys edus-

kunnalle 2014, 1–2, 24.) 

 

Valtakunnallisesti vuosina 2011–2015 toteutettu Ammatillisen koulutuksen läpäisyn te-

hostamisohjelma on osa nuorisotakuun toteuttamista. Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että 

jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle on tarjot-

tava työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kulu-

essa työttömäksi ilmoittautumisesta. Läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteena on vähen-

tää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta tuke-

malla erityisesti niitä opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suurempi 

ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta. Lapin maa-

kunnan alueella on toiminut koko neljävuotisen ohjelman ajan Ammatillisen koulutuksen 

läpäisyn tehostaminen hanke. Hankkeen koordinoijana on toiminut Rovaniemen koulu-

tuskuntayhtymä ja yhteistyökumppaneita ovat olleet Kemi-Torniolaakson koulutuskun-

tayhtymä Lappia ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn 

tehostamishankkeelle Lapissa on laadittu nelivuotinen runkosuunnitelma. Vuosittaiset 

teemat ovat esiteltynä taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa -hankkeen runko-
suunnitelma vuosille 2011–2015. 
Lukuvuosi Teema 

2011–2012 Yksilönä ja ryhmässä – huoli puheeksi ja varhainen puuttuminen 

2012–2013 Opiskeluun sitoutuminen – omaan vastuuseen kasvaminen; opiskelijan, 
ryhmän ohjaajan, asuntolatoiminnan sekä kodin ja koulun välisenä yh-
teistyönä  

2013–2014 Koulutuksen järjestäjien sitouttaminen – yhtenäinen Lapin läpäisyä te-
hostava ja keskeyttämistä ehkäisevä toimintamalli 

2014–2015 Kokeilusta toimintamalliksi 

 

Hankkeen kolmena ensimmäisenä toimintavuonna tavoitteena oli erilaisten toimintamal-

lien kehittäminen ja testaaminen. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna 2014–2015 pää-

tavoitteena on ollut toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen. 
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2.1.3 Läpäisyn määrälliset tilastot 

 

Opetushallitus on toteuttanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kes-

keyttämisen määrällistä seurantaa osana Läpäisyn tehostamisohjelman kehittämistyötä. 

Läpäisyn tehostamisen ohjelmassa mukana olleilta 55 koulutuksen järjestäjiltä kerättiin 

opiskelijoiden keskeyttämistä koskevat seurantatiedot lukuvuosilta 2011–2012, 2012–

2013 ja 2013–2014. Näiden määrällisten seurantatietojen perusteella määriteltiin perus-

tutkintokoulutuksen keskeyttämisen riskiryhmät; tietyissä perustutkinnoissa opiskelevat 

opiskelijat, vähemmistösukupuolta koulutusalalla edustavat, ikäluokka 20–24 ja erityis-

opiskelijat. (Koramo & Vehviläinen 2015.) 

 

Opiskeltavien perustutkintoalojen välillä on eroja keskeyttämisprosenteissa. Lapin maa-

kunnan alueella suurimmat keskeyttämisprosentit lukuvuonna 2013–2014 ovat luonto- ja 

ympäristöalan, puualan, pintakäsittelyalan, maanmittausalan sekä kone- ja metallialan pe-

rustutkinnoissa. Näiden perustutkintojen keskeyttämisprosentit vaihtelevat välillä 12,5–

14,7 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan keskeyttämisprosentti lukuvuonna 

2013–2014 on 7,4 prosenttia. (Koramo & Vehviläinen 2015, 76; SVT 2015.)  

 

Vähemmistösukupuolta koulutusalalla edustavilla opiskelijoilla on suurempi keskeyttä-

misriski kuin enemmistösukupuolta edustavilla. Naisvaltaisella sosiaali-, terveys- ja lii-

kunta-alalla miesten opintojen keskeyttämisriski on yli kaksinkertainen verrattuna naisten 

keskeyttämisriskiin. Lukuvuoden 2013–2014 aikana sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 

opinnot naisista keskeytti 6,5 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia. (Koramo & Vehviläi-

nen 2015, 75.) Lapin maakunnan alueella sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla miesopiske-

lijoiden läpäisyaste on vastaavaa valtakunnallista arvoa matalampi. Taulukossa 3 on esi-

teltyinä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla syksyllä 2009 ja syksyllä 2010 perustutkinnon 

aloittaneiden miesten 3,5 -vuoden läpäisyaste verrattuna vastaavaan naisten sekä kaikkien 

koulutusalojen läpäisyasteisiin.  
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Taulukko 3. Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon aloittaneiden opiskelijoiden 3,5 -
vuoden läpäisyaste. Vuosina 2009 ja 2010 aloittaneet opiskelijat. (SVT 2015.) 

  2009  2010 

  
Kaikki 

maakunnat 
Lapin  

maakunta 
Kaikki 

maakunnat 
Lapin  

maakunta 

Kaikki alat 
Sukupuolet 
yhteensä 64 57 64 55 

  Miehet 65 57 65 58 
  Naiset 63 56 64 52 
Sosiaali-,  
terveys- ja  
liikunta-ala 

Sukupuolet  
yhteensä 67 61 68 54 

  Miehet 58 33 55 36 
  Naiset 69 65 70 56 

 

Lapin maakunnan alueella syksyllä 2009 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelun 

aloittaneiden miesopiskelijoiden 3,5 -vuoden läpäisyaste oli 33 prosenttia ja vastaava 

naisten 65 prosenttia. Vastaavat valtakunnalliset läpäisyasteet ovat miehillä 58 prosenttia 

ja naisilla 69 prosenttia. Lapin maakunnan alueella syksyllä 2010 sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-alalla opiskelun aloittaneiden 3,5 -vuoden läpäisyaste miehillä oli 36 prosenttia 

ja vastaava naisilla 56 prosenttia.  Vastaavat valtakunnalliset läpäisyasteet ovat miehillä 

55 prosenttia ja naisilla 70 prosenttia. Lapin maakunnan alueella syksyllä 2009 ja 2010 

aloittaneista miesopiskelijoista vain noin 1/3 oli valmistunut 3,5 -vuodessa opintojen 

aloittamisesta. 

 

Yli 20-vuotiaiden opiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ammatillisessa peruskoulu-

tuksessa on yleisempää kuin alle 19-vuotiaiden opiskelijoiden opintojen keskeyttäminen. 

Suurin riski opintojen keskeytymiselle on ikäluokassa 20–24-vuotiaat. Tämän ikäluokan 

keskeyttämisprosentti on 21,4 prosenttia. (Koramo & Vehviläinen 2015, 78.) Yli 20-vuo-

tiaat opiskelijat keskeyttävät opintonsa työhön menon, perheen tai erilaisten taloudellis-

ten syiden takia. Täysi-ikäisillä toisen asteen keskeyttämisen syinä ovat nuorempia ylei-

simmin henkilökohtaiset syyt ja taloudelliset vaikeudet (Stenström & Valkonen 2012, 

78). Yli 20-vuotiaat kokevat usein nuoremmat opiskelukaverinsa lapsellisiksi ja he kiin-

nittyvät heikosti opiskeluryhmäänsä. Yli 20-vuotiaiden ikäryhmässä on myös paljon niitä, 

joilla on taustallaan erilaisia ongelmia ja aikaisempien opintojen keskeytymisiä. Aiemmat 

keskeyttämiset lisäävät uuden keskeyttämisen riskiä. (Koramo ja Vehviläinen 2015, 52.) 
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Yleisissä ammattioppilaitoksissa erityisopiskelijat keskeyttävät opintonsa muita opis-

kelijoita todennäköisemmin.  Ammatillisessa koulutuksessa erityisopiskelijoiksi luoki-

tellaan opiskelijat, joille on laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). Taulukossa 4 on vertailtu läpäisyn tehostamisen määrällisten 

tulosten pohjalta erityisopiskelijoiden keskeyttämisen yleisyyttä suhteessa muiden 

opiskelijoiden keskeyttämisiin. 

 
Taulukko 4. Erityisopiskelijoiden tutkinnon keskeyttäminen prosentteina (Koramo & 
Vehviläinen 2015, 76).  
Lukuvuosi Erityisopiskelijat (HOJKS) Muut opiskelijat  
2013–2014 13,3  8,6 

2012–2013 12,4 7,5 

2011–2012 13,9 8,1 

 

Erityisopiskelijoiden keskimääräinen keskeyttämisprosentti on vaihdellut välillä 12,4–

13,9 prosenttia, kun vastaava muiden opiskelijoiden keskeyttämisprosentti on ollut vaih-

teluvälillä 7,5–8,6 prosenttia. (Koramo & Vehviläinen 2015, 76, 84.)  

 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen aloittamisesta 3,5 -vuoden kuluttua valmis-

tumattomien opiskelijoiden tilannetta seurataan luokittelulla; opiskelee edelleen aloitta-

maansa tutkintoa, suorittanut muun tutkinnon, opiskelee eri koulutuksessa, ei tutkintoa, 

ei opiskele, on työssä ja ei opiskele, työtön tai muualla. Lapin maakunnan alueella opis-

kelijoiden opintojen läpäisyaika on pidempi muihin maakuntiin verrattuna (Taulukko 5).  

 
Taulukko 5. Vuonna 2010 ammatillisen peruskoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden ti-
lanne, jotka eivät olleet valmistuneet 3,5 -vuoden kuluttua (SVT 2015). 

 Opiskeli 
edelleen 
aloitta-
maansa 
koulutusta 

Suorittanut 
muun  
tutkinnon  

Opiskeli eri 
koulutuk-
sessa 

Ei tutkintoa, 
eikä 
opiskellut, 
oli työssä 

Ei opiskellut, 
työtön tai 
muualla 

Kaikki maakunnat 
Yhteensä 14 1 8 4 8 
Miehet 16 1 6 4 9 
Naiset 12 2 10 5 8 
Lapin maakunta 
Yhteensä  20 2 8 6 9 
Miehet 21 3 5 5 9 
Naiset 19 2 10 6 9 
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Syksyllä 2010 toisen asteen ammatillisen perustutkinnon aloittaneista miehistä, jotka ei-

vät olleet valmistuneet ammattiin 3,5 -vuodessa 16 prosenttia opiskeli edelleen aloitta-

maansa tutkintoa. Lapin maakunnan alueella vastaava prosenttisuus on 21 prosenttia. 

Opintojen pitkittyminen on muuta maata yleisempää Lapin maakunnan alueella molem-

milla sukupuolilla. Muilta osin toisen asteen ammatillisen perustutkinnon syksyllä 2010 

aloittaneiden opiskelijoiden, jotka eivät olleet valmistuneet ammattiin 3,5 -vuodessa, ti-

lanne on ollut kaikkien maakuntien keskiarvon kanssa samansuuntainen. Muun kuin 

aloittamansa tutkinnon oli kaikkien maakuntien alueella suorittanut 1 prosentti ja Lapin 

maakunnan alueella 2 prosenttia. Muuta kuin syksyllä 2010 aloittamaansa tutkintoa opis-

keli kaikkien maakuntien sekä Lapin maakunnan alueella 8 prosenttia. Työelämään kaik-

kien maakuntien alueella oli siirtynyt 4 prosenttia ja Lapin maakunnan alueella 6 prosent-

tia. Työttömänä tai muualla oli kaikkien maakuntien alueella 8 prosenttia ja Lapin maa-

kunnan alueella 9 prosenttia. 
 

 

2.2 Sukupuoliroolit toisen asteen ammatillisissa opinnoissa 
 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1392/2014 5 § Tasa-arvon toteuttaminen 

koulutuksessa ja opetuksessa määrää, että viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä 

muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä 

ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on oltava samat mahdollisuudet koulutukseen ja amma-

tilliseen kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppimateriaalit tukevat tämän lain tarkoi-

tuksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja ke-

hitys huomioon ottaen.  

 

Suomalaisessa koulutuskulttuurissa pyritään lain mukaiseen tasa-arvoon häivyttämällä 

sukupuolten väliset erot kaikesta toiminnasta ja käytännöistä. Nykyisissä esiopetuksen, 

perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa on 

hyvin vähän tai ei ollenkaan mainintoja sukupuolista (OPH 2014; OPH 2015b; RKK 

2015). Yhteiskunnassa syvällä oleva sukupulirooleihin kasvattaminen luo kuitenkin tar-

peen huomioida miesten ja naisten erot oppimisen ohjaamisessa (Ojala, Palmu & Saari-

nen 2009, 23–27). Sukupuolten väliset erot tulevat esille miehiin ja naisiin kohdistuvissa 



17 
 

 
 

erilaisissa rooliodotuksissa ja stereotyyppisissä käsityksissä siitä, millaiset tehtävät ja 

käytös ovat naisille ja miehille tyypillisiä. Tyttö tai poika, joka poikkeaa yleisesti hyväk-

sytystä mallista, saattaa kokea itsensä ihmisenä epäonnistuneeksi. (Ruusunen 2005, 4.) 

Esimerkiksi tyttöjen ja poikien tekemät toisen asteen koulutusvalinnat edelleen ylläpitä-

vät työelämän sukupuolittuneita jakoja ja käytäntöjä.  Koulutusalojen ja ammattien suku-

puolittuminen on Suomessa EU-maiden korkein. (Korhonen 2007, 19–20.) 

 

Ammattien sukupuolittumisen seurauksena sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintoihin 

hakeutuvat miehet joutuvat opiskeluympäristössä sukupuolivähemmistöön. Tilanne on 

haastava niin opiskelijoiden kuin opettajien ja ohjaajienkin kannalta. Naisvaltaisessa ope-

tusryhmässä opettajat kokevat miesopiskelijoiden ottavan usein jonkinlaisen roolin; esi-

merkiksi hauskuttajan, johtajan tai häiritsijän. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan kuulu-

vassa hoivatyössä naisilla on takanaan sukupolvien mittainen naiskulttuuri. Miestyönte-

kijä joutuu esimerkiksi vanhusten hoivatyössä alueelle, jossa hänellä ei ole tukenaan 

oman sukupuolensa perinteitä ja arvostusta. (Korhonen 2007.) Opettajien tulisi tunnistaa 

ja tunnustaa erot, jotta he voisivat toiminnallaan pyrkiä poistamaan eriarvoistavien käy-

tänteiden vaikutuksen. Sukupuolittuneet käytännöt ylläpitävät ja muovaavat toimijuutta 

arjen tilanteissa ja koulutusvalinnoissa. Nämä säilyttävät ja ylläpitävät sukupuolittain ja-

kautuneita koulutus- ja työmarkkinoita. (Ojala 2009, 27.) 

 
Opettajan tulee tunnistaa ja tiedostaa omat sukupuoliin liittyvät uskomukset ja stereo-

tyyppiset ennakkoluulot sekä kiinnittää huomiota puhetapaansa ja opetuskäytäntöihinsä 

(Korhonen 2007). Ammattiaineiden opettajilla on tärkeä merkitys opiskelijoiden ohjaa-

jana sekä ammattialansa kulttuurin uudistajana. Opettajan tulee huolehtia siitä, että vä-

hemmistösukupuolta edustava opiskelija ei kohtaa sukupuolista syrjintää tai häirintää 

sekä auttaa opiskelijoita tunnistamaan ammattialan kulttuurissa olevia sukupuolistereoty-

pioita. Yksilöllinen tuki ja kannustus voivat olla sukupuolelleen epätyypillisen koulutus-

alavalinnan tehneille opiskelijoille merkittävä. Jauhiainen (2009, 129) esittää, että oppi-

laitosympäristössä tarvitsisimme tilaa ja tukea kumppanuudelle, yhteistyölle ja erilaisten 

feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien toteuttamiselle. Opiskelijan sukupuolen huomi-

oiminen tukee oppijalähtöisyyden toteutumista (Kärkkäinen 2013, 7). 
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Tämä tutkimus on kohdennettu miesten heikkoon opintojen läpäisyyn toisen asteen sosi-

aali-, terveys- ja liikunta-alan opinnoissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa miehien huonolle 

koulumenestykselle on haettu syitä koulun opetusmenetelmistä, esimerkiksi opetuksen 

oppikirjakeskeisyydestä ja vähäisistä toiminnallisten menetelmien käytöstä. Suomessa ja 

muualla esiintyy näkemyksiä, joiden mukaan miesopettajien vähyys on haitaksi poikien 

koulumenestykselle. Tutkimuksilla ei ole kuitenkaan voitu osoittaa, että opettajan suku-

puolella olisi suora vaikutus poikaoppilaiden oppimiseen tai viihtymiseen. Koulutuksessa 

on rakenteellisia tekijöitä, jotka tukevat miesten jatkokoulutukseen pääsyä keskimäärin 

naisia heikommista koulutussaavutuksista huolimatta. (Lahelma 2009, 146–149.) 

 

 

2.3 Koulutuksen keskeyttämisen riskitekijöitä nuoren elämänkulussa 

 

Koulutuksen keskeyttämisen riskitekijöistä on tehty useita tutkimuksia (Aho & Mäkiaho 

2014; Alatupa, Kamppinen, Keltikangas-Järvinen, & Savioja 2007; Kuronen 2010; 

Lämsä 2009; Ryynänen & Sarén 2014). Myös monet nuorten syrjäytymistä koskevat tut-

kimukset määrittelevät tekijöitä, jotka kuvaavat riskejä toisen asteen ammatillisesta kou-

lutuksesta ulkopuolelle jäämiseen tai opintojen keskeyttämisen. Suomalaisessa yhteis-

kunnassa syrjäytymisvaarassa olevaksi nuoreksi määritellään työvoiman ja opiskelun ul-

kopuoliset 15–29 -vuotiaat nuoret, joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta 

(Myrskylä 2011). Heihin kohdennetaan erilaisia tukitoimia, kuten nuorisotakuu (Nuori-

sotakuu 2013). 

 

Toisen asteen opiskelu paikantuu nuoruuden ja varhaisen aikuisuuden elämänvaiheisiin. 

Opiskelun onnistuminen on sidoksissa nuoren muihin elämänalueisiin, joita ovat perhe ja 

ihmissuhteet, vapaa-aika ja harrastukset sekä työ.  Kuronen (2010, 94) kuvaa nuoren elä-

mänkulun jatkuvuuden kahtena syklinä, joista ensimmäinen sykli kuvaa peruskouluaikaa 

tavoitteineen ja haasteineen (Kuvio 1). Jälkimmäinen sykli kuvaa peruskoulun jälkeistä 

aikaa, jossa tavoitteena on yhteiskuntaan integroituminen sisältäen opiskelun, aikuistu-

misen ja työllistymisen haasteet ratkaisuineen. 
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Kuvio 1. Nuoren elämänkulku (Kuronen 2010, 94) 
 

Nuoren elämänkulun peruskouluaikaisen syklin haasteissa ja ratkaisuissa on tunnistetta-

vissa tekijöitä, jotka ennakoivat peruskoulunjälkeisen syklin haasteita. Nuorten opiskelun 

keskeyttämisuhkia ja hyvinvoinnin edistämistä tulee käsitellä nuoren elämänkulun kon-

tekstissa ja ne ovat sidoksissa muihin elämänalueisiin. (Kuronen 2010, 94.) Nuoren nä-

kökulmasta haasteiden ratkeamiseen vaikuttavat itsetunto, omat vaikutusmahdollisuudet, 

suunnitelmallisuus ja onnistumisen kokemukset (Rönkä 2005, 67–73). 

 

Kuronen (2010, 323–336 ) esittää, että isoimmat kehittämishaasteet paikallistuvat perus-

koulun yläluokille ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Yläkouluun sitoutumat-

tomuus johtaa sitoutumattomuuteen normaalimuotoisiin toisen asteen perustutkinto- ja 

lukiopintoihin.  Huomiota on kiinnitettävä siirtymävaiheisiin; alaluokilta yläluokille sekä 

peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen. Tynkkysen (2013) mukaan nuoren pystyvyy-

den tunne vaikuttaa siirtymävaiheiden onnistumiseen. Pystyvyyden tunne sisältää koke-

muksen siitä, että pystyy tekemään haluamiaan asioita. Tynkkysen väitöstutkimuksessa 

(2013) pystyvyydentunnetta kokeneiden nuorten opintotoiveet toteutuivat ja uratoiveet 

vahvistuivat. 

Peruskoulu Peruskoulun jälkeen 

Koulutusperusta Yhteiskuntaan kiinnittyminen 

Haasteet 

Kamppailu 

Ratkaisut 

Uudet haasteet 

Kamppailu 

Ratkaisut 

Uudet haasteet 



20 
 

 
 

Eri koulutusasteiden kehittämiskohteita ovat erityispedagogisen ajattelun ja osaamisen 

vahvistaminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen, opiskelun ja oppi-

mista haittaavien vaikeuksien ja uhkaavien riskien varhaisen tunnistamisen ja puuttumi-

sen keinot, ryhmäkokoja koskevat ratkaisut, rakenteiden joustamattomuus, monipuoliset 

opiskelu- ja ohjausympäristöt sekä kiusaamisen ehkäiseminen. Taulukkoon 6 on koottuna 

nuoren elämänkulun haasteita, jotka ennakoivat toisen asteen ammatillisen koulutuksen 

etenemisen hidastumista tai keskeyttämistä sekä oppilaitoksen keinoja ehkäistä haasteita. 

 
Taulukko 6. Nuoren elämänkulun haasteet, jotka ennakoivat toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen etenemisen hidastumista tai keskeyttämistä (Aho & Mäkiaho 2014; Kuronen 
2010; Nurmi 2009; Vantaja 2005).   

Haasteet koulutusperustassa, 
jotka ennakoivat toisen asteen 
opintojen hidastumista tai kes-
keyttämistä 

Haasteet toisen asteen opiske-
lussa 

Oppilaitoksen keinoja vas-
tata toisen asteen opiskelun 
haasteisiin 

• kiusatuksi tuleminen 
• ryhmän ulkopuoliseksi jää-

minen ja yksinäisyys 
• kotitausta 
• kielteiset elämäntapahtumat 
• päihteiden käyttö 

 
 

• tukijoiden puute 
• tunnistamattomat opiskelu-

vaikeudet 
• luku- ja kirjoitusvaikeudet 
• heikko itsetunto  
• huonot koulukokemukset 
• päihde- ja mielenterveyson-

gelmat 
• opettajien huonot ohjaustai-

dot 
• yhteishaussa ensisijaisen ha-

kutoivepaikan tavoittaminen 
• oppilaitoksen joustavien ope-

tus- ja tenttijärjestelmien 
puuttuminen 

• yhteiskunnan rakenteet 

• ryhmäyttäminen 
• HOPS 
• luki- ja matematiikkaläh-

tötasotestit 
• verkostoyhteistyö  
• nivelvaiheissa opinto-oh-

jaus 
• varhainen puuttuminen 
• dialogisuus 
• autenttisuus 
• oppilaitoksen toiminnan 

joustavuus 
• onnistumiskokemukset 
• opettajan tietoinen  

kannustava dialogisuus 
 

 

Kuronen (2010) nostaa esille kolme peruskouluaikaisen syklin haastetta, jotka ennakoivat 

toisen asteen ammatillisen perustutkinto-opiskelun keskeyttämistä. Hänen tutkimukses-

saan merkittävimmäksi toisen asteen koulutuksesta syrjäytymisen riskitekijäksi nousi 

kiusatuksi tuleminen peruskoulussa. Kiusatut nuoret joutuvat käyttämään oikeutta olla 

poissa koulusta tai käyttäytyä väkivaltaisesti, koska he eivät tule kuulluksi tai nähdyksi 

kiusaamiskokemuksineen. Nuoret kokevat, ettei heidän ympärillään olevilla aikuisilla, 

vanhemmilla, opettajilla ja opiskelijahuollon edustajilla ole keinoja puuttua kiusaamiseen 

tai he jättävät sen tekemättä kokonaan. Nuoren tuen tarve määritellään ulkoapäin.  Toinen 

merkittävä koulutuksesta syrjäytymisen riskitekijä on ryhmän ulkopuoliseksi jääminen ja 

yksinäisyys. Haastateltavien kokemuksissa korostuivat ryhmän, yhteisön, ihmissuhteiden 
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ja kavereiden merkitys. Nuoret kokivat jääneensä ryhmässä ulkopuoliseksi arkuuden, 

alemmuuden tunteen, kiusaamisen, erilaisuuden tai sairauden vuoksi. Kolmas merkittävä 

koulutuksesta syrjäytymisen riskitekijä, joka nousi haastateltavien kertomuksesta, oli ko-

titaustan vaikutus sekä yllättävät haastateltavasta itsestä riippumattoman elämän käänteet, 

kuten läheisen kuolema. Haastateltavista suurin osa oli käyttänyt päihteitä yläasteen tai 

toisen asteen koulutuksen aikana. 

 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen määrällisissä tuloksissa erityisopis-

kelijoilla on todettu olevan keskimääräistä suurempi opintojen keskeyttämisriski. Toi-

sen asteen opintojen alussa opiskelijalle on laadittava henkilökohtainen opetussuunni-

telma (HOPS), jossa kartoitetaan opiskelijan peruskoulun lähtötiedot ja elämäntilanne 

(Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 29 a § (3.10.2014/787)). HOPS-prosessin 

yhteydessä toisen asteen oppilaitokset ovat ottaneet käyttöön erilaisia oppimisvalmiuk-

sia kartoittavia testistöjä esim. Niilo Mäki Instituutin lukivaikeuksien seulontamene-

telmä nuorille ja aikuisille (Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen & Aro 2004). 

HOPS-prosessin alussa ryhmänohjaajat, yhteistyössä opiskelijahuollon kanssa, haas-

tattelevat jokaisen aloittavan opiskelijan. HOPS-prosessin tuloksena laaditaan tarvitta-

essa erityisen tuen järjestämiseksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). HOJKS:n perustamista ohjaa erityisopetuksen siirtämisen pe-

rusteena olevat HOJKS-asiakirjaan merkittävät syyt. Erityisopetuksen siirtämisen pää-

töksen perusteeksi riittää lainsäädännössä määritetty syy; 

 

 ”Oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäai-

kaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Erityisopetuksella tar-

koitetaan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustu-

vaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelu-

järjestelyjä”. (630/1998 19 a § (20.3.2015/246).)  

 

Vuonna 2013 opetussuunnitelma perusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opis-

keli 21 091 HOJKS-opiskelijaa. Tämä on 16 prosenttia koko opiskelijamäärästä. Erityis-

opiskelijoista 59 prosenttia oli miehiä. (SVT 2014b.) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630#a20.3.2015-246
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630#a20.3.2015-246
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Tilastokeskus kerää koulutuksen järjestäjiltä HOJKS:ien perustamisen syyt luokiteltuna 

12 katekoriaan. Toisen asteen oppilaitokset käyttävätkin erityisopetuksen perusteen mää-

rittämisessä useimmiten Tilastokeskuksen luokittelua. Luokitteluvaihtoehdot 1–11 ovat 

diagnoosikeskeisiä oppimisvaikeuksiin ja terveydellisiin rajoitteisiin liittyviä.  Nämä 

diagnoosikeskeiset oppimisvaikeudet tunnistetaan toisen asteen opintojen alkuvaiheessa 

hyvin (Jauhola & Miettinen 2012, 80). Viimeinen vaihtoehto 12 on muu syy, joka edel-

lyttää erityisopetusta. Ammatillisen koulutuksen erityisopetustilastossa erityisopetuksen 

perusteiden luokat ovat vuodesta 2004 lähtien olleet seuraavat (SVT 2005): 

 

01. hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (esim. 

AD/HD tai ADD) 

02. kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dyslexia) 

03. vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen sopeutu-

mattomuus) 

04. lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuk-

sia) 

05. vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 

06. psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihde-

kuntoutujat) 

07. fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma, diabetes, epilep-

sia, syöpä) 

08. autismiin tai Asbergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 

09. liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvam-

mat, cp-oireyhtymä, lyhytkasvuisuus) 

10. kuulovamma 

11. näkövamma 

12. muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 
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Luokka 12 on yleisin erityisopetukseen siirtämisen syy peruskoulussa. Perusopetuksen 

7–9-luokkien erityisopetukseen siirretyistä opiskelijoista 30 prosenttia on luokiteltu tä-

hän kategoriaan. (SVT 2010.) Tilastokeskuksesta ei ole saatavilla vastaavia ammatilli-

sen koulutuksen tilastoja. Ammatillisessa koulutuksessa muu syy, joka edellyttää eri-

tyisopetusta, on todennäköisesti yhtä yleinen tai yleisempi peruste erityisopetukseen 

siirtämiselle kuin peruskoulussa. Toisen asteen ammatillisten opintojen alussa opiske-

lijan aikaisemmin tunnistamattomien opiskelunvaikeuksien perusteella tehtävät eri-

tyisopetuksen siirtopäätökset joudutaan tekemään usein ilman lääketieteellistä diag-

noosia. Näissä tapauksissa erityisopetuksen siirtopäätös kategorisoidaan luokkaan 12 

muu syy, joka edellyttää erityisopetusta.   

 

Nurmi (2009, 89–91) on selvittänyt toisen asteen opintojen hidastumista ja keskeyttä-

mistä aiheuttavia tekijöitä. Opiskelijat, joilla on tunnistamattomia ja hoitamattomia opis-

kelun haasteita, ovat suurimmassa opintojen etenemisen hidastumisriskissä. Toisen as-

teen ammatillisessa koulutuksessa oppimisvaikeuksien tunnistaminen ei takaa opiskelijan 

tarvitsemaa tukea. Ammatillisen koulutuksen alussa tehtävien oppimisvalmiuksia kartoit-

tavien testien perusteella annettu tuki toteutetaan yleisesti ja opettajalähtöisesti ilman dia-

logia oppijan kanssa. Tämän vuoksi opiskelijoilla on haasteellista sitoutua tukiopetuk-

seen. Opiskelijat eivät osallistu annettuihin tukitoimiin, jolloin peruskoulussa osaamiseen 

jääneet aukot jäävät paikkaamatta myös toisen asteen opintojen aikana. 

 

Toisen asteen moniongelmaisten opiskelijoiden huonot koulukokemukset ovat aiheutta-

neet heikon itsetunnon heidän oppimiskykyyn nähden. Ongelmien syynä tai seurauksena 

opiskelijalla on sosiaalisia tai mielenterveydellisiä ongelmia. Toisen asteen opettajien oh-

jaustaidot ovat puutteelliset ja he ovat haluttomia antamaan lisäohjausta. Arkipuheessa 

opettajat otaksuivat oppimisen ongelmien ja opintojen hidastumisen johtuvan poissa-

oloista. Yksilöllinen tukiopetus koettiin holhoavaksi ja laiskuutta lisääväksi ylimää-

räiseksi työksi. Oppilaitoksen jäykät järjestelmät eivät tarjoa riittävän joustavia opetus- 

ja tenttijärjestelyjä. Oppimisen tuen lisäksi hitaasti opiskelevilta puuttuu usein vanhem-

pien tarjoama sosiaalinen ja taloudellinen tuki. Tuen tarve korostui erityisesti silloin, kun 

nuori muutti opiskelupaikkakunnalle yksin asumaan. Nuoruuden elämänkulun vaiheessa 
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vapaa-ajan elämänalueeseen tulevat mukaan päihteet ja mielenterveysongelmat. (Kuro-

nen 2010, 324–325; Nurmi 2009, 89–91.) 

 

Useimmiten toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen riskitekijät pyritään tunnistamaan 

yksilössä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opiskelijoiden soveltuvuuden arviontiin 

on asetettu laki; Opiskelun soveltamattomuuteen ratkaisuja lainsäädäntö. Laki on astunut 

voimaan 1.1.2012. Lainsäädäntö sisältää ohjeet opiskeluoikeuden peruuttamista ja palaut-

tamisesta, opiskelijaksi ottamisen esteistä sekä huumausainetestauksesta ja kurinpitotoi-

mista. Laki antaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden puuttua tilanteisiin, jotka liit-

tyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Lain tarkoi-

tuksena on parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, ala-

ikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan 

oikeusturvaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)  

 

Opiskelijoiden keskeyttämisriskin tunnistamiseen on kehitetty erilaisia opiskelun moti-

vaatiotestejä.  Nuorten parissa työskentelevä henkilöstö voi käyttää oman huolensa tun-

nistamisen apuna huolen vyöhykkeistöjä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014). Opet-

tajat ja opiskelijahuolto ilmaisevat huolensa opiskelijasta, jonka jälkeen opiskelijan ym-

pärille kerätään opiskelijahuoltolain mukaisesti moniammatillinen tukiverkosto (Oppilas- 

ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013). Toisen asteen opiskelijan opintojen keskeyttämistä 

ennakoiviksi riskiominaisuuksiksi määritellään muun muassa heikko koulumenestys, ali-

suoriutuminen, alhainen koulutusmotivaatio, koulupudokkuus, aikaisemmat opiskelun 

keskeyttämiset ja koulutusvalintoihin liittyvät ongelmat (Alatupa 2007, 117). Nämä ris-

kitekijät ovat ne, jotka ulkopuolisen tarkkailijan, opettajan tai opiskelijahuollon on helppo 

tunnistaa opiskelijassa.  

 

Vuosina 2001 ja 2006 toisen asteen opinnot aloittaneista opiskelijoista on laadittu pitkit-

täistutkimus. Tässä seurantatutkimuksessa on selvitetty toisen asteen koulutuksen kes-

keyttämisen yleisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Toisen asteen opintojen keskeyttä-

jistä 5–6 prosentin syy on sairastuminen. Tämä osuus nuorista oli tutkimuksen seuranta-

ajalla siirtynyt eläkkeelle. (Aho & Mäkiaho 2014, 23.) Toisen asteen opintojen keskeyt-

täneiden opiskelijoiden taustatietojen pohjalta koulutuksen keskeytystä ennakoiva tekijä 
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on vanhempien sosioekonominen asema ja koulutustaso (Vantaja 2005, 411–415). Am-

matillisen peruskoulutuksen keskeyttämisriski on korkeampi, mikäli vanhemmilla on 

enintään keskiasteen tutkinto (Aho & Mäkiaho 2014, 41). Kolmasosa toisen asteen opis-

kelijoista, joiden perheen ylin koulutusaste on perusaste, keskeyttää opintonsa.  Jos per-

heen ylin koulutus oli opisto- tai korkea-aste, niin vastaava osuus on viidesosa.  Keskeyt-

tämisriski on myös korkeampi, mikäli vanhemmat kuuluivat sosioekonomisen aseman 

luokituksessa työntekijöihin tai luokkaan ”muut” (esim. työttömät, työvoiman ulkopuo-

lella olevat, tieto puuttuu). Toisen asteen tutkinnon läpäisevät muita todennäköisemmin 

yrittäjien ja alempien toimihenkilöiden lapset. (Stenström & Valkonen 2012, 54.) 

 

Keskeyttämistä ennakoiva tekijä on yhteisvalinnan hakutoivomusjärjestys suhteessa saa-

vutettuun opiskelupaikkaan. Mikäli ammatillisen peruskoulutuksen vuonna 2006 aloitta-

nut ei ollut tullut yhteisvalinnassa ensisijaisen toiveensa mukaan valituksi tai lainkaan 

hyväksytyksi, opintojen keskeyttämisen tai toisiin opintoihin siirtymisen riski oli noin 

kaksi kertaa yleisempää kuin niillä, jotka oli hyväksytty ensisijaisesti hakemaansa tutkin-

toon. Sen sijaan mikäli henkilö ei ollut osallistunut yhteisvalintaan, mutta kuitenkin aloit-

tanut opiskelun, nämä riskit eivät eronneet merkitsevästi ensisijaisen toiveensa mukaan 

valituksi tulleiden vastaavasta. (Aho & Mäkiaho 2014, 45.) Opiskelijoiden itse ilmoitta-

mana yleisin toisen asteen opinnoista eroamisen syy on väärä alavalinta (Arponen-Aalto-

nen 2012, 7). 

 

 

2.4 Nuorten syrjäytyminen  
 

Nuorisotakuun tavoitteena on nuorten ammatillisen osaamisen ja työelämävalmiuksien 

kehittäminen, nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, nuor-

ten työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen sekä nuorten syrjäytymiseen liittyvien te-

kijöiden tunnistaminen ja niihin varhainen puuttuminen (Pitkänen 2007, 1‒2). Nuorten 

kohdalla kyse on useimmiten syrjäytymisen vaarasta, ei syrjäytymisestä pysyvänä tilana.  
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Lämsän (2009, 2) mukaan nuoren varsinaisesti syrjäytyneeksi määrittelemiseen, on nuo-

ren elämässä täytyttävä seuraavat viisi ehtoa: 

 

1. elämäntilanteessa tapahtuva negatiivinen muutos tai muutoksen jälkeinen tila 

2. ulosajautuminen yhteiskunnan keskeisiltä toiminta-alueilta 

3. poikkeaminen normaalista, tietylle ikä- ja elämänvaiheelle tavanomaisesta tai 

ainakin laajasti hyväksytystä tilanteesta 

4. ongelmien kasaantuminen ja pitkittyminen niin, etteivät ne ole enää hallittavissa 

5. elämänhallinnan kadottaminen ja siihen liittyvä vieraantumisen kokeminen. 

 

Syrjäytyminen määritellään useimmiten ulkoapäin, jolloin jokin instituutio tai toimija 

määrittelee tietyn ihmisryhmän syrjäytyneeksi tai riskiryhmäksi. Ongelmaryhmiin pyri-

tään kohdentamaan korjaavia toimenpiteitä (Kuure 2001, 39). Yhteiskunta ja aikuiset 

määrittelevät keskimääräisen nuoruuteen kuuluvan elämäntilanteen ja tästä poikkeaviin 

tilanteisiin ja elämänkulkuihin halutaan tehdä korjaavia toimenpiteitä (Linnakangas & 

Suikkanen 2004, 31–32). Toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen rin-

nastetaan syrjäytymisuhkaan. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on 

ollut Opetushallituksen tapa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa osallistua tuki-

toimien kohdentamiseen syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Ohjelman tavoitteena on 

vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta 

tukemalla erityisesti niitä opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suu-

rempi ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta. Suo-

malaisessa yhteiskunnassa työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset 15–29-vuotiaat nuoret, 

joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta, määritellään syrjäytyneiksi (Myrskylä 

2011). 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään Anna-Liisa Lämsän (1999) laatimaa nuorten syrjäytymi-

sen ja selviytymisen Tikapuu-mallia (Taulukko 7). Tässä mallissa on neljä porrasta: sel-

viytyminen, karsiutuminen, marginaalisuus ja syrjäytyminen. Malli korostaa selviyty-

mistä, elämänhallintaa sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyyttä. Selviytymisessä nuoren 

omalla toiminnalla ja valinnoilla on merkitystä. 
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Taulukko 7. Nuoren syrjäytymisen uhat ja selviytymisen mahdollisuudet. Kurosen (2010, 
56–58) mukaelma Lämsän (1999, 51) Tikapuu-mallista.  

 

Toisen asteen oppilaitokset ovat keskeisessä asemassa turvaamassa kasvattajina nuorten 

kehittymistä ja hyvinvointia. Koulutus on kuitenkin vain yksi nuoren elämän osa-alueista. 

Nuoren kannalta oppilaitoksen ulkopuoliset syrjäytymisen riskitekijät tai hyvinvointia ja 

integraatiota edistävät tekijät voivat olla keskeisiä ja vaikuttaa opiskelun etenemiseen. 

Opiskelun keskeyttämisestä huolimatta nuoren elämän muut osa-alueet voivat turvata 

Selviytyminen  
• Nuori saa omalle kasvulleen aineksia eri toimintaympäristöissä 
• Nuori selviytyy omien voimavarojensa ja lähiyhteisöltä sekä yleiseltä palvelujärjestelmältä saa-
mansa tuen turvin 
• Nuori kykenee muuttamaan käytössään olevat resurssit hyvinvoinniksi 
• Nuori sopeutuu kouluun, hallitsee tehtävänsä ja kokee kuuluvansa yhteisöön 
• Nuoren identiteettiin liittyy tulevaisuudensuunnitelmia ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin 
• Nuori on integroitunut yhteiskuntaan 
Karsiutuminen 
• Nuorella on elämänmuutoksista johtuvia lyhytaikaisia tai vähäisiä hyvinvointipuutteita ja niistä joh-
tuvia tuen tarpeita 
• Nuori täydentää voimavarojaan tai korvaa resurssipuutteitaan yleisillä palveluilla. 
• Nuoren elämäntilanteet aiheuttavat lähiyhteisön ja/tai viranomaisten huolestumisen 
• Nuoren kasvuolosuhteissa on puutteita ja nuoren toiminta näyttää vaarantavan hänen terveen ja 
tasapainoisen kehityksensä 
• Nuori tai hänen perheensä kuuluu johonkin riskiryhmään 
• Nuorta tai hänen vanhempiaan kasvatetaan palvelujärjestelmän taholta niin, ettei hän putoaisi 
• Nuoren ongelmia yritetään ratkaista 
• Nuori voi sekä selviytyä että syrjäytyä 
Marginaalisuus 
• Nuoren mahdollisuudet vaikuttaa omaan tilanteeseen ovat rajoittuneet 
• Nuorella tai hänen perheellään on kasautuneita tai pitkittyneitä sosiaalisia ongelmia, jotka eivät ole 
hallittavissa 
• Nuorella on ongelmia suhteessa yhteisöön  
• Nuori leimautuu poikkeavaksi ongelmatapaukseksi ja hänen itsemääräämisoikeutensa rajoittuu 
• Nuorta ohjataan ja kontrolloidaan sekä rajoitetaan ei-toivottua käyttäytymistä 
• Nuorta kohtaan valmistellaan erityistoimenpiteitä (esim. koulupoissaolojen seuranta, toimeentulo-
tuen käytön seuranta) 
• Nuori suhtautuu kielteisesti oman toimintansa kontrollointiin eikä suostu ottamaan vastaan itseensä 
liitettyä leimaa 
• Nuoren identiteetti määrittyy sivulliseksi, hänen itsetuntonsa heikkenee ja epäonnistumiset toistuvat 
Syrjäytyminen 
• Nuori on ainakin osittain kotikasvatuksen ja koulun yleisopetuksen ulkopuolella eivätkä avohuollon 
tukitoimenpiteet riitä 
• Nuori on täysin riippuvainen yhteiskunnan tuesta ja erityispalveluista (=pysyvä kompensaatio, esim. 
huostaanotto, erityisluokka, toimeentulotuki) 
• Nuorelle annetaan erityispalveluilla hänen ongelmistaan huolimatta mahdollisuus selviytymiseen ja 
estetään uloslyönti (esim. putoaminen koulutuksesta) 
• Nuori on yhteiskunnasta segregoitunut, mutta tavoitteena on normaaleihin sosiaalisiin verkostoihin 
integroituminen 
• Nuoren ongelmat on siirretty muiden hoidettaviksi 
• Nuoren identiteetti määrittyy syrjäytyneeksi 
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nuoren hyvinvoinnin ja integroida yhteiskuntaan. Taulukkoon 8 on koottuna eri tutkimuk-

sissa esiteltyjä nuorten hyvinvointia ja integraatiota sekä syrjäytymistä ilmentäviä teki-

jöitä. Taulukon pohjana on käytetty Laurinkarin ja Niemelän (1999, 4) jaottelua syrjäy-

tymisen muotojen tekijöistä. Taulukon käsitteet ovat muunnettu nuoruuden elämänvai-

heen mukaisiksi. 

 

Taulukko 8. Syrjäytymisen muodot ja prosessin osatekijät (Laurinkari & Niemelä 1999, 
4). 

 NUOREN HYVINVOINTIA JA 
INTEGRAATIOTA EDISTÄVÄT 
TEKIJÄT 

SYRJÄYTYMISTÄ EDISTÄVÄT 
TAI ILMENTÄVÄT TEKIJÄT 

VÄESTÖLLISET TEKIJÄT 
JA KOTITALOUDEN  
RAKENNE 

• ikä, sukupuoli ja siviilisääty 
• huoltajuus ja huollettavuus 
• kansalaisuus ja uskonto jne. 

TERVEYS • opiskelu- ja toimintakykyisyys 
• hoito ja kuntoutus 

• sairaus, vamma ja opiskeluky-
vyttömyys 

• hoidosta syrjäytyminen 
ELÄMÄNKAARI JA  
ELÄMÄNKULKU 

• myönteiset elämäntapahtumat 
elämän eri vaiheissa 

• kielteiset elämäntapahtumat elä-
män eri vaiheissa 

KOULUTUS JA  
YHTEISKUNNALLINEN 
ASEMA 

• opiskelupaikka 
• hyvä ammatti ja arvoasema 

• heikko peruskoulumenestys 
• ei opiskelupaikkaa tai opinnot 

ovat vaarassa keskeytyä 
SOSIAALISET SUHTEET • kotitausta ja perhe 

• ystävyys- ja naapuriverkosto 
• sosiaalinen tukiverkosto 

• tukijoiden puute 
• yksinäisyys 
• laitoshoitoon joutuminen 

ASUMINEN JA 
ALUEELLISUUS 

• keskusalueet 
• laadukas asuminen 

• syrjäinen asuminen, kehno 
asunto 

• asunnottomuus 
TALOUS JA TYÖELÄMÄ 
SEKÄ SOSIAALITURVA  

• riittävät tulot 
• riittävä sosiaaliturva 

• taloudellisen tuen puute 
• vajeet tuloissa, ylivelkaisuus 
• heikko sosiaaliturva 

YHTEISÖLLISYYS JA 
YHTEISKUNTAAN  
KIINNITTYMINEN 

• osallistuminen 
• edunvalvonta 

• osallistumattomuus 
• ei edunvalvontaa, ei järjestöä 

KULTTUURI JA  
HARRASTUKSET  
(VAPAA-AIKA) 

• arvojen ja normien sisäistämi-
nen 

• sopeutuneisuus 
• myönteiset kehittävät harrastuk-

set 

• arvojen ja normien sisäistämät-
tömyys 

• sopeutumattomuus, rikokset 
• harrastusten puute, vieraantu-

neisuus 
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3. Tutkimuksen toteutus  
 

 

Tässä luvussa perustellaan valitut tutkimusmetodit sekä esitellään aineiston hankinta- ja 

analyysimenetelmät. Tämän tutkimuksen tutkimusprosessin vaiheet ovat esiteltynä kuvi-

ossa 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 2. Tutkimusprosessin vaiheet 
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Tutkimussuunnitelma:  
tutkimus- ja aineistonhankintamenetelmät 

sekä niiden toteuttamissuunnitelmat           

Tutkimusaiheen määrittely 

Teoriaan perehtyminen 

Tutkimuskysymykset 

Tutkimuslupahakemus 

Aineistonhankinta; teema-
haastattelut 

Aineiston analysointi 

Tutkimustulokset ja vir-
hearviointi 

Yhteenveto ja  
tulosten hyödynnettävyys 
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Tämän tutkimuksen suunnittelu aloitettiin tutkimusaiheen määrittelyllä. Tutkimusaiheen 

valintaan vaikutti tukijan työkokemuksen kautta herännyt mielenkiinto toisen asteen am-

matillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.  

Tutkijan tavoitteena on tutkimuksen avulla tuoda opiskelijoiden kokemukset osaksi op-

pilaitoksen kehittämistyötä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelman tulee olla 

tutkittavissa oleva sekä rajattu ja selkeä. Samalla tutkimusongelman tulisi olla kyllin ylei-

nen, jotta se sallisi tutkimuksen joustavan toteutuksen (Hirsijärvi 2004, 75–79). Tämän 

tutkimuksen aiheen rajaamisessa käytetiin aikaisempia määrällisiä tutkimustuloksia am-

matillisen koulutuksen läpäisystä sekä Suomen ja Pohjoismaiden virallisia ammatillisen 

koulutuksen tilastollisia tunnuslukuja (Koramo & Vehviläinen 2015; SVT 2015; Norden 

Statbank 2016b). Tutkimuksen aiheen rajaus ja kohdejoukko tarkentuivat teoriaan pereh-

tymisen yhteydessä. Samalla määritettiin alustavat tutkimuskysymykset. Laadullisessa 

tutkimuksessa alustavat tutkimuskysymyksen auttavat fokusoimaan tutkimusta. Tutki-

muskysymykset voivat muuttua ja tarkentua tutkimuksen kuluessa. Tutkimuksen teon 

liian aikaisessa vaiheessa määritetyt tutkimuskysymykset voivat rajata oleelliset teoriat 

tai kokemukset tutkimuksen ulkopuolelle. (Järvenpää 2006.) Tässä tutkimuksessa tutki-

muskysymykset laadittiin teoriaan perehtymisen vaiheessa ja ne pysyivät muuttumatto-

mina tutkimusprosessin seuraavissa vaiheissa. Sen sijaan teoriaan perehtymistä täyden-

nettiin aineiston analysoinnin sekä tutkimustulosten käsittelyvaiheissa. 

 

Seuraavassa vaiheessa laadittiin tutkimussuunnitelma, joka sisälsi tutkimuksen tavoittei-

den ja viitekehyksen määritykset sekä tutkimus- ja aineistonhankintamenetelmien valin-

nat toteuttamissuunnitelmineen. Tutkimussuunnitelman pohjalta laadittiin tutkimuslupa-

hakemus, joka hyväksytettiin ennen teemahaastatteluiden toteuttamisen aloittamista. Tee-

mahaastatteluiden toteuttaminen kuvataan luvussa 3.2. Aineiston analyysissä käytettiin 

teemoittelussa hyväksi aikaisempia tutkimusten tuloksia sekä Tilastokeskuksen määritte-

lemiä luokitteluja. Aineiston analyysin vaiheet ovat kirjoitettu auki luvussa 3.3. 

 

Tutkimustuloksen esitetään omana kokonaisuutena luvussa 4. Tutkimuksen virhearvio on 

sisällytetty lukuun 5. Tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi tutkielmassa on kuvattu 

tukijan positio sekä kirjoitettu näkyväksi tutkimusprosessin, aineiston hankinnan sekä 

analyysin vaiheet.  
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3.1 Tutkimusmetodi 
 
Tämän tutkimuksen aineiston hankkimiseen ja analysointiin on valittu laadullisen tutki-

muksen toteuttamisen menetelmät. Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä ovat tutkitta-

vien kokemukset (Puusa & Juuti 2011, 48).  Tässä tutkielmassa määritetään sosiaali-, 

terveys- ja liikuta-alan opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa miesopiskelijoiden 

opiskelun haasteita ja niiden ratkaisuja opiskelijoiden kokemusten perusteella. Tutkimuk-

sen kohdejoukoksi on rajattu tietty ryhmä, jonka kokemukset pyritään kuvaamaan ja ym-

märtämään. Tutkimus on tapaustutkimus, joten tuloksia ei voida tilastollisesti yleistää. 

(Laine, Bamberg & Jokinen 2007).  

 

Laadullinen tutkimusaineisto voidaan kerätä monella tapaa. Yhteistä laadullisen tutki-

muksen aineistoille on niiden kerääminen todellisissa konteksteissa ja tilanteissa (Järven-

pää 2006). Haastattelu tutkimusmenetelmänä sopii aiheeseen, jossa tietojen keruun koh-

teena on ihmisen näkyvä käyttäytyminen tai hänen tajuntansa sisältö (Järvinen & Järvinen 

2011, 145). Haastattelutilaisuuksien on oltava ennalta suunniteltuja. Haastattelut toteute-

taan haastattelijan aloitteesta ja ohjauksessa. Haastattelijan tulee olla tutustunut tutkimuk-

sen kohteeseen sekä käytännössä että teoriassa. Tavoitteena on, että haastatteluissa saa-

daan luotettavaa tietoa tutkimusongelman kannalta keskeisistä aiheista. Haastatteluiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa yleisiä hyviä tieteellisiä käytänteitä (Tut-

kimuseettisen neuvottelukunta 2002). Haastateltavan antamia tietoja käsitellään luotta-

muksellisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 43.) 

 

Tässä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmäksi on valittu teemahaastattelu. Teemahaas-

tattelussa käydään keskustellen läpi ennalta suunniteltuja teemoja. Tutkijalla tulee olla 

oletus ja tieto ilmiöstä, jonka pohjalta hän laatii alustavat teemat ja haastattelurungon sekä 

valitsee haastattelun kohdejoukon. Teemahaastattelussa aiheiden käsittelyjärjestys on va-

paa, eikä kaikkien haastateltavien kanssa keskustella kaikista teemoista samassa laajuu-

dessa. Teemahaastattelujen vapaamuotoisuus antaa oikeuden haastateltavien puheelle.  

Teemahaastattelut tuovat esille ihmisten toiminnalle antamat tulkinnat ja merkitykset. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)   
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Tämän tutkimuksen teemahaastatteluiden analyysimenetelmänä käytetään teemoittelua. 

Teemoittelun perusteena käytetään aikaisempia tutkimusten tuloksia sekä Tilastokeskuk-

sen määrittelemiä luokitteluja. Aineiston analyysi ei suoraan perustu mihinkään teoriaan, 

mutta yhteydet aikaisempien tutkimustulosten ja Tilastokeskuksen määrittelemiin luokit-

teluihin on havaittavissa. Tämän perusteella tutkimus on teoriasidonnainen tutkimus. 

Teoriasidonnaisessa tutkimuksessa aineistosta tehdyille löydöksille esitetään tulkintojen 

tueksi teoriasta selityksiä ja vahvistusta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

 

3.2 Teemahaastattelu 
 

Tutkimuksen aineistona ovat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan perustutkinnossa opiske-

levien valmistumisvaiheessa olevien miesopiskelijoiden (N=7) teemahaastattelut. Tutkit-

tavien profiilit ovat esiteltynä liitteessä 1. Suomessa toisen asteen sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-alan opinnoissa miesopiskelijoiden opintojen läpäisy on heikointa Lapin maa-

kunnan alueella (luku 2.1). Haastattelut toteutettiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 

opiskelijoille. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on Lapin maakunnan alueen opiskeli-

jamäärältään suurin toisen asteen koulutuksen järjestäjä. Ammatillisissa perustutkin-

noissa toteutunut painotettu vuosiopiskelijamäärä oli 3110 opiskelijaa vuonna 2015. Tut-

kimuslupahakemuksen (liite 2) hyväksynnän antoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 

johtaja. Haastattelut toteutettiin kevään 2016 aikana. Kaikille kohdejoukkoon kuuluville 

lähetettiin sähköpostitse tieto mahdollisuudesta osallistua tutkimushaastatteluun. Pelkän 

sähköpostiviestin perusteella tutkimukseen ei ilmoittautunut vapaaehtoisia. Yksi syy tä-

hän oli se, että valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat hankkivat osaamistaan opintojen 

loppuvaiheessa pääsääntöisesti työssäoppimispaikoissa. Tämän lisäksi moni kohdejouk-

koon kuuluva teki töitä opiskelun ohella. Kohdejoukkoon kuuluvat seitsemän haastatte-

luun osallistunutta tavoitettiin oppilaitoksen sivuilla julkisesti saatavilla olevien lukujär-

jestyksien avulla. Lukujärjestysten perusteella pystyttiin määrittämään kohdejoukkoon 

kuuluvien valmistuvien ryhmien lähiopetuspäivät. Haastatteluiden sopimiseksi otettiin 

yhteyttä ryhmiä opettaviin opettajiin ja tiedusteltiin mahdollisuutta käydä päivän aikana 
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henkilökohtaisesti pyytämässä kohdejoukkoon kuuluvia vapaaehtoisia tutkimushaastat-

teluun. Opettajat tarjosivat opiskelijoille mahdollisuuden osallistua oppitunneilta haastat-

telutilaisuuksiin. Suurin osa haastatteluista ajoittui lähiopetuspäivien pidemmille tauoille.  

 

Haastattelut suoritettiin oppilaitoksen kokoustiloissa. Tilat olivat sopivat yksilöhaastatte-

luiden järjestämiseksi. Ympäristö oli opiskelijoille tuttu ja asettautuminen tilaan oli luon-

tevaa. Haastattelut äänitettiin puhelimeen ladattavalla nauhoitusohjelmalla äänitiedos-

toksi. Yksittäisen haastattelun kesto oli noin 30 minuuttia.  Haastattelut aloitettiin esitte-

lemällä haastattelusuostumuslomake (liite 3) ja pyytämällä vapaaehtoista suostumusta 

haastatteluun. Haastateltavat antoivat suostumuksensa allekirjoittamalla haastattelulo-

makkeen. Taustatietoina kaikilta haasteltavilta kerättiin ikä, opinto-aika toisen asteen 

opinnoissa, erityisopiskelijastatus, perhetiedot sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 

koulutuksen suorittaneet perheenjäsenet/sukulaiset/kaverit. Haastatteluteemat nousevat 

aikaisempien tutkimustulosten perustella määritetyistä nuoren elämänkulun haasteista, 

jotka ennakoivat toisen asteen ammatillisen koulutuksen etenemisen hidastumista tai kes-

keyttämistä (Aho & Mäkiaho 2014; Kuronen 2010; Nurmi 2009). Teemahaastattelun 

runko on liitteessä 4. Kaikille haastateltaville teemahaastattelun pääteemat olivat: perus-

kouluaika, toisen asteen opintoihin hakeutumisen vaihe, sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alan opiskeluaika sekä tulevaisuuden suunnitelmat.  Yli 20-vuotiaana opintonsa aloitta-

neilla haastatteluissa lisäteemana oli elämäntilanne ennen sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alan opintojen aloittamista.  

 

Jokainen haastattelu eteni yksilöllisesti. Osa haastateltavista halusi heti tutkimuksen ta-

voitteen kuultuaan kertoa itsestään ja omista kokemuksistaan sosiaali-, terveys- ja lii-

kunta-alan opinnoissa. Lähes kaikki haastateltavat halusivat ensin kertoa tulevasta val-

mistumisestaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Näissä haastatteluissa haastateltavia 

pyydettiin täydentämään kertomustaan vain niistä teemoista, jotka haastattelurungosta 

olivat vielä käsittelemättä. Ainoastaan kaksi haastattelua eteni haastattelurungon mukai-

sessa järjestyksessä.   

 

Valmistuvien opiskelijoiden haastatteluaikojen sopiminen oli haasteellista. Oppilaitoksen 

käytännöissä näkyi joustavien opintopolkujen toteutuminen. Haastateltavat valmistuivat 
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oman henkilökohtaisen opintopolkunsa (HOPS) mukaisesti eri ajankohtina. Haastatelta-

vien valmistuminen sijoittui aikavälille helmikuusta toukokuuhun 2016.  

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on mahdollista 

opiskella hiusalan, kauneudenhoitoalan, liikunnanohjauksen sekä sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinnoissa. Tässä tutkielmassa ei eritellä haastateltavien perustutkintoja. Kaikista 

haastateltavista käytetään nimitystä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijat. Tähän 

on perusteluna se, että osasta perustutkinnoista valmistuu kevään 2016 aikana yksittäisiä 

miespuoleisia opiskelijoita. Erittely voisi vaarantaa haastatteluihin osallistuneiden tun-

nistettavuuden.  Erittely ei ole tutkimusongelmaan vastauksen määrittämisen kannalta 

välttämätön tieto. Erittely olisi antanut mahdollisuuden tutkia perustutkintojen erityispiir-

teitä. Tässä tutkimuksessa perustutkintojen erityispiirteet ja perustutkintojen välinen ver-

tailu on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.    

 

Haastateltavat edustivat sukupuolivähemmistöön koulutusalalla kuulumisen lisäksi myös 

kahta muuta Läpäisyn tehostamisohjelman määrällisten tulosten perusteella määritettyjä 

keskeyttämisriskiryhmää; ikäluokka 20–24 ja erityisopiskelijat (Koramo & Vehviläinen 

2015). Haastateltavista kolme oli aloittanut sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnot 

suoraan peruskoulun tai lukion jälkeen. He olivat olleet opinnot aloittaessaan 16–19-vuo-

tiaita. Haastateltavista neljä oli aloittanut opintonsa yli 20-vuotiaana. Heistä kolme kuului 

Läpäisyn tehostamisen keskeyttämisen riskiryhmään ikäluokka 20–24 -vuotiaat. Yli 20-

vuotiaana opinnot aloittaneilla oli takanaan ylioppilastutkinto, aikaisempi ammatillinen 

koulutus tai keskeytynyt ammatillinen koulutus. Kaikki yli 20-vuotiaana opintonsa aloit-

taneet olivat ennen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintoja kokeneet työttömyyttä tai 

sen uhkaa.  Haastateltavista kahdella oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintojen ai-

kana tehtynä erityisen tuen päätös; henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). Tässä tutkielmassa haastateltavien luokittelu perustietojen poh-

jalta pidetään yleisellä tasolla. jotta haastateltavien tunnistettavuus ei vaarannu. Tarkempi 

erittely olisi vaatinut haastattelujen toteuttamista vähintään kahden vuoden aikana.  Eri-

tyisen tuen päätös on salassa pidettävä tieto. Tutkijan velvollisuus on huolehtia, että eri-

tyisen tuen päätöstä ei pystytä yhdistämään yksittäisiin tutkimushaastatteluun osallistu-

neisiin opiskelijoihin esimerkiksi iän ja suoritetun perustutkinnon perusteella.   
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3.3 Aineiston analyysi 
 

Tutkimusaineistona ovat nuorisopuolen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan peruskoulutuk-

sesta valmistuvien miesopiskelijoiden teemahaastatteluista litteroidut kertomukset. Tut-

kimukseen haastateltiin 7 miesopiskelijaa. Jokainen haastattelu nauhoitettiin äänitiedos-

toksi. Yksittäisten haastatteluiden äänitiedoston kesto oli noin 30 minuuttia. Yhteensä 

nauhoitettua äänitiedostomateriaalia oli 3 tuntia 30 minuuttia.  Haastattelutilanteessa nau-

hoitetut äänitiedostot litteroitiin sanasta sanaan tekstitiedostoksi. Tekstitiedostot sisältä-

vät anonymisoidut kertomukset. Tekstitiedostoksi muunnettujen yksittäisten kertomusten 

laajuus on noin kolme sivua fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. Yhteensä tekstitiedoksi 

muunnettua aineistoa on 21 sivua fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. Aineiston avulla mää-

ritetään opiskelijoiden kokemat toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen 

riskitekijät heidän elämänkulussaan sekä tekijät, jotka ovat mahdollistaneet opintojen 

edistymisen. 

 

 Kohdejoukon kokemia toisen asteen opiskelun keskeyttämistä ennakoivia haasteita ja 

niiden ratkaisuja reflektoidaan nuoren elämänkulun malliin (Kuronen 2010, 67). Tutki-

mustuloksia tulkitaan keskeisesti toisen asteen oppilaitoksen näkökulmasta. Aineiston en-

simmäisessä käsittelyvaiheessa kertomuksista poimittiin vastaukset analyysikysymyk-

siin. Tutkimusaineiston analyysikysymykset ovat: 

 

1. Mitä haasteita opiskelija on kohdannut? 

2. Miten haasteet ovat ratkenneet? 

3. Kuka/ketkä mainitaan tukijoiksi? 

4. Mitä opiskelu on antanut? 

5. Missä saatuja taitoja on hyödynnetty? 

6. Mitä ilon tai oivalluksen tilanteita on ollut? 

 

Analyysikysymyksistä ja niiden vastauksista laadittiin kahden sarakkeen muodostama 

taulukko. Analyysikysymykset sijoittuvat taulukon vasemmanpuoleiseen ja aineistosta 

analyysikysymyksiin kohdennetut vastaukset oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Aineisto 
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käytiin läpi käyttäen vuorotellen jokaista analyysikysymystä. Analyysikysymykset koo-

dattiin eri väreillä. Värikoodauksen avulla aineistosta värjättiin kohdat, joista vastaukset 

oli poimittu kuhunkin analyysikysymykseen. Tässä ensimmäisessä taulukointivaiheessa 

haastateltavien vastaukset pidettiin kuhunkin kohtaan erillisinä. Tämä toteutettiin nume-

roimalla eri haastattelujen aineistot 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7.  Jokaisen aineistosta taulukkoon 

poimittujen analyysikysymyksen vastauksien perään merkittiin suluissa aineistonnumero.  

 

Aineiston toisessa käsittelyvaiheessa käsiteltiin analyysikysymysten vastauksia. Aineisto 

oli perusteltua jakaa kahteen ryhmään: alle 20 -vuotiaana ja yli 20 -vuotiaana sosiaali-, 

terveys- ja liikunta-alan opinnot aloittaneisiin.  Näiden kahden ryhmän koulutukselliset 

elämänkulut poikkesivat toisistaan. Alle 20 -vuotiaana opinnot aloittaneet tulivat sosiaali-

, terveys- ja liikunta-alan opintoihin suoraan peruskoulusta tai lukio-opinnoista. Yli 20 -

vuotiaana sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnot aloittaneilla oli takanaan aikaisempi 

ammatillinen koulutus tai keskeytyneet ammatilliset opinnot sekä armeija. Yli 20 -vuoti-

aille teemahaastattelurungossa on ylimääräinen teema; elämäntilanne ennen sosiaali-, ter-

veys- ja liikunta-alan opintoja. Näiden kahden ryhmän kokemuksista sosiaali-, terveys- 

ja liikunta-alan opinnoista löytyi eroavaisuuksia. Joiltakin osin näiden ikäryhmien haas-

teet ja ratkaisut olivat yhteneviä, mutta niille annettiin erilaisia merkityksiä. Analyysiky-

symyksistä ja niiden vastauksista koostuvan taulukon perusteella molemmille ikäryhmille 

laadittiin taulukon 9 mukainen jaottelu koetuista haasteista ja niiden ratkaisuista.   

 
Taulukko 9. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelevien miesopiskelijoiden opiske-
lun haasteet ja niiden ratkaisut. 
Haasteet Ratkaisut 
 
Mitä haasteita opiskelija on kohdannut? 
 
 

Miten haasteet ovat ratkenneet? 
Kuka/ketkä mainitaan tukijoiksi? 
Mitä opiskelu on antanut? 
Missä saatuja taitoja on hyödynnetty? 
Mitä ilon tai oivalluksen tilanteita on ollut? 

 

Aineistossa esiintyvät kohdatut haasteet ovat vasemmassa sarakkeessa ja haasteiden rat-

kaisuihin vastaavat analyysikysymysten vastaukset oikeassa sarakkeessa. Haasteet sarak-

keessa ovat vastukset analyysikysymykseen; mitä haasteita opiskelija on kohdannut?  

Ratkaisusarakkeeseen aineistosta ovat haettuna vastaukset analyysikysymyksiin; miten 

haasteet ovat ratkenneet, kuka/ketkä mainitaan tukijoiksi, mitä opiskelu on antanut, missä 
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saatuja taitoja on hyödynnetty sekä mitä ilon tai oivalluksin tilanteita on ollut. Tämän 

luokittelun jälkeen haasteet ja ratkaisut teemoitettiin isommiksi kokonaisuuksiksi. Sa-

malla analyysikysymysten vastauksista poistettiin erillisiin kertomuksiin viittaava nume-

rointi. Taulukossa 10 on alle 20 -vuotiaana ja taulukossa 11 yli 20 -vuotiaana opintonsa 

sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla aloittaneiden miesopiskelijoiden kokemat haasteet ja 

niiden ratkaisut.  
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Taulukko 10. Alle 20 -vuotiaana opintonsa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla aloittanei-
den miesopiskelijoiden opiskelun haasteet ja niiden ratkaisut 
Haasteet Ratkaisut 
Työssäoppiminen  

• vastenmieliset työtehtävät 
• vuorovaikutus ja väärin ym-

märretyksi tuleminen 
• puutteellinen ohjaaminen 
• arviointi 
• pakkotahtisuus 
• kulkuyhteydet 

 
Oppimisen haasteet  

• opiskelun erilaisuus verrattuna 
peruskouluun: tentteihin val-
mistautuminen ja kirjalliset 
tehtävät 

• oppimisvaikeudet 
• turhauttavuus (liian helppoa) 

 
Terveydelliset haasteet 

• uupumus 
• ammatin harjoittamista rajoit-

tava terveydellinen haaste 
• tarkkaavaisuus ja keskittymis-

vaikeudet 
 
Opiskelun haasteet  

• negatiiviset elämäntapahtumat 
• opettajien suhtautuminen (syr-

jintä/väheksyntä) 
• turhauttavuus (liian helppoa) 
• epävarmuus opintojen jatkosta  
• kaverit koulun edelle 
• ajankäytön hallinta 
• itsenäistymisen ja aikuistumi-

sen haaste 
• selittämättömät poissaolot 
• aikaisemmat kiusaamiskoke-

mukset 
• epäreilu kohtelu 
• opiskeluryhmän hajanaisuus 
• huono ryhmähenki 
• oma rooli ryhmän jäsenenä 

 

Elämäntilanne 
• tahtotila itsenäistyä ja kantaa vastuuta omista opin-

noistaan 
• lapsuuden perheen taloudellinen ja henkinen tuki 
• haaveena työllistyminen ja oman perheen perusta-

minen ja elättäminen 
• työllistyminen 

 
Oma toiminta, sinnikkyys ja motivaatio 

• ammattitaidon/pätevyyden alalle saaminen 
• tahtotila saada ammatillinen pätevyys samalta alalta 

kuin vanhemmat/sisarukset/kaverit 
• mahdollisuus työllistyä 
• haaveet jatko-opinnoista 
• alan harrastaminen myös vapaa-aikana 

 
Oppimisen haasteet 

• oma sinnikkyys 
• tunnistaminen (lähtötasotestit, peruskoulun koulu-

menestys) 
• pienryhmäopetus 
• osaamisen tunnistamiset 
• yksilölliset opintopolut (HOPS, HOJKS) 
• henkilökohtainen ohjaus ja tukiopetus 
• vanhemmat 
• opiskelukaverit 

 
Vahva itsetunto 

• perheen tuki 
• sukupuoli vahvuutena 
• positiivinen palaute asiakkailta/ohjaajalta/opetta-

jalta 
• onnistumisen ja oppimisen kokemukset 
• ammatti-identiteetti/pätevyys 

 
Tukijat 

• minä itse ja oma toimintani 
• perheen tuki (lapsuuden perhe) 
• alalla työskentelevät sukulaiset (vanhemmat, 

vaimo, muut sukulaiset ja kaverit) 
• työssäoppimispaikat ja ohjaajat 
• yksittäiset opettajat/opinto-ohjaaja 
• opiskelijaterveydenhuolto 
• kaverit 
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Taulukko 11. Yli 20 -vuotiaana opintonsa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla aloittanei-
den miesopiskelijoiden opiskelun haasteet ja niiden ratkaisut. 

Haasteet Ratkaisut 
Ennen sosiaali-, terveys- ja liikunta-
alan opintoja 
 
Epäonnistunut alavalinta ja työttömyys 
tai uhka työttömyydestä 

• väärä alavalinta 
• ammatinvalinnan ohjaus 
• keskeytyneet opinnot 
• työllistymisen haaste 
• työttömyys  
• päihteet 
• parisuhde 

 
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 
opinnot 
 
Työssäoppiminen  

• yksitoikkoisuus 
• vastenmieliset työtehtävät 

 
Oppimisen haasteet  

• oppimisvaikeudet 
• turhauttavuus (liian helppoa) 

 
Opiskelun haasteet  

• opettajien suhtautuminen 
(kohderyhmän huomioiminen 
aikuisina) 

• turhauttavuus (liian helppoa) 
• epävarmuus opintojen jatkosta  
• oma persoona 
• keskittymisvaikeudet 
• ryhmään kiinnittyminen 
• haasteet kulkuyhteyksissä 

 
 

Ennen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintoja 
 
Elämänkokemuksen karttuminen ja tahtotila työllistyä 

• varusmiespalvelus 
• työvoimapalvelut 
• ammatinvalinnan ohjaus 
• harrastukset 
• työharjoittelu 
• oma aktiivinen toiminta ja asioista selvää ottaminen 
• uudelleen kouluttautuminen 

 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnot 
 
Elämäntilanne 

• itse perustetun perheen tai lapsuuden perheen tuki 
ja turva 

• taloudellinen turva 
 
Oma toiminta, sinnikkyys ja motivaatio 

• ammattitaidon/pätevyyden alalle saaminen 
• mahdollisuus työllistymiseen 
• työllistyminen 
• haaveet jatko-opinnoista 

 
Oppimisen haasteet 

• tunnistaminen (lähtötasotestit) 
• pienryhmäopetus 
• osaamisen tunnistamiset 
• yksilölliset opintopolut (HOPS) 

 
Vahva itsetunto 

• positiivinen palaute asiakkailta/ohjaajalta/opetta-
jalta 

• harrastukset 
• liikunnallisuus 
• itsensä vertaaminen muihin alalla opiskeleviin   
• sukupuoli vahvuutena 

 
Tukijat 

• minä itse ja oma toimintani 
• perheen tuki (lapsuuden perhe tai itse perustettu) 
• alalla työskentelevät sukulaiset (vanhemmat, 

vaimo, muut sukulaiset ja kaverit) 
• työssäoppimispaikat ja ohjaajat 
• yksittäiset opettajat/opinto-ohjaaja 
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4. Tulokset 
 

 

Tutkimushaastattelun kohdejoukkona olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistu-

vat miesopiskelijat. Haastateltavat olivat kokemustensa perusteella jaettavissa kahteen 

ryhmään: alle 20 -vuotiaana ja yli 20 -vuotiaana sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnot 

aloittaneisiin. Haastateltavista alle 20-vuotiaana opinnot aloittaneisiin kuuluivat: Elias, 

Matias ja Aapo. Yli 20-vuotiaana opinnot aloittaneisiin kuuluivat: Teemu, Petteri, Aleksi 

ja Oskari. Näillä ikäryhmillä oli myös yhtenevästi koettuja haasteita. Sosiaali-, terveys- 

ja liikunta-alalla opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen läpäisseiden miesopiskelijoi-

den opiskeluaikana kohtaamat haasteet luokiteltuna kolmeen ryhmään ovat: oppimisen, 

terveyden ja muuhun syyhyn liittyvät haasteet (Taulukko 12).  

 
Taulukko 12. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opetussuunnitelmaperusteisessa koulu-
tuksessa opiskelevien miesopiskelijoiden kokemia haasteita opiskelussaan. 

Oppimisen  
haasteet 

Terveyden 
 haasteet 

Muuhun syyhyn liittyvät haasteet 
Itsestä riippuvat         Itsestä riippumattomat 

Puutteelliset  
opiskelutaidot 
• tentteihin  

valmistautumi-
nen 

• kirjallisiin  
tehtäviin  
vastaaminen 
 

Oppimisvaikeudet 
• luki- ja kirjoit-

tamien 
• matematiikka 

 
Turhauttavuus 
(liian helppoa) 

Uupumus 
 

Ammatin harjoit-
tamista rajoittavat 
terveydelliset 
haasteet 
 
Tarkkaavaisuus- 
ja keskittymisvai-
keudet 
 
 

 
 

Vuorovaikutustaidot 
• oma persoona 
• oma toiminta 
• oma rooli  

ryhmän  
jäsenenä 

• ryhmään kiinnitty-
minen ja  
sitoutuminen 
 

Opiskeluun sitoutumi-
nen 
• kaverit koulun 

edelle 
• selittämättömät 

poissaolot 
• keskittymisvaikeudet 
• asennoituminen  
• ajankäytön hallinta 

  
Itsenäistymisen ja ai-
kuistumisen haasteet 

 

Oma opiskelijaryhmä 
• ryhmäytyminen 
• ryhmän kokoonpano 
• ryhmähenki 

 
Oppilaitoksen/työssäoppimis-
paikan ilmapiiri 
• opettajien/työssäoppimi-

senohjaajien suhtautumi-
nen (syrjintä/vähek-
syntä/aliarviointi) 

• epätasa-arvoinen kohtelu 
• kiusaaminen 
 
Koulutuksen opetuksen/työs-
säoppimisen järjestämisen to-
teuttamisen tavat ja rakenteet 
• puutteellinen ohjaaminen 
• isot opetusryhmät 
• luokkatilat 
• häiritsevät äänet 
• epävarmuus opintojen jat-

kosta  
 
Yhteiskunnan rakenteet ja tar-
jolla olevat opiskelu- ja työlli-
syysmahdollisuudet 
• ammatinvalinnan ohjaus 
• ”väärä” alavalinta 
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• työttömyys ja sen uhka 
• vastenmieliset työtehtävät 
• työn pakkotahtisuus 
• kulkuyhteydet 

 
Negatiiviset elämäntapahtu-
mat 

 

 

Haasteiden luokittelu on laadittu yhteneväiseksi Ammatillisen koulutuksen opiskelijan 

erityisopetukseen siirtopäätöksen perusteiden kanssa (luku 2.3): oppimisen haasteet, ter-

veydelliset haasteet ja muuhun syyhyn liittyvät haasteet. Oppimisen ja terveyden haasteet 

erityisopetuksen siirtopäätöksen perusteena vaatii asiantuntijalausunnon ja diagnoosin. 

Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen siirtoperusteena muu syy sisältää kaikki diag-

nosoimattomat oppimisen ja opiskelun haasteet, jotka edellyttävät erityisen tuen järjestä-

mistä. Tähän tutkimukseen osallistuneista vain kahdella oli ollut opiskelun aikana laadittu 

erityisopetukseen siirtopäätös. Haasteiden luokittelu erityisopetuksen siirtopäätöksen pe-

rusteiden kanssa yhteneväiseksi on perusteltua, koska erityisopetuksen siirtämisen perus-

teet ohjaavat toisella asteella opiskelun haasteiden tunnistamista. Toisen asteen ammatil-

lisen koulutuksen alussa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opinto-

suunnitelma (HOPS), jota päivitetään opintojen aikana. HOPS:issa selvitetään opiskelijan 

lähtötaso ja ennakoidaan mahdolliset opiskelun haasteet. Opinnoissaan erityistä tukea tar-

vitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suun-

nitelma (HOJKS). HOJKS:n perustamisen määrittämistä ohjaavat erityisopetuksen siirtä-

misen perusteena olevat HOJKS-asiakirjaan merkittävät syyt.  

 

 

4.1 Oppimisen haasteet ja niiden ratkaisut 
 

Opiskelijoiden oppimisen haasteet jakautuivat kahteen luokkaan. Ensimmäiseen luok-

kaan kuuluivat perinteiset oppimisvaikeudet; puutteelliset opiskelutaidot, luki- ja kirjoit-

tamisen haasteet sekä matematiikan oppimisvaikeudet. Puutteelliset toisen asteen opiske-

lutaidot ovat haasteena erityisesti suoraan peruskoulusta tulleilla opiskelijoilla. He koki-

vat, etteivät he olleet peruskoulussa oppineet toisella asteella vaadittavia opiskelutaitoja. 
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Opiskelijoille oli tullut yllätyksenä toisen asteen opiskelun erilaisuus verrattuna perus-

kouluun. Toisen asteen opinnoissa koettiin haasteelliseksi omista opinnoista vastuun ot-

taminen sekä itsenäisesti tehtävien töiden runsas määrä ja laajuus. Haastateltavat Aapo ja 

Matias kuvasivat toisen asteen opiskelun vaatimuksia suhteessa peruskouluun seuraa-

vasti: 

 

Täällä ei kukaan huolehdi sinun opinnoista. Peruskoulussa otettiin heti kiinni 

kun jokin tehtävä oli tekemättä. Täällä toisella asteella pitää itse kantaa vastuu 

kaikesta. [Aapo] 

 

Ensimmäisenä vuonna oli vaikeata. Se oli vaikea sisäistää, miten ammattikou-

lussa vastataan tentteihin ja esseekysymyksiin. Se on kuitenkin niin eritasolla 

kuin peruskoulussa.[Matias] 

 

Alun haasteiden jälkeen opiskelijat olivat havainneet toisen asteen opiskelun hyvät puolet 

ja ymmärtäneet oman toimintansa merkityksen. Toisen asteen opiskelu koettiin opintojen 

loppuvaiheessa joustavaksi ja mielekkääksi.   

  

Toisella asteella on ollut joustavaa. Jos on päivän tavoitteet saavutettu, opetta-

jan diat käyty läpi ja tehtävät tehty, niin on päivä lopetettu siihen. On päässyt 

kotiin tekemään tehtäviä. [Aapo] 

 

No täällä on ollut paljon vapaampaa kuin peruskoulussa. Jos niin kuin myöhäs-

tyy pikkusen, niin siitä ei tuu hirveää selitystä.  Ei tuu semmoista kauhiaa saar-

naa, niin kuin tunnilla on vähän vapaampaa. Ei hiljaa istuta tuppisuuna. Muu-

tenkin on kaikki vapaampaa, oleminen ja opiskelu kuin peruskoulussa. Ei se ole 

niin peruskoulumaista, että tehtäisiin asioita kello kaulassa. [Matias] 

 

Ei se omista opinnoista huolehtiminen loppujen lopuksi, niin paha homma ole. 

[Aapo] 
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Valmistumisvaiheessa oman toiminnan ohjaus ja opiskelutaidot olivat vahvistuneet. 

Opiskelijoiden analysoidessa nyt aikaisempia opiskeluvuosiaan he olivat sitä mieltä, että 

olisivat voineet suorittaa opinnot nopeammassa tahdissa. Nopeampi tahti olisi heidän mu-

kaan tuonut opiskeluun enemmän ryhtiä, jolloin he olisivat palauttaneet tehtävänsä 

ajoissa.   

 

Luki- ja kirjoittamisen sekä matematiikan oppisen haasteita oli molemmissa ikäryhmissä. 

Kirjalliset tehtävät ja tentit oli koettu haasteellisina. Erityisesti haasteelliseksi oli koettu 

kirjalliset tehtävät, joiden merkitystä ammattiin oppimiseksi ei koettu tarpeelliseksi. 

Luki- ja kirjoittamisen sekä matematiikan oppimisen haasteista kerrottiin suoraan ja sa-

malla pohdittiin kuinka ne olivat vaikuttaneet omaan opiskeluun:  

 

Kirjalliset tehtävät ovat olleet haasteellisia. Kyllä niihin on mennyt paljon aikaa. 

[Petteri] 

 

Kyllä ne tehtävät olivat haastavia. Ei sitä heti tajunnut kuinka paljon niitä teh-

täviä tuli ja kuinka laajoja ne olivat. Ainakin minusta. En tiedä muista. Olihan 

ne osa tehtävistä vähän dippadaapa. [Aapo] 

 

Haasteellisista kirjallista tehtävistä ja tenteistä suoriutuminen muuttui mielekkääksi, kun 

niiden merkitys omaan ammatilliseen osaamiseen ja kasvuun yhdistettiin. Vaativista teh-

tävistä suoriutuminen oli kasvattanut arvostusta omasta osaamisesta ja nostanut heidän 

ammatin arvostamista. Valmistumisvaiheessa korostettiin ylpeydellä omaa saavutettua 

osaamista ja ammatillisuutta.   

 

Kirjalliset tehtävät ovat olleet mielenkiintoisia, on joutunut asioita miettimään 

ja etsimään tietoa luotettavista lähteitä ja kirjoista tietoa. [Petteri] 

 

Kyllä on uutta asiaa tullut ja onhan se aina mielenkiintoista. [Oskari] 

 

Oli niiden joukossa kuitenkin tärkeitäkin tehtäviä, minkä avulla oikeasti hankit-

tiin sitä perustietoa, jota tässä ammatissa tarvitsee. [Aapo] 
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Kyllä se on ollut tässä … se tieto mikä pitää olla. Se vankkumaton käytännön 

tieto …, niin se pitää olla järkkymätön. Se on tuonut niin kuin haasteita, että on 

enemmän ja enemmän pitänyt lukea ja ulkoa opetella asioita. Miettiä paljon. Se 

on se mikä on tuonut haastetta ja motivoinut entistä enemmän. [Petteri]  

 

Opiskelijat halusivat korostaa, että selviytyminen opiskelun haasteista oli heidän oman 

toimintansa ansiota. Itseä kuvattiin sinnikkääksi:  

 

Itse olen tämän hoitanut. [Teemu] 

 

Sinnikkyys. Kun kerran aloittaa, niin se on vietävä loppuun. [Oskari] 

 

Jokainen laajat kirjalliset tehtävät haastaviksi kokeneista nimesivät henkilöitä, jotka oli-

vat olleet tukena tehtävien tekemisessä. Merkittävin tukija oli ollut samalla alalla työs-

kentelevä vanhempi tai puoliso. Alle 20 -vuotiaana opinnot aloittaneilla tyypillinen oppi-

misen tukija oli ollut äiti. Samalla alalla työskentelevät isät olivat olleet enemmän rooli-

malleja, jotka vaikuttivat isompiin valintoihin, kuten suuntautumisvalintoihin.  Yli 20 -

vuotiaana koulutuksen aloittaneilla vaihtoehtoisesti puoliso toimi samassa roolissa kuin 

nuorempina koulutuksen aloittaneilla äidit. Vanhempien ja puolisoiden apu oli ollut 

konkreettista tehtävien ja tenttialueiden läpi käymistä, aiheeseen liittyviä ammatillisia 

keskusteluja ja toimimista harjoitusasiakkaana. Oppilaitoksen henkilökunnasta yksittäiset 

opettajat tai opinto-ohjaaja mainittiin henkisinä tukijoina.  

 

Äiti on myös hoitoalalla. Kyllä äidiltä on tietoa saanut. [Oskari] 

 

Äiti on auttanut paljon minua näissä tehtävissä. Olihan se ensimmäinen iso kir-

jallisen tehtävän tekokin. Kun piti lähteä siitä, että suomenna tämä tehtävän anto 

ensin minulle. [Aapo] 

 

Kyllä ne ovat olleet äiti, isä ja sisko. He ovat myös hoitoalalla, että sieltä on 

tullut paljon tukea ja kannustusta. [Petteri] 
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Vaimo on tukenut yllättävän hyvin. [Teemu] 

 

Vaimo [Aleksi] 

 

Ensimmäisenä vuonna kun raporttia kirjoitin, niin sen sain vähä niin kuin opon 

ansioista läpi. [Matias] 

 

Opinto-ohjaaja tuki alussa. Se sanoin, että kyllä sinä saat nämä tehtävät tehtyä. 

[Aapo] 

 

Oppilaitoksen toiminnalla oli ollut merkitystä oppimisvaikeuksien varhaisessa tunnista-

misessa ja tukitoimien antamisessa. Opiskelijat kertoivat opiskelun alun lähtötasotesteistä 

ja HOPS-keskusteluista. Opiskelijat olivat saaneet opintojensa aikana pienryhmäope-

tusta, tukiopetusta ja yksilöopetusta. Opiskelijat kokivat tulleensa kuulluksi oppimisvai-

keuksiensa kanssa.  

 

Kyllä matematiikan lähtötasotestistä näkyi koulun alussa, että voi tulla vaikeuk-

sia. Niistä keskusteltiin koulun alussa. Sovittiin silloin, että jos alkaa näyttää 

siltä, niin nostetaan sitten kissa pöydälle. [Petteri] 

 

Se auttoi ihan, että ryhmän koko ei ollut iso. Opettajilla oli enemmän aikaa yk-

silölliseen opettamiseen ja tuntienkin aikana oli opettajan kanssa mahdollisuus 

käydä tehtäviä läpi. Ei ollut niin kaavamaista.  Yksilöllistä opetusta. [Petteri] 

 

Olen positiivisesti yllättynyt matematiikasta. Senkin voi laittaa sen, että se opet-

taja osasi opettaa ihan oikeasti. Kävin toisen opettajan tunnilla ja saanut mit-

tään irti niistä. [Matias] 

 

Toisella asteella olen saanut tukea matematiikan opintoihin. Yhden opettajan 

tunneilta, kun totesin, että ei se minua neuvo, että en saa irti mitään tunneista, 

niin omatoimisesti lähdin kävelemään. Vaihdoin pienryhmäopetukseen. [Aapo] 
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Oppimiseen liittyvä toinen haaste oli oppimisen turhauttavuus. Jotkut opetettavat aihe-

alueet olivat koettu liian arkipäiväisinä ja itsestään selvyyksinä. Nämä kokemukset kos-

kivat molempia ikäluokkia, sekä alle että yli 20 -vuotiaana koulutuksen aloittaneita opis-

kelijoita. He kokivat, että olisivat voineet harjoitella tunneilla opetetut asiat itsenäisesti 

kirjasta paljon nopeammin. Erityisesti opiskelijat kyseenalaistivat koulutuksen aikana jär-

jestetyn perinteisen luokkamuotoisen opetuksen. He olivat kokeneet monet koulutuksen 

aikana annetut tehtävät turhiksi ja osan liian helpoiksi. He pitivät yhtenä miesten sosiaali-

, terveys- ja liikunta-alan opintojen keskeyttämisen syynä opiskeltavien asioiden arkipäi-

väisyyttä. Yli 20 -vuotiaana koulutuksen aloittaneet kokivat myös, että opettajat eivät aina 

ottaneet huomioon opiskelijoiden aikuisuutta ja lähtötasoa. 

 

Ne ovat sellaisia asioita, jotka puolessa tunnissa pystyisi lukemaan materiaa-

lista, jos haluaa. Semmoista höppahuuhaata. Kaiken maailman … normaalille 

ihmiselle on itsestään selvyyksiä.  En ymmärrä miksi semmoseen pitää laittaa 

yhteiskunnan rahoja. Sitten kun me työssä opitaan enemmän yhdessä päivässä 

kuin koko vuoden aikana. [Aapo] 

 

Se oli tosi helppoa käydä tätä koulua. Tehdä niitä kirjoitustehtäviä. [Teemu] 

 

Tämmöseen hömppä koulutuksen sisältöön kuuluu arkipäivän asioita. [Petteri] 

 

Kaikki oli helppoa. Ei ole ollut mitään vaikeaa. Tämä on ollut täysin leikkikoulu. 

Kaikki on ollut höpöhöpöhommia. Pitäisi olla enemmän sitä, että käydään päi-

väkerrallaan vuodessa täällä koululla ja muuten ollaan töissä, koska siellä sitä 

oppii. Ei täällä koulussa ole oppinut mittään. [Aleksi] 

 

Sitten se tuntu, että opettaja voisi katsoa sitä luokkaa, että minkälainen se on. 

Nopeasti valmistuvia ja kaikki täysi-ikäisiä. Se kohtelisi meitä kuin täysi-ikäisiä. 

Vähän niin kuin olisi sellaista pelisilmää. Ei siinä mittään. Mutta vähän on jää-

nyt hampaankoloon tämmöiset asiat. [Teemu] 
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Sitten se opettajakin oli vähän. Kello oli seitsemää vaille. Kaikki oli tehty, niin 

sitten se ehottaa. Että seitsemän minuuttia tässä ootellaan. Se kohtelisi meitä 

kuin täysi-ikäisiä. Vähän niin kuin olisi sellaista pelisilmää. [Petteri] 

  

Ehkä koulutus on liian lähellä arkea. On niinku sitä paljon perusasioita. Ehkä 

tämä sitten lopettaa miehissä sen mielenkiinnon. Heittävät pois. [Petteri] 

 

Oppimisen turhautumisen haasteiden ratkaisuja oli kolme. Ensimmäinen ratkaisu oli se, 

että lähtökohtaisesti opiskeluiden alussa opiskelijoiden aikaisempi osaaminen oli tunnis-

tettu ja tunnustettu. Heidän HOPS oli suunniteltu siten, että he tiesivät opintojen alkaessa 

mahdollisuudesta suorittaa opinnot alle kahdessa vuodessa. Toinen ratkaisu oli se, että 

opiskelijat kokivat saavansa vertaistukea omasta ryhmästään. Vaikka lähiopetustunnit 

olivat olleet yksitoikkoisia, turhauttavia ja sisältäneet itsestään selvyyksien harjoittelua, 

tunnit olivat olleet oman ryhmän kanssa mukavaa yhdessä oloa. Opiskeluun turhautumi-

sen haaste oli ratkennut usein itsestään opiskelun aikana. Opiskelun loppuaikana opiskel-

tavat aihealueet oli koettu ammattiin kehittymisen kannalta merkitykselliseksi ja hyödyl-

lisiksi. Opiskelijat toivoivat opintojen ajallista tiivistämistä. Kolmas ratkaisu oli tulevai-

suusajattelu. Yli 20 -vuotiaana opiskelun aloittaneet olivat kokeneet ennen opintojen 

aloittamista työttömyyttä tai sen uhkaa. Tämä ikäluokka erityisesti korosti, että ovat val-

miita opiskelemaan ja osallistumaan mihin tahansa, joka mahdollistaa työllistymisen. Tu-

levan ammatin ei tarvinnut olla ”kutsumusammatti”.  

 

En tosiaankaan olisi ollut kolmeen vuoteen, niinku se olisi ollut liikaa. Se oli se 

nopennetus ja tiukka kokonaisuus. Se oli just se mikä houkutteli tähän. [Petteri] 

   

Ryhmä on ollut se minkä vuoksi olen kouluun tullut kuuntelemaan höpöhöpöä. 

[Aleksi] 

 

Tosi hyvä ryhmä. Joku ryhmässä puhu, että pitäskö lopettaa opinnot. Me puhut-

tiin, että älä lopeta. [Teemu] 
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4.2 Terveyden haasteet ja niiden ratkaisut 
 

Opiskelijoiden sosisaali-, terveys- ja liikunta-alla opiskelussa kohtaamat terveydelliset 

haasteet olivat tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet, uupumus ja ammatin har-

joittamista rajoittavat terveydellinen haasteet. Tarkkaavaisuuden ja keskittymisvaikeuk-

sien voittamiseksi opiskelijat olisivat toivoneet oman opiskeluryhmän jäseniltä parempaa 

työrauhaa perinteisissä luokkamuotoisissa opetustilanteissa. Opiskelijat vertasivat toi-

sella asteen kokemaansa tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeutta peruskouluaikai-

seen vastaavaan haasteeseensa. He kokivat pystyvänsä toimimaan tämän haasteen kanssa 

nyt toisella asteella paremmin kuin peruskoulussa. Opiskelijoilla riitti ymmärrystä tun-

neilla ”häiritseville” opiskelukavereillensa. Toisen asteen oppilaitos suhtautui opiskeli-

joihin itseensä myös peruskoulua joustavammin. Tämä toi hallinnan tunnetta omista opin-

noista selviämiseen.   

 

Uupumusta koettiin useimmiten työssäoppimisen yhteydessä. Tähän vaikutti työssäoppi-

mispaikka ja sen sijainti. Tietyt työssäoppimispaikat tiedettiin opiskelijoiden keskuudessa 

huonommiksi kuin toiset.  Työn pakkotahtisuus ja ”epämieluisat” työtehtävät vaikuttivat 

jaksamiseen. Puutteelliseksi koettu työssäoppimisenohjaus lisäsi työn kuormittavuutta. 

Pitkät työmatkat työssäoppimispaikkoihin vaikuttivat vapaa-ajan määrään ja laatuun. 

Opiskelijat kokivat, etteivät he jaksaneet työssäoppimispäivien jälkeen tehdä enää mitään 

muuta, jolloin sosiaaliset suhteet kärsivät. Uupumusta työssäoppimisjaksojen aikana ko-

keneilla oli aikaisemmista työssäoppimisjaksoilta onnistumisen kokemuksia, joka auttoi 

selviämään myöhemmistä työssäoppimisjaksoista. Uuvuttava työssäoppimisjakso hyväk-

syttiin osaksi opiskelua ”kokemuksena”. Oppilaitoksen ulkopuolisilla sosiaalisilla ver-

kostoilla oli suuri merkitys uupumuksen haasteen ratkaisemiseksi.  

 

Haastateltavien joukossa oli myös opiskelijoita, joilla oli opiskelun aikana ilmennyt am-

matin harjoittamista rajoittava terveydellinen haaste. He tiedostivat, etteivät he tulevai-

suudessa pysyisi toimimaan ammattinsa työtehtävissä. Heillä oli kuitenkin valmistumisen 

jälkeen selkeä suunnitelma jatko-opiskelusta ja sitä kautta työllistymisestä. 
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4.3 Muuhun syyhyn liittyvät haasteet ja niiden ratkaisut 
 

Tässä tutkielmassa muuhun syyhyn liittyvät haasteet jaetaan kahteen ryhmään; itsestä 

riippuviin ja itsestä riippumattomiin. Itsestä riippuvat haasteet ovat vuorovaikutustaidot, 

opiskeluun sitoutuminen sekä itsenäistyminen ja aikuistuminen. Näihin haasteisiin yksilö 

on voinut itse vaikuttaa tai voi pyrkiä vaikuttamaan. Itsestä riippumattomat haasteet syn-

tyvät yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Nämä haasteet ovat sidoksissa oppilai-

toksen ja yhteiskunnan fyysiseen, rakenteelliseen ja sosiaaliseen kulttuuriin. Opiskelijoi-

den kohtaamat itsestä riippumattomat haasteet ovat: oma opiskelijaryhmä, oppilaitok-

sen/työssäoppimispaikan ilmapiiri, opetuksen/työssäoppimisen järjestämisen toteuttami-

sen tavat ja rakenteet, yhteiskunnan rakenteet ja tarjolla olevat opiskelu- ja työllisyys-

mahdollisuudet sekä negatiiviset elämäntapahtumat. 

 

Opiskelijoiden sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelun aikana kohtaamista haasteista 

itsestä riippuvat haasteet koskivat pääsääntöisesti ainoastaan alle 20 -vuotiaana koulutuk-

sen aloittaneita. Yli 20 -vuotiaana aloittaneista ainoastaan yhdellä oli ollut haasteita sosi-

aalisissa vuorovaikutussuhteissa. Lähes kaikki yli 20 -vuotiaana koulutuksen aloittaneista 

olivat aikaisemmissa opinnoissaan kokeneet vastaavia itsestä riippuvia haasteita kuin alle 

20 -vuotiaana koulutuksen aloittaneet. Itsestä riippumattomat haasteet koskivat sosiaali-, 

terveys- ja liikunta-alan opintojen aikana molempia ikäryhmiä.  

 

 

4.3.1 Itsestä riippuvat haasteet ja niiden ratkaisut 
 

Opiskelijoiden kohtaamat itsestä riippuvat haasteet liittyivät vuorovaikutustaitoihin, opis-

keluun sitoutumiseen sekä itsenäistymiseen ja aikuistumiseen. Itsestä riippuvat haasteet 

koskivat alle 20 -vuotiaana opinnot aloittaneita opiskelijoita. Yli 20-vuotiaana opinnot 

aloittaneet opiskelijat korostivat hyvää motivaatiota alan opiskeluun sekä tahtotilaansa 

saavuttaa ammattitaito, joka takaisi heille työllistymisen ja jatko-opiskelumahdollisuudet. 

He olivat valmiita joustamaan opintojensa hyväksi, jolloin itsestä riippuvia haasteita ei 

ollut.  
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Opiskelijat kuvasivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa ihmisläheisenä alana, jossa pitää 

olla hyvät vuorovaikutustaidot. Opiskelijat olivat myös pohtineet omaa soveltuvuutta 

alalle. Oma persoona koettiin haasteelliseksi, jos se ei vastannut heidän mielikuvaa sosi-

aalisesta ulospäinsuuntautuneesta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisesta. 

 

Varsinkin alkupuolella opintoja tuli ihmeteltyä miten olen tänne hakeutunut. 

Vähän silleen, että onko tämä omaa hommaa.  Se tuli siitä, että mie olen enem-

män semmoinen tarkkaileva ihminen. Pitäisi olla enemmän semmoinen ek-

sovertin oloinen. [Oskari] 

 

Opiskelijat olivat kokeneet naisvaltaiset opiskelijaryhmät ja työssäoppimispaikat haasta-

viksi toimintaympäristöiksi. Opiskelijat kuvasivat naisvaltaisen ryhmän toimintaa moni-

mutkaiseksi sosiaaliseksi verkostoksi, josta täytyi löytyä oma paikka ja rooli. Osa oli alun 

jälkeen päätynyt ottamaan sivusta seuraajan roolin ja antamaan tilaa naisille. Ryhmän 

harvalukuiset miehet olivat ryhmäytyneet keskenään ja viettivät aikaa yhdessä myös va-

paa-aikana. Haastateltavien joukossa oli kuitenkin niitäkin, jotka olivat ottaneet ryhmässä 

vahvan roolin asiallisella toiminnallaan. He olivat saaneet ryhmän naisopiskelijoiden 

luottamuksen osaamisestaan ja asiantuntijuudestaan. Vahvan roolin ryhmässä ottaneet 

olivat saaneet työssäoppimisten aikana positiivista palautetta omasta toiminnastaan ja 

osaamisestaan. He uskoivat sukupuolestaan olevan hyötyä tulevan työllistymisen kan-

nalta.   

 

Kyllä meillä silloin ensimmäisen puoli vuotta se luokka oli hyvin yhtenäinen ja 

tiivis, mutta se ei se ollu yhtenäistä kuin se puoli vuotta ja sitten alkoi erottua, 

että kaikki meni ommiin porukoihinsa ja alkoi tulla turhanpäiväsiä suunsoittajia 

ja shownvetäjiä. [Matias] 

 

Onhan se kun on ryhmällinen naispuoleisia. Semmoinen kanalauma. On siinä 

selän takana puhetta ja turhaa jauhamista. En haluasi mitenkään naisia moittia.  

Voi ne miesvaltaiset alat ja työpaikat olla ihan samanlaisia. [Aapo] 

 

Me oltiin Henryn kanssa niitä peräpenkin poikia. [Matias] 
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Minun opiskelijaryhmässäni on kaikki motivoituneita. Saattaa kuulostaa hul-

lulta, mutta tai kusipäiseltä, mutta itte nään, että olen aivan huipulla. Ryhmäläi-

set tulevat usein minulta kysymään enemmin kuin opettajalta.  Olen monesti tun-

nilla semmoinen apuope. Opettajatkin antava toisen kysellä minulta, eikä ne 

puutu siihen. Minulla semmoinen no en voisi sanoa, että kingi olen, mutta kaikki 

tulevat kysymään neuvoa minulta ja ne uskoo mitä minä sanon. [Elias] 

 

Monesta paikasta on jo pyydetty töihin. Kolmessa paikassa saisin parissa kuu-

kaudessa vakipaikan. Se, että olen mies tietenkin ja nuori. [Aleksi] 

 

Opiskeluun sitoutumiseen liittyvien haasteiden syntymisen syiksi opiskelijat tiedostivat 

oman toiminnan merkityksen. Opiskelun sitoutumiseen liittyvät haasteet olivat; kaverit 

koulun edellä, selittämättömät poissaolot, keskittymisvaikeudet, asennoituminen ja ajan-

käytönhallinta. Syitä omalle toiminalle näiden haasteiden aiheuttamisesta ei osattu mää-

rittää. Haastateltavat totesivat, että jos aloittaisivat nyt opinnot alusta, niin he toimisivat 

toisin. Alle 20 -vuotiaana opinnot aloittaneilla opiskeluun sitoutumiseen liittyvät haasteet 

olivat sidoksissa itsenäistymisen ja aikuistumisen haasteiden kanssa.  Samalla kun haa-

veiltiin itsenäisyydestä ja itse vastuun kantamisesta, niin vastuuta omasta koulun käyn-

nistä ei otettu. Osa oli muuttanut jo itsenäisesti asumaan opiskelija-asuntoon. 

 

Ensimmäisen vuoden olin viimeisen päälle tunnollinen opiskelija ja sitten se pik-

kuisen hiipui. En tiedä mistä johtu. Ryhmänohjaajani sanoi, että se on tämä mur-

rosikä 16–18 vuotta pahinta koulunkäynnin aikaa. [Matias] 

 

Opiskelun sitoutumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi oppilaitos oli puuttunut jär-

jestämällä opiskelijahuollollisia palavereita. Palavereiden koolle kutsujana oli toiminut 

useimmiten ryhmäohjaaja. Ryhmänohjaaja oli ilmaissut huolensa opiskelijoiden poissa-

olojen, palauttamattomien tehtävien tai hylättyjen tenttisuoritusten perusteella. Opiskeli-

jat kokivat ryhmänohjaajien ja opettajien järjestäneen verkostopalaverit ainoastaan ky-

seenalaistaakseen heidän opiskelumotivaation ja -kyvykkyyden. Opiskelijahuollon hen-

kilöstöstä opinto-ohjaaja oli uskonut heidän alalle soveltuvuuteen ja kannustanut opinto-
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jen jatkamisessa haastavissakin tilanteissa. Palavereissa nuorten miesten vanhemmat oli-

vat olleet aktiivisessa roolissa. Erityisesti samalla alalla työtä tekevät vanhemmat olivat 

tuoneet palavereissa ratkaisuehdotuksia nuorensa ammatillisen kasvun kehittämiseen.  

Opiskelijat toivat esille merkittävimpänä oman toimintansa merkityksen rästisuoritusten 

ja poissaolojen korvaamiseksi. Kaikki haastatteluun osallistuneet tiesivät oppilaitoksesta 

omalta vuosikurssiltaan miesopiskelijoita, joilla oli kertynyt myös poissaoloja, mutta 

jotka eivät olleet hoitaneet rästejä.  Haastateltavat kokivat itsensä sinnikkäiksi selviyty-

jiksi.  

 

Alle 20 -vuotiaina opiskelun aloittaneet nostivat kertomuksissaan esille vanhempien koh-

distamat odotukset ja toivomukset omien opintojen etenemiseen. Vaikka vanhempien an-

tama tuki oli merkittävä tämän ryhmän opintojen läpäisyyn, niin vanhempien kanssa 

käyty vuorovaikutus aiheutti paineita aikuistuville nuorille miehille. Haasteena oli pyrkiä 

toteuttamaan vanhempien odotuksia ja silti toteuttaa omia toiveitaan. Omat haaveet ja 

vanhempien itseensä kohdistamat odotukset olivat ristiriidassa keskenään. Tämä saattoi 

aiheuttaa sen, että nuori oli toiminut vasten omaa etuaan. Lopullisen onnistuneen ratkai-

sun syntymiseen nuoret miehet kokivat itse olleensa ratkaisijaroolissa.      

 

En saanut laitettua yhteishakupapereita lukiosta valmistuttua, mutta kesälo-

malla ymmärsin, että en voi jäädä kottiin makoilemaan. [Elias] 

 

Vanhemmilla oli odotuksia myös opiskelijoiden jatko-opiskelun suhteen.  

 

Iskä on korkeasti kouluttautunut.  Vanhemmille oli tärkeää se, että kun iskä tie-

naa hyvin, että mieti se ala hyvin, että pystyt antamaan omalle perheellesi sa-

man kuin he ovat antaneet minulle. Pitäisi mennä ammattikorkeakouluun tai 

yliopistoon. [Elias] 

 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla nuorten miesten opiskeluun sitoutumisen sekä it-

senäistymisen ja aikuistumisen haasteen ratkaisemisessa vanhemmat näyttäytyivät olevan 

keskeisessä roolissa. Vanhemmat tukivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelevien 

nuorten miesten opiskelua taloudellisesti sekä edesauttoivat oppilaitoksen ulkopuolista 
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ammatillisten valmiuksien hankkimista. Samalla alalla työskentelevän vanhemman 

kanssa käytiin kotioloissa ammatin harjoittamiseen liittyviä keskusteluja. Vanhemmat 

olivat aktiivisessa roolissa työharjoittelupaikkojen valinnoissa sekä tulevaisuuden suun-

nitelmissa.  

 

Opiskelijoiden kohtaamat itsestä riippuvat haasteet; vuorovaikutustaidot, opiskeluun si-

toutuminen sekä itsenäistyminen ja aikuistuminen olivat ratkenneet ajan ja sosiaalisten 

verkostojen avulla. Opintojen loppuvaiheessa itsestä riippuvia haasteita ei koettu enää 

merkityksellisiksi. Opiskelijat olivat sitä mieltä, että jos he aloittaisivat opinnot nyt alusta, 

niin he toimisivat toisin ja näitä haasteita ei edes olisi.  Näin jälkikäteen he olivat sitä 

mieltä, että olisivat kyenneet suorittamaan opintonsa nopeammassa tahdissa ja ilman 

näitä haasteita.   

 

 

4.3.2 Itsestä riippumattomat haasteet ja niiden ratkaisut 
 

Opiskelijoiden kohtaamia itsestä riippumattomia haasteita olivat oman opiskelijaryhmän, 

oppilaitoksen/työssäoppimispaikan ilmapiiri, koulutuksen opetuksen/työssäoppimisen 

järjestämisen toteuttamisen tavat ja rakenteet, yhteiskunnan rakenteet ja tarjolla olevat 

opiskelu- ja työllisyysmahdollisuudet sekä negatiiviset elämäntapahtumat. 

 

Osalla opiskelijoista opiskelijaryhmän ryhmäytyminen ja ryhmään mukaan pääseminen 

oli tuonut haastetta alkuvaiheen opiskeluun. Ryhmään mukaan pääsemisen jälkeen ryh-

män merkitys opiskelujen etenemisen kannata koettiin merkittävänä.  

 

Oli irrallinen olo aluksi. Ennen kuin pääsi yhdeksi ryhmään. [Oskari] 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa yhtenä yli 20 -vuotiaana koulutuksen aloittaneiden kes-

keyttämisen syynä pidetään heikkoa ryhmäytymistä nuorempiin opiskelutovereihinsa 

(Koramo & Vehviläinen 2015, 52). Tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat oli sijoi-

tettu ryhmiin, joissa oli saman ikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia opiskelijoita. 

Koko opiskelijaryhmän opintoaikaa oli nopeutettu tai opinnot oli järjestetty siten, että 
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aikaisempia opintoja tehneille mahdollistettiin nopeampi polku. Aikaisemmat opinnot 

tunnistettiin ja tunnustettiin osaksi osaamista ja ne lyhensivät opiskelijoiden opintoaikaa. 

 

Tosi hyvä ryhmä. Ikähaitari on ollut iso. Nuorin oli 17 kun me aloitettiin. Se 

täytti sitten kahdeksantoista ja vanhin lähes 40 -vuotta. Kaikkien kans olen tullut 

toimeen. Hauska nähdä kun ovat olleet eri-ikäisiä.  Meidän ryhmä oli sellainen, 

joilla oli taustalla edellisiä opintoja jonkin verran. [Teemu] 

 

Opintojen aikana oppilaitoksen/työssäoppimispaikan ilmapiiri oli vaikuttanut opiskelun 

mielekkyyteen. Alle 20 -vuotiaana opinnot aloittaneet olivat kokeneet sekä opettajien että 

työssäoppimisen ohjaajien toiminnan sukupuoltansa syrjivänä. Heihin oli kohdistettu eri-

laisia rangaistuksia samasta sääntöjen rikkomisesta kuin naisopiskelijoita. He olivat myös 

kokeneet, että heidän kirjallisia tehtäviä oli arvioitu eri kriteerein kuin naisopiskelijoiden. 

Opiskelijat kokivat kuitenkin saaneensa samanlaista opetusta ja ohjausta kuin naisopis-

kelijat. Sen sijaan he olivat jääneet ulkopuolisiksi normaalissa vapaassa keskustelussa 

esimerkiksi välitunneilla ja kahvitauoilla. Tilanteista oli selvitty, kun oppilaitoksen hen-

kilöstöstä oli löytynyt yksittäinen henkilö; ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja, joka oli tu-

kenut tilanteessa. Lopullinen ratkaisu oli tullut, kun sukupuoltasyrjiväksi koettu opettaja 

tai ohjaaja oli vaihtunut. Yli 20 -vuotiaana opinnot aloittaneilla ei vastaavia kokemuksia 

sukupuolisesta syrjinnästä ollut. Heille heidän sukupuolensa oli ollut opintojen aikana 

etu. He olivat saaneet positiivista palautetta opiskelunsa aikana omasta toiminnastaan su-

kupuolensa edustajina.  He uskoivat, että omaa sukupuoltansa edustavat ammattilaiset 

työllistyvän alalla parempiin työtehtäviin ja saavat vakituisen työpaikan helpommin kuin 

naiset.    

 

Muulla oli jotenkin sen ohjaajan kanssa vaikeaa. Ei oikein toiminut. Se oli siis 

semmonen nuori noin 30-vuotias, joka oli pari vuotta sitten valmistunut. Olin 

ollut 1,5 kuukautta ja se oli kokoajan semmonen, että ei uskaltanut kysyä mit-

tään. Ja sitten kun siltä kysyi jotain, niin se sanoi, että kyllä sinun pitäisi tietää. 

[Matias] 
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Opettaja ei tykännyt meistä (minä ja Henry), En tiedä miksi.  Käytännön esi-

merkkinä sekin, että se oli ensin syyttänyt Henry plagioimisesta, että se oli kopi-

oinu ja liittäny. Henry poisti siitä yhden lauseen, lähetti täsmälleen saman teh-

tävän takaisin, niin se sai siitä arvosanan yksi. [Matias]   

 

Me oltiin viisi minuuttia myöhässä. Koputettiin ja pyydettiin anteeksi, että me 

ollaan myöhässä. Niin se alkoi meuhkaamaan, että me ryskytetään nyrkillä 

oveen. Se sanoi; ”Joko käännytte uudestaan oven ulkopuolelle ja tulette uudes-

taan tai lähdette pois”. Me mentiin luokan ulkopuolella ja koputettiin uudestaan.  

Sitten kymmenen minuutin päästä tuli opiskelija (tyttö) täsmälleen samalla ta-

valla kuin me, niin sille ei puhuttu mittään. [Matias] 

 

Työssäoppimispaikassa sain erilaista kohtelua kuin olisin ollut tyttö. Minut jä-

tettiin keskustelujen ulkopuolelle. Tietenkin ohjaustilanteessa kanssani puhut-

tiin. Heti kun oli vapaampaa, niin siinä sitten yksin istuskelin. Olen puhelias. 

Olisin mielelläni keskustellut ihan niitä näitä, niin kuin kahvilla kuuluu, mutta 

minut jätettiin ulkopuoliseksi. Voi olla, että he kokivat, ettei meillä olisi yhteisiä 

puheenaiheita. [Aapo] 

 

Ei uskaltanut pyytää ohjaajan vaihtoa. Olisi tullut paskaa lisää niskaan. Ohjaaja 

oli sairaana pari viimeistä viikkoa ja ne olivat parhaita. [Matias] 

 

Se helpotti sitten kun vaihtui opettajat. [Matias] 

 

Alle 20-vuotiaana opiskelunsa aloittaneet olivat myös se ikäryhmä, josta osa opiskeli-

joista kertoi peruskouluaikaisista kiusaamiskokemuksista. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alan opinnoissa he eivät olleet kokeneet enää kiusaamista.  

 

Porukka oli sen verran kypsempää. Kellään ei jaksanut enää kiinnostaa, että jos 

pukeutuu eri tavalla tai oli muuten erilainen. Hyväksytään ihminen sellaisena 

kuin se on. [Matias]   
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Koulutuksen opetuksen/työssäoppimisen järjestämisen toteuttamisen tavat ja rakenteet 

olivat aiheuttaneet opiskelijoille opiskelunhaasteita. Opiskelijat olivat kokeneet saa-

neensa opintojen aikana puutteellista ohjausta niin oppilaitosmuotoisessa oppimisessa 

kuin työssäoppimisjaksoilla. Opiskelijat kyseenalaistivat erityisesti perinteisen luokka-

muotoisen opetuksen. Oppilaitoksen fyysiset luokkatilat suhteessa isoon opiskelijaryh-

mään olivat olleet ahtaat. Tuntityöskentelyssä luokan melutaso oli ollut häiritsevä.  Opis-

kelijat olivat saaneet opiskelun aikana itselleen haasteellisimmissa opiskeltavissa aihe-

alueissa pienryhmä- tai yksilöopetusta, jotka olivat mahdollistaneet opintojen etenemi-

sen. 

 

Koulutuksen järjestelmät ja rakenteet olivat aiheuttaneet epävarmuuden opintojen jat-

kosta lähihoitajatutkintoon opiskeleville. Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettava 

perustutkinto muodostuu ammatillisesta tutkinnon osasta (135 osaamispistettä), yhtei-

sestä tutkinnon osasta (35 osaamispistettä) sekä vapaasti valittavasta tutkinnon osasta (10 

osaamispistettä). Ammatillinen tutkinnon osa koostuu perustutkinnon osista ja opiskeli-

jan itse valitsemista osaamisalaopinnoista. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on 

mahdollista suuntautua kymmeneen osaamisalaan: asiakaspalvelu ja tietohallinto, ensi-

hoito, jalkojen hoito, kuntoutus, nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, 

sairaanhoito, suun terveydenhoito sekä vammaistyö ja vanhustyö. (OPH 2014, 1.) Kou-

lutuksen järjestäjä päättää osaamisalaopintojen tarjonnasta sekä eri osaamisalalle valitta-

vien opiskelijoiden lukumäärästä.  

 

Osa opiskelijoista oli jo koulutukseen hakeutumisvaiheessa tiennyt mihin osaamisalaan 

haluaa suuntautua. Osaamisalaopinnot ovat erityyppisiä keskenään ja ohjaavat työllisty-

mään sosiaali- ja terveysalalla tietyntyyppisiin työtehtäviin. Opiskelijoille oli tullut yllä-

tyksenä, etteivät he välttämättä pääsisikään opiskelemaan toivomiinsa osaamisalaopintoi-

hin, vaan heidän olisi valittava jokin toinen suuntautumisvaihtoehto. Koulutuksen järjes-

täjä valitsi suosituimpiin suuntautumisvaihtoehtoihin opiskelijat perustutkinnon osien 

opintomenestyksen sekä soveltuvuuskokeiden perusteella. Osa opiskelijoista olisi ollut 

valmiita keskeyttämään opintonsa, jos he olisivat kokeneet, etteivät he tulisi pääsemään 

haluamallensa osaamisalalle. Itsensä vertaaminen muihin oli antanut uskoa omista mah-

dollisuuksista. Osalla opiskelijoista muutkin osaamisalaopinnot olivat alkaneet tuntua 
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mahdollisilta vaihtoehdoilta koulutuksen aikana. Opintojen edetessä perustutkinnon saa-

vuttaminen nousi tärkeämmäksi tavoitteeksi kuin mielekkään osaamisalan saavuttami-

nen. Opiskelijat ymmärsivät tulevan perustutkinnon antavan heille joka tapauksessa mah-

dollisuuden työllistymiseen ja jatko-opintoihin. Alle 20 -vuotiaana koulutuksen aloitta-

neiden vanhemmilla oli ollut keskeinen rooli opiskelijoiden onnistuneissa osaamisala-

opintojen valinnoissa.  

 

Sitten se oli niin kuin pettymys. Tai ei niin kuin pettymys, vaan niin kuin epävar-

muus, että pääseekö sinne. Tuli vaan mieleen, että oli niin vahva mitä halusi, 

että jos vuoden päästä tulisiki, että ei, niin olisiko motivaatiota jatkaa sen jäl-

keen. Siinä oli enää niin vähän jäljellä tätä, että kyllä mie olisin käynyt jonku 

linjan, muun ja sitte hakeutunut toiseen kouluun sairaanhoitajaksi. Eli oli siinä 

semmoinen epävarmuus. Aika ikävää, jos ei olisi päässyt. Se olisi tuntunut pa-

halta ja uudesti olisi pitänyt miettiä mitä sitten tekkee. [Teemu] 

 

Kävi mielessä, et mitä jos ei pääsekkään, mutta kun katsoi ympärillä olijoita, 

niin tiesi, että pääsee. Pääsinhän mie. [Aleksi] 
 

Yhteiskunnan rakenteet ja tarjolla olevat opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet olivat 

rajoittaneet opiskelijoiden mahdollisuuksia toteuttaa haaveilemiaan opintopolkuja. Opis-

kelijat kokivat, että peruskoulun yläluokilla oli annettu kattavasti tietoa erilaisista koulu-

tus- ja ammattivaihtoehdoista.  Näihin tutustumista oli suoritettu opinto-ohjaajan tun-

neilla sekä tehty tutustumiskäyntejä paikallisiin oppilaitoksiin.  Osa opiskelijoista oli käy-

nyt myös ammatinvalintapsykologilla. Omakohtainen ammatinvalinnan ohjaus oli kui-

tenkin koettu huonoksi. Opiskelijat kokivat saaneensa tietoa eri ammateista, mutta tämä 

ei ollut auttanut tulevan opiskelupaikan valinnassa. Esitellyistä ammattivaihtoehdoista ei 

löytynyt suoraan itselle sopivaa. Saadun opinto-ohjauksen merkitys osalle opiskelijoista 

oli ollut se, että he olivat ymmärtäneet, etteivät he tulisi saamaan haluamansa alan opis-

kelupaikkaa. Yksittäiset opiskelijat kertoivat, että henkilökohtainen keskustelu opinto-

ohjaajan kanssa oli sisältänyt kysymyksen ”millä alalla vanhempasi ovat”, jonka jälkeen 

opinto-ohjaaja oli ehdottanut isän tekniikan alan ammattia. Tämä oli saanut opiskelijan 

ajattelemaan, että peruskoulun ammatinvalinnan ohjauksesta ei ole hänelle mitään apua.  
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Nivelvaiheen ammatinvalinnan ohjauksen tuloksena opiskelijat olivat tietoisia toisen as-

teen koulutuspaikoista, joihin he eivät halunneet hakea.   Yli 20 -vuotiaana sosiaali-, ter-

veys- ja liikunta-alan opinnot aloittaneille peruskoulun ja toisen asteen opintojen siirty-

mävaiheessa ei ollut ohjattu hakeutumaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle. Näin jälki-

käteen he olisivat toivoneet, että sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa olisi tarjottu vaihtoeh-

tona. Yksi haastateltavista kertoi valinneensa aikaisemman koulutusalansa sen perus-

teella, että koululla alaa esittelemässä käynyt henkilö oli esiintynyt niin uskottavasti. Hän 

oli vakuuttanut siitä, että valmistumisen jälkeen tältä alalta työllistyisi varmasti.   

 

Toiselle asteelle siirtyessäni en sanoisi luokkani saaneen heikkoa opastusta. 

Opon tunteja ja tutustumiskäyntejä oli. Itse kuitenkin koen saaneeni heikkoa 

opastusta. En muista yhtään nimeä, joka minua opasti. Opinto-ohjaajathan käy-

vät koko luokan oppilaat läpi. Sitten oli semmoinen viiden minuutin henkilökoh-

tainen aika. Mie päätin vähän sitten sen perusteella, että kaveritkin lähtivät lu-

kioon. Lukio meni huonosti. [Elias] 

 

Yli 20 -vuotiaana sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnot aloittaneiden opiskelijoiden 

kokemus aikaisemmasta ”väärästä” alavalinnasta on yhteydessä yhteiskunnan rakentei-

siin ja tarjolla oleviin opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin. Opiskelijat olivat koke-

neet ensimmäisen alavalintansa oikeaksi ja he olisivat mielellään tehneet alan työtehtäviä 

ja suorittaneet jatko-opintoja. Aikaisemman ammatin työllistymismahdollisuudet nähtiin 

kuitenkin olemattomina ja jokainen oli ollut ennen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 

opintoja työttömänä tai jäämässä työttömäksi. Osa pohti olisiko mahdollisesti voinut työl-

listyä aikaisemmalle alalleen muuttamalla Etelä-Suomen kasvukeskuksiin. Ainoastaan 

yksi opiskelijoista halusi korostaa, että aikuistumisen ja harrastusten myötä sosiaali-, ter-

veys- ja liikunta-alasta oli tullut ”kutsumusammatti”. Alle 20 -vuotiaana opiskelunsa 

aloittaneiden vanhempien opiskelupolku oli ollut samanlainen kuin yli 20 -vuotiaana 

opinnot aloittaneilla. Ensimmäisen ”väärän” alavalinnan jälkeen he olivat opiskelleet ja 

työllistyneet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle. Alle 20 -vuotiaana opinnot aloittaneilla 

vanhemmat olivat olleet merkittävässä roolissa nivelvaiheen ammatinvalinnan ohjauk-

sessa.   
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Kyllä olen tekniikanalaakin harkinnut, kun matematiikka on vahva. Sitten yritin 

keksiä mikä olisi mielenkiintoinen ja sitten se työllistymisnäkökulma. [Oskari] 

 

Työhön pitää päästä. Millään muulla alalla ei ole näin korkeaa työllisyyttä. Ai-

kaisemmin opiskelemaltani alalta vain 30 % työllistyy valmistumisen jälkeen. 

[Aleksi] 

 

Olin työttömänä. Aikaisemmalla ammatilla en olisi saanut töitä, ainakaan täältä 

Lapista. Nyt tähän ammattiin kun valmistuisin, niin olisi hyvät työllistymisen nä-

kymät. [Oskari] 

 

Sosiaali-, terveys- ja liikuta-alan opintojen työssäoppimisjaksoilla opiskelijat olivat saa-

neet kokemuksia erilaisista työtehtävistä. He olivat joutuneet osallistumaan työtehtäviin, 

joita eivät olleet kokeneet itsellensä sopiviksi ja mielekkäiksi. Työssäoppimispaikoissa 

työtehtävät olivat voineet olla yksitoikkoisia ja työnteko pakkotahtista. Työssäoppimis-

paikkojen sijainti ja kulkuyhteydet olivat olleet väliaikaisia haasteita. Opiskelijat uskoivat 

valmistuttuaan pystyvänsä valitsemaan työpaikkansa siten, että voivat tehdä haluamiaan 

työtehtäviä. Kaikki opiskelijat haaveilivat jatko-opiskelusta ja nyt valmistumaansa am-

mattia vaativammista työtehtävistä.   

 

Ehkä se on se. Riippuu harjoittelupaikasta. Jos tuntuu, että se omasta mielestä 

ei niin. Jos se on yksitoikkoista ja tuntuu ettei se anna sulle mitään. Niin ehkä se 

että aamulla menet sinne töihin ja aloitat sen harjottelun siten, ettet saa siitä 

mittään. [Teemu] 

Olen hakenut nyt tradenomiksi. Toinen vaihtoehto on hakea lisäkoulutusta ja 

alkaa ammatilliseksi opettajaksi. [Elias] 

Kyllä mie varmaan lääketieteelliseen haen jossakin vaiheessa. [Aleksi]  

 

Negatiiviset elämäntapahtumat ymmärrettiin osaksi elämänkulkua. Haastateltavat tiedos-

tivat, että nämä tapahtumat olisivat voineet sattua kenelle tahansa. Oppilaitoksen jousta-

maton arki ei ollut tukenut heitä haasteellisissa tilanteissa. Opiskelijat olivat kokeneet, 
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että opettajat eivät ymmärtäneet heidän elämäntilannettaan, vaan yrittivät saada vaihta-

maan opiskeltavaa alaa. Opettajien kiinnostus ja huolenaihe oli ollut opiskelijan opiske-

lumotivaatio sen sijaan, että opiskelija olisi halunnut tulla kuulluksi vaikean elämäntilan-

teensa kanssa.  Negatiivisten elämäntapahtumien ratkaisuna oli koulun ulkopuolinen so-

siaalinen tukiverkosto sekä oma tahtotila hakea ja vastaanottaa apua opiskelijaterveyden-

huollon kautta.  

 

Onhan ne opettajat halunneet aika ajoin puhua Aapon (viittaus itseensä) opis-

kelumotivaatiosta alalle. Keräsivät palaveria ja hommasivat sinne opiskelija-

huoltoa.  En ollut mitään alanvaihtoa vailla, vaan oli koulun ulkopuolisia asi-

oita, jotka haittasivat koulunkäyntiä. Ei niistä voinut koululla kenenkään kanssa 

puhua. Koin, että niitä oli turha kertoa. Sen huomasi, että ei niitä kannattanut 

alkaa jakamaan. Ei siitä olisi mitään hyötyä ollut. [Aapo] 

  

Sain opiskelijaterveydenhuollon kautta apua psykologipalveluita. Ehdottomasti 

niitä kannattaa käyttää.  Ne ovat opiskeluaikana opiskelijalle ilmaisia. Myöhem-

min se olisi ollut tosi kallista. [Aapo] 

 

Itsestä riippumattomien haasteiden ratkaisemiseksi opiskelijan on oltava valmis hyväk-

symään oman opiskelijaryhmän, oppilaitoksen/työssäoppimispaikan ilmapiirin, koulu-

tuksen opetuksen/työssäoppimisen järjestämisen toteuttamisen tapojen ja rakenteiden, 

yhteiskunnan rakenteiden ja tarjolla olevien opiskelu- ja työllisyysmahdollisuuksien sekä 

negatiivisten elämäntapahtumien aiheuttamat esteet ja haasteet opiskelupolullaan. Näistä 

haasteista selviytymiseen merkittävänä tekijänä on haasteiden tunnistaminen ja niiden 

hyväksyminen. Haasteiden ratkaisemiseksi opiskelijan täytyy olla valmis pyytämään ja 

vastaan ottamaan apua. Omasta tulevaisuudesta on siedettävä epävarmuutta. Haasteista 

selviytymistä edesauttaa positiivinen asenne ja omien vahvuuksien tunteminen. 
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5. Yhteenveto ja tulosten hyödynnettävyys 
 

 

Tutkielmassa vastataan miesopiskelijoiden kokemusten kautta tutkimuskysymykseen: 

Mitkä tekijät miesopiskelijoiden elämänkulussa ovat mahdollistaneet opiskelun haastei-

den ratkeamisen ja opintojen läpäisyn toisen asteen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 

koulutuksessa? Tutkimusaineiston perusteella määritetään toisen asteen ammatillisen 

koulutuksen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelevien miesopiskelijoiden opiske-

lun haasteet heidän elämänkulussaan sekä tekijät, jotka ovat mahdollistaneet opintojen 

edistymisen. Tuloksia tulkitaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisen nä-

kökulmasta. Tutkimusaineistona ovat seitsemän sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulu-

tuksessa valmistumisvaiheessa olevan miesopiskelijan teemahaastattelut. 

 

Aineiston perusteella haastateltavat oli jaettavissa kokemustensa perusteella kahteen ryh-

mään alle 20 -vuotiaana ja yli 20 -vuotiaana sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnot 

aloittaneisiin. Seitsemästä haastateltavasta kolme kuului alle 20 -vuotiaana ja neljä yli 20 

-vuotiaana opinnot aloittaneisiin. Näiden kahteen ryhmään jaon lisäksi kaikki haastatel-

tavat olivat kokeneet haasteita, jotka yhdistivät näitä molempia ryhmiä.  

 

Opiskelun haasteet kolmeen ryhmään luokiteltuina ovat: oppimisen, terveyden ja muuhun 

syyhyn liittyvät haasteet. Opiskelijoiden oppimisen haasteita oli kahden tyyppisiä: oppi-

misvaikeudet ja opiskeluun turhautuminen. Oppimisvaikeuksiin kuuluivat puutteelliset 

opiskelutaidot, luki- ja kirjoittamisen haasteet sekä matematiikan oppimisvaikeudet. 

Opiskelijat olivat osallistuneet opiskelun alussa järjestettyihin lähtötasotesteihin, joiden 

avulla oppimisvaikeudet oli tunnistettu varhaisessa vaiheessa. Oppimisvaikeuksista oli 

keskusteltu ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan kanssa henkilökohtai-

sissa opetuksenjärjestämistä koskevissa keskusteluissa. Opiskelijat olivat saaneet pien-

ryhmä- ja yksilöopetusta. Yksittäisillä, hyviksi koetuilla opettajilla oli ollut merkitystä 

opintojen etenemisen kannalta. Opiskelijat kuitenkin kokivat, että he eivät olleet saaneet 

riittäväsi tarvitsemaansa tukea. Haastavimpia olivat olleet laajat kirjalliset tehtävät ja ten-

tit, joiden merkitys ammattiin oppimiselle oli jäänyt ymmärtämättä. Merkittävimmät tu-

kijat tulivat oppilaitoksen ulkopuolelta. Opiskelijoiden sosiaali-, terveys- ja liikunta-
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alalla työskentelevät vanhemmat tai avo-/aviopuoliso olivat auttaneet tehtävien tekemi-

sessä, opiskelua koskevissa valinnoissa sekä toimineet harjoitusasiakkaina. Alle 20 -vuo-

tiaana opinnot aloittaneilla tyypillinen oppimisen tukija oli ollut äiti. Samalla alalla työs-

kentelevät isät olivat olleet enemmän roolimalleja, jotka vaikuttivat isompiin valintoihin, 

kuten suuntautumisvalintoihin.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä Kurosen (2010) ja Nurmen (2009) väitöskir-

jatutkimustulosten kanssa. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tulee kehittää eri-

tyispedagogista ajattelua, yksilöllisiä opetusmenetelmiä sekä mahdollistettava opiskeli-

joille joustavat opiskelu- ja ohjausympäristöt. (Kuronen 2010, 325.) Toisen asteen am-

matillisissa opinnoissa oppimisvaikeudet tunnistetaan tehokkaasti (Jauhola & Miettinen 

2012, 80). Opiskelijoille tarjotut tukipalvelut eivät kuitenkaan kohtaa opiskelijan tarpeita. 

(Nurmi 2009, 89–91.) Toisen asteen ammatillista koulusta voidaan kehittää opiskelija-

lähtöiseksi lisäämällä yksilöllistä ohjausta ja ryhmäkokoja koskevilla sekä opetuksen jär-

jestämisen rakenteellisilla ratkaisuilla.  

 

Toinen oppimisen haaste oli opiskelun turhauttavuus. Opiskelun tuhauttavuutta olivat ko-

keneet yhtälailla opiskelijat, joilla oli oppimisvaikeuksia kuin opinnoissaan hyvin menes-

tyneet. Turhautumisen tunne oli syntynyt opetettavien asioiden tuntumisesta itsestään sel-

vyyksiltä ja arkipäiväisiltä. Opiskelijat kokivat tulleensa oppilaitosmuotoisessa opetuk-

sessa kohdelluksi ikätasoistaan lapsellisemmin. Turhautuminen koski erityisesti alkuvai-

heen opintoja ja ensimmäisiä opiskeluvuosia. Opiskelijat ehdottivat, että alkuvaiheen op-

pilaitosmuotoista opetusta pitäisi ajallisesti tiivistää ja työssäoppimista lisätä. He pitävät 

miesopiskelijoiden sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintojen yhtenä keskeyttämisen 

syynä opintojen arkipäiväisyyttä. Turhautumisen haaste oli ratkennut ajan kanssa itses-

tään. Opintojen loppuvaiheen opinnot koettiin haastaviksi ja mielekkäiksi. Opiskelijat oli-

vat ylpeitä omasta osaamisestaan ja saavuttamastaan ammattitaidosta.  Opiskelijoille oli 

syntynyt Tynkkysen (2013) kuvaama pystyvyyden tunne. Pystyvyyden tunteella tarkoi-

tetaan tunnetilaa siitä, että pystyy tekemään ja saavuttamaan haluamiaan asioita. Opiske-

lijat uskoivat saavutetun tutkinnon antavan heille hyvät mahdollisuudet työllistymiseen 

ja jatko-opintoihin. Opintojen alkuvaiheen turhautumisen huomioiminen on oppilaitok-
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sen näkökulmasta kehittämisen kohde. Ammatillisen koulutuksen keskeyttävistä 40 pro-

senttia keskeyttää ensimmäisen puolen vuoden aikana ja 70 prosenttia 1,5 vuoden aikana 

(Koramo & Vehviläinen 2015, 80). 

 

Terveyteen liittyviä haasteita olivat tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet, uupu-

mus ja ammatin harjoittamista rajoittavat terveydelliset haasteet. Tarkkaavaisuuden ja 

keskittymisen haasteet opiskelijat olivat ratkaisseet omalla toiminnallaan. Toisen asteen 

oppilaitos suhtautui opiskelijoihin peruskoulua joustavammin. Tämä toi hallinnan tun-

netta omista opinnoista selviämiseen. Opiskelijat olivat kokeneet uupumusta työssäoppi-

misjaksoilla. Tähän olivat vaikuttaneet työssäoppimispaikka, työssäoppimisen ohjaus, 

työtehtävät ja työssäoppimispaikan sijainti. Opiskelijat olivat selvinneet epämieluisista 

työssäoppimisjaksoista, koska heillä oli aikaisemmilta työssäoppimisjaksoilta onnistumi-

sen kokemuksia. Oppilaitoksen ulkopuolisilla sosiaalisilla verkostoilla oli merkitystä uu-

pumuksen haasteen ratkaisemiseksi. Ammatin harjoittamista rajoittavat terveydelliset 

haasteet eivät estäneet opiskelijoita valmistumasta tutkintoon. Heillä oli valmistumisen 

jälkeen suunnitelma jatko-opiskelusta ja sitä kautta työllistymisestä. Oppilaitoksen näkö-

kulmasta opiskelijoille olisi pystyttävä tarjoamaan mahdollisuus vaikuttaa oman työssä-

oppimispaikan valintaan. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa on oppimisvai-

keuksien tunnistamiseen käytössä erilaisia menetelmiä, kuten peruskoulujen opintome-

nestyksen siirtotietojen analysointi sekä oppimisvalmiustestit. Vastaavia menetelmiä olisi 

kehitettävä myös ennakoimaan tuen tarpeita työssäoppimiseen. Opiskelijalle on tarjottava 

onnistumisen kokemuksia, jonka jälkeen hän on valmiimpi vastaan ottamaan myös epä-

onnistumisia.    

 

Muuhun syyhyn liittyvät haasteet jaetaan kahteen ryhmään; itsestä riippuviin ja itsestä 

riippumattomiin. Itsestä riippuvat haasteet ovat: vuorovaikutustaidot, opiskeluun sitoutu-

minen sekä itsenäistyminen ja aikuistuminen. Itsestä riippumattomat haasteet ovat: oma 

opiskelijaryhmä, oppilaitoksen/työssäoppimispaikan ilmapiiri, opetuksen/työssäoppimi-

sen järjestämisen toteuttamisen tavat ja rakenteet, yhteiskunnan rakenteet ja tarjolla ole-

vat opiskelu- ja työllisyysmahdollisuudet sekä negatiiviset elämäntapahtumat. Itsestä 

riippuvat haasteet koskivat pääsääntöisesti ainoastaan alle 20 -vuotiaana sosiaali-, ter-

veys- ja liikunta-alan opinnot aloittaneita. Haasteiden ratkaisemisessa oli merkittävänä 
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ollut kokemus oman opiskelun hallinnan tunteesta. Opiskelijat saivat tukea vanhemmil-

taan henkisesti ja taloudellisesti. Samalla alalla työskentelevän vanhemman rooli tukijana 

oli ollut merkittävä. Itsestä riippuvat haasteet koskivat pääsääntöisesti opiskelun alkuvai-

hetta sekä ensimmäisiä vuosia. Opiskelijat olivat sitä mieltä, että jos he aloittaisivat opin-

not nyt alusta, niin he toimisivat toisin ja näitä haasteita ei tulisi.  Yli 20 -vuotiaana sosi-

aali-, terveys- ja liikunta-alan opinnot aloittaneet kuvasivat oman opiskelumotivaation 

vahvaksi. He olivat valmiita joustamaan opintojensa hyväksi, jolloin itsestä riippuvia 

haasteita ei ollut.  

 

Itsestä riippumattomat haasteet koskivat yhtälailla molempia ikäryhmiä. Itsestä riippu-

mattomien haasteiden ratkaisemiseksi merkittävänä tekijänä on ollut haasteen tunnista-

minen ja niiden olemassaolon hyväksyminen. Haasteiden ratkaisemiseksi on täytynyt olla 

valmis pyytämään ja vastaanottamaan apua. Opiskelijat ensisijaisesti ilmoittivat itsestä 

riippumattomien haasteiden ratkeamiseksi oman määrätietoisuuden ja sinnikkyyden. 

Opiskelijoille oli tärkeää hallinnan tunne omista opinnoistaan. Negatiivisia oppimiskoke-

muksia edeltäneet positiiviset oppimiskokemukset auttoivat selviytymään. Omasta tule-

vaisuudesta oli siedettävä epävarmuutta. Selviämistä auttoi positiivinen asenne ja omien 

vahvuuksien tunteminen. Omassa tulevaisuudessa itselle nähtiin mielekkäitä vaihtoehtoja 

niin työllistymisen kuin jatko-opiskelun suhteen.    

 

Itsestä riippumattomista haasteista yhteiskunnan rakenteet ja tarjolla olevat opiskelu- ja 

työllisyysmahdollisuudet olivat vaikuttaneet opiskelijoiden alavalintaan. Tilastoissa opis-

kelijoiden itse ilmoittamana yleisin toisen asteen ammatillisista opinnoista eroamisen syy 

on väärä alavalinta (Arponen-Aaltonen 2012, 7).  Tähän tutkimukseen osallistuneilla tai 

heidän vanhemmilla oli takanaan ”väärä” alavalinta ennen sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alalle päätymistä. Aikaisemman koulutuksen vääräksi alavalinnaksi teki se, ettei se ollut 

työllistänyt.  

 

Suomessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan toisen asteen koulutuksessa on ollut käytössä 

soveltuvuuskokeet. Syksyllä 2014 voimaan astuneet uudet ammatillisen peruskoulutuk-

sen opiskelijavalinnan määräykset ovat laittaneet koulutuksien järjestäjät harkitsemaan 

soveltuvuuskokeista luopumista. Uusissa määräyksissä pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin on 
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kutsuttava kaikki hakijat (Opintopolku 2013, 3). Aikaisemmin koulutuksen järjestäjä pys-

tyi rajaamaan pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien määrää aikaisemman opinto-

menestyksen, peruskoulun arvosanojen sekä yhteishaun hakutoivejärjestyksen perus-

teella.  Soveltuvuuskokeen läpäiseminen oli edellytys sosiaali- ja terveysalan oppilaitok-

seen pääsemisesi.  Uusien voimaan tulleiden määräysten mukaan opiskelija voi tulla va-

lituksi koulutukseen ilman soveltuvuuskokeen suorittamista ja läpäisyä, jos kokonaispis-

teet ovat riittävät. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan perustella soveltuvuuskokei-

den säilyttämisen merkitystä opiskelijan kannalta. Opintojen keskeyttämisen yleisin syy 

on väärä alavalinta. Tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat kokeneet opetta-

jien ja ryhmänohjaajien järjestämien opiskelijahuollollisten palaverien sisällöksi tarkas-

tella heidän opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta. Opiskelijoiden tukena olivat ol-

leet opiskelijahuollon henkilöstö ja samalla alalla työskentelevät huoltajat. Tähän tutki-

mukseen osallistuneet ovat tulleet valituksi sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintoihin 

pakollisten soveltuvuuskokeiden kautta. Heillä on ollut turvanaan todisteet alalle sovel-

tuvuudesta, niin itselle kuin muille.    

 

Muuhun syyhyn liittyvät haasteet ovat toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämi-

sen kannalta merkittävimmät. Nämä haasteet ovat vaikeasti tunnistettavissa ja varhainen 

puuttuminen on vaikeaa. Muuhun syyhyn liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi oppilai-

toksen on tehtävä opiskelijahuoltolain mukaista verkostoyhteistyötä (Oppilas- ja opiske-

lijahuolto laki 1287/2013). Oppilaitoksen jäykät järjestelmät ja opetushenkilöstön opis-

kelijoiden alalle soveltuvuutta kyseenalaistava ajattelu tekevät verkostoyhteistyöstä haas-

tavan. Lisäksi opiskelijat haluavat pitää omien asioiden hallinnan itsellään. Tähän tutki-

mukseen osallistuneet opiskelijat olivat kokeneet ratkaisseen muuhun syyn liittyvät haas-

teet omalla toiminnalla ja sinnikkyydellä. Ulkoapäin määrättyjen palavereiden järjestä-

minen ei kohtaa opiskelijan tarpeita. Opettajat ilmaisevat huolensa ja kokoavat verkosto-

palaverit opiskelijan poissaolojen ja opintojen etenemisen perusteella. Opiskelijat olivat 

kokeneet, että opettajat olivat kyseenalaistaneet heidän opiskelumotivaationsa sen sijaan, 

että olisivat halunneet kuulla heidän oikeita haasteitaan.   

 

Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelun haasteiden tunnistamista ohjaavat 

Tilastokeskuksen erityisopetuksen siirtopäätöksen luokittelun perusteet. Erityisopetuksen 
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siirtopäätöksen peruste määritetään luokista 1–12 (SVT 2005). Näistä perusteeksi määri-

tetään se, jonka vaikutus erityisen tuen tarpeeseen on merkittävin. Kaikki muuhun syyhyn 

liittyvät haasteet kuuluvat luokkaan 12. Vertaamalla määrällisesti opiskelijoiden kokemia 

haasteita Tilastokeskuksen erityisopetuksen siirtopäätöksen mukaisen luokituksen kanssa 

voidaan todeta, että opiskelijoiden kohtaamat haasteet kuuluvat suurimmalta osin luok-

kaan 12.  Toisen asteen oppilaitoksen käyttämä luokittelu oppimisen haasteiden tunnista-

misesta ei vastaa opiskelijoiden tuen tarvetta. Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 

ainoastaan kahdella oli opiskelun aikana ollut erityisopetuksen siirtopäätös. Tästä huoli-

matta haasteiden aihealueiden vertailu suhteessa erityisopetuksen siirtopäätöksen luoki-

tukseen on perusteltua. Opiskelijoiden opiskelun haasteet painottuvat luokkaan 12. Oppi-

laitoksen opiskelun haasteiden tuen tarpeen tunnistaminen ja tunnustaminen ei kohtaa 

opiskelijoiden opiskelussaan kohtaamia haasteita. Haasteiden luokittelu kohtaisi opiske-

lijan haasteet, jos luokittelu tehtäisiin opiskelijoiden tuen tarpeiden perusteella. Tuen tar-

peen perusteella määritettävä luokittelu muodostuisi tukitoimista, jotka mahdollistavat 

erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden etenemisen. Tämän tutkimuksen pohjalta eri-

tyisen tuen tarpeen perusteluita olisivat esimerkiksi yksilö- ja pienryhmäopetus sekä te-

hostettu työssäoppimisen ohjaus. Jatkotutkimuksena olisi tutkia mistä tukitoimista eri-

tyistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat hyötyneet peruskoulussa ja toisen asteen opin-

noissa. Näiden pohjalta laatia erityisopetukseen siirtämisenperusteiden luokittelu, joka 

vastaisi opiskelijoiden tuen tarvetta.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan uskottavuuden, reliabiliteetin ja validiteetin 

määritelmien avulla. Tutkimuksen luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden edellytyk-

senä on, että tutkimus on suoritettu hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Hyviin 

tieteellisiin käytäntöihin kuuluu, että tutkija työskentelee rehellisesti noudattaen yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta, käyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimusten mukaisia ja eet-

tisiä menetelmiä tiedonhankinnassa ja arvioinnissa sekä huomioi asianmukaisesti toisten 

tutkijoiden tekemän työn. Tutkimuksen tulosten julkaisemisessa tutkija tuo tutkimuspro-

sessin esille tieteellisien tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta noudattaen. Tulosten 

raportoinnissa tutkija tuo esille oman position tutkijana, tutkimustyön eettiset valinnat, 

vaiheet ja tehdyt rajaukset sekä käyttämänsä tarkkuuden tulosten tallentamisessa, esittä-
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misessä ja arvioinnissa. (Tutkimuseettisen neuvottelukunta 2002, 3). Lukijan on pystyt-

tävä seuraamaan tutkimuksen kulkua ja arvioimaan sitä. Tässä tutkielmassa tutkimuspro-

sessi on kirjoitettu auki luvussa 3. Tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi tutkiel-

massa on kuvattu tutkijan positio sekä tuotu näkyväksi tutkimusprosessin, aineiston han-

kinnan sekä analyysin vaiheet. 

 

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioidaan käsitteillä reliabiliteetti ja validiteetti (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Reliabiliteetti kuvaa ilmiön mittaamisessa käytet-

tävän mittarin mittaustuloksen luotettavuutta. Mittaustuloksen reliabiliteettia voidaan pa-

rantaa ja arvioida esim. toistomittauksilla. Kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetin var-

mistaa aineiston riittävyys. Tietoa kerätään, kunnes uudet tapaukset eivät tuota enää uutta 

informaatiota (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tässä tutkimuksessa tutkimuk-

sen laajuuteen ja rajaukseen nähden aineisto oli riittävä. Kohdejoukon kokemuksista löy-

tyi yhteneväisyyksiä ja yksittäisten haastateltavien kokemukset toivat lisätietoa. Suu-

rempi haastateltavien määrä olisi mahdollistanut tulosten tarkemman erittelyn esimer-

kiksi haastateltavien perustietojen pohjalta. Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetin arvi-

oimiseksi voidaan tarkastella aineiston käsittelytarkkuutta, jäsentelyä ja tutkijan tekemiä 

valintoja. Tässä tutkielmassa tehdyt valinnat ja aineiston käsittely on pyritty kuvaamaan 

yksityiskohtaisesti. Aineiston analyysivaihe on kirjoitettu näkyväksi luvussa 3.3. Tässä 

luvussa perustellaan aineiston käsittelytavat sekä opiskelijoiden tunnistettavuuden estä-

misen keinot. Haastatteluista litteroidut tekstitiedostot anynomisoitiin. Analyysivaiheessa 

yhdistettävyys perustietojen ja opiskelijoiden vastausten tunnistettavuuden välillä pois-

tettiin.  Laadullisessa tutkimuksessa on hyväksyttävä se, että tutkimuksen tekeminen on 

sidottu paikkaan, aikaan ja tutkijan tekemiin valintoihin. Toinen tutkija olisi voinut päätyä 

toisenlaiseen tuotokseen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen validiteetissa on kyse siitä, että tutkimus on oikein tehty ja 

pätevä. Validissa tutkimuksessa aineisto vastaa sille esitettyihin kysymyksiin ja aineisto, 

tutkimusmenetelmä sekä tutkimuskysymys vastaavat toisiaan. Tutkimuksessa kuullaan 

oikeita ihmisiä, kysytään oikeat kysymykset sekä analysoidaan ja tulkitaan aineisto oi-

kein. Tähän vaaditaan ammattitaitoa ja kokemusta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.)  Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkielman 
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tavoitteena oli vastata miesopiskelijoiden kokemusten kautta tutkimuskysymykseen: 

Mitkä tekijät miesopiskelijoiden elämänkulussa ovat mahdollistaneet opiskelun haastei-

den ratkeamisen ja opintojen läpäisyn toisen asteen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 

koulutuksessa? Teemahaastattelut sopivat aineiston keräämisen muodoksi tutkimuksissa, 

joissa halutaan löytää vastauksia kohderyhmä kokemusten avulla (Saarinen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006).  

 

Tässä tutkielmassa tutkimustulosten tarkastelu on toteutettu toisen asteen ammatillisen 

koulutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa huomioitiin myös oppilaitoksen ulkopuolisi-

set tekijät. Tämä tuotti tutkimuskysymyksiin monipuolisia vastauksia. Teemahaastatte-

luiden teemat mahdollistivat haastateltaville kertoa heille merkityksellisistä kokemuk-

sista.  Opiskelijat toivat haastatteluissa esille useita oppilaitoksen ulkopuolisia opiskeluun 

vaikuttavia haasteita ja näiden ratkaisuja. Opiskelijat olivat myös kokeneet opiskelun 

haasteiden ratkenneen useimmiten oppilaitoksen ulkopuolisten tekijöiden ansiosta. Täl-

löin toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisen näkökulmana on kehittää toi-

mintaansa tukemaan opiskelijan omaa opiskelun hallintaa sekä opiskelijoiden oppilaitok-

sen ulkopuolisia verkostoja.  

 

Tulosten käsittelyvaiheessa kohdejoukon kokemia toisen asteen opiskelun keskeyttämistä 

ennakoivia haasteita ja niiden ratkaisuja reflektoidaan nuoren elämänkulun malliin (Ku-

ronen 2010, 67). Anonymisoiduista tekstiedostoista haettiin analyysikysymysten avulla 

vastauksia, jotka kartoittivat opiskelijoiden kokemia haasteita ja niiden ratkaisuja elämän-

kulussaan aikavälillä peruskoulusta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnosta valmis-

tumiseen. Saadut vastaukset luokiteltiin käyttäen pohjana toisen asteen oppilaitoksissa 

yleisesti käytössä olevaa erityisopetuksen perusteiden luokittelua (SVT 2005). Tämän 

luokittelun perusteena on se, että erityisopetuksen luokitteluperusteet ohjaavat opiskeli-

joiden tuen tarpeen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelun haasteet kolmeen ryhmään 

luokiteltuina ovat: oppimisen, terveyden ja muun syyn haasteet. Opiskelijoiden kokemat 

haasteet olivat yhdenmukaisia aikaisemmissa tutkimuksissa todettujen tulosten kanssa 

(Aho & Mäkiaho 2014; Kuronen 2010; Nurmi 2009; Vantaja 2005). Tämän tutkielman 

tulokset rakentuivat aikaisempien tutkimustulosten pohjalta ja antoivat lisäarvoa kuvaa-
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malla kohderyhmän kokemuksia. Aikaisempien tutkimusten tulosten avulla tutkimustu-

losten tarkastelu kohdennettiin toisen asteen ammatillisten opintojen keskeyttämisen 

kriittisiin kohtiin. Tämän tutkimuksen tuloksia voi osittain yleistää koskemaan myös 

yleensä opetussuunnitelmaperusteisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestä-

mistä ja toteuttamista.    

 

Tämä tutkimus on toteutettu toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutosvaiheessa. 

Nykyiset opetussuunnitelman perusteet ovat astuneet voimaan 2015 (RKK 2015). Toisen 

asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet ja rahoitusjärjestelmä tul-

laan uusimaan vuonna 2017 ja uuden säännökset astuvat voimaan tammikuussa 2018. 

Uusissa säädöksissä nuorten opetussuunnitelmaperusteinen ja aikuisten näyttötutkintope-

rusteinen koulutus yhdistetään saman opetussuunnitelman ja määräysten alle. (Grahn‐

Laasonen 2016). Tämän tutkimuksen tulokset ovat sidoksissa tämän hetkiseen aikaan ja 

tapaan järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta. Tutkimus olisi toistettavissa lyhy-

ellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä tämän tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää vertai-

levana tutkimuksena. Toivottavaa olisi, että muutosten edessä opetus- ja kulttuuriminis-

teriö, opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät antaisivat tilaa opiskelijoiden kokemuksille 

suunnittelu- ja kehittämistyössä. Tämä tutkielma edustaa yhden opiskelijaryhmän koke-

muksia toisen asteen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opetussuunnitelmaperusteisesta 

koulutuksesta.    
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Liitteet 
LIITE 1: Tutkittavien profiilit 
 
Tutkimukseen haastateltujen sosiaali-, terveys- ja liikuta-alalta valmistuvien miesopis-
kelijoiden ikäluokka, opintojen läpäisyaika ja erityisopiskelijastatus (HOJKS). 
 
Teemu (1) 
Ikäluokka opintojen alkaessa: yli 20-vuotias 
Opintojen läpäisyaika: noin 1,5 vuotta 
HOJKS-status: ei  
Sosiaali-, terveys- ja liikuta-alalla ainakin toinen vanhemmista tai avio/avopuoliso: kyllä 
 
Petteri (2) 
Ikäluokka: yli 20-vuotias 
Opintojen läpäisyaika: noin 1,5 vuotta 
HOJKS-status: ei  
Sosiaali-, terveys- ja liikuta-alalla ainakin toinen vanhemmista tai avio/avopuoliso: kyllä 
 
Aleksi (3) 
Ikäluokka: yli 20-vuotias 
Opintojen läpäisyaika: noin 1,5 vuotta 
HOJKS-status: ei  
Sosiaali-, terveys- ja liikuta-alalla ainakin toinen vanhemmista tai avio/avopuoliso: kyllä 
 
Oskari (4) 
Ikäluokka: yli 20-vuotias 
Opintojen läpäisyaika: noin 1,5 vuotta 
HOJKS-status: ei 
Sosiaali-, terveys- ja liikuta-alalla ainakin toinen vanhemmista tai avio/avopuoliso: kyllä 
 
Elias (5) 
Ikäluokka: alle 20-vuotias 
Opintojen läpäisyaika: 2 vuotta 
HOJKS-status: ei  
Sosiaali-, terveys- ja liikuta-alalla ainakin toinen vanhemmista: ei 
 
Matias (6) 
Ikäluokka: alle 20-vuotias 
Opintojen läpäisyaika: 3 vuotta 
HOJKS-status: kyllä  
Sosiaali-, terveys- ja liikuta-alalla ainakin toinen vanhemmista: kyllä 
 
Aapo (7) 
Ikäluokka: alle 20-vuotias 
Opintojen läpäisyaika: 3 vuotta 
HOJKS-status: kyllä 
Sosiaali-, terveys- ja liikuta-alalla ainakin toinen vanhemmista: kyllä 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

LIITE 2: Tutkimuslupahakemus 
 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

 

 

 



 
 

 
 

LIITE 2 jatkuu 
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LIITE 3: Haastattelusuostumus  
 
Nimi __________________________________  
 
Toimipiste __________________________________  
 
Pyydän suostumustasi haastatteluun Läpäisyn tehostaminen sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alan opinnoissa – opiskelun haasteiden ratkaisuja nuorten miesten elä-
mänkulussa pro gradu – tutkimukseen. Tutkimus suoritetaan Lapin yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekuntaan.  Tutkimukseni tavoitteena on selvittää mitkä te-
kijät edistävät miesopiskelijoiden opintojen läpäisyä toisen asteen sosiaali-, ter-
veys- ja liikunta-alan perustutkinnoissa. 
 
Tutkijana sitoudun noudattamaan voimassaolevia tutkimusaineiston säilyttämi-
seen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. Haastattelu nauhoitetaan ääni-
nauhalle, jonka jälkeen haastattelu kirjoitetaan anonymisoiduksi tekstitiedostoksi. 
Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi. 
Haastatteluista kirjoitetut tekstitiedostot säilytetään sähköisenä tietosuojatussa 
kansiossa. Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa 
tavalla, jossa tutkittavia tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei 
voida tunnistaa. Tutkimukseen osallistumisesta ei ole odotettavissa kielteisiä 
seuraamuksia. Osallistujilla on myös oikeus jäädä tutkimuksesta pois milloin ta-
hansa tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen.  
 
Laita ruksi valitsemasi vaihtoedon edessä olevan laatikkoon. 

Annan tutkijalle luvan säilyttää tietosuojatussa kansiossa haastatte-
lusta anonymisoitua tekstitiedostoa tämän tutkimuksen lisäksi myös 
myöhempään jatkotutkimuskäyttöä varten.  
Annan luvan käyttää haastattelusta kirjoitettua anonymisoitua teksti-
tiedostoa vain tätä tutkimusta varten. Tekstitiedosto tulee tuhota tut-
kimuksen valmistumisen jälkeen. 

__ / __ 2016  
 
_________________________  
Saila Peteri, kasv. yo 
Puhelin: 0405967400  
e-mail: saila.peteri@lao.fi 
 
Haastattelulupa (jää tutkijalle)  
Suostun osallistumaan haastatteluun yllämainituilla ehdoilla.  
 
______________________________________  
Aika ja paikka  
 
__________________________________________________________  
Allekirjoitus ja nimenselvennys  
 
 



 
 

 
 

LIITE 4: Haastattelu teemat ja aihealueet 
 

Tarkoitus on käydä vapaamuotoisesti läpi elämänkulkuasi ja keskittyä erityisesti opiske-
luaikaasi toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Pyytäisin sinua kertomaan 
erityisesti niistä koulukokemuksista ja tapahtumista elämässäsi, jotka ovat jääneet mie-
leesi, olleet sinulle merkityksellisiä ja vaikuttaneet siihen, että olet menestynyt opin-
noissasi. 

Taustakysymykset 

• Ikä 
• Opinto-aika toisen asteen opinnoissa 
• Onko toisen asteen opintojen aikana laadittu HOJKS 
• Perhe 
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen suorittaneet perheenjäsenet/sukulai-

set/kaverit  
 

Peruskoulu 

• Oma koulu, luokka 
• Peruskouluaikaiset kaverit 
• Vahvuudet, lempiaineet 
• Heikkoudet, ikävät kouluaineet 
• Kiusaaminen 
• Avun, ohjauksen ja tuen tarve 
• Tukijoiden merkitys koulunkäyntiin, vanhemmat, opettajat, sisarukset tai joku muu 
 

Toisen asteen opintoihin hakeutuminen 

• ammatinvalinnan ohjaus 
• Yhteishaussa hakutoivejärjestys 
 

Elämäntilanne ennen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintoja (yli 20-vuotiaat) 

• Aikaisemmat opinnot 
• Varusmiespalvelus 
 

Toisen asteen ammatilliset opinnot 

• Elämän tilanne ja asuminen 
• Oma opiskeluryhmä 
• Vahvuudet, opinnoissa hyvin menneet osa-alueet, kyvyt, henkilökohtaiset ominai-

suudet, terveys, harrastukset 
• Joustavien yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen 
 



 
 

 
 

LIITE 4 jatkuu 

 

• Heikkoudet, haasteelliset opintojen osa-alueet, kiusaaminen, syrjiminen, pettymyk-
set, poissaolot ja näistä selviäminen 

• Opetushenkilöstön/työssäoppimispaikkojen antama palaute, kannustus, rangaistuk-
set 

• Tukijat 
 

Tulevaisuuden suunnitelmat 

 

 

 

 

 
 


	1. Johdanto
	1.1 Tutkimuskysymykset
	1.2 Kohdejoukon rajaus
	1.3 Tutkijan oma orientaatio

	2. Aikaisemmat tutkimustulokset ja teoreettinen viitekehys
	2.1 Miesopiskelijoiden läpäisy sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan perustutkinnoissa
	2.1.1 Läpäisy
	2.1.2 Läpäisyn tehostaminen
	2.1.3 Läpäisyn määrälliset tilastot

	2.2 Sukupuoliroolit toisen asteen ammatillisissa opinnoissa
	2.3 Koulutuksen keskeyttämisen riskitekijöitä nuoren elämänkulussa
	2.4 Nuorten syrjäytyminen

	3. Tutkimuksen toteutus
	3.1 Tutkimusmetodi
	3.2 Teemahaastattelu
	3.3 Aineiston analyysi

	4. Tulokset
	4.1 Oppimisen haasteet ja niiden ratkaisut
	4.2 Terveyden haasteet ja niiden ratkaisut
	4.3 Muuhun syyhyn liittyvät haasteet ja niiden ratkaisut
	4.3.1 Itsestä riippuvat haasteet ja niiden ratkaisut
	4.3.2 Itsestä riippumattomat haasteet ja niiden ratkaisut


	5. Yhteenveto ja tulosten hyödynnettävyys
	Lähteet
	Liitteet
	LIITE 1: Tutkittavien profiilit
	LIITE 2: Tutkimuslupahakemus
	LIITE 3: Haastattelusuostumus
	LIITE 4: Haastattelu teemat ja aihealueet


