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Tiivistelmä:  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tunteita siirtymä peruskoulusta 
toiselle asteelle nuorissa herättää, millaista tukea nuoret kokevat tarvitsevansa ennen 
siirtymää sekä miten nuoret kokevat koulusiirtymään liittyvän itsenäistymisen. Tutki-
muksen kohderyhmänä olivat 9.-luokkalaiset nuoret, jotka olivat siirtymässä peruskou-
lun jälkeisiin jatko-opintoihin. Tutkimus toteutettiin mixed methods -tutkimuksena. 
Määrällinen aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä ja laadullinen aineisto sähköisellä ky-
selyllä sekä ryhmähaastatteluilla. Sähköiseen kyselyyn vastasi sata oppilasta ja haastat-
teluun osallistui seitsemän oppilasta. Määrällistä aineistoa analysoitiin ristiintaulukoin-
nilla ja ryhmittelyanalyysilla. Haastatteluaineisto litteroitiin ja sitä analysoitiin teoriaoh-
jautuvalla sisällönanalyysilla. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella suurin osa nuorista on siirtymässä luottavaisin mielin 
toiselle asteelle. Peruskoulun päättyminen voi olla haikea tai odotettu asia, ja uuden 
koulun aloittaminen on jännittävää mutta myös innostavaa, sillä se merkitsee uudenlai-
sen vapauden saamista sekä vastuunottamista. Tutkimukseen osallistuneet nuoret toi-
voivat lisää tietoa tulevasta opiskelualasta, toisten nuorten kertomuksia opiskelusta 
sekä tietoa liittyen stressin hallintaan, jännittämiseen, ajanhallintaan sekä nukkumiseen. 
Koulutusvalintaa tehdessä nuorille tärkeää tukea antoivat opinto-ohjaaja ja omat van-
hemmat. Itsenäistymisestä nuorilla oli erilaisia käsityksiä. Moni haastatelluista nuorista 
näki itsenäistymisen portaina tai vaiheina, jolloin siirtyminen toiselle asteelle on yksi 
vaihe itsenäistymisessä, mikä lisää vastuuta etenkin opiskeluun liittyen. Haastatellut 
nuoret näkivät muutoksia tapahtuvan opiskelussa, kaverisuhteissa sekä ajankäytössä. 
Opiskelu toisella asteella vie enemmän heidän vapaa-aikaansa, ja ajankäyttöä tulee 
suunnitella tarkemmin. Nuorten siirtymää voidaan tukea monilla tavoin ja koulun toimi-
jat sekä perhe ovat siinä keskeisessä asemassa. Monialainen ennaltaehkäisevä työsken-
tely sujuvoittaa nuorten siirtymää peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja on apuna, jotta 
siirtymä onnistuu. 
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1 Johdanto 

 

Suomalainen yhteiskunta korostaa individualismia, tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Sa-

maan aikaan, kun nuoret pohtivat murrosikään, kaverisuhteisiin ja omaan kehoonsa liit-

tyviä muutoksia, he tekevät koulutukseen ja tulevaan työuraan liittyviä päätöksiä. Te-

hokkuuden ilmapiiri on laajentunut koulutukseen ja nuorille asetetaan paineita, että he 

valmistuisivat nopeasti ja voisivat siirtyä työelämään ja veronmaksajiksi. Nuoruudessa 

tehdyt päätökset eivät aina ole oikeita ratkaisuja yksilön kannalta ja moni nuori tarvitsee 

tukea siinä, miten hän pääsisi eteenpäin polullaan. 

 

2000-luvulla sosiaali- ja terveysministeriön asettama Aktiivinen sosiaalipolitiikka -työ-

ryhmä esitti, että vakavassa syrjäytymisuhassa oleville 15–17-vuotiaille tulisi kokeilla 

varhennetun kuntoutuksen järjestämistä. Kokeiluun osallistui yhteensä 18 projektia eri 

puolilta Suomea ja se kohdistui nuoriin, jotka olivat keskeyttäneet peruskoulun tai am-

matillisen koulutuksen tai joilla oli huonot arvosanat peruskoulusta tai heillä oli muuten 

vakava keskeyttämisen vaara opinnoissaan. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ko-

keiltiin erilaisia käytäntöjä ja kehitettiin yhteistyömalli, jossa nuori, hänen lähiverkos-

tonsa sekä palveluntuottajat toimivat yhdessä nuoren hyväksi. (Aktiivinen sosiaalipoli-

tiikka 2004, 16–17.) Laajan, nuorille suunnatun varhennetun kuntoutuskokeilun tavoit-

teena oli yhtäältä nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen, toisaalta yhteistyömallin 

luomisen kautta ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. 

 

2000-luvun nuoret kasvavat maailmaan, joka on monimutkaisempi, muuttuvampi, hek-

tisempi ja globaalimpi kuin aiemmilla vuosikymmenillä. Nuoret tulevat kohtaamaan elä-

mässään muutoksia, vaihtuvia rooleja ja vastuita, eikä heidän elämänsä kulje tiettyä li-

neaarista polkua pitkin. (Tolan 2014, 411.) Yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvat 

muutokset ovat ennustamattomia, mikä vaikuttaa nuorten elämään jo opiskelupaikkaa 

valitessa, opiskelujen aikana sekä valmistumisen jälkeen.  

 

Tällä hetkellä lasten ja nuorten kanssa työskennellessä painotetaan ennaltaehkäisevää 

toimintaa eli sellaista toimintaa, joka auttaisi nuoria eteenpäin ja tukisi heitä oppimaan 
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taitoja, joita itsenäistymiseen tarvitaan. Ennaltaehkäisevä toiminta on kaikille lapsille ja 

nuorille suunnattua ja sen avulla halutaan vähentää nuorten riskiä syrjäytyä. Tämä tut-

kimus on osa Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy 

osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK) -hanketta, jonka tavoitteena on tukea nuor-

ten siirtymävaiheita kouluasteelta toiselle sekä kehittää kouluissa oppilaslähtöistä ja 

perheitä osallistavaa monitoimijuuskulttuuria (Lapin yliopisto 2017).  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tunteita siirtymä peruskoulusta 

toiselle asteelle 9.-luokkalaisissa nuorissa herättää, millaista tukea nuoret kokevat tar-

vitsevansa ennen toiselle asteelle siirtymistä sekä miten nuoret kokevat koulusiirtymään 

liittyvän itsenäistymisen. Tutkielman aluksi käsitellään teoreettista viitekehystä ja tar-

kastellaan nuoruutta elämänvaiheena, nuoruuteen liittyvää itsenäistymistä, siirtymiä 

elämänkulussa sekä nuorten toimijuutta koulutusvalinnassa. Tämän jälkeen esitellään 

tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimustulokset. Lopuksi on pohdittu keskeisiä tutkimus-

tuloksia ja arvioitu tutkimusprosessia. 
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2 Nuoruus ja elämänkulku 

 

 

2.1 Nuoruus elämänvaiheena 

 

Ihmisen elämänvaiheet jaotellaan usein kolmeen, neljään tai seitsemään vaiheeseen. 

Aristoteleen määrittely kolmeen vaiheeseen kattaa lapsuuden, aikuisuuden ja vanhuu-

den. Pythagoraan sanotaan määritelleen ihmisen elämänvaiheet neljään vaiheeseen: 

lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. On sanottu, että Hippokrates on 

määritellyt elämän seitsemään vaiheeseen, joita ovat varhaislapsuus, lapsuus, nuoruus, 

nuori aikuisuus, aikuisuus, myöhempi aikuisuus ja vanhuus. (Tuomi 2001, 17, 19.) Nuo-

ruus on elämänvaihe, jonka myötä lapsuus jätetään taakse ja siirrytään alkavaan aikui-

suuteen (Koivusilta ja Rimpelä 2001, 156). Nuoruuden aikana ihminen kehittyy fyysisesti 

aikuiseksi ja oppii taitoja, joita yhteisössä eläminen vaatii. Nuori alkaa itsenäistyä omasta 

lapsuuden perheestään ja hakee omia roolejaan sekä muodostaa käsitystä itsestään. 

(Nurmi 2001b, 256.) 

 

Nuoruutta määritellään erilaisin ikämäärittein riippuen siitä, mistä näkökulmasta nuo-

ruutta tarkastellaan. Yksi määritelmä on rajata nuoruus ikävuosiin 11–25. Ensimmäinen 

vaihe on varhaisnuoruus (11–14 vuotta), tämän jälkeen tulee varsinainen nuoruus (15–

18 vuotta) ja viimeiseksi myöhäisnuoruus (19–25 vuotta). Myöhäisnuoruutta voidaan 

kutsua joissain tilanteissa myös varhaisaikuisuudeksi. (Nurmi 2001b, 257.) Toisaalta taas 

esimerkiksi nuorisolaki (2016/1285) määrittelee nuoreksi kaikki henkilöt, jotka ovat alle 

29-vuotiaita. 

 

Nuoruus sisältää useita siirtymävaiheita lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Siirtymistä ta-

pahtuu esimerkiksi kotiympäristöstä kaveripiireihin ja seurustelusuhteisiin, omien har-

rastusten löytyminen sekä oppivelvollisuuden päättyminen. Siirtymät ja itsenäistyminen 

ovat jokaisen nuoren kohdalla yksilöllisiä. Jos siirtymiä tarkastellaan kehitystehtävinä, 

onnistunutta siirtymää aikuisuuteen voisi kuvata se, että kehitystehtävissä on onnistuttu 
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ja nuori on alkanut ottaa vastuuta omasta elämästään sekä alkanut huolehtia myös ym-

päristönsä hyvinvoinnista. (Koivusilta ja Rimpelä 2001, 157.)  

 

Nuoruuteen liittyvät erilaiset roolimuutokset, joita nuoret käyvät läpi. Nuori alkaa ir-

taantua vanhemmista ja ystävistä tulee merkittävämpiä nuoren elämässä. Nuori alkaa 

saada enemmän mahdollisuuksia tehdä päätöksiä omasta elämästään. Nuoruuteen liit-

tyy valmistautuminen aikuiselämään ja koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvät pää-

tökset ohjaavat nuorta erilaisiin aikuisuuden rooleihin. Ajasta ja yhteiskunnasta riippuen 

nuorilta odotetaan erilaisia rooleja ja vastuunottoja. (Nurmi 2001b, 256.)  

 

Nuoruuden pidentymisestä on puhuttu jo pitkään ja se näkyy esimerkiksi venyneinä 

opiskeluaikoina sekä perheen perustamisen lykkääntymisenä. Kun kouluttaudutaan yhä 

enemmän, perheen perustamista siirretään ja halutaan nauttia nuoruudesta mahdolli-

simman pitkään. Toisaalta suomalaiset nuoret muuttavat jo varhain pois vanhempiensa 

luota, mikä on iso askel itsenäistymisessä. Kun nuoruus pidentyy, se usein tarkoittaa sitä, 

että nuori etsii itseään, itselle sopivaa koulutusta sekä kiinnostavia työtehtäviä. Arkeen 

liittyy epävarmuutta esimerkiksi taloudellisen tilanteen ja työtilanteen suhteen. (Aapola 

ja Ketokivi 2005, 22–23.)  

 

Nuoruuteen voidaan ajatella liittyvän huolettomuus ajankäytön suhteen. Nuorena opi-

taan hahmottamaan ajankäyttöä, kokeillaan rajoja ja saatetaan olla sitoutumattomia. 

Ajan käyttämisessä on yhteiskunnallisia ja arkisia odotuksia ja mikäli poikkeamista val-

taväestön rytmistä tapahtuu, sitä voidaan vieroksua. (Juvonen 2015, 27.) Nuorten odo-

tetaan sopeutuvan yhteiskunnan sosiaaliseen aikakäsitykseen ja alkavan toimia sen ra-

jaamissa puitteissa (Leccardi 2005, 124). 

 

Nuori elää osana yhteiskuntaa ja hänen kehitykseensä vaikuttavat muun muassa yhteis-

kunnan normit, kulttuuri sekä instituutiot ja organisaatiot (Raitanen 2001, 194). Koska 

ihmiset eivät elä tyhjiössä, elämänvaiheita ei voida nähdä staattisina ja samanlaisina kai-

killa sukupolvilla. Elämänvaiheet ovat erilaisia riippuen historiallisesta ajasta, maantie-

teellisestä paikasta sekä siitä, miten kyseistä elämänvaihetta tarkastellaan. Elämänvai-
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heet ovat siis yksilöllisiä, vaikka niitä voidaan tarkastella myös laajemmalta näkökan-

nalta. (Raitanen 2001, 197.) Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat 9.-luokkalaiset 

nuoret, jotka ovat 15–16-vuotiaita. He ovat juuri siirtyneet varsinaisen nuoruuden ikä-

vaiheeseen ja ottavat askeleita itsenäistymisen vahvistumiseen ja itsenäiseen päätök-

sentekoon etenkin opintojensa suhteen.  

 

 

2.2 Nuoruus ja itsenäistyminen 

 

Itsenäistymiseen liittyy erilaisia näkökulmia ja teorioita. Erik H. Erikson (1982, 257) on 

määritellyt ihmisen elämälle kahdeksan eri kehitysvaihetta, jotka ulottuvat ihmisen koko 

eliniälle. Nuoruuden aikana ihminen työstää omaa identiteettiään ja omaksuu uusia roo-

leja elämässään (mt., 249). Eriksonin identiteettiteoriassa vaiheet etenevät systemaat-

tisesti lapsuudesta kohti aikuisuutta ja identiteetin työstäminen kuuluu juuri nuoruu-

teen. Eriksonin (1982, 250) mukaan vasta nuoren löydettyä oma identiteettinsä, hän voi 

siirtyä seuraavaan kehitysvaiheeseen. Eriksonin teoria on ollut pohjana monelle aikuis-

tumiseen ja siihen liittyvään itsenäistymiseen liittyviin teorioihin. 

 

Jeffrey Jensen Arnett (2000, 473) kuvaa itsenäistymistä kehittyvän aikuisuuden teorian 

avulla. Teorian mukaan länsimaissa kehittyvän aikuisuuden vaiheessa (noin 18–25-vuo-

tiaina) nuoret kokeilevat monia asioita ja ovat hyvin vapaita, sillä he eivät ole enää riip-

puvaisia vanhemmistaan, mutta eivät koe vielä samoja normatiivisia vastuita kuin aikui-

set. Kehittyvän aikuisuuden aikana nuoret tekevät erilaisia valintoja, oppivat tuntemaan 

itseään. Kehittyvään aikuisuuteen liittyy myös epätietoisuus tulevaisuudesta sekä kou-

lutusvaihtoehtojen kokeilu. Koulutusalaa tai suuntautumista vaihdetaan tutkinnon ai-

kana, jolloin entinen koulutus joko keskeytetään tai suoritetaan useampi tutkinto. (Ar-

nett 2000, 469, 474.)   

 

Arnett (1997, 12) on tutkinut Yhdysvalloissa yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä itsenäis-

tymisestä ja aikuistumisesta sekä sitä, miten nuoret määrittelivät aikuisuuden. Itsenäis-

tymiseen liitettiin monien vastuiden lisääntyminen ja etenkin vastuun ottaminen ja seu-

rausten hyväksyminen omista teoista ja päätöksistä. Tutkimukseen osallistuneet nuoret 
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kokivat, että täysivaltaiseen itsenäistymiseen liittyy vanhempien luota poismuuttami-

nen sekä taloudellinen itsenäistyminen. Sen sijaan koulutuksen päättämistä, avioitu-

mista, perheen perustamista tai työelämään siirtymistä ei pidetty edellytyksinä aikui-

suudelle tai itsenäistymiselle. Nuoret eivät koe, että itsenäistymiseen tarvitaan jotain 

tiettyjä rooleja, vaan jokainen itse määrittelee oman aikuisuutensa. (Arnett 1997, 12, 

15, 21.) 

 

Jari-Erik Nurmi (2001b, 264–265) kuvaa nuoruuden kehityskulkua oman elämän ohjaa-

misen mallilla. Nuoren itsenäistymiseen liittyy valintoja, päätöksentekoa ja tulevaisuu-

den suunnittelua. Motiiveista ja henkilökohtaisista intresseistä nuori työstää tavoitteita, 

joita kohti hän pyrkii. Nuori voi tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja hyvin itsenäi-

sesti, mutta niiden taustalla vaikuttavat erilaiset toimintamahdollisuudet, kulttuuri, yh-

teisö, ystävät ja nuoren perhe. Päätöksenteko voi kulkea yhdenmukaisesti esimerkiksi 

perheen toiveita mukaillen tai nuori voi vahvasti kapinoida ympäristöään vastaan halu-

ten valita täysin erilaisen tien kuin häneltä odotetaan. Koulutusvalintaa pohdittaessa 

nuoret tekevät valintoja niissä rajoissa, jotka koulutusinstituutiot ovat luoneet. Nämä 

instituutiot ovat määrittäneet muun muassa sen, minkä ikäinen henkilö voi hakeutua 

tiettyyn koulutukseen tai millainen koulutus tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ha-

keutua jatkokoulutukseen. Koulutusinstituutiot myös määrittelevät, mitä vaihtoehtoja 

nuorille on tarjolla.  

 

Vanhemmat vaikuttavat lastensa itsenäistymiseen ja valintamahdollisuuksiin eri tavoin. 

Vanhemmat puhuvat omista toiveistaan ja odotuksistaan, mitkä luovat lapselle ja nuo-

relle tavoitteita, joita kohden vanhemmat toivoisivat heidän suuntaavan. Vanhemmat 

toimivat lastensa roolimalleina ja näin ohjaavat lasta kohtaamaan erilaisia muutoksia. 

Tämän lisäksi nuori saa vanhemmilta palautetta siitä, millaisia valintoja hän on tehnyt ja 

ovatko ne vanhempien mielestä hyviä. Vanhemmat ja muu lähiympäristö ovat yleensä 

vahvasti auttamassa nuorta omassa itsenäistymisessään ja vaikuttamassa siihen, mitkä 

mahdolliset valinnat nuori näkee realistisena ja mahdollisena omalle tulevaisuudelleen. 

(Nurmi 2001a, 9.) 
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Nuoren itsenäistyminen ei tapahdu hetkessä eikä se kulje tiettyä reittiä pitkin. Nuori 

saattaa itsenäistyä jollain osa-alueella, mutta silti olla vielä hyvin riippuvainen esimer-

kiksi omista vanhemmistaan. Taloudellisella itsenäistymisellä tarkoitetaan sitä, että 

nuori työllistyy ja hän alkaa huolehtia omista taloudellisista menoistaan, mutta hän saat-

taa silti asua vielä kotona vanhempiensa kanssa. Toisaalta voi olla, että nuori muuttaa 

asumaan pois lapsuuden kodistaan, mutta vanhemmat tukevat häntä taloudellisesti. 

(Jones 2009, 96.) Etenkin Suomessa on yleistä muuttaa aikaisin pois omasta lapsuuden 

kodista, kun muutetaan toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Monet nuoret kuitenkin 

saavat taloudellista tukea vanhemmiltaan eri muodoissa.  

 

Taloudellista itsenäistymistä harjoitellaan jo lapsena, sillä vanhempien antama tasku-

raha mahdollistaa lapsen itsenäisen päätöksenteon kuluttajana. Kesätyöt ja osa-aikaiset 

työt mahdollistavat sen, että nuorilla on käytössään omaa itse ansaittua rahaa, jonka 

käyttötavoista he itse päättävät.  (Jones 2009, 141.) Toisaalta voi olla vanhempia, jotka 

edellyttävät, että kesätöistä ansaitut rahat menevät esimerkiksi nuoren omien puhelin-

laskujen tai koulutarvikkeiden ostamiseen, jolloin vanhemmat määrittelevät rahan käyt-

tötarkoituksen. Tämä toisaalta opettaa nuorille rahankäyttöä, mutta toisaalta vanhem-

mat pitävät itsellään vallan talouden suunnittelussa ja nuoren rahankäytössä. 

 

Aikuistumisen käsitettä käytettäessä saatetaan ajatella, että aikuisuus on jokin pääte-

piste, jota kohti nuori on menossa. On olemassa sosiaalinen näkemys siitä, millainen on 

aikuinen ja mikä määrittää aikuisuutta. Tämän lisäksi, jos tätä termiä käytetään, asete-

taan nuoruus aikuistumiselle alisteiseksi asiaksi sosiaalisessa hierarkiassa. Itsenäistymi-

nen ja aikuisuus liitetään yhteiskuntaan kiinnittymiseen sekä täysivaltaiseen kansalai-

suuteen. (Raitanen 2001, 198, 202.) 

 

Itsenäistymiseen liittyy vapauden ja vastuun lisääntyminen. Nuorille annetaan lisää va-

pautta esimerkiksi kotona ja koulussa, mutta heiltä odotetaan myös vastuun ottamista. 

Nuorten toivotaan olevan oma-aloitteisia ja nuorten odotetaan käyttävän saatua va-

pautta vastuullisesti. Vapauden käyttämistä määritellään aikuisuuden näkökulmasta. It-

senäistymiseen liittyvä vapaus ja vastuu vaativat taitoja elämänhallintaan. Tällä tarkoi-

tetaan kykyä itsekontrolliin, vastuunottoon, valintojen tekemiseen, joustavuuteen sekä 
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epävarmuuden sietämiseen. (Raitanen 2001, 205.) Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä 

ovat 15–16-vuotiaat nuoret, jotka asuvat vielä kotona ja näin ollen ovat vielä riippuvaisia 

vanhemmistaan ja tarvitsevat heidän tukeaan. Siirtyminen toiselle asteelle on kuitenkin 

askel kohti vastuunkantamista ja erilaisten vaihtoehtojen antamia mahdollisuuksia. 

 

 

2.3 Siirtymät elämänkulussa 

 

Modernin ajan teollistuneessa yhteiskunnassa siirtymää nuoruudesta aikuisuuteen ku-

vattiin kolmen eri siirtymän kautta. Näitä olivat valmistuminen koulutuksesta ammattiin 

ja työpaikan saaminen, itsenäistyminen perheestä ja oman perheen perustaminen sekä 

kotoa poismuuttaminen ja itsenäinen asuminen. (Coles 2005, 91.) Postmodernissa 

ajassa elämänkululla nähdään olevan monia muutoksia. Siirtymä nuoruudesta aikuisuu-

teen on pidentynyt ja se sisältää monia vaihtoehtoisia polkuja. Siirtymä nuoruudesta ai-

kuisuuteen voidaan nähdä prosessina. (Komonen 2001, 31.) Yksittäisen henkilön elä-

mänvaiheet eivät ole sidoksissa yhteiskunnan instituutioihin, vaan henkilöt tekevät yk-

silöllisiä valintoja. Toisaalta nuoret kohtaavat edelleen sosiaalisia odotuksia, mutta yhä 

enemmän ihmiset antavat merkitystä itsensä toteuttamiselle kuin yhteiskunnan odotus-

ten täyttämiselle. (Vilkko 2001, 76.) 

 

Elämänkulun käsitteellä tarkoitetaan yksilön elämän tarkastelua merkittävien elämän-

tapahtumien kautta. Merkittäviä elämäntapahtumia voivat olla muun muassa syntymä, 

koulun aloittaminen, työelämään siirtyminen, perheen perustaminen ja eläkkeelle siir-

tyminen. Modernissa yhteiskunnassa elämänkulkua on tarkasteltu ketjuna, jossa tapah-

tumat seuraavat toisiaan tietyssä järjestyksessä. (Antikainen 1998, 101.) Laajemmin ym-

märrettynä elämänkululla tarkoitetaan kaikkia yksilön elämässään kohtaamia tapahtu-

mia ja rooleja (Giele ja Elder 1998, 22). Elämänkulkuun liittyy erilaisia polkuja ja jaksoja, 

esimerkiksi koulun päättymistä voi seurata työttömyysjakso tai pitkää työllisyysjaksoa 

opiskelu. Myös perheen perustaminen tapahtuu eri vaiheissa ihmisen elämänkulkua ja 

perhemuodot ovat hyvin erilaisia. Merkittävät elämäntapahtumat vaikuttavat ihmisen 

elämään toimien käännekohtina (Antikainen 1998, 101). Muutosten myötä ihminen siir-

tyy uuteen elämänjaksoon vähintään joillain elämän osa-alueilla. 



9 
 
 

 

Yksilölliseen elämänkulkuun vaikuttavat biologiset ja psykologiset kehitysprosessit sekä 

sosiaalinen, kulttuurinen ja historiallinen konteksti. Kaikki nämä tekijät ovat vuorovaiku-

tuksessa keskenään ja niillä on vaikutusta ihmisten elämänkokemuksiin. Biologinen 

ikääntyminen ja psykologiset kehitysprosessit vaikuttavat siihen, että lapsesta kasvaa 

nuori ja aikuinen. Sosiaalisella ja kulttuurisella kontekstilla tarkoitetaan sitä perhettä, 

ympäristöä ja kulttuuria, jossa nuori elää, ja joka vaikuttaa nuoren elämänkulkuun. His-

toriallisella kontekstilla tarkoitetaan taas sitä, että tietyt ikäluokat elävät nuoruuttaa tie-

tynlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, millä on vaikutuksia nuoren elämänkulkuun. 

Nuori ei ole kuitenkaan kokemusten vastaanottaja, vaan hän tekee omia valintoja elä-

mänpolullaan. (Antikainen 1998, 112.) 

 

Janet Z. Giele ja Glen H. Jr. Elder (1998, 9) määrittelevät elämänkululle neljä keskeistä 

periaatetta, joita ovat aikaan ja paikkaan kuuluminen (location in time and place), toi-

siinsa kietoutuneet elämät (linked lives), toimijuus (human agency) sekä elämän ajoittu-

minen (timing of lives). Aikaan ja paikkaan kuulumisella tarkoitetaan sitä, että ihmisen 

elämä muotoutuu tietyssä ajassa, paikassa ja kulttuurissa, mikä vaikuttaa myöhempään 

elämänkulkuun. Kulttuuri, yhteiskunta ja yksilölliset kokemukset tekevät elämänkuluista 

erilaisia jokaiselle. Esimerkiksi 1990-luvun lamalla on ollut merkittäviä vaikutuksia yksi-

löiden elämään, mutta ihmiset ovat kokeneet sen eri tavoin. Toisiinsa kietoutuneilla elä-

millä tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat jollain tavalla kietoutuneita jonkun toisen 

ihmisen elämään. Ihminen on sosiaalinen olento ja hänen tekonsa vaikuttavat toisiin ih-

misiin. Toimijuus on muun muassa päätösten tekemistä ja tavoitteen asettamista omalle 

elämälleen. Sen avulla rakennetaan omaa elämänkulkua. Neljäs periaate oli elämän 

ajoittuminen ja tällä kuvataan sitä, miten eri ihmisten elämänkulussa parisuhde, perhe, 

opiskelu ja työ kuuluvat eri ajanjaksoihin. (Giele ja Elder 1998, 10.) Esimerkiksi toiset 

perustavat perheen nuorena ja menevät sen jälkeen työelämään, kun taas toiset opis-

kelevat pitkään ja luovat uraa ennen perheen perustamista.  

 

Elämänkulku voidaan nähdä rakentuvan erilaisten elämäntapahtumien myötä. Nämä 

elämäntapahtumat ovat yksittäisiä pieniä tapahtumia tai pidempiä tapahtumajaksoja, 
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jotka määrittelevät elämänkululle uuden suunnan. Elämäntapahtuma on sosiaalinen ta-

pahtuma ja se on jotain, mitä yksilön lähipiiri on odottanut tai vältellyt. Ympäristö mää-

rittää, onko elämäntapahtuma hyväksytty vai ei. (Marin 2001, 34.) Kun nuori pohtii pe-

ruskoulun lopulla koulutusvalintaa, häneen kohdistuu monenlaisia odotuksia perheestä 

ja muusta lähipiiristä. 9.-luokkalaisten odotetaan hakevan toisen asteen koulutukseen 

tai muuhun jatkokoulutukseen, jotta nuoret opiskelisivat ammatin eivätkä syrjäytyisi. 

Kaikki nuoret eivät kuitenkaan saa opiskelupaikkaa tai jatka opintoja peruskoulun jäl-

keen. Yhteiskunta on määritellyt, minkälaisia palveluita nuorille tarjotaan, mikäli he jää-

vät koulutuksen ulkopuolelle peruskoulun jälkeen. 

 

Ihmisen elämänvaiheet postmodernissa yhteiskunnassa eivät enää ole sitoutuneena jo-

honkin niin sanottuun normaaliin elämänkulkuun tai perinteisiin instituutioihin. Ihminen 

tekee valintoja pohjautuen omaan elämänhistoriaansa sekä toteuttaen omia tavoittei-

taan ja toiveitaan. Sosiaaliset odotukset vaikuttavat eri yksilöihin eri tavoin, mutta usein 

nuoruuteen liittyy kapinointi perinteisiä odotuksia vastaan. (Vilkko 2001, 76.) Kun aiem-

min on ajateltu, että ihmisen elämä kulkee tiettyä reittiä pitkin ja että ympäröivä yhteis-

kunta, instituutiot ja yhteisö määrittävät sitä vahvasti, on myöhemmin nähty, että yksi-

lön on itse luotava oma tulevaisuutensa eikä sitä voi ottaa vastaan annettuna (mt., 78). 

On kuitenkin huomioitava, että itsensä toteuttamisen ajatus ei ole mahdollista kaikkialla 

maailmassa ja siihen liittyy yhteiskunnallisen ja poliittisen tilanteen lisäksi yksilön talou-

dellinen tilanne ja sen luomat mahdollisuudet.  

 

Ikäsidonnaisuus ei luonnollisesti poistu kokonaan elämänkulun näkökulmasta, sillä suo-

malaisessa yhteiskunnassa on määritelty esimerkiksi lait, milloin voi aloittaa työnteon, 

milloin oppivelvollisuus päättyy tai milloin on täysi-ikäinen. Erilaiset elämänvaiheet li-

mittyvät toistensa kanssa päällekkäin ja eroa nuoruuden ja aikuisuuden välillä voi olla 

vaikea tai mahdotonta hahmottaa (Vilkko 2001, 76). 

 

Koska yksilöt eivät ole enää niin sitoutuneita paikkaan, perheeseen tai syntyperäänsä, 

elämänkulun nähdään sitoutuvan yksilöllisiin suunnitelmiin. Yksilöt itse päättävät omat 

lähisuhteensa ja tärkeät yhteisöt, joihin haluavat liittyä. Nämä yhteisöt ja lähisuhteet 
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voivat poiketa merkittävästikin vanhempien sukupolvien lähisuhteista ja ajatusmal-

leista. (Vilkko 2001, 83.) Jokainen sukupolvi muuttaa näkemyksiä elämänkulusta ja tällä 

hetkellä toiselle asteelle suuntaavat nuoret ovat erilaisessa elämäntilanteessa ja kohtaa-

vat erilaisia sosiaalisia odotuksia kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa peruskoulun päät-

täneet nuoret. Yhteiskunnan ja työelämän nopeat sekä ennakoimattomat muutokset 

vaikuttavat siihen, miten nuoret tekevät päätöksiä, mitä tavoitteita heillä on ja missä he 

näkevät itsensä tulevaisuudessa. Jo peruskoulussa nuoria valmistetaan siihen, että tule-

vaisuuden työelämä on pirstaleinen ja että moni tulee työskentelemään eri paikoissa 

elämänsä aikana ja hankkimaan useamman kuin yhden ammatin. 

 

 

2.4 Nuoret toimijoina koulutusvalinnoissa 

 

Toimijuudella tarkoitetaan sitä, että ihmiset tekevät erilaisia valintoja ja rakentavat sillä 

tavoin omaa elämäänsä. He kuitenkin toimivat yhteiskunnan ja historian asettamissa ra-

joissa. Yhteiskunnalliset olosuhteet mahdollistavat erilaisten valintojen tekemistä ja ih-

miset tekevät päätöksiä näiden rajojen ja mahdollisuuksien välimaastossa. (Jyrkämä 

2008, 192.) Toimijuuteen voidaan nähdä vaikuttavan erilaiset rakenteet ja ilmiöt kuten 

ikä, sukupuoli, sukupolvi, yhteiskuntaluokka, ympäristö, kulttuurinen tausta ja historial-

linen ajankohta. Nämä rakenteet muuttavat yksilön toimijuutta ja sen kokemusta eri ti-

lanteissa. (Mt., 194.) 

 

Toimijuus linkittyy vahvasti yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja aikaan, jossa henkilö elää. 

Vaikka aikaan ja paikkaan liittyvät kokemukset ovat yksilöllisiä, ne ovat sen lisäksi yhtei-

söllisiä ja kulttuurisia. Jokainen yksilö sitoutuu paikkaan eri tavoin riippuen siitä, millaiset 

valinnanmahdollisuudet hänellä on ja miten vahva toimijuus hänellä on. Toimijuus voi-

daan nähdä perinteisten toimintatapojen hyväksymisenä tai niistä pois kapinoimisena. 

(Vaattovaara 2015, 214.) Koulutuksellisia valintoja tehdessään teollistuneiden maiden 

nuorilla on monipuoliset mahdollisuudet ja heidän odotetaan itse tekevän valintojaan. 

Toisaalta perhe voi ohjata vahvasti nuoren valintaa joko tiedostetusti tai tiedostamat-

taan. Toimijuudesta voidaan tehdä myös virheellisiä tulkintoja. Esimerkiksi nuori, joka ei 
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hakeudu töihin tai koulutukseen, voidaan tulkita syrjäytyneeksi tai että hänen toiminta-

kykynsä on heikentynyt, vaikka voi olla, että nuori on tehnyt tietoisen valinnan työ- ja 

koulutuselämästä pois jättäytymiseen. 

 

Vaikka toimijuus rakentuu sosiaalisesti ja vuorovaikutuksellisessa suhteessa muihin, sii-

hen liittyy myös autonomian ajatus eli itsemääräämisoikeus. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

jokaisella yksilöllä on moraalinen oikeus tehdä itseään koskevia päätöksiä sekä valintoja. 

Yksilöllä on oikeus muodostaa omia mielipiteitä sekä toimia omien moraalisten, poliit-

tisten ja uskonnollisten vakaumusten mukaan, kuitenkin niin, ettei samalla loukkaa toi-

sen yksilön oikeutta itsemääräämiseen. Jotta itsemääräämisoikeutta voi käyttää, tulee 

siihen olla psyykkiset ja fyysiset valmiudet. (Launis 1998, 51.) Nuoret tarvitsevat kuiten-

kin tukea päätöksenteossa ja valintojen tekemisessä etenkin peruskoulun päättyessä. 

He tarvitsevat tietoa ja taitoja, jotta voivat pohtia erilaisia vaihtoehtoja ja tehdä valin-

toja. 

 

Nuoruuteen liittyy toimijuuden vahvistuminen ja oman vastuun kantamisen opettelu. 

Nuoret ovat entistä enemmän yhteiskunnallisesti aktiivisia, mikä mahdollistuu esimer-

kiksi internetin ja sosiaalisen median myötä. Ajantasaista tietoa maailman tapahtumista 

on saatavilla helposti ja nuoria pyritään kasvattamaan vastuullisuuteen. Toisaalta indivi-

dualismi voi johtaa siihen, että kaikki hakevat omaa etua, jolloin yhteisen hyvän tavoit-

telua ei nähdä tärkeänä (Mørch 2005, 31). Nuorten kasvaminen aikuisiksi ei tarkoita pel-

kästään sopeutumista yhteiskuntaan, vaan kehittymistä yksilönä ja oman paikan löytä-

mistä muuttuvassa yhteiskunnassa (mt., 32). Toimijuus nähdään myös rajoitettuna. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että sosio-ekonomisella taustalla, sukupuolella, etnisyydellä tai kult-

tuuritaustalla voi olla merkitystä siinä, millainen nuorten toimijuus on ja miten vahvasti 

he voivat tehdä valintoja ja päättää omista asioistaan. Tämän lisäksi menneisyyden ta-

pahtumilla ja nykyhetken mahdollisuuksilla on merkitystä toimijuuden mahdollisuuksiin. 

(Evans 2002, 264.) 

 

2000-luvun alussa Isossa-Britanniassa ja Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan iso osa 

nuorista piti tärkeänä yksilöllistä ponnistelua kohti omia tavoitteitaan. Tutkittavat uskoi-

vat, että kovalla työnteolla, koulutuksella ja omiin unelmiin uskomisella on vaikutusta 
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siihen, miten nuori pääsee toteuttamaan haaveitaan aikuisena. Sosiaaliset suhteet ja nii-

den vaaliminen nähtiin myös tärkeänä. Nuoret ymmärsivät yhteiskunnallisten ja talou-

dellisten rakenteiden tuomat rajat ja he kokivat, että tulevaisuuden suunnitelmien tulee 

olla realistisia. (Evans 2002, 262.) 

 

Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että peruskoulun päättävillä nuorilla on 

erilaisia tapoja tehdä koulutusvalintoja. Sosiaalinen tausta sekä henkilökohtaiset koke-

mukset ja tavoitteet vaikuttavat siihen, onko nuorella kykyä ja halua tehdä koulutusva-

lintaan liittyviä päätöksiä. (Grytnes 2011, 333.) Koska peruskoulun jälkeisen koulutusva-

linnan tekeminen ei ole ainoastaan eri vaihtoehdoista valitsemista, tutkimuksen tulok-

sissa kuvattiin kuusi erilaista valinnantekemiseen liittyvää tyyppiä. Nämä tyypit olivat 

välinpitämätön valinta, ilmeinen valinta, vaihtoehtojen avoinna pitäminen, kunnianhi-

moinen valinta, turvallinen valinta sekä rajoitettu valinta. Välinpitämättömän valinnan 

tehneet eivät kokeneet koulutuksella tärkeää merkitystä tulevaisuuden kannalta. Ilmei-

nen valintaprosessi koski heitä, jotka olivat jo lapsena tienneet unelma-ammattinsa ja 

aikoivat toteuttaa sen. Vaihtoehtojen avoinna pitämisellä tarkoitetaan sitä, että tämän 

ryhmän nuorilla oli vaikeuksia tehdä koulutusvalintaa useista vaihtoehdoista. He pelkä-

sivät valitsevansa väärin. Kunnianhimoisella valinnalla tähdättiin kohti haasteita hyödyn-

täen omia vahvuuksiaan. Turvallinen valinta kuvaa sitä, että nuori oli tehnyt valinnan 

sillä perusteella, millaiseksi hän ajattelee tulevaisuuden työelämän ja miten hän työllis-

tyy. Rajoittuneen valinnan tehneet nuoret olivat omasta mielestään realisteja ja valitsi-

vat mieluummin sellaisen alan, jossa tiesivät pärjäävänsä, jotta he eivät tuottaisi petty-

mystä tulevaisuudessa. (Mt., 342.) Tutkimuksen nuoret toteuttivat monenlaista toimi-

juutta koulutusvalintaan liittyen riippuen siitä, millä tavoin he ovat koulutusvalintaansa 

tehneet. Pohtiessaan valintaa nuoret miettivät omia vahvuuksiaan, mahdollisuuksiaan 

sekä rajoituksiaan ja tulevaisuuden tavoitteitaan. (Mt., 347.) Aikuisten antama tuki on 

hyvin tärkeää nuorelle, sillä he voivat esimerkiksi tunnistaa nuoressa vahvuuksia, joita 

hänen on vaikea itse havaita. Toisaalta aikuisten antama tuki voi tarkoituksellisesti suun-

nata nuoren ajatuksia tiettyyn suuntaan, mikä voi heikentää hänen toimijuuttaan.  
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3 Koulusiirtymä peruskoulusta toiselle asteelle 

 

Lapset ja nuoret viettävät valtaosan arjestaan koulussa. Koulu onkin tärkeä sosiaalinen 

paikka, jossa nuoret harjoittelevat elämäntaitoja. Suomalaisessa yhteiskunnassa lapsen 

ja nuoren elämään liittyy useita koulusiirtymiä. Ensimmäinen siirtymä on kotoa tai var-

haiskasvatuksesta esiopetukseen, jonka jälkeen siirrytään alakouluun ja sieltä edelleen 

yläkouluun. Seuraava siirtymä on yläkoulusta toiselle asteelle tai muihin jatko-opintoi-

hin. Tämän jälkeen on vielä siirtymä korkea-asteelle tai siirtyminen työelämään tai toi-

selle alalle. Siirtymä peruskoulusta toiselle asteelle on merkittävä nuorten elämässä, sillä 

se on tärkeä askel kohti ammatinvalintaa ja itsenäistymistä.  

 

Siirtymävaihe voi olla haastava nuorille, sillä siirtymässä tapahtuu muutoksia organisa-

torisella ja sosiaalisella tasolla. Organisatorisella tasolla tarkoitetaan fyysisen kouluym-

päristön muuttumista, arvioinnin ja tavoitteiden muuttumista opetuksessa sekä oppi-

laan vastuun muutosta. Sosiaalisen tason muutokset liittyvät uusiin ystävyyssuhteisiin, 

opettaja-oppilassuhteisiiin sekä ryhmään kuulumisen tunteisiin. (Anderson ym. 2000, 

326.) Nuoret kokevat siirtymässä monenlaisia tunteita ja siirtymään liittyvät ajatukset 

ovat sekä positiivisia että negatiivisia. Jotkin asiat huolestuttavat nuoria, mutta toisaalta 

siirtymään liittyy innokkaan odottavia ajatuksia ja tunteita. Tulee kuitenkin muistaa, että 

jokainen nuori kokee koulusiirtymän yksilöllisesti. Kokemuksiin siirtymän onnistumi-

sesta vaikuttavat muun muassa turvalliset ihmissuhteet koulussa, vahvuuksiin keskitty-

minen sekä riittävän oppimisen tuen saaminen (Docket ja Perry 2014, 4, 9). 

 

Koulusiirtymiä on tutkittu sekä nuoren ikään ja kehitykseen liittyvänä siirtymänä sekä 

ympäristön muutokseen liittyvänä siirtymänä. Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mu-

kaan ympäristöllä on suuri merkitys siirtymien onnistumiseen tai epäonnistumiseen. 

Koulun työntekijöillä ja muilla toimijoilla on mahdollista vaikuttaa siihen, miten sujuvasti 

oppilaat siirtyvät kouluasteelta toiselle ja miten he sopeutuvat uuteen ympäristöön ja 

menestyvät siellä. (Anderson ym. 2000, 333.) EMOK-hankkeessa kerätty tutkimustieto 

pyrkii avaamaan koulun toimijoille tietoa nuorten ajatuksista ja tunteista siirtymään liit-

tyen sekä kuvaamaan, minkälaista tietoa nuoret itse kokevat tarvitsevansa siirtymään 
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liittyen, jotta koulun arjessa voitaisiin tukea nuoria entistä vahvemmin kohtaamaan uusi 

elämänmuutos. Oppilaan valmistautuminen siirtymään niin kotona kuin koulussa edes-

auttaa onnistunutta siirtymää ja voi joiltakin osin vähentää tuen tarvetta siirtymän jäl-

keen. Etenkin vanhempien mukaan saaminen siirtymään valmistautumisessa on tär-

keää, sillä vanhemmat toimivat lapsilleen roolimalleina ja heillä on tärkeä olla kiinnostu-

neita lastensa koulunkäynnistä ja opiskelusta. Vanhemmilla on mahdollisuus motivoida 

lapsiaan ja luoda myönteistä koulukuvaa. (Anderson ym. 2000, 336.) Toisella asteella ei 

voida kuitenkaan olettaa, että oppilas on saanut riittävästi tukea ja valmistautumista 

siirtymään peruskoulussa, jolloin tuen on jatkuttava myös toisella asteella. Opiskelun 

tukemiseen liittyvä tiedonsiirron on tärkeää sujua, jotta opiskelija saa tarvitsemansa 

tuen, mutta sosiaaliseen tukeen liittyvät asiat ovat monimutkaisempia. 

 

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan nuoren siirtyessä toiselle asteelle ystävät ja 

luokkatoverit ovat merkittävässä asemassa tukemassa siirtymää. Tutkimuksen mukaan 

nuorten toisilleen antama tuki oli vahvimmillaan heti siirtymän jälkeen. On kuitenkin 

huomioitava, että tutkittavana olevat nuoret siirtyivät hyvin samanlaisina ryhminä pe-

ruskoulusta toiselle asteelle, jolloin luokkakaverit eivät joutuneet eri kouluihin. Tutkijat 

havaitsivat, että mitä enemmän nuori koki uuden koulun aloittamisen stressaavana, sitä 

vähemmän hän kiinnittyi ja sitoutui uuteen kouluun. (Isakson ja Jarvis 1999, 20.) Vaikka 

koulun aikuisilla on tärkeä tehtävä opiskelijoiden sitouttamisessa ja turvallisen ilmapiirin 

luomisessa, nuoret itse luovat ilmapiiriä vahvasti ja voi olla, että koulun ilmapiiri on hyvin 

erilainen opiskelijan ja opettajan näkökulmasta. 

 

Ilpo Kuronen (2010, 5) selvitti tutkimuksessaan, millainen koulusuhde ammatillisesta 

koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla oli peruskoulussa sekä miten he kiin-

nittyivät myöhemmin aikuisuudessa yhteiskuntaan. Nuorten kokemusten mukaan voi-

daan todeta, että mikäli nuori ei kiinnity peruskouluun, ei hän luultavasti kiinnity myös-

kään tavalliseen ammatilliseen koulutukseen. Mikäli siirtymä alakoulusta yläkouluun oli 

epäonnistunut esimerkiksi kiusaamisen, liian suuren koulun tai yhteenkuulumattomuu-

den tunteen vuoksi, tämä vaikutti toiselle asteelle siirtymiseen kielteisesti. Joissain ta-

pauksissa siirtymää ei edes tapahtunut, ja nuori ei aloittanut toisen asteen koulutusta 

ainakaan välittömästi peruskoulun jälkeen. Mikäli koulusuhde oli vaikea jo alakoulussa, 
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tämä saattoi johtaa negatiivisen kehän muotoutumiseen, jota perhe ja lähipiiri saattoi-

vat vahvistaa. Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on kriittinen vaihe nuoren elä-

mässä ja siinä tarvitaan vahvaa tukea ja ohjausta. (Kuronen 2010, 324, 329.) 

 

Vaikka osalle nuorista siirtymä ei ole onnistunut, kaikille nuorille siirtymä ei kuitenkaan 

ole haasteellinen, vaan onnistuessaan se vahvistaa nuoren itsetuntoa ja itsenäistymi-

seen liittyviä taitoja. Osa nuorista kokee siirtymään liittyvät muutokset uhkana, kun taas 

toiset näkevät ne mahdollisuutena aloittaa uudessa koulussa alusta niin opiskelun kuin 

sosiaalisten suhteiden osalta. Onnistuneella koulusiirtymällä on positiivisia vaikutuksia 

nuoren hyvinvointiin ja elämään myös myöhemmässä elämänkulussa ja uusissa siirty-

missä.  (Benner 2011, 308, 325.) 

 

Tero Järvinen (1999, 166–167) tutki väitöskirjassaan, miten nuoret kokevat peruskou-

lusta toiselle asteelle siirtymisen ja mitkä eri tekijät ovat yhteydessä nuorten jatkokou-

lutussuunnitelmiin. Tutkimuksessa nuoret jaettiin neljään eri ryhmään, jotka olivat kult-

tuurin uusintajat, individualistit, etsijät ja ajelehtijat. Nämä ryhmät kuvasivat sitä, miten 

nuoret kokivat siirtymän ja miten he toimivat tehdessään jatkokoulutusvalintaa. Kult-

tuurin uusintajat olivat hyvin varmoja siitä, mihin olivat hakeutumassa ja heillä oli per-

heen vahva tuki valinnassa. Toiselle asteelle siirtyminen oli selkiytynyt tämän ryhmän 

nuorille jo varhain ja ammatillinen roolimalli tuli perheestä tai lähisuvusta. Individualistit 

olivat myös varmoja jatko-opintopaikan valinnasta. He olivat käyttäneet aikaa selvittääk-

seen omia mielenkiinnonkohteitaan ja vahvuuksiaan sekä hakeneet tietoa eri aloista. 

Nämä nuoret olivat hakeutumassa alalle, jonka ammattilaisia perheessä ei ennestään 

ollut. Nuoret aikoivat kulkea omaa polkuaan ja olivat aloittaneet irtautumisen vanhem-

pien vaikutuspiiristä. Etsijät kiinnittyivät vielä vahvasti kodin vaikutuspiiriin, mutta heillä 

ei ollut selkeyttä siitä, mitä he haluavat tulevaisuudessa tehdä ja mille alalle työllistyä. 

Tämän ryhmän nuoret kokivat tarvitsevansa vielä pohtimisaikaa sopivan alan löytä-

miseksi. Viimeinen ryhmä eli ajelehtijat halusivat innokkaasti irtautua kodin vaikutuspii-

ristä ja itsenäistyä, mutta eivät olleet vielä varmoja alavalinnasta. Ajelehtijoilla oli haas-

teellinen suhde omiin vanhempiinsa eivätkä he suhtautuneet koulutukseen yhtä myön-

teisesti kuin muiden ryhmien nuoret. Tämän ryhmän nuoret olivat ajautumassa sellai-

seen koulutukseen, joka oli pienin paha valittavina olevista koulutuksista.  
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Koulusiirtymiä voidaan tarkastella eri tavoin ja siirtymä peruskoulusta toiselle asteelle 

koetaan yksilöllisesti. Elämänmuutos on suuri ja nuoret tarvitsevat siihen tukea, jotta he 

oppivat itsenäistymiseen tarvittavia taitoja, löytäisivät omat vahvuutensa ja itselle sopi-

van jatkokoulutuspaikan sekä vahvistaisivat omaa itsetuntemusta. Onnistunut siirtymä 

helpottaa uuden koulun aloittamista ja antaa eväitä pidemmälle tulevaisuuteen.  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia tunteita siirtymä peruskoulusta toiselle 

asteelle nuorissa herättää, millaista tukea nuoret kokevat tarvitsevansa ennen siirtymää 

sekä miten nuoret kokevat koulusiirtymään liittyvän itsenäistymisen. Tutkimus liittyi 

EMOK-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli tukea lasten ja nuorten siirtymävaiheita kou-

luasteelta toiselle sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.  

 

Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

1. Millaisia tunteita siirtymä peruskoulusta toiselle asteelle nuorissa herättää? 

2. Millaista tukea nuoret kokevat tarvitsevansa siirryttäessä peruskoulusta toiselle 

asteelle? 

3. Millaisena nuoret kokevat koulusiirtymään liittyvän itsenäistymisen?  

 

 

4.2 Aineistonkeruu 

 

Tutkimus toteutettiin Rovaniemellä Ounasvaaran peruskoululla lukuvuoden 2016–2017 

aikana. Ennen aineistonkeruuta Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluilta ja Ounas-

vaaran koulun rehtorilta haettiin pro gradu -tutkielmaa varten tutkimuslupa (Liite 1). 

Alun perin tarkoituksena oli toteuttaa osallistavaa tutkimusta, jossa nuoret muun mu-

assa toimisivat itse haastattelijoina. Tarkoituksena oli myös tutkia oppilaiden osalli-

suutta tutkimusprosessissa videoinnin avulla, mutta videoaineiston vähyyden vuoksi 

tästä luovuttiin.  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdella eri tavalla, joita olivat sähköinen kysely (Liite 2) 

ja haastattelu (Liite 3). Sähköisen kyselyn avulla selvitettiin nuorten koulusiirtymään liit-
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tyviä tunteita ja ajatuksia sekä sitä, millaista tukea he kokevat tarvitsevansa ennen siir-

tymistä toiselle asteelle. Haastattelun avulla haluttiin selvittää, millaista tukea nuoret 

ovat saaneet toiselle asteelle siirtymiseen liittyen, mitä tunteita siirtymä herättää ja mitä 

he ajattelevat itsenäistymisestä. 

 

Kyselylomakkeita käytetään paljon tutkimuksen tekemisessä ja etenkin sähköisten kyse-

lyiden määrä on lisääntynyt. Sähköisellä kyselyllä on monia vahvuuksia kuten visuaali-

suus, video- ja kuvamateriaalin käyttö, helppokäyttöisyys, nopeus sekä taloudellisuus. 

Sähköisestä kyselystä voi tehdä visuaalisesti hyvin monenlaisen ja miettiä esimerkiksi 

sitä, millainen kyselyn ulkomuoto houkuttelee vastaamaan. Jokaisella vastaajalla on 

oma kokemus helppokäyttöisyydestä, joten kyselyn toteutusta tulee miettiä myös tästä 

näkökulmasta. Hyvin tehty sähköinen kysely on nopea täyttää ja etusivulla on hyvä mai-

nita, kuinka paljon kyselyn täyttämiseen on arvioitu kuluvan aikaa. Sähköinen kysely on 

taloudellinen, sillä siitä ei välttämättä aiheudu juurikaan kuluja. Ennakkotyötä tarvitaan 

siihen, miten kysely tavoittaa kohderyhmän ja miten aineistonkeruu käytännössä toteu-

tetaan. Kyselylomake on hyvä suunnitella niin, että sitä on miellyttävä käyttää tietoko-

neen lisäksi tabletilla tai älypuhelimella. (Valli ja Perkkilä 2015, 109.) 

 

Nuoria tutkittaessa voidaan käyttää samanlaisia tiedonkeruun tapoja kuin aikuistenkin 

kanssa. Kyselylomaketta käytettäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että kysymyk-

set ja vastausvaihtoehdot ovat nuorille ymmärrettäviä ja tämän vuoksi kyselyä on tar-

peen testata ennen käyttöä. (Scott 2008, 91.) Tässä tutkimuksessa käytetty sähköinen 

kyselylomake oli aiemmin suunniteltu EMOK-hankkeessa, mutta siihen haluttiin kuulla 

kommentteja kohderyhmän nuorilta. Ryhmä koulun 9.-luokkalaisia kutsuttiin tapaami-

seen, jossa sähköistä kyselyä muokattiin. Nuoret pääsivät kommentoimaan ja kerto-

maan omia näkökulmiaan kyselyyn liittyen. Kysymysten sanamuotoja muokattiin, joitain 

kysymyksiä jätettiin pois ja joitain lisättiin sekä kyselyn ulkomuotoa muokattiin. Sähköi-

nen kysely toteutettiin Google Forms -työkalulla ja linkki kyselyyn lähetettiin oppilaiden 

sähköposteihin. Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä (Liite 

2).  
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Ennen aineistonkeruuta tulee pohtia sitä, miten aineistonkeruu suoritetaan ja millai-

sessa tilassa. Aineistonkeruun onnistumiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi tilan viihty-

vyys, rauhallisuus sekä se, onko tilassa ulkopuolisia häiriötekijöitä. (Freeman ja Mathison 

2009, 54.) Kyselyaineisto kerättiin koulun ATK-luokassa, jonne oppilaat ohjattiin omasta 

kotiluokasta. Tutkimuksesta kerrottiin kaikille sillä hetkellä paikalle olleille oppilaille ja 

heiltä pyydettiin tutkimusluvat. Ne oppilaat, jotka halusivat osallistua tutkimukseen ja 

vastata kyselyyn, tekivät sen luokassa olevilla tietokoneilla. 

 

Tutkimuksen laadullinen osuus toteutettiin ryhmä- ja parihaastatteluina. Tämä toimin-

tatapa valittiin aikataulullisten seikkojen vuoksi sekä siksi, että oletettiin, että nuorilla 

olisi helpompi tulla haastatteluun ystävän tai luokkakaverin kanssa. Alun perin tarkoi-

tuksena oli, että nuoret olisivat mukana rakentamassa haastattelurunkoa ja toimisivat 

halutessaan haastattelijoina, mutta tästä jouduttiin aikataulujen vuoksi luopumaan. 

Haastateltavien hankinnassa saatiin apua koulun opinto-ohjaajalta, joka kyseli omilta 

oppilailtaan halukkuutta osallistua tutkimukseen. Tämän jälkeen tutkimuksesta kiinnos-

tuneiden kanssa keskusteltiin ja sovittiin haastatteluajat. Ryhmähaastattelut toteutet-

tiin koulun tiloissa olevassa työhuoneessa, joka oli rauhallinen tila ja mahdollisti haasta-

teltavien anonymiteetin säilymisen. Ennen haastatteluiden alkua nuorten kanssa käytiin 

uudestaan läpi tutkimuksen tavoite sekä se, miten heidän antamaa tietoa käsitellään ja 

mihin sitä käytetään. Haastateltavilta pyydettiin myös tutkimusluvat. 

 

Haastattelurunkoa suunniteltaessa pohdittiin, miten nuoret ymmärtävät kysymykset ja 

mietittiin useita apukysymyksiä etenkin itsenäistymisen teemaan liittyen. Nuoria haas-

tateltaessa on tärkeää osata myös haastattelutilanteessa sanoittaa kysymyksiä uudel-

leen ja selventää niitä, mikäli ne ovat nuorelle epäselviä (Scott 2008, 92). Ryhmähaas-

tattelussa tutkija esitti haastateltaville kysymyksiä, mutta antoi tilaa myös vapaalle kes-

kustelulle ja oppilaiden toisilleen esittämille kysymyksille. Pertti Alasuutarin (2011, 151) 

mukaan ryhmähaastattelussa ja -keskustelussa osallistujat toimivat usein samalla tavoin 

kuin vuorovaikutustilanteessa muutenkin arjessa. Tällöin osallistujat usein keskustelevat 

siitä, mikä heitä yhdistää ja mikä heille on yhteistä. Näin tapahtui myös tässä tutkimuk-
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sessa, sillä osallistujat myötäilivät ja olivat samaa mieltä monesta asiasta, josta he kes-

kustelivat. Toisaalta mikäli selkeitä eroavaisuuksia ja eriäviä mielipiteitä löytyi, ne tuotiin 

esille. 

 

Ryhmähaastatteluja kritisoidaan joskus siitä, että niihin osallistuvat henkilöt eivät halua 

puhua kaikista asioista toisten ihmisten kuullen (Alasuutari 2011, 153). Näin varmasti 

joissain tilanteissa on, mutta tässä haastattelussa ei käsitelty kovin sensitiivisiä asioita, 

minkä vuoksi tämä toteutusmuoto oli toimiva. Haastateltavista pystyi aistimaan, että he 

olivat rentoja ja he osallistuivat vapaasti keskusteluun. Vuorovaikutusdynamiikat eri ryh-

missä olivat erilaiset, jolloin tutkijan tehtävänä oli nostaa esiin myös niiden osallistujien 

puhetta, jotka olisivat saattaneet jäädä hiljaisiksi ja esittää heille kysymyksiä. 

 

Haastattelutapana käytettiin strukturoidun ja puolistrukturoidun haastattelun välimuo-

toa. Strukturoidussa haastattelussa käytetään valmista lomaketta, jossa kysymykset 

ovat kaikille samat. Haastateltavia on yleensä paljon ja oletuksena on, että haastatelta-

vat ovat melko yhtenäinen ryhmä. Puolistrukturoitua haastattelua tai teemahaastatte-

lua käytetään silloin, kun aihe on sensitiivinen tai halutaan selvittää sellaisia asioita, jotka 

on vaikea tiedostaa kuten arvot, arvostukset ja ihanteet. Teemahaastattelussa kysymyk-

set eivät ole valmiina, vaan haastattelu käsittelee tiettyjä teemoja. (Metsämuuronen 

2006, 114–115.) Tässä tutkimuksessa strukturoiduksi haastattelun teki se, että haastat-

telun kysymykset oli muotoiltu etukäteen ja niitä käytiin läpi melko samassa järjestyk-

sessä kaikissa haastatteluissa. Puolistrukturoidun haastattelun piirteitä oli siinä, että 

haastateltavilla oli mahdollisuus laajentaa keskustelua ja heille esitettiin myös lisäkysy-

myksiä haastattelurungon ulkopuolelta.  

 

Haastattelurunko koostui taustakysymyksistä, tukitoimista toiselle asteelle siirryttäessä, 

itsenäistymisestä ja osallistumisesta tutkimuksen tekemiseen. Taustakysymyksillä haas-

tateltavia pyydettiin kertomaan itsestään, omasta arjesta ja perheestä. Tämän lisäksi ha-

luttiin tietää, mihin koulutukseen haastateltava oli ensisijaisesti hakenut ja minkä vuoksi. 

Siirtymää tukevista toiminnoista haluttiin tietää, millaisia tukitoimia nuoret olivat saa-

neet, ketkä olivat heitä tukeneet koulutusvalinnassa sekä minkälaisista asioista he olivat 

keskustelleet eri ihmisten kanssa siirtymään liittyen. Itsenäistymiseen liittyen haluttiin 
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selvittää, mitkä asiat muuttuvat nuorten elämässä siirryttäessä toiselle asteelle ja millä 

tavoin, millaisia tunteita peruskoulun päättyminen ja siirtyminen toiselle asteelle herät-

tää sekä mitä itsenäistyminen nuorelle tarkoittaa. Tämän lisäksi niiltä nuorilta, jotka oli-

vat osallistuneet kyselylomakkeen muokkaamiseen, kysyttiin tutkimuksen osallistumi-

seen liittyvistä asioista, mutta koska vastaajia oli vähän ja tutkimustehtävä tarkentui tut-

kimusprosessin aikana, näitä vastauksia ei analysoitu. 

 

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Aineisto oli monimuotoista ja sitä analysoitiin eri tavoin. Sähköistä kyselyä analysoitiin 

käyttäen SPSS-ohjelmaa muodostamalla suoria jakaumia ja ristiintaulukointeja sekä te-

kemällä ryhmittelyanalyysi. Ristiintaulukointi on yksinkertainen, selkeä ja tehokas ana-

lyysimenetelmä, jonka avulla voidaan selvittää aineistojen muuttujien suhteita sekä jat-

koanalysoinnin tarpeita (Tähtinen ym. 2011, 123). Suorat jakaumat ja ristiintaulukointi 

kertoivat määrällisesti, mitkä tiedot ja taidot 9.-luokkalaiset kokevat tärkeiksi tukemaan 

siirtymää toiselle asteelle. Ristiintaulukoinnilla tarkasteltiin myös sukupuolten välisiä 

eroja. Ryhmittelyanalyysin tarkoituksena on löytää aineistosta erilaisia ryhmiä, jolloin 

samankaltaiset vastaajat muodostavat oman ryhmän. Tarkoituksena on saada mahdol-

lisimman paljon toisistaan poikkeavia ryhmiä, jotta niiden välillä voidaan tehdä vertai-

luja. Ryhmittelyanalyysia tehtäessä tutkijan täytyy itse selvittää, mikä on sopiva määrä 

ryhmiä kyseisessä aineistossa. Ryhmien määrä selviää tekemällä analyysia useaan ker-

taan. (Tähtinen ym. 2011, 180.) Tässä aineistossa ryhmittelyanalyysi tuotti kolme vas-

taajaryhmää. Ryhmiä vertailtiin ristiintaulukoimalla ne taustamuuttujien kanssa. Sellai-

sia olivat sukupuoli ja koulu, johon oppilas on hakemassa ensisijaisesti. Sähköinen kysely 

sisälsi asteikollisten ja strukturoitujen kysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä. Niihin saa-

dut vastaukset muodostivat osan tutkielman laadullisesta aineistosta. 

 

Laadullisen aineiston analyysi lähtee siitä, että aineisto litteroidaan, sitä käydään läpi ja 

merkitään tutkimuskysymysten kannalta oleelliset ja aineistosta esille nousseet asiat 

(Tuomi ja Sarajärvi 2013, 92). Aineiston analyysiin kuuluu kaksi merkittävää osiota, joita 
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ovat aineiston jakaminen pienempiin osiin sekä osien uudelleen kokoaminen ja järjestä-

minen. Aineiston osista haetaan yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia, erilaisia malleja 

sekä osien välisiä suhteita. Aineiston analyysi täytyy miettiä aina tutkimuskysymysten ja 

tutkimustehtävän näkökulmasta. Laadullinen aineisto tuottaa paljon tietoa, ja kaikkea 

tietoa ei ole aina mahdollista tai relevanttia hyödyntää yhdessä tutkimuksessa. Aineis-

ton jaottelu, ryhmittely ja uudelleen nimeäminen tapahtuu analyysiprosessin aikana, 

niistä tiedoista, joita aineistonkeruussa on saatu. (Boeije 2010, 76.)  

 

Haastatteluaineiston ensimmäinen analyysivaihe on teemoittelu. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että aineistosta poimitaan eri teemoihin liittyviä asioita ja kootaan niitä yhteen. Kun tee-

mat on päätetty ja aineistopätkät koottu yhteen, luetaan aineistoa useaan kertaan, jotta 

siitä voidaan löytää merkityksiä ja tehdä tulkintoja. Aineistosta on poimittava tärkeitä ja 

huomionarvoisia kohtia raportoitavaksi. (Eskola 2015, 194–195, 197.) Teemoittelu aut-

taa ymmärtämään aineiston sisältöä ja nostamaan esiin aiheita, joita haastatteluissa on 

tullut ilmi. Aineistoa voidaan lähestyä tarkastelemalla tekstiä kokonaisuutena tai tee-

moitella aineistoa tutkijan kysymysten kautta. (Moilanen ja Räihä 2015, 61.)  

 

Laadullisen tutkimuksen yleinen analyysitapa on sisällönanalyysi. Se on menetelmä, jolla 

voidaan analysoida aineistoa systemaattisesti. Aineistona voidaan käyttää esimerkiksi 

artikkeleita, päiväkirjoja, haastatteluita, keskusteluja tai raportteja. Sisällönanalyysilla 

on tarkoitus tiivistää tietoa ja saada selkeä kuvaus aineistosta. Tällä analyysimenetel-

mällä pyritään löytämään tekstistä merkityksiä. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 103–104.) Teo-

riaohjaavalla analyysilla tarkoitetaan sellaista analyysia, jossa on teoriaan liittyviä yh-

teyksiä, mutta analyysi ei pohjaudu suoraan johonkin teoriaan. Analyysiin valittavat 

osiot nousevat aineistosta, mutta niiden valintaan vaikuttaa aikaisempi tieto ja esimer-

kiksi aineistonkeruussa käytetty haastattelurunko. Tällaista analyysia tehdään etenkin 

silloin, kun tutkitaan ihmisten kokemuksia. (Mt., 96–97.) Tässä tutkimuksessa haastat-

teluaineistot litteroitiin ja niistä etsittiin nuorten tuottamaa tietoa itsenäistymisestä 

sekä tuen tarpeista toiselle asteelle siirryttäessä. Aineiston analyysi oli teoriaohjautuvaa 

siten, että aineistosta nostetut teemat oli jo ennestään määritelty ja rajattu haastatte-

lurunkoa tehdessä. Aineistoa lähestyttiin teemoittelun avulla ja tutkimuskysymysten nä-

kökulmasta. Haastatteluista nostettiin pro gradu -tutkielmaan litteroituja osioita, jotta 
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nuorten ääni tulisi kuuluviin aitoina aineistokatkelmina. Haastattelut on järjestetty juok-

sevalla numeroinnilla ja jokaista haastateltavaa vastaa tietty numero. Aineistokatkel-

miin on tehty yksittäisiä sanalisäyksiä hakasulkein auttamaan litteroidun katkelman ym-

märtämistä. Taulukkoon 1 on koottu esimerkkejä, miten laadullista aineistoa on analy-

soitu teoriaohjautuneesti. 

 

Taulukko 1. Esimerkkejä laadullisen aineiston analysoinnista 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Luokka Pääluokka 
”Se on hyvä ku opettajat näkee 
sitä potentiaalia sillä lailla ku ei 
ite oikeen tajua välttämättä 
että mihin alaan semmonen olis 
hyvä.” 
 

Opettaja näkee op-
pilaassa vahvuuksia 

Opettajan an-
tama tuki siirty-
mässä 

Siirtymään 
saatu tuki kou-
lun toimijoilta 

”Ja on ollu kaikkea, että mitä sit 
siinä seuraavassa opiskelupai-
kassa, että mitä sitten siellä ja 
kaikkea sitä siirtymävaiheessa.” 

Opinto-ohjauksessa 
on käyty läpi asi-
oita, jotka liittyvät 
uuteen kouluun ja 
siirtymävaiheeseen 
 

Opinto-ohjauk-
sen antama tuki 
siirtymässä 

Siirtymään 
saatu tuki kou-
lun toimijoilta 

”Niin ne ei voi sitä koulua käyä 
sun puolesta, et ne ei ehkä voi 
niin paljon kysellä kokeisiin tai 
tälleen, ku siinä on tosiaan niin 
paljon asiaa. Ja sitte pitää ite 
tehä paljon enemmän.” 
 

Vanhempien tuki 
opiskelun suhteen 
vähenee 

Vastuun ottami-
nen opiskelusta 

Itsenäistymi-
seen liittyvät 
muutokset 

”Mutta pakollaki siinä tulee uu-
sia kavereita.” 

Uudet kaverisuh-
teet uudessa kou-
lussa 
 

Kaverisuhteiden 
muutos 

Itsenäistymi-
seen liittyvät 
muutokset 

”Joo ja olikohan äikässä vielä se 
joku työhaastattelu.” 

Äidinkielen tunnilla 
työelämätaitoja 

Opetuksen an-
tama tuki siirty-
mässä 
 

Siirtymään 
saatu tuki kou-
lun toimijoilta 

”Tavallaan se on ihana alottaa 
uus koulu ja just semmonen 
missä sua ei pietä enää lap-
sena:” 

Innostus uuden 
koulun aloittami-
sessa JA aikuistumi-
nen 

Innostuksen 
tunne JA lapsuu-
desta irrottautu-
minen 

Tunteet siirty-
mässä JA  
itsenäistyminen 

 

Kuten viimeisestä esimerkistä voidaan huomata, eri teemat nivoutuivat toisiinsa ja sa-

massa lauseessa haastateltava saattoi kertoa useammasta kuin yhdestä tutkimuskysy-

mykseen liittyvästä asiasta. 
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4.4 Mixed methods -tutkimus  

 

Kun tutkimuksessa käytetään useampia aineistonkeruu- ja analysointitapoja, kutsutaan 

sitä mixed methods -tutkimukseksi. Tutkimuksessa kerätään aineistoa kvantitatiivisella 

ja kvalitatiivisella menetelmällä, aineistoa yhdistellään analyysivaiheessa tai aineistoja 

kerätään sen vuoksi, että toinen aineisto täydentää toista. Mixed methods -tutkimuk-

sessa usein toiselle aineistolle annetaan suurempi painoarvo riippuen tutkimuskysymyk-

sistä ja tutkimuksen tavoitteesta. (Creswell ja Plano Clark 2011, 5.) Mixed methods -lä-

hestymistapa on toimiva silloin, kun yksittäinen aineistonkeruun muoto ei ole riittävä 

kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä ja halutaan saada tarkempaa ja monipuolisempaa tietoa 

tutkittavasta aiheesta. Kvantitatiivista aineistoa voidaan esimerkiksi täydentää kvalita-

tiivisella aineistolla, jolloin kvantitatiivinen aineisto voi kuvata määriä ja yleisyyttä, kun 

taas kvalitatiivinen aineisto voi kuvata yksittäisten vastaajien näkökulmia ja perusteluja. 

Erilaiset aineistot voivat tuoda esiin ristiriitaisia tuloksia, mikä lisää tutkimuksen luotet-

tavuutta, mutta toisaalta tulee muistaa, että esimerkiksi kvalitatiivinen aineisto ei ole 

yleistettävissä. (Mt., 8.)  

 

Monimenetelmäisyydellä on monia etuja. Kvantitatiivista tutkimusta kritisoidaan siitä, 

että sen avulla on vaikea selvittää vastauksiin liittyvää kontekstia, mutta sen esille saa-

minen on puolestaan kvalitatiivisen aineiston vahvuus. Kvantitatiivinen aineisto tuo tut-

kittavien äänen esille toisella tavalla kuin kvalitatiivinen aineisto, jonka keruussa tutkijan 

rooli on vahva, millä voi olla vaikutusta tutkittaviin. (Creswell ja Plano Clark 2011, 12.) 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus ja analyysi voidaan nähdä toisiaan täydentä-

vinä (Alasuutari 2011, 32). Mixed methods -lähestymistavan käyttäminen luo siltaa eri-

laisten tutkimuksen toteuttamisen suuntauksille ja tutkimuksella on mahdollista vastata 

sellaisiin tutkimustehtäviin ja -kysymyksiin, joita ei pelkästään kvantitatiivisella tai kvali-

tatiivisella tutkimuksella voitaisi selvittää. Haasteita monimenetelmäisyyden käyttämi-

sessä ovat tutkijan taidot sekä ajankäytön ja resurssien laajuus. Mixed methods -lähes-

tymistapa edellyttää tutkijalta osaamista sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutki-

muksen tekemisestä, aineistonkeruusta, analysoinnista ja raportoinnista. Kun käytetään 

useita menetelmiä aineistonkeruussa ja analyysissa, siihen tarvitaan enemmän aikaa ja 

resursseja. Tutkijan tulee pohtia sitä, millaisella aikataululla aineisto kerätään ja miten 
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aineisto analysoidaan, jotta aineistot täydentävät toisiaan. (Creswell ja Plano Clark 2011, 

12–14.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kahta aineistonkeruun muotoa. Kvantitatiivinen aineisto 

kerättiin sähköisellä kyselyllä ja kvalitatiivinen aineisto ryhmähaastatteluilla. Kaksi ai-

neistonkeruun muotoa valittiin sen vuoksi, että haluttiin selvittää laajasti koulun 9.-luok-

kalaisilta, millaisia tunteita ja tuen tarpeita heillä on siirtymään liittyen sekä miten he 

ymmärtävät itsenäistymisen. Tunteita sekä tuen tarpeita kysyttiin sekä kyselyssä että 

haastatteluissa. Itsenäistymisestä kerättiin tietoa ainoastaan haastattelun avulla. Haas-

tattelut ja kyselyn avoimet kysymykset antoivat erilaisia näkökulmia tuen tarpeisiin ja 

tunteisiin. Haastatteluissa nuoret kertoivat laajemmin esimerkiksi siitä, mitkä asiat he 

kokevat jännittävinä tulevassa siirtymässä sekä mihin asioihin ja millä tavoin he ovat 

saaneet tukea 9. luokan aikana siirtymään liittyen.  

 

 

4.5 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkijan täytyy pohtia tutkimuksensa eettisyyttä kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. 

Yksi tärkeä tutkimuksen aineistonkeruuseen liittyvä eettinen periaate on se, että tutki-

jan tulee varmistaa, että tutkittavat ymmärtävät, mitä tutkimus koskee, mihin heidän 

antamiaan tietoja käytetään ja miten niitä käsitellään. Tutkittavilla tulee olla myös tieto 

siitä, että heidän osallistumista tutkimukseen ei voida tunnistaa raportointivaiheessa.  

(Boeije 2010, 45.) 

 

Lapsinäkökulmaisella tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa lapsi näh-

dään objektin sijaan subjektina ja merkittävänä tiedon tuottajana. Tällaisen tutkimuksen 

tarkoituksena on saada lasten näkökulmat aidosti esiin lapsia kuuntelemalla, havainnoi-

malla sekä analysoimalla lasten kokemuksia, näkökulmia ja tapoja toimia. Kuten muus-

sakin tutkimuksessa, tutkijan ei ole mahdollista koskaan päästä täysin perille tutkittavan 

ajatuksista. Tutkija saa sen tiedon, mitä tutkittava haluaa hänelle antaa ja ilmaista. Täy-

tyy muistaa, että lasten ja nuorten toiminta on aina sidoksissa toimintaympäristöön sekä 
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paikkaan ja aikaan. Tämän lisäksi toimintaan vaikuttavat muut toimintaympäristössä toi-

mivat henkilöt. (Karlsson 2012, 23–24.) Lapsinäkökulmainen tutkimus perustuu yhteisö-

lähtöisyyteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että halutaan asettua toisen asemaan, annetaan 

kaikille osapuolille mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan ja tuetaan vuorovaikutusta, 

joka tuottaa uudenlaista tietoa (mt., 48). Kun lapset ja nuoret nähdään toimijoina, heitä 

otetaan mukaan tutkimukseen kohderyhmänä sekä aktiivisena toteuttajana. Lapsilla ja 

nuorilla on osaamista kertoa omista näkemyksistään. (Strandell 2010, 96.) 

 

Lapsia ja nuoria tutkittaessa erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, mitä on eettistä 

tutkia ja miten lapselle tai nuorelle esitellään tutkimus niin, että tutkittava sen ymmär-

tää. Kuten aikuisillakin myös lapsilla ja nuorilla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai 

keskeyttää se ilman, että sillä on vaikutuksia hänen elämäänsä tai esimerkiksi koulun-

käyntiin. Tutkittavien tulee olla tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan eli miten tutkimus 

toteutetaan ja millainen rooli heillä siinä on. Tämän lisäksi tutkittaville tulee kertoa, mi-

ten tutkimuksen aineistoa käsitellään. (Greig ym. 2007, 175–176.) Tutkimuksen aikana 

tulee arvioida, millaiset tutkimustulokset voivat olla haitallisia lapselle ja milloin tietoon 

liittyy salassapitovelvollisuus. Erityisen tärkeää on säilyttää lasten ja nuorten anonymi-

teetti tutkimusta raportoitaessa. (Karlsson 2012, 48.)  

 

Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja kaikilta tutkimukseen osallistu-

vilta kerättiin tutkimusluvat. Tämän lisäksi tutkimusluvat haettiin Rovaniemen kaupun-

gin koulutuspalveluilta ja Ounasvaaran peruskoulun rehtorilta. Tutkimuksen kohderyh-

mänä oli 9.-luokkalaisia nuoria, mutta koska tutkimukseen liittyvät aiheet eivät ole sen-

sitiivisiä, päädyttiin siihen, että nuori sai itse päättää halukkuudestaan osallistua tutki-

mukseen. Tutkimuslupia ei näin ollen pyydetty nuorten vanhemmilta. Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (2009) mukaan tutkimus, joka kohdistuu alle 15-vuotiaisiin lapsiin, 

tulee pyytää huoltajilta tutkimuslupa. Tutkimus voidaan toteuttaa myös ilman huoltajan 

lupaa, mikäli se ei aiheuta lapselle haittaa. Lapsen tulee kuitenkin ymmärtää, mikä tut-

kimuksen aihe on ja mitä tutkimukseen osallistuminen edellyttää. Voi olla, että tutkit-

tava aihe on sellainen, josta alaikäiset tutkittavat eivät halua vanhempien olevien tietoi-

sia, esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen. Tässä tutkimuksessa aihe ei ollut sensitii-

vinen ja kaikki tutkittavat olivat yli 15-vuotiaita. 
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Tutkimuksen näkökulmasta tulee muistaa, että tutkimuksessa olevat nuoret ovat jokai-

nen yksilöitä ja vaikka heitä yhdistävät monet asiat kuten ikä, koulu, ja asuinpaikka, hei-

dän kokemuksensa ovat yksilöllisiä. Nuorten ajatukset tulee nähdä yhtä arvokkaina kuin 

aikuisten ja heidät tulee nähdä aktiivisina toimijoina tutkimuksessa (Pyyry 2012, 38.) 

Lapset ja nuoret nähdään tärkeinä tiedontuottajina ja heidän tuottamansa tieto on yhtä 

arvokasta kuin aikuisten tuottama tieto (Strandell 2010, 93). Nuorten tuottama tieto 

avaa uusia näkökulmia siirtymävaiheeseen ja siihen, miten nuoret kokevat tulevan siir-

tymän peruskoulusta toiselle asteelle. Nuorten näkökulman myötä on mahdollista miet-

tiä muutosmahdollisuuksia tulevan siirtymän tukemiseen. Kun nuoret otetaan mukaan 

tutkimuksen tekemiseen, on mahdollista muuttaa valta-asetelmia nuorten ja aikuisten 

välillä sekä osoittaa nuorille, että heidän tietonsa ja osallistumisensa on arvokasta (Tör-

rönen ja Sharpe 2016, 279).  

 

Nuoret kokevat maailman eri tavoin kuin aikuiset ja heillä on oma näkemyksensä ympä-

ristöstään ja omasta elämästään. Nuorten elämismaailmaa ei voida ymmärtää pelkäs-

tään havainnoimalla heitä aikuisen näkökulmasta ja tekemällä tästä oletuksia ja tulkin-

toja. Nuoret saattavat pitää eri asioita merkityksellisinä kuin aikuiset ja he tulkitsevat 

omaa elämäänsä yksilöllisellä tavalla. (Lloyd-Smith ja Tarr 2000, 61.) Tämän vuoksi nuor-

ten kuuleminen ja heidän äänensä esiin tuominen on erittäin tärkeää. Nuorten koke-

musten ja käsitysten tutkiminen haastaa yleisiä käsityksiä ja uskomuksia nuorten elä-

mästä sekä tarkastelee niitä kriittisesti (mt., 61).  

 

Tutkimusaineistoa kerättäessä on otettava huomioon, että lapset ja nuoret saattavat 

osallistua moniin tutkimuksiin koulupolkunsa aikana, etenkin yliopistokaupungeissa. On 

tärkeää miettiä sitä, millaiseksi lapset ja nuoret kokevat tutkimuksen tekemisen ja mitä 

ajatuksia se heissä herättää. Koko tutkimusprosessi pitää miettiä niin, ettei se häiritse 

oppilaan koulunkäyntiä eikä arkea. (Aarnos 2015, 164.) Tässä tutkimuksessa aineiston-

keruu toteutettiin oppitunneilla opettajien kanssa sovittuna päivänä. Näin oppilaiden ei 

tarvinnut käyttää omaa vapaa-aikaa osallistuakseen tutkimukseen, eivätkä he olleet 

poissa sellaisilta oppitunneilta, joissa esimerkiksi olisi ollut koe.  
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Tutkimusta tehdessä on tärkeää huomioida tutkittavien anonymiteetti, luottamukselli-

suus sekä yksityisyys. Aineistonkeruussa saatavat tiedot ovat luottamuksellisia, jolloin 

niitä ei käytetä muuhun kuin tutkimuksen tekemiseen. Aineistosta poistetaan kaikki sel-

laiset tiedot, joista tutkittava voisi olla tunnistettavissa. (Boeije 2010, 46.) Litterointivai-

heessa nimesin jokaisen haastateltavan numerolla. Aineisto-otteisiin valitsin sellaisia lai-

nauksia, joista haastateltavaa ei voitu tunnistaa. Kerroin myös tutkittaville, että pro 

gradu -tutkielman valmistuttua videot ja ääninauhoitteet tuhotaan. 

 

Kun laadullista aineistoa anonymisoidaan, haastateltavien nimet, paikkakunnat, työpai-

kat ja ammatit vaihdetaan, ellei niillä ole jotain merkitystä tutkimuksen taustatekijöinä 

(Kuula 2006, 133). Tässä tutkimuksessa haastattelujen litteraateista poistettiin nimitie-

toja sekä se, minne haastateltavat ovat hakemassa koulutukseen. Pro gradu -tutkiel-

masta selviää, missä koulussa tutkimus on tehty, mutta koska kyseisessä koulussa oli 

tutkimuksen ajankohtana yhteensä 123 9.-luokkalaista, haastateltavien anonymiteetti 

säilyy hyvin. Sähköiseen kyselyyn vastattiin anonyymisti, eikä siinä kysytty henkilötietoi-

hin liittyviä kysymyksiä, jolloin myös näiden tietojen käsittelyssä anonymiteetti on 

vahva. 

 

Yksityisyyden suoja aineistonkeruussa tarkoittaa tutkittavien anonymiteetin lisäksi itse-

määräämisoikeuden kunnioittamista. Tutkittava itse päättää, mitä haluaa kertoa omasta 

elämästään ja hän itse määrittelee kenelle ja missä tarkoituksessa hän antaa tietoja it-

seään koskevista asioista.  (Kuula 2006, 125.) Tutkimuksen aineistonkeruut toteutettiin 

oppituntien aikana, jotta nuoret olisivat helposti saavutettavissa. Tutkimusaineistoa ke-

rättäessä kuitenkin painotettiin, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 

se ei vaikuta millään lailla nuoren koulunkäyntiin tai opetukseen ja ohjaamiseen. Tämän 

lisäksi painotettiin sitä, että tutkimuksessa ei tuoda ilmi osallistujien nimiä, eikä muita 

tietoja, joilla heidät voitaisiin tunnistaa. Videot ja haastattelunauhoitteet litteroitiin ja 

niistä poistettiin kaikki tunnistettavat tiedot.  

 

Kun ihmisiä tutkitaan, tulee muistaa, että he käyttäytyvät usein hieman eri tavoin kuin 

arkielämässä. Myös tutkija saattaa toimia esimerkiksi haastattelutilanteessa hieman eri 

tavoin kuin tavallisesti. Haastattelija ottaa tällöin tutkijan roolin, joka saattaa poiketa 
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arkiminästä. Voi myös olla niin, että haastattelun aikana tutkija heittäytyy mukaan kes-

kusteluun, mutta tällaisissa tilanteissa tulee muistaa, minkä vuoksi haastattelua tehdään 

ja kenen ääni halutaan saada kuuluviin. (Boeije 2010, 174.) Minun tutkijana tuli reflek-

toida omaa rooliani ja pitää huoli siitä, että pysyin tutkijan roolissa koko haastattelun 

ajan.  

 

Haastattelijalla voi olla monenlaisia rooleja suhteessa tutkittaviin. Tutkijan roolilla kou-

luyhteisössä sekä tutkimuksen tekemisellä koulussa eikä esimerkiksi kotona voi olla vai-

kutusta haastateltaviin. (Freeman ja Mathison 2009, 56.) Koska en ollut koulun työnte-

kijä, kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat minulle entuudestaan tuntemattomia. Tut-

kimusprosessin ja EMOK-hankkeessa työskentelyn aikana työskentelin jonkin verran kol-

men haastateltavan kanssa, mutta en varsinaisesti oppinut heitä tuntemaan. Tämä kui-

tenkin helpotti haastateltavien rekrytoimisessa, sillä olin osalle nuorista tuttu kasvo. Us-

kon, että tämä rentoutti haastattelutilannetta ja nuoret keskustelivat tilanteessa va-

paammin ja puhuivat rohkeasti omista ajatuksistaan. Niiden nuorten kohdalta, joita en 

tuntenut, tein enemmän töitä sen eteen, että nuoret tuntisivat olonsa mukavaksi ja tur-

valliseksi haastattelutilanteessa. Mikäli olisin esimerkiksi ollut koulun työntekijä, haas-

tattelutilanne olisi voinut olla erilainen. Koulu on instituutio, jossa opettajilla on paljon 

valtaa. Koulun aikuiset ohjaavat, opettavat, tukevat, mutta myös kontrolloivat lapsia ja 

nuoria (mt., 56). Mikäli haastattelijana olisi toiminut esimerkiksi opettaja, nuoret eivät 

välttämättä olisi yhtä vapaasti puhuneet tuen tarpeistaan ja siitä, mitä he ajattelevat 

itsenäistymisestä ja siirtymisestä toiselle asteelle. 

 

Tutkijan tehtävänä ryhmäkeskustelussa on esittää keskustelua avaavia kysymyksiä sekä 

varmistaa, että kaikki osallistujat pääsevät tuomaan omat näkemyksensä esiin (Greig 

ym. 2007, 162). Kahdessa haastattelussa oli nuori, joka oli hiljaisempi kuin muut osallis-

tujat. Tämän vuoksi tehtävänäni oli varmistaa, että myös hiljaisten ääni nousi esiin roh-

kaisemalla heitä kertomaan ajatuksistaan ja näkökulmistaan. Ryhmähaastattelujen ai-

kana nuorten keskustelu oli laajaa, ja välillä keskustelu ajautui sellaisiin aihepiireihin, 

jotka eivät liittyneet tutkimukseen. Tällöin tehtävänäni oli huolehtia siitä, että keskus-

telu palautui niihin teemoihin, joita halusin tutkia. Toisaalta keskustelua ei saanut ohjata 
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liikaa, sillä nuoret itse osasivat palata kyseessä olevaan aiheeseen ja monenlaiset kes-

kustelun polut saattoivat tuoda uudenlaisia ajatuksia esimerkiksi itsenäistymiseen liit-

tyen. 

 

Kun lapset ja nuoret ovat tutkimuskohteena, tutkija voi joskus joutua tilanteeseen, jossa 

hän puuttuu tutkittavien toimintaan esimerkiksi havainnoinnissa tai haastattelussa. Täl-

lainen tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että joku tutkittavista aikoo toimia väärin 

toista tutkittavaa kohtaan, jolloin vaarana on, että lapsen tai nuoren kokemuksesta tut-

kimuksessa olemisesta tulee huono tai vahingollinen. (Freeman ja Mathison 2009, 62.) 

Tässä tutkimuksessa yhdessä haastattelussa otin keskustelun loppuvaiheessa vahvem-

man roolin, sillä haastateltavilla oli hyvin erilainen näkemys siitä, miten he ymmärtävät 

itsenäistymisen. Halusin, että molemmat nuoret tuovat omat näkemyksensä esiin, kui-

tenkin niin, etteivät he samalla loukkaa toisen mielipidettä. Kerroin molempien näkökul-

mien olevan arvokkaita ja tämän jälkeen keskustelimme siitä, miten ihmiset ovat yksi-

löllisiä ja tulkitsevat asioita eri tavoin. 

 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta oli tärkeää, että nuoret ymmärtävät minkälaiseen 

tutkimukseen he osallistuvat, miten heidän antamiaan tietoja käsitellään ja miten hei-

dän anonymiteettinsa säilyy. Tärkeää oli myös se, että osallistujille oli selvää, että he 

voivat vetäytyä tutkimusprosessista, missä vaiheessa tahansa. Näin kävikin, sillä kaikki 

nuoret eivät vastanneet kyselyyn ja yksi etukäteen sovituista haastatteluista peruttiin, 

koska nuori ei ollut enää kiinnostunut osallistumaan. Anonymiteettia vahvistettiin pois-

tamalla haastattelulitteraateista henkilökohtaisia tietoja, jotta nuoret eivät olisi tunnis-

tettavissa. Haastatteluissa kysyttiin nuorten perheistä, mutta vastauksia ei raportoitu, 

sillä silloin osa nuorista olisi saattanut olla tunnistettavissa. Nuorten anonymiteetin säi-

lymisestä huolehdittiin tutkimuksen eri vaiheissa. 

 

 

 

  



32 
 
 

5 Siirtymään liittyvät tunteet, tuen tarve ja itsenäistyminen 

 

 

5.1 Kohderyhmän taustatiedot 

 

Sähköinen kysely suunnattiin kaikille Ounasvaaran koulun 9.-luokkalaisille, joita oli luku-

vuonna 2016–2017 yhteensä 123 henkilöä. Aineistonkeruun aikana oppilaita oli paikalla 

koulussa 102 ja heistä 100 oppilasta vastasi kyselyyn. Kyselyyn osallistui 81 % koulun 9.-

luokkalaisista. Kyselyyn osallistuneista 51 oli tyttöjä ja 49 poikia.  

 

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneet 9.-luokkalaiset 

Sukupuoli Lkm % 

Tytöt 51 51 
Pojat 49 49 
Yhteensä 100 100 

 

 

Toinen kyselyn taustamuuttuja oli koulu, johon oppilas oli ensisijaisesti hakeutumassa. 

Vastaajista alle puolet (44 %) oli ensisijaisesti hakeutumassa lukioon (Taulukko 3). Luki-

oon hakeneista tyttöjä oli 29 (66 %) ja poikia 15 (34 %).  Ammatilliseen oppilaitokseen 

oli hakeutumassa neljäsosa (25 %) vastaajista, joista tyttöjä oli 5 ja poikia 20. Poikia haki 

siis enemmän ammatilliseen koulutukseen kuin lukioon. Ammatilliseen koulutukseen ja 

lukio-opintoihin eli entiseen ammattilukioon oli ensisijaisesti hakemassa neljäsosa (26 

%) vastaajista. Heistä tyttöjä oli 13 ja poikia 13. Muihin koulutuksiin oli ensisijaisesti ha-

keutumassa kaksi oppilasta ja kolme oppilasta ei osannut sanoa vielä, mihin oli hakeu-

tumassa. Taulukkoon 3 on koottu yhteenvetona oppilaiden koulut, joihin he olivat ensi-

sijaisesti hakemassa. 
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Taulukko 3. Koulu, johon oppilas on ensisijaisesti hakemassa 

Koulu 
Lkm % 

Tytöt 
lkm 

Pojat 
lkm 

Lukio 44 44 29 15 
Ammatillinen oppilaitos 25 25 5 20 
Ammatillinen oppilaitos ja lukio-opinnot 26 26 13 13 
Ammatilliseen koulutukseen valmentava (VALMA) 1 1 - 1 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 
(TELMA) 

- - - - 

Lisäopetus eli 10. luokka - - - - 
Kansanopisto 1 1 1 - 
En osaa sanoa 3 3 3 - 

Yhteensä 100 100 51 49 

 

Koska kysely toteutettiin joulukuussa 2016, on muistettava, että kaikilla oppilailla ei ollut 

vielä varmuutta, mihin toiseen asteen koulutukseen he hakeutuvat, joten tulokset eivät 

kuvaa todellisia hakukohteita, vaan oppilaiden sen hetkisiä suunnitelmia. 

 

Haastatteluun osallistui seitsemän oppilasta ja haastattelut järjestettiin ryhmä- ja pari-

haastatteluina. Kaikki haastateltavat olivat tyttöjä. Viisi oppilasta oli hakenut ensisijai-

sesti lukion erityislinjalle, yksi oppilas oli hakenut lukioon ja yksi oppilas ammattilukioon. 

Haastattelu keskittyi kahteen teemaan: tukitoimet toisen asteen siirtymässä ja nuorten 

ajatukset itsenäistymisestä. Teemoihin liittyen kysyttiin myös, minkälaisia tunteita siir-

tymä nuorissa herättää.  Tukitoimia sekä nuorten tunteita ja ajatuksia siirtymästä selvi-

tettiin jo aiemmin sähköisellä kyselyllä, mutta haastatteluosiossa haluttiin vielä kuulla 

oppilaiden tarkennuksia ja kokemuksia sekä sitä, miten tukitoimet auttoivat heitä teh-

täessä valintaa jatko-opintopaikasta ja valmistautuessa opiskeluun toisella asteella. 

 

 

5.2 Oppilaiden ajatukset ja tunteet toiselle asteelle siirtymisestä 

 

Oppilaiden ajatuksia tai tunteita toisen asteen siirtymää kohtaan kysyttiin kysymyksellä 

”Millaisena koet jatko-opintoihin siirtymisen?” Oppilasta pyydettiin arvioimaan seitse-

mää erilaista tunnetta tai ajatusta neliportaisella asteikolla. Asteikon (1–4) alkupäässä 

oli myönteinen tunne tai ajatus ja asteikon loppupäässä oli kielteinen tunne tai ajatus. 

Asteikkoa havainnollistamaan oppilaat toivoivat suunnittelutapaamisessa kysymyksen 
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kohdalle hymiöitä, joten ne lisättiin kysymyksen alkuun (ks. Liite 2). Oppilaat kokivat, 

että nykyään viestinnässä käytetään niin paljon hymiöitä ja emojeita, että niillä on ym-

märrettävää kuvata erilaisia tunnetiloja. Vaikka aikuisen näkökulmasta hymiöt voidaan 

nähdä liian ohjaavina tai niitä pidetään soveltuvampina 9.-luokkalaisia nuoremmille lap-

sille, ne päätettiin lisätä kyselyyn, sillä oppilaat olivat vahvasti sitä mieltä, että ne auttai-

sivat arvioinnissa. 

 

Lähes kaikki (98 %) oppilaat kokivat jatko-opintoihin siirtymisen joko melko turvallisena 

tai turvallisena (Kuvio 1). Yli puolet (56 %) oppilaista koki siirtymän mukavana, mutta 11 

oppilasta (11 %) koki siirtymän melko pelottavana tai pelottavana (Kuvio 2). Oppilaiden 

kokemaan pelottavuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että he eivät tiedä tarpeeksi tu-

levasta opiskelualasta tai he eivät ehkä ole vielä varmoja siitä, minne ovat hakemassa.  

 

 

 

Kuvio 1. Jatko-opintoihin liittyvä turvallisuus-turvattomuus (%) 

 

 

Kuvio 2. Jatko-opintoihin liittyvä mukavuus-pelottavuus (%) 
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Oppilaista 30 % oli siirtymässä toiselle asteelle levollisin mielin ja 50 % melko levollisin 

mielin. Viidesosa (20 %) oppilaista koki siirtymän ahdistavana tai jonkin verran ahdista-

vana (Kuvio 3). Oppilaiden kokema ahdistavuus voi liittyä moniin asioihin, kuten epävar-

maan tulevaisuuskuvaan, jännitykseen muutosta kohtaan tai pelkoon ystävyyssuhteiden 

päättymisestä siirryttäessä toiselle asteelle. Lähes kaikki (88 %) oppilaat odottivat iloisin 

tai melko iloisin mielin jatko-opintoihin siirtymistä. 12 oppilasta koki jatko-opintoihin 

siirtymisen melko masentavana (Kuvio 4).  

 

 

Kuvio 3. Jatko-opintoihin liittyvä levollisuus-ahdistavuus (%) 

 

 

Kuvio 4. Jatko-opintoihin liittyvä iloisuus-masentavuus (%) 

 

Suurin osa (80 %) oppilaista oli siirtymässä jatko-opintoihin itsevarmana tai melko itse-

varmana, kun taas 19 oppilasta tunsi olonsa melko epävarmaksi ja yksi oppilas epävar-

maksi (Kuvio 5). Noin viidesosa (19 %) oppilaista koki jatko-opintoihin siirtymisen help-

pona ja puolet (50 %) oppilaista koki siirtymän melko helppona. Sen sijaan kaksi oppi-

lasta koki siirtymän vaikeana ja 29 oppilasta melko vaikeana (Kuvio 6). Oppilaat saattavat 

pitää siirtymää vaikeana, sillä he eivät vielä tiedä, mitä kaikkea siirtymässä tapahtuu ja 
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mihin se heitä johtaa. Muutos voidaan usein kokea vaikeana etenkin, jos siitä ei ole tar-

peeksi tietoa.  

 

Kaksi kolmasosaa (67 %) oppilaista piti jatko-opintoihin siirtymistä tärkeänä (Kuvio 7). 

Noin kolmasosa (31 %) oppilaista piti siirtymää melko tärkeänä. Ainoastaan kaksi oppi-

lasta koki jatko-opintoihin siirtymisen melko turhana. Nuoret kokevat siirtymän merki-

tyksellisenä, sillä kukaan vastaajista ei nähnyt siirtymää turhana. 

 

 

Kuvio 5. Jatko-opintoihin liittyvä itsevarmuus-epävarmuus (%) 

 

 

Kuvio 6. Jatko-opintoihin liittyvä helppous-vaikeus (%) 

 

 

Kuvio 7. Jatko-opintoihin liittyvä tärkeys-turhuus (%) 



37 
 
 

Samansuuntaisia tuloksia on myös Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa, jonka mu-

kaan nuoret näkivät siirtymän yläkoulusta (middle school) toiselle asteelle (high school) 

melko helppona. Tutkimukseen osallistui yhden koulun 9.-luokkalaisista 320 oppilasta. 

(Akos ja Galassi 2004, 213, 216.) Kysymys toteutettiin samanlaisella neliportaisella as-

teikolla kuin tässä tutkielmassa. Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös vanhempien ja 

opettajien näkemyksiä siirtymästä ja huomioitavaa oli, että vanhemmat ja opettajat ar-

vioivat nuoren koulusiirtymän vaikeammaksi kuin nuoret itse. 

 

Kun oppilailta kysyttiin avoimena kysymyksenä, mitä positiivista he näkevät jatko-opin-

toihin siirtymisessä, he vastasivat itseä kiinnostavan alan opiskeleminen (n=25), uudet 

ystävät ja tuttavat (n=22) sekä töihin pääsemisen ja ammatin saamisen (n=13). Tämän 

lisäksi positiivisena mainittiin omien suunnitelmien tarkentuminen, uudet kokemukset, 

vastuun kasvaminen ja itsenäistyminen, vapauden lisääntyminen, rennompi opiskelu 

kuin peruskoulussa sekä uudet tilat ja ympäristö. Kaksi oppilasta vastasi, etteivät he näe 

jatko-opintoihin siirtymisessä mitään positiivista. Vastaukset voivat johtua haluttomuu-

desta vastata avoimeen kysymykseen tai siitä, että vastaajat eivät yhdistä mitään posi-

tiivisia asioita siirtymään. 

 

Oppilailta kysyttiin avoimena kysymyksenä myös sitä, onko jokin asia, joka heitä huolet-

taa jatko-opintoihin siirtymisessä. Alle puolet (n=44) oppilaista vastasi, ettei heitä huo-

leta mikään. Viidesosa (n=21) oppilaista kertoi huolesta, joka liittyi opintojen vaativuus-

tason nousuun. 19 vastauksessa kirjoitettiin omasta epävarmuudesta valitsemaansa 

alaa kohtaan tai oltiin huolissaan siitä, pääseekö haluamaansa kouluun. Koska kysely to-

teutettiin lukuvuoden puolivälissä, kaikilla ei varmaankaan ollut vielä selvinnyt, minne 

he aikovat hakea tai mikä vaihtoehdoista olisi paras.  11 vastauksessa mainittiin huoli 

uusien ystävien löytymisestä tai uuteen ryhmään sopeutumisesta. Kahdessa vastauk-

sessa mainittiin myös huoli liikkumisesta uusissa tiloissa.  

 

Oppilaiden huolissa nousi esiin asioita, jotka liittyvät kouluhyvinvointiin kuten sosiaali-

siin suhteisiin, koulun olosuhteisiin ja sopeutumiseen uudessa koulussa. Anne Konu 

(2002, 44) on kehittänyt koulun hyvinvointimallin, joka kuvaa hyvinvoinnin eri osa-alu-

eita sekä sen, miten hyvinvointi on yhteydessä opetukseen ja oppimiseen. Hyvinvointi 
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voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, jotka ovat koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, 

mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja terveydentila. Koulun olosuhteilla tarkoitetaan 

fyysisten tilojen lisäksi muun muassa ryhmäkokoja, opetuksen järjestelyitä ja koulun pal-

veluita. Itsensä toteuttamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että jokainen oppilas 

nähdään tärkeänä osana kouluyhteisöä. 

 

Akosin ja Galassin tutkimuksessa (2004, 215–216) nuoret olivat toiselle asteelle (high 

school) mentäessä eniten huolissaan kotiläksyjen määrästä, oppituntien vaikeudesta 

sekä siitä, että he eksyvät koulurakennuksessa. Tutkimuksen mukaan eniten nuoret 

odottivat uudessa koulussa entistä laajempia vapauksia, uusia ystäviä sekä koulun ta-

pahtumiin osallistumista. Tulokset eroavat hieman tämän tutkielman tuloksista, sillä 

koulujärjestelmät ovat erilaisia Suomessa ja Yhdysvalloissa. Kun tässä tutkielmassa nuo-

ret vastasivat useimmin positiiviseksi asiaksi mielenkiintoisen alan, yhdysvaltalaiset nuo-

ret mainitsivat vapauden. Yhdysvalloissa siirtyminen toiselle asteelle (high school) tar-

koittaa lukiomaista yleissivistävää koulua, jolloin oppilaat eivät jakaudu tässä vaiheessa 

ammatilliseen ja yleissivistävään koulutukseen kuten Suomessa. Yhdysvaltalaiset nuoret 

myös odottivat koulun tapahtumiin ja koulun jälkeiseen toimintaan osallistumista, mil-

laista kulttuuria Suomessa ei ole. Sen sijaan huolen aiheet olivat hyvin samanlaisia mo-

lempien tulosten perusteella: opintojen vaativuus, uusien ystävien saaminen sekä fyy-

sisten tilojen löytäminen. 

 

 

5.3 Siirtymän herättämät tunteet haastattelun perusteella 

 

Ryhmä- ja parihaastatteluissa kysyttiin, mitä tunteita tuleva siirtymä jatko-opintoihin he-

rättää. Peruskoulun päättyminen herätti haastateltavissa harmituksen, kaihon ja haikeu-

den tunteita. Moni haastateltava pohti sitä, miten tiet ystävien kanssa eroavat ja miten 

paljon vaikeampaa ystävyyssuhteita on ylläpitää eri kouluissa. Etenkin sellaisten ystä-

vyyssuhteiden, jotka liittyvät vain luokkakaveruuteen, uskottiin hiipuvan siirtymän 

myötä.  
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H2: ”Se on semmonen harmi ku on paljon semmosia ihmisiä, joiden kanssa 
tykkää koulussa jutella ja näin, mutta vapaa-ajalla ei koskaan tule nähtyä. 
Niin sitte tulee heti semmonen, että loppuu, että tavallaan menee välit, kun 
ei tehä asioita. Ei nähä missään paitsi jos menee samaan kouluun. Mutta 
monenkaan kanssa ei ole menossa…” 

 

Ystävyyssuhteiden hiipumisen tai katkeamisen lisäksi haikeutta aiheutti opettajien vaih-

tuminen. Toisaalta yhdessä haastattelussa puhuttiin ilosta ja onnellisuuden tunteesta, 

joka peruskoulun päättymiseen liittyy. Ilo ja onnellisuus liittyivät siihen, että pääsee jat-

kamaan elämässä eteenpäin ja voi jättää taakseen luokkakaverit, joka eivät olleet niin 

läheisiä.  

 

H4: ”No ainaki semmonen iloa, että pääsee pois, pääsee jatkamaan elä-
mää etiäpäin. Ja no en mä tiiä, ei mulla oo mitenkään haikea olo. Nyt on 
vaan onnellinen, et pääsee pois.” 

 

Yläkoulu voi olla haasteellista aikaa, sillä nuoret kokevat sen aikana monia muutoksia. 

Mikäli parhaat ystävät eivät ole omalla luokalla tai mikäli luokan ilmapiiri ei ole hyvä, 

siitä on miellyttävä siirtyä eteenpäin toiselle asteelle. Siirtyminen toiselle asteelle mah-

dollistaa itseä kiinnostavan alan tai oppiaineiden opiskelun, jolloin usein myös muut 

kanssaopiskelijat ovat ainakin jossain määrin motivoituneita opiskelemaan. 

 

Uuden koulun aloittaminen herätti haastateltavissa innostusta ja positiivista jännitystä. 

Alkavat jatko-opinnot ovat jotain uutta haastateltavien elämässä. Yksi haastateltava ker-

toi, että innostus johtuu siitä, että pääsee kouluun, jossa omaa tekemistä arvostetaan, 

ja jossa opiskelijoita ei pidetä enää lapsina.  

 

H2: ”Tavallaan se on ihana alottaa uus koulu ja just semmonen, missä sua 
ei pietä enää lapsena. Että sua arvostetaan tai ajatellaan että jo sä et just 
hoida jotain hommaa, niin sun vanhemmille ei laiteta sitä viestiä eli sie oot 
vastuussa itestäs.” 

 

Yhdelle haastateltavista jännitys liittyi uusiin ihmisiin ja tiloihin, muiden opiskelijoiden 

ennakkoluuloihin sekä siihen miten sopeutuu uuteen kouluun ja eri opettajien opetus-

tyyleihin. Osa haastateltavista kertoi, etteivät he haastatteluhetkellä kokeneet jänni-

tystä, mutta he uskoivat jännityksen alkavan juuri ennen koulun alkua.  



40 
 
 

H4: ”Ei, ei vielä jännitä ollenkaan. Ehkä sitte just sinä aamuna ku pitää läh-
teä kouluun. Sit alkaa jännittää ihan hirveästi.” 
H5: ”Joo must tuntuu sama, et ei niinku nyt yhtään mieti sitä, mut varmaan 
sit jännittää ja tietty ku ei tiiä vielä mihin pääsee.” 

 

Haastatellut nuoret elivät nykyhetkeä ja vaikka heillä oli odotuksia uutta koulua kohtaan, 

he näkivät, että asiat selviytyvät kesän jälkeen. Kaikki haastateltavat olivat luottavaisin 

mielin siirtymässä toiselle asteelle, vaikka he eivät vielä tietäneet, mihin kouluun pääse-

vät. 

 

 

5.4 Oppilaiden näkemykset tarvitsemastaan tuesta toiselle asteelle siir-

ryttäessä 

 

Kyselyn toinen osio koostui tuen tarpeista ja oppilailta kysyttiin, mistä he omasta mie-

lestään hyötyisivät ennen toisen asteen opintojen alkamista sekä minkälaisista hyvin-

vointiin liittyvistä asioista he haluaisivat lisää tietoa. Etenkin jälkimmäisellä kysymyksellä 

haluttiin selvittää, mitkä asiat askarruttavat nuorten mieltä, ja mitä asioita olisi hyvä 

käydä läpi heille suunnitellussa siirtymää tukevassa opintokokonaisuudessa. Ensimmäi-

seen kysymykseen koskien, mistä oppilaat kokevat hyötyvänsä ennen jatko-opintojen 

alkamista, vastaaja pystyi valitsemaan useita vastausvaihtoehtoja. Yhteenlaskettu vas-

tausten määrä on siksi suurempi kuin vastaajamäärä (n=100).  

 

 

Kuvio 8. Jatko-opintoihin siirtymiseen liittyvä tuen tarve (lkm) 
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Koulupaikkaan liittyvä tieto koettiin hyödylliseksi ja sen valitsi yli puolet (59 %) vastaa-

jista. Kaksi kolmasosaa (67 %) ammatilliseen koulutukseen tai ammattilukioon hakeutu-

vista (n=51) olivat valinneet tämän vaihtoehdon. Puolet (52 %, n=44) lukioon hakeutu-

vista halusi myös lisää tietoa koulutuspaikasta. Hieman alle puolet (46 %) vastaajista ha-

lusi kuulla nuorten kokemuksia jatko-opinnoista. Reilu kolmasosa (39 %) vastaajista koki 

opiskelutaitojen kehittämisen hyödylliseksi. Noin puolet (45 %) lukioon hakeutuvista 

(n=44) ja noin puolet (46 %) ammattilukioon hakeutuvista (n=26) koki opiskelutaitojen 

kehittämisen hyödylliseksi. Sen sijaan ammatilliseen koulutukseen hakevista oppilaista 

ainoastaan kolme koki hyötyvänsä opiskelutaitojen kehittämisestä.   

 

Oppilaista 7 % koki hyödylliseksi keskustelun koulupsykologin tai koulukuraattorin 

kanssa. Kirsi-Marja Janhunen (2013, 88, 97) on tutkinut kouluhyvinvointia nuorten nä-

kökulmasta ja toteaa, että oppilaat korostavat kouluhyvinvoinnissa turvallista ilmapiiriä, 

koulun sisäisiä ihmissuhteita sekä yhteisöllisyyttä. Tutkimuksessa nuoret kokivat koulu-

kuraattorin ja -psykologin palveluiden jatkuvan saatavuuden tärkeänä, vaikka he eivät 

itse kokisikaan tarvetta palveluille. Keskustelu terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai 

koulupsykologin kanssa nähtiin auttavan nuorten selviytymistä arjen pulmissa ennen 

kuin pienistä pulmista kasvoi liian suuria ongelmia. 

 

Vajaa kolmasosa (30 %) kaikista vastaajista uskoi hyötyvänsä itsenäisen arjen hallinnan 

oppimisesta. 32 % lukioon hakeutuvista (n=44) ja 12 % ammatilliseen koulutukseen ha-

keutuvista (n=25) olivat valinneet tämän vaihtoehdon. Ajankäytön hallinnan vahvistami-

sen oli valinnut kolmasosa (33 %) vastaajista. Kuten kuviosta 8 näkee, oppilaat kokivat 

eniten hyötyvänsä koulupaikkaan liittyvän tiedon lisäämisestä, mutta tämän vaihtoeh-

don on valinnut vain hieman yli puolet vastaajista. 

 

Akosin ja Galassin (2004, 217) tutkimuksessa toiselle asteelle siirtyneet opiskelijat ker-

toivat, että siirtymää voitaisiin helpottaa entistä paremman informaation ja monipuoli-

semman opiskelua koskevan arjen kuvailun avulla. He toivoivat, että uudesta koulusta 

kerrottaisiin totuudenmukaisesti, millaista opiskelu ja oleminen siellä ovat ja että kerto-

jina toimisivat opettajien sijaan opiskelijat. Tällöin 9. luokan oppilaat voisivat rauhassa 
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keskustella siirtymisestä toiselle asteelle omien vertaistensa kanssa. Tämän lisäksi kou-

lurakennukseen tutustumiseen on tärkeää käyttää riittävästi aikaa, jotta koulu tulee tu-

tuksi jo 9. luokalla.  

 

 

Kuvio 9. Omaan hyvinvointiin liittyvän tiedon lisääminen (lkm) 

 

Kun oppilailta kysyttiin, mistä asioista he haluaisivat saada lisätietoja omaan hyvinvoin-

tiinsa liittyen, suosituimmat aiheet olivat stressin hallinta, jännittäminen, nukkuminen 

ja ajankäytön hallinta. Hieman yli puolet (51 %) vastaajista halusi lisää tietoa stressin 

hallinnasta. Näistä vastaajista (n=51) lähes kaksi kolmasosaa (65 %) oli tyttöjä. Lukioon 

hakeutuvista (n=44) stressin hallintaa koskevan vaihtoehdon oli valinnut yli puolet (57 

%) ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvista (n=25) kolmasosa (32 %).  Stressi liittyy 

monesti elämänmuutoksiin ja etenkin nuoruudessa elämänmuutoksia tapahtuu paljon. 

Stressi voi olla uhkana mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. (Mustonen ym. 2013, 23.) 

Toisaalta stressiä ei voi välttää ja sen kanssa on opittava toimimaan. Stressin hallinnan 

oppiminen on tärkeää nuorena, jotta stressaavista elämäntapahtumista pääsee eteen-

päin ja oppii paremmin tuntemaan itseään ja vahvuuksiaan.    

 

Yli kolmasosa (35 %) vastaajista halusi saada lisää tietoa jännittämiseen liittyvistä asi-

oista. Lukioon hakeutuvista (n=44) melkein puolet (43 %) halusi lisää tietoa jännittämi-

seen liittyen. Vastaavasti ammatilliseen koulutukseen hakeutuvista (n=25) kolmasosa 

(32 %) kaipasi lisätietoa jännittämisestä. Tämän lisäksi vastaajista tyttöjä oli enemmistö 
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(80 %). Nukkumiseen liittyvistä asioista halusi tietää noin kolmasosa (31 %) vastaajista. 

Vaihtoehdon valinneista (n=31) lähes puolet (48 %) oli tyttöjä ja puolet (52 %) poikia. 

Ajankäytön hallinnasta enemmän tietoa toivoi neljäsosa (25 %) vastaajista, joista tyttöjä 

oli 13 ja poikia 12. Ravitsemuksesta kaipasi tietoa reilu viidesosa (22 %) vastaajista, joista 

tyttöjä oli 12 ja poikia 10. Mielialaan liittyvistä asioista halusi lisää tietoa myös reilu vii-

desosa (21 %) vastaajista, joista tyttöjä oli 15 ja poikia 6. Kuvioon 9 on koottu yhteenveto 

vastauksista. 

 

 

5.5 Oppilaiden luottamus siirtymävaiheen onnistumiseen 

 

Ryhmittelyanalyysin perusteella tutkittiin, millaisiin ryhmiin oppilaat jakautuvat tun-

teidensa ja ajatustensa suhteen liittyen toiselle asteelle siirtymiseen. Ryhmittelyanalyysi 

tehtiin kyselyn kolmannesta kysymyksestä: ”Millaisena koet jatko-opintoihin siirtymi-

sen?” (Liite 2), jossa oppilas arvioi seitsemää eri tunnetta tai ajatusta asteikolla 1–4. Ryh-

mittelyanalyysi tehtiin kolmeen kertaan, jotta saatiin selville, mikä ryhmien määrä on 

sopivin tälle aineistolle. Ryhmittelyanalyysin perusteella päädyttiin kolmeen eri ryh-

mään.  

 

Ensimmäiseen ryhmään sijoittui 43 oppilasta, toiseen ryhmään 44 oppilasta ja kolman-

teen ryhmään 13 oppilasta. Ensimmäinen ryhmä nimettiin koulusiirtymään luottavai-

sesti suhtautuvien ryhmäksi, toinen ryhmä nimettiin koulusiirtymään varovaisen luotta-

vaisesti suhtautuvien ryhmäksi ja kolmas ryhmä nimettiin koulusiirtymään epäilevästi 

suhtautuvien ryhmäksi. Huomioitavaa on, että ryhmissä osion turvallinen – turvaton 

kohdalla keskiarvot olivat 1,07; 1,59 ja 2,15 eli siirtyminen toiselle asteelle koettiin kai-

kissa ryhmissä turvallisena tai melko turvallisena. Myös osion tärkeä – turha kohdalla 

ryhmien keskiarvot olivat 1,14; 1,39 ja 1,92 eli siirtyminen toiselle asteelle koettiin tär-

keänä kaikissa ryhmissä. Taulukkoon 4 on koottu ryhmittelyanalyysin tulokset. 
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Taulukko 4. Ryhmittelyanalyysin tulokset 

tunnetila (1–4) Ryhmä 1: 
Luottavaisesti 
suhtautuvat 

 (n=43) 

Ryhmä 2: 
Varovaisen 

luottavaisesti 
suhtautuvat 

(n=44) 

Ryhmä 3: 
Epäilevästi 
suhtautu-
vat (n=13) 

turvallinen (1) – turvaton (4) 1,07 1,59 2,15 
mukava (1) – pelottava (4) 1,07 1,64 2,92 
levollinen (1) – ahdistava (4) 1,37 2,11 3,00 
iloisen odottava (1) – masentava (4) 1,21 1,80 2,77 
itsevarma (1) – epävarma (4) 1,28 2,14 2,77 
helppo (1) – vaikea (4) 1,56 2,45 3,00 
tärkeä (1) – turha (4) 1,14 1,39 1,92 

 

Luottavaisesti ja varovaisen luottavaisesti suhtautuvien osalta poikia oli aavistuksen ver-

ran enemmän. Luottavaisesti suhtautuvien ryhmässä tyttöjä oli 20 ja poikia 23. Varovai-

sen luottavaisesti suhtautuvien ryhmässä tyttöjä oli 21 ja poikia 23. Sen sijaan epäilevästi 

suhtautuvien ryhmässä oli 10 tyttöä ja 3 poikaa. Voi olla, että tyttöjä jännittää poikia 

enemmän toiselle asteelle siirtyminen ja esimerkiksi vaatimusten nousu opiskelujen 

suhteen. Myös ystävyyssuhteiden katkeaminen voi ahdistaa tyttöjä.  

 

Taulukko 5. Ryhmät ja sukupuoli 

sukupuoli 

Ryhmä 1: 
Luottavaisesti 
suhtautuvat 

Ryhmä 2: 
Varovaisen 

luottavaisesti 
suhtautuvat 

Ryhmä 3: 
Epäilevästi 

suhtautuvat Yhteensä 
 lkm % lkm % lkm % lkm % 

tyttö 20 47 21 47 10 77 51 51 
poika 23 53 23 53 3 23 49 49 
Yhteensä 43 100 44 100 13 100 100 100 

 

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että tytöt kokivat ahdistusta poikia 

enemmän peruskoulun päättyessä ja toisen asteen alkaessa. Tämän lisäksi tytöt kokivat 

poikia enemmän yksinäisyyttä. Tutkimuksessa selvisi myös, että siirtymä ilmeni tytöille 

vaikeampana kuin pojille laskevien arvosanojen muodossa. Tyttöjen siirtymää voi vai-

keuttaa huoli opintojen vaativuudesta ja omasta pärjäämisestä sekä uusien ystävien löy-

tämisestä ja kouluun sopeutumisesta. (Benner ja Graham 2009, 367, 370.) 
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Taulukossa 6 ryhmiä tarkasteltiin sen mukaan, mihin kouluun ryhmään kuuluvat oppilaat 

olivat hakeutumassa. Luottavaisesti suhtautuvien ryhmässä korostui ammatilliseen op-

pilaitokseen hakevien osuus. Heitä oli ryhmässä 33 %, kun koko aineistossa heitä oli 25 

%. Varovaisen luottavaisesti suhtautuvien ryhmässä oli muita enemmän lukioon ja am-

mattilukioon hakeutuvia. Epäilevästi suhtautuvien ryhmässä korostui hieman lukiolais-

ten osuus sekä se, että ammatilliseen oppilaitokseen hakeutuvien osuus oli hyvin pieni 

(8 %). Kyse voi olla siitä, että osa lukioon hakevista ei ole ollut vielä varma tulevasta 

uravalinnastaan ja aikoo käyttää lukiota pohdintapaikkana tulevan uran suunnittelussa. 

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat saattavat olla jo hyvin varmoja omasta valin-

nastaan ja tämän vuoksi suhtautuvat tulevaan siirtymään luottavaisesti tai varovaisen 

luottavaisesti. 

 

Taulukko 6. Ryhmät ja koulu, johon oppilas hakemassa 

koulu 

Ryhmä 1: 
Luottavaisesti 
suhtautuvat 

Ryhmä 2: 
Varovaisen 

luottavaisesti 
suhtautuvat 

Ryhmä 3: 
Epäilevästi 

suhtautuvat Yhteensä 
 lkm % lkm % lkm % lkm % 

lukio 17 40 21 48 6 46 44 44 
ammatillinen 
oppilaitos 

14 33 10 23 1 8 25 25 

ammattilukio 10 23 13 30 3 23 26 26 
VALMA -  -  1 8 1 1 
kansanopisto 1 2 -  -  1 1 
Ei osaa sanoa 1 2 -  2 15 3 3 
Yhteensä 43 100 44 100 13 100 100 100 

 

Eroja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että epäilevästi suhtautuvien ryhmässä oli 

vähemmän vastaajia (n=13) kuin luottavaisesti suhtautuvien (n=43) ja varovaisen luot-

tavaisesti suhtautuvien (n=44) ryhmässä. Tämän vuoksi esimerkiksi rivin ”Ei osaa sanoa” 

prosenttiluvut eroavat toisistaan, vaikka oppilasmäärässä ei ollut juurikaan eroa. 
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5.6 Oppilaiden saama tuki siirryttäessä toiselle asteelle 

 

Haastatteluissa oppilaat kertoivat, että heitä ovat eniten tukeneet opinto-ohjaaja ja 

omat vanhemmat, usealla erityisesti äiti. Opinto-ohjauksesta oppilaat olivat saaneet pal-

jon tukea, kun on esitelty eri aloja ja millaista opiskelu toisella asteella on. Opinto-oh-

jaaja nähtiin tietopankkina, joka tietää laajasti eri aloista sekä opiskelusta ja työelä-

mästä. Opinto-ohjauksessa käsiteltiin myös sitä, miten toiselta asteelta voi edetä kor-

kea-asteelle, työelämään tai muihin opintoihin. Tämän lisäksi käsiteltiin oppilaiden haa-

veita ja vahvuuksia.  

 

H4: ”Me ollaan tehty semmosia karttoja tai semmosia että mitä aikoo ha-
kea ja sitte kaikkea vahvuuksista ja tällasia ja sit muutki on sanonu vah-
vuuksia, mitä on.” 

 

Opinto-ohjaajan kanssa käydystä yksilöohjauksesta oppilaat olivat saaneet paljon tukea. 

Eräs oppilas kertoi, miten vasta yksilöohjauksessa ymmärsi, mitä kaikkia vaihtoehtoja 

hänellä on. Kaksi oppilasta kertoi siitä, että oli miettinyt kouluun hakemista toiselle paik-

kakunnalle, jolloin opinto-ohjaaja oli auttanut selvittämään, millaista opiskelu toisella 

paikkakunnalla olisi ja millaisia kouluja siellä on.  

 

H7: ”Ja sitte jos ei vaikka tiedä, niin se [opinto-ohjaaja] voi soittaa [toiseen 
kouluun] ja sit se voi käyttää sen aikaa, ehkä soittaa monta kertaa. Tai 
mulla oli ainaki silleen, että ku mulla oli monta kysymystä, niin se soitti 
monta kertaa ja sitten mä sain ne tiedot.” 

 

Vanhempien kanssa oppilaat olivat keskustelleet koulutusvaihtoehdoista ja siitä, mikä 

koulutus olisi sopiva ja mitä jatkomahdollisuuksia se tuottaa. Kahdessa haastattelussa 

nousi esiin, että vanhemmilla oli ollut myös omia mielipiteitä alavalinnasta, ja he eivät 

toivoneet lapsensa suuntautuvan tietylle alalle tai tietyntyyppiseen työhön. Eräs haas-

tateltava kertoi, että vanhempien kanssa oli keskusteltu etenkin koulusiirtymään liitty-

vistä käytännön asioista. 
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H6: ”Vanhempien kanssa käy varmaan enemmän läpi semmosta käytän-
nön, että kuinka kaukana se koulu on, kannattaako mennä tuonne, jos 
tässä on samat mahdollisuudet. Semmosia, että pystyskö esimerkiksi asu-
maan yksin jos lähtis muualle paikkakunnalle. Miten kaikki semmoset niin 
ku rahatilanne ja talous ja selviäiskö ja kannattaako.” 

 

Yhdessä haastattelussa kerrottiin, että vanhempien kanssa oli käyty vierailemassa eri 

kouluissa ja etenkin lukion erityislinjoilla. Kaikissa haastatteluissa mainittiin erityisesti 

äiti, joka oli tukenut valintaa ja jonka kanssa sopivista aloista oli keskusteltu.  

 

H4: ”…äitin kanssa, sen kanssa mä oon miettiny sitä, että mihin mä haen 
ja sitte on käyny sen kanssa tutustumassa [tiettyyn] linjaan.” 

 

Laajassa suomalaisessa koulusiirtymiin ja kouluhyvinvointiin liittyvässä tutkimusprojek-

tissa selvitettiin muun muassa nuorten sosiaalisia suhteita liittyen ammatinvalintaan pe-

ruskoulun jälkeen. Tutkimuksessa nuoret nimesivät vanhemmat ammatinvalinnan tuki-

joiksi. Puolet vastaajista (54 %) mainitsi isän tärkeänä tukijana ja suurin osa äidin (84 %), 

mistä voidaan päätellä, että äiti oli keskeinen tukija monen nuoren peruskoulun jälkei-

sessä uravalinnassa. (Tynkkynen ym. 2010, 452.) 

 

Puolassa tehdyn tutkimuksen mukaan nuoret tarvitsevat vanhemmiltaan sosiaalista tu-

kea eli apua henkilökohtaisiin ongelmiin, kannustusta ja rohkaisua sekä huolenpitoa. 

Nuoret, joilla oli hyvä opintomenestys, saivat enemmän sosiaalista tukea molemmilta 

vanhemmilta kuin ne nuoret, joilla oli heikko koulumenestys. Molemmissa tapauksissa 

tukea saatiin kuitenkin enemmän äidiltä. (Domagala-Zysk 2006, 240.) Länsimaisessa 

kulttuurissa äidin rooli on vielä vahvasti toimia perheessä kasvattajana ja lapsista sekä 

kodista huolehtijana, vaikka isät osallistuvat yhä enemmän lasten kasvatukseen sekä ko-

din hoitoon. Isällä on kuitenkin yhtä tärkeä merkitys lapsensa tukemisessa kuin äidilläkin 

(mt., 245). 

 

Osassa haastatteluista nostettiin esille sukulaisten kanssa keskustelu toiselle asteelle ha-

kemiseen liittyen. Sukulaiset olivat kiinnostuneita, minne haastateltavat olivat hake-

massa ja monet sukulaiset kertoivat mielellään omista koulukokemuksistaan. Sukulai-

silla saattoi myös olla mielipiteitä siitä, minne haastateltavan olisi hyvä hakeutua. 
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H3: ”Ja sitte tietenki vaikka sukulaiset. Niillä voi olla eri mielipitteitä, mitä 
on…” 
H2: ”Just ku nuo sukulaiset on voinu käyä tiettyjä kouluja, silleen että ei 
kannata lähteä tuonne ja…” 
H3: ”Ja ne on vähän kertonu, että minkälaista se sitte on, että jos on ollu 
vähän sellasia ennakkoluuloja.” 

 

Haastattelujen perusteella kavereiden kanssa käydyt keskustelut olivat erilaisia kuin 

vanhempien tai opinto-ohjaajan kanssa käydyt keskustelut. Kavereiden kanssa vaihdet-

tiin ajatuksia siitä, minne olisi mukava mennä, minne jokainen on hakemassa ja mitä 

odottaa tulevalta. Tämän lisäksi itseään vanhemmilta kavereilta kysyttiin kokemuksia 

toisen asteen opinnoista. Kavereiden kanssa juttelua ei pidetty niin tärkeänä kuin van-

hempien tai opinto-ohjaajan kanssa käytyjä keskusteluja. 

 

H6: ”Kavereitten kaa tulee ehkä vaan silleen, että sitä perustellaan miksi 
hakee tänne tai sitte mietitään, että no nyt sä meet eri kouluun ku mää, et 
nähäänkö me enää. Ne ei oo niin tärkeitä tai onhan neki tärkeitä juttuja, 
mutta ne ei oo semmosia… Et vanhempien ja opon kaa tulee just mietittyä 
niitä tärkeitä asioita.” 

 

Puolalaisessa tutkimuksessa koulussa menestyvät nuoret pitivät luokkakavereita ja 

muita vertaisia tärkeinä tukijoina. Sen sijaan nuoret, joilla oli heikko koulumenestys, ei-

vät nähneet vertaisia yhtä tärkeinä sosiaalisen tuen antajina. Tutkimuksen mukaan hei-

kosti menestyvät oppilaat eivät kokeneet olevansa tasavertaisia muiden oppilaiden ja 

kavereiden kanssa. (Domagala-Zysk 2006, 245.) 

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että he olivat tehneet jatko-opintoihin liittyvän 

päätöksen itse, mutta eräs haastateltava sanoi, että ystävillä oli ollut vaikutusta valin-

taan. Voi olla, että ystävillä on jossain määrin vaikutusta, sillä ystävyyssuhteiden pelä-

tään katkeavan, mikäli ystävät jatkavat eri kouluissa. 

 

H7: ”Kyllä mä uskoisin, että ne on sillä lailla vaikuttanu, että ehkä vähäsen 
harmittaa että jos te ette meekään samaan kouluun.” 
 
H5: ”No mulla vaikutti jonku verran [kaverit], et se oli hankala miettiä ku 
oli kaks semmosta kaveria joitten kans on tosi paljon, niin sitte ku toinen 
menee toiseen ja toinen toiseen [kouluun].” 
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Andrew Collins ja Brett Laursen (2004, 59) toteavat, että nuorille vertaissuhteet kasvavat 

tärkeiksi, vaikka suhde vanhempiin voi myös olla läheinen. Vertaissuhteet valmistavat 

nuoria toimimaan itsenäisesti ja toistensa seurassa. Vaikka tämän tutkimuksen haastat-

teluissa kavereiden kanssa käytyjä keskusteluja ei pidetty yhtä tärkeinä kuin keskuste-

luja vanhempien tai opinto-ohjaajan kanssa, oppilaat olivat kuitenkin toimineet toisil-

leen vertaistukijoina. He olivat saaneet toisiltaan erilaisia näkökulmia ja myös tietoa eri 

aloista ja vaihtoehdoista. Voi olla myös niin, että kun yksi on rohkaistunut hakemaan 

johonkin erityislinjalle, johon on vaikea päästä, myös kaveri on rohkaistunut sinne hake-

maan. Itseään vanhempien kavereiden kertomat kokemukset ovat todella tärkeitä, sillä 

he voivat kertoa vertaisen näkökulmasta opiskelun arjesta ja muista asioista, jotka liitty-

vät toisella asteella opiskeluun. 

 

 

5.7 Nuorten ajatukset itsenäistymisestä 

 

Kun haastateltavat keskustelivat itsenäistymisestä, nousi esiin monia eri näkökulmia ai-

heeseen liittyen. Koska käsite on abstrakti ja se voi olla vaikea hahmottaa, haastattelussa 

käytettiin avustavia kysymyksiä kuten ”Mitkä asiat muuttuvat elämässäsi?”, ”Mitkä asiat 

pysyvät ennallaan elämässäsi?” ja ”Miksi itsenäistyminen on tärkeää?”. Itsenäistymi-

sessä nähtiin olevan eri vaiheita tai portaita, ja se nähtiin muun muassa vastuun ottami-

sena etenkin opiskeluun liittyvistä asioista sekä uudenlaisena vapautena.  

 

Haastatteluissa nousi esiin, että jatko-opintoihin siirryttäessä haastateltavat saavat 

enemmän tilaa ja vapauksia, mutta myös vastuuta. Vastuu lisääntyy etenkin opiskelujen 

suhteen, eivätkä vanhemmat enää auta yhtä paljon. Nuoren tulee itse ottaa vastuu 

omista opinnoista, kotiläksyjen tekemisestä ja kokeisiin lukemisesta. Toisaalta osa haas-

tateltavista kertoi, että on tällaisia itsenäistymisen askeleita ottanut jo peruskoulussa. 

 

H2: ”Niin ne [vanhemmat] ei voi sitä koulua käyä sun puolesta, et ne ei ehkä 
voi niin paljon kysellä kokeisiin tai tälleen ku siinä on tosiaan niin paljon 
asiaa. Ja sitte pitää ite tehä paljon enemmän.” 
H3: ”Niin tai no en tiiä, mulla ei oo tolleen omalla kohalla. Niin mulla tuo 
itsenäistyminen, että kokeisiin lukeminen ja näin on yläasteella alkanu. On 
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jo ite siinä vähän kasvatettu siihen, että pitää ite hoitaa omat asiat, mutta 
kyllä se varmaan, että se vastuu kasvaa ja sitte pittää alkaa enemmän ai-
katauluttamaan noita asioita ku tullee niin paljon kaikkia tehtäviä.” 
 
H4: ”No voi tietenki silleen [muuttua], että jos on koeviikko, niin nehän voi 
sitte olla raskaampia, mutta ehkä se on sitte hyvä, että ne kaikki kokeet on 
samassa läjässä, niin ne saa alta pois ja sit on taas sitä normipainamista 
vaan.” 

 

Opiskelun vaativuuden kasvaessa ajanhallinnan taidot ja organisointikyky nousevat tär-

keiksi. Koska koealueet laajenevat ja lukiossa alkavat koeviikot, haastateltavien tulee or-

ganisoida arkeaan tarkemmin ja järjestellä ajankäyttöään niin, että läksyt ja kokeisiin 

valmistautuminen sujuvat. Yhdessä haastattelussa puhuttiin myös siitä, että opiskelu-

muoto on erilainen toisella asteella kuin peruskoulussa. Opiskelu on itsenäisempää ja 

asioita käydään nopeammin läpi kuin peruskoulussa. Opiskelu käytännönläheisessä am-

matillisessa koulutuksessa eroaa taas paljon lukiossa opiskelusta. 

 

Haastatteluissa nostettiin esiin toisen asteen opintojen vapaus. Yksi haastateltava oli 

sitä mieltä, että lukiossa opettajat eivät välitä, mikäli opiskeluvälineet puuttuvat tai 

Wilma-viestejä ei lähetetä jokaisesta asiasta. Toinen haastateltava uskoi, että lukiossa ei 

liikaa huolehdita, sillä opiskelijat ovat vapaaehtoisesti valinneet lukion.  

 

H3: ”Jos jollaki ei kiinnosta niin se on oma asia sitte, että siellä ei niin paljon 
paapota niinkö yläasteella.” 

 

Opiskelun lisäksi kesätöiden hakeminen nähtiin tärkeänä uutena velvollisuutena. Kesä-

töihin hakemista harjoiteltiin koulussa ja myös vanhemmat halusivat lastensa hakevan 

kesätöitä itsenäisesti. 

 

H1: ”No mekin ollaan siinä iässä, että kesätyö pittää saaha. Tai ei pidä 
saaha, mutta on hyvä hankkia kesätyö ja se pitää tehä itte, hankkia itte. Ei 
vanhemmat sulle sitä hanki.” 
H3: ”Ainaki ite oon huomannu, että nyt ku on saanu kesätöitä, niin on ollu 
vanhemmat, että hyvä, just tuommosta oma-aloitteista pitää olla, että 
nuin ne asiat hoituu.” 
H2: ”Meillä on koulussaki on, täällä niinkö opetetaan sellasta itsenäisyyttä, 
että meille on sanottu, että nyt mejän pitää ainaki yhteen paikkaan hakia 
kaikkien kesätöihin.” 
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Haastateltavat kertoivat, että kaverisuhteisiin liittyviä muutoksia tulee varmasti. Kaikki 

kaverit eivät välttämättä tule samaan kouluun, jolloin ystävyyssuhteiden eteen tulee 

nähdä vaivaa. Sellaisia luokkakavereita, joiden kanssa ei vietä vapaa-aikaa, ei tule luul-

tavasti enää tapaamaan. Haastatteluissa nousi esiin ilo ja innostuneisuus uusien ihmis-

ten tapaamisesta ja uusien kavereiden löytämisestä. Toisaalta puhuttiin myös haikeu-

desta vanhojen ystävyyssuhteiden mahdollisesti hiipuessa. 

 

H3: ”Koska ainaki omasta kokemuksesta, ku miehän oon vaihtanu siis ala-
asteella näitten luokalle, niin kyllä sen huomas, että ne entiset vanhat ka-
verit, ei me olla nykään ennää missään tekemisissä. Että kyllä se vaikuttaa 
siihen, että ku ei nää joka päivä sen pakollisen asian kanssa. Niin vähän 
niinkö kasvaa erilleen ja tullee uusia juttuja ja joku toinen asia kiinnostaa.” 

 

Kahdessa haastattelussa puhuttiin siitä, että vanhat kaverit ovat unohtuneet, kun on 

joutunut aiemmin vaihtamaan koulua perusopetuksen aikana. Toisaalta pienempien las-

ten kohdalla tilanne voi olla erilainen kuin toisella asteella aloittavan nuoren. Nuoret 

eivät ole enää niin sidottuja omaan kotiympäristöönsä, vaan heidän elämänpiirinsä laa-

jenee esimerkiksi mahdollisuutena käyttää julkista tai omaa kulkuneuvoa. He voivat hel-

pommin tavata vanhoja ystäviä ja haastatteluissa tuotiin esiin myös se, että vanhoille 

ystäville täytyy tehdä aikaa omassa arjessa. Osa nuorista on siis jo miettinyt sitä, miten 

he voivat ylläpitää vanhoja kaverisuhteita eikä niistä tarvitse välttämättä luopua, vaikkei 

samassa koulussa olisikaan. 

 

On luonnollista, että ihmiset kokevat ajoittain yksinäisyyttä. Pelko siitä, että voi jäädä 

yksinäiseksi on tuttu kaikille ihmisille (Uusitalo 2007, 23). Lapset helposti ystävystyvät 

koulussa, sillä he näkevät toisiaan päivittäin. Siirtyminen uuteen kouluun aiheuttaa sen, 

että samoja ihmisiä ei enää näekään yhtä paljon ja tutustuu uusiin ihmisiin. Uuteen kou-

luun sopeutumisessa auttaa se, että siellä on myös muita opiskelijoita, jotka eivät aluksi 

tunne ketään, joten ystävyyksiä solmitaan helposti. 

 

Talouteen liittyvistä muutoksista keskusteltiin kahdessa haastattelussa. Haastateltavat 

kertoivat, että rahaa kuluu ainakin oppikirjojen ostamiseen. Osa haastateltavista kertoi, 

että vanhemmat ostavat kirjat, mutta yksi haastateltava kertoi ostavansa kirjat itse.  
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 H7: ”No ehkä kirjoja täytyy ostaa.” 
H6: ”No niin, ne kyllä pitää ostaa ite.” 
H7: ”Ite? Ostaksä ne ite?” 
H6: ”No ostan.” 

 

Taloudellinen itsenäistyminen on asia, joka nähdään vahvasti itsenäistymiseen liitty-

vänä, mutta muissa haastatteluissa se nähtiin liittyvän siihen, kun muuttaa pois kotoa 

tai perustaa perheen. Osa nuorista kuitenkin harjoittelee taloudellista itsenäistymistä, 

tekemällä osa-aikaisia töitä tai kesätöitä, maksamalla omat puhelinlaskunsa tai esimer-

kiksi tässä tapauksessa hankkimalla itse omat opiskeluvälineet. 

 

Perheeseen liittyviä muutoksia haastateltavat eivät juurikaan maininneet. Osa haasta-

teltavista kertoi, että on tällä hetkellä samassa koulussa sisaruksen kanssa, joten sisa-

ruksia ei tule näkemään koulussa siirtymän jälkeen. Asuminen oli toinen asia, mikä ei 

haastateltavilla ole muuttumassa. Kaikki haastateltavat ovat hakeneet samaan kaupun-

kiin opiskelemaan, joten heidän ei tarvitse vielä muuttaa omilleen. Kaksi haastateltavaa 

oli kuitenkin pohtinut tätä ja harkinnut toisen paikkakunnan lukioon hakemista ja muut-

tamista pois kotikaupungista. Moni haastateltavista koki kuitenkin, ettei olisi vielä valmis 

muuttamaan omaan asuntoon. 

 

 H1: ”Ei musta ois semmoseen, että muuttasin tän ikäsenä.” 
H2: ”No tavallaan on joku semmonen juttu, että oispa kivaa asua yksin, 
mut sit heti tulee semmonen…” 
H1: ”Todellisuus.” 
H2: ”… niin todellisuus iskee, että eihän se olis niin semmosta ruusuilla 
tanssimista…” 
H3: ”Ei todellakaan.” 
H2: ”… ite ois oikeesti kaikesta vastuussa.” 
H3: ”Niin että tulis vähän liian nopiasti kaikki.” 
H2: ”Niin. Ei ois kukaan patistamassa sua tekemään asioita. Saattais olla, 
että menis ihan haahuiluksi.”  

 

Haastateltavilla oli tuttuja tai kavereita, jotka olivat muuttaneet omaan asuntoon toisen 

asteen opintojen alkaessa ja heidän kertomukset eivät olleet aina positiivisia. Yksin asu-

minen tuo suuren vastuun omasta arjesta, taloudesta ja opiskelusta, mikä voi olla liian 

raskas 16-vuotiaalle nuorelle. Myös taloudellinen tilanne voi heiketä, jolloin omillaan 

asuva nuori ei voi osallistua samalla lailla vapaa-ajan viettoon sellaisten nuorten kanssa, 
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jotka asuvat vielä kotona. Kun nuorella on vuokra ja muut asumismenot maksettavana, 

ei rahaa jää esimerkiksi elokuviin tai ulkona syömiseen. 

 

Haastateltavat kokivat itsenäistymisen tärkeäksi, sillä se on oman elämän haltuun otta-

mista ja valmistautumista siihen, että jonain päivänä huolehtii myös muista. Myös tässä 

taloudellinen itsenäistyminen nähtiin tärkeänä, sillä se viestittää itselle ja muille, että 

pärjää elämässä ja voi kokea elämänsä merkitykselliseksi. 

 

H3: ” No sen takia, koska et sie… tai no kyllä sie nykyään, kyllä sie pärjäät, 
jos sie oot työtön ja näin, mutta onko se sitte elämälle antosaa, että kyllä 
sun pitää osata huolehtia ittestäs ja pärjätä. Että sie pystyt hankkimaan 
ittelles, että sulla on työpaikka ja pystyt elättämään ittes. Sitähän se it-
senäistyminen tarkottaa, että se vastuu huolehtimisesta siirtyy sun van-
hemmilta sulle itelles. Ja sitte ku sie ite pystyt huolehtimaan ittestäs, niin 
sitte sie pystys joskus tulevaisuudessa vaikka huolehtiin omista lapsista tai 
joistakin muista ihmisistä.” 

 

Yksi haastateltava kertoi, että hänen näkemyksensä mukaan itsenäistymiseen kuuluu 

erilaisia portaita. Ala-asteen aikana koulutehtäviä tehdään vielä yhdessä vanhempien 

kanssa, mutta yläasteella nuoren täytyy alkaa itse ottaa vastuuta opiskelustaan. Toi-

saalta vanhemmat ovat vielä vahvasti mukana muistuttamassa kokeista ja auttamalla 

parhaansa mukaan. Toiselle asteelle siirryttäessä vastuu opiskelujen suhteen siirtyy it-

selle. Myös vapaa-ajan toiminnassa tapahtuu muutoksia, kun nuori haluaa entistä enem-

män viettää aikaa poissa kotoa ystäviensä kanssa. Toisen asteen jälkeen seuraava askel 

on korkeakoulussa opiskelu, johon haastateltava liitti myös itsenäisen asumisen. Tällöin 

kuitenkin saatetaan olla vielä taloudellisesti riippuvaisia omista vanhemmista. Perheen 

perustaminen taas merkitsee täydellistä itsenäistymisestä, kun on oma talous ja mah-

dollisesti lapsia huollettavana. 

 

H6: ”Mun mielestä itsenäistymisessä on semmosia tiettyjä portaita. Esi-
merkiksi ala-asteella ja seiskalla tyyliin aina luin kokeisiin äitin ja isän 
kanssa. Mut sit kasilla ja ysillä niin sitä on vaan halunnu ite alkaa opiskele-
maan, että ku ei aina jaksa sitä, että joku koko ajan kyttää mitä sie teet.  
Niin haluaa ite opiskella ja ite tehä. Ja sitte eikä halua olla koko ajan niin 
ku ala-asteella oltiin, että leikittiin pihalla ja äiti näki koko ajan mitä sä 
teet. Sitä haluaa lähteä just kaupungille kavereitten kaa. Silleen saa niin ku 
elää ilman että koko ajan joku kyttää.” 
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H6: ”No nythän lukiossa ku ei oo enää niin tiukkoja sääntöjä ku täällä on, 
niin sekin on että pystyy pitämään ittensä kurissa niin kyllä sekin on jonkin-
näköinen itsenäistymisen porras. Että sulla on sitä itsehillintää, että sä lä-
het luennoille ja kaikille mahollisille, vaikka kuinka tuntuis aamulla ettei 
halua.” 
 
H6: ”Ja sitte ku lähtee jonneki yliopistoihin, niin sittenhän itsenäistyy niin, 
että muutetaan pois kotoa, jos ei oo vielä muuttanu. Mutta on kuitenki 
ehkä jonkin verran taloudellisesti riippuvainen.” 
 
H6: ”Niin ja ehkä se, että ku perustaa perheen, niin sen jälkeen sitä on var-
maan täysin itsenäinen. Ja kun on saanu opiskelut päätökseen ja on oma 
talous ja kaikki semmoset, niin silloin on täysin itsenäinen.” 

 

Sinikka Aapola (2005, 271) haastatteli 20-vuotiaita nuoria liittyen aikuistumiseen. Nuo-

ret kuvasivat, että aikuistumisessa on erilaisia asteita ja nuorilla oli erilaiset näkemykset 

siitä, mihin aikuistuminen liittyi. Sellainen nuori, jolla oli jo perhe, ei pitänyt itseään täy-

sin aikuisena, sillä oli aloittanut vasta opinnot, eikä ollut valmistunut ammattiin. Toinen 

nuori taas näki perheen perustamisen lopullisen aikuistumisen merkkinä. Tutkimuksen 

mukaan nuoret olivat epävarmoja omasta aikuistumisesta ja sille annettiin tiukkoja mää-

ritelmiä, kuten perheen perustaminen, valmistuminen opinnoista, työllistyminen ja ta-

loudellinen itsenäistyminen. Mikäli jokin näistä asioista ei täyttynyt nuoren kohdalla, 

hän ei kokenut olevansa täysin aikuinen. Sellaiset nuoret, jotka olivat muuttaneet var-

hain kotoaan, pitivät itseään aikuisina ja kypsempinä ikätovereihinsa verrattuna, sillä he 

olivat joutuneet huolehtimaan itsestään jo pitkään.  (Mt., 273–274.) 

 

Marko Raitasen (2001, 203–204) haastattelemat nuoret kertoivat aikuistumiseen liitty-

vän erilaisia prosesseja. Omaan asuntoon muuttamista, peruskoulun tai muun koulutuk-

sen päättymistä tai parisuhteen alkamista ei pidetty täysivaltaisena ja lopullisena aikuis-

tumisena. Nuoret kertoivat, että itsenäistymiseen liittyy vastuun ottamista ja pärjää-

mistä omillaan. He näkivät, että haasteet on tehty voitettaviksi ja omista onnistumisista 

oltiin ylpeitä. Nuoret kertoivat, että itsenäistymiseen liittyi myös oman arvomaailman 

mukaan eläminen. Oman henkilökohtaisen arvomaailman luominen nähtiin tärkeänä ja 

se saattoi usein poiketa vanhempien arvomaailmasta. Haastatellut nuoret näkivät, että 
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jokainen luo oman polkunsa ja ne voivat poiketa toisten poluista. Tämän lisäksi itsenäis-

tymiseen liittyi tasa-arvoisuus vanhempien kanssa, millä tarkoitettiin taloudellista riip-

pumattomuutta, mutta myös sitä, että aikuinen määrittelee itse omat toimintatapansa 

ja tottumuksensa.  

 

Sijaishuollosta tehdyn tutkimuksen mukaan nuoret haluavat itsenäistyä askeleittain ja 

itsenäistymisen taitoja on hyvä harjoitella vähitellen. Itsenäistymiseen liittyy monia ar-

jen taitoja ja niitä voi harjoitella jo peruskoulun aikana. (Törrönen ja Vauhkonen 2012, 

94.) Vaikka tässä tutkimuksessa ei ollut kyse sijaishuollosta, niin haastatteluista selvisi, 

että nuoret ovat jo alkaneet harjoitella itsenäiseen asumiseen liittyviä taitoja, tekemällä 

kotona ruokaa, siivoamalla, pesemällä pyykkiä sekä viettämällä lyhyitä aikoja yksin ko-

tona huolehtien itsestään. 

 

H6: ”Mun mielestä itsenäistyminen tarkottaa sitä, että jo sä oot itsenäinen, 
sä oot kaks päivää yksin kotona, niin sä pärjäät siellä.” 

 

Toisaalta yksi haastateltava kertoi, ettei koe siirtymistä peruskoulusta toiselle asteelle 

itsenäistymisenä lainkaan. Itsenäistymisen käsite on hyvin abstrakti ja se voidaankin ym-

märtää eri tavoin. 

 

H7: ”Ei se mun mielestä ole itsenäistymistä, Mun mielestä on se ku sä meet 
yliopistoon, niin se on itsenäistymistä.” 

 

Nuorilla oli erilaisia käsityksiä itsenäistymiseen liittyen ja sitä kuvattiin erilaisina vai-

heina, portaina tai askeleina. Nuoret kertoivat siitä, miten he yläkoulun aikana ovat har-

joitelleet itsenäistymisen taitoja koulussa ja kotona. Itsenäistyminen koettiin tärkeäksi 

ja siihen valmistautuminen on aloitettava jo varhain. Siirtymä peruskoulusta toiselle as-

teelle on yksi vaihe nuoren elämässä, jolloin hänen tulee ottaa selkeästi enemmän vas-

tuuta omasta elämästään ja opiskelusta verrattuna peruskouluaikaan.  
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6 Pohdinta 

 

 

6.1 Keskeiset tutkimustulokset 

 

Nuoruus on aikaa, johon liittyy monenlaisia rooliodotuksia ja siirtymiä. Peruskoulun 

päättyminen on jännittävää aikaa nuorille, toiset nuorista ovat odottaneet peruskoulun 

päättymistä jo pitkään, toiset taas eivät haluaisi vielä siirtyä peruskoulusta eteenpäin. 

Toiselle asteelle siirtyminen lisää nuorten vastuuta ja vapautta oman elämänsä suhteen.  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin nuorten tunteita toiselle asteelle siirtymää kohtaan, 

tuen tarpeita sekä käsityksiä itsenäistymisestä.  

 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen nuoret kokivat melko turvallisena siirtymän perus-

koulusta toiselle asteelle. Pieni osa koki siirtymän pelottavana tai melko pelottavana 

asiana, mikä on luonnollista, sillä muutos voidaan nähdä usein pelottavana asiana. Suu-

rin osa oli myös siirtymässä toiselle asteelle levollisin mielin, mutta viidesosa vastaajista 

koki siirtymän ahdistavana tai melko ahdistavana. Jatko-opintoihin siirtymisessä nuoria 

huoletti opintojen vaativuustason nousu, oma epävarmuus alavalintaa kohtaan, uusien 

ystävien löytäminen sekä uusissa tiloissa liikkuminen. Tämä selittää myös sitä, miksi siir-

tymä voidaan kokea pelottavana, ahdistavana tai masentavana.  Tähän apua voisi tuoda 

koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa keskustelu ja asioiden läpikäyminen turvalli-

sessa ympäristössä.  

 

Nuorilla on suuri tiedontarve liittyen toisella asteella opiskeluun ja tätä tietoa koulussa 

voidaan tarjota jo ennen siirtymää. Merkittävää on, että tulosten perusteella lähes kaikki 

nuoret pitivät siirtymistä toiselle asteelle tärkeänä tai melko tärkeänä. Positiivista jatko-

opintoihin siirtymisessä onkin tutkimusten nuorten mielestä itseä kiinnostavan alan ja 

oppiaineiden opiskelu, uusien ystävien ja tuttavien saaminen sekä töiden ja ammatin 

saaminen. Haastatteluaineiston perusteella siirtymä toiselle asteelle on vaihe nuoren 

elämässä, joka kuuluu tähän hetkeen ja se on osa itsenäistymisprosessia.  
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Vaikka suurin osa kyselyyn vastanneista suhtautui siirtymään luottavaisesti tai varovai-

sen luottavaisesti, huomioitavaa on, että pieni osa suhtautui siirtymään epäilevästi ja 

heistä suurin osa oli tyttöjä. Voi olla, että tytöt kokevat enemmän suorituspaineita ja 

heitä voi jännittää uuteen kouluun siirtyminen ja opintojen vaikeustason nousu. Nämä 

nuoret tarvitsevat luultavasti tukea alavalintaan sekä siirtymään liittyvien arjentaitojen 

hallintaan. Tai sitten voi olla, että he yksinkertaisesti kokevat siirtymän jännittävänä, 

vaikka heillä onkin tarvittavia taitoja kohdata uusi elämänmuutos. 

 

Siirtymään liittyy monenlaisia tunteita ja eri nuoret kokevat siirtymän eri tavoin. Yhdelle 

siirtymä näyttäytyy jännittävänä ja jopa pelottavana asiana, toinen kokee haikeutta yh-

den ajanjakson päättyessä ja kolmas kokee iloa siitä, että voi jättää vanhan taakseen ja 

aloittaa alusta uudessa koulussa. Toisaalta myös sama nuori voi kokea näitä kaikkia tun-

teita. Tunteiden moninaisuus kertoo siitä, että siirtymä toiselle asteelle on merkittävä 

asia nuoren elämässä. Osalle nuorista tämä voi olla ensimmäinen kouluun liittyvä siir-

tymä ja heillä ei ole kokemusta koulunvaihdoista tai koulun vaihtumisesta ala- ja yläkou-

lun siirtymässä. Yläkouluun siirryttäessä nuoret ovat jo oppineet uuden tavan opiskella 

ja huomanneet myös sen, miten erilaiset opetustyylit sopivat itselle. Siirtyminen luokat-

tomaan lukioon tuo uusia haasteita siinä, että uusia ystävyyssuhteita solmitaan luokka-

rajojen yli ja eri oppiaineissa on vaihtuvat opiskelijat ja opettajat. Ammatillisessa koulu-

tuksessa taas opiskelu on täysin erilaista kuin peruskoulussa, kun opitaan käytännön asi-

oita ja valmistaudutaan tulevaa ammattia varten.   

 

Noin puolet sähköiseen kyselyyn vastanneista kokivat tarvitsevansa enemmän tietoa 

koulupaikkaansa liittyen sekä halusi kuulla kokemuksia muilta nuorilta, jotka olivat siir-

tyneet jo jatko-opintoihin. Vertaisilta saatu tieto on hyvin tärkeää, sillä vertaiset pystyvät 

kertomaan nuoren näkökulman tämänhetkiseen opiskeluun. Voi olla, että toisen nuoren 

kertomaa kokemusta pidetään todenmukaisena kuin aikuisen tulkintaa asiasta. Toi-

saalta jatkokoulutuksessa oleva nuori voi kertoa myös virheellistä tietoa tai hänen tul-

kintansa asioista liittyy johonkin tiettyyn alaan. Aikuisella voi olla laajempi näkökanta 

toisella asteella opiskeluun, mutta nuorten tuottama tieto on silti todella tärkeää, sillä 

he tulkitsevat arkeaan mahdollisesti eri tavoin kuin aikuiset. Nuoret toivoivat myös tie-

toa stressinhallintaan, jännittämiseen, ajankäytön hallintaan ja nukkumiseen liittyen. 
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Tämä kertoo luultavasti siitä, että opintojen odotetaan vaikeutuvan ja etenkin lukioon 

suuntaavat nuoret ajattelevat tarvitsevansa tietoa, millä aikataululla kokeisiin valmis-

taudutaan ja miten kaikkien aineiden tehtävät ja projektit hoidetaan. Haastatteluista 

kävi ilmi, että nuoret tietävät, että heidän täytyy siirtymän jälkeen karsia vapaa-aikaansa 

ja kavereiden tapaamista, sillä he tietävät opiskelun vievän enemmän vapaa-aikaa toi-

sella asteella kuin peruskoulussa. 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että nuoret olivat saaneet tukea ammatinvalintaan etenkin 

opinto-ohjaajalta ja omilta vanhemmilta. Opinto-ohjauksesta saatu tuki oli ollut moni-

puolista ja opinto-ohjaaja oli käyttänyt aikaa myös yksittäisten asioiden selvittämiseen 

eri oppilaiden kohdalla. Vanhemmista puhuttiin kaikissa haastatteluissa ja etenkin äiti 

nostettiin tärkeäksi tukijaksi, jonka kanssa oli keskusteltu peruskoulun jälkeisestä ajasta.  

Opinto-ohjaajalta ja vanhemmilta haettiin myös tukea siihen, mikäli oli miettinyt muut-

tamista toiselle paikkakunnalle. Vanhemmat ovat peruskoulun päättävälle nuorelle tär-

keä tukipilari ja heidän avullaan nuori tekee päätöksiä koskien omaa elämäänsä. Toki on 

niitäkin nuoria, jotka eivät hae tukea omilta vanhemmiltaan ja ennemmin kapinoivat 

vanhemman esittämiä vaihtoehtoja vastaan. Tuloksista ilmeni, että ystävien kanssa käy-

dyt keskustelut olivat olleet erilaisia kuin opinto-ohjaajan tai vanhempien kanssa käydyt 

keskustelut, ja nuoret eivät olleet hakeneet tukea jatkokoulutuspaikan valintaan kave-

reilta. Nuoret olivat kiinnostuneita muiden tekemistä valinnoista, mutta he halusivat 

tehdä omat valintansa. Toisaalta kahdessa haastattelussa myönnettiin, että kavereiden 

valinnoilla oli saattanut olla vaikutusta omiin valintoihin, sillä osa haastatelluista oli ha-

keutunut samaan kouluun tai samalle linjalle läheisen ystävän kanssa.  

 

Jatkokouluttautuminen on tärkeää, sillä sen myötä on mahdollista saada töitä ja ansaita 

itse oma elantonsa. Nuoret näkivät itsenäistymisessä erilaisia vaiheita tai portaita, joista 

peruskoulun päättyminen ja jatkokoulutukseen eteneminen on yksi askel. Itsenäistymi-

nen tarkoittaa etenkin opintoihin liittyvää vapautta ja vastuuta. Toisella asteella nuoret 

voivat keskittyä opiskelemaan itseä kiinnostavaa alaa ja oppiaineita. Myös talouteen liit-

tyvät asiat nousevat esiin peruskoulun päättyessä. Lukiossa oppikirjat ja ammatillisessa 

koulutuksessa työvälineet ja -vaatetus on ostettava itse. Osalle nuorista vanhemmat os-

tavat nämä asiat, mutta osa nuorista maksaa itse omat oppikirjansa ja työvälineensä, 
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minkä vuoksi heidän on täytynyt säästää rahaa ja tehdä esimerkiksi kesätöitä tai osa-

aikaisia töitä. Haastatteluissa kävi ilmi, että itsenäistymisen viimeinen vaihe olisi se, kun 

pärjää taloudellisesti omillaan ilman vanhempien tukea ja pystyy huolehtimaan toisista 

ihmisistä kuten omista lapsista. 

 

 

6.2 Tutkimusprosessin arviointi 

 

Lasten ja nuorten ottaminen mukaan tutkimusprosessiin mahdollistaa nuorten äänen 

esiin nostamisen lisäksi sen, että nuoret voivat päästä vaikuttamaan itseään koskeviin 

asioihin. Tutkimustilanne voi mahdollistaa esimerkiksi sen, että nuoret voivat kertoa sel-

laisista asioista, joita omassa koulussa voisi kehittää. He voivat tuoda esiin myös asioita, 

jotka toimivat koulussa hyvin ja joihin he ovat tyytyväisiä. (Freeman ja Mathison 2009, 

79.) Tämän tutkimuksen yksi tavoite oli nuorten tuen tarpeiden selvittäminen siirryttä-

essä toiselle asteelle. Nuorten kertomukset siitä, miten he ovat saaneet tukea toiselle 

asteelle hakemisessa ja millaista tukea he olisivat kaivanneet lisää, vahvistavat koulun 

tukitoimien tarpeellisuutta. Tämän lisäksi nuorten kertomat kriittiset näkökulmat autta-

vat koulun aikuisia pohtimaan sitä, miten siirtymää toiselle asteelle voisi entistä enem-

män tukea. Kuuleminen voi voimaannuttaa nuoria ja he saavat kokemuksen, että heidän 

ajatuksensa ovat merkityksellisiä ja arvokkaita (mt., 83). 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli nuorten äänen esiin nostaminen ja heidän tietoaan ja aja-

tuksiaan haluttiin tuoda esiin. Tämän vuoksi tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin nuo-

ret, eikä esimerkiksi haastateltu nuorten vanhempia tai opettajia. Nuoret pystyvät itse 

tuottamaan tietoa ja kertomaan omista näkemyksistään ja ajatuksistaan. Alkuperäisenä 

ajatuksena oli, että nuoret pääsisivät vahvemmin tutkimuksen toteuttamiseen mukaan, 

mutta tämä ei aikataulullisista syistä onnistunut. Haluttiin kuitenkin, että nuoret kokevat 

tulevansa kuulluiksi ja he saavat kokemuksen, että heidän omia ajatuksiaan ja näkökul-

miaan arvostetaan. 

 

Ryhmähaastattelujen käytön valinnassa oli erilaisia syitä. Kuten aiemmin mainittiin, us-

kottiin että nuorten on helpompi puhua, kun haastattelutilanteessa on mukana ystävä 
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tai luokkakaveri. Tämän lisäksi haluttiin, että nuoret käyvät keskustelua keskenään, sillä 

keskusteleminen vertaisten kanssa tuo mieleen uusia asioita ja ideoita sekä laajentaa 

omaa näkemystä aiheesta. Keskustelu nosti hyvin esiin erilaisia näkökantoja asioihin, ja 

niitä myös perusteltiin muille osallistujille. Etenkin itsenäistymiseen liittyvä keskustelu 

oli hedelmällistä ja nuorilla syntyi erilaisia ajatuksia aiheeseen liittyen keskustelun ede-

tessä. Nuoret rakensivat yhdessä ymmärrystä aiheesta, vaikka saattoivatkin ajatella asi-

asta eri tavoin. Tällaisia uusia ajatuksia ei välttämättä yksilöhaastatteluilla olisi tavoi-

tettu. 

 

Tutkimuksessa analysoitiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Sähköisellä kyse-

lyllä saatiin kattava otanta koulun 9.-luokkalaisista ja haastattelut tukivat sisällöltään ky-

selyn aihealueita. Haastatteluissa kerrotut asiat ovat subjektiivisia kokemuksia ja näke-

myksiä nuorten omasta arjesta. Toisaalta ne kuvaavat tämän ajan nuorten ääntä ja esi-

merkiksi sitä, miten eri tavoin nuoret voivat ymmärtää itsenäistymisen.  

 

Tutkimuksen alussa oli tarkoitus tutkia myös nuorten osallisuutta, mikä jätettiin kuiten-

kin pois, osittain sen vuoksi, että aineistosta olisi tullut laaja ja pirstaleinen sekä osittain 

sen vuoksi, että ajallisesti aineistonkeruulle oli olemassa rajat ja se täytyi toteuttaa ko-

konaisuudessaan ennen lukuvuoden päättymistä. Nuorten osallistuminen tutkimuksen 

tekemiseen kanssatutkijoina olisi tuonut syvyyttä tutkimukselle ja vahvistanut mahdol-

lisesti heidän toimijuuttaan. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, miten nuoret kokevat siirtymään liit-

tyvät muutokset ja itsenäistymisen toisen asteen opintojen ensimmäisenä vuonna esi-

merkiksi kevätlukukaudella. Ovatko heidän näkemyksensä itsenäistymisestä muuttu-

neet sekä miten heidän mielestään siirtymää olisi voitu tukea vielä paremmin ennen pe-

ruskoulun päättymistä? Myös sähköistä kyselyä olisi mahdollista muokata ja lisätä eri-

laisia taustamuuttujia tai avoimia kysymyksiä, jotta voitaisiin selvittää, minkä vuoksi osa 

nuorista koki siirtymän pelottavana tai ahdistavana. 
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Liite 2. Sähköinen kyselylomake 
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Liite 3. Haastattelurunko 

 

TAUSTAKYSYMYKSET 

Kerro hieman itsestäsi.  

Kuvaile arkeasi. Mitä teet vapaa-ajalla? Millainen perheesi on? 

 

Mihin kouluun olet ensisijaisesti hakenut? Miksi? 

 

TUKITOIMET 

Kenen kanssa olet puhunut kouluun hakemisesta? Millaisista asioista olette puhuneet? 

Mistä asioista olet halunnut saada tietoa?   

 

Kenen kanssa olet puhunut peruskoulun päättymisestä? Mistä asioista olette puhu-

neet? 

 

Ketkä kaikki ovat tukeneet sinua tehdessäsi koulutusvalintaa? Ovatko kaverit vaikutta-

neet valintoihin? 

 

Millaista tukea olet saanut opinto-ohjauksesta kouluun hakemiseen liittyen? Miten 

opinto-ohjaus on auttanut sinua?  

 

Millaista tukea sait syksyn työelämätaidot-kokonaisuudesta? Millaista tukea sait ke-

vään hyvinvointi-työpajasta? Mihin asioihin olisit kaivannut lisää tukea tai aikuisen läs-

näoloa? 

 

ITSENÄISTYMINEN 

Mitkä asiat muuttuvat elämässäsi peruskoulun päätyttyä? Millä tavoin? (kaverisuhteet, 

suhteet perheessä, opiskelu, vapaa-aika, asuminen, talous jne.) Mitkä asiat pysyvät en-

nallaan? Miksi? 

 

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että olet hakeutunut tiettyyn kouluun? 

 

Millaisia tunteita peruskoulun päättyminen herättää? Miksi? 

Millaisia tunteita siirtyminen jatko-opintoihin herättää? Miksi? 

 

Mitä itsenäistyminen sinulle tarkoittaa? Mikä siinä on tärkeää? Mikä jännittää? Mistä 

asioista tulee ottaa vastuuta? 

 

Millaista elämäsi on viiden vuoden päästä? Millaisia tavoitteita sinulla on? 
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OSALLISTUMINEN TUTKIMUKSEN TEKEMISEEN (vain osalle haastateltavista) 

Mitä mieltä olet ollut suunnittelutapaamisista, joissa on suunniteltu 9.-luokkalaisten 

hyvinvointiin liittyvää opintokokonaisuutta? 

 

Millä tavoin olet tuonut esiin omia ideoita ja ajatuksia? 

 

 


