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Vilppola, Tuomo, The real-life-oriented pedagogical action process—an application of social
pedagogical work to comprehensively support young people threatened by exclusion from
education
Faculty of Education, University of Oulu, Department of Educational Sciences and Teacher Education,
University of Oulu, P.O.Box 2000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 88, 2007
Oulu, Finland

Abstract
The study describes and analyses the implementation and development of the real-life-oriented pedagogical
action process as a method of work to intervene in exclusion from education from the viewpoints of the
teacher, pupils and various interest groups.

The actual group of subjects consisted of 74 Oulu pupils in the Tuomontupa class in the years
1992–1998. The pupils aged 15 to 17 had dropped out or were about to do so and had been moved to a
special class for education for the maladjusted. 23 of the students were girls and 51 were boys. The number
of boys was more than double that of girls. The research site was the Tuomontupa class that functioned in
a learning environment that was not school-like in the town's work training centre.

The actual purpose of the study was to describe the RLO pedagogical action process implemented in
special class teaching among young people aged 15–17 who were threatened by exclusion from education.
In addition to this, the realization and development of real-life-oriented pedagogical action in the case of
young people near exclusion was also studied. From the theoretical and educational philosophical points of
view, the research analysed the connections of the real-life-oriented pedagogical action process to social
pedagogical thinking and tradition of action and to reform pedagogy.

The study was carried out as a social pedagogical action study in which the data was gathered using
various research methods. The methods included ethnographic observation and interpretation as well as
social pedagogical participatory action research. Field data consisted of interview data, pupil transfer
documents and other documents, participatory observation, pupils' essays, meeting memoranda and
comparative statistical data on the pupils' school performance. Triangulation was used in an attempt to
observe the research object in a comprehensive manner.

The research results show that a real-life-oriented pedagogical action process can have an impact on
young people's exclusion from education. The real-life-oriented process helped to produce educational and
pedagogical experiences that were felt to be positive by the young people, reinforcing the subjects' ability
to think and act in the same way in similar situations in the future. The pupils' absences were reduced
remarkably, and their grade averages improved. 63 pupils out of 74 in the research sample managed to
complete the targets set for lower secondary education in one year, while 11 needed a longer time to
complete school. Out of the 63 pupils who completed lower secondary education, 46 or 73% were
subsequently selected to a senior secondary program. The research data also reveals the three critical phases
when to intervene in exclusion from education. The first critical phase was attachment to education, while
the second phase was the corrective phase and the third phase was constituted by the linking phase. It was
also possible to fail in any of these phases of intervention. The research showed that it is possible to
intervene in exclusion from education, and it does not require an enormous amount of special resources,
provided that the various administrative units are called together to co-operate in a tangible way. Pupils in
need of special support need flexible, comprehensive and individual opportunities to meet the school's
requirements. Diversified and developing special class teaching still has a well-justified position in this
work as one of the ways in which the school works. The study shows that a comprehensive real-life-
oriented pedagogical action process is connected with social pedagogical working practices as a form of
interventive action against exclusion from education.

Keywords: alternative education, behavioural disorders, exclusion from education, learning environment,
observing teaching, real-life-oriented pedagogical action, reform pedagogy, social pedagogy, work
education





Vilppola, Tuomo, Reaalipedagoginen toimintaprosessi—sosiaalipedagogisen työn
sovellus koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten kokonaisvaltaisessa
tukemisessa
Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, PL
2000, 90014 Oulun yliopisto
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan reaalipedagogisen toimintaprosessin toteutumista ja kehitystä
koulutukselliseen syrjäytymiseen puuttuvana interventiivisena työmuotona tarkasteltuna opettajan,
oppilaiden ja eri sidosryhmien näkökulmista. 

Tutkimuksen varsinaisen kohderyhmän muodosti 74 oululaista, Tuomontupa-luokkaa vuosina
1992–1998 käynyttä oppilasta. Oppilaat olivat 15–17-vuotiaita, koulunsa keskeyttäneitä tai keskeyttämässä
olevia nuoria, jotka oli siirretty erityisluokalle sopeutumattomien opetukseen. Oppilaista oli tyttöjä 23 ja
poikia 51. Poikien määrä oli yli kaksinkertainen verrattuna tyttöjen määrään. Tutkimuspaikan muodosti
Tuomontupa-luokka, joka toimi kaupungin työvalmennuskeskuksessa, ei koulumaisessa
opiskeluympäristössä. 

Tutkimuksen varsinaisena tehtävänä oli kuvata koulutuksesta syrjäytymässä olevien 15–17-vuotiaiden
nuorten erityisluokkaopetuksessa toteutettua reaalipedagogista toimintaprosessia. Tämän lisäksi tutkittiin
reaalipedagogisen toiminnan toteutumista ja kehittymistä koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten
kohdalla. Teoreettisesti ja kasvatusfilosofisesti ajateltuna tutkimuksessa jäsennettiin reaalipedagogisen
toimintaprosessin yhteyttä sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja toimintaperinteeseen sekä
reformipedagogiikkaan.

Tutkimus toteutettiin sosiaalipedagogisena toimintatutkimuksena, jossa käytettiin eri
tutkimusmenetelmiä tiedon keruuseen. Tutkimusmetodeina käytettiin etnografista havainnointia ja
tulkintaa sekä sosiaalipedagogista osallistuvaa toimintatutkimusta. Kenttämateriaali muodostui
haastatteluaineistosta, oppilaiden siirtoasiakirjoista ja dokumenteista, osallistuvasta havainnoinnista,
oppilaiden kirjoitelmista, kokousmuistioista ja oppilaiden koulusuoritusten tilastollisesta
vertailuaineistosta. Toteutetun triangulaation avulla pyrittiin hahmottamaan kokonaisvaltaisesti tutkittavaa
kohdetta. 

Tutkimustulokset osoittavat, että reaalipedagogisen toimintaprosessin avulla voidaan puuttua nuorten
koulutukselliseen syrjäytymiseen. Reaalipedagogisen toimintaprosessin avulla luotiin nuorille myönteisiä
kasvatuksellisia ja pedagogisia kokemuksia, jotka vahvistivat tutkittavien nuorten kykyä ajatella ja toimia
samankaltaisissa tilanteissa tulevaisuudessa samoin. Oppilaiden poissaolot vähenivät merkittävästi ja
keskiarvot paranivat. Tutkimusaineiston oppilaista 63 oppilasta 74:stä pystyi yhden vuoden aikana
suoriutumaan peruskoulun oppitavoitteista ja 11 tarvitsi pitemmän ajan koulusta suoriutumiseen.
Peruskoulunsa suorittaneista 63 oppilaasta pääsi jatkokoulutukseen 46 eli 73 %. Tutkimusaineisto osoittaa
myös koulutuksellisen syrjäytymisen intervention kolme kriittistä vaihetta. Ensimmäisen kriittisen vaiheen
muodosti koulutukseen kiinnittämisvaihe, toisen kriittisen vaiheen muodosti korjaava vaihe ja kolmannen
kriittisen vaiheen muodosti niveltämisvaihe. Kaikissa edellisissä intervention vaiheissa oli myös
mahdollista epäonnistua. Tutkimuksen mukaan koulutukselliseen syrjäytymiseen voidaan puuttua ja se ei
vaadi suunnattomia erillisiä resursseja, kun yhdistetään eri hallintokunnat tekemään konkreettista
yhteistyötä. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat tarvitsevat joustavia, kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä
mahdollisuuksia suoriutua koulun tavoitteista. Tässä työssä monimuotoisella ja kehittyvällä
erityisluokkaopetuksella on edelleen perusteltu sijansa koululaitoksen yhtenä toimintamuotona. Tutkimus
osoittaa kokonaisvaltaisen reaalipedagogisen toimintaprosessin liittyvän sosiaalipedagogiseen
työkäytäntöön koulutuksellisen syrjäytymiseen puuttuvana interventiivisenä toimintana.

Asiasanat: koulutuksellinen syrjäytyminen, käyttäytymishäiriöisyys, opiskeluympäristö,
reaalipedagoginen toiminta, reformipedagogiikka, sosiaalipedagogiikka, tarkkailuopetus, työkasvatus,
vaihtoehtoinen koulutus





Esipuhe
Syksyllä 1987 seitsemän innostunutta opettajaa lähti Oulusta Kajaaniin täydentä-
mään tutkintoaan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Monikaan meistä ei silloin
arvannut kuinka intensiivinen ja pitkäkestoinen opiskelujakso tästä työn ohessa
tulisi meille. Ryhmän hyvä henki ja toisia tukeva ilmapiiri oli mieleenpainuvaa.
Professorien Päivi Atjosen ja Antti Lappalaisen tiukalla ja lämminhenkisellä ohja-
uksella opiskelu eteni ja keväällä 1989 opiskelun kruunasi kasvatustieteiden mais-
terin tutkinto meille kaikille. Samalla kertaa meistä kaksi jätti hakemuksensa tiede-
kuntaneuvostolle oikeudesta suorittaa jatkotutkinto. Kipinä oli syttynyt opiskeluun.

Esiymmärryksessäni vertaan tutkimustyön tekemistä talonrakentamiseen ja
junalla matkustamiseen. Vuonna 1998 tammikuussa aloitettu ja erinäisiä katkoksia
sisältänyt työn ohessa tehty tutkimustyö alkaa olla valmiina ja määräasema jo hää-
möttää. 

Oman väitöskirjani lähtökohtana oli halu tutkia ja samalla kehittää omaa työ-
täni ja toimintaympäristöäni erityisluokkaopetuksessa. Suuri kiitos tästä arvioinnin
kohteena olevasta työstäni ja sen onnistumisesta lankeaa monille eri tahoille, jotka
ovat tukeneet ja opastaneet minua matkan varrella. Esitänkin nyt kollektiivisen kii-
toksen kaikille niille henkilöille, jotka olette olleet mukana Tuomontupa-luokan
toiminnan käynnistämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Toiminnan käynnistämi-
sen vaiheessa erityisen kiitoksen ansaitsevat opettajat Lasse, Kimmo ja Tapio
ohjaajineen. Samalla haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka toimitte kanssamme
valtakunnallisessa Europlus-projektissa yhdessä nuorten kanssa. Erityisen kiitok-
sen hyvästä yhteistyöstä ansaitsevat entisen Iikka-Tuotannon henkilökunta ja työn-
tekijät. 

Suuri kiitos lankeaa myös kaikille erityisluokanoppilaille ja heidän vanhem-
milleen, jotka autoitte minua löytämään oman opettajuuteni yhteistyössä kanssanne
pitkän työurani aikana. Aloittaessani tutkimustyötäni en voinut kuvitella mihin
kaikkeen se minut vie. Se on pitänyt sisällään yhteisiä koettuja hetkiä Syrjäytymi-
nen koulussa -projektin eri tutkijoiden kanssa, mutta se on ollut myös raadollista ja
yksinäistä puurtamista, missä jopa usko omiin kykyihin on ollut monta kertaa koe-
tuksella. Suuri kiitos oman uskoni vahvistajana lankeaa monivuotiselle, nyt jo edes-
menneelle ystävälleni KL Pentti Murrolle, joka aina oikeaan aikaan löysi sopivat
sanat uskoni vahvistamiseen työn loppuun saattamisessa. Monet olivat ne antoisat
tieteelliset keskustelumme koskettaen kasvatuksen koko kenttää, inkluusiosta
puhumattakaan. Kiitos Pentti! Tutkijaystävääni KM Anna-Liisa Lämsää kiitän
niistä hyvistä ja näkökulmia avartavista ajatuksista, mitä olemme voineet vaihtaa



yhteisten vuosien aikana syrjäytymiseen liittyvässä keskustelussa ja pitämissämme
koulutustilaisuuksissa.

Suuri kiitos lankeaa työni virallisille ohjaajilleni Oulun yliopiston kasvatustie-
teellisen tiedekunnan dekaanille, professori Pauli Siljanderille ja KT Veli-Matti
Ulviselle siitä kannustavasta, ymmärtävästä ja pitkäjännitteisestä ohjauksesta mitä
olen teiltä vuosien aikana saanut. 

Lähetin tutkimukseni viralliseen esitarkastukseen keväällä 2004 ja sain palaut-
teen syksyllä 2004. Lukiessani virallisten tarkastajien professori Juha Hämäläisen
ja dosentti Markku Jahnukaisen kirjallisen arvion tutkimustyöstäni oli reaktioni
alkuun hämmennys. Jätin työni lepäämään vuodeksi ja palasin tutkimukseni pariin
vuonna 2006 työni ohessa. Lukiessani saamaani palautetta läpi uudelleen ja uudel-
leen ymmärsin saamani palautteen merkityksen ja sen todella entisestään kiinteyt-
tävän ja selkeyttävän tutkimusaihettani. Ilman tätä palautetta olisi tutkimukseni
varmasti jäänyt vaillinaiseksi. Olen pyrkinyt huomioimaan saamani korjausehdo-
tukset parhaan kykyni mukaan. Haluan kiittää esitarkastajiani kirjallisesta palaut-
teesta ja kaikesta sen jälkeen saamasta ohjauksesta, neuvonnasta ja kannustamisesta
työni loppuun saattamisessa.

Kiitän myös KM Maaret Jussilaa Ja KT Seppo Karppista sitä rakentavasta ja
selventävästä kritiikistä mitä annoitte työni alkutarkastusvaiheessa Oulun yliopis-
tossa. Kiitän KM Aila Kallunkia, joka oli suurena apuna aineistoni keräämisessä,
litteroinnissa ja tutkimukseni eri vaiheiden lukemisessa ja tarkistamisessa. Erityi-
sen suuren kiitoksen haluan osoittaa Tuomontupa-luokan opettajille Hannulle,
Jarille ja Milalle. Te olette sisäistäneet reaalipedagogisen toimintaprosessin kult-
tuurin ja kehittäneet sitä kanssani yhteistyössä Tuomontuvalla. Merikosken amma-
tillisen koulutuskeskuksen silloinen rehtori Olavi Uitto ymmärsi toimintamme tär-
keyden ja antoi sille täydellisen tukensa. Kiitos Teille!

Tutkimustyötäni ovat taloudellisesti tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Emil
Aaltosen säätiö, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta,
Lamujoen Perhekodit Oy, Oskar Öflunds Stiftelse, OKKA-säätiö. Kiitos saamas-
tani rahoituksesta. Erityisesti haluan kiittää myös professori Jaakko Luukkosta ja
hallintopäällikkö Mikko Isohannia tutkimukseni eri vaiheissa osoittamastanne
tuesta ja kannustamisesta. Samalla haluan kiittää Oulun kaupungin opetusvirastoa
ja Heinätorin koulun henkilökuntaa ymmärtäväisestä ja kannustavasta suhtautumi-
sesta tutkimustyötäni kohtaan.

Tutkimustyöni ei olisi koskaan valmistunut ilman rakkaimpieni tukea ja kan-
nustusta. Oma jo 91-vuotiasta äitiäni haluan kiittää kaikesta siitä, mitä olemme
yhdessä voineet kokea. Olet aina tukenut ja kannustanut minua pyrkimään eteen-
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päin elämässäni. Kiitos siitä! Kiitän lämpimästi perhettäni siitä tuesta ja kannustuk-
sesta mitä olette minulle aina osoittaneet. Vaimoltani Pirjolta olen saanut vankku-
mattoman ja voimaannuttavan tuen työni loppuun saattamisessa. Poikani Ollin terä-
vät ja rakentavat kriittiset kysymykset ovat auttanut ymmärtämään työni tärkeyden
ja poikani Mikko on aina maltillisesti seurannut työni edistymistä. Tyttäreni Sanna
on oman perheensä kautta pitänyt pappaa elämän arkirutiineissa mukana tutkimus-
työn lomassa. Kiitos teille kaikille kärsivällisyydestä ja uhrautuvuudesta.

Haluan omistaa tutkimustyöni äidilleni ja lapsenlapsilleni ”Empulle” ja Juu-
solle. Te edustatte kahta elämän ääripäätä: kokemusta ja kehittymisen mahdolli-
suutta.

Kuivasjärvellä marraskuussa 2006

Tuomo Vilppola
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Prologi
Sanomalehti Kaleva kirjoitti 12.8.1990

Nuoriso terrorisoi Oulun yötä

Nuoriso riehui ennennäkemättömän rajusti perjantain ja lauantain välisenä
yönä. Useita tunteja kestäneessä mellakassa loukkaantui lievästi useita
ihmisiä. Yksi poliisi sai ensiapua sairaalassa vammoihinsa. Isonkadun
liikkeiden ikkunoita rikottiin ja tavaroita ryöstettiin liikkeistä. Vahingot ovat
alustavien tietojen mukaan yli 100 000 markkaa. Yli 40 nuorta pidätettiin yön
tunteina... Poliisi joutui pakenemaan Isoltakadulta vimmastuneen
nuorisojoukon tieltä. Ennen poistumistaan nuoret olivat jo runnelleet
poliisiautoja ja uhanneet pampuilla puolustautuneita poliiseja. Myös kaksi
varoituslaukausta ammuttiin... Poliisi pyysi mellakan aikana
puolustusvoimilta virka-apua kolhittujen poliisiautojen ja liikkeiden
vartiointiin....

Maanantaina sanomalehti Kaleva kirjoitti:

Viikonlopun hulinointi ei saa toistua

Oulun kaupunki pyrkii tosissaan siihen, ettei viikonvaihteen kaltaisia
nuorisorettelöitä koettaisi enää, sanoo sosiaali- ja terveystoimen
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Moilanen. ...On syytä kerätä eri tahot yhteen,
jotta keksitään sopivia keinoja tällaisten tapahtumien estämiseksi...

Koulutoimenjohtaja Arvo Silven totesi: Koululaitoksen ei ole syytä ryhtyä
ruoskimaan itseään ... Koulu on vastuussa oppilaistaan vain sen ajan kuin
koulupäivä kestää... On järkyttävää, että 10–11 vuotiaat lapset saavat olla
kaupungilla vielä tuollaiseen aikaan vuorokaudesta... Ihmetellä pitää,
millaisia ovat näiden lasten vanhemmat!

Oulun kaupungin nuorisotoimenjohtaja Raili Severinkangas puolestaan
kuulutti nuorisotyöhön enemmän voimavaroja ja nuorille itselleen
runsaammin vaihtoehtoja vapaa-ajanviettoon... Oulussa on liian vähän
koulutettua työvoimaa kuulemassa nuoria ja järjestämässä heille toimintaa.





1 Johdanto
Koulutukselliseen syrjäytymiseen on maailmanlaajuisesti kiinnitetty huomiota jo
vuosien ajan. Itse asiassa opintojen keskeyttäjät ovat olleet jo yli 50 vuotta tutki-
muskohteina eri maissa ja varsinaista drop out1 -tukimusta pidetään yhdysvaltalai-
sena ilmiönä. Yhdysvalloissa suoritettua drop out -tutkimusta on hallinnut vahvasti
tilastollinen tutkimus. Tilastojen avulla on pyritty löytämään eri kausaalisyitä ja
-ketjuja, joiden avulla on luotu keskivertokuva keskeyttäjistä amerikkalaisessa
yhteiskunnassa.2 Näiden tutkimusten avulla on Yhdysvalloissa kehitetty lukuisia
vaihtoehtoisen koulutuksen malleja. Vuosina 1993 ja 1994 Yhdysvalloissa toimi
2 606 erillistä vaihtoehtoista koulua, jotka erilaisilla koulutusohjelmilla pyrkivät
kiinnittämään nuoria koulutuksen kautta yhteiskuntaan. The National Center for
Education-tilastojen mukaan lukuvuonna 2000–2001 Yhdysvalloissa toimi jo
10 900 vaihtoehtoista koulua, joissa opiskeli 612 000 opiskelijaa.3 Hyvin harvoja
vaihtoehtoisen koulutuksen malleja on sovellettu suomalaiseen koulukulttuuriin.
Ehkä parhaiten suomalaiseen koulutusjärjestelmään on juurtunut Amerikassa jo
1972 kehitetty Omaura-malli (City as School), missä työpaikkaopiskelu on keskei-
sellä sijalla. Ensimmäiset keskeyttämistutkimukset ilmestyivät Suomessa kuitenkin
jo 1960-luvun lopulla, ja varsinainen laajempaan syrjäytymiseen liittyvä keskustelu
virisi maassamme 1980- ja 1990-luvuilla.4 Syrjäytymiseen liittyvän keskustelun
myötä 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla syntyi maahamme monia vaihtoehtoi-
seen koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyviä toimintoja.

Koulun merkitys nuoren tulevassa elämässä on hyvin suuri. Pääsääntöisesti
koulu tarjoaa suurimmalle osalle oppilaita eväät tulevaisuutta varten. Suomessa on
aina arvostettu koulutusta, sillä nuoruudessa hankittu ammattitaito sekä sosiaaliset
ja kulttuuriset taidot määrittävät niitä kehittymisen edellytyksiä, joita ihmisellä on
yhteiskunnallisena toimijana.5 Peruskoulun syntymisen ideana ja tavoitteena oli
tarjota yhtäläiset koulutusmahdollisuudet sosiaalisesta taustasta riippumatta kai-
kille oppilaille heidän ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Koulu toimi välittä-
jänä kodin ja työmarkkinoiden välillä. 1970- ja 1980-luvun koulutuspolitiikan pää-
määränä oli istuttaa nuori paikoilleen yhteiskuntaan erilaisilla koulutustutkinnoilla.
Normaalisti koulusta suoriutuneista ajateltiin tulevan työkyvyn, työhalun ja päte-

1.Englannin kielestä tuleva termi Drop out tarkoittaa opintojen keskeyttämistä.
2.Griffin 1993, 34–43; Page 1998, 99.
3.The National on Education on Statictics 2002.
4.Komonen 2001, 45–50.
5.Vrt. Rinne 1997, 457.



vyyden mukaan kerroksittain kvalifioitunutta työvoimaa.6 Tässä tehtävässä suoma-
lainen koululaitos on selviytynyt hyvin. Suomalaisten koulutustaso onkin noussut
kolmessakymmenessä vuodessa yli 30 prosenttiyksikköä. Peruskoulun jälkeisen
tutkinnon oli vuoden 2004 lopussa suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 63
prosenttia. Keskiasteen (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto) tutkinnon oli
suorittanut 38 prosenttia ja korkea-asteen (opistoasteen, ammatillisen kor-
kea-asteen, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon) 25 prosenttia. Vuonna
1975 keskiasteen tutkinto oli noin viidesosalla ja korkea-asteen tutkinto noin kym-
menesosalla väestöstä.7 Suomalainen hyvinvointi rakentuukin pitkälti sivistyksen
ja osaamisen varaan.

Suomalaiset koululaiset ovat menestyneetkin kansainvälisissä vertailuissa
hyvin esimerkiksi lukutaidon, matematiikan, luonnontieteiden ja ongelmaratkaisun
alueilla.8 Toisaalta kouluviihtyvyystutkimukset puolestaan osoittavat sen, että osa
suomalaisista nuorista viihtyy koulussa huonosti.9 Kaikki nuoret eivät siis itse ole
aina valmiita sopeutumaan kouluun odotusten mukaisesti. Syksyllä 2005 erityis-
opetukseen oli otettu tai siirretty Suomessa lähes 43 000 oppilasta, mikä on yli 7 %
koko peruskoulun oppilasmäärästä. Erityisopetukseen siirretyistä lähes 2/3 oli poi-
kia.10 Tunne-elämän häiriöiden tai sosiaalisen sopeutumattomuuden vuoksi erityis-
opetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä on kasvanut eniten. Muutos edelliseen
vuoteen on lähes 16 %.11 Tämän lisäksi meillä arvioidaan olevan noin 3000 nuorta
vuosittain, joilla on suuri riski jäädä ilman peruskoulun todistusta ja pudota pois toi-
sen asteen koulutuksesta.12 Miksi koulunkäynnistä tulee joillekin oppilaille epä-
miellyttävää ja vaikeaa? Onko koulutuksesta tullut riski-investointi osalle nuoria?
Pitkäaikainen työskentelyni sopeutumattomien oppilaiden opettajana (ESY13) sai
minut kiinnostumaan jo 1980-luvulla edellä mainituista kysymyksistä. Samalla
halusin laajentaa tarkasteluni koskemaan koko koululaitoksen arkikulttuuria ja
siinä ilmeneviä piirteitä.

Olen toiminut nyt jo 30 vuotta kestäneellä työuralla monenlaisissa tehtävissä
eri kouluasteilla ja uskon omaavani paljon arkitietoa koulun toimintatavoista ja

6.Laakso 1994.
7.Opetusministeriön vuosikatsaus 2005.
8.Välijärvi & Linnakylä Pisa (Programme for International Student Assesment) 2000 tulokset maamme
osalta.
9.WHO, Collaborative Cross-National Stydy 2002, 42–51.
10.Opetushallituksen WERA – web-raportointipalvelu 2.10.2006.
11.Tilastokeskus, oppilaitostilastot 2006.
12.Opetusministeri Haataisen lausunto 24.8.2006.
13.Kielitoimiston suosittama lyhenne ESY tulee sanoista E = erityisluokkaopetus, S = sopeutumatto-
mien oppilaiden opetus ja Y = yleisopetuksen opetussuunnitelmaa noudattava opetus. Brittiläisessä ja
amerikkalaisessa kirjallisuudessa käytetään termiä EBD= Emotional or behavioural disorders.
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-kulttuurista. Oma tutkimukseni voidaankin katsoa lähteneen liikkeelle arkitietoon
perustuvista käsityksistä, eli siitä miten olin oppinut toimimaan erityisoppilaiden
kanssa, jotta he suoriutuisivat peruskoulun oppitavoitteista.  Arkitieto tässä tutki-
muksessa voidaan ymmärtää tiedoksi, jonka hyväksyvät saman alan työntekijät tai
ammatinharjoittajat.14 Arkitieto ja siihen liittyvät tilanteiden tulkinnat ovat aina
pohjimmiltaan subjektiivisia ja niille annetut merkitykset riippuvaisia tilanteista ja
muista olosuhteista. Tämän tutkimuksen antama kuvaus koulupudokkaille tarkoite-
tusta erityisluokkaopetukseen kehitetystä reaalipedagogiikaksi kutsutusta toiminta-
mallista, on tietoni mukaan ensimmäisiä Suomessa toteutettuja vaihtoehtoisen kou-
lutuksen malleja vuosina 1992–1998. Tutkimuksessani esitettävä tapa on yksi esi-
merkki siitä, miten koulutuksesta syrjäytymässä olevat oppilaat saatiin kiinnitty-
mään uudelleen koulutukseen reaalipedagogisen toimintaprosessin avulla.15

Tutkimuksessani esitettävien reaalipedagogisten toimintaprosessien kuvausten
avulla pyrin lisäämään lukijan ymmärrystä 1980–1990-lukujen koulukulttuurista ja
reaalipedagogisen toimintaprosessin sisällöstä. 

Käsillä oleva tutkimuksen näkökulmat liittyvät vahvasti kahteen kasvatuksen
ja opetuksen alan suuntaukseen, reformipedagogiikkaan ja sosiaalipedagogiikkaan.
Tutkimuksen alkutilanne liittyy reformipedagogiseen eli vaihtoehtoiseen opetus- ja
oppimiskäsitykseen, jossa kehitettiin uudenlainen toimintaympäristö koulupudok-
kaille. Tässä tutkimuksessa vaihtoehtoisen toimintamallin juuret pohjautuvat sak-
salaiseen ja amerikkalaiseen työkasvatuksen perinteeseen.16 Sosiaalipedagogiikan
aatehistoriallisena ajatuksena on puolestaan kehittää ja parantaa yhteiskunnassa
ilmeneviä epäkohtia luomalla niihin uudenlaisia kasvatuksellisia instituutioita.17

Yhteiskuntamme rakennemuutos ja 1990-luvun alun laman vaikutuksesta syntyi
yhteiskuntaamme syrjäytymistä aiheuttavien syiden verkosto. Hämäläisen mukaan
nyky-yhteiskunnan muuttuminen jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi mursi teollisen
yhteiskunnan sosiaalisia rakenteita. Tämä luo hänen mukaan nykyaikaiselle sosiaa-
lipedagogiikalle monia uusia tavoitteita, vaikka sosiaalipedagogiikan perustavoite
säilyy edelleen samana kuin sata vuotta sitten: kasvatuksellisten ratkaisujen etsimi-
nen, elämänhallinnan edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.18 

14.Kurtakko 1985.
15.Reaalipedagoginen toimintaprosessi pitää sisällään 12 erilaista toimintaprosessia, joiden avulla pyri-
tään kokonaisvaltaisesti ja realistisesti tukemaan nuoren elämäntilannetta, jotta nuoren alkava syrjäyty-
miskehitys saataisiin estettyä.
16.Kerschensteiner, 1938 ja Dewey 1956.
17.Hämäläinen & Kurki 1997.
18.Hämäläinen 2005, 51–52.
21



Nykyisten reformipedagogisten ja sosiaalipedagogisten opetuskäytänteiden
kuvaus suomalaisessa opetuksen tutkimuksessa on vähäistä, vaikka moni tunnus-
tautuukin niiden käyttäjäksi. Jahnukaisen mukaan olisikin tärkeää saada entistä
enemmän tietoa itse erityisopetuksen käytänteistä luokan sisällä. Miten opettaja
käyttäytyy erilaisissa tilanteissa ja miten hän esimerkiksi muodostaa persoonallisen
yhteyden oppilaisiinsa. Tällaisella tiedolla on käyttöarvoa myös yleisopetuk-
sessa.19

Käsillä oleva tutkimus tarkastelee koulutukselliseen syrjäytymiseen liittyvää
problematiikkaa tarkasteltuna edellä mainituista näkökulmista. Retrospektiivisesti
tarkastellaan koulukulttuurissa 80- ja 90-luvulla ilmenneitä piirteitä nuorten koke-
musten sekä oman kokemukseni kautta. Tutkimuksen päätarkoituksena on kuvata,
miten koulupudokkaiden erityisopetuksessa toteutettava reaalipedagogiseksi toi-
minnaksi nimetty työskentely on kehittynyt ja miten se vaikuttaa ja ilmenee koulu-
tuksellisen syrjäytymisen interventiona tutkimuskohteena olevien nuorten koh-
dalla.

Nuoret ovat tarvinneet aina radikaaleja toimenpiteitä saadakseen äänensä kuu-
luville. Päättäjät heräävät vasta sitten, kun jotain on jo tapahtunut! Tämän osoitti
myös elokuun viikonvaihteessa 1990 ”kristalliyön”20 tapahtumat Oulussa.

1.1 Alkuoletukset ja esiymmärrys

Olimme erään oppilaan kanssa kahden keskustelemassa hänen vaikeuksistaan
kotona.  Silmät punottaen hän sai kakisteltua suustaan sanat: “ Vituttaa se ukko! Se
ei anna kenenkään nukkua, kun se reuhaa päissään kotona. Se konkoili joskus
kahen aikaan kotia ja siitä asti me ollaan valovottu. Meni tappeluksi kun se meni
ätin päälle. Sain väännettyä sen käden taakse ja otettua sen pullon pois, jolla se oli
jo lyönyt kerran äitiä”...

Oppilaan puhe jäi taka-alalle ja mieleeni tulivat omat lapsuudenaikaiset koke-
mukseni.

En heti ymmärtänyt miksi äiti riipaisi minut sängystäni kesken yöunieni ja
kietoi jotain päälleni ja sanoi: “Nyt Tuomo nopeasti mummulle, ukko heiluu
veitsen kanssa keittiössä.” Äiti piti minua rintaansa vasten mennessämme

19.Jahnukainen 2000, 230.
20.Kristalliyön nimitys viittaa Hitlerin propagandakoneiston (SS, SA ja Gestapo) suorittamaan juuta-
laisten liikkeiden, omaisuuden ja synagogien tuhoamiseen 9.11.1938 (Jokisalo 1996, 140). Nimitystä
käytti sanomalehti Kaleva kuvaillessaan Oulussa sattuneita nuorison ja poliisin yhteenottoa 12.8.1990.
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keittiön kautta ulos ja juoksimme talvi-yöhön kohti mummolaa, joka sijaitsi
kilometrin päässä meiltä. 

Hyvä pullantuoksu levisi keittiöön, kun äiti oli leiponut. Oli lauantai-ilta. “Äiti
missä isä on, tulleeko se kotia? ” Olimme äidin kanssa kahden kotona. Heräsin
yöllä äidin huutoon: “Tuomo, Tuomo juokse naapurista apua. Ukko reuhaa ja
uhkailee veitsellä!”... Tilanne ei rauhoittunut ennen kuin poliisit hakivat isäni
kotoa...

Vuosien takaa pystyn muistamaan sen suunnattoman häpeän tunteen, jonka koin
kahdeksanvuotiaana edellisen tapahtuman aiheuttamana. Tämän seurauksena en
kehdannut mennä viikkoon kouluun, teeskentelin olevani sairaana. Häpeän tuntee-
seen yhdistyi myös jatkuva pelontunne arkipäivän asioista, jotka heijastuvat pienen
pojan maailmaan jopa fyysisinä oireina:

“Mää kyllä lähen hakkeen teijän äitin tänne”, sanoi kaverini Risto. – “Täti,
Tuomo makkaa tuolla koulun aidan vieressä ja se ei pysty liikkumaan, kun
sillä on maha niin kipiä.” Äitini saavuttua minut vietiin kotia ja hautomalla
vatsaani ja juottamalla risiiniöljyä saatiin vatsa toimimaan...“ Ei me sua aleta
kun sinä haiset aina kuselle, viilippolan villikissa, viilippolan villikissa, jolla
sirreenit uluvoo!” huusivat kaverini ja menivät menojaan...

Eläminen 1950-luvun yhteiskunnassa ei perheellemme ollut helppoa.  Elin lapsuu-
teni perheessä, jota hallitsi alkoholismi. Se merkitsi lapsuutta, jossa ei ollut mahdol-
lisuutta olla aina turvallisesti heikko ja avuton.  Alkoholismin takia menetin isän ja
osan siitä turvallisesta ohjauksesta jota pieni poika olisi tarvinnut kasvaakseen mie-
heksi. Onnekseni sain hyvän muun yhteisön, jossa tärkeässä asemassa oli muu per-
heeni ja hyvät jalkapallovalmentajat. Heistä rakensin itselleni puuttuvan miehen-
mallin ja kuvan isästä. Se merkitsi myös lapsuutta, missä oli oltava vahvempi kuin
olisi pystynytkään. Jatkuva köyhyys isän alkoholiongelmien aiheuttamana, väki-
valtaisuuden uhka ja työnarkomania eivät varmasti antaneet parhaita eväitä elä-
mälle. Tämän päivän näkökulmasta katsottuna perheemme olisi varmasti luokiteltu
ainakin syrjäytymisvaarassa olevaksi jos ei jo syrjäytyneeksi. Kaikesta ahdistuk-
sesta huolimatta kotini pyrki aina kannustamaan elämässä parempaan. Äiti, sisko ja
mummuni jaksoivat aina luoda uskoa toivosta ja mahdollisuudesta parempaan, jopa
isäni teki niin, vaikka ei aina itse pystynytkään olemaan omassa elämässään esi-
merkkinä.21 

21.Vrt. Hellsten 1995, 36–59.
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“Lue sinä Tuomo ittes pois tästä köyhyydestä, oo rehelline ja tee kovasti
töitä”, sanoi mummu monesti minulle ja pyrki kannustamaan minua aina
opintiellä... Mieleenpainuvina ohjeina isäni sanoi minulle monta kertaa
eläessään: “ Elä tuu Tuomo koskaan tällaiseksi kuin ukko on, elä juo, minä en
voi sille itte mittään – elä tuu kuitenkaan tällaiseksi”. Tähän vastasin aina:”
Minusta tullee insinööri – polliisi.”

Länsimaisen ihmiskäsityksen22 perustana ovat kristinusko ja antiikin filosofia.
Molemmat pohjautuvat essentialistiseen ihmiskäsitykseen. Essentialistinen ihmis-
käsitys pohjautuu valmiiksi annettuun ihmisen olemukseen, joka toteuttaa esimer-
kiksi hyvää elämää. Tällaiseksi voidaan tulkita esimerkiksi kristillinen ihmiskäsi-
tys. Naturalistisen ihmiskäsityksen mukaan yksilöllä on luonnollisia tarpeita, joi-
den tyydyttämistä hyvä elämä on. Kulturalismiin pohjautuvassa ihmiskäsityksessä
yksilöiden hyvää elämää koskevat käsitykset muodostuvat yksilöiden itsensä luo-
missa yhteisöllisissä kulttuureissa. Eksistentialistisen ihmiskäsityksen mukaan
kukin yksiö itse valitsee ja muotoilee omasta olemassaolostaan itselleen tietynlai-
sen olemuksen ja hyvän elämän.23

Minkälaiseksi yksilön ihmiskäsitys muotoutuu, on varmasti hyvin monitahoi-
nen prosessi. Mielestäni se ei ole kertakaikkinen tapahtuma, vaan jatkuu ja muotou-
tuu (työstyy) ihmisen koko elinkaaren ajan. Se määrää myös sen, minkälaisiin teh-
täviin ihmiset elämässään hakeutuvat. Järvilehdon24 mukaan kaikki kokemukset
lisäävät ihmisen kokemuspintaa maailmaan, mikä samalla merkitsee ihmisen toi-
mintamahdollisuuksien kasvua, jotta ihminen pystyisi toimimaan joustavammin
maailman myrskyissä. Välttämättä se ihmiskäsitys joka vaikuttaa lapsuudessa, ei
ole sama mikä on ihmisellä esimerkiksi keski-iässä. 

Hirsjärvi25 määrittelee ihmiskäsityksen ihmistä koskevien uskomusten, tieto-
jen ja arvostusten järjestelmäksi. Krohn26 puolestaan sisällyttää ihmiskäsitykseen
ihanneihmisen kuvan ja elämänkatsomuksellisen näkökulman. Rauhala27 puoles-
taan kuvaa arkikielessä ihmiskäsitystä yleisenä perusasennoitumisena ihmiseen.

22.Ihmiskäsitys on kasvatustieteessä vaikeasti määriteltävissä oleva termi, ja eri tutkijat esittävät siitä
erilaisia tulkintoja sen perusteella, mistä näkökulmista sitä tarkastellaan. Katso esim. Rauhala 1991,
Hirsjärvi 1982, Krohn 1981, Syrjäläinen 1990, Patrikainen 1997, Raunio 1999, Launonen & Puolimatka
1999. Käytän ihmiskäsitys-termiä kuvaamaan omia taustaoletuksiani.
23.Launonen & Puolimatka 1999, 43–46.
24.Järvilehto 1995.
25.Hirsjärvi 1982, 1–2.
26.Krohn 1981, 10.
27.Rauhala 1986.
24



Koskinen28 puolestaan käyttää elämänkatsomus käsitettä, jonka hän määrittelee
seuraavasti:

”Elämänkatsomus on niiden teoreettisten ja arvottamiseen liittyvien
olettamusten kokonaisuus, joka muodostaa henkilön yleiskuvan ihmisestä ja
maailmasta tai jolla on sen muodostamisen kannalta ratkaiseva merkitys, ja
joka muodostaa hänen keskeisen arvotusjärjestelmänsä ja ilmaisee hänen
perusasenteensa.”

Edellä kuvaamani eri tutkijoiden ihmiskäsityksen määrittelyt kuvaavat sitä kirjoa,
mikä kuvastaa käsitteen monitahoista ilmentymää eri yhteyksissä.

Oman ihmiskäsitykseni voisi määritellä seuraavalla tavalla: humanistinen,
kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, missä on tilaa ihmisen yksilöllisyydelle ja mikä
uskoo ihmisessä olevaan hyvän voimavaraan, kun se vain saadaan käyttöön
oikeassa ympäristössä 29. Tämän ihmiskäsitykseni pohjalla on uskomus, että ihmi-
nen on olemassa joka hetki kokonaisuutena30. Tällä ihmiskäsitykselläni on var-
masti monia yhtymäkohtia omassa kokonaisvaltaisessa työssäni erityisnuorten
kanssa. Työssä, jossa on mukana koko ruumis, sydän ja sielu mitä moninaisimmissa
ja vaihtuvissa tilanteissa. Lehtovaaran mukaan: ” ihmiskäsityksen keskeinen merki-
tys tulee ihmisen elämässä selvemmin esiin siinä, että ihmissuhteiden ja ihmissuh-
detaitojen kehittämisessä on perimmältään kysymys juuri yksilön ihmiskäsityksen
käsitteellisestä ja elämyksellisestä selkiyttämisestä”. 31

Käsitys hyvästä elämästä liittyy läheisesti ihmiskäsitykseen. Millaiseksi ihmi-
nen ontologisessa merkityksessä ymmärretään, seuraa pitkälti millaisia edellytyk-
siä hyvälle elämälle asetetaan. Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ihmisen hyvä
elämä ymmärretään yhteisöllisesti, mutta samalla painotetaan yksilön autonomian
merkitystä. 32  Tämä käsillä oleva tutkimus saa alkunsa pitkäaikaisesta omakohtai-
sesta kokemuksesta hyvän elämän etsimisestä. Kurki33 esittää kasvatustieteelliselle
tutkimukselle kaksi päämäärää: kutsumustyö ja hyvän elämän etsiminen. Kurjen
mukaan jokaisella on oma elämänkutsumuksensa, joka antaa pohjan tehtävillemme
ja oman persoonallisen tavan toimia. Persoonallinen kutsumus muodostaa perustan
päivittäisille arvioinneille ja valinnoillemme. Kun ihminen elää persoonallista kut-

28.Koskinen 1998, 122.
29.Humanismin käsitän omalla kohdallani ihmisestä välittämiseksi, huolehtimiseksi.
30.Perttula 1996, 109.
31.Lehtovaara 1992, 111.
32.Launonen & Puolimatka 1999, 43, 45.
33.Kurki 1995, 121.
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sumustaan, niin kyse on samalla jatkuvasta pedagogisesta muodostumisesta, kas-
vusta sanan syvimmässä merkityksessä.

Insinööri-polliisi” sanan varsinaisessa merkityksessä minusta ei tullut insinöö-
riä tai poliisia. Työni tarkkailuluokanopettajana kuitenkin sisälsi paljon piirteitä
myös poliisin työstä, missä jouduin ohjaamaan oppilaitani oikealle tielle. Insinöörin
taidot tulivat esille käden taitojen opettamisessa oppilaille. Menneisyyden kohtaa-
misen kautta vapautuminen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen on se tie, joka on kul-
jettava.  Jotta voisi syntyä omaksi persoonaksi ja olla oma persoona, tarvitaan rajat,
joissa tämä voi tapahtua. Hellsten puhuu sisäisen lapsen löytämisestä ja tämän puo-
lustamisesta. Apuna tässä kasvussa on kyky kääntää oma sisältä nouseva viha posi-
tiiviseksi voimavaraksi. On ymmärrettävä, että viha on ystäväni, ei viholliseni.34 Se
on työväline, jonka avulla olen voinut sanoa maailmalle: olen vahva, en tarvitse
enää muiden hyväksyntää niin paljon, että olen valmis hylkäämään itseni tämän
saadakseni. Tämän työvälineen käyttöön ottaminen on vaatinut pitkällisen koulut-
tautumisen ja oman kasvun. Omalla kohdallani se merkitsi myös 2 ½ -vuotisen
intensiivisen työnohjauskoulutuksen läpikäymistä.

Tämän tutkimuksen ihmiskäsitys noudattelee eksistentiaalista ihmiskäsitystä.
Tämän käsityksen mukaan ihmisessä paljastuu olemassaolon monitasoisuus ja
samalla oma kasvava mahdollisuus ja velvollisuus ohjata oman elämänsä kulkua.35

Tästä Rauhala käyttää nimitystä holistinen ihmiskäsitys. Holistisessa ihmiskäsityk-
sessä ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena ja huomioidaan samalla ihmisen kon-
teksti, kulttuuri, kieli ja historia. Ihminen todentuu kolmessa olemisen perusmuo-
dossa, jotka ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus.36 

Tajunnallisuudella Rauhala tarkoittaa olemassaolon kokemista eri laatuina ja
selkeysasteina. Tajunnallisuudessa hän erottaa myös psyykkisen ja henkisen toi-
mintatavan. Tajunnallisuus edellyttää  aina kehollisuutta. Rauhala pitääkin henki-
syyttä psyykkistä korkeampana tajunnallisuuden tasona. Henkisellä tasolla mah-
dollistuvat käsitteellisyys ja tietäminen. Tämän käsitteellisyyden avulla ihminen
voi etääntyä psyykkisestä kokemuksestaan ja asettaa se muiden asioiden tapaan tar-
kastelun kohteeksi. Henkisyys luo ihmiselle mahdollisuuden reflektoida ja eritellä
kokemuksiaan. Henkisyys tuo Rauhalan mukaan itseohjauksellista ja kriittistä
asennetta elämään.37

34.Hellsten 1995.
35.Rauhala 1991, 150–151; Rauhala 1995, 40.
36.Rauhala 1986.
37.Rauhala 1988, 1989.
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Kehollisuudessa on Rauhalan mukaan kysymys ihmisen olemassaolosta orgaa-
nisena tapahtumisena. Tässä ihmiselämä toteutuu aineellisuudessa. Jos kehollisuus
muuttuu, muuttuvat myös kokemisen ehdot. Kehollisuus on aina suhteessa ihmisen
reaaliseen elämäntilanteeseen.38

Situationaalisuudella tarkoitetaan ihmisen kietoutuneisuutta todellisuuteen
oman elämäntilanteensa kautta ja mukaisesti. Tämä kietoutuneisuus tekee ihmi-
sestä sen, mitä kietoutuneisuuden rakennetekijät edellyttävät. Situaatiossa on koh-
talonomaisia rakennetekijöitä, joita ihminen ei voi itse valita. Rauhalan mukaan täl-
laisia eksistentiaalisia valikoitumia tai valintoja ovat esimerkiksi rotu, sukupuoli,
elimistön rakenne ja esim. omat vanhemmat. Joitakin situaation tekijöitä ihminen
voi itse valita. Toiset ovat pysyviä ja peruuttamattomia.39 Ihminen voi itse vaikuttaa
esimerkiksi perheen perustamiseen, koulutukseen ja ihmissuhteisiinsa. Edellä mai-
nittujen tekijöiden lisäksi Rauhala liittää mukaan myös ns. ideaalisen todellisuu-
den: arvot, normit ja uskomukset.40 Tämä merkitsee myös sitä, että situationaali-
suus on ihmisen kannalta aina ainutkertaista ja ihmisen kohtalona on olla ainutker-
tainen yksilö41. Tämän tutkimuksen kohdalla edellä mainittu tarkoittaa myös sitä,
että tutkimuksen kohteena olevia nuoria tutkitaan uniikkeina tapauksina ja yksilöl-
lisesti.

Tutkimukselle on eduksi, jos tutkija tuntee omakohtaisesti tutkittavien arki-
maailman piirteet.42 Rauhalan mukaan ihmisen varttuessa esimerkiksi epäsuotui-
sissa olosuhteissa, turvattomana, hyljeksittynä jne., eksistentiaaliset tulkkiutumat43

suuntaavat varsinaisen ymmärtämisen siten, että nuo kokemusalueet rajautuvat var-
sinaiseksi ymmärtämisen toimialueeksi44. Tutkittavien nuorten maailma on hah-
mottunut minulle osaksi omaa minuuttani.  Hyvän elämän etsiminen on tuonut
minulle vankan kutsumuksen erityispedagogiseen opetus- kasvatus- ja tutkimus-
työhön. Elämäni kokemukset syrjäytymispiirteitä sisältävästä lapsuudesta, siitä sel-
viytymisestä, opiskelusta ja monipuolisesta työelämästä, ovat luoneet vahvan poh-
jan kohdata vaikeuksissa kamppailevia nuoria. Nämä kokemukset ja niiden kautta
syntynyt ajattelutapani ovat lähentäneet minua sosiaalipedagogiseen ajatteluperin-
teeseen.

38.Ibid.
39.Rauhala 1972, 23.
40.Rauhala 1994.
41.Rauhala 1990, 131.
42.Ulvinen 1996, 9; katso myös Järvinen 1997; Farkas et al. 1990.
43.Rauhalan mukaan eksistentiaalinen tulkkiutuminen (esiymmärrys) ilmaisee sen miten situaation
komponentti vaikuttaa ekstistenssin muotoutumiseen.
44.Rauhala 1972, 25.
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Oma työurani sai alkunsa jo hyvin nuorena erilaisissa työtehtävissä isäni
kanssa. Tutuksi tulivat pohjoismaiset paperitehtaat eri ajanjaksoina. Tyypillistä jou-
lunviettoani nuoruudessani oli olla “seisokkiremontissa”45 jossakin tehtaassa. Eri-
tyisopettajaksi valmistumisen jälkeen toimin opettajana Pohjolan Poikakodissa.
Tämä aika lähensi paljolti teorian ja käytännön suhdetta toimiessani todella vaikei-
den nuorten kanssa. Tämän jälkeen toimin pari vuotta kiertävänä puhe- ja lukiopet-
tajana Oulun kaupungin koululaitoksen palveluksessa ja 1980-luvun alusta lähtien
tarkkailuluokanopettajana yläasteella.  Pitkäaikainen työskentely tarkkailuluokan-
opettajana muovasi paljon maaperää tässä tutkimuksessa esittämälleni reaalipeda-
gogiselle toiminnalle.  Vuodesta 1991 kevääseen 1994 toimin Kuusiluodon yläas-
teen ja lukion rehtorina. Tämä avarsi silmäni hahmottamaan jälleen eritasolta tar-
kasteltuna koulumaailman problematiikkaa. Tähän aikaan sijoittuu myös Tuomon-
tupa-luokan perustaminen, jonka käytännön työn rakentajana, ideoijana olin
mukana. Vuoden 1994 jälkeen työurani jatkui erityisluokanopettajan tehtävissä
Tuomontupa-luokalla.  Vuonna 1998–1999 toimin kansainvälisen nuorten syrjäyty-
mistä tutkivan Europlus-projektin paikalliskoordinaattorina Oulussa ja lähialueilla.
Lukuvuoden 1999–2000 työskentelin erityispedagogiikan lehtorina Oulun yliopis-
ton opettajankoulutuslaitoksessa, jossa opetin erityispedagogiikan ja käytännön
työelämän tuomaa tietoa opettajaksi opiskeleville nuorille. Lukuvuoden 2000–
2001 toimin Joensuussa Kaprakan ammatillisen koulutuskeskuksen rehtorina mm.
kehittäen erilaisia koulutusmalleja kehitysvammaisille ja mukautetun oppimäärän
suorittaneille nuorille. Lukuvuoden 2001–2002 toimin Oulun toiseksi suurimman
yläasteen Myllytullin yläasteen rehtorina. Elokuun 2002 alusta aloitin työskente-
lyni rehtorina Heinätorin koulussa, joka on yksilöllistä opetusta (entinen EMU) tar-
joava koulu. Normaalin arkityön lisäksi olen toiminut kouluttajana ja luennoitsijana
lukuisissa tilaisuuksissa välittäen omaa arkitietämystäni eri ammattiryhmille. Tämä
on ollut myös erittäin kehittävä tehtävä, koska se on vaatinut itseltäni monenlaiseen
teoreettiseen aineistoon perehtymistä ja uusien virikkeiden löytämistä yhteisten
koulutustilaisuuksien avulla.

Kaikki edellä mainitsemani ammatillisuuteen liittyneet tekijät ovat ohjanneet
käsitystäni ja tutkimusintressiäni yhä enemmän suuntautumaan koko koulun kult-
tuurin tason kysymyksiin oppilaiden patologisen tarkastelun sijasta. Voitaneen väit-
tää, että 1990-luvulla olen yhä enemmän liikkunut kohti fenomenologista ajattelu-
perinnettä, jolloin olen ajattelussani päätynyt tarkasteleman koulun toimintaa

45.”Seisakkiremontti”-nimitys tulee siitä, että suurissa paperitehtaissa koneet pysäytettiin eli seisautet-
tiin jouluaikaan tai pääsiäisen aikaan. Tällöin ulkopuolisen urakoitsijan korjausmiehet (komennusmie-
het) suorittivat koneiden huoltoa ja korjausta.
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lähinnä sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, missä todellisuus rakentuu
ihmisen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa tai siinä ilmenevissä katkok-
sissa.46 

Oman elämänhistoriani uskon edistäneen kohdallani myös kasvatustieteen,
sosiaaalipedagogiikan ja erityispedagogiikan teoreettista ymmärrystä, vaikka
vankka painopiste omassa ammatillisessa kehityksessäni on ollut hyvin lujasti työ-
elämän ja ammattialan käytännöllisellä puolella. Oma ammatillinen kehittymiseni
on edennyt kuvion 12 mukaisesti. Aluksi opettajaksi valmistumiseni jälkeen sovel-
sin monta vuotta saavuttamaani ammattialan teoreettista perustietoa työelämää ja
ammattialaa koskevan käytännön tiedon kanssa. Käytännön työssä huomaamani
puutteet tiedoissani ja taidoissani herättivät halun jatkuvaan kasvatustieteen ja sen
lähitieteiden tarjoaman tiedon opiskeluun. Pystyessäni yhdistämään kasvatustie-
teellisen tiedon ja käytännön tiedon toisiaan palvelevaksi vahvisti se uskoani kehit-
tymiseeni entistä paremman opettajuuden löytämisessä.

Tämä käytännöllisen puolen kokemus on edelleen vahvistanut näkemystäni
koulujärjestelmämme perustavoitteesta: oppilaan yksilöllisestä kohtaamisesta.
Koulun tulee olla oppilasta varten, mutta tässä työssä on kaikkien koulun tasolla
työskentelevien oltava mukana. Olen huolestunut sekä oppilaiden turvattomuu-
desta koulussa että opettajien väsymyksestä ja heidän arkipäivän keinojen vähäi-
syydestä kohdata oppilaiden erityisiä tarpeita koulussa. Ennen kaikkea olen huoles-
tunut siitä, miten edelleen koulujen on vaikea saada muita auttajia ja yhteistyöta-
hoja tähän työhön. Kuvatessani tutkimuksessani koulun kykyä kohdata erilaisia
oppilaita saattaa tämä lukijasta tuntua hyvinkin kovalta kritiikiltä koulun toimintaa
kohtaan. Uskon esittämäni kritiikin olevan enemmän rakentavaa kuin repivää. On
syytä muistaa, että tutkimuksen kuvaukset edustavat 1980- ja 1990-luvun alun kou-
lujen toimintatapaa. Tällä hetkellä koulut kehittävät uusien opetussuunnitelmien
laadinnan kautta toimintatapojaan entistä monipuolisemmiksi. Uskon myös sen,
että olen uskaltanut panna peliin tähän ammatillisen urani, rohkaisevan muita ajat-
teleman koko kouluyhteisön problematiikkaa eri pohjalta. Uskon lisäksi, että edellä
kuvaamieni seikkojen avulla olen saavuttanut Eisnerin47 tarkoittaman tuntijuuden,
jonka avulla pystyn aineistoni mahdollisimman pätevään tulkintaan. 

46.Ks. myös Berger & Luckman 1994 ja Tynjälä 2002, 65.
47.Eisner 1991, 6–7.
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1.2 Tutkimuksen kuvaus

Tämän pragmaattisen, toimintatutkimuksellisesti suuntautuneen tutkimuksen läh-
tökohdat voidaan yhdistää sosiaalipedagogiseen ajatteluperinteeseen. Tutkimuk-
sessa pyritään kuvaamaan kokonaisvaltaisesti ESY-opetusta48 toteuttavassa Tuo-
montupa-luokassa49 tapahtuvan reaalipedagogisen toiminnan ilmenemistä ja käy-
tänteitä. Tuomontupa-luokan oppilaat, edustavat erityisoppilaiden kulttuuria osana
laajempaa koulukulttuuria ja siellä vallitsevia säännönmukaisuuksia. Reaalipeda-
gogiseksi toiminnaksi nimetty pedagoginen kasvatus- ja opiskeluprosessi määritte-
lyineen esitellään toimintaprosessin kuvausten yhteydessä luvuissa 3 ja 6.

Luvussa 1.1 esitellään tutkijan alkuoletukset ja esiymmärrys. Tämän luvun tar-
koituksena on johdatella lukija tutkijan oman elämänhistorian kautta laajempaan ja
koko elinkaaren ulottuvaan ammatillisen kasvun ja kehityksen kuvaukseen, mikä
kulkee taustaoletuksena koko tutkimusprosessin läpi. Tämä luku selventää lukijalle
myös tutkijan oman sosiaalipedagogisen ajatteluperinteen muodostumisen ”ituja”.

Luku 2 pitää sisällään koulutuksellisen syrjäytymisen tarkastelua. Tässä osassa
kuvaan myös laajasti sitä problematiikkaa mitä erityisoppilaat koulukulttuurissa
edustavat. Näkökulman laajennan koskemaan koko koulukulttuurin moninaisuutta
tarkasteltuna eri perspektiivien kautta. Tutkimuksen tätä osiota pidän tärkeänä sen
vuoksi, että sen avulla pyritään kuvaamaan sitä problematiikkaa, mitä ongelmia itse
havaitsin oman ammatillisuuden kasvun ja kehittymisen myötä ilmenevän yleisessä
koulukulttuurissamme. Tämä luku tutkimuksessa toimii myös toimintatutkimuksen
tavoin menneiden tapahtuminen hahmottamisena, jonka pohjalta lähdettiin suunnit-
telemaan uudenlaista toimintamallia nuorten koulutukseen. Tämän luvun yhteyteen
liittyy tutkimuksen kannalta tärkeiden käsitteiden kuten koulutuksellisen syrjäyty-
misen, opiskeluympäristön, elämänhallinnan, oppilashuollon ja kouluviihtyvyyden
käsitteiden yleinen tarkastelu.

Luvussa 3 käyn läpi tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävän. Tämä osa sisältää
selkeät tutkimusongelmat ja niiden metodologiset yhteydet ja perustelut. Tässä
luvussa määrittelen myös lukijalle, mitä tarkoitan itse reaalipedagogisella toimin-
nalla tässä tutkimuksessa.

Luku 4 on jatkoa luvulle 3. Tässä luvussa käyn läpi laadulliselle tutkimukselle
ominaiseen tapaan läpi oman tutkimusaineiston kokoamiseen, käsittelyyn, analyy-

48.Kielitoimiston suosittama lyhenne ESY tulee sanoista E = erityisluokkaopetus, S = sopeutumatto-
mien oppilaiden opetus ja Y = yleisopetuksen opetussuunnitelmaa noudattava opetus.
49.Tuomontupa-luokka on 1992 perustettu, sopeutumattomien opetukseen, erityisesti koulutukselliseen
syrjäytymiseen keskittynyt erityisluokka, joka toimi ei koulumaisessa ympäristössä kaupungin työhön-
valmennuskeskuksessa, Iikka-Tuotannon tiloissa.
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siin ja tulkintaan liittyvät eri vaiheet. Lukujen 3 ja 4 yhteydessä käsittelen myös laa-
dullisen tutkimuksen tekemiseen liittyvää yleisempää käytäntöä. Tämän yleisen
metodologiaan liittyvän katsauksen teen sen vuoksi, että myös lukija, joka ei ole
täysin selvillä tieteellisestä tutkimuksen eri valinnoista ja niihin liittyvästä proble-
matiikasta, helpommin pystyisi seuraamaan tutkimukseni kulkua.

Luku 5 kuvaa Tuomontupa-luokan syntyä ja kehittymistä sekä alkukokemuksia
luokan toiminnasta. Luvussa 6 kuvaan tutkijan oman ammatillisuuden kasvun
myötä syntyneen reaalipedagogisen toimintaprosessin toteutusta. Viitekehyksenä
toimii Tuomontupa-luokka. Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa kuvataan,
miten sen eri elementit toimivat nuorten koulunkäynnin tukemisessa, eli mitä käy-
tännössä tehdään. Tässä luvussa jäsennetään myös reaalipedagogisen toimintapro-
sessin liittymistä sosiaalipedagogiseen teoriaan ja teorianmuodostukseen. Tämä
osio muodostaa tutkimuksessa kouluetnografisen tapaustutkimuksen osion. Tutki-
muksen käsitteenmäärittelyä on pyritty sisällyttämään edellä mainittujen osien
yhteyteen aina siihen kohtaan, mihin se tutkimusaineiston käsittelyssä liittyy.

Luku 7 muodostaa reaalipedagogisen toimintaprosessin pohdintaa tutkimuksen
aineiston kautta. Tämä osio yhdistää aiemmin selitetyt tutkimuksen osiot tarkaste-
lemaan kokonaisvaltaisesti reaalipedagogisen toimintaprosessin ydintä pitäen sisäl-
lään fenomenologis – hermeneuttista analyysia ja tulkintaa. Vaikka etnograafisen
toimintatutkimuksen tuloksia voidaan yleisesti pitää vain suuntaa-antavina, voi-
daan tutkimustulosten kautta kuitenkin varovaisesti arvioida kehityslinjoja, mitkä
voisivat auttaa vaikeasti koulukulttuuriin integroituvien oppilaiden interventiivi-
sessa työssä. Luvun lopussa pyrin osoittamaan reaalipedagogisen toimintaprosessin
mahdollisen yhteyden sosiaalipedagogiseen työhön ja -ajatteluperinteeseen. 

Luvussa 8 arvioin tutkimuksen luotettavuutta. Myös oman ammatillisuuden
kasvun kokoava kuvaus on osa tätä lukua. 

Tutkimuksen tapauskuvauksissa oppilaiden tunnistettavuuden olen häivyttänyt
siten, että oppilaista ei käytetä edes peitenimiä. Ainoan poikkeuksen tekee luku 5.2,
missä kuvaan tyypillisimmät oppilastapaukset käyttäen tekaistuja peitenimiä.
Tapauskertomuksissa kuvaan oppilaita yksinkertaisesti eri kirjaimilla A, B, C… tai
X, myös sukupuolen tunnistettavuus on minimoitu. Tapauskuvaukset ja suorat
haastattelulainaukset eli otteet on sisennetty ja esitetty kursiivilla erotuksena
muusta tekstistä. Tutkimuksen eri vaiheissa myös tekstin lihavoinnilla haluan
korostaa asian merkittävyyttä tutkimustehtävän kannalta.

Tutkimusraporttini olen kirjoittanut mahdollisimman juonelliseen ja lukijays-
tävälliseen muotoon säilyttäen tieteellisen tutkimusraportin vaatimukset.50

50.Vrt. Heikkinen & Jyrkämä 1999, 43.
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2 Syrjäytyminen kouluongelmana
Tässä luvussa tarkastelen sekä omaa opettajaksi kehittymisen ammatillista histori-
aani, että oman ja oppilaiden kokemusten kautta reaalipedagogisen toimintamallin
syntyä. Tähän tarkasteluun liitän ne havainnot, kokemukset ja tarinat, jotka kuvaa-
vat omaan työhöni ja sen kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Luon samalla laa-
jemman teoreettisen tarkastelun tutkimukseni kannalta olennaisiin käsitteisiin: syr-
jäytymiseen, koulutukselliseen syrjäytymiseen, elämänhallintaan, fyysiseen opis-
keluympäristöön ja oppilashuoltoon.

”Kun puutarhuri ryhtyy tehtäväänsä, tulee hänellä ennen kaikkea olla selvillä
kaksi asiaa: ensiksi, minkälainen sen kasvin luonto on, jota hän aikoo viljellä,
ja toiseksi minkälaiseksi hän tahtoo sen hoitonsa kautta saada. Hänen tulee
tuntea työnsä edellytykset ja sen tarkoitusperä. Niihin hänen tulee perustaa ja
niistä johtaa menettelytapansa. Samoin kasvattajan.”51

Näitä Soinisen yllä mainitsemia työn tuntemisen edellytyksiä lähdin “opiskele-
maan” Pohjolan Poikakotiin, ensimmäiseen varsinaiseen työpaikkaani, valmistut-
tuani erityisopettajaksi syksyllä 1977. Aloittaessani erityisopettajan työni Pohjolan
Poikakodissa en tiennyt, että olin tullut suojelukasvatuksen52 ”korkeakouluun”. En
myöskään voinut ymmärtää, kuinka paljon täältä saatu kokemus antoi minulle käy-
tännön valmiuksia myöhemmin omassa arkityössä erityisluokan oppilaiden parissa.

Vuonna 1915 perustettu Pohjolan Poikakoti oli syntynyt aikakauteen, jolloin
käsitys kasvatuksesta oli toinen kuin nykyään, 2000-luvulla. Kustodiaalinen lai-
tos53 toimi yhteiskunnassa, jossa yhdenmukaisuuden paine oli suuri. Tuon ajan
koulukotien tarkoitus oli eristää yhteiskunnasta nuori, joka nähtiin itse pääsyylli-
seksi omaan ”pahantapaisuuteen”. Käyttäytymishäiriöiden syitä ei siten pyritty-
kään etsimään muualta kuin nuoresta itsestään, koska tutkittua tietoa sopeutumat-
tomuuden syistä oli vähän saatavilla. Työskentelytavaksi tuli vartioiva, suojeleva,
holhoava ja eristävä ote. Oppilaat saattoivat olla sijoitettuna laitokseen aina 21 ikä-
vuoteen saakka. Koulukodista muodostui yhteiskunnan yksi rangaistuslaitos.54

51.Soininen 1908, 1.
52.Vuoden 1902 komiteamietinnön perusteella alettiin käyttää nimitystä suojelukasvatus entisen pakko-
kasvatus-sanan tilalla. Suojelukasvatuksella tarkoitettiin ”kasvatustoimintaa, mikä kohdistuu sellaisiin
kasvavan polven jäseniin, jotka, vaikka ovatkin henkisesti terveitä, eivät siveellisessä kehityksessään
käy normaalikulkua, vaan muodostuvat siveellisesti sairaiksi ja pahantapaisiksi”. (Salmensaari 1915,
37–58.)
53.Kustodiaalinen tarkoittaa laitosmaista ja säilyttävää toimintamallia, jolle tunnusomaista oli vähäinen
kuntoutuksen tarve.
54.Rissanen ja Saloranta 1985, 26–30.



Koulukodit hoitivat siihen aikaan nykyisten nuorisovankiloiden tehtäviä. Oppilas-
aines muodostui rehellisistä varkaista, imppaajista ja kiljunjuojista55.

1970-luvulla lähdettiin perinteisen kustodiaalisen koulukotitoiminnan tilalle
kehittämään Pohjolan Poikakodissa uudenlaista kasvatuksellista suhtautumistapaa.
Tälle uudelle suhtautumistavalle oli ominaista siirtyminen suurista asumisyksi-
köistä perheenomaisiin asumisyksiköihin, ihmisläheisyys korostui ja ennen kaik-
kea hoitava ja koko henkilökuntaa koskeva terapeuttinen näkökulma lisääntyi arki-
päivän työskentelyssä. 56

Tämä näkemys korostui myös johtaja Seppo Salorannan ensimmäisissä
ohjeissa minulle:

”Nämä pojat eivät ole huonoja, vaan yhteiskunta ei ole antanut heille mahdol-
lisuutta hyvään. Ole aito ihminen ja opettele tuntemaan poikien erilaiset luon-
teet. Turpiin ei saa kuitenkaan ottaa – sinun on itse löydettävä auktoriteetti-
asema poikien keskuudessa. Käytä työtä ja toimintaa tähän ja ole itse osalli-
sena tässä toiminnassa. Meillä opettajakin on tarvittaessa pellolla heinä-
töissä.”57 

Koulukodin päiväjärjestys muotoutuikin luontevasti koulunkäynnistä, työstä ja
muusta harrastustoiminnasta. Tällä toiminnallisuudella pystyttiin kanavoimaan
nuorten energiaa myönteiseen suuntaan tarjoamalla heille onnistumisen elämyksiä,
jotka kohottivat itsetuntoa. Koulunkäynnissä teoriaopinnot jaksoteltiin sopiviksi
annoksiksi muun toiminnallisuuden oheen. Yhteiset toiminnat, joissa oli mukana
myös opettaja, loi me-henkeä nuorten, opettajan ja työntekijöiden välille. Kävimme
paljon poikien kanssa erilaisilla retkillä: teimme majoja, kiipeilimme puissa, kapu-
simme ylös rotkoja, pyydystimme kettuja pesistä, ongimme kaloja, poimimme syk-
syisin marjoja, uimme, meloimme ja soudimme ja teimme myös retkiä lähellä
sijaitseviin kaupunkeihin ja harrastimme monipuolista liikuntaa. Myös poikien
käyttäminen diskoissa kuului opettajan tehtäviin joinakin lauantai-iltoina. Tällai-
sella ohjatulla toiminnallisuudella havaitsin olevan myönteisiä vaikutuksia oppilai-
den keskittymiseen ja toimintaan koulussa. Asuntoloissa paljon ilmenevää oppilai-
den toisiaan kohtaan osoittamaa aggressiivisuutta ei ilmennyt paljoa koulussa. 

55.Haastatteluaineisto perhekodin johtajat 1999.
56.Suurten asuntoloiden tilalle muodostettiin lukuisia pienyksiköitä, perhekoteja ja perhehoito-osastoja.
Näissä yksiköissä oppilaita pyrittiin kasvattamaan ja hoitamaan mahdollisimman perheenomaisissa olo-
suhteissa, joissa koulukotihoitoa rasittavista, perinteiseen koulukotiin liittyvistä kielteisistä piirteistä on
pyritty tietoisesti pääsemään irti (Kaurala 1985, 94–95; katso myös Sosiaali- ja Terveysministeriö Sijais-
huollon pakkotoimityöryhmä muistio 1998:22, 25). Perhekotitoiminnan kehittäjänä olennaisella tavalla
voidaan pitää johtaja Seppo Salorantaa (Vainiokangas 1995, 123).
57.Vilppola 1977, oma muistelma.
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Koulukodissa opin myös uudenlaisen tavan tehdä kokonaisvaltaista hoito/oppi-
lashuoltotyötä nuorten kanssa. Yhteisissä säännöllisesti kokoontuvissa hoitopala-
vereissa oli läsnä mahdollisimman moni nuoren kanssa toimiva aikuinen.58 Myös
nuori itse oli aina läsnä näissä kokoontumisissa. Huomio kiinnitettiin nuoressa
tapahtuviin positiivisiin muutoksiin laitoksen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
Pyrittiin löytämään nuoren vahvat alueet. Näiden alueiden vahvistaminen lisäsi
nuoren itsetunnon lujittumista. Nuoren vahvojen alueiden löytäminen ja tunnista-
minen auttoi myös koko yhteisöä nuoren kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

Siirtyessäni 1980-luvun alussa yläasteen tarkkailuluokanopettajan virkaan
Oulun kaupungissa oli yläasteen tarkkailuluokat59 sijoitettu kaupungin viidelle ylä-
asteelle.60 Ala-asteen luokat toimivat keskitetysti Kajaanintullin erityiskoulussa. 

Oulun kaupungin perusasteen erityisopetuksen suunnitelman mukaan erityis-
opetusta annetaan oppilaalle, joka on siten vammautunut tai kehityksessään viiväs-
tynyt, ettei hän menesty peruskoulun muussa opetuksessa. Sitä annetaan myös
oppilaalle, joka tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi ei sopeudu peruskoulun
muuhun opetukseen. 61

Rehtori ilmoitti minulle tulevien oppilaiden opiskelupaikan koulussamme
yhteisessä palaverissa ala-asteen erityisluokanopettajan kanssa:

”Nämä pojat tulevat nyt yläasteelle seitsemännelle luokalle ja ovat olleet
useita vuosia erityiskoulussa. Heidät on erilaisten käyttäytymishäiriöiden takia
siirretty erityisopetukseen. He tarvitsevat isällistä otetta ja rajoja. Olen varan-
nut teille luokaksi talonmiehen entisen asunnon tuolta alakerrasta. Voit sisus-
taa ja muokata sen mieleiseksi. Poikien siirtopaperit ovat kansiliassa, jos niitä
tarvitset.”62 

58.”Kasvatusneuvotteluja pidettiin joka viikko. Tilaisuudessa olivat mukana johtaja, apulaisjohtaja, psy-
kologi, opettajat, ylihoitaja ja osaston hoitajat ja tarvittava ohjaaja… Jokainen poika pyrittiin käsittele-
mään kerran kuukaudessa.” (Vainiokangas 1995, 10–11).
59.”Kunnassa voi olla poikkeavien oppilaiden tarkkailuluokka tai- luokkia, jotka voidaan erityisestä
syystä muodostaa tarkkailukouluksi. Tarkkailuluokalle siirtää koululautakunta piirihallintoviranomai-
sen suostumuksella oppilaan, joka ei ole sopeutunut peruskouluun tai sitä korvaavaan oppikouluun ja
jota ei ole syytä siirtää muuhun erityisopetukseen. Siirtämistä ei saa tehdä neuvottelematta oppilaan
huoltajan kanssa ja, milloin se ilman kohtuutonta vaikeutta on mahdollista, suorittamatta oppilaan psy-
kologista ja tarvittaessa myös lääketieteellistä tutkimusta. Tarkkailuluokan oppilaan voi koululautakunta
piirihallintoviranomaisen suostumuksella ja oppilaan huoltajaa kuultuaan siirtää takaisin peruskouluun
tai sitä korvaavaan oppikouluun.” (Hinkkanen 1973.)
60.Ensimmäiset tarkkailuluokat perustettiin Helsinkiin vuonna 1939, Turkuun ja Jyväskylään 1942 ja
Tampereelle 1947 (Runsas 1991, 54). Vuoden 1962 syksyllä aloitti kaksi ensimmäistä tarkkailuluokkaa
Oulun kaupungissa Teuvo Pakkalan koulun tiloissa (Kansakoulun johtokunnan pöytäkirja. 5.5.1961.).
61.Oulun kaupungin erityisopetuksen suunnitelma 1985.
62.Vilppola 1982, oma muistelma.
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Näin evästi minua poikien ala-asteen erityisopettaja: ”Pojat ovat hieman vilkkaita,
ja heidän kanssaan pärjää, kun on toimintaa. Koulua he ovat oppineet käymään
säännönmukaisesti. Monella heistä on oppimisvaikeuksia”63 

Tämä säännönmukainen koulunkäynti jatkui myös yläasteella, ja poissaoloista
ei näiden oppilaiden kanssa tarvinnut paljolti kantaa huolta. Toisin oli ne ”kokka-
reet”, jotka siirtyivät yläasteen aikana oppilashuoltoryhmän ja kasvatusneuvolan
testausten jälkeen tarkkailuluokalle. Oppilaiden taustat ja tarinat olivat hyvin yksi-
löllisiä ja ainutlaatuisia. Esimerkiksi oppilaan tausta saattoi olla seuraavanlainen:

”Menin ----- yläasteelle ja tuli muita kuvioita mukaan, kun alko mopot ja naiset
kiinnostaan ja tuli ruvettua kapinaan opettajia kohtaan ja tuli kaikenlaisia huo-
mautuksia ja poistettiin luokasta kesken tunnin kun häirittiin muita ja rupes
meneen näin sille mallille. Sitte sain ensimmäisen mopon ja ei tullu käytyä kou-
luakaan, kun ajettiin vaan pitkin kaupunkia ja kotikin oli vähän semmonen ja
tämmönen kun isä ja äiti oli eronnut. Mä jäin isän luo asumaan ja isäkin oli aika
kova dokaamaan eikä ollut minkään näköisiä kotiintuloaikoja eikä mitään, saa-
tettiin ajella muiden samassa tilanteessa olevien kanssa pitkin öitä, kun sitte
taas ne joilla oli perhe kasassa niin ne tietenkin joutu menemään illalla ajoissa
kotiin. Tehtiin kaikenlaista ilkeyttä eikä sitä jaksanut koulunkaan mennä, kun
nukuttiin puolille päiville. Saatto olla, että isä potki ylös, että meehän kouluun,
mutta pantiin vaan vaatteet päälle ja menin kavereitten kotiin ja lähettiin kau-
pungille varastelemaan ja kauppoihin kiertelemään ja saatiin bensarahoja, käy-
tiin syömässä koulussa. Sitten tuli oltua poliisilaitoksellaki kuulusteluissa
rötöksistä ja tuli uhkailuja, että koulukotiin taikka nuorisokotiin ja se kai
palautti vähän järjestykseen, kun ei halunnu lähteä tuttujen jäljille niin tuli
vähän kouluhaluja. Tiesi sen, että paha paikka se on ja on mukavampi olla täällä
sivilissä. Yritystä ei kestänyt kuin jonkun aikaa niin homma oli samassa mal-
lissa ja alettiin tekemään ehdotuksia, kun kahdeksatta jo kävin toista kertaa, että
koulu vois tarkkailuluokalla onnistua paremmin. Sitte mä sanoinkin, että mikäs
siinä, että täällä onkin meikäläiselle liian tarkat normit ja tajus itteki, että muil-
lahan opiskelu vain vaikeutui, kun minä siellä sählään ja sählään… Liikunta ja
käsityöt oli ihan fiksu homma. Vapaa-aika meni jääkiekossa, 13-vuotiaaksi asti
pelasin edustusporukassa, mutta sen jälkeen tuli muuta ajateltavaa. Sitähän ei
tiedä, missä sitä pelais, jos olis ollu inspiraatiota eteenpäin. Kyllä mä hyväksyin
sen, että mulle esitettiin tarkkailuluokkasiirtoa, kun omat hommat olivat nor-
maalikoulussa sillä mallilla, että välitunnilla varastettiin autoja ja ajeltiin.” 64

Myös oppilaiden kasvu- ja perheolosuhteet olivat vaikeita, kuten alla olevista näyt-
teistä ilmenee:

63.Vilppola 1982, oma muistelma.
64.Tarkkailuoppilaani kertomus vuodelta 1985.
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”Me asuttiin silloin rivitalossa ja usein, kun äiti tuli onnikalla kotiin niin heti
pysäkin jälkeen se alko horjumaan ja kaatu, jollei ollu ketään mihin nojata. Ja
jos ei ollu ketään niin se konttas kotiin päin. Parikymmentä metriä kotiovelta
oli vähä ylämäkee ja siihen se joskus jäi… joskus kävin velipojan kans jelppi-
mässä ja kun saatiin äiti sisään niin se alko riiteleen isän kans ja eihän sitä jak-
sanu kuunnella. Lähettiin velipojan kans ulos, otettiin pari liimapurkkia varas-
tosta ja mentiin lepikkoon. Siitä tuli sitte hyvä olo, no semmonen vähä sekanen
mut ei tarvinnu yhtään miettiä mitään riitelyä ja tuntu, että onhan mulla yks
ystävä kumminkin, toi veli…”65 

”Kyseessä on __ -vuotias oululainen poika, jolla kasvu- ja kehitysolosuhteet
olleet monella tavalla vajavaiset ja riittämättömät. Tutkittavalla on hyvin vähän
sisäistä kykyä itsensä kunnioittamiseen ja itsensä huolehtimiseen. Hän tarvit-
see erityistä ja henkilökohtaista huolenpitoa ja suojelukasvatuksellisia olosuh-
teita selviytyäkseen peruskoulun vaatimuksista ja kyetäkseen oppimaan edel-
lytettäviä tietoja ja taitoja. Hänen kehitystään ja oppimistaan voidaan edesaut-
taa siirtämällä hänet pieneen ryhmään ja erityisopetuksen pariin. Lastenpsy-
kiatrisista lähtökohdista käsin pidän ---- siirtoa erityisopetukseen yksiselittei-
sesti perusteltuna.” 66

Oppilaiden siirtoperusteluissa 1980-luvulla suurin yksittäinen syy oli hyvin yleista-
solla määritelty käyttäytymishäiriö tai luvattomat poissaolot. Jos oppilaan käyttäy-
tymishäiriön diagnosointi oli vaikeaa, määriteltiin syyksi nuoren käytökseen kasva-
tusneuvolassa ”erityisen vaikea murrosiän kriisi”. Siirtoa esittävien koulujen ja psy-
kologien lausuntojen mukaan yleisimmin odotettiin pienen ryhmäkoon auttavan
oppilasta saamaan enemmän yksilöllistä huomiota ja opetusta tarkkailuluokalla.
Tällöin yhden aikuisen johdonmukaisen kasvatuskäytännön ja persoonan uskottiin
auttavan oppilaan kuntoutumisessa tarkkailuluokalla.67

2.1 Tarkkailuluokan pedagogiikkaa 1980-luvulla

Olivatpa käytöshäiriöiden syyt mitkä tahansa, oli paljon tärkeämpää löytää keinoja
ja menettelytapoja oppilaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja kasvattamiseen.

Aloittaessani työni yläasteella 1982 opin itse kantapään kautta, mitä merkitsee
olla yläasteella lehtorien joukossa opettaja, joka hoitaa ”rupusakkia” ja josta heidän
mukaan ei ole kuin haittaa ja vahinkoa muulle yläasteväelle. Tulin myös itse alkuun
leimatuksi poikieni kaltaiseksi, koska en ollut valmis ottamaan syytä poikien nis-

65.Tarkkailuoppilaani kertomus vuodelta 1985.
66.Lastenpsykiatrian erikoislääkärin lausunto 1987.
67.Katso myös Moberg 1985, 12; Kuorelahti 1996b, 75.
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kaan asioista, joita he eivät olleet tehneet.68 Tapanani oli aina selvittää koulussa sat-
tuneet kolttoset ja monesti syyllinen oli aivan muu kuin tarkkailuluokan poika tai
tyttö. Naispuolinen rehtori ja kanslisti olivat onneksi tukenani ja puolustamassa
minua yhdessä oppilaitteni kanssa. 

Kuten edellä kuvasin, olin poikakotiaikana tottunut hyvin kokonaisvaltaiseen
työskentelyyn oppilaiden asioiden hoidossa. Ehkä suurin ”shokki” oli huomata, että
yläasteella ei siihen aikaan ollut toimivia suhteita sosiaaliviranomaisiin tai kasva-
tusneuvolan psykologeihin. Myöskään oppilaiden siirtopapereihin liitetyt kasvatus-
neuvolassa suoritetut tutkimukset eivät antaneet aina riittäviä ohjeita ja menettely-
tapoja oppilaiden kanssa toimimiseen arkipäivän koulutilanteissa. Tämän vuoksi
itse aloin aktiivisesti lähestyä ja muodostaa omaa verkostoa poikien ja tyttöjen
muuhun elämään. Otin yhteyttä kasvatusneuvolan tai sairaalan tutkimuksia suorit-
taneisiin psykologeihin ja pitkällisten keskustelujen kautta sain paremman kuvan
oppilaitteni tutkimuksista. Myöskään oppilashuoltoryhmä ei ollut mitenkään kiin-
nostunut hoitamaan oppilaitteni asioita. Ne jäivät yksin minun vastuulleni.

Korostin jatkuvasti oppilailleni käyttäytymisen merkitystä ja opettelimme päi-
vittäin käytösasioita ja muita vaadittavia sosiaalisia taitoja. Yhteydet vanhempiin
suoritin menemällä poikien kotiin. Keskusteluissa vanhempien, lähinnä yksinhuol-
tajaäitien kanssa kahvikupin ääressä, korostin aina vanhemmuuden oikeuksia ja
merkitystä. Pyrin olemaan vanhempien tukena myös asioissa, jotka tavallaan eivät
olisi kuuluneet minulle, vaan sosiaalityöntekijöille. Vanhempien oli helpompi
puhua minulle ongelmistaan kuin muille viranomaisille. Hyvin pian monet van-
hemmat huomasivat lastensa kehityksessä edistystä ja samalla saivat itsekin vahvis-
tusta omalle vanhemmuudelleen. Yhteistyö vanhempien kanssa osoittautui myö-
hemminkin todella tärkeimmäksi yhteistyömuodoksi. Myös Seppovaara69 on
todennut esy-opettajan sitoutuvan jokaiseen oppilaaseen ja heidän perheisiinsä. 

Koulusta oli saatava oppilaille paikka, missä koetaan onnistumisia ja sinne on
miellyttävä tulla. Edellisestä koulusta muodostuneet negatiiviset kokemukset ja
entisen käyttäytymistavan poisoppimisessa olikin suuri työ. Luokka sisustettiin sii-
hen aikaan suosituilla julisteilla ja pojat hankkivat luokkaan kahvinkeittimen ja
matot. Itse toin luokkaan myös viherkasveja ja aluksi nämä ”rehut” ihmetyttivät
poikia, mutta pian niiden hoitamisesta ja kastelusta tuli luokan normaali rutiini.

68.Furlong (1985, 130–132) puhuu leimaamisteoriassa primaarista- (näkymättömästä) ja sekundaari-
poikkeavuudesta (näkyvästä). Hänen mukaansa leimaamiseksi tulemiseen vaikuttavat leimaavan käyt-
täytymisen toistuvuus, opettajan merkitys oppilaalle, leimaavan käyttäytymisen hyväksymisen laajuus.
Leimaamisen seurauksena oppilaan julkinen kuva muuttuu ja aiheuttaa pahimmillaan oppilaan hakeutu-
misen toisten samankaltaisten joukkoon. (Katso myös Mäkelä 1982.)
69.Seppovaara 1998, 75.
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Luokan siivouksesta huolehdimme itse, koska koulun siivoojat eivät suostuneet
tekemään ylimääräistä työtä mattojen puistelun myötä. Myös pulpetit olivat suu-
remmat luokassamme, jotta pystyimme työskentelemään kunnolla. Oppiaineet jak-
sottelin pieniin osiin ja vuorottelimme teoria-aineita liikunnan, käsitöiden, ja koti-
talouden kanssa päivittäin. Joitakin käsitöitä pyrimme myös jatkamaan kotiluokas-
samme. Onneksemme koulussamme oli kaksi liikuntasalia, joista toinen oli vähem-
mällä käytöllä keskellä päivää. Joskus työskentelimme myös välitunnit, jos jokin
asia oli kesken ja työvire sujui. Jokainen päivä sisälsi toiminnallisuutta, minkä pii-
rissä koettiin monenlaisia onnistumisen elämyksiä. Kuten oppilaani kuvaavat vuo-
delta 1989:

”Siinä mielessä se oli järkevää, että jos rupesi menemään opiskelusta mielen-
kiinto, niin lähettiin vaikka pelaamaan jalkapalloa tai voitiin käydä punttisa-
lilla tai urheilemassa, niin jaksoi taas paremmin keskittyä opiskeluun. Vielä
kun on tällaisia henkilöitä, joilla on vaikeuksia opiskelussa niin kyllä tää jous-
tavuus on ihan hyvä, sitä pitäis soveltaa normaaliluokillakin, vaikka siellä on
oppilaissakin nipottajia niin kyllä kai opiskelu niitäkin rassaa ja vaikka ne ei
sitä ilmaise ja sano. Tarkkailuluokalla on hyvä just se, että opetetaan pientä
ryhmää ja jokainen saa opetusta jokaisella tunnilla. Nurkkaan vetäytyjiä ei jää
silloin. Semmoset vedetään hommaan mukaan.”

”… Tää tarkkis on kyllä hyvä olemassa, se on murrosikäiselle sopiva paikka.
Muuten minäkin olisin poikakodissa. Se on semmonen joustava, on kaiken-
laista tekemistä. Oma luokka oli vähän kummaa sakkia, mutta se V oli kunnon
mies.”

”… Mulla ei pää kestä tällaista hommaa, että ollaan aina 45 minuuttia yhtä
hommaa. Oli ihan hyvä, että pääsi tuonne tarkkailuluokalle ja joustavampaan
kouluun. Yhtä paljon mä oon saanu tietoa reilun kahden vuoden tarkkisaikana
kuin koko muuna kouluaikana.”

Alkuun poikien ja tyttöjen humaani vastuuttaminen oli hyvin tärkeä, ja se vaati
tarkkaa johdonmukaisuutta. Tätä kuvaa hyvin erään oppilaani kuvaus vuodelta
1988:

”… Mut kun mä tulin__ niin sekä opettaja ja muu porukka osoitti mulle paik-
kani heti, eikä se ollut eturivissä niin kuin olin tottunu. Täällä mä olin vaan pik-
kutekijä ja ihan muut oli ne kuninkaat. Ja talon pasmat annettiin heti ensimmäi-
sen päivän aikana, suitset tulivat suuhun kerralla. … Täällä joutu ensimmäisen
kerran vastuuseen teoistaan. Heti kun tuli töpättyä, niin melkein aina seuraa-
valla tunnilla oli hirmu kuulustelu ja joutu kertoon oman osuutensa – ja muilla
oli hauskaa, kun eivät sillä kertaa olleet itse pinteessä. Kyllä täällä elämä sel-
kiytyi, ennen kaikkea vastuu omista teoista tuli eteen ja alko vähän miettiä mitä
milloinkin teki ja kenen nähden. Muuten mä hoidin koulun ihan tyydyttävästi.”
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Käytöstapojen muuttuessa voitiin tiukasta valvonnasta luopua hiljalleen. Oppilaat
olivat oppineet luottamaan opettajansa oikeudenmukaiseen kohteluun ja asiat tuli-
vat keskustellen hoidetuksi. Tilanne muuttui toiseksi, jos luokkaan oli pakko pal-
kata sijainen. Erään esy-oppilaani kuvaus vuodelta 1988:

”Sijaisten kanssa meillä oli lystiä. Oma opettaja oli jollain kurssilla ja silloin
tullutta sijaista me sanottiin Hiireksi. Me kerrottiin sille omat säännöt ja todet-
tiin, että jos meille aiot hillua niin me tehdään niin kuin edelliselle, pannaan
sidottuna täytettyjen eläinten kaappiin. Ei se hillunut yhtään, hikoili vaan ja
koetti jotain opetusta söpöttää. Kahden päivän päästä se pääsi pois, taisi olla
kiitollinen.”

Tai kun olin sairaana, soittivat oppilaani ja rehtori minulle kotiin:

”Pete täällä. Kuule, jos nää et nyy tuu kouluun, me ei tulla enää ollenkaan tai
me voijaan tappaa tuo sijainen, se on ihan kaheli. Me kestetään palijo ennem-
min sinua. Me tehhään ihan hiljaa töitä, sun ei tarvi puhua ollenkaan…Rehtori
jatkoi samaan puhelimeen: Kyllä pojat puhuvat Tuomo totta. Ei ole saatavilla
muita sijaisia ja minä jouduin panemaan hänet pois, koska pojat olivat ratketa
liitoksistaan. Hän ei ollut sopiva sijaiseksi. Yritä tulla huomenna vaikka vain
kahdeksi tunniksi, päästetään pojat sitten pois loppupäiväksi.” 70 

Yllä olevat lainaukset osoittavat myös sen tosiasian, että ns. vaikeasti kasvatetta-
villa nuorilla on lähes aina runsaasti kielteisiä koulukokemuksia ja suuria vaikeuk-
sia aikaisemmissa opettaja-oppilassuhteissa.71 Pienikin muutos turvallisessa tilan-
teessa aiheutti heti vanhaan käyttäytymismalliin turvautumisen. Havaintoni
mukaan tutun ja luotettavan aikuisen läheisyydessä omasta persoonastaan epä-
varma nuori saattoi tuntea itsensä varmemmaksi ja vahvemmaksi. 

Joidenkin nuorten käytös muuttui luokkatilanteissa mielestäni hyvinkin kum-
malliseksi. Joskus näytti, että pojat halusivat olla kuin pienet leikki-ikäiset lapset.
Heidän käytöksensä saattoi olla hyvinkin infantiilista ja vierasta ikätasonsa edellyt-
tämälle käytökselle. Samoja tilanteita jouduin kohtaamaan ollessamme poikien
kanssa retkillä ja yöpyessämme teltassa. Poikia piti esimerkiksi peitellä ja hyräile-
mällä vaivuttaa uneen. Luokassa oli tapana lukea hyvinkin nuorille lapsille tarkoi-
tettuja satuja. Koskaan pojat eivät itse pitäneet niitä lapsellisina, vaan kuuntelivat
niitä keskittyneesti. Monesti mietin, että heillä ei välttämättä ollut kokemusta tur-
vallisesta ja huolehtivasta aikuisesta.

70.Oma muistelma vuosi 1990
71.Katso myös Tervo 1993, 79; Seppovaara ja Jousi 1996, 116.
40



Edellä mainittuun poikien käytökseen tarjoaa minusta hyvän selitysmallin
Winnicottin ja Dockar- Drysdalen tutkimukset persoonallisuudeltaan puutteellisesti
integroituneista lapsista. Suomessa Tuovila72 on soveltanut Dockar-Drysdalen
kehittämää terapiamuotoa käyttäytymishäiriöisten lasten terapiassa. Tuovilan tutki-
muksen tarkoitus oli ns. koppahoitoterapiassa tarjota 8-11-vuotiaille käytöshäiriöi-
sille pojille korjaavia kokemuksia terapeutin ja lasten välisessä suhteessa. Terapi-
assa pojat saattoivat turvallisesti palata lapsuuden aikaiseen rajattuun regressioon.
Apuna oli jokaisella pojalla käytössä pyykkikori, joka sisälsi patjan, tyynyn ja huo-
van. Tutkimuksen päätulokseksi nousi, että koppahoitoterapialla voidaan tuottaa
primaarikokemusta ja sitä kautta edistää näiden poikien integroitumista ehyem-
miksi persooniksi.73

Oppilaiden tapojen ja käytöksen pikkuhiljaa muuttuessa vuoden 1985 jälkeen
kouluyhteisössä muutkin alkoivat huomata edistymistä ja oppilaita alettiin parem-
min hyväksyä mukaan koulun varsinaiseen toimintaan. Esy-luokan oppilaista tuli
koulun yksi positiivisesti erottuva luokka (esimerkiksi käyttäytymisen suhteen),
jonka oppilaat osallistuivat koulun muuhun toimintaan eri tapahtumien ja oppilas-
kunnan muodoissa. Kuitenkin muiden opettajien suhtautuminen oli pitkään hyvin
varautunutta. Myöskään moni yläasteen opettaja ei ymmärtänyt sitä, miksi oppi-
laani heti tottelivat minua, kun oli tullut jokin konfliktitilanne välitunnilla, ja minut
kutsuttiin apuun. Juttelu ja asioiden selvittäminen rauhallisella tavallisella äänellä
auttoi aina. Myöskään halukkuutta opettaa Esy-luokan oppilaita ei aineenopettajilla
ollut, vaikka siihen olisikin ollut mahdollisuus.

Tätä luokan sulauttamista (integroimista) normaalin yläasteen yhteyteen kesti
kolme vuotta 1982–1985. Se vaati äärimmäistä työtä ja sitkeyttä niin itseltä kuin
oppilailta. Toimiessaan se kuitenkin koettiin hyvinkin positiivisena ainakin oppilai-
den kannalta, kuten Lumme74 kuvaa:

”Yläasteen kouluun tulo oli riemuastuttava kokemus. Ne yläasteen ja lukion
tytöt! Tyttöjen kanssa tehtiin tuttavuutta aktiivisesti ja muiden luokkien poikien
kanssa oli jatkuva kisa tyttöjen suosiosta… Erityisluokan sijoittaminen yläas-
teen ja lukion yhteyteen on tavoiteltava ratkaisu. Koulussa näkyy tällöin laa-
jempi arvomaailma eikä erikoisempia päähänpistoja toteuteta harkitsematta.” 

72.Tuovila 1996.
73.Regressiolla (Tuovila 1996, 10) tarkoittaa paluuta varhaisemmalle kehitystasolle. Regressiosta käy-
tetään nimitystä rajattu, koska sillä on oma paikkansa ja aikansa. Regressioon ei houkutella, vaan tera-
pian elementit antavat siihen mahdollisuuden, jos lapsi niin haluaa. Regressiivisiä elementtejä koppa-
hoitoterapiassa olivat kopat, huovat, tyynyt, mehu, karkki, sadut ja kaikenlainen terapeuttinen huomio. 
74.Lumme 1995, 60.
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Erityisluokanopettajan työssä vuosina 1982–1991 suureksi ongelmaksi edelleen
nousivat oppilaiden vapaa-ajan ongelmat ja niiden ratkominen ja hoitaminen kou-
luaikana. Vaikka yhteydet vanhempiin toimivat hyvin, kohtasin jatkuvasti tilanteita,
joissa vanhemmat olisivat tarvinneet nopeasti apua arkipäivän kasvatustilanteisiin.
Ajan saaminen sosiaalityöntekijöiltä kahden viikon päästä oli liian myöhäistä
monessa tapauksessa. Opetuksen ohessa jouduin hoitamaan oppilaitteni kanssa
hyvin monia asioita, joita perinteisesti opettajilla ei ollut tapana tehdä. Jouduin
puuttumaan esimerkiksi oppilaiden vapaa-aikana tapahtuviin erilaisten päihteiden
käyttöön, perhevaikeuksien selvittämiseen, seurusteluongelmien muodostumiseen
eri kulttuurien välillä, oppilaiden rikosten selvittämiseen, koska kaikki ne vaikutti-
vat oppilaiden toimintaan kouluyhteisössä. Erityisluokanluokan opettajan roolini
sisälsi poliisin, terapeutin ja sosiaalityöntekijän tehtäviä. Työtäni voidaan kuvata
seuraavan metaforan omaisen lauseen avulla: ”Tässä roolissa pesin, puhdistin ja
ruokin öljyyn sotkeutuneen sorsanpoikasen päivän aikana ja illan tullen se sitten
tipahti samaan öljylätäkköön, mistä sen olin löytänyt”. Tässä roolissa ratkoimme
arkipäivän ongelmia ja samalla yritimme opiskella peruskoulun oppitavoitteita
muun koulun mukana. Oppilaiden vaikeudet aikaisemmissa kouluissa johtuivat
hyvin monista tekijöistä. Yksi vähemmälle huomiolle jäänyt asia oli oppimisvaike-
udet, jotka olivat tuoneet mukanaan oppilaiden käytöksen muuttumisen häiritse-
vään suuntaan. Opetussuunnitelmien tavoitteet muodostuivat ylivoimaisiksi saa-
vuttaa jokaisen oppilaan kohdalla. Niinpä ne oli reaalisesti suhteutettava oppilaiden
sen hetkiseen tilanteeseen. Joku oppilas tarvitsi runsaasti konkreettista apua ja
tukea selviytyäkseen näistä arkipäivän tilanteista, jotta ylipäätään koulunkäynti
mahdollistui hänen kohdallaan. Toinen oppilas tarvitsi runsaasti ohjausta esimer-
kiksi perustaitojen omaksumisessa, jotta hakeutuminen ammatilliseen jatkokoulu-
tukseen olisi edes ollut mahdollista.

Tarkkailuluokka-aikana vuosina 1982–1991 syntyi minulle tarve ratkaista
ongelmia ja suunnitella opetusta entistä kokonaisvaltaisemmalla ja oppilaiden
yksilöllisyyden huomioivalla tavalla. Olin havainnut teorian ja käytännön
vuorottelun helpottavan työskentelyä ja oppilaiden alhaisen itsetunnon kehit-
tymisen vahvempaan suuntaan työnteon/toiminnallisuuden avulla. Kuitenkin
perinteisen koulun toiminnassa mahdollisuudet toteuttaa esimerkiksi työtoimintaa
olivat aika rajalliset. Huomasin kuinka suuri merkitys oli sillä, että oppilaiden omat
tarpeet ja toiveet huomioitiin suunniteltaessa päivän opiskeluohjelmaa. Mikäli
nuoret itse pystyivät vaikuttamaan opiskelurytmiin, motivoi se heitä opiske-
luun. 
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Oppilasaines muuttui huomattavasti vaikeampaan suuntaan 1990-luvulla, mitä
se oli ollut 80-luvulla. Tämä näkyy myös tyttöoppilaan kuvauksesta vuodelta 1995:

”Mulla meni silloin tosi lujaa eli tosi huonosti. Viikonloppu oli tärkeintä mitä
elämässä oli ja tietenki, että oli jotain millä tulla humalaan…Perjantai kului
milloin missäkin ja tietysti perseet olalla. Yleensä seuraava aamu oli yllätyksiä
täynnä, ensin piti arvuutella missä oli ja miten oli sinne päätynyt. Joskus vaat-
teet, hiukset ja muut kamppeet olivat niin oksennuksessa, että itelläkin ihan
pahaa teki. Oli niin huono olo, että mieluiten joi yhden pullon vaikka olutta, jos
sattui olemaan…”

Oppilaiden ongelmien taustoista löytyi entistä voimakkaammin huumeet ja rikok-
set ja yleinen välinpitämättömyys elämästä. Myös tunne-elämän alueen ongelmien
lisääntyminen yhdessä muiden oireiden kanssa vaikeutti perinteisellä tavalla työs-
kentelyä jopa erityisluokalla. Myös koulutuksesta kieltäytyjien määrä oli kasvussa
ja entistä enemmän nuoria ikään kuin häipyi esy-luokkienkin ulottumattomiin ja
keskustelu syrjäytymisestä monimuotoisena virisi yhteiskunnassamme. 

2.2 Miksi joku syrjäytyy?

Syrjäytyminen ei ole uusi ilmiö. Sitä on ollut kaikkina aikoina yhteiskunnan eri
osa-alueilla. Alkuluvussa totesin lapsuuteni perheen olleen nykyisten määritelmien
pohjalta ainakin syrjäytymisuhan alainen. Vielä 1950-luvun lopulla syrjäytyminen
tai syrjäyttäminen oli ihmisille vieraita, eivätkä edellä mainitut käsitteet sisältäneet
yhteiskunnan kannalta mitään merkittävää painoarvoa. Silloin puhuttiin yleisellä
tasolla köyhyydestä tai huono-osaisuudesta. Tänä päivänä syrjäytyminen käsitteenä
liitetään moniin ilmiöihin mitä postmodernissa yhteiskunnassamme tapahtuu.
Käsitteeseen on liitetty huoli työttömistä, köyhistä, yksinäisyydestä ja sosiaalisten
sidosten puuttumisesta. Käsitteen alla on käyty keskustelua niin asunnottomuu-
desta, päihdeongelmista kuin itsemurhistakin75. En halua väheksyä syrjäytymiskä-
sitteen merkitystä eri yksilöiden tasolla vaan pikemminkin pelkään sen kulumista
yleiskeskustelussa, jolloin se menettää alkuperäisen merkityksensä. Tämän vuoksi
olisikin termin käytössä oltava tarkka ja määriteltävä sen yhteys aina täsmällisesti
suhteessa siihen ilmiöön mitä tutkitaan.76 Järvinen ja Jahnukainen77 toteavatkin
syrjäytymisen käsitteen kärsineen inflaation sekä myös sekoittuneen muihin sitä

75.Helne & Karisto 1992, 517. Katso myös Järvinen & Jahnukainen 2001, 125–126, 129.
76.Vrt. Heinonen ym. 1986, 176–177; Helne 2002, 7.
77.Järvinen & Jahnukainen 2001, 125-126.
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lähellä oleviin käsitteisiin, kuten marginalisaatioon, alaluokkaistumiseen, köyhyy-
teen ja huono-osaisuuteen.

Syrjäytymisen käsite omaksuttiin suomalaiseen keskusteluun 1970-luvulla
ruotsalaisesta työmarkkinatutkimuksesta nimellä utslagning eli uloslyönti. Tällöin
kyseisessä muodossa termillä viitattiin työelämän ulkopuolelle jäämiseen eli työt-
tömyyteen, työkyvyttömyyteen ja varhaiseen eläköitymiseen. Ennen syrjäytymis-
käsitteen läpilyöntiä yhteiskunnallisessa keskustelussa käytettiin käsitteitä
huono-osaisuus, marginaalisuus, alaluokka ja toiseus, suhteellinen deprivaatio.
Edellä mainitut käsitteet kuvaavat mielestäni näihin luokkiin määritettyjen ihmis-
ten suhdetta muuhun väestöön.

Myöhemmin nämä termit korvattiin termillä syrjäytyminen ja käsite laajennet-
tiin tarkoittamaan myös muita ulottuvuuksia kuin pelkästään työmarkkinoiden
ulkopuolelle joutuminen. Syrjäytymisen käsite on hyvin väljä. Sen käyttö on hyvin
laaja-alaista yhteiskunnallisessa keskustelussa. Entisen huono-osaisuus -käsitteen
ja köyhyyskäsitteen korvaaminen syrjäytymiskäsitteellä johtuu Helneen mukaan
siitä, että syrjäytymisen käsitteenä uskotaan paremmin kuvaavan nykyistä yhteis-
kunnallista todellisuutta verrattuna entiseen.78 

Siljander79 määrittelee syrjäytymisen seuraavasti:

 ”Syrjäytyminen voidaan nähdä huono-osaisuutena ja sosiaalisten ongelmien
kasautumisena, jolle on yksilön näkökulmasta tyypillistä moniongelmaisuus:
epäonnistuminen koulussa, perheessä, sosiaalisissa suhteissa, työmarkkinoilla
jne. Eräällä tavalla on kyseessä elämänhistoriallisesta prosessista, jossa eri vai-
heet seuraavat toisiaan ja muodostavat eräänlaisen noidankehän.” 

Raunio80 puolestaan on korostanut, että syrjäytyminen ei ole jokin tila, mihin yht-
äkkiä joudutaan, vaan tulos pidempiaikaisesta kehityksestä, missä sosiaaliset tekijät
muuttuvat yksilöllisiksi ongelmiksi.

78.Helne 2002, 77.
79.Siljander 1996, 8.
80.Raunio 1995, 99–101.
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Taulukko 1. Syrjäytymisen ja selviytymisen tikapuut.81

Syrjäytymistä voidaan tarkastella myös yksilön ja yhteiskunnan välisenä vuorovai-
kutusprosessina. Tällöin tarkastelun painopisteenä on tutkia niitä prosesseja joko
makro- tai mikrotasolla, jotka aiheuttavat poistoa, torjuntaa tai vetäytymistä yksilön
kohdalla. Taulukossa yksi (1) Lämsä kuvaa nuorten syrjäytymistä ja selviytymistä
tikapuumallin mukaan. Ääripäätä edustaa nuoren elämänhallinnan kyky ja täydel-
linen integraatio. Tällöin nuori pystyy käyttämään yleisopetuksen palveluita koh-
dallaan, ja hänen oletetaan selviytyvän hyvin elämässään. Toisen ääripään muodos-
taa täydellinen segregaatio, missä nuori on täysin muiden autettavissa ja eristyk-
sissä yhteiskunnasta. Koulussa pääpaino pitäisi olla Lämsän mukaan syrjäytymis-

Elämänhallinta Nuoren elämäntilanne Tavat vastata nuoren avun tarpeeseen

Selviytyminen Nuori tai perhe selviytyy omien 
voimavarojensa ja lähiyhteisöltä saamansa 
tuen turvin. Integraatio ja suhteellinen 
riippumattomuus

Yleiset palvelut

Karsiutuminen Lyhytaikaisiin ja vähäisiin 
hyvinvointipuutteisiin liittyvä tuen tarve, joka 
on usein yhteydessä elämänmuutoksiin

Kompensaatio= nuoren omien 
voima-varojen täydentäminen. 
Lyhytaikainen tai vähäinen tuki

Syrjäytymisvaara Nuoren elämäntilanteet, joihin liittyy 
lähiyhteisön ja/tai viranomaisten 
huolestuminen: onko nuori syystä tai toisesta 
vaarassa syrjäytyä normaalina pidettävästä 
kasvusta ja kehityksestä

Pedagogia= syrjäytyjiä ja 
syrjäytymis-vaarassa olevia on 
kasvatettava niin, että he eivät 
syrjäytyisi. Ohjaus ja neuvonta sekä 
niihin liittyvät avohuollon 
tukitoimenpiteet

Marginaalisuus Nuorella tai perheellä on sosiaalisia ongelmia, 
jotka ovat kasaantuneet tai pitkittyneet niin, 
että ne eivät ole hallittavissa. Ongelmat 
nuoren ja yhteisön suhteessa. Toiseus, 
itseleimaaminen.

Kontrolloiva pedagogia= Nuoren 
poikkeavaksi leimautuminen ja 
itse-määräämisoikeuden 
rajoittuminen. Nuoren ohjaus ja 
kontrolli. Erityistoimenpiteiden 
valmistelu.

Syrjäytyminen Avohuollon tukitoimenpiteiden 
riittämättömyys. Segregaatio ja riippuvuus 
yhteiskunnan tuesta. 

Erityispalvelut. Karitaatio= pysyvä 
kompensaatio ja täydellinen hoiva. 
Ongelman siirtäminen jonkun muun 
hoidettavaksi. Pudonneiden 
varastointi.

Uloslyönti

81.Lämsä 1999.
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vaarassa olevien nuorten pedagogisessa tukemisessa, jolloin vielä voidaan paljon
vaikuttaa nuoren elämänhallinnan kehittymiseen. 

Tutkittaessa syrjäytymistä olisi Lämsän82 mukaan olennaisempaa tarkastella
sitä rakennetta, jonka vuoksi erilaiset ongelmat voidaan sijoittaa syrjäytymisen
käsitteen alle kuin tarkastella vain syrjäytymiskäsitteen alle sijoitettujen ongelmien
eroja. 

Tarkasteltaessa syrjäytymistä laajemmin on syytä tutkia miten syrjäytymisen
käsite liittää yksilölliset hyvinvointiongelmat niihin yhteiskunnallisiin prosessei-
hin, jotka osaltaan tuottavat tai jopa ylläpitävät syrjäytymistä. Syrjäytymisellä on
aina omat yhteiskunnalliset taustatekijänsä.83 

Jyrkämä tarkasteli syrjäytymistä jo 1986 ulottuvuuksien kautta84. Hänen
mukaansa syrjäytyminen ilmenee eri ulottuvuuksien yhteisvaikutuksena. 

Syrjäytymistä voidaan tarkastella myös muutosprosessina, jonka voi aiheuttaa
yksilö itse, yhteiskunta tai näiden yhteisvaikutuksena syntynyt muuttunut elämän-
tilanne. Järvinen ja Jahnukainen85 kuvaavat syrjäytymistä prosessina viiden eri vai-
heen kautta
1. Ongelmia kotona ja koulussa
2. Epäonnistuminen koulussa, koulun keskeyttäminen
3. Heikko asema työmarkkinoilla
4. Taloudelliset ongelmat, riippuvuus yhteiskunnasta
5. Elämänhallinnan ongelmat; päihde- ja mielenterveysongelmat, rikollisuus86:

Lämsän87 mukaan yksilö syrjäytyy, koska on poikkeava ja ei kykene esim. vastaa-
maan normatiivisiin kehitystehtäviin, kilpailemaan koulutus- ja työpaikoista tai
sopeutumaan muutoksiin. Yhteiskunnan rakenteissa ja instituutioissa tapahtuvat
muutokset näyttävät hänen mukaansa vahvistavan yhteiskunnan polarisaatioita,
jakoa huono-osaisiin ja hyväosaisiin. Siljander88 on todennut, että syrjäytymisessä
on myös kyse yksilön ja yhteiskunnan välisestä ristiriidasta eikä ongelma jäännök-

82.Lämsä 1997.
83.Helne & Karisto 1992, 522–523.
84.Jyrkämän (1986, 40.) mukaan syrjäytyminen voi olla koulutuksellista, työmarkkinoilla tapahtuvaa,
sosiaalista, vallankäytöllistä ja normatiivista.
85.Järvinen ja Jahnukainen 2001.
86.Vrt. Takala 1992. (vaikeudet kotona, koulussa tai sosiaalisessa ympäristössä, koulutuksen keskeyttä-
minen ja alisuoriutuminen, huono työmarkkina-asema, täydellinen syrjäytyminen, kriminalisoituminen,
alkoholisoituminen, laitostuminen tai eristäminen yhteiskunnan ulkopuolelle)
87.Lämsä 1998.
88.Siljander 1996, 9.
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settä palaudu kumpaankaan. Myöskään Jyrkämän89 mukaan syrjäytymisessä ei ole
yksinomaan kysymys siitä, mitä ihmisellä on tai millainen hän on, vaan myös niistä
odotuksista, joita häneen kohdistetaan ja niistä mahdollisuuksista, joita hänelle tar-
jotaan yhteiskunnan eri areenoilla. Yksi tällainen mahdollisuus on koulutus.

Jotta syrjäytyminen tai syrjäytymisuhka ymmärretään oikein, on se aina tar-
kasti rajattava koskemaan tiettyjä tapahtumia, niin että sen alkuperäinen merkitys
tulee esille. Puhuttaessa puhtaasti kokonaisvaltaisesta syrjäytymisestä on sen täy-
tettävä seuraavat ehdot:

1. yksilön elämäntilanteessa tapahtuva negatiivinen muutos tai muutoksen
jälkeinen tila 

2. ongelmat kasautuvat ja pitkittyvät, niin etteivät ne ole hallittavissa
3. elämänhallinnan elementtien hämärtyminen ja siihen liittyvä vieraantumisen

kokeminen.90

4. syrjäytymisessä on aina kysymys yksilön ja yhteiskunnan  normijärjestelmän
välisestä kriisistä .91

Tämän tutkimuksen oletuksena on, että jos yksikin edellä mainituista ehdoista jää
täyttymättä, ei voida puhua syrjäytymisestä. Parempi olisi tällöin käyttää syrjäyty-
misvaara nimitystä.92 

2.2.1 Syrjäytymiskäsite suhteessa elämänhallintaan ja 
sosiaalipedagogiikkaan

“Matkalla kohti aikuisuutta kehittyvät minuus, identiteetti, tunne-elämä ja
ihmissuhteet. Ne ovat tasapainoisen elämän peruspilareita, mutta niihin liittyy
myös tasapainoa horjuttavia tekijöitä.”93 

Käsitettä elämänhallinta käytän tässä tutkimuksessa kuvaamaan nuoren persoonal-
lista olemusta ja toimintakykyä suhteessa itseen ja nuoren toimintaympäristöön.
Kuvion yksi (1) mukaan yksilön omat persoonalliset olemukset voivat aiheuttaa
syrjäytymisvaaran. Mikrotasolla tarkoitan nuoren fyysisten, psyykkisten ja sosiaa-
listen ominaisuuksien ja toimintojen muodostamaa kokonaisuutta, jonka pohjalta
nuori toimii, asettaa itselleen tavoitteita ja rakentaa omaa elämäänsä. Tämä lähes-

89.Jyrkämä 1986, 39.
90.Lehtonen ym. 1986, 3-4; Suikkanen 1990, 45.
91.Siljander 1996, 9.
92.Vrt. Lämsä 1998
93.Juntumaa 1997, 45.
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tymistapa noudattaa Rauhalan käsitystä ihmisen olemassaolon monitasoisuudesta;
tajunnallisuudesta, kehollisuudesta ja situationaalisuudesta94. Elämänhallintakäsite
on yksi tämän tutkimuksen keskeisiä yläkäsitteitä. Koko elämänkulkua voidaankin
tarkastella prosessina, jossa pyritään yhä parempaan elämänhallintaan. 

Elämänhallinnan puute voi sisältää monia syrjäytymistä edistäviä piirteitä. Elä-
mänhallinta on osa mikrotasoa, jossa mahdollistuu nuoren kyky kohdata vaikeuk-
sia, kriisejä ja epäonnistumisia sekä käsitellä näitä tilanteita elämässään. Kokemuk-
seni mukaan elämänhallinnan vaikeudet näkyvät nuorilla yleisenä välinpitämättö-
myytenä, aloitekyvyttömyytenä, heikkona itsetuntona, päihteiden väärinkäyttönä ja
ihmissuhdeongelmina. 

Elämänhallintakäsite tuli yhteiskuntatieteisiin symbolisen interaktionismin ja
Chigagon koulukunnan mukana 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Chiga-
gon koulukunta suuntasi mielenkiintonsa siirtolaisten ongelmiin ja vaikeuksiin.
Yksi koulukunnan edustaja William I. Thomas piti tärkeänä siirtolaisten kykyä
osallistua amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja oman elämänsä hallitsemiseen. Tho-
mas korosti elämänhallinnan käsitettä ja merkitystä.95 Käsitteellä on yhtymäkohtia
yhteiskuntatieteellisen hyvinvointiproblematiikan ja psykologisen perinteen
kanssa96. 

Elämänhallinnan käsite on kuulunut suomalaiseen tiedekeskusteluun lyhyeh-
kön ajan, ja vasta 1990-luvulla sen käyttö on alkanut kasvaa eri tieteenaloilla, kuten
kasvatus- ja sosiaalitietsissä97. 

Laajimmillaan elämänhallinta voi tarkoittaa elämän ja elämäntilanteiden hal-
lintaa tai pyrkimystä siihen. Hallinnan tavoittelu on sosialisaation tulosta; henkilö-
kohtaisen kontrollin saavuttamista ja ylläpitämistä arvostetaan kulttuurissamme.
Inhimillinen toiminta halutaan selittää yksilön valintojen tulokseksi.98 Järvikos-
ken99 mielestä pyrkimys elämänkulun hallintaan määrää olennaisella tavalla ihmi-
sen toimintaa silloin, kun ihminen asettaa itselleen tavoitteita ja pyrkii toteuttamaan
niitä.

Elämänhallintakyvyllä tarkoitetaan myös ihmisen tarkoituksenmukaisia voi-
mavaroja ja hyvää itsetuntoa. Käyttämällä voimavarojaan ihminen kykenee ohjaa-
maan elämäänsä omia tarpeitaan ja tavoitteitaan tyydyttävällä tavalla. Hallitessaan
elämäänsä luo se ihmisille turvallisuuden ja tyytyväisyyden tunteen. Tällöin ihmi-

94.Rauhala 1986.
95.Thomas 1969, 271.
96.Riihinen 1996, 16–18.
97.Järvikoski 1996, 35.
98.Peterson 1993, 3-4.
99.Järvikoski 1994, 98.
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nen luottaa omaan kykyynsä ratkoa sosiaalisesta todellisuudesta nousevia ongel-
mia.100 Elämänhallintaa voidaan tarkastella yksilötasolla: millaiset toimintatavat,
tavoitteet ja merkitykset ratkaisevat arkielämän toimintasisällöt, joiden varassa
elämä jäsentyy, tai millaisia mahdollisuuksia yksilöllä on persoonalliseen elämän-
hallintaan101. Elämänhallinnan synonyyminä voidaan käyttää myös käsitettä kohe-
renssin tunne, joka on Antonovskyn mukaan elämänhallintaa määrittävä tekijä.
Koherenssin taustalla ovat sekä ulkoiset että sisäiset tunteet ja odotukset. Yksilön
elämänhallinnassa tapahtuvat muutokset periytyvät sosiaalisesti hänen elämänko-
kemuksistaan.102 Antonovskyn mukaan elämänhallinnan perusolemus on sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa, jonka ihmiset kokevat eri tavoin. Antonovsky jaottelee
kokemukset kolmeen luokkaan: historiallis-universaaleihin, kontekstuaalisiin ja
välittömiin kokemuksiin. Hänen mielestä on tärkeää tarkastella sitä prosessia,
miten ihmisyksilö selviää oman elämänsä tapahtumista. Välttämättä ihmisille tär-
keät odotukset ja unelmat eivät saavuta aina onnellista loppua. Elämäntaidon ja elä-
mänkulun tarkastelussa Antonovsky nostaa esille termin coping, jolla hän tarkoittaa
lähinnä selviytymistä.103 Folkman ja Lazarus104 puolestaan tarkoittivat copingilla
“kognitiivisia ja käyttäytymisenä ilmeneviä ponnistuksia, joiden avulla hallitaan,
siedetään tai vähennetään ulkoisia ja sisäisiä vaatimuksia sekä niiden välisiä risti-
riitoja. Koherenssi puolestaan merkitsee yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta tai reaa-
lisuutta.105 

Myöhemmin Antonovsky selitti koherenssin järkevyydeksi, ymmärrettävyy-
deksi ja mukautuvuudeksi. Ymmärrettävyydellä hän tarkoitti yksilön kykyä koh-
data tulevaisuuden tapahtumat ennustettavissa olevalla tavalla ilman erityisiä yllä-
tyksiä. Mukautuvuus oli henkinen alue, jossa yksilö tajusi resurssien olevan hänen
määräämisvallassaan. Järkevyys edusti yksilön elämässä tärkeää, haastavaa ja ter-
vetullutta elämän aluetta.106 

Roos107 kuvaa elämänhallintaa vahvaksi suojaksi ulkoa päin tulevia mullistuk-
sia ja katastrofeja vastaan, sekä toisaalta mahdollisuutta ja intressiä itse muuttaa
elämää haluttuihin suuntiin. Roos teki elämänhallintakäsitteen kasijakoisuuden
tunnetuksi. Hän puhui ulkoisesta ja sisäisestä elämänhallinnasta. Ulkoisesta elä-
mänhallinnasta on kyse silloin, kun ihminen pystyy suurin piirtein ohjaamaan oman

100.Ks. Bäckman & Söderqvist 1988.
101.Aphonen 1984, 10.
102.Merenheimo 1995, 38.
103.Atonovsky 1985, 83 ja 123.
104.Folkman & Lazarus 1980, 223.
105.Atonovsky 1985, 123–127.
106.Atonovsky, Merenheimon 1995, 42–43 mukaan. 
107.Roos 1988, 132.
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elämänsä kulkua ilman, että siihen olisivat vaikuttaneet kovin monet hänestä itses-
tään riippumattomat tekijät. Ulkoiseen elämänhallintaan vaikuttavat sukupolvi,
sukupuoli, koulutus ja ammatti. Olla aineellisesti ja henkisesti turvatussa asemassa
on ulkoista elämänhallintaa.108 Sisäinen elämänhallinta on kykyä sopeutua, katsoa
asioita parhain päin. Sen oppiminen alkaa jo lapsuudessa109. Sisäinen elämänhal-
linta koskee paljolti yksilön itsehallintaa, jonka lopputuloksena on sopeutuminen
muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Koska itsehallinnassa on paljolti kyse tajunnal-
lisesta prosessista, on sen tukeminen vaikeampaa kuin ulkoisen elämänhallin-
nan.110 

Kuvio 1. Elämänhallinta, syrjäytymisvaara ja syrjäytyminen sekä niiden alakäsitteet.111 

Kuviossa yksi (1) kuvataan sitä kokonaisuutta miten elämänhallinta ja syrjäytymi-
nen liittyvät yksilöllisiin eroihin syrjäytymisen asteessa. Elämänhallinta tai sen
puuttuminen lyö leimansa yksilön koko elämään. Mikäli ongelmia esiintyy sisäisen
elämänhallinnan alueella, merkitsee se syrjäytymisvaraa.112 Myös turvallisuus ja
elämänhallinta käsitteinä liittyvät toisiinsa. Elämänhallinnan puute yleensä lisää
turvattomuutta ja päinvastoin.113 Sisäinen ja ulkoinen elämänhallinta tarvitsevat
erilaisia tuen muotoja. Ulkoisen elämänhallinnan resurssit ovat helpommin tunnis-
tettavia, ja ne ovat useasti myös virallisen sosiaaliturvan avun kohteena.114 Elämän-
hallintaa voidaan tarkastella myös avuttomuuden käsitteen avulla. Avuttomuus on
kyvyttömyyttä hallita elämäntilanteita, esimerkiksi riskejä, joita ihminen kokee elä-

108.Roos 1988, 206–207.
109.Ibid. 207.
110.Rusanen 1996, 78.
111.Lämsä 1998, 15, Svedberg 1994 mukaillen.
112.Rusanen 1996, 206–208.
113.Vrt. Virtanen 1995, 22.
114.Rusanen 1996, 77–78.

Elämänhallinta   Syrjäytymisvaara Syrjäytyminen

Hyvinvointi Riskit Huono-osaisuus
Kulttuurinen suorituskyky Hyvinvointipuutteet Marginaalisuus, toiseus
Turvallisuus Köyhyys
Elintaso Turvattomuus
Työ- ja toimintakyky Sosiaalinen deprivaatio

Avuttomuus
Poikkeavuus
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mässään. Avuttomuus voi olla ulkoista, esimerkiksi fyysisistä tekijöistä johtuvaa.
Sisäinen avuttomuus on puutteellista kykyä kohdata ja käsitellä tunnetasolla vai-
keita ongelmia. Myös sosiaalinen avuttomuus (kyvyttömyys selviytyä ihmissuh-
teissa ja yhteiskunnassa) on mielestäni elämänhallintaa vaikeuttava asia.115 

Fermosa116 määrittelee sosiaalipedagogiikan seuraavalla tavalla:

“…Sosiaalipedagogiikka keskittyy perustelemaan, osoittamaan oikeaksi ja
ymmärtämään (fundamenta, justifica y comprende), minkälainen on se norma-
tiivisuus, joka kulloinkin sopii parhaiten ehkäisemään kärsimystä sekä autta-
maan ja eheyttämään niitä ihmisiä, jotka elämänsä aikana joko voivat joutua
kohtaamaan tai kohtaavat puutteita sosialisaatiossa tai niiden perustarpeiden
tyydyttämisessä, joiden katsotaan kuuluvan inhimillisiin oikeuksiin.” 

Määritelmässään Fermosa perustelee mielestäni myös sosiaalipedagogisen ajattelu-
tavan ja toiminnan yritykseksi parantaa ihmisen elämänhallinnan taitoja. 

Sosiaalipedagogisessa ajattelussa sanat arki, subjektius ja elämänhallinta suun-
taavat huomion siihen reaaliseen maailmaan, jossa ihmiset elävät ja yrittävät eri-
laisten sosiaalisten ongelmien kanssa toteuttaa itseään ja omaa subjektiuttaan117.
Lapsuus- ja nuoruusiän sosiaalipedagogiikka käsittelee niitä lasten ja nuorten elä-
mänhallinnan ongelmia, joita esimerkiksi “tavallinen koulu” tai muut kasvatusins-
tituutiot eivät pysty käsittelemään. Yksilön varttuminen lapsesta nuoreksi nostaa
elämänhallinnan ja sosiaalisen integraation sosiaalipedagogisen työn keskeiseksi
päämääräksi.118 

Bönischin119 mukaan elämänhallinnan käsite ei pelkästään viittaa käyttäytymi-
sen normatiiviseen määrittelyyn vaan toimintakyvyn problematiikkaan. Tällöin
nuoriin kohdistuvan sosiaalipedagogisen toiminnan keskeisenä päämääränä on
oltava sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen ja sellaisen elämänhallintakyvyn
rakentaminen, joka luo edellytyksiä yksilön autonomialle. Elämänhallinnan lähtö-
kohtana ovat silloin lasten ja nuorten omat tarpeet ja niiden monipuolinen tukemi-
nen. Elämänhallinnan sosiaalipedagogisessa tukemisessa on tavoitteena, että nuoret
voisivat toteuttaa inhimillistä arvokkuutta ja inhimillisiä tarpeita sen eri muodoissa.
Olivatpa nämä tarpeet sitten fysiologisia perustarpeita (ravinto, lämpö, katto),
turvallisuuteen liittyviä tarpeita, rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeita,
sosiaalisen arvostuksen tarpeita (itsearvostus, menestys) tai itsensä toteutta-

115.Vrt. Niemelä 1993, 13–14.
116.Fermosa 1994, Kurjen (1996, 165) mukaan.
117.Hämäläinen ja Kurki 1997, 126.
118.Ibid. 136.
119.Bönisch 1992, 213–228.
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misen tarpeita, on kyse nuorten elämän laadusta. Tällöin nuorten elämänlaatu ja
arkipäivän elämänhallinta on sosiaalipedagogisen toiminnan päämääriä. Ei riitä se,
että nuoret tulevat toimeen oman arkipäivänsä kanssa, vaan että he samalla löytävät
uusia mahdollisuuksia parantaa elämisen laatua sosiaalipedagogisen toiminnan
myötävaikutuksella.120 

Työurani aikana olen kohdannut monia nuoria, joiden kiinnostus koulutukseen
ja oman elämän suunnitteluun on kadonnut. Näiltä nuorilta puuttuvat kokonaan har-
rastukset, haaveet ja unelmat tulevaisuudesta. Jos niitä on jonkun kohdalla ollut,
ovat ne olleet hyvin rajoittuneita ja epärealistisia. On ollut vaikeaa saada alemmuu-
dentuntoinen ja koulunkäyntiin kyllästynyt nuori edes unelmoimaan reaalisesti
omasta tulevaisuudestaan ja siellä piilevistä mahdollisuuksista. Tämä on aina
tapahtunut siinä arkisessa elämäntilanteessa ja todellisuudessa, jossa nuori elää toi-
veineen ja pelkoineen. Se on merkinnyt nuoren elämässä esim. syrjäytymisvaraa
aiheuttaviin mekanismeihin puuttumista.

Ihmisen olennaisin piirre on sosiaalisuus. Ihminen tulee tärkeäksi toisten mää-
rittämänä, heidän kauttaan.121 Joissakin tapauksissa yksilö syrjäytyy sosialisaation
kautta siten, että hänen persoonallisuutensa pikkuhiljaa kehittyessään saa instituu-
tioiden edesauttamana sellaisen pohjan, jolle nuoruudessa on hyvä viimeistellä epä-
onnistujan identiteetti.122 Valintoja tehdessään nuori muodostaa käsityksiä itses-
tään, kyvyistään ja menestyksestään. Tätä prosessia kuvataan identiteetin muodos-
tumisena. Identiteetti-käsite on monimerkityksinen. Sillä voidaan tarkoittaa ihmi-
sen käsitystä omasta itsestään ja sen pysyvyyttä, toisaalta samastumista johonkin
ryhmään ja erottautumista muista, yksilöllistymistä kulttuurissa ja muiden yksilöön
liittämiä ominaisuuksia. Muotonsa saatuaan identiteetti ohjaa myöhempää elämän
suunnittelua samankaltaisessa sosiaalisessa ympäristössä, missä se on kehitty-
nyt.123

Tutkimusten mukaan erilaisilla sosiaalisilla sidoksilla, esimerkiksi työ, koulu-
tus, perhe ja kaverit on keskeinen asema nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisproses-
sissa. Nuoret kiinnittyvät yhteiskuntaan työn ja koulutuksen kautta ja sosiaalisilla
suhteilla on vaikutusta muun muassa siihen, millaisiin yhteiskunnallisiin asemiin
nuoret lopulta päätyvät124.

120.Vrt. Hämäläinen-Kurki 1997, 191.
121.Siljander 2002, 44.
122.Vrt. Nurmi ym. 1992.
123.Siljander 2002, 47–49.
124.Kivinen & Rinne 1995; Nyyssölä 1994.
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2.2.2 Koulutuksellinen syrjäytyminen

Koulutuksellinen syrjäytyminen on yksi tämän tutkimuksen keskeinen käsite ja
tuomontupalaiset oppilaat selittävät syrjäytymisvaaraan liittyviä ilmiöitä oman
kokemuksensa kautta. Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena on erityisesti kou-
lutuksesta syrjäytyminen ja rajaankin syrjäytymiskäsitteen tarkoittamaan juuri sitä
tästä eteenpäin.

Edellisissä luvuissa olen kuvannut syrjäytymisen määrittelyn vaikeutta eri tut-
kijoiden näkökulmista yleisellä tasolla. Seuraavaksi pyrin tarkemmin tarkastele-
maan koulutuksellista syrjäytymistä.

Mielenkiinto koulutuksesta syrjäytymiseen niin kansainvälisellä kuin kansalli-
sella tasolla on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Itse asiassa opintojen kes-
keyttäjät ovat olleet jo yli 50 vuotta tutkimuskohteina eri maissa ja varsinaista drop
out-tukimusta pidetään yhdysvaltalaisena ilmiönä. Lamb ja Rumberger esimerkiksi
raportoivat lukion (High School) keskeyttämiseen liityvää problematiikkaa Yhdys-
valloissa ja Australiassa. Tutkimus suoritettiin kohortti-tutkimuksena molemmissa
maissa. (kohortit Yhdysvalloissa ja Australiasta vuodelta 1988) Tulokset osoittivat,
että lukion keskeyttämisprosentti molemmissa maissa oli miltei sama – Austra-
liassa 21 % ja Yhdysvalloissa 22 %. Tutkimuksesta kävi myös ilmi se, että keskeyt-
täminen oli yleisempää niillä nuorilla, jotka kuuluivat alempaan sosiaaliluokkaan ja
jotka olivat yleisissä tai hallituksen ylläpitämissä kouluissa. Riski keskeyttää kou-
lutus oli suurempi myös nuorilla, joilla oli heikko suoritustaso. Selkein ero maiden
välillä löytyi siitä, että australialaiset koulupudokkaat hakeutuvat amerikkalaisia
paremmin erilaisiin täydentäviin koulutusohjelmiin keskeyttämisen jälkeen.125

McMillen mukaan keskeyttämisestä oppikoulussa on tullut Pohjois-Amerikassa
suuri ongelma. Vuodesta 1990 lähtien noin 20 % 16–24-vuotiaista on luokiteltu
keskeyttäjiksi, koska he eivät ole kirjoilla kouluissa ja eivät suorita koulutusta lop-
puun.126 Vitaro et al. raportoivat omassa tutkimuksessaan koulutuksen keskeyttä-
mistä Kanadassa. Heidän mukaan keskeyttäminen vuodesta 1990 lähtien on ollut
Kanadassa Yhdysvaltoja yleisempää 36 %. Kanadalaisten poikien keskeyttämis-
prosentti vaihtelee välillä 32–42 %. Keskeyttämisprosentti jää korkeaksi siitäkin
huolimatta, vaikka 10 % keskeyttäneistä suorittaa koulutuksen loppuun 20 ikävuo-
teen mennessä.127 Koulun keskeyttäviä oppilaita Englannissa arvioitiin olevan
1990-luvun alussa noin 12 500. Pysyvästi koulutuksen keskeyttää heistä arviolta

125.Lamb & Rumberger 1999 11–41.
126.McMillen et al. 1993.
127.Vitaro et al. 2001, 401–413.
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noin 10 000 oppilasta vuositasolla.128 Dunn et al. mukaan, koulun keskeyttämisellä
on suuria taloudellisia, sosiaalisia ja yksilön hyvinvointiin liittyviä seurauksia
Yhdysvalloissa. Arviot koulun keskeyttämisen aiheuttamasta kansallisesta kustan-
nuksesta vaihtelevat 60–228 miljoonaan dollariin vuodessa. Yhdysvalloissa oli
syksyllä 2000 3,8 miljoonaa 16–24-vuotiasta, joilla oli lukio-opintoja vastaavat
opinnot suorittamatta.129 Erityisen suureksi keskeyttäminen kohosi niillä nuorilla,
joilla oli oppimisvaikeuksia, 27,6 %, ja tunne-elämän häiriöitä, 51, 4 %130.

Verrattaessa eri maiden keskeyttämistutkimuksia suomalaisiin, ei se ole aivan
ongelmatonta johtuen eri maiden koulutusjärjestelmien erilaisuudesta. Ensimmäi-
set suomalaiset keskeyttämistutkimukset ilmestyivät jo 1960-luvun lopulla.131

Suomessa keskusteluun on otettu termi koulupudokas, jolla on haluttu liittää syrjäy-
tymiskeskustelu tarkastelemaan koulun liittyvää problematiikkaa.132 Tässä tutki-
muksessa koulutuksellista syrjäytymistä tarkastellaan suomalaisen koulutusjärjes-
telmän kautta, jossa painopiste suuntautuu oululaisten oppilaiden subjektiivisiin
koulukokemuksiin, pulmatekijöihin ja niihin liittyviin ilmiöihin.

Koulun merkitys nuoren tulevalle elämälle on hyvin tärkeä. Koulun tulisi antaa
jokaiselle oppilaalle eväät tulevaisuutta varten. Yhteiskunnan velvoitteena on huo-
lehtia siitä, että koulut toimivat hyvin. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella, miksi
koulunkäynnistä tulee joillekin oppilaille epämiellyttävää ja vaikeaa. 

Suomessa on aina arvostettu koulutusta, sillä nuoruudessa hankittu ammatti-
taito sekä sosiaaliset ja kulttuuriset taidot määrittävät niitä kehittymisen edellytyk-
siä, joita ihmisellä on yhteiskunnallisena toimijana133. Näin ainakin ajatellaan
yhteiskunnassamme yleisellä tasolla. Kuitenkaan nuoret itse eivät ole valmiita toi-
mimaan yhteiskunnan odotusten mukaisesti. He eivät välttämättä ole itse motivoi-
tuneita menestymään niissä instituutioissa, joita yhteiskunta heitä varten ylläpi-
tää.134 

Massamuotoisuus, formaali luokkamuotoinen kasvoista-kasvoihin -opetus,
oppivelvollisuus ja pitkä koko lapsuuden ja nuoruuden läpäisevä koulutusputki
ovat modernin normaalipalkkatyön yhteiskunnan koululaitoksen normeja135. Onko
koulutuksesta tullut jopa riski-investointi? Voidaanko olettaa, että koulutus luo nuo-

128.Cooper 2002.
129.Dunn et al.2004, 314- 315.
130.U.S.Department of Education 2003.
131.Komonen 2001, 45–50.
132.Ihatsu (1994, 72.) tuo esille myös englanninkieliset termit academically marginal youth, persistent
non-attendance, suspension, educationally- at – risk ja koulupudokas.
133.Vrt. Rinne 1997, 457.
134.Puuronen 1998.
135.Rinne 1997, 457.
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relle harhoja traditioiden kestävyydestä ja turhia odotuksia edessä olevista ja saa-
vutettavissa olevista uravalinnoista? 

Laakson136 mukaan koulu toimii välittäjänä kodin ja työmarkkinoiden välillä.
Normaalisti koulusta suoriutuneista tulee työkyvyn, työhalun ja pätevyyden
mukaan kerroksittain kvalifioitunutta työvoimaa. He valitsevat ammattikoulun,
lukion tai jonkin muun koulutusmahdollisuuden. Joillekin opiskelijoille jäävät kou-
luvalmiudet niin heikoiksi, etteivät he edes hakeudu mihinkään toisen asteen kou-
lutukseen peruskoulun jälkeen. Työn saaminen ilman ammattikoulutusta on nyky-
ään lähes mahdotonta. Kouluttamattomilla on valittavana huonosti palkattu hantti-
homma tai toimeentulotuki.137 Monet valitsevat mieluummin toimeentulotuen ja
sen mukana vapauden – ja syrjäytyvät yhä kauemmaksi työelämästä.138 

Koulutuspolitiikan yksi päämäärä on ollut istuttaa nuori paikoilleen yhteiskun-
taan erilaisilla koulutustutkinnoilla. Husen139varoittaa niistä riskeistä, mitkä liitty-
vät pidentyneen koulutustien myötä syntyneeseen tilanteeseen puhuttaessa koulu-
tuksesta ja syrjäytymisestä. Husen pitää syrjäytymisriskiä nykyisiä arvioita suu-
rempana; viidennes ikäluokasta syrjäytyy kouluvuosien vieriessä vallitsevan kult-
tuurin normittamasta elämäntavasta. 

Tutkimusten mukaan yläaste osoittautuu monen nuoren kohdalla ongelmalli-
seksi koulumuodoksi. Erityisen vaikeaksi se osoittautuu erityisluokkien nuorille,
joilla on alhainen kognitiivinen ja sosiaalinen osaaminen.140 Syrjäytymässä oleva
nuori kokee koulussa epäonnistumisia, jolloin seurauksena on heikko koulumenes-
tys tai pahimmassa tapauksessa koulun keskeyttäminen.141 

Laajuudessaan peruskoulun keskeyttäminen ei tilastojen valossa ole Suomessa
läheskään niin suuri ongelma kuten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa tai Australi-
assa. Opetushallituksen tilastojen valossa noin 207 oppilasta lopettaa peruskoulun
kesken vuosittain kuten taulukko kaksi (2) osoittaa vuosilta 1995–2004. 

136.Laakso 1994.
137.Katso Järvinen 1999, 189.; Käyhkö & Kurkko 1998, 15–20.; Nuorisobarometri 1. 1997, 8-9.
138.Laakso 1994, 8-9.
139.Husen 1995, 68–75.
140.Kuula 2000; Kivirauma 1995; Tervo 1993; Liimatainen & Lamberg et al.1996, Kuorelahti 1994.
141.Suomessa jää koulutuksen ulkopuolelle huomattavasti vähäisempi joukko oppilaita kuin Euroopan
muissa maissa. Kuitenkin suhteutettuna Suomen väkilukuun on pienikin keskeyttäjien määrä aina huo-
lestuttavaa. (Oskardottir 1995.)
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Taulukko 2. Oppivelvollisuusiän ohittaneet ja erotodistuksen saaneet/ilman erotodis-
tusta jääneet 1995–2004.142

Vaikka totaalinen keskeyttäminen ei tilastojen valossa ole merkittävä, peruskou-
lussa 15–20 % oppilaista ei saavuta oppitavoitteita143. Kilpailu koulutuspaikoista
tai menestyksestä voi olla joillekin nuorille kestämätöntä. Epäonnistuminen on tul-
lut seurauksiltaan entistä peruuttamattomammaksi. Huonosti suoritetusta oppimis-
tilanteesta seuraa epäonnistuminen ja turhautuminen. Tämän kehityksen toistumi-
nen synnyttää negatiivisten seurausten kehän.144 Koulunkäynnin epäsäännöllisyys,
keskeyttäminen ja alisuoriutuminen ovat aina askeleita tässä negatiivisesti suuntau-
tuvassa kehityksessä.

Huonoista tuloksista koulussa ja aikaisemmista elämänkokemuksista johtuva
huono itsetunto on yleinen syy, jonka vuoksi nuori ei pärjää koulussa. Tämä saa
hänet kokemaan edelleen huonommuutta, joka voi näkyä vetäytymisenä tai häiriö-
käyttäytymisenä. Negatiiviset asiat kumuloituvat nuoren elämässä ja hän alkaa
väistämättä tuntea vastenmielisyyttä koulua kohtaan. Jatkuva epäonnistuminen joh-
taa yleiseen koulukielteisyyteen, jota Takala145 kutsuu kouluallergiaksi. Syrjäyty-
misvaarassa oleville opiskelijoille koulussa on tyypillistä poikkeava käyttäytymi-
nen.146 He voivat olla kiusattuja tai kiusaajia; häiriökäyttäytyviä jenginjohtajia tai
syrjään vetäytyviä alisuorittajia. Tietty opiskelija-aines valikoituu jo koulussa
vetäytyjiksi tai häiriköiksi, mikä johtaa poikkeavaksi leimautumiseen. Se taas vah-

vuosi tytöt pojat yhteensä

1995 18/32 53/53 71/85

1996 38/41 38/59 76/100

1997 18/26 27/64 45/90

1998 45/35 62/70 107/105

2000 31 /49 51 /75 82 /124

2001 33/61 59/70 92/131

2002 57/52 86/57 143/109

2003 79/45 79/53 158/98

2004 66/36 84/48 150/84

142.OPTI- tietokanta 1999, 2000, 2005.
143.Pirttiniemi (2000, 62.) puhuu sadoista oppilaista vuositasolla.
144.Laakso, 1994, 6; ks. myös Aho 1992.; ks. Nurmi et al. 1992.
145.Takala 1992.
146.Poikkeavuus voidaan määritellä yleisen mielipiteen tuomitsemaksi tai kontroloimaksi käyttäytymi-
seksi. Poikkeava toiminta herättää muissa yhteisön jäsenissä rankaisemisen tarpeen. Kemppisen (1997,
8-9) mukaan poikkeava henkilö ei usko ympärillään toimivaan järjestelmään ja ajattelutapaan ja kykyyn
ratkaista ilmeneviä ongelmia. Kinnusen (1992, 108) mukaan poikkeavan käyttäytymisen taustalla on pa-
haa oloa, joka purkautuu negatiivisella tavalla.
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vistaa nuoren entisestään heikkoa itsetuntoa ja syrjäytymiskehitys pahenee nuoren
uhmakkaan negatiivisen käyttäytymisen vuoksi. Yhteistyö aikuisten kanssa ei
onnistu; kouluun lähtemisen rima kasvaa.

Kouluallergia on oire nuoren vieraantumisesta ja syrjäytymisestä koulusta, sen
normeista sekä tavoitteista. Koulussa selviytyy helpommin, jos on taustaltaan ja
kulttuuriltaan yhteensopiva koulun kulttuurin kanssa. Koulukulttuurin vaatimalla
tavalla toimiminen on kaikkein vaikeinta syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle,
joka ei sopeudu helposti valtakulttuurin normeihin ja arvoihin147. Tämä sopeutu-
mattomuus voi nuoren kohdalla johtaa valikoitumisen rajoitetuille koulutusaloille,
ja ulkoisten ja sisäisten ongelmien kasautuessa nuori voi ajautua ulos yhteiskunnan
eri toiminnoista ja sosiaalisesta hyväksymisestä ja arvostuksesta.148 

 Lämsän tutkimuksen mukaan jätti vuosittain Oulussa 1990-luvun alussa kes-
kimäärin kaksi oppilaista peruskoulunsa kesken. Vuosina 1991–1996 jäi 13 oulu-
laista nuorta oppivelvollisuusiän ylitettyään vaille peruskoulun päästötodistusta.
Vuonna 1996 jätti 63 peruskoulunsa suorittanutta hakematta jatkokoulutukseen ja
78 oppilasta ei saanut yhteisvalinnassa haluamaansa koulutuspaikkaa. Vuonna
2005 jätti Oulussa 39 oppilasta hakematta jatkokoulutukseen ja näistä 20 oli erityis-
opetukseen siirrettyjä oppilaita.149 Lämsä arvioi jatkokoulutukseen pääsemättö-
myyden syyksi yleisen heikon koulumenestyksen näiden oppilaiden kohdalla.150

Pirttiniemen tutkimusten mukaan pojat kokevat koulun tyttöjä kielteisempänä paik-
kana ja saavat tyttöjä huonompia arvosanoja. Kielteiset koulukokemukset heijastu-
vat merkitsevästi myös jatkokoulutukseen hakeutumiseen poikien osalta.151 

 Yhteiskuntamme toimintakulttuuri korostaa pitkälle vietyä koulutuksellista ja
ammatillista osaamista. Koulutuksellinen syrjäytyminen jo peruskouluvaiheessa
edesauttaa nuorten kohdalla myöhempien valintojen rajoittumista ja mahdollisuutta
oman paikan löytämiseen yhteiskunnassamme. Selviytyäkseen yhteiskunnas-
samme nämä nuoret joutuvat turvautumaan jatkuvaan sosiaalitoimen tukeen. Nuo-
ren ajautuminen esimerkiksi epäsosiaaliseen elämäntapaan aiheuttaa merkittäviä
taloudellisia kuluja veronmaksajille152. Puuttumalla ajoissa koulutukselliseen syr-
jäytymiseen pystytään yksilön alkava syrjäytymiskehitys katkaisemaan ja hänellä
on ainakin paremmat mahdollisuudet integroitua yhteiskuntaamme.

147.Ulvinen 1993, 18–25.
148.Downes 1982, 26–27; Jyrkämä 1986, 40; Kivinen ym. 1985, 88; Lämsä 1996, 79; Rönkä 1997, 9-10.
149.Niittymäki 2005, 56.
150.Lämsä 1998, 95, 97, 102.
151.Pirttiniemi 2000, 99–104, 117.
152.Vrt. Kuure 2001.
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 Seuraavassa luvussa tarkastelen niitä koulun käytänteitä, jotka oman arkikokemuksen
mukaan aiheuttavat tiettyjä ongelmia koulutyössä. Nämä kokemukset ovat myös
vaikuttaneet voimakkaasti käyttämäni reaalipedagogisen toimintaprosessin
kehittymiseen erityisluokkaopetuksessa.

2.2.3 Opiskeluympäristö

Tässä tarkastelussa tarkoitan opiskeluympäristöllä sekä oppilaan fyysistä, psyyk-
kistä sekä sosiaalista oppimisympäristöä, jossa on monipuolinen mahdollisuus
hankkia ja prosessoida tietoa.

“Suomalainen peruskoulu tuottaa maailman parhaat lukijat ja tiedon valtatielle
rynnistetään monin toimin. Olemme pyrkineet vastaamaan osaamisen erilaisiin
kapeikkoihin ja suomalaisen ammattitaidon heikkouksiin. Helposti silloin kui-
tenkin haetaan osa-ongelmiin sektorivastauksia, jolloin kokonaisuus, ihminen
toimivana, tuntevana, tahtovana olentona saattaa unohtua. Tietokeskeinen kor-
keatasoinen osaaminen ja sen eri osa-alueisiin painottaminen on jättänyt pal-
jolti taka-alalle koulun tavoitteisiin keskeisenä sisältyvän tehtävän, lasten ja
nuorten tasapainoisen kasvun tukemisen. Opetushallituksen tekemän asenne-
kyselyn mukaan peruskoululaisten vanhemmat pitävät koulun tärkeimpänä
tehtävänä lapsen kasvattamisen tasapainoiseksi hyvän itsetunnon omaavaksi
yksilöksi. Samanaikaisesti vanhemmat ovat sitä mieltä, että nimenomaan
tämän tehtävän hoitamisessa koulu onnistuu heikoiten. Odotusten ja todellisuu-
den ristiriita on siis hurja.
Lasten ja nuorten mielenterveyden tila on Kansanterveyskertomus 1996
valossa heikko ja psyykkiset häiriöt ovat tavallisia. Alkoholin ja huumeiden
käyttö lisääntyy, koulussa viihtyminen on heikkoa, ja syrjäytymiskehitys alkaa
yhä varhaisemmassa elämänvaiheessa...”153 

Yllä oleva lainaus kiteyttää sitä problematiikkaa, mikä ilmeni 1990-luvulla koulu-
työssä.

Monen lapsen kohdalla koulunkäynnin aloitus on odotettu ja mielenpainuva
kokemus. Koulu on kivaa tai jännää, mutta ei vastenmielistä. Vuosien myötä kou-
lunkäynti alkaa toisista oppilaista tuntua hankalalta johtaen jopa avoimiin konflik-
teihin. Toisten kohdalla koulu menettää lumovoimansa jo kolmannella, toisten koh-
dalla vasta kuudennella luokalla tai yläasteen alkaessa. Ensimmäisten luokkien
aikainen myönteinen suhtautuminen muuttuu vähitellen kouluvuosien karttuessa
välinpitämättömyydeksi ja avoimeksi vastarinnaksi.154 Myös Almqvist155 toteaa

153.Heinonen, opetusministeri (Perheterapia 3/1997, 5.)
154.Kivirauma 1996, 59.
155.Almqvist 2000, 85.
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oppimismotivaation ja kiinnostuksen koulunkäyntiä kohtaan heikkenevän liian
monella oppilaalla liian paljon ja nopeasti. Hänen mukaansa koululla ei ole riittä-
västi voimavaroja soveltaa opetustaan oppilaiden yksilöllisten edellytysten mukai-
sesti. Tämä aiheuttaa joillekin oppilaille levottomuutta, turhautuneisuutta ja masen-
nusta. Tätä kuvastaa seuraava oppilaani kuvaus omasta kouluhistoriastaan vuodelta
1994:

”Minä, ala-asteella vielä tavallinen koulutyttö, istun nyt yläasteelaisena kir-
joittamassa itsestäni, miettimässä niitä kaikkia hetkiä, jotka olisin halunnut
tehdä toisin. Yläasteen eka vuotena kaikki romahti. Mä menetin ystävät, koulu
ei todellakaan kiinnostanut. Se ala-asteelaisena vielä hymyilevä ja onnellinen
pikkutyttö muuttui masentuneeksi, surulliseksi syystä, jota en tiedä. Mä aloin
lintsailemaan, aloin juomaan, polttamaan, mikään ei enää innostanu…”

Kouluympäristöjä voidaan tarkastella omana systeemisenä kokonaisuutena ja
osana laajempaa koulutusjärjestelmän kokonaisrakennetta. Koulutoiminnan raken-
teen muodostavat: oppilas, opettajat, vanhemmat, oppilashuollon kautta tulevat
yhteistyökumppanit, fyysinen kouluympäristö ja yhteiskunnallinen mekanismi,
jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja säätelevät toistensa toimintaa. Kouluun
vaikuttavat myös muut seikat, kuten koulupiirin sosioekonomiset olosuhteet ja
oppilaiden taustat. 156 Hendersson ja Rowen157 mukaan kouluympäristöön sisältyy
sekä fyysiset että psyykkiset tekijät. Näitä asioita on tutkittu paljon ja tutkimustu-
lokset ovat tuoneet paljon tietoa koulun toiminnasta, kouluissa vaikuttavista myy-
teistä, rituaaleista ja toimintamalleista, jotka vaikuttavat oppilaiden suhtautumiseen
koulunkäyntiin158. Kuitenkaan ne eivät ole yksiselitteisesti pystyneet vastaamaan
kysymykseen miksi koulu ei oppilaiden ja joidenkin opettajien mielestä tunnu ole-
van oikeaa “elämää”. Elämää, mikä monen oppilaan mielestä alkaa vasta iltapäivi-
sin ja viikonloppuisin.

Seuraavassa luvussa keskityn tarkastelemaan koulua fyysisenä että sosiokult-
tuurisena ympäristönä. Pyrin painottamaan tarkastelussani enemmän koulun fyy-
sistä toimintaympäristöä siitä syystä, että reaalipedagogisessa toimintaprosessissa
uudenlaisella fyysisellä opiskeluympäristöllä oletetaan olevan vaikutusta oppilai-
den erilaisen toiminnallisuuden mahdollistajana Tuomontupa-luokan toiminnassa. 

156.Almqvist 2000, 85.
157.Hendersson & Rowe 1998.
158.Hulkkonen ja Ikonen 1997, 39–40; Kääriäinen ja Rikkinen 1988, 4, 39–56.; Laine 1997; Pietarinen
1999; Kuula 2000; Pirttiniemi 2000.
59



Koulun fyysiseen ympäristöön sisältyy koulutie, koulurakennus, piha ja ympä-
röivät muut rakennukset.159 Ihatsun160 mukaan myös rakennuksen muoto, tilajär-
jestelyt, sisustus sekä näistä virittyvä tunnelma on huomioitava tarkasteltaessa kou-
lun fyysistä olemusta. Savolaisen161 mukaan fyysinen kouluympäristö vaikuttaa
oppilaaseen erilaisten altisteiden kautta (fysikaaliset, kemialliset ja biologiset) mie-
lihyväkokemuksina ja virikkeiden antajana. Mielestäni koulu fyysisenä ympäris-
tönä vaikuttaa oppilaan kokemus- ja kasvumaailmaan merkittävästi. Fyysistä
ympäristöä on aina tarkasteltava siinä suhteessa, miten siellä toimitaan ja miten eri
tilat kuvastavat ja mahdollistavat eri toimintoja yksilön kannalta.162 Myös Pietari-
sen163 mukaan fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin ihmisiin sekä suoraan että
välillisesti. Suoraan se vaikuttaa tilajärjestelyillä, muodoilla, väreillä ja sijainnilla,
jotka synnyttävät meissä erilaisia tunteita, elämyksiä ja kokemuksia. Välillisesti
fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin sosiaalisten prosessien kautta.

Kotimme sijaitsi Oulun kaupungin välittömässä läheisyydessä Oulujoen kun-
nan alueella. Muistan elävästi ne pelot ja tuskan, mikä liittyi koulun aloittami-
seen. Olin juonitellut viikon ajan äidilleni siitä, että en lähde kouluun. ... Kyllä
se Tuomo on niin, että sinun on kouluun mentävä. Kaikkien täytyy käydä kou-
lua. Siellä oppii ja saa uusia kavereita... Nämä kuitenkin kertoo meijän isästä
muillekin, vastasin. Sitten se rakennuski on niin iso, en mää löyäkään siellä sitä
luokkaa, siellä on niin monta kerrostaki...pojat sano että siellä haiseeki
pahalle...164 

Koulutilat ovat päivästä päivään sunnilleen samanlaisina ympärillämme; niihin ei
paljoa kiinnitetä huomiota, olivatpa ne minkälaiset tahansa. Tiloihin sopeudutaan ja
niihin sopeutetaan. Ihminen tulkitsee havaittua todellisuuttaan liittämällä siihen eri-
laisia merkityksiä aikaisemmista kokemuksistaan165. Jokaisella ihmisellä on omat
”suodattimet”, joiden lävitse hän rakentaa tätä ympäristöään. Tällöin on tärkeää
miten ympäristö esimerkiksi pystyy tarjoamaan eri kehitysvaiheessa oleville oppi-
laille virikkeitä. Ympäristön kokonaisilme vaikuttaa oppilaan käyttäytymiseen.

159.Kantola 1989,110.
160.Ihatsu 1992, 81–107.
161.Savolainen 2001, 32.
162.Koskenniemi & Hälinen (1978, 85–90.) toteavat ympäristön, jossa pyritään kasvatustavoitteiden
saavuttamiseen koostuvan koulukiinteistöstä eri tiloineen. Näitä tiloja ja niiden merkitystä koko kasva-
tustapahtumassa ei voi ohittaa. Esimerkiksi työhuone ja sen kalusteet eivät vain ole opiskelun teknisiä
välineitä.
163.Pietarinen 1999, 52–54.; katso myös Happonen 1992, 109-134.
164.Omakohtainen kokemus vuodelta 1959.
165.Puukari (1989, 30.) ja Rauste von Wright & von Wright (1997) pohtivat havaitsemisprosessia
”konstruktiivisena” toimintana, missä havaitsijan aktiivinen osuus havaintoprosessissa korostuu. Ha-
vainnot muuttuvat merkityksellisiksi, kun ne tulkitaan aiempien kokemusten muodostaman viitekehyk-
sen pohjalta.
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Esimerkiksi siisti, rauhallinen ympäristö koetaan turvallisena ja motivoivana, joka
lisää oppilaan mahdollisuutta positiiviseen kanssakäymiseen ja luovaan oppimi-
seen.166

Myös aistien herkkyys vaihtelee eri ihmisillä. Kukin kokee ympäristönsä etu-
päässä herkimpien aistien välityksellä167. Näköaisti on hallitsevin yksittäisistä ais-
teista ympäristömme havaitsemisprosessissa. Kuitenkin muut aistit ovat myös olen-
naisia kokonaisvaltaisen todellisuuselämyksen saavuttamisessa. Ääni- ja tuoksu-
maailma värittää kokemustamme hetken tilanteesta ja antaa aistitulle ympäristölle
luonnetta. Lämmön, kylmyyden, kosteuden ja tuulen tuntemukset liittyvät tärkeänä
osana kokonaisvaikutuksen ja elämyksellisen tunnelman tavoittamisessa.168 Myös
Skantzen169 tutkimusten mukaan oppilaat kokevat koulun fyysisen ympäristön eri
tavoin eri-ikäisinä. Yleensä ihmiset tulkitsevat ympäristöään vahvasti eri aistien
välityksellä. Liikkuminen ja fyysinen toiminnallisuus koulutiloissa vahvistaa oppi-
laiden kokemuksia ja tunteita koulutiloja kohtaan.

Muistoissani astun koulun tiloihin: pihalle, koulurakennukseen, luokkahuonee-
seen, vessaan, pukuhuoneisiin ja ruokalaan. Monilla meistä aikuisista on muistoja
koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Pystymmekö kuitenkaan näiden omakoh-
taisten muistojen avulla ymmärtämään ja tietämään mitä pienen koululaisen päässä
pyörii, kun hän ensi kertaa astuu koulun pihamaalle ja samalla joutuu kosketukseen
säädellystä elämänrytmistä, joka on sidottu aikaan, paikkaan ja tilaan!

Saavuimme kavereiden kanssa koulupihalle, jossa seisoi kolmikerroksinen
rapattu jyhkeän oloinen koulurakennus. Sitä ympäröivät tuuheat kuuset ja kor-
keat männyt... Ikkunoissa oli kaikissa samanlaiset verhot. Ulkohuonerakennus
oli puinen ja punainen. Metsän reunassa oli toinen kolmikerroksinen rakennus,
jossa asuivat opettajat ja jonka kellarikerroksessa sijaitsi puukäsityöluokka.
Katot olivat punaiset, muuten rakennukset olivat kellertävän värisiä. Raken-
nusten fyysinen olemus toi minulle juhlallisen ja vakaan mielikuvan koulusta...
hieman pelotti... Sisällä todella tuoksui. Mutta ei pahalle, kuten toiset olivat
kuvanneet. Koulussa tuoksui mieto vastalakatun puun tuoksu. Mikä ilmeisem-
min tuli kesällä lakatusta liikuntasalista. (Tähän tuoksuun olen törmännyt syk-
syisin monesti aloittaessani koulutyön eri kouluilla.) Luokka, johon jou-
duimme, oli siisti ja valoisa ja siellä tuoksuivat oppikirjat ja liitutaulu...170 

Koulun arkkitehtuuri kuvastaa ja muotouttaa hyvin pitkälti myös koulun ilmapiiriä.
Ennen kaikkea koulu jo fyysisenä ympäristönä saattaa muodostua esteeksi toisille

166.Matilainen 1992, 25–40.
167.Hautamäki 1987, 12.
168.Vrt. Heinämaa 1996; Varto 1995, 78–80.
169.Skantze 1989, 133–153.
170.Omakohtainen kokemus vuosilta 1959, 1978–80.
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oppilaille opintiellään. Happosen171 mukaan fyysinen ympäristö vaikuttaa ihmisiin
monin tavoin. Se määrää suoraa käyttäytymistä tai antaa mahdollisuuksia ja rajoi-
tuksia, joista ihmiset valikoivat. 

Omat ensimmäiset koulukokemukset ajoittuvat 50-luvun lopulle. Kuvaamani
koulurakennus oli rakennettu vuonna 1949 ja uudempi puoli otettiin käyttöön
1955.172 Koulu rakennuksena edusti tuona aikana pysyvyyttä, arvokkuutta ja säi-
lyttävää vaikutusta kuten edellä olevasta kuvauksestani ilmeni. Koulut rakennettiin
kirkonkylien keskeisimmälle paikalle. Rakennusmateriaalina oli usein tiili ja pin-
nassa rappaus.

Myös Stenforsin173 tutkimusten mukaan oppilaat mieltävät koulun fyysisen
olemuksen tärkeäksi tekijäksi. Viihtyvyys olisi toisissa kouluissa oppilaiden
mukaan korjattavissa pienillä asioilla. Savolaisen174 tutkimuksen mukaan oppilaat
kokevat fyysisessä kouluympäristössä erityisen hankalaksi luokkatilojen kalustuk-
sen ergonomian ja esimerkiksi säilytystilojen puutteen. Takkeja ei uskaltanut jättää
käytäville ja tavaroita piti kanniskella repussa koko päivän mukanaan. Tällä saattoi
Savolaisen mukaan olla merkitystä nuorten ryhdille sekä niska ja selkäkivuille.
Pihoilta saattoi puuttua lisäksi pyörätelineitä ja roskakoreja. Matthies175 toteaa
koulurakennusten viestittävän ulkoisella suoraviivaisuudellaan ja steriiliydellään
opetuksen sisällön mielikuvituksettomuutta. Tätä tukee myös Luoman176 havain-
not:

“Aluksi koulut rakennettiin kirkon näköiseksi, sitten seurasivat kasarmimaiset
rakennukset. Klassinen arkkitehtuuri oli tyypillistä 50-luvulla. Parikymmentä
vuotta sitten koulut alkoivat muistuttaa tehtaita ympäröivineen aitoineen...”

Koulurakennuksen ja tilojen vaikutus koulutoimintaan on siis hyvin determinoiva,
ja pääsääntöisesti kaikki koulun toiminta sulkeutuu luokkahuoneiden sisälle177.

171.Happonen 1998, 10–11.
172.Oulujoen Kirkonkylän Koulu aloitti toimintansa supistettuna kouluna syksyllä 1939 Ylä-Saarelan
talossa, jolloin luokkahuoneena toimi talon sali. Uusi koulutalo saatiin valmiiksi Oulujoen seurakunnan
lahjoittamalle tontille Sangintien varteen 26.11.1949. Samalle tontille rakennettiin uusi lisärakennus,
jonka vihkiäiset olivat 27.11.1955. (Koulun Ovi Auki, 7-12.)
173.Stenfors 1994, 73–75. Ks. myös Naukkarinen 1999, 29–30.
174.Savolainen 2001, 77–79.
175.Matthies 1990, 170.
176. Luoma 1990, 19–20.
177.Happonen 1998, 11 toteaa väitöskirjassaan fyysisestä ympäristöstä seuraavaa:“ Fyysinen ympäristö
vaikuttaa ihmiseen monin tavoin. Se voi määrätä suoraan käyttäytymistä (ympäristödeterminismi) tai
antaa mahdollisuuksia ja rajoituksia, joista ihminen valikoi (possibilismi). Ympäristö voi toimia myös
siten, että se ei määrää, vaan tarjoaa mahdollisuuksia niin, että toiset valinnat tulevat todennäköisem-
miksi kuin toiset tietyssä fyysisessä ympäristössä (propabalismi)... On kuitenkin huomioitava, että yksi-
lön käyttäytyminen tietyssä ympäristössä on riippuvaista sekä yksilöstä että ympäristöstä.”
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Kuulan tutkimus pyrki selvittämään yläasteikäisten nuorten kokemuksia fyysisestä
ympäristöstä. Tutkimuksissa esille nousivat nuorten huomiot tilojen vuorovaiku-
tusta estävänä tekijänä. Tilojen epäviihtyisyys passivoi lisäksi nuoria ja heikensi
heidän opiskelumotivaatiota.178 Tätä tukee myös arkkitehti Koiso-Kanttilan179

näkemys, jonka mukaan 50-luvun koulusuunnitteluratkaisut eivät tukeneet koulun
muuta toimintatapaa.

Tultaessa 1970-luvulle koulurakennusten suunnittelua johti vahva kouluhalli-
tuksen ohjaus, joka kahlehti kouluarkkitehtien suunnittelua. Tällaista suhtautumista
kuvaa selkeästi arkkitehti Kurenniemi180: 

“Kouluhallituksen rakentamisen ohjauksesta 1970-luvulla ja 1980-luvulla tuli
siis pakostakin hyvin kustannuskeskeistä ja sitä leimasi tiukka pinta-alojen
kontrollointi: huoneiden pinta-aloissa oli vain muutaman prosentin pelivara ja
mm. käytävien osuutta valvottiin tarkkaan. ... Suunnittelijalla oli edessään
monimutkainen palapeli. Sen ratkaiseminen edes jollakin järkevällä tavalla
tuotti vaikeuksia. Oppimisen edistäminen tai kouluympäristön viihtyisyys eivät
olleet tavoitteita, joiden saavuttamiseen olisi ollut lupa panostaa ylimääräistä.” 

Kansa- ja oppikoulua käydessäni (1959–1972) luokkahuoneet oli sijoitettu peräka-
naa eri kerroksiin suorakaiteen muotoisissa rakennuksissa. Ovet suljettiin ja emme
yleensä tienneet mitä muut puuhailivat omissa luokissaan. Opettajat pelkäsivät, että
luokkahuoneesta toiseen pääsee häiriöitä181. Meitä opetettiin istumaan jonoissa ja
riveissä. Istumajärjestystä muutettiin aina kerran kuukaudessa. Asiat tehtiin vuoro-
tellen ja puheenvuoron sai aina, kun viittasi ja opettaja antoi luvan vastata. Monen-
laisten tarkkojen järjestysten opettaminen oli koulupäivien rutiinia. Oli pituusjär-
jestys, istumajärjestys, järjestys vaatenaulakossa ja erityisesti järjestys mikä koski
kenkiä naulakon alla. Myös järjestys omassa pulpetissa oli tärkeä. Järjestyksen
korostaminen kertautui paljolti myös itse koulutehtävissä. Tehtävät oli tehtävä tie-
tyssä järjestyksessä, tietyn tavan mukaan huolellisesti jonoihin ja allekkain. Liikeh-
timinen luokassa ei ollut sallittua, opetustapahtuman kulusta vastasi täysin opettaja.
Oppilaina olimme passiivisia vastaanottajia. Kouluilmapiiriä leimasi jo silloin
“pyhä koskemattomuus”. Kaikkea tätä toimintaa sääteli tarkkaan koulun kello, joka
pirinällään ilmoitti meille mitä seuraavaksi tapahtuu. Tämä edusti sen ajan oppimis-
käsitystä ja oppilaan roolia koko opetustapahtumassa.182 Edellä esittämääni tuke-
vat myös Kososen183 ajatukset tilan vaikutuksesta oppilaan rooliin:

178.Kuula 2000, 94–95.
179.Koiso-Kanttila 1990, 39.
180.Kurenniemi 1997, 11.
181.Ks. myös Gump 1987, 692.
182.Ks. myös Broady 1986; Laine 1997.
183.Kosonen 1998, 14.
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“Sopeutuminen koulun tilaan ja aikaan mahdollistaa ruumiin kontrolloinnin ja
kurinalaistamisen; koulussa muokataan tottelevaisia ruumiita.” 

Patrikaisen ja Pietarisen184 mukaan luokkahuoneen pedagogiseen muovautumiseen
vaikuttaa opetussuunnitelman ja koulun fyysisten resurssien lisäksi myös opettajan
oma yksilöllinen pedagoginen ajattelu, hänen persoonansa, opetettavan aineen hal-
linta, opetusstrategia ja hänen elämänhallintansa.

Vuonna 1970 astui voimaan peruskoululaki, jolla luotiin maahamme yhtenäi-
nen peruskoulu. Peruskoulussa yhdistettiin kansakoulu, kansalaiskoulu ja oppikou-
luun kuuluva keskikoulu yhtenäiseksi 9-vuotiseksi peruskouluksi. Käytännössä
tämä toteutettiin siten, että ala-aste käytti hyväkseen kansakoulun ja yläaste keski-
koulun perinnettä. Peruskoulun ideaalina unelmana oli tarjota sosiaalinen tasa-arvo
ja yhdenvertaiset mahdollisuudet oppilaille sekä tiedollisessa että affektiivisessa
kasvatuksessa. Tähän työhön peruskoulu tarvitsi kaikki ne voimavarat, jotka olivat
aikaisemman rinnakkaiskoulujärjestelmän käytössä; opettajat, opetusmateriaalin ja
koulurakennukset.185 Tavoitteeksi tuli luoda sellainen ympäristö oppilaalle, joka ei
aiheuta fyysistä tai psyykkistä vahinkoa, vaan mahdollistaa oppilaalle monipuoli-
sesti virikkeellisen oppimisympäristön.

Peruskoulun tulo toi hieman muutoksia myös koulurakentamiseen. Luokkatilo-
jen lisäksi tarvittiin enemmän ryhmä- ja pienryhmätiloja ja suurempia erikoisluok-
kia. Koulurakennussuunnittelun avainalueiksi tulivat tilojen monikäyttöisyys, jous-
tavuus ja muunneltavuus.186 Tämä saattoi kenties toteutua uudisrakentamisen
osalta, mutta peruskorjattavien koulujen kohdalla näin ei aina tapahtunut.

1980-luvulla koulurakentaminen laantui, ja suunnittelussa paljolti palattiin
takaisin 1930-luvun koulurakennustyyppeihin. Tätä suunnittelua edusti edelleen
keskikäytävällinen koulurakennus yksittäisine luokkahuoneineen.187 Arkkitehti
Koiso-Kanttilan188 mukaan koulujen pohjapiirrokset noudattivat aina 1980-luvulle
asti 1800-luvun koulujen mallia, jossa käytävät ovat 2,2–3 metriä leveitä ja luokka-
huoneita leimaa kasarmimainen ankeus.

1990-luvulla koulurakentaminen ja peruskorjaukset olivat pysähdyksissä joh-
tuen kuntien ja valtion niukasta taloudellisesta tilanteesta. Lisääntyneet home- ja
kosteusvauriot koulurakennuksissa vauhdittivat peruskorjausten aloittamista
2000-luvun alussa. Itse olen käynyt useissa Oulun kaupungin omistamissa kou-

184.Patrikainen 1997; Pietarinen 1999, 272–273.
185.Lyytinen & Uusitalo 1991, 15.
186.Happonen 1998, 109–111.
187.Happonen 1998, 110.
188.Koiso- Kanttila 1990, 43.
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luissa. Monessa niistä olen työskennellyt myös opettajana. Tullessani uuteen kou-
luun koulun fyysinen olemus luo jo kuvan koulun ilmapiiristä. Astuessani sisään eri
kouluihin tuoksuvat ne myös erilaiselta. Jotkut koulut tuoksuvat hyvältä, joissakin
tulee hajusta pää kipeäksi.189 Oppilaani ovat vuosien varrella tulleet eri kouluista
Oulun kaupungin alueilta ja myös heillä on realistisia mielipiteitä siitä, miten kou-
lurakennus fyysisenä oppimisympäristön osatekijänä vaikuttaa oppilaaseen:

... meijän koulua sanottiin lasinavetaksi. Semmonen navetan tapainen se olikin.
Talavella siellä oli kylymä ku ikkunoista veti ja kevväällä sinne paistu...en kes-
tänyt olla siellä...

...se oli semmonen matala lätyskä koko koulurakennus. Käytävät ja luokat oli
hirmu matalia ja me melekein hyppäämällä yllettiin kattoon... Kevväällä meillä
oli mukavaa ku pantiin ämpäreitä käytäville ku ne ulukokatot aina vuoti...190 

Työskennellessä eräässä erityiskoulussa kiinnittyi huomioni koulurakennuksen
heikkoon kuntoon. Koulun valaistus oli kuin jäänne 1900-luvun alusta ja luokka-
huoneiden värit olivat kirkkaan keltaisia tai räikeän vihreitä. Luokat olivat pieniä,
tunkkaisia ja ala-arvoisessa kunnossa. Myös piha-alue oli kalsea ja ympäriinsä
aidattu. En yhtään ihmetellyt, miksi oppilaat olivat hyvin rauhattomia työskennel-
lessään tällaisissa tiloissa. Tilanne muuttui, kun mentiin työskentelemään muualle
näiden oppilaiden kanssa. Myöskään opettajat eivät kokeneet tätä koulua työympä-
ristönä mieluisana. Eräskin uusi opettaja oli käynyt tarkistuttamassa näkönsä, kun
ei ollut nähnyt kunnolla lukea tekstiä luokassa työskennellessään. Hänen näössään
ei ollut vikaa, vaan koulun valaistuksessa. Sekä oppilaat ja monet opettajat kokivat
koulun fyysisenä ympäristönä todella ahdistavana. Tilanne on nyt korjautunut, kun
koko rakennus on täydellisesti peruskunnostettu ja viihtyvyys on ainakin fyysisten
tilojen ja ilmanvaihdon suhteen parantunut.

Toinen esimerkki on eräästä vanhasta, mutta hyväkuntoisessa 1900-luvun
alussa rakennetusta jugend-tyylisestä koulusta. Siellä kuulin muualta meille muut-
taneiden oppilaiden kuvauksia koulurakennuksesta. Tätä jouduin myös miettimään
siltä pohjalta, miksi muista kouluista kouluun tulleet oppilaat kuvasivat koulua
viihtyisänä.

... tuntu kummalliselta tulla tämmöseen kouluun, ku joka seinällä oli joku ukon
muotokuva ja patsaita... oikeastaan, kun ajattelen, niitten kuuluuki olla siinä...
täällä on ilmaa hengittää ja olla... luokat on paljon isommat, ei tartte istua niin

189.Vrt. Kurnitski et al. 1996.
190.Oppilaiden kertomuksia aikaisemmista kouluistaan vuosilta 1982-1994.
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lähekkäin... tämä ei oo mikkään suora laatikkorakennus, vaan täällä on jänniä
paikkoja... tuo pyramidikin ...pihallakin on puita ja pensaita...191 

Tätä viihtyvyyttä kuvasi mielestäni hyvin se, että yhtään muotokuvaa, patsasta tai
muuta auloissa, seinillä tai luokissa olevaa vanhaa esineistöä ei aikanani joutunut
ilkivallan tai sotkemisen kohteeksi.192 Yläasteikäiset havainnoivat fyysistä ympä-
ristöään yksityiskohtien, muotojen ja arkkitehtuurin kautta. He pohtivat myös fyy-
sistä ympäristöään enemmän myös sosiaalisena työympäristönä193.

Myös itse tullessani uutena opettajana kouluun aluksi ihmettelin eri muotoku-
vien ja patsaiden olemassaoloa. Aikaa myöten ne hahmottuivat myös minulle
osaksi koulumme “ilmapiiriä” ja kirjoittaessani kyseisen koulun historian alkoivat
ne “elää” minulle. Myös opettajat viihtyivät koulussamme ja koulumme oli haluttu
työpaikka. Koulun arkkitehtuuri vaikutti koulun arkipäivän työskentelyssä rauhoit-
tavasti. Rutter194 on todennut tutkimuksissaan, että koulun koolla, rakennusten iällä
tai tilojen suuruudella ei ole vaikutusta oppilaiden myönteiseen käyttäytymiseen.
Opettajat kokevat tänä päivänä työnsä raskaana ja uuvuttavana. Monesti mietin,
mikä vaikutus itse koulurakennuksilla on epäviihtyvyyteen! Oppilaan siirtyessä
ala-asteelta yläasteelle vaihtuu useasti myös koulurakennus. Uusi koulurakennus
on mitä todennäköisimmin entinen oppikoulu, jota on useasti laajennettu. Lopputu-
loksena voi olla labyrinttimainen sokkelo, missä oppilailla menee muutamia viik-
koja, että he löytävät oman luokkahuoneensa eri tunneilla. Useassa tutkimuksessa
on todettu koulun fyysisten tilojen voivan aiheuttaa nuorille hämmennystä ja sopeu-
tumisvaikeuksia.195 Pietarisen tutkimusten mukaan uusi koulu ja epätietoisuus
uudesta fyysisestä ympäristöstä ja koulun käytännöistä (esimerkiksi luokan löytä-
minen) aiheutti oppilaille oman arvion mukaan pelkoa ja ongelmia196. Koulujen
luokkahuoneet fyysisesti eivät aina mahdollista nuorille tilaa omille ajatuksille ja
mielenkiinnon kohteille. Nuoret kokevat luokkahuoneet heitä passivoiviksi työym-
päristöiksi.197 Kokemukseni mukaan koulun fyysisen toimintatilan ja sosiaalisten
suhteiden yhteensovittamisen vaikeudessa voi olla yksi syy oppilaiden ja opettajien
viihtymättömyyteen kouluyhteisössä. Sitä vastoin tilojen viihtyisyys, siisteys ja

191.Omakohtainen havainto 10-luokkalaisten oppilaiden kokemuksista vuodelta 1992.
192.Vrt. Naukkarinen 1999, 33–34.
193.Skantze 1989, 133–153.
194.Rutter 1979.
195.Hulkkonen & Ikonen 1997; Kohonen & Leppilampi 1994, 61; Kääriäinen & Riekkinen 1988, 4, 39–
42; Paananen 1985, 142–143.
196.Pietarinen 1999, 155.
197.Skantze 1989, 133–153.
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kunto ja oppilaiden mahdollisuus käyttää näitä tiloja vaikuttaa positiivisesti oppi-
laiden käyttäytymiseen näissä tiloissa.

2.2.4 Omakohtaisia kokemuksia oppilashuoltotyöstä – keino auttaa 
oppilaita

Seuraavassa luvussa käyn läpi laajasti oppilashuoltotyön kuvausta ja omia ja mui-
den tutkijoiden kokemuksia siitä. Tämä tarkastelu auttaa lukijaa huomaamaan myö-
hemmin ne eroavuudet, miten perinteinen oppilashuoltotyö poikkeaa reaalipedago-
gisessa toimintaprosessissa toteutetusta oppilashuollollisesta työstä. 

“Nykykoulu voi entistä vähemmän olla erillinen saareke, joka elää omaa elä-
määnsä omaan tahtiinsa. Kun maailma, ympäristö ja koti on joutunut erilaisten
ristiriitaisten haasteiden eteen. Siitä on tullut kohtauspaikka, risteysasema,
jonka kaiken maailman uudet tuulet tavoittavat reaaliajassa. Ei ole merkitystä
kenen syy, jos koulu joutui uuteen rooliinsa housut kintuissa. Tapahtunut on
tapahtunut. Ei ole kauan, kun nuoria ja vanhoja usutettiin kulutusjuhliin, rahaa
riemuittiin tulevan tyhjästä. Sekä hitaat että vikkelät hulivilit olivat aikanaan
kuluttaneet saman kulttuurin pulpetteja ja väritelleet viiksiä samansisältöisiin
oppikirjoihin. Silti miltei kaikki rynnivät yhtenä miehenä ja naisena ylös - alas.
Yhtäkkiä rahaa ei ollutkaan, ei valtiolla, ei kunnilla, ei pankeilla, ei kouluilla
eikä monilla perheillä. Kitkuttelun, työttömyyden ja saneerausten lomassa
maailma tunki lankoja pitkin olohuoneisiin, työpaikoille, kirjastoihin, opettaji-
enhuoneeseen, luokkiin... Ei ihme, että koulussa oli ja on paha olla.”198 

Yhteiskuntamme monet ongelmat koskettavat perheitä ja nuoria ja niiden kautta
myös koulua. Myös koulun mahdollisuudet kohdata näitä ongelmia ovat nykypäi-
vinä hyvin rajalliset. Seuraavassa tarkastelen oppilashuollon mahdollisuuksia oppi-
laiden opiskelun tukemisessa ajanjaksona, jolloin toimin erityisluokanopettajana
(1982–1999) ja rehtorina (1991–1994; 2000–2002) yläasteella. En pyri antamaan
kaiken kattavaa kuvausta oppilashuoltotyöstä, vaan keskityn niihin ongelmakoh-
tiin, jotka olen havainnut ongelmiksi tässä työssä 1980–1990-luvuilla. Lisäksi luon
katsauksen oululaiseen oppilashuoltotyön nykytilanteeseen koskien vuosia 1999–
2001.

Koulu on hyvin tunnepohjainen asia, kuten oppilaiden kokemusten välityksellä
totesin. Minkälainen mielikuva koulusta muodostuu, johtunee paljolti siitä miten
koulun tasolla pyritään huomioimaan yksittäisen oppilaan tarpeet. Tänä päivänä
kouluissa joudutaan kohtaamaan paljolti ongelmia, jotka liittyvät oppilaiden fyysi-
sen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen.

198.Lamminen 1998, 7.
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Koulun oppilashuolto on käsitettävä kaikiksi toimenpiteiksi, jotka edistävät
kouluyhteisön hyvinvointia, viihtyisyyttä ja tasapainoa. Koulun tasolla oppilas-
huolto voidaan jakaa 1) fyysiseen oppilashuoltoon (johon kuuluu myös kouluraken-
nus), joka pitää sisällään kouluterveydenhoito- ja lääkäripalvelut, kouluruokailut,
kuljetukset, opintotuen ja ergonomian199 2) psykososiaaliseen oppilashuoltoon,
joka pitää sisällään myös koulukuraattorin ja mahdollisen koulupsykologin palve-
lut ja 3) ammatinvalinnan ja oppilaanohjaukseen, mistä pääsääntöisesti vastaa
opinto-ohjaaja.200 

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Oppilashuollolla
tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla edistetään oppilaiden tasapai-
noista kasvua ja kehitystä sekä koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihty-
vyyttä. Tavoitteena on turvallisen ja terveen oppimis- ja työympäristön luomi-
nen. Koulun oppilashuoltotyö edesauttaa oppilaiden koulunkäyntiä ja oppi-
mista sekä koulutuksellisen tasa-arvoisuuden toteutumista. Oppilashuolto on
ensisijaisesti ennalta ehkäisevää mutta myös oppimisvaikeuksien ja muiden
ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.201

Oppilashuoltotyötä ovat koulussa tehneet aina opettajat ja rehtorit. Koulujen
tasolla tehty oppilashuoltotyö on kehittynyt yhteiskunnan sanelemien muutosten
mukaisesti. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella painopistealueena oli
lääkärien ja terveyssisarien suorittama tartuntatauteja ehkäisevä työ ja opettajien
valistaminen terveyskasvatusasioissa. 1925-luvulla käynnistyi kasvatus- ja perhe-
neuvolatyö maassamme aluksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton alaisena ns.
”suojeluvalvonta- työnä.202 Tällaisena se toimi myös Oulussa jo vuonna 1941 vuo-
den verran. Varsinainen kasvatusneuvolatyö alkoi kuitenkin Oulussa joulukuun 12.
päivänä 1950.203 1920-luvulta 1960-luvulle kouluterveydenhoito valtiollistui
maassamme. Myös kaikki koulunsa suorittaneet oppilaat saatettiin työvoimatoimis-
ton palveluiden piiriin 1960- luvulla.204

Kahdeksankymmentäluvun lopulla alettiin puhua psykososiaalisesta oppilas-
huollosta, jolloin siihen liittyi koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta205 .

Lastensuojelulain (683/1983) 7 pykälän (muutos 139/1990) mukaan: “kunnan
tulee järjestää koululaitoksen piirissä oleville oppilaille riittävä tuki ja ohjaus,

199.vrt. Runsas 1991, 608.
200.Kääriäinen 1997, 154; Jauhiainen 1993, 71.
201.Raninen & Takalo 1998, 2.
202.Runsas 1991, 627–629.; Jauhiainen 2001, 71.
203.Rasi 1984, 23.
204.Malinen, 1997,33; ks. myös Jauhiainen 1993, 242–250.
205.Malinen 1998, 33–34.Katso myös Taskinen 1995 ja Jauhiainen 2001, 75.
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sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liitty-
vien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi, sekä koulun ja
kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tätä tehtävää varten kunnassa voi olla
koulupsykologin ja kuraattorin virkoja.”

Myös Valtioneuvoston lastensuojelua koskeva selonteko 12.10.1989 korosti ennal-
taehkäisevän oppilashuoltotyön käynnistämisen merkitystä206:

”Voimavaroja kohdennetaan erityisesti koulunsa keskenjättäneiden sekä kou-
lusta erotettujen tai erottamisuhan edessä olevien nuorten selviytymisen tuke-
miseen. Tätä varten kouluissa lisätään koulupsykologien ja koulukuraattorien
virkoja sekä tehostetaan työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä samoin kuin eri-
tyisesti yhteistyötä sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöiden ja kasvatus- ja
perheneuvoloiden työntekijöiden kanssa.” 

Eduskunnan koulutuspoliittisessa selonteossa 4.12.1990 todetaan207:

”Erityistä huomiota ja tukitoimenpiteitä tulee kohdistaa koulutyössä huonosti
menestyviin, joilla on samanaikaisesti muita koulun ulkopuolisia vaikeuksia.
Koululla tulisi olla valmius katkaista heidän ongelmiensa kasautuminen, jotta
ne eivät johtaisi vakaviin mielenterveyden häiriöihin ja epäsosiaalisuuteen.” 

Edellä esittämäni esimerkit osoittavat yhteiskunnan eri tahojen tietoisuuden ja huo-
lestumisen pelkästään koulun ”vanhan” oppilashuoltotyön riittämättömyydestä
yksittäisten oppilaiden kasvun tukemisessa. Koulupsykologien työn tavoitteena on
tarjota oppilaille monipuolista apua koulunkäyntiin ja vahvistaa oppilaiden psyyk-
kistä hyvinvointia.208 Koulukuraattoritoiminnan tavoitteena on tukea koulujen ope-
tus- ja kasvatustyötä ja turvata oppilaiden koulunkäynnin sosiaalisia edellytyksiä.
Huomionarvoista edellä esitetyissä lastensuojelulain ja valtioneuvoston selonteko-
jen ohjeissa on se, että siellä ei korosteta enää voimakkaasti opettajan omaa vas-
tuuta ja velvollisuutta suorittaa oppilashuoltotyötä, vaan tarkoitus on korostaa mui-
den asiantuntijoiden roolia oppilashuoltotyössä. Jauhiainen ja Kivirauma toteavat-
kin suomalaisen kasvatus- ja perheneuvolatyön luonteelle olevan ominaista psyko-
logisen asiantuntijuuden painottuminen209.

206.Valtioneuvoston lastensuojelua koskeva selonteko 12.10.1989. Selonteko 19.
207.Eduskunnan koulutuspoliittinen selonteko 4.12.1990
208.Vrt. Myös Taskinen 1995, 14.
209.Jauhiainen & Kivirauma 1997, 634.
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Kuvio 2. Koulupsykologien, koulukuraattorien, psykiatrien ja psykologien määrät lapsi-
ja perheneuvoloissa vuosina 1952–1990.210

Kuviossa kaksi (2) näkyy oppilashuoltohenkilöstön tasainen kasvu vuodesta 1952
vuoteen 1990. Lukuvuonna 1990–1991 noin 1/3 osassa kuntia (36 %:ssa) oli pal-
kattuna koulupsykologi tai koulukuraattori. Ainoastaan yhdessä kunnassa he toimi-
vat päätoimisesti.211 Lähes 90 % koulupsykologeista ja n. 80 % kuraattoreista oli
sijoittunut Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymeen lääneihin, joiden lää-
nien oppilasmäärä vastasi noin puolta maamme oppilasmäärästä.212 Kartoittaes-
saan oppilashuollon tilaa Suomen ruotsinkielisillä yläasteilla 1990-luvun alussa
Lahtinen ja Granholm totesivat yli 40 %:lla tutkittavista kouluista puuttuvan koko-
naan psykologin ja jopa 50 %:lla puuttuvan kuraattorin palvelut213. Koulutyötä
tekeviä koulukuraattoreita oli lukuvuonna 2000 n.250 ja koulupsykologeja oli 150
koko maassa. Edelleen vajaat 90 % ja vajaat 80 % näistä viroista sijoittui eteläiseen
osaan maata.214 Siitä huolimatta, että kuraattoreiden ja psykologien määrät ovat
nousseet, ovat ne kuitenkin edelleen riittämättömät ja epätasaisesti jakautuneet.
Oulun kaupunkiin perustettiin ensimmäinen koulukuraattorin virka vuonna 1972
kouluviraston alaisuuteen. Lukuvuonna 1995–1996 Oulun kaupungissa toimi neljä
kuraattoria ja heidät oli sijoitettu kaupungin eri yläasteille. Suhteutettuna oppilas-

210.Jauhiainen & Kivirauma 1997, 663 mukaillen.
211.Kivinen & Sallila 1992.
212.Runsas 1991, 615. Vrt. myös Meriläinen 1996, 465.
213.Lahtinen & Granholm 1996.
214.Suomen Psykologiliiton ja Koulukuraattorit-Skolkuratorer- yhdistyksen ja Ammatillisten oppilai-
tosten Kuraattoriyhdistyksen antamat tiedot.
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määriin oli kuraattoreiden työmäärä todella suuri. Vuonna 1995–1996 oli Oulun
kaupungin yläasteilla oppilaita yhteensä 3989. Tällöin yhden kuraattorin oppilas-
määräksi jäi lähes 1000 oppilasta.215 Ouluun saatiin ensimmäiset kaksi koulupsy-
kologia vasta vuonna 1997. Heidän toimialueenaan olivat ala-asteikäiset oppilaat ja
toiminta käynnistettiin aluksi kokeiluluontoisena sosiaali- ja terveystoimen alaisuu-
dessa. Toiminta vakinaistettiin kesällä 2000 ja koulupsykologit siirtyivät opetustoi-
men alaisuuteen perustettuun oppilashuollolliseen yksikköön.216 Lukuvuosina
1998–2000 Oulussa toimi viisi kuraattoria ja kaksi koulupsykologia. Koulukuraat-
toreiden oppilasmääräksi jäi nyt n. 730 oppilasta ja psykologien oppilasmääräksi
3783 ala-asteikäistä oppilasta.217 Koulupsykologien määrä on edelleen aivan riittä-
mätön, jotta se voisi palvella erilaisia tukitoimenpiteitä vaativien lasten tarpeita.218

Lukuvuonna 2005 Oulussa oli 1246 oppilasta yhtä kouluspsykologia kohden ja
1866 oppilasta yhtä kuraattoria kohden.

Varsinkin yläasteikäiset oppilaat ja erityiskoulujen oppilaat eivät saaneet omia
psykologin palveluja vieläkään vuonna 2005.219

”Koulupsykologeja pitää olla mun mielestä yläasteella myös, nythän on kaks
saatu ala-asteelle ja tuota… kuraattorikaan ei oo psykologi, että hän on saanut
koulutuksen erilaisiin tehtäviin… että tuota onhan kuraattoreitakin, jotka ei
edes käy kouluilla” 220 

Hyvin monilla yläasteilla vakiintunut oppilashuollon työmuoto on koulun oppilas-
huoltotyöryhmä. Kuvioon kolme (3) on koottu oppilashuoltoryhmään tavallisim-
min kuuluvat henkilöt: koulun rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, mahdolli-
suuksien mukaan lääkäri, erityisopettaja (jos on), oppilaskunnanohjaaja ja mahdol-
lisesti kuraattori. 

215.Opetusviraston oppilaiden ja luokkien lukumäärää koskeva tilasto 20.9.1995.
216.Raninen & Takalo 2000, 4.
217.Varsinaisia asiakkuuksia kolmivuotiskautena kahdella psykologilla oli 499 ja heistä poikien osuus
oli 293. Raninen & Takalo 2000, liite 1, taulukko 1b. 
218.Katso myös Raninen & Takalo 1998, 24-25; Raninen & Takalo 2000, 23, 29; Perusopetuksen ja toi-
sen asteen koulutuksen oppilashuoltotyöryhmä 2002, 25.
219.Oulun opetustoimen tunnusluvut 2006, 24.
220.Haastattelu opinto-ohjaajat 1998.
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Kuvio 3. Oppilashuoltotyöryhmä221

Varsinaista lakisääteistä velvoitetta ei oppilashuoltoryhmien toiminnalle ole, vaan
ne ovat syntyneet tavallaan luonnollisena työmuotona osaksi koulujen toimintaa
15–20 vuoden aikana. Oppilashuollosta ja sen tukipalveluista säädetään erikseen
koulutusta koskevassa laissa, kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa. Säädösten
osoittamien palvelujen järjestäminen kuuluu eri hallintokuntien toimialaan, mikä
osaltaan aiheuttaa käytännön työssä hajanaisuutta ja tiedon kulun ongelmia.222

Oppilashuollon työkäytänteiden esikuvana on kouluterveydenhuolto ja kasvatus- ja
perheneuvoloiden työ223. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu koulun tarpeen mukaan
ja sen “hengestä” vastaa rehtori kuten alla oleva kuraattorin haastattelu vuodelta
1998 osoittaa:

”No se lähtee pitkälti mun mielestä vahvasta johtajasta. Jos johtaja on semmo-
nen karismaattinen kasvattaja ja hyvä pedagogi, mikä se sitte onkaan, mutta
että semmonen joka on tietoinen mikä on vastuu ja on oikeen vastuuntuntoine…
Eli vahva johtaja, niin että se saa luotua semmosta pysyväistä henkeä siihen
opettajayhteisöön, että minkä tehtävän äärellä ollaan.”

221.Leinonen 1996; Malinen ja Laaksonen 1997 mukaillen.
222.Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto, 14.
223.Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppilashuoltotyöryhmä 2002, 11.
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Nuorteva224 on todennut:

“Oppilaiden psyykkisessä terveydenhuollossa on kiinnitettävä suurin huomio
ennalta ehkäisevään eli preventiiviseen toimintaan. Tässä mielessä koulun olo-
suhteet tulisi oppilaiden kannalta järjestää siten, että ne eivät ainakaan olisi osa-
syynä mielenterveysongelmien syntymisessä. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä
koulussa ovat mm. järjestyssäännöt ja oppilaiden työrauhan säilyttämisestä
huolehtiminen.” 

Oppilashuoltoryhmän ihanteellinen työmuoto on ennaltaehkäisevä työ koko koulun
toimintojen suunnittelussa.225 Tässä työssä pitäisi painottua psykososiaalisen työn
painoalueet, jotka on koottu alla olevaan luetteloon226. Huomionarvoista on se, että
siinä ei ole määritelty kenelle alla olevat tehtävät kuuluvat koulun tasolla. Mikä on
opettajien vastuu? Mikä alue kuuluu kuraattorille ja mistä vastaa terveydenhoito?

– Avun antaminen kaikille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat.

– Luoda turvallinen ja oppilasta ja vanhempia kunnioittava vuorovaikutus- ja
kontaktointitapa.

– Yhteistyö vanhempien kanssa oppilaan auttamiseksi.

– Kasvuympäristön organisointi toimimaan tukea antavaksi.

– Pyrkimys tunnistaa ne tekijät, jotka ennakoivat ja aiheuttavat vaikeuksia.

– Vastuu oppilaiden auttamisesta on ensisijaisesti koululla.

– Huolehditaan oppilaalle hänen tarvitsema apu sekä motivoidaan hänet
käyttämään sitä.

On tärkeää, että oppilashuollollisen työn kautta päästään myös yksittäisten oppilai-
den kohdalla riittävän ajoissa puuttumaan heidän koulunkäyntivaikeuksiinsa ja
mahdollisesti opintojen keskeyttämiseen. Tätä toimintamuotoa kuvaa hyvin haas-
tattelemani rehtorin kuvaus koulunsa oppilashuoltotyöryhmästä vuodelta 1998:

”No tuota meillähän tuo oppilashuolto on hirveen voimakkaasti esillä ja koite-
taan puuttua ja vaikuttaa et meillä on siis ihan läheinen yhteistyö kodin kanssa
... Erityisopettaja sanookin, että me tarjotaan oppilashuollossa semmonen syli,
että ei olla kettään panemassa pois meiltä... Se kokoontuu joka torstai, elikkä
kuraattori, erityisopettaja, opo, terveydenhoitaja, lääkäri ja rehtori ja tarpeen
tullen luokanvalvoja. Ja hyvin usein myös sosiaalityöntekijä. Siinä isossa sitten

224.Nuorteva 1985, 101.
225.vrt. Nuorteva 1985.
226.Maula, Sohlman & Väisälä 1996, 19 mukaillen.
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on mukana psykologi perheneuvolasta ja myöskin saattaa olla ihan useampikin
opettaja, mutta harvemmin oppilas...”

Käytännön koulutyössä oppilashuoltoryhmän toiminta pohjautuu etupäässä korjaa-
vaan työhön, ja mainitsemani ennaltaehkäisevä työ jää hyvin vähäiseksi.227 Tämä
johtuu kokemukseni mukaan yläasteen oppiainesidonnaisuuden aiheuttamasta
rakenteellisesta ongelmasta. Myös se että, opetussuunnitelmat ovat muodostuneet
eri aineiden opetuksen suunnitelmiksi jättää kasvatuksen muiden tehtäväksi. Kas-
vatus jää ikään kuin leijailemaan ja siltä puuttuu koulun tasolla selkeä toteuttamis-
suunnitelma.228 Yläasteella aineopettaja yleensä keskittyy vain ja ainoastaan
yhteen aineeseen, jolloin hänen toimintansa pääpaino on oppisisällön ja oppitavoit-
teiden saavuttaminen, eikä suinkaan oppilaan oppimisvaikeuksien tai opettajan
oman toiminnan mielekkyyden tunnistaminen. Tämä käy myös ilmi Oulun kaupun-
gin Ehkäisevän lastensuojelutyöryhmän raportista vuodelta 1997229:

”Yläasteen oppiainesidonnaisuuteen liittyy rakenteellinen ongelma. Ala-
asteella luokanopettaja opettaa lähes kaikkia aineita, mutta yläasteella opettaja
keskittyy pääsääntöisesti yhteen aineeseen. Aineenopettajalla korostuu oppisi-
sältö ja oppitavoitteiden saavuttaminen motivoimattoman ja häiriköivän oppi-
laan taustojen selvittämisen sijasta.” 

Kivirauma toteaa yläasteella opettajan muistuttavan akateemisen arvosanakilpailun
tuomaria, joka armotta puhaltaa jäähylle väärin säännöin pelaavat tai peliin sopi-
mattomat pelaajat.230 

Myös koulussa pitkään kuraattorina työskennellyt vahvistaa edellä esitettyä
problematiikkaa:

“Ja sitten tietenki se on, jos aatellaan meijän yläastetta, ni niinku organisaa-
tiona, niin se on, siinä ei oo sitä luokanopettajasysteemiä, vaan se on luokan-
valvoja, joka välttämättä ei edes opeta näitä nuoria ollenkaan, miten se saa
näin kontaktin näihin nuoriin? Ja miten tämmösessä isossa peruskoulussa,
miten yleensäkin aikuinen saa kontaktin nuoriin, koska se saattaa opettaa
satoja nuoria, kyllä sen jaksaa, mutta tuommonen pienempi systeemi on taval-
laan helpompi siis opettajalle, sulla on vain ne kymmenen nuorta, sää pystyt
keskittyyn jokaiseen nuoreen, mutta miten tuommosessa, missä on kolmekym-
mentä oppilasta luokassa, miten saat kontaktin? Se on niin monisävyinen juttu,
että mikä siinä on vialla, voi olla niin, että se on siinä niinku organisaatiossa
heikkouksina. Tämän päivän nuoret kaipais semmosta, mun mielestä ne tarvis

227.Vrt. Raninen & Takalo 2000, 7.
228.Vrt. Laaksonen & Wiegand 1990.
229.Oulun kaupungin ehkäisevän lastensuojelutyöryhmän raportti 1997.
230.Kivirauma 1996, 65.
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semmosta aikuista, joka tosissaan välittäis niistä, kasvattajia. Aineenopettaja
on sitten pitkälle vielä tänä päivänä aineenopettaja, ei välttämättä oppilaan
kasvattaja.”231 

Oppilashuoltoryhmän työtä voidaan tarkastella toiminnallisena järjestelmänä osana
koko koulun toimintaa. Oppilashuoltoryhmän toimenpiteet oppilasasioiden hoita-
misessa muodostavat osasysteemejä, joilla on vaikutusta kouluun. Näillä toimin-
noilla oppilashuoltoryhmä luo konsultaatiosuhteen koulun kanssa. Konsultaatio-
suhde arvottuu oppilashuoltoryhmän tekemistä päätöksistä ja tekemättä jättämistä,
ne muovaavat ryhmän identiteetin koulun tasolla.

Monen tuntemani yläasteen oppilashuoltoryhmän toiminta muotoutuu edelleen
perinteisen kaavan mukaiseksi yksipuolisesti oppilasta ongelmana käsitteleväksi
ryhmäksi, jonka pääsääntöinen toiminta keskittyy oppilaan ongelmien syiden diag-
nosointiin tai sitten oppilaan nopeaan poistamiseen kouluyhteisöstä esimerkiksi toi-
seen kouluun tai erityisopetukseen. Myös Naukkarinen232 toteaa tarkastelutavan
olleen perinteisesti lääketieteelliseen ja psykologiseen perinteeseen nojautuvaa pel-
kästään yksilöä itseä muuttavaan suuntaan. Tällaisella toiminnalla oppilashuolto-
ryhmä edelleen vahvistaa opettajan roolin kaksijakoisuutta; opettaja pelkän tiedon-
jakajan – opettaja oppilaan sosiaalisen kasvun tukijana. Kun tämä psykososiaalisen
kasvun tukeminen epäonnistuu luokkatilanteissa, jää opettajan rooliksi epäsuorasti
vain tiedonjakajan rooli. Opettaja siirtää liian helposti ongelmansa oppilashuolto-
ryhmän vastuulle, jolloin hän myös luopuu kasvattamisesta. Jos oppilashuolto-
ryhmä toimii opettajien odotusten mukaisesti eli oppilaiden ongelmien selittäjän ja
korjaajan roolissa, on kouluyhteisössä vankkumaton tuki oppilashuoltoryhmän
työskentelylle.233 Tällöin psykososiaalisen oppilashuoltoon liitetään monenlaisia
odotuksia, joihin liittyy myös piileviä toimintaohjeita ryhmälle.234

Seuraava kuvaus opettajankokouksen keskustelusta kertoo kuvaavasti yhden
opettajan odotukset oppilashuoltoryhmän toiminnasta ja kyvystä:

... Sen oppilaan asia on käsiteltävä siellä teijän terapiaryhmässä. Se ei kuulu
minulle, minä opetan vain matematiikkaa ja muu ei kuulu minulle. Tehkää sille
jotain tai siirtäkää se toiselle luokalle! 

Jos koulun oppilashuoltotyöryhmä pyrkiikin tarkastelemaan oppilaan ja opettajan
ongelmia neutraalisti ja pyrkii todella aidosti keskusteluun opettajan kanssa tietty-

231.Haastatteluaineisto kuraattorit 1998.
232.Naukkarinen 1999, 11.
233.Vrt. Laaksonen & Wiegand 1990.
234.Katso myös Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997.
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jen opetukseen ja kouluun liittyvien järjestelyjen suorittamiseksi hieman toisella
tavalla, (joiden yksinomaisena tarkoituksena olisi oppilaan koulutilanteen helpotta-
minen) koetaan se suurena uhkana kouluyhteisössä:

... Ei siitä teijän ryhmästä ole mitään hyötyä... Mitä te teette siellä! Miten se
psykologi tietää miten matikkaa opetetaan! Se ei ole muuttunut yhtään parem-
paan suuntaan..235 

Myös kuraattoreiden (1998) haastatteluaineistosta nousee edellä kuvattu ulkopuo-
lisen työntekijän hyväksymisen vaikeus koulutyössä:

”… tänä päivänä minusta koulun pitäisi olla semmonen, että tätä oppilashuol-
tojärjestelmää, että sitä systeemiä kunnioitettais, että kun tulee ulkopuolisia
ihmisiä kouluun keskustelemaan asioista, niin että siinä on se ilmapiiri, että me
tarvitaan teitä ja että me tehhään yhessä. Että joskus on vielä se, että saattaa
ulkopuolisella tulla tunne, että ei oo tärkeä. Ja ihan semmosta suoranaista tor-
juntaaki voi olla tänä päivänä. Että on vielä joitaki semmosia opettajia, jotka
ei halua… haluasi yksin hoitaa ja opettaa, eikä toivota tervetulleeksi muita
ihmisiä. Se on ehkä raskaampaa, kun pitää tehä yhteistyötä…”236 

Ainakaan 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella opettajanhuoneen sosiaalinen
ilmasto ei kokemukseni mukaan ollut suotuisa ja vastaanottavainen oppilashuolto-
ryhmän tavalle käyttää esimerkiksi koulun ulkopuolisen asiantuntijan, kuten psyko-
login apua oppilastilanteiden selvittämisessä, kuten yllä oleva katkelmakin osoit-
taa. Uudenlaisen asiantuntijanäkemyksen kehittymiseen koulun tasolla vaikeuttaa
pitkä perinne yksintyöskentelevästä opettajasta ja koulusta, jonka yksin on vastat-
tava opetuksesta, kasvatuksesta ja oppilashuollosta ennen muiden asiantuntijoiden
mukaantuloa. Moni opettaja saattaa kokea asiantuntija-apuun turvautumisen
myös henkilökohtaisena epäonnistumisenaan ja opettajatehtävän hoitamisen
laiminlyömisenä.

Oppilashuoltoryhmän työskentelytapa koulun tasolla ei välttämättä ole tuttua
kaikille opettajille kuten alla oleva kuraattorin haastattelu vuodelta 1998 osoittaa:

”… jos mää aattelen omia kouluja niin ni oppilashuoltojärjestelmässä me on
pyritty siihen, että palaveri joka viikko, jossa on semmonen pieni porukka aina
läsnä, eli rehtori, terveydenhoitaja, ja erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Ja sitte
yritetään sitä, että tiedotettas, tai oon saattaa olla sitä, että opettaja ei tiedä
toiminnasta, vaikka on toimittu kymmenen vuotta, niin se on sitte edelleen voi
olla asenne, että mikä salaseura se on. Ja niinku avoimuutta opettajiin päin
että opettajat voi tulla kans ryhmään.”237

235.Omat muistiinpanot opettajankokouksesta. Katso myös Raninen & Takalo 2000, 9.
236.Haastatteluaineisto kuraattorit 1998.
237.Haastatteluaineisto kuraattorit 1998.
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Myös Lahtinen ja Granholm238 toteavat tutkimuksissaan monen aineopettajan tun-
tevan oppilashuoltoryhmän toimintaa heikosti ja saavansa sieltä niukasti tietoa
oppilaiden asioista. Oppilashuollollinen näkemys tulisikin Ihatsun mukaan juurrut-
taa kaikkien opettajien tausta-ajatukseksi. Oppilashuoltotyö ei toimi kuitenkaan
aina koulun tasolla parhaalla mahdollisella tavalla, mikä käy ilmi Ihatsun suoritta-
mista opettajien haastatteluista239:

”Niin minun mielestä pitäisi olla kannustamassa näitä nuoria ja ottaa todesta
heidänkin ehdotukset. Asiahan voi olla toisella tavalla, kuin mitä se on kaks-
kymmentä vuotta tehty tässä talossa. Mun ideani on ollut se kautta aikojen, että
jos oppilashuoltotyöryhmä saatais toimimaan niikun sen pitäis toimia, niin
siitä ois hyötyä koululle. Mutta se kangertelee. En tiedä, mikä siinä on
syynä…” 

Se, minkälaisen asiantuntijanäkemyksen oppilashuoltoryhmä on kokonaisuudes-
saan omaksunut, vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän työskentelyyn. Kukin oppilashuol-
toryhmän jäsen tuo oman ammattinsa edustajana ryhmään erilaisen viitekehyksen
kuten kuviossa kolme (3) ilmenee. Operatiivisen oppilashuoltoryhmän koulun
tasolla muodostavat kuitenkin rehtori, opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja. Naukka-
rinen240 käyttää tästä ydinryhmästä nimitystä erityisoppilashuoltohenkilöstö.
Tähän kuuluvat koulun tasolla kuraattori, erityisopettaja ja terveydenhoitaja.

Oppilashuoltoryhmän toimivuus kouluyhteisössä pohjautuu kokemukseni
mukaan rehtorin kykyyn ja haluun hoitaa koko koulun tasolla oppilashuollollisia
asioita. On olemassa rehtoreita, jotka tarkoin välttävät kohtaamasta oppilaita yksi-
tyisissä keskusteluissa ja on rehtoreita, jotka ymmärtävät tämän työn merkittävyy-
den ja löytävät siihen aina aikaa kuten haastattelemani rehtori vuonna 1998 kuvaa:

”… mutta sitten tämä painopiste on ehkä minun omasta persoonastani johtuen
niin, erittäin voimakkaasti oppilashuollon puolella.”

Myös koulun oppilashuoltoryhmässä toimiva lastensuojelutyöntekijä kuvaa rehto-
rin roolin tärkeyttä (1998):

”Minun mielestäni rehtorista riippuu, mitä asioita rehtori henkilökohtaisesti
painottaa. Jos hän painottaa oppilaiden sosiaalista kasvua koulussa ja jos hän
painottaa sitä, että kaikilla on hyvä olla, tehhään yhteistyötä vanhempien
kanssa ja muiden. Sitä kauttahan minä sen koulun hengen tiijänkin, jos kou-
lussa on hyvä henki, niin oppilashuolto toimii. Ja lastensuojeluviranomaiset,

238.Lahtinen & Granholm 1996, 490.
239. Ihatsu 1997, 21.
240.Naukkarinen 1999, 39.
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jotka siinä on mukana ja terveyspuoli, niin yhteisesti niitä kiperiä asioita rat-
kaisemalla yhteistyössä parannetaan koulun henkeä…”

Parhaimpana esimerkkinä onnistuneesta työstä oppilaiden kanssa on seuraava reh-
torin kansliaani sujautettu paperilappunen vuodelta 1994:

“Morjens!
Mulla ei ollut varaa ostaa korttia, joten ajattelin kuluttaa yhden koulun paperin!
Sori kauheesti!
Tässä voisin oikeastaan kiittää näistä vuosista, siitä et oot ymmärtänyt mua,
auttanu vaikeimpien juttujen yli! Missähän mä olisin, jos me ei oltais ees
juteltu.
Mä muistan varmasti ikuisesti kaikki neuvot, mitkä oot antanut ja yritän myös
olla ja tehdä niinku oot neuvonu!
Kiitti kaikesta,
Hyvää hiihtolomaa ja pirteää loppukevättä ystävyydellä --!”

Yllä oleva tapaus on mielestäni myös osoitus siitä, miten jopa vain yhden ihmisen
voimavaroin kouluyhteisössä voidaan tukea vaikeassa elämäntilanteessa olevaa
nuorta. Koska minulla oli luottava ja toimiva suhde kyseiseen nuoreen, päätimme
oppilashuoltotyöryhmässä rakentaa tytön tukemisen varaani. Kyseisen nuoren
ongelmat olivat hyvin vaikeat ja monisyiset. Vuonna 1994 hän kuitenkin saavutti
peruskoulun päästötodistuksen koulustamme ilman siirtoa erityisopetukseen.
Yhdeksännen luokan jälkeen hän hakeutui ammattikouluun ja suoritti senkin onnis-
tuneesti läpi.

Seuraava näyte vuodelta 1985 kuvaa vanhempien yritystä saada lapselleen
mahdolliseksi siirto toiseen kouluun, kun vaikeudet edellisen koulun opettajien ja
rehtorin kanssa olivat muodostuneet lapsen koulunkäyntiä241 estäväksi. 

“Me allekirjoittaneet anomme xx yläasteen seitsemännellä luokalla olevan poi-
kamme puolesta hänen siirtoaan nykyisestä koulusta xx yläasteelle vastaavalle
luokalle.

Oppilas on syyllistynyt koulupinnaukseen, joka hänen kohdallaan on pahene-
maan päin. Psykiatri xx kasvatusneuvolasta on tutkinut tilannetta ja on kirjoit-
tanut oppilaalle vapautusta koulunkäynnistä siksi ajaksi, kun asiat hänen koh-
dallaan saadaan järjestykseen. 

Neuvottelut xx yläasteen rehtori xx kanssa eivät ole tuottaneet tulosta. Palaa-
minen nykyiseen kouluun vaikuttaa mahdottomalta, koska rehtorin kanta on se,
että poikaamme pitää rangaista jättämällä hänet loppukevääksi koulun ulko-
puolelle kommentilla, “Hyvin menee, kun ei ole koulussa”…

241.Vanhempien kirje koululautakunnalle 1985.
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Yllä olevassa koululautakunnan kirjeessä on vielä rehtorin kirjallinen lausunto:
“Kuten vanhempien kirjeestä käy ilmi, koulu ei saa kotoa tukea vaikeuksissa olevan
lapsen kasvatus- ja opetustyöhön” kuvastaa vielä asennetta, missä oppilas nähdään
syynä kouluissa ilmeneviin vaikeuksiin. Tämä esimerkki osoittaa koulun halutto-
muutta tai oppilashuoltotyön kyvyttömyyttä tukea vanhempia kasvatustyössä ja
hakea vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ongelmatilanteeseen. Seuraavana syksynä ko.
oppilas siirrettiin tarkkailuluokalleni, jossa hän suoriutui normaalissa ajassa hyvin
peruskoulun oppimäärästä ja yhteistyö vanhempien kanssa sujui hyvin. Ran-
tola-Hämäläisen242 mukaan oppilashuoltotyön kohteeksi muodostuukin usein per-
heen ja koulun suhde, jolloin yhteistyö olisi nähtävä mahdollisimman tasavertai-
sena ja toisia kunnioittavana vuoropuheluna.

Vaikeimmissa tapauksissa oppilashuoltotyöryhmän rooli on rajoittunut koulun
tasolta katsottujen ongelmaoppilaiden koulunkäyntiin liittyvien ongelmien setvi-
jäksi ja siirtojen suosittelijaksi pois kouluyhteisöstä. Syihin sillä ei ollut paljoa kei-
noja ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Oppilashuoltoryhmän keinot ja mahdollisuudet
kehittää koko kouluyhteisöä siten, että koulu soveltuisi kasvuympäristönä kaikille
oppilaille, ovat ehkä kauniita ajatuksia paperilla.243 

Seuraava esimerkkitapaus on keväältä 1998, jolloin koulussa oli melkein
kolme vuotta yritetty kohdata nuoren ongelmia aika laihoin tuloksin.

Selvitys koulun suorittamista toimenpiteistä:
Huoltajaan oltu yhteydessä
– aina 7. luokalta lähtien tarvittaessa
– kevätlukukaudella säännöllisesti kerran viikossa
Oppilaan asioiden käsittely oppilashuoltotyöryhmän kokouksissa:
– ensimmäisen kerran käsitelty pvm. Tämän jälkeen esillä kaikissa oppilas-

huoltoryhmän kokoontumisissa.
 Oppilashuoltoryhmän ehdotuksia toimenpiteiksi:
– seurantavihko, palaverit huoltajan ja muun lähiverkoston kanssa, erityis-

opetukseen siirtäminen.
Oppilaan osallistuminen koulun erityisopetukseen:
– on osallistunut joitakin kertoja matematiikassa
Koulussa oppilaalle annetut rangaistukset:
– keskustelut ja jälki-istuntoja
Koulukuraattorin tai muun sosiaalityöntekijän toimenpiteet oppilaan asioissa:
– verkostopalavereiden kokoon kutsuminen, oppilaan kanssa keskustelu

242.Rantola-Hämäläinen 1996, 31-34.
243.Ks. myös Naukkarinen 1999, 38.
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Koulun ehdotus tarvittavista toimenpiteistä:
– Siirto erityisopetukseen...244 

Meriläinen245 on todennut oppilashuoltotyön yleisesti liian hitaasti eteneväksi ja
siltä monesti puuttuu pitkäjännitteisyys ja jälkiseuranta. Myöskään todella vaikei-
den oppilaiden yksittäisiin ongelmiin ei oppilashuoltoryhmillä ole hänen mukaansa
riittävästi aikaa, jolloin esimerkiksi arat ja syrjäänvetäytyvät oppilaat jäävät hel-
posti hoitamatta. 

Kaikkien koulussa työtään tekevien päämääränä on varmasti oppilaan oppimi-
sen ja kasvun tukeminen. Myös oppilashuoltoryhmän päätökset perustellaan oppi-
laan parasta tarkoittavina. Kuitenkin perinteisesti oppilashuoltoryhmän toiminta
pohjautuu ajattelulle, että jos koulussa on ongelmia, niihin täytyy olla jokin syy.
Syy löytyy oppilaasta, hänen varhaislapsuudestaan, varhaiskehityksestään tai vää-
ränlaisesta oppimismallista246 . Harvoin edes pohditaan koulun oman toimintakult-
tuurin mielekkyyttä ja aiheuttamia vaikeuksia oppilaan kohdalla. Naukkarinen
toteaa247: 

”Kokoukset ovat pääasiassa korjaavaa ongelmallisten oppilastapausten käsitte-
lyä. Ryhmä käsittelee pääasiassa oppilaan poissaoloihin, oppitunnin häirintään,
oppimisvaikeuksiin ja järjestyssääntöjen rikkomisiin liittyviä asioita (. . .) ryh-
mässä ongelmatilanteet valtaosin määritellään oppilaan piirteistä ja/tai toimin-
nasta johtuvaksi. Ongelmatilanteen määrittely on siis hyvin perinteistä, lääke-
tieteellis-psykologista ongelmanratkaisumallia noudattavaa. OHR ratkaisee
ongelmia kohdistamalla muutosvaatimukset oppilaaseen, luokkaan, oppilaan
perheeseen tai koulun ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin (esimerkiksi nuo-
risokoti, sairaalakoulu, koulukoti).” 

Tällainen ajattelutapa johtaa siihen, että koulu pelastuu vastuultaan siirtämällä ”ris-
tiriitoja” ja erilaisia oireita kantavat yksilöt pois häiritsemästä yleistä työskentelyä.
Tällöin oppilashuoltoryhmästä muodostuu koululle lojaali joukko spesialisteja,
jotka varovat muuttamasta systeemiä. Sen sijaan ahdistusta lievitetään muuttamalla
yksilö. Jos se ei onnistu, muodostuu oppilashuoltoryhmästä ”kahvimylly”, mikä
jauhaa ja jauhaa pavut koulun sekoitukseen sopiviksi muruiksi. Kokkareet se pyrkii
poistamaan myllystään mahdollisimman nopeasti, jotta opettajanhuoneessa keitetty
kahvi olisi mahdollisimman tasalaatuista.248

244.Päätöspöytäkirja opetuspäällikkö 1998.
245.Meriläinen 1996, 467.
246.Esim. Sandow 1994.
247.Naukkarinen 1999, 67–68. ks. myös s. 74.
248.Katso myös Naukkarinen 1999, 38, 69.
80



Oulun kaupungissa on pyritty tehostamaan psykososiaalista oppilashuoltoa
perustamalla opetusviraston alaisuuteen 1.8.2000 uusi oppilashuollollinen yksikkö.
Tässä yksikössä toimii viisi kuraattoria, kaksi ala-asteikäisiin keskittynyttä psyko-
logia, kouluavustajat ja ohjaaja. Neljä uutta koulupsykologin virkaa vakinaistettiin
tähän oppilashuollolliseen yksikköön 1.8.2002 lähtien249. Tällöin syksyllä 2002
Oulussa toimi kuusi koulupsykologia koulujen tukena. Yhden koulupsykologin
vastuulle tuli 1520 ala-asteikäistä oppilasta.250 Uuden oppilashuollollisen yksikön
tehtävänä on koordinoida opetustoimen oppilashuollollista työtä ja tarjota konsul-
taatioapua kouluille ja muille tahoille.

Uuden koululainsäädännön myötä 1.1.1999 tuli koulutuksen ylläpitäjälle vel-
voitus arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.251 Oulun kaupungin
opetustoimen arviointistrategian mukaan arvioinnin tuli muodostua koulujen toi-
minnan kehittämisen välineeksi, jonka avulla taataan tarvittavat resurssit laaduk-
kaan opetus- ja kasvatustyön tekemiseen.

Opetustoimen peruskouluissa ja päivälukioissa arvioitiin lukuvuonna 1999–
2000 ja 2000–2001 elämänhallinnan tukemisen ja oppilashuoltotyön edellytyk-
siä.252 Tämän arvioinnin tuloksena pystyttiin nyt ensimmäisen kerran kootusti kar-
toittamaan koko kaupungin tasolla erityistä tukea tarvitsevien ja huolenaiheena ole-
vien oppilaiden tilanne, kuten taulukostakolme (3) selviää.

249.Opetuslautakunnan esityslista 15.5.2002.
250.Oulun opetustoimen tunnusluvut 2006, 24.
251.Perusopetuslaki 5 luku 21 §
252.Oulun kaupungin opetustoimen arvioinnin yhteydessä on pyritty yhteneväiseen oppilashuollollisten
käsitteiden teoreettiseen määrittelyyn. Laajat oppilashuoltoryhmät tarkoittavat eri ammatti- ja hallin-
tokunnista koostuvaa oppilashuollollista työryhmää, jolla on vakiintunut kokousrutiini. Operatiiviset
oppilashuoltoryhmät keskittyvät tietyn asian hoitamiseen ja mukana vain ne ihmiset, joita asiat koske-
vat. Oppilashuollolliset palaverit ovat opettajien pitämiä oppilaskohtaisia palavereita oppilaiden, huol-
tajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. (Ulvinen 2001.)
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Taulukko 3. Erilaisia tukitoimia saaneiden oppilaiden määrä Oulun kaupungin opetus-
toimen kouluissa lukuvuonna 1999–2000.253

Tulosten mukaan koulut ottivat selkeästi edellisvuotta paremmin käyttöönsä myös
elämänhallinnan tukemisen työsuunnitelmat ja työkalut. Opettajat ovat koulun arki-
siin toimintamahdollisuuksiin opetuksen tukitoimien järjestämisessä jokseenkin
tyytyväisiä. Samoin ala- ja yläasteella opettajat ovat kohtalaisen tyytyväisiä kou-
lunsa oppilashuoltoryhmän toimintaan. Ongelmaksi koetaan edelleen oppilashuol-
totyössä erityisen selvästi resurssipula; tuettavia paljon, aikaa vähän, ryhmäkoot
suuria, koulun arki joustamaton. Silti kaikkeen oppilashuoltotyöhön oululaiset ylä-
asteen opettajat käyttävät aikaa keskimäärin kaksi tuntia viikossa.254 Tässä on
oman arkikokemukseni kautta tapahtunut myönteistä kehitystä verrattuna 1980- ja
1990-lukujen tilanteeseen.255 Yläasteen erilaisten oppilaiden ongelmat painottuvat
oppilashuoltoryhmien tapauksissa oppilaisiin, joilla on oppimisen ja opiskelun
ongelmia (21 %; huono opintojen edistyminen, huono keskittyminen), sosiaalisen
vuorovaikutuksen ongelmia (19 %; epäsosiaalinen käyttäytyminen) ja itse-
tunto-ongelmia (17 %; negatiivinen elämänasenne, heikko itsearvostus)256. Syrjäy-
tymisvaarassa olevat oppilaat tunnistetaan paremmin, mutta pysyvää asiantun-
tija-apua (esim. koulupsykologi- ja  -kuraattori, koululääkäri) ei ole riittävästi tar-
vittaessa saatavilla. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuukin 2003 koulujen kyky
muodostaa laajempia, moniammatillisia yhteistyöverkostoja yksittäisten oppilai-
den tukemisessa. Haasteeksi nousee se, miten koulu onnistuu ennaltaehkäisevän
psykososiaalisen työn juurruttamisessa koulun oppilashuollon arkeen.

Kouluaste Oppilasmäärä Tukea saaneet oppilaat %-osuudet

ala-aste 7567 2716 35,9

yläaste 3650 1357 37,2

lukio 3032 790 23,4

erit.koulu/aa 232 150 66,8

erit.koulu/ya 162 121 75,3

Yhteensä 14643 5134 35,1

253. Ulvinen 2001, 2. (http://edu.ouka.fi/7Ekoulunet/arviointi/)
254.Ulvinen 2001, 1-9.
255.Vrt. myös Ulvinen 2001, 22.
256.Ulvinen 2001, 17.
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2.3 Koulun arkikulttuurissa ilmeneviä ongelmia

Tässä luvussa käsittelen kokoavasti niitä yleistason piirteitä, jotka voivat aiheuttaa
oppilaiden syrjäytymiskehitystä yläasteen aikana. Erityisesti lukijan on suhteutet-
tava tämän luvun koulun toimintaa kuvaava kritiikki 1970-, 1980- ja 1990-luvuille.
Vaikka esimerkiksi konstruktivistisen oppimiskäsitystä sovellettiin oppimiseen
1980-luvun lopulta, ei se vielä kuitenkaan saavuttanut heti sitä asemaa mikä sillä
tämän päivän koulussa on.

“Meritokraattisessa yhteiskunnassa yksilöt saatetaan lapsina perhepolitiikan,
lastensuojelun ja varhaisvalmennuksen keinoin samoille kalkkiviivoille koulu-
tusturnajaisten lähtöruutuun. Hevoset, peitset, kilvet ja haarniskat tarkastetaan
eikä anabolisia steroideja sallita. Taloudelliset, sosiaaliset, kulttuurilliset,
rodulliset ja sukupuoliset esteet ratajuoksussa pärjäämiselle on ikään kuin pois-
tettu. Kun urheiluvälineissä ei ole eroa, juoksusuoritus on juoksijan omissa
jaloissa. Tulos voidaan tämän jälkeen lukea ja ymmärtää yksinomaan vaa´alla
punnittuna neutraalina mittana yksilön kyvykkyydestä, halukkuudesta ja
arvosta. Yksikään ei ole oikeutettu enää sälyttämään syytä epäonnistumises-
taan, kaatumisestaan tai keskeyttämisestään taloudellisen ahdingon, koulutus-
tarjonnan vähäisyyden, alempiarvoisen sosiaalitaustan, väärän sukupuolen tai
onnettoman lapsuuden tiliin. Syyllisyys lepää yksin yksilön yllä. Koulu toimii
kuin pankin kolikkoautomaatti, Jumalan käsi lakaisee väen paikalle.”257 

Tänä päivänä käydään laajaa julkista keskustelua aikuisten työssä viihtymisestä ja
työpaikoilla tapahtuvasta kiusaamisesta. Myös koulukiusaaminen ja kouluviihty-
minen ovat olleet julkisissa tiedotusvälineissä vilkkaan keskustelun kohteena.
Työssä viihtyminen on suorassa yhteydessä työn tuottavuuteen. Tämä puolestaan
on johtanut nopeisiin rakenteellisiin korjauksiin eri työkulttuureissa. Työpaikoilla
on ymmärretty, että hyvää työtulosta syntyy vain, kun työpaikalla viihdytään ja tun-
netaan yhteenkuuluvuutta. Työssäolo mahdollistuu yhteiskunnassamme paljolti
koulutuksen kautta. 

Osa Tuomontupa-luokan oppilaista on kokenut kiusaamista aikaisemmassa
koulussaan. Varsinkaan kiusaamisen kohteena olemista ei nuori helposti halua tun-
nustaa, vaan se paljastuu vasta luottamuksellisen suhteen synnyttyä opettajaan,
ohjaajaan tai kuraattoriin. Koulukiusaamisesta on jo saatu myös tieteellistä tutki-
mustietoa258. Kuitenkin tämän tiedon soveltaminen käytäntöön on edelleen puut-

257.Rinne 1994, 523.
258.Vrt. Merenheimo 1990, Salmivalli 1998. Katso myös Kallestadt, Olweus ja Alsaker 1998.
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teellista ja ontuvaa.259 Oppilaiden ja opettajien henkisen hyvinvoinnin kannalta
tulisi koulun olla henkisten elämysten ja hyvien “fiilisten” kohtaamispaikka, sillä
koulun toiminnasta saatu kokemus suuntaa nuorten myöhempiä valintoja läpi elä-
män.260 

Osa suomalaisista koululaisista viihtyy huonosti koulussa eri tutkimustulosten
perusteella261. Vuonna 1991 toteutetussa Peruskoulun arvioinnissa todettiin koulu-
viihtymättömyyden ja koulukielteisyyden olevan Suomessa muita Pohjoismaita ja
Yhdysvaltoja yleisempää. Neljä vuotta myöhemmin (1995) maailman terveysjär-
jestön WHO:n julkaiseman 22:ssa Euroopan maassa ja Kanadassa suoritetussa kou-
lulaistutkimuksessa tulokset olivat hyvin lähellä vuoden 1991 tuloksia. Tutkimuk-
sen perusjoukko koostui peruskoulun 5., 7., ja 9. luokan oppilaista eli 11–15- vuo-
tiaista koululaisista. Tutkimuksessa selviteltiin eri maissa asuvien koululaisten
yleistä kouluviihtyvyyttä. Tässä tutkimuksessa Suomi sijoittui eri maiden vertai-
lussa sijalle 22. Yleinen suhtautuminen kouluun oli negatiivisempaa ainoastaan
Israelissa. Viihtyminen koulussa ei ollut lisääntynyt neljän viimeisen vuoden aikana
(1995: 50 %, 1991: 50 %) merkittävästi.262

 Kouluterveysaineiston 1999 perusteella kahdeksannen ja yhdeksännen luokan
pojista 46 % ja tytöistä 38 % piti melko vähän koulunkäynnistä. Pirttiniemen tutki-
muksen mukaan yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 6 % ja pojista 14 % piti yläastetta
täysin mielenkiinnottomana paikkana. Huolestuttava tulos oli kuitenkin se, että
tytöistä 2,8 % ja pojista 5,4 % ilmoitti vakavasti harkinneensa koulun keskeyttä-
mistä.263 Vuoden 2001 kouluterveysaineiston kyselyn perusteella pojista 46 % ja
tytöistä 43 % piti melko vähän koulusta. Vuoden 2001 tulosten perusteella 11 %
pojista ja 5 % tytöistä ei pitänyt lainkaan koulunkäynnistä. Kaikki nämä yllä olevat
tutkimukset antavat mahdollisuuden tulkintaan, että osalle suomalaisista oppilaista
koulu opiskeluympäristönä ei pysty tarjoamaan jostakin syystä riittävää tukea tie-
tojen taitojen oppimiseen ja sen myötä koulun kokemisen myönteisenä asiana.

Koulujen toimintaa yleensä tutkitaan tarkastelemalla koulujen virallisia tavoit-
teita, opetussuunnitelmia, oppimiskäsityksiä ja muita koulujen virallisia sääntöjä
jne. Näiden arviointien pohjalta suomalainen koulutuslaitos menestyykin hyvin
myös kansainvälisissä vertailuissa.264 Tällöin arvioinnin pohjana on useimmiten

259.Kouluterveyskysely 2001 mukaan yläasteen kahdeksannen ja yhdeksännen luokan pojista 4 % ja ty-
töistä 3 % ilmoitti joutuvansa koulussa kiusaamisen kohteeksi kerran tai useammin viikossa. Kiusaami-
nen koskettaa siis lähes 700 nuorta viikoittain näillä luokka-asteilla.
260.Vrt. Linnakylä 1993, Takala 1992, Tervo 1993, Liimatainen- Lamberg 1996, Fraser 1986.
261.Katso myös Vepsäläinen 1980; Olkinuora 1983; Kaikkonen 1984; Kosonen 1991; Kukkonen ja
Pölkki 1995; Kaikkonen 1999.
262.Linnakylä, Brunell & Kankaanranta 1996, 241.
263.Pirttiniemi 2000, 79.
264.Vrt. Välijärvi & Linnakylä Pisa (Programme for International Student Assesment) 2000 tulokset
maamme osalta.
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koulujen oppimistulosten antamat vertailut. Tutkittaessa koulutusta affektiivisten
merkitysten pohjalta ei tulos välttämättä ole hyvä 265. 

Tarkasteltaessa koulun kulttuureita266 löytyy niihin hyvin monenlaisia tulkin-
toja riippuen kuka niitä esittää. Oppilaiden mielestä koulut ovat kuitenkin hyvin eri-
laisia. Myös koulun opiskeluympäristö muuttuu aina siirryttäessä ala-asteelta ylä-
asteelle. Luokanopettajajohtoisesta opetuksesta siirrytään aineopettajajohtoiseen
opetukseen. Oppilaan tulee pystyä sopeutumaan opiskeltavissa aineissa uuteen fyy-
siseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen ympäristöön, mikä useimmiten poikkeaa siitä
mihin oppilaat ovat ala-asteella tottuneet. Tällöin oppilaiden odotukset eivät välttä-
mättä vastaa niitä odotuksia, mitä he kokevat yläasteen aikana267.

Koulumetaforien268 kautta oppilaat luonnehtivat koulun kulttuureja hyvinkin
voimakkailla ilmauksilla. Koulua verrataan milloin ”hullujenhuoneeseen”, kidutus-
kammioon, säiliöön, vankilaan tai pakkotyölaitokseen”.269 Tuomontupalaiset oppi-
laat kuvasivat 1998 aikaisempaa kouluaan hikikopiksi, oppimiskopiksi, hermoja
raastavaksi, kovaksi penkiksi; koulu koettiin myös ahdistavana paikkana, jossa on
paljon sääntöjä, testejä ja missä tapahtuu kiusaamista ja joka on ajan tuhlausta.
Näillä metaforilla oppilaat ilmentävät omasta elämismaailmastaan nousseita koke-
muksia nykyisen koulun arkitodellisuudesta. Se kuvastaa myös koulussa vallitse-
vien oppilaiden edustamien alakulttuurien ja opettajien ja muun kouluhenkilökun-
nan edustaman valtakulttuurin välistä ristiriitaa. Se minkälaiseksi nuoret kokevat
koulun, ei ole merkityksetöntä. 

Lähestyn näitä ilmiöitä tarkastelemalla taulukko neljässä (4) kuvatun ns.
”perinteisen” koulun mallia toimia, koska se oli 1980- ja 1990-luvulla ajankohtai-
nen yhteiskunnassamme lukuisista koulujen uudistuspyrkimyksistä huolimatta.270

Jos koulu toimii ”perinteisen” koulun mallin mukaisesti voi se tuottaa oppilaille ja
opettajille vaikeuksia koulun arjessa.

265.Pirttiniemi 2000, 17. Katso myös Linnakylä 1993, 40.
266.Koulun kulttuureilla tarkoitan niitä koulun arkipäivän käytänteitä, joiden mukaan koulussa toimi-
taan. (Vrt. myös Stenfors 1994, Smylie 1991, 22.)
Naukkarisen (1999, 18–20) mukaan kulttuuri-käsitteen määrittely yksiselitteisesti on vaikeaa, koska
kulttuuria tutkitaan monien eri tieteenalojen lähtökohdista. Tällöin käsitteellisen synteesin tekeminen on
vaikeaa.
267.Katso Pietarinen 1999, 119- 149.
268.Metafora (vertauskuva) voitaneen määritellä ydinajatukseksi tai -lauseeksi, jolla voidaan kuvata
tiettyä asiaa tai ilmiötä.(Jokinen 1996.)
269.Laine 1995, 21–32, Jokinen 1996, 118–134.
270.Naukkarinen 1999, käyttää perinteisen koulun nimitystä omissa tutkimuksissaan kuvaamaan niitä
piirteitä mitä koulun kulttuurista löytyi ja miten hyvin koulu pystyi huomioimaan oppilaan yksilöllisyy-
den toiminnassaan. Mitään yhtenäistä perinteisen koulun mallia tuskin löytyi koululaitoksestamme
1980- ja 1990-luvuillakaan. Tutkijan huomautus.
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Todellisemman kuvan koulujen toiminnasta antaa koulujen tiedostamattoman
piilorakenteen tutkiminen. Naukkarinen271 käyttää tästä nimitystä alakulttuuri,
joka vaikuttaa koko ajan koulun toimintoja säätelevästi aiheuttaen siellä monia jän-
nitteitä. Kuinka voimakkaita nämä jännitteet ovat, riippuu hänen mukaansa siitä,
kuinka paljon alakulttuuri (käytännön toiminta)ja valtakulttuuri (OPS:n tavoitteet)
poikkeavat toisistaan ja kuinka voimakkaasti alakulttuuri puolustaa omia näkökan-
tojaan suhteessa valtakulttuuriin. Alakulttuuriin kuuluvat toiminnat, jotka tapahtu-
vat todellisessa koulupäivässä. Smylie272 toteaa koulun alakulttuurin ”ankkuroitu-
neen sen jäsenille yhteiseen tietopohjaan, uskomuksiin, oletuksiin ja arvoihin.”
Jotta saisimme alakulttuurin merkityksestä tietoa organisaation tasolla, on meidän
pystyttävä kurkistamaan organisaation jäsenten perususkomusten ja -oletusten
taakse. Näistä hyvin vähän pystytään edes koulun tasolla edelleenkään keskustele-
maan. Koulumaailma on edelleen herkkä kritiikille ja pelkkä keskustelu mahdolli-
sista muutoksista koetaan helposti arvosteluksi. Koulut eivät ole tottuneet ulkoa-
päin tulevaan arvosteluun ja aina myöskään koulujen tasolla ei ymmärretä kritiikin
uudistavaa voimaa.

Väitettäni tukevat osuvasti Laineen273 tutkimustulokset koulun alakulttuurista.
Laine kuvaa tutkimuksessaan sitä koulun todellisuutta mikä kätkeytyy koulun viral-
lisen kuoren alle. Laine toteaa myös koulun rutiininomaisten toimintojen olevan
oppilaisiin kohdistuvaa näkymätöntä pedagogiikkaa, piilo-opetussuunnitelmaa274.
Tätä hoidetaan koulun valtasuhteiden hierarkkisella rakenteella ylhäältä alas-
päin275. Tutkijat Lindroos ja Tolonen276 nimeävät nämä koulun valtasuhteet arkit-
raagisiksi. Arkitraagista tässä vallankäytössä on ensiksi se, että se on jokapäiväinen
asia, joka ilmenee itsestään selvyytenä, ja jota ei kyseenalaisteta. Toiseksi se on
mielivaltaista; se on verkostomainen suhde ja sitä ei omista kukaan yksittäinen sub-
jekti. Kolmanneksi traagista siinä on se, että koulu on luonut ulkoisen järjestyk-
sensä historian kuluessa. Kouluun on muodostunut sellaisia jäänteitä ja käytänteitä,
joita siinä elävien on vaikea käsittää ja purkaa. Tämän piilorakenteen taustalla ole-
vat asiat voidaan mielestäni edelleen katsoa kuuluvan ns. ”perinteisen” koulun toi-
mintatapaan, joka syrjäyttää tietyt oppilaat toimintansa ulkopuolelle.277 Taulukossa
neljä (4) on koottu perinteisen koulun toimintaa ohjaavat periaatteet. Koulua lei-

271.Naukkarinen 1999, 18–20.
272.Smylie 1991, 22–24.
273.Laine 1997.
274.Laine 1997, 82. Katso myös Kuula 2000, 91–101 ja Broady 1986.
275.Lindroos & Tolonen 1995.
276.Lindroos & Tolonen 1995, 13–20.
277.Vrt. Tervo 1993, Jokinen 1996.
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masi vahva opettajakeskeisyys, missä oppilaan yksilöllinen huomio oli vähäistä.
Jos tuli ongelmia oppimisessa katsotaan sen johtuvan oppilaasta, joka voitiin hel-
posti siirtää erityisopetukseen. Tällöin koulun omien käytänteiden ja tukimuotojen
tarkastelu jäi vähälle huomiolle. Opettajuudessa korostui teknisrationaalisuus, jota
leimasi tiedonsiirto ja sen kontrollointi. ”Perinteisen” koulun kulttuuri kohtasi
oppilaan yksilöllisyyden heikosti.

Taulukko 4. Perinteinen koulu.278 

Perinteisen koulun yksi keskeinen piirre oli ottaa oppilas toiminnan kohteeksi
ilman, että oppilaalla itsellään oli paljoa mahdollisuuksia olla itse aktiivinen vaikut-
taja. Vaikka Naukkarisen ja Patrikaisen esittämä perinteisen mallin mukainen koulu
ei edusta ehkä vuonna 2004 nykykoulun toimintakulttuuria, löytyy koulujen toi-
minnasta edelleen piirteitä, joiden muuttaminen on hidasta. Tätä käsitystäni vahvis-
tavat myös Pirttiniemen tutkimustulokset. Niiden mukaan pojista jopa 57 % oli sitä
mieltä, että oppilaiden mielipiteitä ei juuri ole otettu huomioon koulussa279. Kou-
luterveyskysely 2001 mukaan pojista 41 % ja tytöistä 44 % ilmoitti oppilaiden mie-
lipiteitä otettava koulussa huonosti huomioon koulutyötä kehitettäessä.280 Edellä
esitettyjä tutkimuksia vahvistavat myös entisten oppilaitteni kokemukset aikaisem-
mista kouluista (ajoittuvat ajanjaksoon 1982–1998):

“Koulutunnit olivat yksitoikkoisen masentavia. Aina kun mä koetin sanoo
jotain opettajalle, vaikka ehdotuksen työtavasta, niin vastaus oli tyly. Opettaja
murahti jotain ärtyneenä tai mulkasi mua pahasti. Ne tunsi aina häiriinty-

Koulun kulttuuri

opettajakeskeisyys
yksilöllisyyden huomioiminen vähäistä
ongelmat oppilaasta johtuvia
kaksoisjärjestelmä
vähän yhteisöllisyyttä
autoritaarinen sosiaalinen kontrolli
kurinalaiset, jäykät työkäytänteet

Oppimiskäsitys
behavioristinen

 Opettajan ammatillisuus
teknisrationaalinen

Ongelmien ratkaisutapa
yksilödiagnostinen

Toiminnassa heijastuu
positivistinen tiedonkäsitys

278.Naukkarinen 1998, 186 mukaillen. Ks. myös Patrikainen 1999
279.Pirttiniemi 2000, 82.
280.Kouluterveys 2001.
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vänsä, jos oppilas sano jotain. Kai niiden kuva oppilaasta on äänetön, ohjat-
tava nukke. Mä en vaan tuohon kaavaan sovi, sori vaan...”

“ En saanut yhtään kuvistyötä aikaan yläasteella. Se, että annetaan aihe joka
työhön, tappaa kaiken luovuuden. Aina vaan määrättiin aihe, enkä mä osannu
tehdä mittään tolla tavalla... Tarvittais keskustelua ja joustavuutta opetukseen,
ettei kelloa tuijotettas aina niin tarkasti...”

“No kun kaikki oli pakko tehä just samanlain miten... vaikka ei välttämättä ois
pystyny samanlain ku muut. Silti oli pakko tehä ja sitte otti nen opettajat pää-
hän... Eikä haluttanut ollenkaan mennä kouluun.”

Myös kuraattoreiden ja sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa nousee esiin toive
peruskoulun joustavuuden ja yksilöllisyyden lisäämisestä:

”… Että nyt ku meillä on peruskoulu, ja meillä kaikki käy sitä samaa, niin silti
kummiksi osa oppilaista on sitten niitä, että ne ei taho pysyä kärryillä millään
ja osa sitten niitä, että ne on niin hyviä, että ne turhautuu siinä systee-
missä…Eli kaikin puolin joustoa peruskoulun sisälle niille, jotka eivät viihdy,
ei oo motivaatiota tai on oppimisvaikeuksia… Kouluissa se nuoren yksilökoh-
tainen huomioiminen jää aivan liian vähälle…”281

Hyvin kuvaavaa on myös seuraava esimerkki, jota Suonperä käyttää kuvatessaan
opetusta liian opettajakeskeiseksi ja oppilaiden omatoimisuutta tukahduttavaksi282:

“ Olen käynyt yhdeksän vuotta peruskoulua ja kolme vuotta kurssimuotoista
lukiota; tämän kokemuksen perusteella väitän, että nykyinen koulusysteemi on
huono. Se kasvattaa oppilaista passiivisia vaikenijoita ja kritiikittömiä valmiin
tiedon lukijoita. Kaiken lisäksi koulu totuttaa oppilaat tekemään vain sen, mikä
on ehdottoman välttämätöntä... Koulu ei vaadi oma-aloitteisuutta. Oppilaan
velvollisuutena on olla läsnä tunnilla, jotta opettaja saa valuttaa 45 minuutin
annoksen tietoa hänen ylitseen... Käytäntönä on, että jokaiselle tunnille on
määrätty aiheensa, joka sitten pikaisesti käydään läpi. Seuraavalla tunnilla
mennään jo aivan eri asiaa. Miten oppilaat näissä olosuhteissa pystyisivät
syventämään tietojaan niin, että niistä olisi jotain hyötyä...” 

Itse olen todennut, että muutoksen aikaansaaminen kirkollisessa instituutiossamme
on jopa nopeampaa kuin koululaitoksessamme. Miettinen283 on myös todennut,
että opetus pysyy muuttumattomana siitä huolimatta, vaikka opit, teoriat ja suunta-
ukset muuttuvat. Sirotkin284 kuvaa koulun luokkahuoneopetusta yhdeksi pysyvim-

281.Haastatteluaineisto kuraattorit 1998; sosiaalityöntekijät 1998.
282.Suonperä 1992, 9.
283.Miettinen 1990, 11.
284.Sirotkin 1983, 16.
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mistä ja muuttumattomimmista ilmiöistä, joita käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet
tuntevat. Pirttiniemi toteaa myös tutkimuksessaan:

”Perinteisesti koulu ja luokka on Suomessa suljettu yhteisö, jonka toimintaa on
ulkopuolisen vaikea päästä seuraamaan.”285

Lapsipoliittisen selonteon286 mukaan kansainvälisissä vertailuissa suomalainen
peruskoulu on osoittautunut tunnekylmäksi ja tietopainotteiseksi. Kouluopetuk-
sessa painottui vielä 1990-luvun alussa liikaa tiedonalapainotteinen, opettajakes-
keinen opetustyyli, joka tukeutuu vahvasti oppikirjojen maailmaan287 . Tätä tyyliä
vahvisti oman ikäluokkani opettajiin iskostettu käsitys siitä, että kaikki oppilaille
tärkeät tiedot ja taidot oli sisällytetty oppikirjoihin ja ne välitettiin oppilaille (beha-
vioristisen oppimiskäsityksen mukaisesti) opettajajohtoisesti luokkahuoneissa. 

Mikäli oppiminen käsitetään pelkästään oppikirjan ja työkirjan tarjoamien vas-
tausten antamiseksi, muodostuu oppimisesta liian paljolti välineellistä yksilökes-
keistä suorittamista. Tällainen toiminta ei edellytä oppilailta paljoa älyllistä ponnis-
telua. Tällaisessa työskentelyssä oppijan oma aktiivisuus on joko tiukasti ohjattua
tai suhteellisen sattumanvaraista toimeliaisuutta puhumattakaan siitä, että se sisäl-
täisi paljoa mahdollisuuksia tiedon soveltamiseen.288 Tämän on myös Laine
havainnut289:

“Koulutieto ja arkitieto ovat erkaantuneet toisistaan ja didaktiikan voittokulku
on korvannut yleissivistävän opetuksen ainedidaktisella hallinnalla. Jäljelle jää
oppilaan itsearviointia taustalla ohjaava näkymätön käsi, opettaja, joka kontrol-
loi oppilaan itsekontrollin avulla.” 

Kuten edellä kerroin, olen itse saanut behavioristisen oppimisnäkemyksen mukai-
sen opettajakoulutuksen. Tämän yksipuolisen oppimisnäkemyksen monipuolista-
miseen on mennyt aikaa ja monia erityisluokkalaisia saan kiittää siitä, että he eivät
ole istuneet pelkästään tähän behavioristisen koulukunnan järjestelmään. Ilman hei-
dän konkreettista apuaan näkisin ehkä vielä tänään oppimisen pelkäksi valmiin
aineksen omaksumisen ja sen säilyttämisen kontrolloimisena. Toisaalta kuten
luvussa 2.1 kuvasin behavioristinen oppimisnäkemys toimi oivallisesti esimerkiksi
käytöshäiriöisyyden poisoppimisessa ja oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden
opetuksessa. Järjestelmällisesti etenevät harjoitukset, joihin kuului oikeaan aikaan

285.Pirttiniemi 2000, 66.
286.Lapsipoliittinen selonteko 1994, 18.
287.Kohonen & Leppilampi 1994, 47.
288.Vrt. Lehtinen 1989, 20–22.
289.Laine 1997, 105.
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annettu palaute, turvasi näille oppilaille perustietojen, taitojen ja hyvien käytösta-
pojen kohtuullisen hallinnan.

Tänä päivänä ei riitä, että opetamme nykyistä tietoa, vaan oppijalle on jatku-
vasti luotava edellytykset oppia uutta tietoa ja sen soveltamista. Tähän mielestäni
ei behavioristinen oppimisen teoria yksin anna riittäviä lähtökohtia.290 

Arkipäivän koulupäivää leimaa tietty, kurinalainen ja rutiininomainen toi-
minta. Kellon soiminen merkitsee tietyn totutun toiminnan alkamista. Se merkitsee
sisään kutsua oppimiseen ajateltuna opettajan kannalta. Opettaja on silloin valmis
jakamaan oppilailleen valmistamansa tiedollisen aineksen, joka jaksottuu neljän-
kymmenenviiden minuutin pituisiin jaksoihin. Välttämättä oppilaat eivät ole joka
hetki valmiita tällaiseen toimintaan. Suuri osa opettajan ajasta menee siihen, kun
hän yrittää käynnistää opetushetkeään. Oppilaiden valmius ja yhteistyö opettajien
kanssa eivät kulje aina käsi kädessä. Jo ennen kellon pirinää tunnin päättymisen
merkiksi osa oppilaista on jo lopettanut työskentelynsä ja poistunut luokasta.
Yleensä opettajat ovat aika voimattomia tällaisessa tilanteessa. Oppitunti on lope-
tettava myös siinä tilanteessa vaikka ei olisi edes päästy kunnolla alkuun. Koulun
lukujärjestys ja luokkatilavaraus eivät mahdollista toiminnan jatkamista. Opettajien
on kiireesti riennettävä hakemaan uutta tietopakettia opettajanhuoneesta ja oppilai-
den on ennen välitunnille siirtymistä heitettävä laukut uuden luokan eteen. Oppi-
lailla on kiire välitunnille, koska siellä heidän mukaansa voi tavata kavereita, käydä
tupakalla, ostaa syömistä ja “lepuuttaa hermoja” jotta kestäisi seuraavan tunnin.
Entisten oppilaitteni kuvaukset koulun jäykästä työkäytännöstä tuovat esille oppi-
laiden näkökulman koulupäivän arjesta291:

“Päivää ... istukaa... ottakaa kirjat esiin... toistuvat kuolettavan usein ilman
ihmisten keskeistä vuorovaikutusta. Nuoret kaipaavat läheisempää ja persoo-
nallisempaa tapaa lähestyä tunnin alussa, jolloin ilmapiiri työskentelylle olisi
avoimempi ja lämpimämpi. Passivoivat työtavat saavat myös yksimielisen tuo-
mion. Pulpetissa istuminen ja opettajan monotonisen puheen kuuntelu pitem-
pään kuin 10 minuuttia on turhan ajan hukkaa, kukaan ei jaksa keskittyä. Samo-
jen asioiden jankkaaminen samaa vauhtia samaan aikaan on tylsistyttävää,
ihmiset eivät ole samanlaisia eikä parasta tulosta tuota sama kohtelu ns.
tasa-arvon vuoksi tai mikä syy lieneekään. Kellosidonnaisuus ärsyttää. Jotkin
tunnit ja asiat ovat kiinnostavampia kuin toiset, tiukka 45–15 minuuttia ei pal-
vele mielenkiinnon säilymistä. Monesti haluaisi tehdä kaverin kanssa ryhmässä
pitempään töitä ilman keskeytyksiä. Tunnilla tarjottavat asiat ovat enimmäk-
seen teoreettisia faktoja – eivät motivoi. Koulutuntien sisältö on täynnä elä-

290.Vrt. Patrikainen 1987, 76; Rauste-von Wright ja von Wright 1994b, 18; Puolimatka 2002, 84–85.
291.Tiivistetty Lumpeen 1995 suorittaman teemahaastattelun pohjalta.
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mästä irrallaan olevaa asiaa eikä palvele oppilasta myöhemminkään miten-
kään.” 

Edellä kuvattu tilanne koulun arjesta on tyypillinen osoitus koulun toiminnallisesta
rakenteesta, jossa toistuvat aika, tila ja rutiini. Myös Kuulan292 tutkimuksen
mukaan koulun toimintaa leimasi kiireisyys, joka perustui mekaaniseen ja tiukkaan
aikarytmitykseen. Tällaisessa toiminnassa on hyvin vähän joustoa oppilaiden oman
subjektiivisen toiminnan mahdollisuuksille293. Koulupäivät täyttyvät kuitenkin
oppilaiden yrityksistä päästä irti tästä todellisuudesta. Koulussa opettaja on kahden
kentän puristuksessa. Opettaja edustaa rationaalisuutta ja virallisen koulun raken-
teita vaatimalla entistä parempia suorituksia. Oppilaat puolestaan tuovat oman
kehityksensä ja elämänsä kautta kouluun emotionaalisuutta, affekteja ja prosesseja.
Tällöin opettajan ammatillisuus on lujilla.

Työskennellessäni erityisluokanopettajana ja rehtorina yläasteella huomasin
auktoriteettiristiriitojen yleensä kasautuvan samoille opettajille. Tätä käsitystäni
vahvistavat myös kokemukseni eri opettajien työnohjausryhmistä. Suurin osa työ-
ajastani rehtorina meni oppilasasioiden hoitamiseen ja auktoriteettiristiriitojen sel-
vittämiseen oppilaiden ja opettajien välillä. Seuraavat päiväkirjahavainnot vuosilta
1991 ja 1992 tuovat arkipäivän tapauksia esille:

Ke 27.11.91:

– aamulla paperitöitä kansliassa
– oppilas- ja opettajapalavereita paperitöiden välissä
– oppitunteja
– 8B:n tunnilla puhumassa koulukäyttäytymisestä
– iltapäivä meni yhden opettajan ja oppilaan välisen ristiriidan selvittämi-

seen (aiheena miksi oppilas ei saa kysyä matematiikan tunnilla neuvoa toi-
selta oppilaalta!!! Oppilas ei todella voinut käsittää sitä. – Enkä minä!!!)

Ke 4.12.91

– aamulla itsenäisyyspäiväjuhlan valmistelua
– oppitunteja 
– keskustelua opettajanhuoneessa oppilaiden tukemisesta ja kannustami-

sesta (siinäkin tapauksessa, että oppilaalla on oppimisvaikeuksia!!!)
– oppilaiden kanssa keskustelua kansliassa poissaoloista

292.Kuula 2000, 92–101.
293.Vrt. Laine 1997.
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– oppilaiden kanssa keskustelua tietoisesta opettajan ärsyttämisestä (tämä
opettaja nyt kun ei ymmärrä minkäänlaista leikkiä ja ei jousta oppilailleen
missään asiassa)

La 21.12.91

– kokonaisuutena syyslukukausi sujui normaalin työn merkeissä. Jyvät ovat
erottuneet akanoista työyhteisössämme. Syksy on osoittanut selkeästi ne
opettajat, jotka jaksavat tehdä työtä oppilaiden kanssa laskematta tunteja ja
minuutteja. He ovat myös pärjänneet tässä tehtävässään hyvin. He välittä-
vät oppilaistaan ja kuuntelevat heitä. Onneksi meillä on aika monta täl-
laista opettajaa. 

– Opettajat olivatkin todella väsyneitä ja joululoma on enemmän kuin tar-
peen...

To 9.1.92

– pitkä keskustelu erään oppilaan äidin kanssa oppilaan imppaamisesta
(surullista kuunneltavaa)

– kahden oppilaan kanssa keskustelua heidän imppaamisesta (toin kyllä voi-
makkaasti heille esille oman tarkkisopettajan kokemukseni siitä mihin eri
asioihin tällainen toiminta voisi johtaa)

– keskustelua opettajien kanssa imppaamisesta ja muista nuorten ongelmista
(vetosin heidän haluun huomioida näitä asioita myös tuntien puitteissa)

– lompakkovarkauden selvittämistä (selvisi muuten)294

Monesti pohdin jopa ääneen sitä, mihin monet opettajat ovat kadottaneet ns. nor-
maalin “maalaisjärjen” kohdatessaan oppilaita eri konfliktitilanteissa. Opettajien
itse olisi panostettava enemmän oppilashuollolliseen keskusteluun oppilaiden
kanssa. Samaa tilannetta kuvasi myös haastattelemani rehtori työstään vuonna
1998:

“... että kyllä musta se painopiste on selkeesti tullu siihen, että kouluilla yhä
enemmän on delekoituja tehtäviä,... painopiste on erittäin voimakkaasti oppi-
lashuollon puolella ja semmoista, että mulla menee valtavasti työaikaa erilai-
siin palavereihin oppilaitten ja heidän ongelmiensa sovittamiseen opettajien
välillä...”

Myös oppilaan aineesta käy ilmi, se, että opettajien itse olisi rohkeammin selvitet-
tävä itse konfliktitilanteet oppilaitten kanssa.

294.Vilppola 1991–1992, päiväkirjahavainnot
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“Edellisessä koulussa meni huonosti. Siellä oli kaikki vaikeaa ja vastenmie-
listä, eikä siellä jaksanut käydä. Opettajat oli tympeitä ja niillä oli kuivat jutut
ja aina näytti, että ne käy päälle. Valittivat aina ja pistivät aina erityisopettajan
luo tai rehtorin luo, kun ois ite joskus viittineet selvittää asiaa mun
kanssa...”295

Koulussa opettaja on todella lujilla tänä päivänä. Länsimainen opettajan ammatilli-
suuden teknis – rationaalinen -malli ei tarjoa paljon liikkumatilaa opettajuudelle.
Mikäli opettaja-oppilassuhde käsitetään pelkäksi asiantuntija-asiakassuhteeksi, on
vaarana, että kasvattaja/opettaja pysyttelee etäisenä tunnesuhteessaan oppilaisiin
nähden296. Tällöin opettajan ja oppilaan välille voi muodostua selkeä valta-alistus-
suhde. Schönin297 mukaan teknis-rationaalisessa ammatillisuudessa ammatillinen
toiminta on käsitettävä välineelliseksi ongelmanratkaisuksi, joka on tehty kurinalai-
seksi soveltamalla tieteellistä teoriaa ja tekniikkaa. Pahimmillaan tämä voi jonkun
opettajan kohdalla muuttaa oppimistilanteen rutiininomaiseksi toiminnaksi, jossa
hän kommunikoi tietyllä tavalla ja vanhojen kalvojen avulla asioista oppilaiden
kanssa.

Teknis-rationaalisessa ammatillisuudessa ei sen staattisuuden vuoksi pystytä
hyvin käsittelemään esim. opettajan ammattiin kuuluvia epämääräisiä piirteitä,
kuten epävarmuutta, ainutlaatuisuutta tai arvoristiriitoja.298 Koulussa opettajien
ammatillisuus ei pysty jäykkyytensä vuoksi kohtaamaan oppilaan yksilöllisyyttä
eikä opiskeluympäristöön liittyviä yllättäviä tapahtumia. Tällöin oppilaisiin muo-
dostuu helposti ulkoistava suhde, joka ei mahdollista vuorovaikutuksellista ja kom-
munikatiivista suhdetta oppilaiden kanssa.

295.Katkelma erään oppilaani aineesta 1997.
296.Katso myös Anundi 1999.
297.Schön 1983, 21.
298. Schön 1983;1987.
93



Tällaista ilmapiiriä tukee myös kouluterveystutkimus 2001 aineisto. Kahdek-
sas ja yhdeksäsluokkalaisista pojista 51 % ja tytöistä 56 % ilmoitti, että opettajat
eivät ole kiinnostuneita heidän asioistaan.299 Pirttiniemen tutkimus vahvistaa ylä-
asteen oppilaiden opiskelupaikkana yleisilmeeltään harmaana. Ainoaksi valopil-
kuksi siellä nousevat oppilaskaverit. Opettajien ja oppilaiden suhteet ovat ongel-
mallisia ja oppilaat eivät aidosti luota aineopettajien kykyyn ja haluun työskennellä
heidän kanssaan.300 

Mikäli koulun toimintatapa perustuu yksinomaan perustaitojen ja tietojen
omaksumiseen opettajan mahdollistavalla tavalla, ei tämä aina sovi kaikille oppi-
laille. Osalle oppilaista muodostuu heikko koulutusmotivaatio, joka suuntaa oppi-
laan myöhempiä valintoja hyvin pitkälle.301 Mielestäni koulutusmotivaation puute
ei ole pelkästään syrjäytymiseen johtava tekijä.302 Eihän koulutusmotivaatiota voi
ylipäätään syntyä osalle oppilaista, jos koulu ei anna siihen mahdollisuutta. Jos
ala-aste jo koetaan tympäisevänä, pinnataan ja mietiskellään keskeyttämistä, voi
vain miettiä, miten näiden enemmistöltään poikien kohdalla asiat etenevät yläas-
teella ja toisen asteen koulutuksessa, jos he ylipäätään yhteisvalinnassa hakeutuvat
jatkokoulutukseen. Entistä tärkeämpää on pysähtyä miettimään, millä keinoilla ja
minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla koulutuksesta syrjäytymässä olevat oppilaat
saadaan uudestaan kiinnittymään koulutukseen. 

2.4 Syrjäytymisen ehkäisyprojekteja Suomessa 1997–2005

Maamme koulutusjärjestelmän perustava tavoite koko koululaitoksemme ajan on
ollut jokaisen oppilaan yksilöllinen huomioon ottaminen ja tukeminen oppilaan
opiskelu-urallaan.303 Peruskoulu pyrkii tarjoamaan kaikille oppilaille mahdollisuu-
den menestykseen ja riittäviin oppisaavutuksiin. Erityisopetuksen kehittyminen
osaksi koululaitoksemme toimintamuotoa on osaltaan pyrkinyt edesauttamaan nii-
den oppilaiden opiskelua, jotka eivät ole pystyneet noudattamaan yleisopetuksen
oppitavoitteita. ”Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten,
että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytys-
tensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa… Mikäli oppilaan opiskelu muun
opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta
tarkoituksenmukaista, opetus tulee järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen

299.Kouluterveys 2001.
300.Pirttiniemi 2000, 87. Katso myös Kuula 2000, 79. Vrt myös Eccles ja Midgley 1988, 139–186.
301.Vrt. Pirttiniemi 2000, Kuula 2000, Patrikainen 1997.
302. Vrt. Pirttiniemi 2000, 60.
303.Valta 2002, 24.
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ryhmässä.”304 Kansainvälisesti ottaen Suomessa erityisopetuksen tarjonta on run-
sasta. Erityisopetuksessa oli vuonna 2003 lähes 37 000 oppilasta, mikä on noin 6,2
prosenttia perusopetuksen kokonaisoppilasmäärästä. Syksyllä 2005 erityisopetuk-
seen oli otettu tai siirretty Suomessa lähes 43 000 oppilasta, mikä on yli 7 % koko
peruskoulun oppilasmäärästä. Erityisopetukseen siirretyistä lähes 2/3 oli poikia.305

Tunne-elämän häiriöiden tai sosiaalisen sopeutumattomuuden vuoksi erityisope-
tukseen siirrettyjen oppilaiden määrä on kasvanut eniten. Muutos edelliseen vuo-
teen on lähes 16 %.306 Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä on lähes
kaksinkertainen verrattuna vuoden 1997 määrään.307 Erityisopetukseen osallistu-
neiden oppilaiden määrän kasvua voidaan tarkastella eri lähtökohdista. Välttämättä
kasvua ei voida selittää pelkällä oppilasaineksen muuttumisella entistä haasteelli-
semmaksi. Erityisopetuksen kasvua Jahnukainen tulkitseekin tilastoteknisen, kun-
toutuksellis-hoidollisen, kriittisen ja hallinnollisen näkökulmien kautta.308 Verrat-
taessa kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere ja
Oulu) luokkamuotoiseen erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden lukumääriä luku-
vuonna 2005, sijoitettiin Oulussa 3,4 % oppilasta luokkamuotoiseen opetukseen,
kun taas muissa vertailukaupungeissa määrät olivat huomattavasti suurem-
mat.(vaihteluväli 4,8 %–8,9 %)309 

Opiskelun keskeyttäminen on eräs syrjäytymisen riskitekijä. Peruskouluaikana
tapahtuva koulunkäynnin keskeyttäminen vaikeuttaa yksilötasolla jatko-opintoihin
pääsyä. Osalle koululaisista peruskoulun suorittaminen riittävin edellytyksin tuot-
taa edelleen vaikeuksia ja useimmiten he keskeyttävät jatko-opinnot tai eivät edes
pyri niihin.310 Vuonna 2002–2003 256 nuorta jäi ilman peruskoulun päättötodis-
tusta ja samana vuonna toisen asteen koulutuksen keskeytti 10.1 prosenttia opiske-
lijoista.311 Syksyllä 2004 koko maassa oli Tilastokeskuksen mukaan 60 263 suo-
menkielisen perusopetuksen yhdeksännellä luokalla aloittanutta oppilasta. Lisäope-
tuksessa (10-luokka) aloitti 1 547 oppilasta. Kevään 2005 yhteishaussa 1 390
yhdeksännen luokan oppilasta ja 207 lisäopetuksen oppilasta jätti hakematta mihin-
kään koulutukseen. Hakematta jätti 2,6 prosenttia, 1 597 oppilasta, kaikista päättö-
luokan oppilaista. Tutkittaessa hakematta jättäneiden oppilaiden mieluisimpia
aineita perusopetuksessa havaittiin teoreettisten aineiden vähäinen suosio. Hake-

304.Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 27.
305.Opetushallituksen WERA – web-raportointipalvelu 2.10.2006.
306.Tilastokeskus, oppilaitostilastot 2006.
307.Opetushallitus koulutuksen määrälliset indikaattorit 2004.
308.Jahnukainen 2006, 120–121.
309.Opetustoimen tunnusluvut 2005, 20.
310.Meriläinen 1996, 118; Jakku-Sihvonen & Kuusela 2002.
311.Koivula 2005, 7.
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matta jättäneitä oppilaita kiinnostavat enemmän taitoaineet (käsityö, kotitalous,
kuvaamataito), liikunta ja englannin kieli.312 Kun edellä mainittua tarkastelua laa-
jennetaan tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan keskeyttäneillä sekä ammatil-
lisessa että lukiokoulutuksessa, välittömästi koulutuksesta syrjäytymisvaarassa ole-
vien nuorten määrä voi olla vuositasolla jopa 17 000.313

Syrjäytymisen ehkäisyä ja huolta koulun kyvystä kohdata erilaisia nuoria on
pidetty laajasti esillä maassamme 1990-luvun lopun ja 2000-luvun yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ovat miettineet
keskeiset ministeriöt omissa ohjelmissaan.314 Suomen hallitus oli huomioinut syr-
jäytymisen ehkäisyn jo kahdessa aikaisemmassa hallitusohjelmassaan ja se on
myös tärkeässä asemassa vuoden 2003 hallitusohjelmassa.315 Myös Euroopan
unioni on perustanut köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyä koskevan hankeen
vuonna 2001.316 

Seuraavaksi käyn läpi muutamia maassamme toiminnassa olevia tai olleita syr-
jäytymisen ehkäisyprojekteja nuorisotoimessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa
koulutuksessa. 

Nuorten työpajatoiminta

Ensimmäiset nuorten työpajat perustettiin maahamme 1980-luvun alussa. Tällä het-
kellä maassamme toimii 250 kuntien ja erilaisten yhteisöjen työpajaa, joihin vuo-
sittain osallistuu 10 000- 12 000 nuorta.317 Alkuun työpajat oli tarkoitettu jo amma-
tillisen koulutuksen saaneille aikuisille ja nuorille. Vuoden 1995 uuden nuorisotyö-
lain tultua voimaan, työpajatoiminta kehittyi entistä selkeämmin kouluttamatto-
mien ja pitkään työttömänä olleiden nuorten mahdollisuudeksi kouluttautumiseen,
työllistymiseen ja arjen hallintaan. 2000- luvulla työapajatoiminta on kehittymässä
entistä voimakkaimmin sosiaalisen työllistymisen yksiköiksi, jotka tarjoavat esi-
merkiksi alle 25-vuotiaille nuorille mahdollisuuden saada tukea työ- ja yksilöval-
mennuksen keinoin318. Nuoret itse kokevat pajan toiminnan tasaisesti elämänhal-
lintaan (33 %), työllistymiseen (35 %) ja molempiin yhtä vahvasti (32 %) painottu-
vaksi. Pajavetäjien mukaan toiminta on hieman enemmän elämänhallintaa painot-

312.Niittymäki 2005, 13–36.
313.Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33, 64.
314.Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:4, 26–28.
315.Otusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:4.
316.Veijola 2005, 12.
317.http.//www.valtakunnallinentyopajayhdistys.fi/sivu.php?artikkeli_id=1
318.Virtanen & Oosi 2005, 3.
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tavaa, ja sidosryhmät näkevät toiminnan tasavahvana kummaltakin puolelta. Nuo-
ret kokevat saaneensa pajalta ylivoimaisesti eniten työkokemusta sekä mahdolli-
suuden kokeilla työn tekemistä, lisäksi pajan ammatillisen ohjauksen funktiota
nuoret pitivät tärkeänä. Toiseksi eniten nuoret viittasivat vastauksissaan pajan
kokonaisvaltaiseen sosiaaliseen tukeen.319

Työpajojen rahoitus koostuu ylläpitäjän osuudesta, myytävistä palveluista,
myyntituloista ja erikseen valtion myöntämästä tuloperustaisesta avustuksesta.320

Opetushallituksen erityisopetuksen laadullinen kehittämishanke 

Opetushallitus käynnisti vuosina 1997–2001 erityisopetuksen laadullisen kehittä-
mishankkeen. Hankkeeseen osallistui 35 kuntaa, valtion erityiskouluja ja oppilai-
toksia sekä normaalikouluja. Hankkeen päätavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja
erityisopetuksen käytäntöihin sekä kehittää malleja erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden opetukseen. Hankkeesta tehtiin kaksi väitöskirjaa, kaksi tutkimusraport-
tia ja 40 pro gradu -tutkielmaa.321 Tälle hankkeelle on jatkoa Opetushallituksen
vuonna 2002 käynnistämä yleis- ja erityisopetuksen laatuhanke. Tämä hanke kos-
kee esi- ja alkuopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta. Hanke pyrkii eri-
tyisesti kehittämään tukijärjestelmiä verkostoyhteistyön avulla, lähikouluperiaat-
teen toteutumista ja koulutuksen nivelvaiheiden toimivuutta.322

Erityiset opetusjärjestelyt syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukena – 
hanke

Vuonna 2000 Opetushallitus käynnisti seitsemän kunnan alueella (Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kuopio, Raahe, Lohja ja Lapinlahti) erityisen opetusjärjestelyiden kehittä-
mishankkeen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi. Hanke
pyrkii selvittämään lainsäädännön, peruskoulun tuntijaon ja opetussuunnitelman
perusteiden asettamia vaatimuksia sosioemotionaalisesti vaikeassa tilanteessa ole-
vien oppilaiden opetuksen kehittämiselle. Pääpaino on kartoittaa kohderyhmän
vaatimat kasvatukselliset ja opetukselliset tarpeet. Opetuksen toiminnallisuus, yksi-
löllinen, tehostettu opinto-ohjaus sekä moniammatillinen yhteistyö korostui tämän
kartoituksen tuloksena.

319.http.//www.valtakunnallinentyopajayhdistys.fi/sivu.php?artikkeli_id=1
320.http://www.minedu.fi/opm/nuoriso/tyopajat.html
321.Naukkarinen 2005.
322.Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:4, 29.
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Terveen itsetunnon ja elämänhallinnan edistäminen peruskoulussa – 
projekti vuosina 1998–2001

Projektin päätavoitteena oli syrjäytymisen ehkäisy ja oppilaiden itsetuntoa tukevien
käytänteiden kehittäminen ja levittäminen. Pääpaino oli koulun toimintakulttuurin
kehittäminen yhteisölliseksi ja yksilön paremmin huomioivaksi oppimisympäris-
töksi. Opetushallituksen organisoimaan hankkeeseen osallistui kaksitoista kuntaa
(Helsinki, Hämeenlinna, Kajaani, Korsholma, Kuopio, Laukaa, Liperi, Pori, Suo-
mussalmi, Tampere, Tervola, Turku), kuusi normaalikoulua (Hämeenlinna, Jyväs-
kylä, Kajaani, Rauma, Savonlinna, ja Turku) ja niissä yhteensä 47 koulua ja erityis-
koulu. Hanke sai alkunsa Opetusministeriön terveen itsetunnon ja elämänhallinnan
edistäminen peruskoulussa työryhmän suosituksista ja linjauksista. Hankkeesta ja
sen keskeisistä tuloksista on ilmestynyt kaksi loppuraporttia.323

Worth the work – Jokainen ihminen on työn arvoinen – Equal-hanke.

Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi vuosina 2001–2005 yhdessä Kiipulan
ammattiopiston ja -aikuiskoulutuskeskuksen, Invalidisäätiön, Vates -säätiön, Epi-
lepsialiiton ja Net Effect Oy: n kanssa yhteisen Equal -hankkeen. Hankkeeseen
kuului myös yhteistyökumppanit Belgiasta, Tsekin tasavallasta ja Hollannista.
Hankkeen tarkoituksena oli luoda koulutusjärjestelmään pysyviä rakenteita ja käy-
täntöjä, jotka helpottavat erityisryhmien työllistymistä, tukea erityisryhmien siirty-
mistä koulutus- ja työllisyyspolulla, etsiä eniten tukea tarvitsevat ja kohdentaa tuki
oikealle ryhmälle, levittää erityisopetuksellista osaamista näiden ihmisten kanssa
työskenteleville organisaatioille, ja tuoda kansainvälinen lisäarvo tähän työhön.
Hankkeessa pystyttiin kehittämään pedagogista osaamista, oppimateriaalia, ver-
kostotyötä, asiakasohjausta sekä kansainvälistä osaamista erityisen vaikeassa ase-
massa olevien nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukemiseksi.

Lukibussi -projekti

Lukibussi -projekti oli valtakunnallinen, vuosille 2002–2004 ajoittuva Opetusmi-
nisteriön rahoittama Equal-hanke eri toimijoiden välillä. Projektin tavoitteena oli
luoda valtakunnallinen kattava toimintamalli erilaisten oppijoiden huomioimiseksi.
Konkreettisesti projektissa kaksi luki-bussia kiersi maamme kuntia levittäen tietoa

323.I raportti luettavissa http://www.edu.fi/projektit/terveitsetunto/TI%20loppuraportti%20HP.doc II
raportti luettavissa http://www.edu.fi/projektit/terveitsetunto/TI_loppuraportti.doc.
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oppimisvaikeuksista ja niiden mukanaan tuomista ilmiöistä. Mukana hankkeessa
kehittämiskumppaneina olivat Opetusministeriön lisäksi Kuntaliitto, Erilaisten
oppijoiden liitto, Helsingin seudun erilaiset oppijat, Niilo Mäki Instituutti, Kuntou-
tussäätiö, Kansalais- ja työväenopistojen liitto, Suomen Kirjastoseura, Kirkkohalli-
tus, Opetushallitus, Kansaneläkelaitos, Tunturi-Lapin Oppiva-projekti, Yleisradion
maakuntaradiot, Rikosseuraamusvirasto sekä FinRa (Finnish Reading Associa-
tion). Kansainväliset kumppanit löytyivät Hollannista, Itävallasta ja Portugalista.

Projektin avulla pystyttiin kiinnittämään erityistä huomiota aikuisten oppimis-
vaikeuksien tunnistamiseen ja kuntouttamiseen ja tukimuotojen kehittämiseen.
Luki-bussit kiersivät 625 päivän aikana 401 kunnassa ja tavoittivat toiminnallaan
lähes 34 000 ihmistä.

Omaura – projektit

Nuorten Omaura-projektit käynnistyivät Suomessa 1993. Esikuvana toiminnalle
olivat New Yorkissa 1972 alkanut City as School ja Berliinissä vuonna 1987 alka-
nut Die Stadt als Schule eli kaupunki kouluna toiminta. Toiminnan perusideolo-
giana on käyttää ympäröivää lähialuetta, kaupunkia, kuntaa ja sen tarjoamia palve-
luja opiskeluympäristönä oppilaille, joilla on vaikeuksia kiinnittyä koulun normaa-
liin opetukseen. Omauran opiskelussa painottuu erityisesti työelämäpainotteinen
opiskelu. Vuoteen 1996 asti Omauran toimintaa koordinoi Raha-automaatti yhdis-
tyksen (Ray) avustuksella Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Ray:n tuen loputtua
vuodesta 1997 lähtien toimintaa on koordinoinut Omaura-yhdistys.324

Omaura-projekti on kiinteästi ollut mukana kansainvälisessä produktiivisten koulu-
jen INEPS:n verkostossa. Tällä hetkellä Omauran kaltaista toimintaa järjestetään 18
eri maassa ympäri maailmaa.325 Omaura-toimintaan kuuluu tällä hetkellä Suo-
messa 30 itsenäistä, kuntien itsensä kustantamaa projektia. Projektit eivät ole tois-
tensa kopioita, vaan niissä painottuvat kunkin alueen yksilölliset tarpeet ja mahdol-
lisuudet toteuttaa työpainotteista opetusta. Nuoria projekteissa on ollut mukana
300.326

324.Enqvist & Onttonen 1998, 5.
325.Veijola 2005, 14.
326.Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:4, 32: Katso myös Sarlin 2001, 18.
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Kasvatus tulevaisuuteen – hanke

Suomen Kuntaliitto aloitti vuonna 2001 viisivuotisen Kasvatus tulevaisuu-
teen-hankkeen. Hanke toteutettiin 25 pilottikunnassa. Hankkeen päätarkoitus oli
kehittää kasvatuskäytäntöjä koskemaan koko lapsen ja nuoren lähiyhteisöä. Hanke
pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia sekä vähentämään nuorten syrjäyty-
mistä, ilkivaltaa erityistoimenpiteiden tarvetta. Hanke aktivoi lähiyhteisöjen asuk-
kaita ja eri toimijoita ottamaan aktiivisesti osaa lasten ja nuorten kasvatukseen
yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti. Hanketta toteutettiin Laukaan Yhdessä
elämään kasvatushankkeen mallin mukaisesti.327

Europlus-projekti 1998–2000

Europlus-projekti oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Mielenterveys-
seuran yhteistyössä hallinnoima Euroopan Sosiaalirahaston Employment Youths-
tar-ohjelman avulla rahoitettu kolmivuotinen projekti, jonka tarkoituksena oli
kehittää uusia toimintatapoja ja -malleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aut-
tamiseksi työelämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Projekti toteutettiin neljällä
eri paikakunnalla Suomessa (Tampere, Oulu, Saarijärvi sekä Pyhäselkä). Lisäksi
projektilla oli kansainvälisiä yhteistyökumppaneita Pohjois-Irlannissa, Saksassa ja
Portugalissa. Projektissa oli mukana noin 300 nuorta. Projektin avulla kehittiin
kolme kansallista tuotetta: projektiohjauksen arviointimalli, nuorten yksilöllisen
palveluohjauksenmalli ja nuorten vertaisohjaajatoiminta ja -koulutusmalli. Kansai-
välisiä tuotteita olivat English Online Lessons (EOL), Hanbook of taransnational
exchange sekä kansainvälisen loppuraportin arviointimalli.328

Koulun lähivastuu-projekti vuosina 1997–2000

Opetushallitus ja Helsingin kaupunki käynnistivät vuonna 1997 tutkimushankkeen,
jossa tarkoituksena oli tutkia koulukohtaisen lähivastuun kehittämistä syrjäytymi-
sen estämiseksi yläasteopetuksessa. Tutkimus oli etnografinen tapaustutkimus ja se
toteutettiin kolmella helsinkiläisellä yläasteella. Tutkimusaineiston muodostivat 19
oppilasta kolmelta luokalta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää seurantatutkimuksen
avulla miten oppilaat selviytyvät ja syrjäytyvät koulussa. Tutkimuksen yhdeksi kes-
keiseksi tulokseksi nousi aikuisen vastuu luokan vuorovaikutussuhteissa ja ryh-

327.Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:4, 33.
328.Europlus- projekti loppuraportti 2000.
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mään kuulumisen tuesta syrjäytymistä ehkäisevänä tekijänä. Tutkimuksen oppilai-
den mielestä oli tärkeää kehittää ryhmän opettamista, työrauhaa, toiminnallisia
menetelmiä, oppimisen tukea ja ohjausta ja kannustavaa arviointia. Tutkimustulos-
ten perusteella syrjäytymisuhka ei ole pelkästään perheen tai oppilaan kasautunei-
den sosiaalisten tai yhteiskunnallisten ongelmien tulos. Koulun omat toimintatavat
voivat aloittaa syrjäytymisprosessin kehittymisen etenkin niiden oppilaiden koh-
dalla, joilla on puutteelliset perusopiskelutaidot. Tutkimus ositti myös sen, että kou-
lulla on erityisen suuri vastuu opiskelutapojen ja -taitojen opettamisessa niiden
oppilaiden kohdalla, jotka eivät saa kotoa riittävää tukea. Myös opinto-ohjaus olisi
hyvä aloittaa jo alaluokkien aikana.329

ESR-innopajaprojektit ammatillisissa kouluissa 1998–2006

Euroopan sosiaalirahasto on myöntänyt vuodesta 1998 lähtien rahaa ammatillisten
oppilaitosten pajatoimintaan. Tuolloin käynnistettiin 28 innovatiivista pajaprojek-
tia (ESR- ja valtionrahoituksella). Ensimmäinen projektikausi päättyi vuonna 2001.
Vuosina 2000 ja 2001 aloitettiin kaikkiaan 39 uutta kehittämishanketta, joiden toi-
minta päättyi heinäkuussa 2003. Innovatiiviset pajat kuuluvat ESR tavoite 3-ohjel-
maan ja toimenpidekokonaisuuteen 2.2. Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja
ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen. Kokeilu- ja kehittämistoi-
minta jatkuu rakennerahastokauden ajan, eli vuoden 2006 loppuun asti.

Pajatoiminnan avulla on pyritty vähentämään ammatillisen koulutuksen kes-
keyttämisiä. Innopajojen avulla pyritään turvaamaan keskeyttämistä harkitsevien
opiskelijoiden opintojen jatkuminen. Pajaprojekteissa on kiinnitetty erityistä huo-
miota opiskelijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien toteutumiseen, opin-
tojen ohjaukseen ja työkeskeisiin opiskelumuotoihin. Opetushallituksen monis-
teessa 5/2002 on kuvattu monia käyttökelpoisia pajatoiminnassa kehitettyjä toimin-
tamuotoja. Uudenlaiset siirto-käytännöt, opiskelijoiden alkuhaastattelut ja ryhmä-
ohjaajien alkuhaastattelut ja osaamiskartoitukset ovat osaltaan jääneet pysyviksi
työtavoiksi ammatillisiin oppilaitoksiin. Opiskelijoita pyrittiin tukemaan ja seuraa-
maan konkreettisesti kaikissa opiskeluvaiheissa.330

329.Reiterä-Paajanen 2001.
330.Vehviläinen 2003.
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Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa 
2003–2005

Opetushallituksen koordinoiman projektin tavoitteena oli kehittää ammatillisten
oppilaitosten ura- ja rekrytointipalveluja opiskelijoiden työllistymisen tai jatkokou-
lutuksen edistämiseksi. Projekteja pyrittiin toteuttamaan kaikissa oppilaitoksissa
vakituisen henkilökunnan ja arkityön kautta, mikä oli realistinen ja toimiva lähes-
tymistapa. Oppilaitoksissa oli toteutettu ohjauskoulutusta, johon osallistuivat
opinto-ohjaajat, luokanohjaajat tai ryhmänohjaajat ja opettajat. Työnhakuvalmen-
nus ja urasuunnittelu vietiin mahdollisimman lähelle opiskelijan arkea. Opettajat ja
ryhmänohjaajat tai luokanohjaajat tunsivat opiskelijat ja alan työmarkkinat, jolloin
ohjauksen asiantuntemus pystyttiin yhdistämään ammatilliseen asiantuntemuk-
seen. Opettajien ohjaustaitojen vahvistaminen sopii hyvin yhteen myös uudistunei-
den opetussuunnitelman kanssa.

Opiskelijoiden ohjaus muodostui kaikkien tehtäväksi, vaikka opinto-ohjaajilla
oli siitä päävastuu. Opettajien ja ryhmänohjaajien tai luokanohjaajien motivaatio
ohjauskoulutukseen ja työnhakuvalmennuksen ohjaamiseen vaihteli, koska oppilai-
toksen arjessa kyse oli usein myös resursseista eli työtehtävien ja työajan välisestä
suhteesta. Keskeinen kysymys ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämisessä ja
toteuttamisessa

kiteytyi alakohtaisten ja yleisten mallien väliseen suhteeseen. Projektien myötä
kehitetyt menetelmät ja toimintatavat olivat usein kaikkien alojen opiskelijoille
suunnattuja yleisiä malleja. Yleismalleja ei aina kuitenkaan toteutettu. Ura- ja rek-
rytointitoimintojen toteutustavat olivat erilaisia, mikä liittyi alakohtaisiin vakiintu-
neisiin toimintatapoihin, työllistymisen väyliin ja alakohtaiseen soveltuvuuteen.331

Opintieltä työelämään (OTTE) Equal-hanke

Kemi-Tornion AMK:n kuntayhtymä ja ammattiopisto toteuttivat yhteishankkeen
vuosina 2001–2002. Hankkeen tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen järjestelmä,
jonka avulla kaikilla nuorilla oli mahdollisuus saada tukea tutkinnon suorittami-
seen. Kohderyhmän muodostivat syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat eri-
tyistä tukea tarvitsevat nuoret, joilta puuttui ammatillinen koulutus, opintonsa kes-
keyttäneet tai keskeyttämistä harkitsevat nuoret sekä erityisryhmät, joiden integ-
rointi normaaliopetukseen oli haastavaa. Hankkeessa pyrittiin ennakoimaan ongel-

331.Haapakorpi 2006, 46–53.
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mien syntymistä ja vaikuttamaan keskeisiin ongelmiin hyvin aikaisessa vaiheessa,
ennen kuin syrjäytymistä ehtii tapahtua. Projektin tuloksena oli alueellinen toimin-
tamalli, joka kattaa koko ammatillisen koulutusväylän peruskoulusta työmarkki-
noille. Tuloksena syntyi työpainotteiseen opetukseen soveltuvaa opetusmateriaalia,
kokeiltuja toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Vaikutukset näkyivät oppimistulos-
ten paranemisena, keskeyttämisten vähenemisenä ja työllistettävyyden parantumi-
sena. Yksilön näkökulmasta projekti tuotti opiskelijalle tukiverkon, joka tuki häntä
erilaisissa vaikeissa tilanteissa peruskoulusta ammatillisen koulutuksen kautta työ-
elämään. Koulutuksenjärjestäjä verkostoitui nuorten elämää tukevien toimijoiden
kanssa, kehitti tuki- ja ohjausjärjestelmät, opetusmenetelmät ja oppimisympäristön
sekä opettajien ammattitaidon sellaisiksi, että oppimisessa painottuivat yksilölli-
syys, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja positiiviset oppimiskokemukset. Projektissa
kehitettiin eri toimijoiden kesken informaatiojärjestelmä ottaen huomioon yksityi-
syyden suojaa koskevat säännökset. Ammatillista oppilaanohjausta kehitettiin
siten, että se aloitettiin jo peruskouluaikana yhteistyössä vanhempien kanssa.332

ABOAVITA- Equal-hanke 

Länsi-Suomen lääninhallituksen johtaman hankkeen avulla pyrittiin puuttumaan
Turun seudulla asuvien maahanmuuttajien syrjäytymisuhkaan. Hankkeessa pyrit-
tiin ohjauksen, koulutuksen ja työssäoppimisen keinoin nopeuttamaan maahan-
muuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Aboavita- hankkeessa luotiin sen kuluessa vuosina 2001–2004 pitkäaikaiseen
tukeen perustuva ohjausmalli, kohderyhmän tarpeiden mukaan räätälöidyt lyhytko-
ulutusjaksot, eteispalvelut ja niiden tueksi luodut koulutuskalenteri ja jäsenrekis-
teri, yhteistyöverkosto, mentortoiminta, uutta oppimismateriaalia ja testausmuo-
toja, helppokäyttöinen virtuaalinen oppimisympäristö, kohderyhmän laaja osallis-
tuminen hankkeisiin myös toteuttajina sekä tuettiin maahanmuuttajien yritystoi-
minnan kehittymistä. Jatkoprojektin tavoitteena on edistää Aboavita -hankkeen
kuluessa luotujen hyvien käytäntöjen ja mallien hyödyntämistä sekä levittää niitä.

Itä-Suomen työkoulu 2000-hanke

Itä-Suomen työkoulu 2000 oli Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama hanke
vuosille 2001–2004. Kuopion yliopiston ja Kaprakan ammatillisen koulutuskes-

332.Opintieltä työelämään -projektin loppuraportti 2002.
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kuksen yhdessä hallinnoima hanke oli ensimmäisiä yli maakuntarajan toteutettuja
kärkihankkeita Suomessa. Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä koulutuksellista, työ-
markkinallista ja sosiaalista syrjäytymistä. Hankkeen esikuvana oli toiminut Kapra-
kan ammatillisen koulutuskeskuksen Kuopion toimipisteessä 1999 aloitettu vaihto-
ehtoisen ammatillisen koulutuksen pilottiryhmä. Työkoulu 2000 oli tarkoitettu
ilman ammatillista koulutusta oleville nuorille, jotka tarvitsivat opinnoissaan eri-
tyistä tukea, ohjausta ja neuvontaa. Kohderyhmän muodostivat nuoret, joita kiin-
nosti ammatillisen perustutkinnon hankkiminen, mutta perinteinen ammatillinen
koulutus syystä tai toisesta ei soveltunut heille. Työkoulu 2000-hankkeen tarkoituk-
sena oli kehittää ja kokeilla uusia vaihtoehtopedagogisia työmuotoja yhteistyössä
työelämän kanssa.333 Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä 96 nuoren syrjäytyminen
yhteiskunnasta, parantaa työelämän yhteistyövalmiuksia työpaikkaohjaajien koulu-
tuksen kautta, kehittää ammatillisella puolella työskentelevien opettajien valmiuk-
sia kohdata haasteellisia nuoria, luoda pedagogisia ja koulutuspoliittisia innovaati-
oita ja levittää syrjäytymistä ehkäisevän ja lieventävän toimintakulttuurin kehitty-
mistä ammatillisissa kouluissa.334

Hankkeen aloittaneista 156 nuoresta syksyyn 2004 valmistui 68 nuorta. Vuo-
den 2005 aikana arvioitiin 19 nuoren vielä suorittavan tutkintonsa loppuun. Koulu-
tuksen keskeytti 69 nuorta, joista merkittävä osa oli ns. positiivisia keskeyttäjiä.335

Näitä nuoria oli yhteensä 21 eli 30 % kaikista hankkeessa keskeyttäneistä. Negatii-
visten keskeyttäjien joukkoon kuului 48 nuorta, joiden koulutusuraa ei pystytty
tukemaan.336

Suorittamassaan työkoulumallin toimivuuden arvioinnissa vuonna 2005 Hela-
korpi, Helanen ja Jahnukainen toteavat työkoulun toiminnan olleen vahvasti myön-
teistä. Työkoulun tuoma lisäarvo liittyi sekä koulun ja työpaikkojen aikuisten kautta
mahdollistuvaan yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen. Myös itse työ ja työssäoppimi-
nen olivat työkoulun tärkeitä osa-alueita. Työkoulumalli näyttäisi tuottavan par-
haita kokemuksia juuri niille nuorille, jotka arvostavat koulutusta ja tarvitsevat toi-
sen asteen koulutuksessa enemmän yksilöllistä aikuisen tukea ja ohjausta.337

Edellä mainittujen hankkeiden ja projektien avulla kehitettiin uusia toiminta-
malleja eritasoisen syrjäytymisvaaran ehkäisemiseen maassamme. Projektien
avulla on luotu erilaisia toimintamalleja ja työvälineitä, joiden avulla syrjäytymis-

333.Väisänen & Hämäläinen 2003, 11–14.
334.Komonen 2002, 9.
335.Positiiviseksi keskeyttäjäksi katsotaan nuori, joka hakeutuu keskeyttämisen jälkeen uuteen koulu-
tukseen, työhön tai muuhun nuoren elämäntilannetta tukevaan projektiin.
336.Hämäläinen & kump. 2005, 127.
337.Helakorpi & Helander & Jahnukainen 2005, 65–66.
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vaarassa olevien ihmisten integroitumista yhteiskuntaamme on pyritty helpotta-
maan. Osalla näistä projekteista tai hankkeista on pystytty jopa ehkäisemään nuor-
ten koulutuksellista syrjäytymisvaaraa.
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3 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen 
lähestymistapa

3.1 Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on kuvata koulutuksesta syrjäytymässä ole-
vien 15–17-vuotiaiden nuorten erityisluokkaopetuksessa toteutettua reaalipedago-
gista toimintaprosessia ja sen kehittymistä Tuomontupa-luokassa.

Olen määritellyt reaalipedagogiikan seuraavasti:

Reaalipedagogisella toiminnalla tarkoitetaan opetusta ja kasvatusta tosiolojen
pohjalta asettaen nuorelle itselle vain hänen saavutettaviaan olevia päämääriä,
jotka ovat nuoren elämänhallinnan kannalta hänelle elintärkeitä, ja jotka nuori
myös itse määrittää.338

Määritelmäni tulee työkokemukseni kautta syntyneestä ymmärryksestä, että elä-
mänhallinnan vaikeuksista kärsivien nuorten kanssa on realistisesti lähdettävä tuke-
maan ensin niitä elämänhallinnan alueita, jotta ylipäätä koulunkäynti mahdollis-
tuisi. Jos nuorella on esimerkiksi vakava alkoholi- tai huumeongelma, ei koulun
käynti onnistu, ellei hänelle järjestetä samaan aikaan vieroitushoitoa ja tukea. Myös
nuoren itsensä on sitouduttava tähän päämäärään. Vasta tämän jälkeen nuorelle
mahdollistuu oppiminen ja koulun vaatima säännöllinen elämän rytmi. Reaalipeda-
goginen toiminta, josta tästä lähtien käytän myös nimitystä reaalipedagoginen toi-
mintaprosessi pitää sisällään seuraavat elementit: pysäytys, ratkaisukeskeisyys,
holistisuus, lähiverkko, opettajan merkitys, ohjaava perhetyö, työkasvatus, HOJKS,
arviointi, epäviralliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöllisyys, jälkihuolto. Edellä
mainitsemani elementit ovat kasvatuksen ja opetuksen alalla tuttuja käsitteitä, joita
on kasvatustieteessä, erityispedagogiikassa ja sosiaalipedagogiikassa tutkittu ja
määritelty eri lähtökohdista lähtien. Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa ne on
koottu yhteen, jolloin näillä elementeillä ajatellaan olevan vaikutusta toisiinsa kou-
lutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyssä.

Tutkimuksessa pyritään myös erittelemään millä tavoin reaalipedagoginen toi-
mintaprosessi voidaan katsoa sosiaalipedagogiseksi inteventiiviseksi työmuodoksi
koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten tukemisessa. Tutkimuksessa selvite-
tään miten reaalipedagoginen toimintaprosessi on kehittynyt, mitä se tarkoittaa ja
miten sitä toteutetaan nuorten kohdalla.

338.Vilppola 1996,1998, 1999.



Tutkimukseni avulla haen vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin:

1. Minkälaisia tunnusomaisia piirteitä Tuomontupa-luokan reaalipedagogiikaksi
nimetyssä pedagogisessa toimintaprosessissa voidaan havaita?

2. Millä tavoin reaalipedagogisella toimintaprosessilla voidaan tukea nuorten
koulutuksesta suoriutumista?

3. Mikä tekee reaalipedagogisesta toimintaprosessista sosiaalipedagogista?

Kuvio 4. Tutkimuksen perusrakenne.

Kuviossa neljä (4) hahmottuu tutkimukseni perusrakenne. Tutkimuksen kohteen
muodostavat koululaitoksessa ongelmalliseksi koetut nuoret, joilla on vaikeuksia
sopeutua koulun perinteisiin, tiedollisia valmiuksia korostaviin työtapoihin ja joilla
on kouluttamattomuuden myötä uhka syrjäytyä yhteiskunnan toimintojen ulkopuo-
lelle. Tutkimuksen kohteena ei ole kohderyhmään kuuluvien nuorten elämän tai
heidän syrjäytymisen syiden tarkastelu, vaan tulkinnat, jotka koskevat nuorten elä-
mäntilanteita ja elinolosuhteita ja niistä nousevia merkityksiä suhteessa reaalipeda-
gogiseen toimintaan. Tutkimuksessa tuodaan esille oppilaiden, vanhempien,
kuraattorien, sosiaalityöntekijöiden ja opettajien, ohjaajien ja muiden sidosryhmien
kokemuksia luokan toiminnasta reaalipedagogisen toiminnan kuvaamisen avulla.
Tämä tutkimus nousee paljolti myös tutkijan oman elämänhistorian ja monipuoli-
sen koulukokemuksen pohjalta.

Tutkimuksessa kuvataan kokemus ja käsitykset sellaisena kuin ne ilmenevät
tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kertomana tai kuvaillaan tutkittavan kohde-
ryhmän yksilökohtaisia ja yleisiä merkitysverkostoja tutkijan oman ymmärryksen
kautta. Yleensä syrjäytymistä tutkittaessa näkökulma on pääsääntöisesti ylhäältä
alas. Viranomaiset tai aikuiset subjektiivisine kokemuksineen muodostavat yleensä
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vallalla olevan näkemyksen nuorten ongelmista. Nuorten omat kokemukset ovat
tutkimuksissa jääneet vähälle huomiolle.339 Tässä tutkimuksessa pyritään saamaan
nuorten oma ääni kuuluville. Tämä tutkimus kuvaa kohdejoukkona olevien nuorten
ainutkertaisia kokemuksia kouluelämästä. Näiden nuorten koulunkäynti oli ajautu-
nut haaksirikkoon virallisen kouluorganisaation kanssa, missä heillä ei ollut kykyjä
ja keinoja tuoda omia ajatuksia, toiveitaan tai tuskaansa esille muulla tavoin kuin
häiriköimällä tunneilla, olemalla “sotajalla” opettajien kanssa ja lopulta “lintsaa-
malla” enemmän tai vähemmän totaalisesti koulusta. Teoreettisesti tutkimus lähe-
nee sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan tutkimista, eli se mitä tehdään, on
sosiaalipedagogisen tiedonmuodostuksen keskiössä340. Tutkimuksessa jäsennetään
reaalipedagogisen toimintaprosessin yhteyttä sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja
toimintaperinteeseen. Tutkimuksessa kuvataan myös toimintaprosessin kehitty-
mistä työskenneltäessä nuorten kanssa.341

Tutkimuksessani käyttämäni laadullinen kuvaustapa edellyttää, että tutkimus-
kohteena oleva sosiaalinen maailma tavoitetaan tutkimusaineiston intensiivisen tar-
kastelun kautta. Tällöin tutkimuskohteena oleva ilmiö on pidettävä osana laajempaa
kulttuurimme merkitysjärjestelmää. Tutkimukseni perusolettamukset pohjautuvat
fenomenologisen tutkimuksen tapaan nähdä koulu toimintakokonaisuutena, jossa
on sekä implisiittinen ja eksplisiittinen puoli. Implisiittinen puoli merkitsee koulu-
toiminnan käytännön rakentumista (piilo/arki) ja eksplisiittinen puoli (julkinen/
näkyvä) merkitsee koululle asetettujen virallisten tavoitteiden näkyväksi asetta-
mista. Fenomenologisesti suuntautunut koulututkimus näkee jokaisen koulun kult-
tuurin ainutkertaisena, missä ihmisten kokemusmaailmalla on suuri merkitys342.
Edellä mainittujen lähtökohtien hahmottamisessa oma koulukokemukseni on ollut
merkittävänä tekijänä mukana. Koin kouluelämän käytännössä oman elämän kautta
ensin oppilaana ja sitten opettajana ja rehtorina, jolloin subjektiivisesti muodostu-
nut kouluelämän implisiittinen ymmärrys on ohjannut tutkimuskohteen ja tutki-
mustehtävän hahmottamista koulussa toimivien ihmisten ja koulun kulttuurin
eksplisiittiseksi tarkasteluksi.

Tutkimuksessani tulkitsen ja analysoin reaalipedagogisen toimintaprosessin ja
siihen liittyvien elementtien toimivuutta työskentelyssä koulutuksesta syrjäyty-
mässä olevien nuorten kanssa. Tarkoitus on kuvata elementtejä tutkijan oman

339.Esimerkiksi Stringfieldin (1994, 70–71.) mukaan oppilaiden mukaan ottaminen koulun sisäisen
rakenteen tutkimiseen on hyvin tärkeää, jotta saadaan erilaista tietoa koulun työskentelyilmapiiristä. Vrt.
Myös Linnakylä 1993, 40. 
340.Hämäläinen ja Kurki 1997, 43. 
341.Vrt. Heikkinen & Jyrkämä 1999, 35.
342.Fullan & Stiegelbauer 1991.
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ymmärryksen, tutkimushavaintojen ja teorian kautta. Tässä tutkimuksessa oman
pedagogisen ajattelun tutkimuksellinen näkökulma on lähinnä konstruktivistinen.
Tällöin lähtökohtana on tarkastella itseä ”refleksiivisenä”, itsenäisessä asemassa
olevana toimijana, joka tekee valintoja ja antaa asioille ja tapahtumille omia merki-
tyksiä”343. Omaa kokemusta arvioidaan kriittisesti ja suhteutetaan aiempiin tiedon-
rakenteisiin. Tutkijana on helppo hyväksyä myös Popen344 esittämät ontologiset ja
epistemologiset perusolettamukset:

1. maailma on todellinen, mutta yksilöiden siitä tekemät havainnot saattavat poi-
keta toisistaan,

2. yksilön käsityksellä maailmasta on integroiva merkitys hänelle itselleen,

3. opettajat käyttävät henkilökohtaisia, aiemmin omaksumiaan (pre-existing)
teorioita opetuksensa suunnittelussa ja selittämisessä ja

4. opettajat testaavat teorioidensa toimivuutta ja muuntavat niitä tarvittaessa. 

Edellisiä olettamuksia voitaneen täydentää Carlgrenin, Handalin ja Vaagen345sosi-
aalisen ympäristön merkitystä korostavilla väittämillä:

5. käytännön sosiaalisen luonteen korostuminen (the prominence of social prac-
tice) merkitsee, että kognitiosta tulee sosiokognitio ja oppimisesta tulee situa-
tionaalista (learning becomes “situated”) ja 

6. käytäntö on kaiken tiedon perusedellytys. 

Laadullisessa tutkimuksessa on hyvin tärkeää tutkittavan erityislaadun tunnistami-
nen eli ontologinen erittely ja analyysi. Laadullisessa tutkimuksessa ontologinen
erittely yrittää paljastaa kuinka tutkittava on laadullinen. Eli mikä tutkimuskohde
on silloin kun se on otettu tutkittavaksi. Ontologinen analyysi pyrkii paljastamaan
tutkimustyypistä sen, millaiset kuvauskäsitteet ja peruskäsitteet ovat tutkimustehtä-
vän kannalta relevantteja. Välttämättä tutkija ei aina tiedosta niitä, mutta viimeis-
tään täsmentäessään omaa tutkimustehtäväänsä ja miettiessään eri tutkimusmene-
telmiään toteutuvat nämä ontologiset kannanotot.346

Tutkimustyön käynnistyessä tutkija kohtaa hyvin monenlaisia tuntemuksia ja
jopa käytännön ongelmia oman tutkimustyön kohdalla Lähestyn tässä kappaleessa
tutkimustyötä talonrakennus-metaforan avulla. Mielestäni tutkimustyö on verratta-
vissa talonrakennukseen. Se alkaa tiettynä ajankohtana ja päättyy tietyn ajan jäl-

343.Kosunen 1994, 21;Moilanen 1999, 90.
344.Pope 1993, 20.
345.Calgren, Handal & Vaage 1994, 3. 
346.Rauhala 1987c, 155; vrt. myös Varto 1992, 30–31; Perttula 2000.
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keen.  Ennen rakentamisen aloitusta se on vaatinut paljon kypsyttelyä ja pohdintaa
omista resursseista selviytyä kyseisestä tehtävästä. Helpoin vaihe se ei ole. Se on
hyvin raskas, ja sanoisinpa jopa ahdistava kokemus, jossa peilautuvat myös omat
riittämättömyyden tunteeseen liittyvät asiat. Tähän vaiheeseen on käytettävä aikaa,
sitä ei voi itse ja kukaan muu pakottaa tapahtuvaksi ennen kuin rakentaja, tutkija on
kypsynyt siihen. Tämä vaihe on minulla ollut varmasti kypsymässä koko urakehi-
tykseni aikana, kuten alkuluvussa kuvaan.  Kun tämä kamppailu on käyty läpi, ete-
nee rakentaminen kuin juna kiskoilla – lähtöasemalta väliasemien kautta määräase-
malle.347 Tutkimustyö etenee paljolti samojen periaatteiden mukaan. Lopputulok-
sen määrittelevät tutkimustyön arvioijat ja lukijat.     Tutkimustyötä tehdessäni ei
varmasti ole helpoin asia pohtia omaa suhdettaan tutkittaviin ja itseäni suhteessa
tieteeseen. Pystynkö tekemään nyt aikuisena pitkällisen kasvun myötä arvokasta
tieteellistä työtä. Osaanko käyttää omaa persoonaa tutkimusvälineenä? Miten inhi-
millinen tunne hyväksytään eri tieteenteorioissa tiedonantajaksi? Miten tiukasti
ennakolta määrättyihin tieteellisiin kriteereihin ja kokeellisesti mitattaviin tutki-
musmenetelmiin pohjautuva tiede suhtautuu tällaiseen tutkimustapaan?

Kuitenkin katson, että alkuluvussa esille nostamani asiat ja sosiaalipedagogi-
sesta teoriasta käsin tämän tutkimukseni menetelmät voidaan hyväksyä tieteelli-
sesti päteviksi. 

Opettajan ja kasvattajan työn tulee olla aina tavoitteellista348, jossa asetetaan
toiminnalle päämääriä, kartoitetaan ja analysoidaan erilaisia keinoja päämäärien
saavuttamiseksi. Tarkistetaan ja harkitaan keinojen muotouttamista päämäärien
saavuttamiseksi. Kuviossa viisi (5) selkeytyy tämän tutkimuksen tavoitteellinen
rakenne.

347.Väliasemat ovat ohjaajan kanssa käytyjä tarkennuksia ja ohjeita tutkimustyön kulusta. Tutkijan sel-
vennys.
348.Moilanen (1999, 85.) puhuu toiminnan intentionaalisuudesta
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Kuvio 5. Tutkimuksen tavoitteellinen rakenne. 349

Tutkimuksen yleisenä päämääränä on tutkia reaalipedagogista toimintaa ja analy-
soida sitä tiedon tuottamisen näkökulmasta. Yleisopetuksen ja erityisopetuksen
tuntemus toimii tutkimuksen menetelmätietojen valintakriteereinä tarkasteltaessa
koulukulttuurin ja oppilaiden välistä ristiriitaa eri tilanteissa. Reaalipedagogisen
toimintaprosessin avulla pyritään vastaamaan kokonaisvaltaisesti oppilaan tuen tar-
peeseen, jotta koulunkäynti mahdollistuisi ja elämänhallinta paranisi.

Tämän tutkimuksen idean voidaan sanoa lähteneen em. kaavion mukaan tar-
kasteltuna pitkälti myös tutkijan omasta elämismaailmasta ja kasvatuskäytännöstä.
Kolmekymmentä vuotta kestäneessä ja vielä jatkuvassa työurassani erityisluokan-
opettajana ja rehtorina elin sitä maailmaa, mistä oppilaani tulivat, ja peilasin sitä tie-
dostetusti tai tiedostamatta omaan elämismaailmaani, joka sisälsi nuoruudessani
paljonkin tänä päivänä syrjäytymiseen liittyviä piirteitä. Tämä kokemuksellisen
taustan tuntemus auttoi minua opettajana ja kasvattajana löytämään paremmin ne
toimintatavat, jotka tehosivat työskenneltäessä “ongelmanuorten” kanssa. 

3.2 Sosiaalipedagoginen toimintatutkimus

Tutkimuksessa empiirinen tutkimuskohde on aina ”tapaus”, josta eristetään enem-
män tai vähemmän teoreettinen tiedon kohde350. Tämän tutkimuksen intressinä
ovat paljolti tutkittavan ilmiön sosiaalisen maailman inhimilliset merkitykset ja
tiettyjen toimintojen kehittyminen ja tekojen välitön ajassa muotoutuva merkitys
tutkimuskohteessa oleville nuorille351. Tällöin tutkimusotteelle on tyypillistä pyr-

Päämäärätieto--------------------------koulutuksellisen syrjäytymisen estäminen

Menetelmätieto-----------------------yleisopetuksen ja erityisopetuksen perinne
–

Tilannetieto----------------------------koulukulttuuriin ja oppilaan välinen ristiriita

Joista seuraa----------------------------reaalipedagoginen toimintaprosessi

349.Moilasta 1999, 86 mukaillen.
350.Tapaustutkimuksen ryhmiä voidaan jaotella selittäviin, kuvaileviin ja kartoittaviin tutkimustyyppei-
hin Yin (1994, 17.) mukaan. Vertaa myös Stenhousen (1985) tapaustutkimusten jaottelu ja Perttula 1995;
Ulvinen 1996.
351.Katso myös Erickson 1986, Niinistö 1983.
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kimys ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen, ei sen selittämiseen kausaalisuhteiden
avulla.352

Tutkimukseni kuluessa oli mielestäni tarkoituksenmukaista noudattaa toimin-
tatutkimuksen lähtökohtia. Toimintatutkimukselle on vaikeaa löytää yhtä yleisesti
hyväksyttyä määritelmää. Heikkinen esittelee seitsemän erilaista toimintatutkimuk-
sen määritelmää. Määritelmien eroja selittää se, että määrittelijöillä on taustalla eri-
laiset kohdealueet ja erilainen toimintatutkimusperinne. 353  Heikkisen määrittely-
jen synteesissä korostuvat toimintatutkimukselle luonteen omaiset piirteet: reflek-
siivisyys, tutkimuksen käytännön läheisyys, interventio, syklisyys ja sekä yksilöiden
aktiivinen osallistuminen tutkimukseen.354 Heikkinen ja Jyrkämä puhuvat mie-
luummin toimintatutkimuksesta väljänä tutkimusstrategiana, jonka sisältö määräy-
tyy tutkimuskohteen kautta355. Toimintatutkimuksessa korostuvat tilannesidonnai-
suus (situational), yhteistyö (collaborative), osallistuvuus (participatory) ja itsetark-
kailu (self-evaluative)356. Toimintatutkimusta voidaan luonnehtia myös demo-
kraattiseksi, tasa-arvoiseksi, vapauttavaksi ja yksilön vahvuuksia kehittäväksi 357.

 Käsillä oleva tutkimus pyrkii kuvailemaan, tulkitsemaan ja analysoimaan reaa-
lipedagogista toimintaprosessia ja sen kehittymistä ja toteutumista koulutuksesta
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla. Tutkimuksessa tarkastelun kohteen
muodostavat erityisoppilaiden kokemukset koulukulttuurissa, Tuomontupa-luokan
toiminta, synty ja kehittyminen reaalipedagogiseksi toimintaprosessiksi. Prosessia
ja sen eri elementtejä kuvataan ideografisesti ja intensiivisesti.358 

Tutkimus pyrkii selvittämään miten reaalipedagoginen toimintaprosessi on
kehittynyt ja millaisia ovat Tuomontupa-luokan toiminnassa olleiden ihmisten
kokemukset tästä toiminnasta. Pyrin liittämään tulkintani osaksi sosiaalipedago-
gista ymmärrystä. Tutkimustani voisikin kuvata myös ns. ymmärtäväksi analyy-
siksi, jonka tarkoituksena on selvittää, miten reaalipedagogisen toimintaprosessin
elementit toimivat ja liittyvät tutkittavien nuorten elämismaailmassa koulunkäyn-
nin tukemiseen. Tulen käyttämään erilaisia tulkintatapoja: joitakin ilmiöitä voidaan
selittää, toisia vain ymmärtää ja joitakin vain kuvailla.

  Tutkimuksen lähtökohtana on kuvata niitä työskentelytapoja, joiden mukaan
Tuomontuvassa käytetty reaalipedagoginen toimintaprosessi ilmenee sellaisena

352.Kosunen 1994, 22–23; Stake 1994, 236; Syrjälä et al. 1996, 11; Stringer 1996, 5.
353.Heikkinen & Jyrkämä 1999, 32–36.
354.Vrt. mm. Kemmis ja McTaggart 1988, 15; Stringer 1996, 15; Hart & Bond 1995, 37–38.
355.Heikkinen & Jyrkämä 1999, 35.
356.Syrjälä 1994, 30, 33.
357.Stringer 1996, 10. Katso myös Kurtakko 1991, 57–59.
358.Ideografinen tutkii yksittäistä tapahtumaa tai ilmiötä, intensiivinen tutkimus kohdistuu pieneen tut-
kimusjoukkoon. Tutkijan selvennys.
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kuin se on. Keskeistä tässä tiedonmuodostusprosessissa on myötätunteva, mielen
ymmärtämiseen tähtäävä tulkinta. Erittelemällä todellisuudessa ilmeneviä tarpeita,
jännitteitä ja antinomioita esimerkiksi hermeneuttinen sosiaalipedagogiikka etsii
käytäntöön sisältyviä tarkoituksia, intentioita ja motiiveja. Se etsii yhteistä ideaa
yksityisistä toiminnoista, syvempää mieltä.359 

Sosiaalipedagogiikka sisältää toimintatieteenä myös erityisen fenomenologi-
sen sisällön. Sosiaalipedagogisen fenomenologian sisällössä yhdistyvät toiminnan
luonnetta (käytäntöä) hahmottava dialektinen tilanneanalyysi, sosiaalipedagogista
teoriaa jäsentävä dialektinen merkitysanalyysi sekä teorian ja käytännön dialekti-
seen suhteeseen pohjalle rakentuva dialektinen itsereflektio ja teorianmuodos-
tus.360 Fenomenologisesti nähtynä tässä tutkimuksessa pyritään vangitsemaan
reaalipedagogisen toimintaprosessin perusluonne, hahmottamaan sitä, mikä siinä
siitä itsestä käsin tarkasteltuna on olennaista Tuomontupa-luokan toiminnan kautta.
361

Tässä tutkimuksessa teoreettisen viitekehyksen muodostaa sosiaalipedagogi-
nen lähestymistapa nuorten koulupudokkaiden tukemisessa. Tällöin sosiaalipeda-
gogiikkaa voidaan tarkastella ajattelu- ja toimintaperiaatteena, jonka tehtävänä on
myös uudistaa ja kehittää omaa toimintaa ja itseymmärrystä. Edellä esitetystä läh-
tökohdasta tarkasteltuna sosiaalipedagogiikka voidaan ymmärtää pedagogisessa
viitekehyksessä tapahtuvaksi sosiaalisten ongelmien erittelyksi ja pedagogisten
strategioiden kehittelyksi sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämi-
seksi.362 Sosiaalipedagogisesti suuntautuneen toimintatutkimuksen yksi tärkeim-
piä päämääriä on antaa uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä ja sen kehittymisestä. Syr-
jälän ja Nummisen363 mukaan eri menetelmiä yhdistäen saadaan tutkittavasta ilmi-
östä enemmän tietoa ja se lisää myös tutkimuksen luotettavuutta. Tässä tutkimuk-
sessa laadullisilla menetelmillä hankittua tietoa laajennetaan myös eri dokumen-
teista saatavalla numeerisilla tiedoilla. Tällöin on kysymyksessä metodien välinen
triangulaatio (Liite 3), sekä määrällisten ja laadullisten menetelmien yhteiskäyttöä
samassa tutkimuksessa.364 Anttila, Eskola ja Suoranta sekä Metsämuuronen365

uskovat triangulaation käytön lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. Painotan tutki-
muksessa laadullista osaa ja käytän määrällisiä tietoja lähinnä lisätietona.

359.Hämäläinen ja Kurki 1997, 85–86.; katso myös Marton & Boots 1997, 116–117.
360.Hämäläinen ja Kurki 1997, 138–139.
361.Vrt. Kvale 1983, 185.
362.Katso Hämäläinen ja Kurki 1997; Hämäläinen 2000, 39.
363.Syrjälä & Numminen 1988, 78.
364.Denzin 1989, 237–241.
365.Katso myös Anttila 1996, 417–418; Eskola & Suoranta 1998, 69–70; Metsämuuronen 2003, 207–
208.
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Sosiaalipedagogisen toimintatutkimuksen periaatteellisena lähtökohtana on se,
että siitä muodostuu väljä tutkimusstrateginen lähestymistapa, joka saa sisältönsä
tutkimusalueestaan, jonka avulla pystytään kehittämään käytäntöä. On tärkeää, että
tutkimus on joustavaa, ja se pystyy mukautumaan uusiin todellisuuksiin ja tutkija
itse toimii tutkimassaan käytännössä yhdessä muiden kanssa.366 Toimintatutki-
muksen tutkimuksellisia lähestymistapoja voivat olla tekninen, käytännöllinen ja
tiedostava lähestymistapa.367 Teknistä lähestymistapaa edustaa tässä tutkimuksessa
ennakolta laaditun reaalipedagogisen toimintaprosessin kuvaaminen käytännön toi-
minnassa. Käytännöllistä ja tiedostavaa lähestymistapaa edustaa tutkimuksen osal-
listujien oma mahdollisuus kehittää vallitsevaa käytäntöä erityisluokkaopetuksessa
ja lisätä tietoa koulutukselliseen syrjäytymiseen liittyvästä problematiikasta. Tutki-
muksen olisi suuntauduttava käytäntöön ja rakennuttava sellaisiin projekteihin, joi-
den avulla olisi mahdollista lähestyä ja kehittää sosiaalista todellisuutta.368 Tämän
tutkimuksen rakennetta voidaan kuvata käyttämällä esimerkiksi toimintatutkimuk-
sen spiraalin mallia369 tai toimintatutkimuksen etenemisen vaiheittaista mallia370.
Kartoitus- ja prosessointivaiheita edustaa tutkimuksessa luvussa 2 esitetty koulu-
kulttuurin kuvaus siitä problematiikasta mikä ilmeni yleisopetukseen sijoitettujen
erityisluokan oppilaiden ja opettajan koulukuvauksissa ja havainnoissa koulun käy-
tänteistä kohdata oppilaiden erityistä tuen tarvetta. Toiminnan toteuttamisvaihetta
edustaa tutkimuksessa Tuomontupa-luokan toiminnan käynnistäminen luvussa 5 ja
reaalipedagogisen toimintaprosessin kuvaus luvussa 6. Arviointivaihetta edustaa
tutkimuksessa tulosten synteesin kautta tapahtuva prosessointi luvussa 7. Kaikkiin
edellä mainittuihin vaiheisiin sisältyi refleksiivinen prosessi, jonka avulla pyrittiin
jäsentämään toiminnan etenemistä. Tässä tutkimuksessa pyritään muutokseen ja
sen avulla visioon paremmasta tulevaisuudesta.  Tutkimusmenetelmäni ei edusta
“puhtaasti” yksittäistä metodia, vaan sitä voisi luonnehtia paremminkin eri näkö-
kulmia yhdisteleväksi: siinä on mukana toimintatutkimuksen hermeneuttista tulkin-
taa, fenomenologista kokemuksen kuvausta ja etnografista havainnointia.371

366.Vrt. Eskola & Suoranta 1998, 128–132.
367.Vrt. Mönkkönen ym. 1999, 39, Eskola & Suoranta 1998, 128–132.
368.Hämäläinen ja Kurki 1997, 43–44.
369.Heikkinen & Jyrkämä 1999, 37; Stringer 1996, 17.
370.Carr & Kemmis 1986; Cohen & Manion 1995.
371.Katso myös Perttula 1996, 54–55.
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3.3 Etnografia sosiaalipedagogisessa toimintatutkimuksessa

Tieteellisen tutkimuksen yksi merkittävimmistä eduista on mielestäni se, että tutki-
jalla on mahdollisuus valita lukuisista eri lähestymistavoista se, joka hänen mieles-
tään parhaiten vastaa hänen tutkimuksensa tai sen jonkin osion tarpeita. Tässä tut-
kimuksessa käytän edellä määrittelyjen ja rajausten lisäksi etnografista tutkimus-
otetta, johon liittyy myös osallistuva–osallistava -tutkimusmenetelmä kuvaamaan
Tuomontupa-luokan toimintaa ja reaalipedagogisen toimintaprosessin toteutta-
mista.372

Sana ”etnografia” merkitsee yleisellä tasolla kuvausta ihmisistä, kirjoittami-
sesta ja ihmisten kuvaamista.373 Etnografinen tutkimusmetodologia on kehittynyt
antropologiasta, missä sitä käytettiin kenttätutkimusmenetelmänä tutkittaessa pri-
mitiivisiä ja lukutaidottomia kulttuureja.374

“A meeting of teachers from Oxford, Cambridge and London was held to
discuss the terminology of our subject. We agreed to use “ethnography” as the
term for descriptive accounts of non-literate peoples… The comparative study
of the institutions of primitive societies was accepted as the task of social
anthoropology, and this name was preferred to “sociology.” 375

Etnografisella tutkimuksella on kansainvälisesti pitkät perinteet, jonka juuret Erics-
sonin mukaan juontuvat aina 1700-luvulle asti. Vasta 1920-luvulla etnografinen
metodologia alkoi muotoutua amerikkalaisen kuvailevan lingvistiikan myötä376.
Robert Park liitti etnografisen tutkimuksen osaksi yliopistotutkimusta ja alkoi suun-
nata sitä kouluopetuksen tutkimiseen.377 Vuonna 1991 Syrjäläinen kuvasi etnogra-
fisen tutkimuksen hidasta juurtumista suomalaiseen kasvatustieteen tutkimuk-
seen.378 Tilanne ei ole paljoa muuttunut lähes kymmenen vuoden aikana. Suoma-
laisen etnografisen tutkimuksen tila on Eskolan ja Suorannan mukaan edelleen
heikko. He mainitsevat vain Syrjäläisen 1990 ja Laineen 1997 suorittamat tutki-
mukset puhtaimpina suomalaista kouluelämää tutkivina etnografisina tutkimuk-
sina.379

372.Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan aineiston keruutapaa jossa tutkija osallistuu tutkimuk-
sessa yhteisön toimintaan. Katso Eskola & Suoranta 1998, 99–104; Grönfors 1982, 89; Syrjälä & Num-
minen 1988, 83.
373.Katso Metsämuuronen 2003, 171; Denzin 1997, xi.
374.Syrjälä & Numminen 1988, 24.
375.Wolcott 1999, 9.
376.Syrjäläinen 1991, 37–38.
377.Erickson 1986, 122–125.
378.Syrjäläinen 1991.
379.Eskola & Suoranta 1998, 104–106.
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  Syrjäläinen kuvaa etnografista tutkimusta sekä prosessiksi että produktiksi.380

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole paljastaa “lopullista totuutta”, vaan rakentaa tul-
kintaa, jossa tutkija yhdistää oman teoreettisen näkemyksensä, oman ja tutkittavien
näkökulmat. Etnografisessa lähestymistavassa tutkija on kiinnostunut siitä, mitä
ihmiset tekevät, miten he käyttäytyvät ja ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa.
Etnografisessa tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää sosiaalista inhimillistä todel-
lisuutta. Sosiaalipedagogisessa etnografiassa ei tyydytä pelkästään kuvaamaan ja
selittämään tutkittavaa ilmiötä, vaan se perustuu toimintaan tutkimuksen kohteena
olevan yksilön, yhteisön tilanteen parantamiseksi381. Tutkimukselle on tyypillistä,
että tutkimus tapahtuu todellisissa oloissa tutkittavien arkiympäristössä.382 

Eskola ja Suoranta383 kokoavat tiivistetysti etnografisen tutkimuksen piirteiksi
seuraavaa:

– Etnografia on ennen kaikkea kokemalla oppimista, missä on tarkoitus oppia
yhteisön kulttuuri, sen ajattelu- ja toimintatavat sisältäpäin. Ihmisen toimintaa
tutkitaan jokapäiväisissä tilanteissa vastakohtana tutkijan konstruoimalle
kokeelliselle asetelmalle.

– Etnografisella tutkimuksella on tarkoitus kuvata erilaisia toiminnallisia
käytäntöjä, missä erityisen tärkeään asemaan nousee käytännön sisäinen
ymmärtäminen.

– Hahmotus tapahtuu itse osallistumalla ko. tilanteiseen ja esittämällä siitä
tiheitä kuvauksia. Tällöin on tärkeää kerätä tutkimusaineistoa monista eri
lähteistä, vaikkakin tietojen keruu voi olla ennakolta suhteellisen
määräämätöntä.

– Tutkimuskohteena on usein vain yksi tilanne tai jokin ryhmän toiminta.

– Aineiston analyysissä tarkastellaan ihmisen toiminnan mieltä tai tavoitteita.
Raportoinnissa tulokset esitetään pääasiassa kirjallisina kuvauksina ja
selityksinä.

Etnografisessa tutkimuksessa voidaan tutkittavaa ilmiötä lähestyä joko kulttuurina
holistisen etnografian kautta tai sosialisaationa pedagogisen etnografian kautta.384

Holistisen etnografian käyn läpi käyttäen Aittolan ja Kallion385 tekemää yhteenve-
toa.

380.Syrjäläinen 1991, 39. Katso myös Wolcott 1999, 41.
381.Hämäläinen ja Kurki 1997, 45.
382.Creswell 2003, 14; Syrjälä 1995, 68, 77.
383.Eskola & Suoranta 1998, 106–107.
384.Tesch 1995, 66–67, 72–73.
385.Aittola & Kallio 1991, 366–368.
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Holistisen etnografian tutkijat analysoivat eri kulttuuriryhmien uskomuksia ja
toimintatapoja, sekä pyrkivät osoittamaan sen, kuinka eri osat muodostavat yhte-
näisen kokonaisuuden. Goodenoughin (1971) mukaan nämä holistisen etnografian
käyttäytymisen mallit voidaan luokitella kahdella eri tavalla. Ne voivat hänen
mukaan olla havaittavia käyttäytymisen malleja, jotka usein viittaavat johonkin
sosiaaliseen rakenteeseen tai organisaatioon. Tämän lisäksi käyttäytymisen mallit
voivat olla henkisiä ilmiöitä, standardeja sille mitä on, mitä voi olla, kuinka tunne-
taan ja miten menetellään. Kulttuurin merkitykset henkisenä ilmiönä ovat ryhmälle
yhteisiä. Lapsuudessa opitaan yhteiset säännöt ja normit, jotka toimivat toimintojen
ja tulkintojen ohjeena. Tämän lisäksi yksilöön vaikuttavat monet kulttuuriin kuulu-
mattomat paineet, heidän yksilöllinen biologiansa tai biografiansa, temperamentti
tai jopa fyysiset olosuhteet. Tämä selittää sen, että samaan kulttuuriinkin kuuluvat
yksilöt käyttäytyvät erilain eri tilanteissa valintoja tehdessään.

Kulttuurin käsitteellä voidaan tarkoittaa myös rajatun yksilöiden joukon kult-
tuuria, jolloin se tarkoitta tiedon kokonaisuuden sumaa, asenteita ja käyttäytymis-
tapoja, jotka tietyn yhteiskunnan jäsenet jakavat ja siirtävät. Edellisestä johtuen on
tärkeää tutkia käyttäytymistä aina tietyssä kontekstissa. Tutkimuksen päämääränä
on ryhmän ainutlaatuisen elämäntavan kuvaaminen ja tietyn ryhmän kulttuurin
hahmon ymmärtäminen ilman ennakko-oletuksia tai teorioita.386

Tässä tutkimuksessa arkiympäristön muodosti Iikka-Tuotannon387 tiloihin
sijoitettu Tuomontupa-luokka, missä olin fyysisesti läsnä nuorten todellisessa
ympäristössä opettajana ja kasvattajana ja elin arkipäivän todellisuutta ottaen siihen
osaa.388 Tuomontupa-luokka edustaa koululaitoksessa omaa erityisluokkakulttuu-
ria, missä noudatetaan yhteiskunnassamme ja koululaitoksessa määriteltyjä yhtei-
siä normeja ja sääntöjä. Tämän lisäksi luokalla on omia tähän toimintaan liittyviä
sääntöjä, joita eletään oppilaiden ja opettajien arjessa. Tuomontupa-luokan oppilaat
ilmentävät yleiseen koulukulttuuriin liittyen sosiaalista sopeutumattomuutta, mutta
sen lisäksi jokaisella heillä on henkilökohtainen syytaustansa omalle käyttäytymi-
selleen tai oireilulleen. Kodin kasvatusvastuu tai sen puuttuminen, kaveripiiri ja
harrastaminen vaikuttavat eri tavoin jokaisen Tuomontuvan oppilaan käyttäytymi-
seen, vaikka he käyvät koulua samassa ryhmässä ja heihin kohdistetaan yksilölli-
sesti reaalipedagogisen toimintaprosessin elementtejä.

Sosiaalipedagoginen etnografia muodostuu tämän tutkimuksen reaalipedago-
gisesta toimintaprosessista missä kokonaisvaltaisesti ja päämäärätietoisesti pyri-

386.Vrt. Rauhala 2003, 33–41.
387.Iikka-Tuotanto oli kaupungin työkeskus, missä työskenteli tuetusti aikuisia ihmisiä.
388.Katso myös Salo 1999; Mac an Ghaill 1994.
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tään ehkäisemään oppilaiden koulutuksellinen syrjäytyminen ja samaan heidät
integroitua peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Tähän yhteyteen voidaan liittää
myös oma ammatillinen sosialisaatio, joka todentuu arkipäivän työskentelyssä
nuorten kanssa.389

Erityisesti tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nuorten kokemuksista
reaalipedagogisesta toimintaprosessista. Kokemuksesta saatu tieto ohjaa opettajan
ja sen myötä Tuomontupa-luokan toimintaa. Miten prosessin elementit näkyvät
nuorten elämässä, miten ne vaikuttavat tai eivät vaikuta nuorten mielipiteisiin ja
käytökseen. Tutkimuksen tarkoitus on tuoda syvempää tietoa toiminnan elemen-
teistä ja menetelmistä. Eli etnografinen ote nousee tutkittavien kontekstista ja koke-
muksista, joiden pohjalta tutkija rakentaa tulkintaa yhdessä oman teoreettisen tietä-
myksensä kanssa.390 Tällöin etnografinen tutkimus voidaan määritellä lyhyesti
yhdeksi havainnoinnin muodoista, joka tapahtuu luonnollisessa toimintaympäris-
tössä sosiaalisessa todellisuudessa.391 Tutkimusotteessani painottuu erityisesti tut-
kimuksen tulkinnallisuus. Tulkinnallisilla selityksillä pyritään kerronnallisiin kuva-
uksiin, joiden kautta sosiaalisten ilmiöiden merkitykset paljastetaan. Samalla tul-
kinnat auttavat meitä ymmärtämään miten eri asiat ovat yhteydessä toisiinsa.392

Syrjäläinen393 arvioi tulkintaa Nobilitin ja Haren mukaan seuraavin perustein:

1. Miten tulkinnat selventävät ja analysoivat jännitteitä syntetisoidusta materiaa-
lista.

2. Siivilöityykö kehittyvä ongelma tutkimustuloksiin.

3. Muodostuuko synteesistä looginen, elegantti, hedelmällinen ja hyödyllinen.

Tutkimuksen lähtökohta on käytännöllinen ja se on noussut monen vuoden koke-
muksen viitoittamana ja haluna kehittää erityisluokkaopetusta ja sen toimintamuo-
toja.

Välttämättä opettaja ei aina itse tiedosta oman toimintansa tutkimisen refleksii-
visyyttä arkityössään, ellei hän saa sille tilaa.394 Erityisluokilla toimiessani oli
pakko muuttaa totuttuja käytänteitä ja mukauttaa toimintaa aina oppilaiden tarpeen
mukaan. Mietiskelin tilanteiden jälkeen, miten olin toiminut ja mikä vaikutus toi-
minnallani oli. Joitakin asioita kirjasin muistiin ja kokeilin niitä aina uudelleen.
Varsinainen analyyttisempi refleksiivinen työskentelyni alkoi, kun minua pyydet-

389.Vrt. Siljander (2002, 59–60.) pedagoginen hermeneutiikka.
390.Syrjäläinen 1994, 99.
391.Eskola & Suoranta 1998, 104.
392.Syrjäläinen 1990, 16–18.
393.Syrjäläinen 1990, 18.
394.Vrt. Enkenberg 1998, 78.
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tiin mukaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Syrjäytyminen kou-
lussa -projektin tutkimusryhmään jatkotutkijaksi 1990-luvun alussa. Ohjaajani
pyysivät minua kirjoittamaan ja kuvaamaan kehittämääni Tuomontupa-luokan toi-
mintaa ja miettimään omaa työtäni eri puolilta tarkasteltuna. Tällöin huomasin, että
kirjoittaminen toimii hyvänä välineenä käsitteellistää omaa työkäytäntöä. Olin jo
monien vuosien ajan käynyt luennoimassa ja kertomassa eri tilaisuuksissa omasta
työstäni, mutta vasta kirjoittaminen loi minulle mahdollisuuden oman työni tar-
kempaan analysointiin. 

   Kirjoitin itselleni ”auki” omaa arkityötä kuvaavat käsitteet ja pyrin nimeä-
mään ne mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Kuvasin niitä asioita, mitkä
toimivat hyvin ja mikä ei toiminut työskenneltäessä erityisoppilaiden kanssa. Tam-
mikuussa 1998 aloittaessani varsinaisen tutkimuksen teon kirjoitin teoriaa omasta
käytännöstä ja pyrin liittämään ja hakemaan niihin metateoriaa kasvatustieteestä,
erityispedagogiikasta ja erityisesti sosiaalipedagogiikasta.395 Koko tämän oman
tutkimusprosessin aikana oma käsitykseni ja työtapani täsmentyivät ja laajenivat
koskemaan myös koko koulukulttuuria ja siinä ilmeneviä asioita. Oman ammatilli-
suuden kehittyminen on noudatellut myös Malisen396 esittämän opettajan ainedi-
daktisen ajattelun kehityslinjoja. Hänen mukaansa opettajan persoonallisen minän
kehittymiseen vaikuttavat lapsuuden kokemukset. Persoonallinen minä kehittyy
yksilöllisesti ja eri virikkeiden kautta. Opettajan ammatillinen minä puolestaan
kehittyy tilannekohtaisesti ulkoisten virikkeiden tukemana. Opettajan yhteiskun-
nallisen minän kehitykseen vaikuttavat yhteiskunnassa vaikuttavat muutos- ja kehi-
tysprosessit, joihin opettaja sopeutuu persoonallisten taipumusten mukaisesti. Täl-
lainen kehitys ei tapahdu Malisen mukaan opettajilla välttämättä samalla tavalla,
vaan opettajan toimintakonteksti määrää tätä kehitystä.

Tutkimus pitää sisällään toiminnan käynnistämiseen liittyvää etnografista poh-
dintaa, itse toiminnan muotoutumisen kuvausta, ja sen kokoaikaisen kehittämisen
kuvausta sosiaalipedagogisten lähtökohtien mukaisesti. Tavoitteenani on luoda
lukijalle mahdollisimman realistinen ja todentuntuinen kuva, ikään kuin lukija itse
olisi mukana, kuvauksista luokan arjessa.

395.Apuna käytin Kansasen (1996, 48–49.) kuvailemaa Königin ideaa opettajan pedagogisen ajattelun
tasomallista. Perustan luo aina toimintataso arkipäivässä. Siitä seuraava taso 1.ajattelun taso, eli objek-
titeoriataso ja kolmannen tason muodostaa 2.ajattelun taso eli metateoria taso.
396.Malinen 2000, 56.
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5 Tuomontupa-luokka

5.1 Tuomontupa-luokan perustaminen

Seuraavat luvut sisältävät katkelmia niiden nuorten elämästä, jotka ovat suoritta-
neet peruskoulunsa Tuomontuvassa vuosina 1992–1998. Koottu materiaali pohjau-
tuu osittain suoritettuihin haastatteluihin, oppilaiden siirtolausuntoihin ja muihin
dokumentteihin, mitkä ovat seuranneet oppilaiden mukana. Lisäksi materiaalia
nuorten elämästä on kertynyt omista havainnoista, muistiinpanoista, päiväkirjamer-
kinnöistä, omista kokemuksista ja tuntemuksista.

Katkelmat oppilaiden elämästä pyrin liittämään niihin kohtiin, miten heidän
kohdallaan toteutettiin reaalipedagogista toimintaprosessia. Olen pyrkinyt suojaa-
maan nuorten ja heidän perheidensä identiteettiä monilta osin, vaikka raportin luet-
tavuuden kannalta olisikin ollut hyvä kertoa vielä yksityiskohtaisemmin eräistä tie-
doista. Myös kaikkia raportissani siteeraamieni oppilaiden kohdalla käytän merkin-
tää A, B, C… jne, jotta oppilaita ei voitaisi tunnistaa ja myöskään toiset oppilaat
eivät tunnistaisi henkilöä, kenestä on kysymys. Jokaisen nuoren tarina on tutkimus-
aineiston pohjalta muodostunut kuvaus ja käsitys siitä prosessista, miten hänen
kohdallaan reaalipedagoginen toimintaprosessi toimi tai ei toiminut sinä aikana,
minkä nuori oli toiminnassamme mukana. Suorissa haastatteluissa olen pyrkinyt
säilyttämään nuorten omaa persoonallista ilmaisutapaa, mutta toisin paikoin olen
vain pelkistetysti tuonut oleellisimman esille. Jokaiseen kuvaukseen reaalipedago-
gisen toimintaprosessin elementeistä pyrin liittämään mukaan myös laajemman
teoreettisen analyysin. 

”… On syytä kerätä eri tahot yhteen, jotta keksitään sopivia keinoja tällaisten
tapahtumien estämiseksi…” 422

Kuten prologissa kerroin, vuoden 1990 elokuussa koulujen alkua edeltävänä ”kris-
talliyönä” Oulun keskustaan kokoontuneet nuoret aiheuttivat suuret aineelliset
tuhot särkemällä kauppojen ikkunoita ja käyttäytymällä uhmakkaasti heitä taltutta-
maan tulleita poliiseja kohtaan. Viikonlopun aikana pidätettiin tai otettiin säilöön
kymmeniä nuoria, jotka olivat osallisena tapahtumissa. Tapahtumien seurauksena
Oulun kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 14.8.1990 apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Moilaselle tehtäväksi neuvotella kiireellisesti eri osapuolten kanssa toimen-
piteistä, joilla voitaisiin ehkäistä etenkin keskusta-alueella tapahtuvaa nuorten häi-

422.Kaleva 12.8.1990.



riökäyttäytymistä. Toimenpiteiden tuloksena syntyi eri työryhmiä suunnittelemaan
omia toimenpiteitä eri hallintokuntien alaisuudessa.

Usea oppilas joutui 1990-luvun alussa koulun ja erityisluokkien ulottumatto-
miin jääden vaille peruskoulun päästötodistusta. Nämä totaalikieltäytyjät koettiin
ongelmallisiksi ja heillä oli usein vaikeuksia myös monien muiden viranomaisten
kanssa. Kuitenkin edellytys selviytymiselle nyky-yhteiskunnassa on perussivistyk-
sen hankkiminen ja oppivelvollisuuden suorittaminen. Ilman peruskoulun päästö-
todistusta yksilön mahdollisuudet pärjätä yhteiskunnassa ovat heikot. Tänä päivänä
myös päästötodistus on ainoa ”lippu” lähes kaikkeen jatko-opiskeluun ja samalla se
on myös eräs osoitus yksilön valmiudesta ja halusta sopeutua yhteiskuntaamme.

Itse toimin mukana työpajakoulutyöryhmässä 423, jonka suunnittelun pohjalta
Ouluun syntyi uudenlainen kouluallergikoille ja totaalikieltäytyjille tarkoitettu kou-
lunkäyntimahdollisuus, Tuomontupa-luokka. Luokan toiminnassa pääsin toteutta-
maan ja kehittämään hyväksi havaitsemiani toimintatapoja erityisnuorten kanssa.
Luokan toiminta edesauttoi reaalipedagogisen toimintaprosessin muotoutumista
entistä kokonaisvaltaisemmaksi interventiomuodoksi vaikeuksissa olevien nuorten
kanssa työskenneltäessä.

Tehostetun erityisnuorisotyöryhmän työpajakoulua suunnittelevan ryhmän
kokouksessa 22.10.1991 sain tehtäväkseni laatia työpajakoulua koskevan toiminta-
suunnitelman yhdessä muiden ryhmään nimettyjen asiantuntijoiden kanssa.424

Samaisessa kokouksessa päätettiin työpajakoulun nimeksi antaa Tuomontupa,
koska vastasin sen käytännön järjestelyistä ja monet sen pedagogisista ratkaisuista
jäivät tehtäväkseni toteuttaa yhdessä henkilökunnan kanssa. Laatimassani Tuomon-
tupa-luokan toimintaa koskevassa suunnitelmassa totesin kokouksessa 8.11.1991
seuraavaa:

”Oululaisilla yläasteen kouluilla on havaittu hiljalleen kasvava syrjäytyjien
joukko. Nämä oppilaat potevat koulumotivaation puutetta ja heillä on vaikeuk-
sia oman elämän hallinnassa. Usein tällaiset ongelmat johtavat passiivisuuteen
tai peräti totaalikieltäytymiseen koulunkäynnistä.

Perinteiset oppilashuollolliset toimenpiteet eivät useinkaan auta ratkaisemaan
näiden nuorten ongelmia. Oppilaita ja heidän perheitään ei pystytä tukemaan
riittävässä määrin. Erityisluokalle siirtäminen yläasteen viimeisellä luokalla
(yleensä joulun jälkeen) on havaittu aika tehottomaksi ratkaisuksi: poissaolot

423.Nimitystä ”työpajakoulutyöryhmä” käytettiin suunnittelun alkuvaiheessa työryhmästä. Tutkijan
selvennys.
424.Työryhmässä oli mukana myös opinto-ohjaaja Marja-Leena Huttunen, erityisopettaja Vesa Matilai-
nen, nuorisosihteeri Paula Kariniemi ja vs.johtaja Pekka Halkola.
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yleensä jatkuvat. Myöskään yksityisopetus ei yleensä tuo helpotusta varsinai-
seen ongelmaan.

Monet jäävät vaille päästötodistusta, ja vielä useammalla on vaikeuksia sijoit-
tua keskiasteen koulutukseen tai työelämään.

Tällaiset nuoret ovat yhteiskuntamme riskiryhmää: kyvyttömyys työntekoon ja
oman elämän hallintaan johtavat herkästi rikollisuuteen, mielenterveyden
ongelmiin tai päihteiden käyttöön.

Pienluokan tarkoitus on olla yhteistyöprojekti, jossa ongelmallisten nuorten
vaikeuksiin pyritään löytämään ratkaisuja eri hallintokuntien välisellä yhteis-
työllä.

Nykyinen koulujärjestelmä on osoittautunut edellä kuvattujen ongelmien
edessä melko avuttomaksi. Yksilöllinen liikkumavara on – ainakin virallisesti
– riittämättömän suuruista, jotta ilmeneviin ongelmiin voitaisiin reagoida
tehokkaasti.

Luokan selkein tavoite on turvata kaikkein ongelmallisimmillekin nuorille
mahdollisuus suorittaa peruskoulu asianmukaisesti.

Taustalla on kuitenkin laajempi linjanveto, jossa kuvatunlaisen riskiryhmän
integroitumismahdollisuuksia yhteiskuntaan parannetaan.

Tämä tavoite jakaantuu kahtia: toisaalta pyritään jokaiselle oppilaalle löytä-
mään häntä itseään kiinnostava, realistinen ammatti ja toisaalta häntä pyritään
totuttamaan vastuullisuuteen ja säännöllisyyteen. Kysymys on omasta elämän-
hallinnasta ja jatko-opintokelpoisuudesta.

Tällaisiin päämääriin pyrittäessä on välttämättömänä välitavoitteena nuoren
ihmisen itsetunnon ja -luottamuksen paraneminen. Tämä tapahtuu onnistumi-
sen kokemusten kautta.

Luokan tuleva oppilasaines on koulun kannalta varsin ongelmallista: motivaa-
tio on olematonta, nuoren taustalta löytyy paljon epäonnistuneita koulu- ja
opiskelukokemuksia. Tällaiset oppilaat ovat myös hyvin levottomia ja lyhyt-
jännitteisiä.

Liikkeelle on lähdettävä nuorten omista lähtökohdista. Yksilöllisiä koulutus-
suunnitelmia tehtäessä on oppilaiden oman mielenkiinnon kohteille pantava
runsaasti painoa. Tätä kautta saattaa syntyä oppimismotivaatio, joka antaa poh-
jan onnistuneille oppimiskokemuksille. Koulutussuunnitelmien tulee olla
tavoitteisia (reaalisia) ja kyllin joustavia.

Oppimisprosessissa tulisi päästä irti ”vanhan koulun” tiedonkäsityksistä tavoit-
teena tulisi olla syvällinen, itseohjautuva oppimistapahtuma.
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Opetus on tarkoitus toteuttaa pienluokkana (4–8 oppilasta), ja järjestelyt muis-
tuttavat enemmän luokanopettaja- kuin aineopettajajärjestelmää. 

Koulupiirinä tulee olemaan koko Oulun kaupunki. Oppilaat valitsee luokan
suunnitteluryhmä yhdessä koulukuraattoreiden kanssa.

Oppilaiden kokonaistyömäärä tulee olemaan 30 viikkotuntia. Opetus voidaan
toteuttaa myös yhteistyössä yhteiskunnan eri tahojen kanssa.

Jokaiselle oppilaalle järjestetään tarvittaessa yhteistyössä sosiaali- ja nuoriso-
toimen kanssa henkilökohtainen tukihenkilö, joka paitsi on läheinen ihminen ja
aikuinen, myös auttaa huolehtimaan käytännön asioista, kuten esimerkiksi kou-
lunkäynnin säännöllisyydestä ja tutustumiskäyntien ja retkien toteutuksesta.

Tukihenkilö voi olla kaupungin tai seurakunnan nuorisotyöntekijä, opettaja,
kuraattori tai sosiaalialan oppilaitoksen opiskelija.

Kokonaisuuden koordinoinnista vastaa erityisopettaja ja työnopastaja yhdessä
luokan suunnitteluryhmän kanssa.

Yhteisten aineiden osalta opetussisältöjen valintaperusteena on jatko-opiskelu-
kelpoisuus sekä selviäminen tavallisessa elämässä omin avuin. Painopisteen
määrää kunkin oppilaan suuntautuneisuus ja toisaalta edellytykset.

Työtapojen valintaa ohjaavat samat periaatteet kuin sisältöjen valintaa.
Jatko-opintokelpoisuuden ohella on positiivisten oppimiskokemusten varmen-
tuminen keskeisellä sijalla.

Suunnitteluryhmä antaa lukukauden lopussa koululautakunnalle raportin pien-
luokan työskentelyn onnistumisesta.”425

Suunnitelmassa halusin korostaa erityisesti koulutuksesta syrjäytymässä olevien
nuorten koulutusmotivaation parantamista kehittämällä opiskeluympäristö, missä
oppilaat erilaisella tavalla pystyisivät suorittamaan opintojaan. Oli tärkeää luoda
myös uudenlaisia käytänteitä oppilashuollolliseen työhön, missä korostuisi eri hal-
lintokuntien välinen nopea yhteistyö oppilaiden ja heidän perheidensä akuuteissa
ongelmatilanteissa. Koko toimintaa ohjaisi nuorten yksilöllisten tarpeiden koko-
naisvaltainen huomioiminen ja oppilaiden oman vastuuntunnon herättäminen.

Koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.11.1991 (§ 913) Tuomon-
tupa-luokan toiminnan toteuttamisesta esitetyn toimintasuunnitelman mukaisesti
kokeiluna kevätlukukaudella 1992 aikana. Opetussuunnitelma noudatti Oulun kau-
pungin yläasteiden yhdeksänsien luokkien opetussuunnitelmaa pelkistettynä. (Liite
5) Luokan toiminnan selkeä tavoite oli saada koulusta syrjäytymässä olevat nuoret

425.Vilppola 1991,Tuomontupa- luokan toimintasuunnitelma opetuslautakunnalle.
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suorittamaan oppivelvollisuuskoulu loppuun. Toisena tavoitteena oli auttaa nuorten
sopeutumista yhteiskuntaan oppivelvollisuuskoulun jälkeen.

Tuomontuvan tiloiksi valittiin kaupungin vajaakuntoisten suojatyökeskuksen,
Iikka-Tuotannon tilat426, jotka tarjosivat luonnollisen ympäristön oikeaan työnte-
koon aikuisympäristössä. Itse rakennus ei muistuttanut myöskään ulkonäöltään
koulua, ja sen uskoin olevan myös näille nuorille tärkeä asia. Koulurakennuksen
vaikutusta opiskeluun ja koulunkäyntiin kuvasin tarkemmin luvussa 2.2.3. Myös
monipuolinen työtoiminta laitteineen mahdollistui helpommin muuhun kuin koulu-
tarkoitukseen rakennetuissa tiloissa.

Luokan toiminta käynnistyi tammikuussa 1992 ja opiskelun aloitti yhdeksän
koulun keskeyttänyttä nuorta. Nuoret olivat käyneet hyvin epäsäännöllisesti koulua
syyslukukauden aikana, ja kieltäytyivät jatkamasta koulua kevätlukukaudella
omissa kouluissaan. Oppilaiden taustalla oli runsaasti poissaoloja ja myös vaikeuk-
sia perheoloissa. Enimmillään oppilaat olivat olleet poissa koulusta yli 300 tuntia,
ja kolmen oppilaan kohdalla oli huostaanottopäätös vireillä. Oppilaista neljä oli
aikaisemmin jäänyt yhdeksännelle luokalle. Kaikkien oppilaiden koulu-uraan liittyi
runsaasti epäonnistumisia koulussa. Toisilla ne ilmenivät jo ala-asteella ja toisilla
yläasteen aikana kuten alla olevista oppilaitteni haastatteluista ilmenee:

 ” T: Missä vaiheessa sulla alkoi koulu tökkimään? H: Kuuvennella ja viijen-
nellä… heti alusta kun mää es alakoin menneen kouluun… Kun mää en älynny
mittään ja kun opettajat oli vaan niinku ärsyttäviä. No meillä oli niin paljon
oppilaita, ja se aina niinku opetti ja mää en älynny ja kyssyin, että miten tämä
meni, niin se aina hermostu.”

”T: Mitenkäs seiskaluokka? F: Ei hirviän hyvin. Ei kiinnostanut käyvä. Heti
alussa ei kiinnostanu. T: Minkälaiset asiat ei kiinnostanut? F: Ei mikkään. En
mää ollu koulussa ollenkaan. Opiskelu ei kiinnostanu.”

”T: Minkälaisia vaikeuksia oli? G: No kun kaikki oli pakko tehä just samanlain
miten muut, vaikka ei välttämättä ois pystynyt samanlain kuin muut. Silti oli
pakko tehä ja sitte otti ne opettajat päähän.”

426.Varsinaista suojatyötoimintaa ryhdyttiin kehittämään maahamme järjestelmällisesti vasta vajaamie-
lislain tultua voimaan 1958. Laki mahdollisti päivähuoltoloiden ja suojatyökeskusten perustamisen. Eri-
tyisesti 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun aikana perustettiin runsaasti suojatyökeskuksia kehitysvam-
maisille. (Runsas 1991, 206.) Iikka-Tuotannossa tehtiin monenlaisia puu- ja metallialan töitä. Vammais-
ten ja vanhusten huoneistoremontteja. Tekstiilipuolella ommeltiin paljon erilaisia alihankintatöitä. Graa-
fisella puolella tehtiin uuden tietotekniikan avulla monipuolisia tarra- ja kaiverrustöitä. Iikka-Tuotan-
nossa työskenteli paljon erilaisiin vammaisryhmiin luokiteltuja aikuisia aina vuoden 1999 heinäkuuhun
asti, jolloin kaupunki lopetti varsinaisen toiminnan ja pyrki siirtämään entiset suojatyöntekijät eri tehtä-
viin kaupungin organisaatiossa ja osa työntekijöistä siirrettiin eläkkeelle. 1.7.1999 tilat vuokrasi Meri-
kosken ammatillinen koulutuskeskus, ja sijoitti tiloihin eritasoisia kehitysvammaryhmiä ja mielenter-
veyskuntoutujien koulutusryhmiä.
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”I: Ala-asteen oon käyny X:ssa. X:ssa ykkösestä viijenteen. Sitten me muutet-
tiin tänne Ouluun ja mää olin täällä yläasteen koulussa. Ja sitte seiskan ja puo-
let kasista sitten alko se alamäki. Koulu ei maistunu ja siihen tuli sitten kaiken-
laiset pillerit ja alkoholi ja koululintsaus. Mää en vain jaksanut istua siellä. Jos
suoraan sanotaan, niin haistattelin opettajille vittua ja sillai. No, mää sitte
vaihon koulua tuonne toiselle yläasteelle. No alussa meni jotenkuten… loppu-
vaiheessa tuli lintasauksia. En kertakaikkiaan ollut koulussa ollenkaan ja sitten
se kesä meni muutenkin huonosti, että olin vatsahuuhtelussa. Ja siitä se sitten
oikein alako sitten. Niin että nämä viranomaiset alako puuttuun. Niin sitten mut
laitettiin Oulunsuuhun427. Olin siellä puoli vuotta. Vielä senkin jälkeen otin pil-
lereitä…”

Tullessaan Tuomontupaan tammikuussa 1992 oppilaiden koulumotivaatio oli erit-
täin alhainen. Työpajatoiminnan428avulla pyrittiin kehittämään oppilaiden moti-
vaatiota, sekä saamaan heidät kiinnitetyksi koulutukseen.

Oppilaiden työpäivä alkoi yhteisellä luokkatunnilla. Tämän jälkeen oli yhtei-
nen kahvitunti koko talon työntekijöiden kanssa, jonka jälkeen osa oppilaista meni
työosastoille töihin ja osa jatkoi luokkatyöskentelyä. Työosastoryhmä ja teoria-
ryhmä vaihtuivat ruokailun jälkeen. Oppilaat sopeutuivat työmuotoiseen työsken-
telyyn erittäin hyvin. Heidän käyttäytymisensä luokassa ja koko työyhteisössä oli
moitteetonta. Oppilaiden keskinäiset suhteet muodostuivat alun varovaisuuden jäl-
keen avoimiksi ja yhteistyö sujui joustavasti. 

Luokassa työskenteli erityisluokanopettaja ja hänellä oli apunaan työllisyysva-
roin palkattuna kaksi puualalle erikoistunutta työnohjaajaa. Päivittäisen toiminnan
muotoutumisessa ja suunnittelussa myös oppilaat itse olivat mukana. Oppilaiden
opetussuunnitelmaan kuului runsaasti opintokäyntejä eri kohteisiin ja niihin liittyi
oppimistehtäviä. Yhteinen leirikoulu toteutettiin yhteistyössä seurakunnan erityis-
nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Koulusta myöhästymiset tuottivat edelleen ongelmia. Ympäri kaupunkia eri
koulupiireistä kootut oppilaat eivät jaksaneet herätä ensimmäiselle tunnille. Luok-
katilojen ahtaus toi hieman ongelmia. Myös tukihenkilötoimintaa piti edelleen
kehittää.

Yhteistyö vanhempien ja koulun välillä oli rakentavaa. Vanhemmat suhtautui-
vat työpajakouluun jo toiminnan alkaessa hyvin myönteisesti. Pidetyissä vanhem-

427.Oulunsuun sairaalan nuorisopsykiatriselle osastolle.
428.Työpajatoiminnalla tarkoitetaan Tuomontuvan toiminnassa työtoimintaa oikeassa työympäristössä,
missä nuoret työskentelevät muiden aikuisten työkumppaneina oikeissa työtehtävissä. Myös nuoret itse
voivat muotouttaa työympäristöään omien työtarpeiden mukaiseksi. Työpajatoiminta toteutetaan aina ei
koulumaisessa ympäristössä.
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painilloissa syntyi avointa ja aktiivista keskustelua nuorten koulunkäynnistä ja tule-
vaisuudesta. Myös päivittäinen yhteydenpito vanhempien kanssa auttoi ongelmati-
lanteiden selvittämisessä.

Puolen vuoden kokeilujakson aikana saadut kokemukset olivat rohkaisevia.
Alun perin 9 koulunsa Tuomontuvalla aloittaneesta nuoresta 8 sai päästötodistuk-
sen ja suunniteltuja huostaanottoja ei tarvinnut tehdä. Koulun keskeyttänyt oli tyttö,
jota ei silloisilla menetelmilläkään saatu kiinnitetyksi koulunkäyntiin. Yksi selkeä
syy varmasti oli se, että hän oli ainut tyttö poikaporukassa.429 Hän jatkoi koulun-
käyntiään seuraavana lukuvuonna Tuomontuvassa.

Seuraavana lukuvuonna (1992–1993) työharjoittelu ja teoriaopetus sopeutet-
tiin enemmän oppilaiden omien taitojen ja kykyjen mukaan. Teoriaopetuksen ja
työharjoittelun osuus kokonaistuntimäärästä ei ollut kiinteä, vaan oppilaalla itsel-
lään oli tietyssä määrin mahdollisuus vaikuttaa omalla kohdallaan koulupäivän
sisältöön ja sen toteutumiseen. 

Teoriaopetus järjestettiin urakkatyöskentelynä, jossa jokaiselle työpäivälle oli
ainekohtaiset urakat. Kaikkia oppiaineita ei opiskeltu samanaikaisesti, vaan keski-
tyttiin muutamaan aineeseen kerrallaan. Oppilaat saivat tehdä urakat oman rytmin
mukaan, mutta urakat oli saatava kuitenkin valmiiksi määräpäivään mennessä. Teo-
riaopetus toteutettiin pienryhmätyöskentelynä tai opettaja ohjasi yhtä oppilasta ker-
ralla. Tavoitteena oli myönteisen oppimisasenteen luominen omien saavutusten
kautta sekä tiedollisten aukkojen paikkaaminen ja saattaminen sille tasolle, jolta
voitiin katsoa olevan reaaliset mahdollisuudet ammatillisiin opintoihin.

Tukihenkilötoiminta käynnistyi kunnolla vasta vuoden 1993 alussa johtuen
kaupungin pakkolomien aiheuttamasta häiriöstä opetus-, sosiaali- ja terveyspuo-
lella. Tämä näkyi syksyllä heikkona mahdollisuutena vaikuttaa joidenkin oppilai-
den epäsäännölliseen vuorokausirytmiin. 

Koulunkäynti alkoi aamuisin yhteisellä luokkatunnilla, mutta aamun tärkeäksi
tapahtumaksi muotoutui kouluohjelmaan kuulunut aamukahvi kello yhdeksän.
Kahvituokio toimi varsinkin alussa joillekin oppilaille suoranaisena houkuttimena
tulla kouluun. Kahvitarjoilu antoi myös oppilaille vaikutelman siitä, että he kuului-
vat osana Iikka-Tuotannon väkeen. Oppilaat kokivat asemansa etuoikeutetuksi
monessa suhteessa muiden koulujen oppilaisiin nähden ja eivätkä hävenneet tai
ujostelleet pienluokalla olemistaan. Oppilaiden viikkotuntimäärä oli 30 tuntia,
mikä noudatti kaupungin yleisopetuksen yhdeksänsien luokkien tuntimäärää. Kes-
kimäärin koulupäivien pituus oli 6 tuntia ja se vaihteli päivittäin sen mukaan, miten

429.Vilppola 1993.
137



oppilas saapui kouluun. Jos oppilas ei herännyt kahdeksaksi, ja oppilas tuli yhdek-
säksi tai kymmeneksi, jatkui koulupäivä hänen kohdallaan iltapäivällä vastaavasti
pitempään.

Työosastoilla oppilaat tekivät itse suunnittelemiaan töitä tai Iikka-Tuotannon
alihankintatöitä ja -urakoita. Työ kuului luonnollisena osan koulunkäyntiin ja siihen
oppilaita opastivat opettaja ja työnohjaaja ja talon muut työntekijät. Työtoiminnan
sisälle pyrittiin integroimaan aina sopivia teoriaopintoja, jolloin oppilaat käytän-
nössä huomasivat paremmin teorian ja käytännön vastaavuuden. Parhaimmillaan
tämä johti siihen, että useat oppilaat jäivät omasta tahdosta työskentelemään
yhdessä opettajan ja työnohjaajan kanssa varsinaisen koulupäivän jälkeen. Pisim-
millään yhteiset harrastusillat varsinaisen koulupäivän jälkeen kestivät aina iltayh-
deksään. 

Yhdeksästä oppilaasta seitsemän suoriutui lukuvuonna 1992–1993 oppitavoit-
teistaan ja osallistui lukuvuoden lopussa yhteishakuun. 

Kaksi keskeyttänyttä oli poikia. He olivat molemmat jääneet aikaisemmin kah-
desti luokalle ja heidän kiinnittymisensä mihinkään toimintaan oli vaikeaa. Heidän
kohdallaan myös vanhemmat olivat luopuneet kasvatusvastuustaan. Myös eri hal-
lintokuntien välinen käytännön yhteistyö kehitti nuorten tarvitsemia tukitoimenpi-
teitä enemmän konkreettisten toimenpiteiden tasolle.430 

Lukuvuonna 1993–1994 otettiin Tuomontupaan yhteensä 13 oppilasta, ja nyt
myös kahdeksannelta luokka-asteelta. Oppilaista oli kolme tyttöä. Joukossa oli
kolme edellisenä lukuvuonna koulunsa keskeyttänyttä yhdeksännen luokan oppi-
lasta, ja he yrittivät suoriutua koulusta tenttimällä. Ainoastaan yksi heistä sai pääs-
tötodistuksen. Viisi oppilasta suoritti peruskoulun kahdeksannen (tai osia siitä) ja
yhdeksännen luokan oppimäärää yhdistettynä ja viisi oppilasta pelkästään yhdek-
sännen luokan oppimäärää. Tämä johti Tuomontuvan opetuksessa siirtymisen urak-
katyöskentelynä toteutettuun teoriaopiskeluun, koska oppilaiden tarpeet vaihtelivat
suuresti. Suurin työ oli erilaisten opetuspakettien laatimisessa. Näiden opetuspaket-
tien tuli sisältää opetussuunnitelmissa mainittujen aineiden ydinasiat ja tarjota mah-
dollisuuden myös hyvin yksilölliseen etenemiseen.

Työtoiminnassa pyrittiin lisäämään oppilaiden oma-aloitteisuutta töiden suun-
nittelu-, valmistus- ja markkinointiprosessissa. Yksi tällainen onnistunut kokeilu
oli oppilaiden puusta valmistamien joulutähtien työn suunnittelu joustavaksi sarja-
tuotantoprosessiksi. Tähtiä valmistettiin sarjoina ja niiden viimeistelytaso oli huo-
mattavasti parempi kuin muiden markkinoilla olevien vastaavien valmisteiden.

430.Vilppola 1993.
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Oppilaat saivat itse valmistaa tähtiä myyntiin siten, että he itse ostivat tarvittavat
sähköosat ja osa puutavarasta saatiin puretuista trukkilavoista. Parhaimmillaan
oppilaat ansaitsivat n. 350 € joulurahaa valmistamalla ja markkinoimalla itse tähtiä.

Työtoiminnan ohessa osalle oppilaista järjestettiin myös työharjoittelua eri yri-
tyksissä huomioiden oppilaiden omat toiveet. Myös kesätöiden järjestäminen oppi-
laille mahdollistui yhdessä sosiaaliviranomaisten ja työvoimatoimiston kanssa.
Tällä järjestelyllä haluttiin oppilaille mahdollisuus ansaita rahaa ja esimerkiksi sen
avulla suorittaa rästissä olevia korvauksia yhteiskunnalle. 

Eri hallintokuntien ihmisistä koostuva tukiryhmä kokoontui säännöllisesti ja
yhteistyö kotien kanssa toimi rakentavasti. Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä
pyrittiin tehostamaan ja miettimään uusia keinoja vanhempien aktivoimiseksi.
Yhteistyön laajeneminen tuli Tuomontuvan toimintaan mukaan lukuisten eri paik-
kakunnilta tapahtuvien vierailijoiden kautta. Konsultaatiotyöstä muodostui yksi
tärkeä Tuomontuvan työmuoto. Lukuvuoden 1993–1994 aikana opiskelleesta 13
oppilaasta yhdeksän oppilasta sai päästötodistuksen ja heistä seitsemän sai
jatko-opiskelupaikan yhteisvalinnan kautta.431 

Edellä olen halunnut kuvata Tuomontupa-luokan toiminnan alkuvaihetta aja-
tuksella, että toimintaan on pienin askelin liitetty mukaan elementtejä, joista on
muovautunut tietynlainen tapa toimia nuorten kanssa. Reaalipedagogisen toiminta-
prosessin kehittyminen tässä tutkimuksessa esitettävään muotoonsa puhtaimmil-
laan lähti liikkeelle vuodesta 1995, jolloin itse vastasin myös luokan opetuksesta, ja
enkä pelkästään sen toiminnan koordinoimisesta.

5.2 Tuomontupa-luokan oppilaan ”muotokuvat”

Erityispedagogisissa tutkimuksissa pidetään tärkeänä kuvata tutkittavan joukon
ominaispiirteitä. Tällöin on kiinnitetty huomio tutkittavan joukon lukumäärään,
sukupuoleen, ikään, tutkittavien älykkyystasoon, koulumenestykseen tai etniseen
taustaan.432 Erityisesti pitkäkestoisissa syrjäytymiseen ehkäisemiseen liittyvissä
seurantatutkimuksissa on pyritty kartoittamaan erilaisten riskitekijöiden merkitystä
nuoren kehitykselle. Tällaisia riskitekijöitä ovat eri tutkijoiden saamien tulosten
mukaan esimerkiksi huoltajan alhainen koulutustaso, yksinhuoltajuus, avioero,
huoltajan sosioekonominen taso, alkoholismi, mielenterveyden ongelmat, huolta-
jan työttömyys, perheväkivalta ja huostaanotto. Peruskoulussa erityisopetukseen
siirrettävien oppilaiden taustatietoja Suomessa pyritään selvittämään tarkoilla lää-

431.Vilppola 1994.
432.Jahnukainen 1997, 25–26.
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ketieteellis- kasvatustieteellisillä tutkimuksilla, jotka ovat erityisopetussiirtopää-
töksen perustana.433 Näiden tutkimusten perusteella oppilaalla voidaan todeta ole-
van esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, käytöshäiriötä (katso liite 1) ylivilkkautta,
autismia, sosioemotionaalisia ongelmia, lukivaikeuksia epäsäännöllistä koulun-
käyntiä, aggressiivista käyttäytymistä, oppimisvaikeuksia jne. Tällaisen tarkan
diagnostisen perinteen ongelmaksi voi muodostua ajatus, että nuoren on muutut-
tava ja esimerkiksi koulu tai muu kasvatusinstituutio voi edelleen toimia muuttu-
mattomana oman toimintakulttuurinsa mukaan.

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata erityisluokkaopetuksessa toteutetta-
vaa reaalipedagogista toimintaprosessia. Tämän vuoksi en lähtenyt kartoittamaan ja
luokittelemaan oppilaiden taustalta löytyvää problematiikkaa tarkasti eri diagnoo-
sien tai taustatietojen perusteella. Päähuomio oli siinä, että halusin kuvata ja analy-
soida sitä toimintaa mitä tehtiin nuorten kanssa, jotta koulutuksellista syrjäytymistä
ei tapahtuisi. Seuraavissa luvuissa kuvaan tyypillisimmät oppilaskuvaukset, jotka
edustavat tutkimuskohteen todellisia oppilastapauksia.

Koko tutkimusjoukosta (74) 33 oppilasta siirtyi suoraan erityisluokilta ja 32
oppilasta yleiskoulun luokilta, viisi oppilasta siirtyi mielenterveysongelmien ja 4
huostaanoton perusteella opiskelemaan Tuomontupa-luokkaan.

5.2.1 ”Liisa Lintsari” – koulun syrjäyttämä

Liisa on 16-vuotias tyttö, joka oli tullut Tuomontupa-luokkaan suorittamaan uudel-
leen peruskoulun yhdeksättä luokkaa. Liisan aikaisemmat ongelmat yleisopetuk-
sessa olivat johtuneet runsaista poissaoloista. Liisa asui yhdessä yksinhuoltaja
äitinsä ja pikkuveljen kanssa. Äiti oli yrittäjä ja teki pitkiä työpäiviä. Isä ei ollut per-
heen arjessa mukana. Liisa oli sairastunut seitsemän vuotiaana krooniseen, paran-
tumattomaan ja jatkuvaa hoitoa vaativaan sairauteen.

Alaluokkien aikana Liisa oli vaihtanut koulua kahdesti. Hän oli ollut pärjäävä
oppilas ja keskiarvot olivat vaihdelleet alaluokkien aikana 7.3 ja 7.6:n välillä. Seit-
semännen luokan alussa Liisan keskiarvo oli vielä 7.2, mutta jo keväällä se oli las-
kenut 6.9:ään. Syksyllä Liisa aloitti toisella yläluokkien koululla. Koulu ei sujunut
yhtään paremmin ja sairauden vuoksi poissaoloja kertyi runsaasti. (591h) Sairauden
vaativan hoidon vuoksi Liisa joutui olemaan hoitojaksoilla sairaalassa. Koulu ei
halunnut ymmärtää aina Liisan sairauden aiheuttamia poissaoloja ja antaa Liisalle
mahdollisuutta korvata näitä tekemällä ylimääräisiä tehtäviä. Koulussa katsottiin

433.Jahnukainen 1997, 36–38. Katso myös Veijola 2005, 60; Seppovaara 1998, 123; Kuorelahti, 2000,
70; Cole, Visser & Upton 1998, 37.
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Liisan käyttävän sairautta tekosyynä lukuisiin poissaoloihin. Tilanne kärjistyi kou-
lussa eri opettajien kanssa suorittamattomien tehtävien vuoksi. Liisa jäikin luokalle
saaden neloset liikunnasta, matematiikasta ja keskiarvo oli enää 5.8. Liisa tupakoi
säännöllisesti, mutta alkoholia hän kertoi kokeilleensa vain muutamia kertoja. Seu-
raavana syksynä Liisa siirtyi suorittamaan yhdeksättä luokkaa Tuomontupa-luo-
kalle.

5.2.2 ”Seppo Sopeutumaton”

Seppo on 17-vuotias poika, joka on aloittanut koulunsa yleisopetuksessa. Perhee-
seen kuuluu yksinhuoltaja äiti ja Seppo. Sepon biologinen isä on vankilassa ja ei
ollut yhteydessä perheeseen. Sepon äidillä oli alkoholiongelma ja useasti myös
Seppo oli mukana äitinsä retkillä. Sepon koulunkäynti ei ollut sujunut odotetulla
tavalla. Myös sosiaaliviranomaiset olivat puuttuneet perheen tilanteeseen useasti ja
pyrkineet avohuollon tukitoimin auttamaan perhettä. Tultaessa neljännelle luokalle
olivat Sepon ongelmat koulussa kärjistyneet. Seppo oli ollut heikosti keskittyvä,
aggressiivinen ja haluton yhteistyöhön ja myös Sepon suuri koko herätti luokkato-
vereissa pelkoa. Oltuaan osastolla tutkimusjaksolla todettiin hänellä olevan sosioe-
motionaalisia vaikeuksia ja älyllinen suoritustaso oli heikkoa keskitasoa. Tutkimus-
jakson jälkeen Seppo palasi takasin omaan yleisopetuksen luokaan, mutta koulun-
käynti ei sujunut edelleen kovin hyvin. Seppo kertasi neljännen luokan ja siirtyi vii-
dennelle luokalle toiseen kouluun lähelle isovanhempia. Perhe asusteli isovanhem-
pien pihapiirissä pienessä jalasmökissä, missä asui myös Sepon äidin kaksi aikuista
veljeä. Koulu ei sujunut myöskään uudessa koulussa paremmin ja Seppo siirrettiin
kuudennella luokalla tarkkailuluokalle erityiskouluun. Koulunkäynti ei sujunut
sielläkään hyvin ja Seppo oli kevätlukukauden poissa koulusta lääkärintodistuksen
perusteella. Seitsemännellä luokalla Seppo suoritti kahdet ehdot ja kahdeksannella
luokalla oli Sepolla edelleen runsaasti poissaoloja. Myös runsas päihteiden käyttö
yhdessä äidin veljien kanssa oli Sepolla tullut ongelmaksi. Yhdeksännen luokan
alussa Seppo siirrettiin käymään koulua Tuomontupa-luokalle.

5.2.3 ”Hanna Huostaanotettu”

Hanna on 15-vuotias tyttö ja kotoisin Oulun läänin pohjoispuolella sijaitsevasta
kunnasta. Hänen perheeseen kuuluu äiti, isäpuoli ja pikkusisko. Välit isäpuoleen
ovat hyvät ja myös muut sukulaiset ovat Hannalle tärkeitä. Hannan koulunkäynti oli
sujunut ihan hyvin alaluokkien osalta, mutta tilanne muuttui hänen tulessaan seit-
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semännelle luokalle suureen kouluyksikköön. Poissaoloja alkoi kertyä, opettajat
olivat vaihtuneet, uusia kavereita oli tullut ystäväpiiriin ja yleensä koulu ei enää
kiinnostanut. Kahdeksannella luokalla Hanna oli siirretty tarkkailuluokalle, jossa
hän ei viihtynyt hyvin. Yhdeksännen luokan alussa oli Hannalla useita luvattomia
reissuja yhdessä kavereiden kanssa eri puolille maakuntaa. Ollessaan näillä reis-
suilla Hanna ilmoitti kotiin aina olinpaikkansa ja lupasi palata kotia. Kotona ja kou-
lussa Hanna viihtyi vain muutamia päiviä ja jälleen karkasi omille teilleen saatuaan
vaihdettua puhtaat vaatteet. Hannan reissuihin liittyi myös entistä enemmän rikos-
telua, seksuaalisia kokeiluja ja alkoholin käyttöä.

Avohuollon tukitoimina Hanna ja hänen perheensä oli käynyt keskustelemassa
useita kertoja omalla paikkakunnalla psykologin, sosiaalityöntekijöiden sekä polii-
sin kanssa. Nämä keskustelut Hanna kertoi omin sanoin kokeneensa turhauttavana
ja niillä ei ollut haluttua vaikutusta hänen elämäntyyliin.

Hanna otettiin kiireellisesti huostaan ja sijoitettiin Ouluun erityisnuorisokotiin.
Huostaanotto aiheutti Hannalle suuren järkytyksen, kun puheista ja uhkailuista siir-
ryttiinkin nyt tekoihin. Koulunkäynti järjestyi Hannalle Tuomontupa-luokalle.

5.2.4 ”Tiia Tunne-elämähäiriöinen”

Tiia oli 16-vuotias tullessaan luokalleni. Hänen perheeseen kuuluivat äiti, 18-vuo-
tias veli ja 3-vuotias pikkusisko. Vanhemmat olivat eronneet, mutta Tiialla oli hyvä
suhde isäänsä ja hänen uuteen elämänkumppaniinsa. Tiian äiti oli työssä toimisto-
alalla ja biologinen isä työskenteli rakennusteollisuudessa. Perhe asui rivitalossa
kaupunkialueella. Ala-aste oli sujunut hyvin ja todistusten keskiarvot vaihtelivat
8,1–8,5 välillä. Yläasteen alkaessa tapahtui todistusarvosanoissa suuri romahdus ja
Tiia jäi kahdeksannelle luokalle. Poissaoloja oli 283 tuntia. Keskiarvo oli enää 5,9.
Samaan aikaan Tiia oli hyvin masentunut ja sulkeutui helposti kotiin ja ei liikkunut
ikätovereittensa kanssa. Kahdeksannelle luokalle Tiia siirrettiin sopeutumattomien
erityisluokalle, mutta koulunkäynti siellä ei paljoa parantunut. Omien sanojen
mukaan hän ei jaksanut käydä siellä. Poissaoloja hänellä tuona aikana oli 422 tun-
tia! Tiian käytös muuttui entistä sulkeutuneemmaksi ja hän kartteli paljon tilanteita,
joissa joutui kohtaamaan uusia asioita ja ihmisiä. Äiti yritti hakea eri tahoilta apua
Tiian ongelmiin. Tiian ongelmat ajautuivat siihen, että hän nousi aamulla ylös,
mutta ei kyennyt ahdistukseltaan lähtemään kouluun. Hän itse myös kertoi tiedos-
taneen tilansa, mutta ei myöskään itse ymmärtänyt omaa käytöstään. Hän kertoi
vain hautovansa erilaisia tyhmiä ajatuksia päässään. Käytyään kesällä 1996 nuorten
neuvolassa useita kertoja, katsottiin siellä Tiian kärsivän syvästä paniikkihäiriöstä
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sekä masennuksesta. Samalla suositeltiin hänen siirtymistä opiskelemaan Tuomon-
tupaan.

Seuraavassa luvussa 6 kuvaan jo osittain erityisluokkaopetuksessa toteutta-
maani reaalipedagogista toimintaprosessia ja sen kehittymistä kokonaisvaltaiseksi
interventiiviseksi työskentelymuodoksi koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuor-
ten ja heidän perheidensä tukemisessa.
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4 Tutkimusaineiston kokoaminen ja käsittely 

4.1 Teemahaastattelu ja avoin haastattelu

Tämän tutkimuksen varsinaisen kohderyhmän muodosti 74 Tuomontupa-luokkaa
vuosina 1992–1998 käynyttä oppilasta. Oppilaat olivat 15–17-vuotiaita. Oppilaista
oli tyttöjä 23 ja poikia 51. Aineistossa poikien osuus oli yli kaksinkertainen verrat-
tuna tyttöjen määrään. Oppilaat oli Oulun kaupungin koulutoimessa määritelty
koulutuksesta syrjäytymisvaarassa oleviksi oppilaiksi ja heidät oli siirretty opetus-
päällikön, kuraattoreiden, kasvatusneuvolan ja vanhempien yhteisellä päätöksellä
erityisluokalle sopeutumattomien opetukseen (ESY).

Tutkimuksessa käytin keskeisimpinä materiaalin keruumenetelminä kirjoitet-
tuja dokumentteja, haastatteluja, päiväkirjamuistiinpanoja, osallistuvaa havain-
nointia, ja tilastollista poissaolojen ja keskiarvojen vertailua.

Kirjoitettujen dokumenttien keräämisen aloitin vuonna 1992 arkistoimalla
oppilaiden mukana seurannutta asiakirjamateriaalia. Tämä materiaali sisälsi oppi-
laiden siirtoasiakirjoja (yleisopetuksen ja erityisopetuksen opettajien, psykologien
ja lääkäreiden kirjoittamia lausuntoja), oppilasrekisteristä ja oppilaskorteissa ole-
vaa tietoa ja opetuslautakunnan ja opetuspäällikön päätöspöytäkirjoja. Toinen
dokumenttiaineisto muodostui keräämistäni kokouspöytäkirjoista, toimintasuunni-
telmista, harjoittelijoiden raporteista (7 kpl) ja omista muistiinpanoista palavereista
viranomaisten ja vanhempien kanssa. Tutkimusaineistoa täydensin oppilaiden
omilla kirjoitelmilla ja kuvauksilla eri tapahtumista (79 liuskaa). Keväällä 1999
suoritettiin Europlus-projektissa mukana olleelle 19 oppilaalle kirjallinen kysely
heidän kokemuksista ja opiskelusta Tuomontuvassa. Näitä dokumenttiaineistoja
käytin läpi koko tutkimukseni.

Varsinainen haastatteluaineiston keräsin vuosien 1994–1999 aikana. Oppilas-
haastatteluiden avulla pyrin hahmottamaan tutkimuksessa koulukulttuuriin, perhe-
taustaan liittyvää problematiikkaa, sekä kuvamaan heidän kokemuksen kautta reaa-
lipedagogisen toiminnan toteutumista tutkimuskohteessa. Jokainen haastateltavana
ollut antoi suostumuksensa tutkimuksen suorittamiseen. Haastateltavien oppilaiden
vanhemmat antoivat luvan myös lastensa haastatteluiden käyttöön tässä tutkimuk-
sessa. Haastateltaviin kuului 34 henkilöä ja heistä oppilaita oli 15 ja opettajia 1.
Haastattelemani oppilaat olivat kaikki opettamiani oppilaita, ja yksi haastateltu
opettaja työskenteli työparinani luokan mukana. Loput haastateltavista (18) kuului-
vat ryhmiin: vanhemmat (4), opinto-ohjaaja (1), rehtori (1), kuraattori (2), sosiaali-
työntekijä/lastensuojelutyöntekijä (1), avohuollon työntekijä (1), kouluavustaja (1),



Iikka-Tuotannon henkilökunta (5), perhekodin johtajat (2) Nämä 18 haastateltavaa
valitsin tutkimukseeni sen perusteella, että heillä jokaisella oli tietoa joko ammat-
tinsa tai asemansa kautta Tuomontupa-luokan toiminnasta. Näiden haastatteluiden
avulla pyrin kuvaamaan laajemmin eri tahojen kokemusta luokan toiminnasta ja
niistä vaikeuksista, mitä oppilailla oli ollut edellisissä kouluissa. Haastattelut suo-
ritin teemahaastattelun ja avoimen haastattelun avulla.

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelua käytin oppilashaastatteluissa. Haastat-
telun aihepiirit koskivat perhettä, entistä koulukokemusta, siirtymistä Tuomontu-
paan ja oppilaiden kokemuksia luokan toiminnasta. Teemahaastattelun aihepiirit
valitsin eri tutkimusten esiin tuomien nuorten ongelmien kautta.397 Myös oma eri-
tyisopetuksen kokemus vahvisti näiden teemojen sopivuuden tutkimusaiheeseeni.
Olin huomannut oppilailla ennen erityisluokalle siirtoa vaikeuksia omissa perhe-
suhteissa. Myös monet kouluvaikeudet olivat tyypillisiä näille oppilaille. Tyypilli-
nen haastattelun aloitus oli:

”Tuomo: Kerrotko S omasta koulutaustasta ennen Tuomontupaa?… Tuomo:
Millainen perhe sinulla on?”

Haastateltavien kokemusta Tuomontupaluokasta kysyttiin:

” Tuomo: Miten olet kokenut opiskelusi Tuomontuvalla?

Avoimessa haastattelussa tilanne muistuttaa enemmän tavallista keskustelua, jol-
loin haastattelija ja haastateltava keskustelevat tietystä aiheesta, mutta esimerkiksi
teemahaastatteluun verrattuna ei käydä kaikkia aihealueita läpi. Täten haastattelun
ohjailu jää haastattelijan tehtäväksi.398

Avointa haastattelua aineiston keruussa käytin vanhempien, opinto-ohjaajan,
rehtorin, opettajan, kuraattoreiden, sosiaalityöntekijöiden, kouluavustajan, perhe-
kodin johtajien ja Iikka-Tuotannon henkilökunnan haastatteluissa.(18 kpl) Avainin-
formanteiksi valitsin henkilöt, joilla oli oman työnsä tai oman nuoren kautta arki-
kokemusta Tuomontuvan toiminnasta.399 Avoimet haastattelussa haastateltavat
aloittivat kertomalla omasta työstään tai pohtimalla kysymystä millaisia kouluvai-
keuksia tämän päivän nuorilla on. Tämän jälkeen keskustelu ohjautui tarkemmin
tutkimuksen aihepiiriin. Vanhempien kanssa haastattelu lähti käyntiin joko muiste-

397.Katso mm. Takala 1992, Kivirauma 1995, Pirttiniemi 2000, Taanila 1999, Ihatsu 1994, Laakso
1994, Piha 2000, Onatsu-Arvilommi 2003.
398.Hirsjärvi et al. 1997, 203–204; Eskola & Suoranta 1998, 87.
399.Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 58–60; Eskola & Suoranta 1998.
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lemalla oppilaan aikaisempia kouluvaiheita tai keskustelemalla oppilaan nykytilan-
teesta.

Oppilashaastattelut suoritin kahta poikkeusta lukuun ottamatta oppilaille
tutussa ympäristössä, Iikka-Tuotannon tiloissa sijaitsevassa Tuomontuvassa,
yleensä koulupäivän jälkeen. Yhtä oppilasta haastattelin hänen kotonaan ja toista
oppilasta hänen työpaikallaan. Yhden vanhemman haastattelu tapahtui oppilaan
kotona ja muut kolme vanhempaa haastateltiin Tuomontuvalla. Muut haastattelut
suoritin haastateltavien omilla työpaikoilla. Haastattelut nauhoitettiin haastatelta-
vien luvalla.400 Haastatteluiden nauhoittaminen vapautti omat resurssini keskitty-
mään haastateltavien puheeseen suhteellisten pitkienkin keskustelujen ajaksi,
koska ei tarvinnut tehdä muistiinpanoja samanaikaisesti. Tämän tutkimuksen haas-
tattelut kestivät puolesta tunnista kahteen tuntiin. Oppilashaastattelut kestivät
yleensä alle tunnin, koska oppilaat ovat tottuneet spontaanisti ja lyhyesti tuomaan
mielipiteensä esille. Avoimet haastattelut luonteesta johtuen kestivät pitempään.401

Joustavana menetelmänä haastattelu toimi tässä tutkimuksessa hyvin. Haastattelun
avulla pystyin olemaan suorassa vuorovaikutussuhteessa haastateltaviin, jolloin
tarkentavat ja syventävät kysymykset oli helppo esittää silloin, kun en heti ollut
perillä, mitä haastateltava tarkoitti ilmaisullaan. Käsiteltäessä perhetilanteita tai
oppilaiden kokemuksia haastattelu tarjosi haastateltaville mahdollisuuden toimia
tutkimustilanteessa subjektina. Spontaanisti tuodut omat kokemukset ja tunteet loi-
vat haastateltaville mahdollisuuden tuoda omat näkemyksensä ja mielipiteensä
aidosti esille. Haastattelu mahdollisti laajemman näkemyksen esille saamisen haas-
tateltavien ajatusmaailmasta. Tämä oli myös yksi tärkeä peruste, miksi en käyttänyt
tutkimuksessani kyselylomakkeita tiedon keruussa. Mahdollisuus verrata haastatel-
tavien kertomuksia osallistuvan havainnoinnin kautta muodostuneeseen käsityksiin
tapahtumista, lisäsi tulkintojeni luotettavuutta.402

Haastatteluiden jälkeen purin nauhat teksteiksi. Purkamisen yhteydessä huo-
masin kahden haastattelun (kuraattori ja sosiaalityöntekijä) osittain epäonnistuneen
nauhurissa olleen vian vuoksi. Nämä haastattelut uusittiin. Uusintahaastattelut suo-
ritti tutkimusassistentti KM Aila Kallunki. Perhekodin johtajien, Ponnari-projek-
tista vastanneen psykologin haastatteluaineistoa käytin osittain auditiivisesti. Haas-
tattelutekstejä kertyi 117 liuskaa. Tämän litteroinnin jälkeen ryhdyin analyysityö-
hön.

400.Katso Eskola & Suoranta 1998, 90.
401.Hirsjärvi et al. (1997, 208.) mukaan esim. teema- ja avoin haastattelu voi kestää tunnista kahteen
tuntiin.
402.Vrt. Hirsjärvi & Hurme 2001, 35–37; Creswell 2003, 186–188; Fontana & Frey 2000, 652–656.
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Nämä haastattelut olen sisällyttänyt tutkimukseni aineistoksi niiltä osin, kuin
ne kuvaavat tutkimukseni aiheita. Haastatteludokumentit valitsin käyttämällä tar-
koituksenmukaisuusvalintaa, jotta tutkimusaineistoni selventäisi parhaiten tutki-
muskohdettani ja siinä ilmenevää erityisyyttä.403

Huhtikuussa 1998 tutkin Tuomontupa-luokan oppilaiden koulumenestystä ver-
tailemalla oppilaiden edellisen vuoden poissaoloja ja keskiarvoja Tuomontupa-luo-
kan poissaoloihin ja keskiarvoihin. Tähän tilastolliseen osaan otin 46 oppilasta 74
oppilaasta vuosilta 1992–1998. En pystynyt ottamaan tilastolliseen tarkasteluun
kaikkia tutkimiani oppilaita siitä syystä, että 28 oppilaan oppilaskorteissa oli joko
poissaolojen tai keskiarvojen tiedoissa epäselvyyksiä ja puutteita. Oppilaskorteista
keräsin otoksessa mukana olleiden oppilaiden edeltäneen vuoden poissaolotunnit ja
keskiarvot. Poissaolojen ja keskiarvojen määrittämiseksi tein havaintomatriisin
pohjalta taulukon, jonka mukaan tein luokitukset. Tätä tutkimusmateriaalia käytin
pyrkiessäni selvittämään, miten reaalipedagogisella toiminnalla voidaan tukea
nuorten koulutuksellista suoriutumista. (Liite 7)

Tutkimuksessa kuvataan myös reaalipedagogisen toimintaprosessin kehitty-
mistä oman ammatillisen kasvun kautta. Toimintaprosessin kehittymisen kuvauk-
sessa käytin materiaalina omia kenttämuistiinpanoja ja päiväkirjamerkintöjä. Näitä
täydensin osallistuvalla havainnoinnilla, joiden pohjalta kirjoitin tapauskertomuk-
set eri tilanteista. Omien refleksiivisten havaintojen ja kokemusten tukena käytin
Lumpeen404 Oulusta Kuusiluodon yläasteelta vuosina 1982–1992 sopeutumatto-
mien opetusryhmistä peruskoulun päästötodistuksen saaneiden 22 oppilaan teema-
haastattelua. Nämä oppilaat olivat kaikki olleet opettamillani erityisluokilla. Oppi-
laiden taustat ja vaiheet olivat minulla hyvin selvillä. Näitä haastatteludokument-
teja käytin tarkoituksenmukaisvalintaa noudattaen kuvaamaan tarkkailuluokan
opetusta ja sen aikaista koulukulttuuria.

Tämän tutkimuksen aineiston keräsin merkitysten selventämiseksi ja luotetta-
vuuden parantamiseksi käyttäen useita eri menetelmiä kuten edellä kuvasin. Tämä
tutkimusaineisto pyrkii vastaamaan tutkimukseni kahteen ensimmäiseen pääongel-
maan. Suoritin itse dokumenttien keruun ja haastattelin itse kaikki tutkimuksessa
olleet henkilöt. Arvioitaessa kriittisesti tutkimusaineiston käyttöä tutkimusongel-
mien selventämisessä voidaan aineistoa tarkastella, sen pohjalta, onko materiaalin
keruussa toimittu eettisesti oikein. Haastateltavien antama kirjallinen lupa oikeutti
minua autenttisen aineiston käyttöön tutkimuksessa ja raportointivaiheessa pyrin
siihen, että haastateltavien tunnistettavuus tai sukupuolen paljastuminen ei ollut

403.Patton 1990.
404.Lumme 1995.
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mahdollista. Itselläni oli mahdollisuus tutustua tutkittavien asiapapereihin, koska
toimin kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden opettajana tai rehtorina.
Virkanikin puolesta täytin salassapitovelvollisuuteen liittyvät kriteerit. Tämä var-
mistettiin vielä erikseen pyytämällä opetuspäälliköltä lupa käyttää näitä jo osin
arkistoituja oppilaiden asiapapereita tutkimuksen taustamateriaalina. Tutkimuslupa
myönnettiin jälkikäteen 14.4.1999 koskien kaikkia oppilaitteni lausuntoja ja siirto-
asiapapereita vuosilta 1982–1999. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen
psykologin haastattelun suoritin marraskuussa 2003, koska hänen tutkimusaineis-
tonsa valmistui silloin. Tätä aineistoa käytin takautuvasti omien tutkimushavainto-
jeni tukena. Liitteeseen 2 olen koonnut taulukon muotoon tutkimukseni etenemisen
ja aineistokeruumenetelmät.

4.2 Osallistuva havainnointi

Etnografisessa tutkimuksessa on tarkoitus osallistuvan havainnoinnin keinoin
ymmärtää ja kuvata yhteisöä tai ihmisryhmää405. Eri tutkimustavoista johtuen osal-
listuvan havainnoin aste voi vaihdella välillä havainnointi ilman varsinaista osallis-
tumista – täydellinen osallistuminen.406 Tutkimustehtävä ohjaa aina tutkijan valit-
semaan osallistuvan havainnoinnin asteen omassa tutkimuskohteessa.

Tässä tutkimuksessa osallistuin täydellisesti Tuomontupa-luokan toimintaan ja
olin kouluyhteisöni jäsen. Elin joka päivä oppilaiden elämää kouluyhteisössä ja tein
siitä havaintoja oman persoonani kautta. Tällöin myös etnografisen tutkimuksen
yksi loistavimpia piirteitä tuli esille. Pystyin tutkimaan myös ilmiötä käyttäen eri
aisteja, kuuloa, makua ja tuoksuja.407 Osallistuvan havainnoinnin avulla tavoitin
tutkimuskohteestani entistä syvempää tietoa, mitä käytin analyysissani apuna.
Osallistuva havainnointi tutkimuksessani tarkoittaa täydellistä osallistumista ope-
tukseen ja kaikkeen siihen liittyvään koulukulttuurin toimintaan. Pyrin tekemään
havaintoja fyysisesti kaikissa niissä tiloissa ja toiminnoissa missä Tuomontupa-
luokan oppilaat toimivat.

Pyrin toimimaan kenttätyövaiheessa systemaattisesti ja keräsin itse merkittä-
vistä asioista ja tapahtumista tietoa, nämä havainnot kirjasin itselleni muistiin.
Osallistuvan havainnoinnin systemaattisena runkona noudatin soveltaen Werner ja
Schoepflen muodostamaa havainnointitapaa.408

405.Metsämuuronen 2003, 171.
406.Vrt. Grönfors 1982, 87–88; Grönfors 2001, 129–132.
407.Grönfors 2001, 131–132.
408.Werner & Schoepfle 1987, 262–264.
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Havainnoinnin ensimmäisenä muotona muodostin aina yleisen ja kuvailevan
kuvauksen koko tapahtumasta tai asiasta (”deskriptiivinen observaatio”)409. Tar-
kastelin kehittämääni ”reaalipedagogista toimintaa” ikään kuin se olisi uusi ja outo
minulle. Pyrin tarkentamaan havainnointiani ja keskitin huomioni toiminnan tar-
kempiin piirteisiin (”fokusoitu observaatio”)410. Miten ne ilmenivät arkikäytän-
teessä, mitä ne tarkoittivat oppilaan kohdalla ja miten muu yhteisö suhtautui niihin.
Seuraavaksi pyrin tavoittamaan havainnoinnin avulla reaalipedagogisesta toimin-
nasta oleellisimman eli ytimen (”selektiivinen observointi”)411. Mitä esimerkiksi
reaalipedagogisen toiminnan ensimmäinen vaihe ”pysäytys” yksinkertaisuudes-
saan merkitsee ja miten se toimii. Tässä havainnoinnin vaiheessa tarkastelin reflek-
siivisesti omaa käyttäytymistäni kyseisessä tilanteessa oppilaan kanssa. Neljän-
nessä vaiheessa pyrin yhdistämään nämä havainnot tarkasteluun haastatteluaineis-
toni kanssa. Luin haastatteluja läpi ja vertasin niitä omiin havaintoihin ja pyrin
yhdistämään niiden tuoman tiedon muodostamaani toimintaprosessiin. Koko kent-
tätyövaiheen ajan pyrin noudattamaan edellä kuvaamiani systemaattisen havain-
noinnin vaiheita. 

Reaalipedagogisen toimintaprosessin havainnointi ei ollut helppoa, koska toi-
min sekä havainnoijana ja vastasin myös luokan opetuksesta. Jatkuva tapahtumien
ja tilanteiden kirjaaminen oli aika työlästä ja osittain mahdotontakin. Eri tilanteisiin
liittyi monenlaisia tunnepurkauksia ja jännitteitä, ja asettuminen yhtäkkiä ”tutkijan
takin sisälle” tällaisessa tilanteessa, missä itse olet myös toiminnan suuntaajana, ei
ole mahdollista. Tämän johdosta osa havainnointimerkinnöistä tapahtuikin vasta
monta päivää tilanteiden jälkeen refleksiivisen ajattelun avulla. Näitä omia tulkin-
toja tilanteista pyrin tarkentamaan keskustelemalla niistä työparina toimineen toi-
sen opettajan tai avustajan kanssa. Avustajien ja opettajan näkemykset ja kirjoitta-
mani kuvaukset tapahtumista perustuivat yhteiseen tulkintaan ja näkemykseen
tilanteista. Siitä huolimatta oli selvää, että kaikkea tilanteissa tapahtunutta ei voinut
”pukea” sanoiksi, koska tapahtumat luokkatilanteissa olivat aina kokonaisvaltaisia
elämyksiä. Kansanen toteaakin käytännön tutkimisen tukeutuvan paljolti subjektii-
visiin käsityksiin.412

409.Ibid.
410.Werner & Schoepfle 1987, 262–264.
411.Ibid.
412.Kansanen 2004, 117–18.
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4.3 Aineiston analyysi ja tulkinta

Tutkimukseni analyysi kulminoituu ihmistieteissä usein esitettyyn kysymykseen
siitä, pyrinkö selittämään, kuvailemaan, tulkitsemaan vai ymmärtämään tutkittavaa
ilmiötä. Tämän tutkimuksen aineiston analyysissa nämä pyrkimykset eivät ole toi-
siaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä. Oman tutkimusaineistoni analyysin
tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asi-
asta. Analyysini avulla pyrin aineistoni tiivistämiseen kadottamatta silti sen sisältä-
mää informaatiota413. Alasuutarin mukaan laadullisen aineiston analyysissä on
kysymys havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta 414. Tällä Ala-
suutari tarkoittaa esimerkiksi etnometodologisessa tutkimuksessa arkielämän käy-
tänteiden ja perusolettamusten näkyväksi tekemistä tutkimuksen avulla.415 Tähän
pyrin kuviossa 6 kuvaamaani monimetodisen lähestymistavan mukaisesti. Osallis-
tuvan toimintatutkimuksen menetelmän kautta kuvaan reaalipedagogisen toimin-
nan syntyä ja kehittymistä. Etnografisen menetelmän kautta pyrin hahmottamaan
reaalipedagogisen toiminnan olemuksen ja toteutumisen oppilaiden kohdalla.
Triangulaation (Liite 3) avulla muodostan tutkimuskohteestani syvempää tietoa,
jonka pyrin liittämään osaksi sosiaalipedagogista toimintaperiaatetta.

Kuvio 6.  Tutkimuksen lähestymistapa.

413.Vrt. Eskola & Suoranta 1998, 138. Ks. myös Syrjälä & Numminen 1988, 123–124.
414.Alasuutari 2001, 39.
415.Alasuutari 1989, 68
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Aineiston järjestäminen analyysia varten. Analyysini ensimmäisessä vaiheessa
pyrin järjestämään tutkimusaineistoni jotenkin loogiseen järjestykseen. Päätin,
mikä keräämässäni aineistossa oli kiinnostavaa suhteessa omaan tutkimusaihee-
seeni. Poistin sen materiaalin, jonka en uskonut kuvaavan ja selittävän tutkimusai-
hettani. Erottelin tutkimusaineistostani erillisiin osioihin esimerkiksi kaiken sen
materiaalin, mikä kuului mielestäni siihen osaan tutkimustani, jossa kuvaan oman
ammatillisen kehittymiseni kautta yleistä koulukulttuuria ja siinä esiintyviä asioita.
Tähän materiaaliin kuului oppilaiden siirtoprosesseihin liittyvää dokumentoitua tie-
toa, omia päiväkirjamerkintöjä, kokouspöytäkirjoja ja opettamillani erityisluokka-
laisilla tehty tutkimus vuodelta 1995. 

Seuraavaksi täsmensin aineistoa, mikä liittyi varsinaiseen kenttätyövaiheeseen
eli vuosiin 1992–1999 liittyvää tutkimusmateriaalia. Tähän materiaaliin kuului tut-
kijan suorittama osallistuva havainnointi, haastatteluaineisto, mitä täydensivät
viralliset dokumentit ja raportit, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja omat kenttä-
muistiinpanot tapahtumista.

Lopuksi luokittelin, teemoitin ja yhdistelin edelliset aineistot varsinaiseksi tut-
kimusaineistoksi. Näin saadun aineiston avulla tarkastelin reaalipedagogisen toi-
mintaprosessin luonnetta, kehittymistä ja toteuttamista. Toimintatutkimukselle on
luonteenomaista analyysin eri vaiheissa tutkimusongelmien tarkistaminen, sekä
tutkimusmenetelmien tarkoituksenmukainen eläminen ja muuttuminen tutkimus-
prosessin aikana.

Arvoituksen ratkaiseminen. Analyysini seuraavassa vaiheessa tarkastelin
aineistoani kriittisemmin ja pitäen mielessäni tutkimusaiheeni. Luin uudelleen läpi
varsinaiseksi tutkimusaineistoksi kelpuuttamani aineiston, järjestelin sitä, poistin
sieltä vielä aineistoa, minkä en katsonut tuovan lisäarvoa tutkimukseeni. Jätin tut-
kimusmateriaalini hetkeksi rauhaan ja palasin sen ääreen muutaman kuukauden
kuluttua. Luin ”avoimin” silmin jälleen kerran materiaalini läpi ja vertailin sitä.
Tämän lukemiskerran jälkeen tulin vakuuttuneemmaksi siitä, että aineistostani nou-
sevat voimakkaasti esille tietyt kokonaisuudet ja vertailin niitä kirjoittamiini muis-
tiinpanoihin, kokemuksiini ja luomaani reaalipedagogiseen toimintaprosessiin. 

Analyysini seuraavassa vaiheessa kokosin tutkimusaineistostani esille otta-
mani havainnot ja liitin ne vuonna 1995 luomaani ”reaalipedagogiseen toiminta-
malliin” ja kirjoitin tapauskuvaukset niistä. Olin kehittänyt reaalipedagogiseen toi-
mintamalliin vuonna 1995 seuraavat elementit: Pysäytys, ratkaisukeskeisyys, holis-
tinen ihminen, lähiverkko, opettajan persoonallisuus ja ammattitaito, uusi käsitys
oppimisesta, työn avulla oppimista.416 Vuonna 1997 olin lisännyt edellä mainittui-
hin elementteihin vielä ryhmän eli yhteisön vaikutuksen, toiminnan epävirallisissa
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vuorovaikutustilanteissa, arvioinnin, ohjaavan perhetyön ja jälkihuollon.417 Tätä
vaihetta voisi analyysissäni kuvata teoreettisen asenteen vaiheena.418

Tämän jälkeen lähestyin tutkimustani teoriasidonnaisesti, jolloin liitin analyy-
siini teoreettisia kytkentöjä. Tarkastelin analyysissä reaalipedagogiseen toiminta-
prosessiin kuuluvien elementtien ilmenemistä tutkimushavaintojeni pohjalta, liitin
niihin tutkimaani teoriaa ja aikaisempia tutkimuksia. Jokaisen reaalipedagogisen
toimintaprosessin kohdalla käytin eri teorioita tulkintakehyksenä, mikäli ne olivat
löydettävissä. Tämä vaihe muodosti analyysissäni teoreettisen intressin vaiheen.419

Lopuksi kokosin yhteen tutkimustulosten keskeisen annin kyseisestä reaalipe-
dagogisesta toimintaprosessista.420 

Kuvio 7. Tutkimushavaintojen analyysirunko.

Analyysini eteni kuvion 7 mukaisesti. Analyysirungossa OT tarkoittaa omia tutki-
mushavaintoja, TE tarkoittaa teorioita, AT aikaisempia tutkimuksia ja PO tarkoittaa
pohdintaa. Analyysissäni käsittelytapa vaihteli eri reaalipedagogisen toimintapro-
sessin käsitteitä kuvattaessa. Liikkeelle voitiin lähteä omista tutkimushavainnoista,
toisella kerralla teoriasta ja kolmannessa vaiheessa vaikkapa aikaisemmista tutki-
muksista. Joihinkin käsitteisiin ei kenties löytynyt aikaisempaa teoriaa tai tutki-
muksia ollenkaan. Eri analyysivaiheet sisälsivät eri teorioihin perehtymistä sekä
alustavan analyysirungon eri vaiheiden kirjoittamista. Toimintatutkimus ei välttä-
mättä painotu etukäteen määrätyn teorian testaamiseen, vaan tutkittavaa ilmiötä
käsitteellistetään vähitellen aineiston keruun ja analyysin edetessä 421. Analyysissä

416.Vilppola 1996, 182–185.
417.Vilppola 1997, 225–228, 1999, 78–83.
418.Vrt. Holma 1987, 7–10.
419.Vrt. Perttula 1995, 44–48.
420.Vrt. Eskola 2001, 136–140.
421.Kiviniemi 1999, 71.
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tutkimuksen aineistona olevat havainnot ja johtopäätökset ovat tulkintaa, joiden
pohjana ovat aineistoni, teoreettinen viitekehykseni, oma ihmiskäsitykseni sekä
oma elämänhistoriani. Tutkimuksen analyysi on siis ymmärtävää ja tulkitsevaa tut-
kimusta, missä positiivisen eklektismin kautta tehdään heuristista päättelyä reaali-
pedagogisen toimintaprosessin luonteesta.
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6 Reaalipedagogisen toimintaprosessin 
toteutuminen käytännön toiminnassa ja 
yhteys reformipedagogiikkaan

Nuorten tarpeet ja toiveet nousevat siitä elämänkokonaisuudesta, jossa he elävät ja
kasvavat. Tarpeet liittyvät yleensä konkreettisiin elämäntilanteisiin. Hyvin useasti
nuorten tarpeisiin liittyy aktiivinen toive ja halu vaikuttaa itse niihin olosuhteisiin,
jossa eletään. Tämän päivän koulu ei kuitenkaan tarjoa kaikille nuorille vaikuttami-
sen mahdollisuutta omien tarpeiden suhteen. Koulu ei pysty riittävästi aina huomi-
oimaan sitä elämänkokonaisuutta, missä jotkut oppilaat elävät. Tästä on seurauk-
sena jatkuva ”törmäyskurssi” oppilaiden tarpeiden ja koulun virallisten tarpeiden
välillä. Tätä tilannetta kuvaa mielestäni hyvin erään pitkään nuorisotyötä tehneen
ohjaajan haastattelu:

”… 12-vuotias voi sanoa, että viiden vuoden päästä hän pääsee kortistoon. Se
on tavoite eikä se, että itselle hankittais jokin ammatti tai koulutusta. Ne kokee
et jos vanhemmat on kortistossa, niin se on heillekin unelma, että silloin ei tarvi
tehdä eikä nousta ylös aamulla. Monet lapset eivät mene aamulla kouluun, ne
käy vain syömässä koulussa ja eivätkä aina opetkaan jaksa välittää. Näitä kou-
lun epäkohtia paljon nuorisotalolla pohditaan, kun koulussa ne ei näe sitä nuo-
ren tuskaa, minkä takia se käyttäytyy siten kuin käyttäytyy eikä löydetä sitä
nuoren positiivisuutta: siel on kuitenkin aina jokin itu, jota voitais herätellä,
kannustaa nuorta ottamaan vastuu omasta itsestään.” 434

Tämän vuoksi olisi tärkeää, että opiskeluympäristöjä ja koulupedagogiikkaa kehi-
tettäisiin paremmin huomioimaan näitä yksilöllisiä tarpeita joidenkin oppilaiden
kohdalla. Jahnukainen435 puhuu opetustoiminnan erityispedagogisesta otteesta:
oppilaalla, opetuspalveluiden asiakkaalla on oman opiskelunsa suhteen poikkeuk-
sellisen paljon valtaa. Suonperä436 tähdentääkin, että oppimisympäristöjä olisi
kehitettävä siten, että oppijat voisivat kokea opittavat asiat merkityksellisiksi omien
tarpeidensa pohjalta. Myös Järvelä437korostaa uusien oppimisympäristöjen kehittä-
misen tarpeellisuutta yksilön oppimisen prosessien uudistajana. 

Tuomontupa-luokan toimintasuunnitelmassa halusin korostaa erityisesti kou-
lutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten koulutusmotivaation parantamista kehit-
tämällä opiskeluympäristö, missä oppilaat erilaisella tavalla pystyisivät suoritta-

434.Telemäki 1999, 107.
435.Jahnukainen 1995, 53.
436.Suonperä 1995b.
437.Järvelä 1999.



maan opintojaan. Oli tärkeää luoda myös uudenlaisia käytänteitä oppilashuollol-
liseen työhön, missä korostuisi eri hallintokuntien välinen nopea yhteistyö oppilai-
den ja heidän perheidensä akuuteissa ongelmatilanteissa. Koko toimintaa ohjaisi
nuorten yksilöllisten tarpeiden kokonaisvaltainen huomioiminen ja oppilaiden
oman vastuuntunnon herättäminen.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa syntyi 1800- ja 1900-luvun alussa progressiivi-
seksi eli ”eteenpäinpyrkiväksi” kutsuttu kasvatusopillinen reformiliike. Tämä
reformiliike kritisoi erityisesti ”vanhaa koulua” ja sen toimintatapoja verraten niitä
keskiaikaisen ja uskonpudistuksen aikaansaamaan opettajakeskeiseen laitokseen.
Reformiliikkeen näkyvämmäksi edustajaksi nousi John Dewey.438 Yhteiskunnan
modernisaatiokriisi vaikutti myös pedagogiikkaan. Vanhenevaa ja kehittyvää
yhteiskuntaa oli myös uudistettava myös kasvatuksen kautta.439 Reformipedagogi-
set suuntaukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa vaikuttivat innovatiivisten ja erilais-
ten vaihtoehtoisten koulumuotojen syntyyn.440 Vaikka reformipedagoginen liike ei
ollutkaan yhtenäinen, on myönnettävä, että reformipedagogiset koulut ovat rikas-
tuttaneet koululaitosta tarjoamalla vaikuttavia esimerkkejä pedagogisesta kehitys-
halusta ja uusista toimintamalleista, jotka ovat vähitellen juurtuneet yleiskoulujen
pedagogisiksi toiminnoiksi. Esimerkiksi lapsikeskeinen opetus, ainerajoja ylittävää
opetus koulun ulkopuolinen opiskeluympäristö, yksilöllistäminen, vapaa työnteko
ja ryhmätyötä, projektityöskentely, työssäoppiminen ovat meille kehittyneet erilais-
ten reformipedagogisten käytänteiden kautta.441

Lähtiessäni kehittämään Tuomontupa-luokan toimintaa ei taustalla ollut tiedos-
tetusti mitään erityistä reformipedagogista aatevirtausta tai suuntausta. Kuvatessani
oman ja oppilaiden kokemuksen kautta 1970- ja 1990-luvun koulukulttuurin kykyä
kohdata osaa nuoria oli taustalla vahva halu uudistaa ”vanhan koulun” toimintata-
poja. Tutkimustyön edetessä havaitsin toimintani ja koko tutkimusaiheeni noudat-
tavan reformipedagogiselle toiminalle tunnusomaisia piirteitä, kuten seuraavat
luvut osoittavat.

Luvuissa 2 ja 5 kerroin oman ammatillisen kokemukseni kautta reaalipedago-
gisen toimintaprosessin eri elementtien kehittymistä ja kokeilua erityisluokkaope-
tuksessa. Reaalipedagogisen toimintaprosessin eri elementit ovat: pysäytys, ratkai-
sukeskeisyys, holistisuus, verkostotyö, opettajan merkitys, ohjaava perhetyö, työ-
kasvatus, Hojks, ohjaava arviointi, epäviralliset vuorovaikutustilanteet, yhteisölli-

438.Bruhn 1968, 7.
439.Ripatti 2002, 13.
440.Kari & Malinen 1991, 14 mukaan tällaisia kouluja olivat Montessorikoulut, Dalton koulut, Steiner-
koulut, Freinetkoulut, Jena- eli Petersenkoulut, jatkokoulut ja muut vaihtoehtokoulut.
441.Kari & Malinen 1991, 18–19.
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syys ja jälkihuolto. Toimintaprosessin eri elementit eivät ole irrallisia kasvatuksel-
lisia ja pedagogisia toimenpiteitä, vaan niiden ajatellaan muodostavan jatkumon,
joilla on vaikutusta toisiinsa. Kuviossa 8 olen koonnut reaalipedagogisen toiminta-
prosessin eri elementit yhteen. Kuviosta ilmenee myös toimintaprosessin ajateltu
yhteys sosiaalipedagogiseen ajattelutapaan sekä kasvatukselliseen kuntoutukseen.
Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan seuraavissa luvuissa kuvattujen eri elementtien
toteutumista käytännössä.

Kuvio 8. Reaalipedagogisen toimintaprosessin elementit.

10.
Epäviralliset 

vuorovaikutus-
tilanteet

9.
Ohjaava
arviointi

6.
Ohjaava 
perhetyö

5.
Opettajan 
merkitys

2.
Ratkaisukeskeisyys

Käytäntönä
Sosiaalipedagogiikka

Teoriana

1.
Pysäytys

3.
Holistisuus

4.
Verkostotyö

7.
Työn avulla
onnistumisia

8.
HOJKS

11.
Yhteisöllisyys

12
Jälkihuolto

REAALIPEDAGOGIIKKA

Kasvatuksellinen kuntoutus

Terapeuttinen kasvatus

Selviytyminen
Kuntoutuminen

Elämänhallinnan paraneminen

   Lapsi / nuori

Uudet
mahdollisuudet
elämässä

Uudet
mahdollisuudet
elämässä

U
ud

et
m

ah
do

lli
su

ud
et

el
äm

äs
sä

                 12.
         Jälkihuolto
147



6.1 Pysäytys

”…eikä ollut minkään näköisiä kotiintuloaikoja eikä mitään, saatettiin ajella
muiden samassa tilanteessa olevien kanssa pitkin öitä, kun sitte taas ne joilla
oli perhe kasassa niin ne tietenkin joutu menemään illalla ajoissa kotiin. Teh-
tiin kaikenlaista ilkeyttä eikä sitä jaksanut koulunkaan mennä, kun nukuttiin
puolille päiville. Saatto olla, että isä potki ylös, että meehän kouluun, mutta
pantiin vaan vaatteet päälle ja menin kavereitten kotiin ja lähettiin kaupungille
varastelemaan ja kauppoihin kiertelemään ja saatiin bensarahoja, käytiin syö-
mässä koulussa. Sitten tuli oltua poliisilaitoksellaki kuulusteluissa rötöksistä ja
tuli uhkailuja…”

”… Se vaan meni, että ei kiinnostanu koko koulunkäynti enää. Kunhan vain
pyörin kaupungilla ja en teheny mittään. Joskus olin yksin ja joskus jonku kave-
rin kans…”

”… En mää ollu koulussa ollenkaan. Opiskelu ei kiinnostanu… No, olin josaki
kaverin luona. Ja oli yks nainen jonka luona oltiin, se oli jotaki parikymppinen.
Ei se koskaan sanonu, että mikset mee kouluun. Olin öitäki siellä…vauhti
päällä koko ajan. En halua kuvvailla niitä asioita.” 442

Nuoret eivät voi muuttaa omaa käytöstään elleivät he joudu miettimään elämänti-
lannetta, missä elävät. Nuoria auttaa se, että heitä tuetaan näkemään ja lähestymään
eri näkökulmista omaa elämäntilannetta koskevia asioita. Nuoruus on nähtävä kult-
tuurissamme yhä pitenevänä siirtymävaiheena yhteiskuntaan sijoittumisen tultua
yhä vaikeammaksi verrattuna 1960- ja 1970-lukuihin. Työelämään sijoittuminen
vaatii korkeaa koulutuksellista ja ammatillista osaamista nuorilta. Pelkkä peruskou-
lun loppuun suorittaminen ei aina takaa paikkaa työelämässä. Tällöin kysymys on
laajemmista elämänpolitiikkaan443 liittyvistä kysymyksistä. Nuorten yksilölliset
valinnat, valintatilanteet ja elämäntyyli, elämänhallinta ja sen edellytyksiin vaikut-
taminen nousevat tällöin keskeisiksi kysymyksiksi. 

Tuomontuvan nuorilla on monesti takanaan puutteelliseen integraatioon liitty-
vät ongelmat, jotka eivät ole olleet perinteisen sosiaalihuollon, nuorisotoimen,
päihdehuollon, oppilashuollon, kriminaalihuollon tai poliisin keinoin ratkaista-
vissa. Nämä nuoret tulevat monesti koulutuksellisesta tyhjiöstä. Heihin eivät tehoa
eri instituutioiden tarjoamat kasvottomat keinot. Heitä kaikkia ei saavuteta yleensä
edellä mainitsemieni viranomaistahojen keinoilla.

442.Tuomontuvan oppilaan haastattelu 1998.
443.Roos 1996, 211–212.
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Pulkkisen mukaan nuoren kyvyt ja temperamentti, kuten arvoista ja ihanteista
syntynyt suuntautuneisuus ja tavoitteiden asettelukin määräävät osaltaan kehityk-
sen suuntaa ja vaikuttavat nuoren vuorovaikutuksen muodostumiseen ympäristön
kanssa.444 Nuoren elämänpiiri voidaan jakaa karkeasti ”pyhään” kolminaisuuteen:
kotiin, kouluun ja katuun. Samoin nuorten ongelmat liittyvät kiinteästi tähän kolmi-
naisuuteen. Tuomontuvan nuorten ongelmat liittyvät joko kouluun, kotiin tai
vapaa-aikaan445 jokaiseen erikseen tai kaikkiin yhdessä.

Jos nuoren elämä täyttyy negatiivisesti suuntautuneesta vapaa-ajasta, pitäisi
sen herättää jokaisessa kasvattajassa huolta nuoren kehityksestä. Nuoren elämään
puuttumista on pidettävä oikeutettuna, koska heillä ei ajatella olevan aikuisten itse-
määräämisoikeutta. Yhteiskunnalla on moraalinen oikeus ja velvollisuus näissä
tapauksissa vaikuttaa nuorten elämään. Myös Freireläinen käsitys korostaa sitä, että
ennen kuin ihmiset itse voivat saada aikaan muutoksia, on heidän itse ensin tiedos-
tettava tilanteensa446.”Riehuva nuori” on saatava tajuamaan elämänsä mielettö-
myys ja se, ettei näin voi jatkaa. ”Riehuvan nuoren” sydämessä on tyhjä huone.
Ainoastaan nuori itse on vastuussa käytöksestään. Tähän huoneeseen pitäisi saada
kalusteita ja elämässä tarvittavia välineitä.

Aikaisemmin suomalaisessa nuoriso-, sosiaali-, ja koulutyössä oli vallalla
kokemukseni mukaan ns.”luukuttamismenttaliteetti”. Nuorta pompotettiin asian-
tuntijalta toiselle tietämättä mitä kukin teki sarallaan. Nuoret väsyivät tällaiseen toi-
mintaan, koska monesti heidän ongelmansa vaativat nopeita ratkaisuja ja toimenpi-
teitä. Monet nuoret jättäytyivät pois tästä pelistä, koska he eivät jaksaneet jokaisen
uuden ”auttajan” kohdalla käydä samoja asioita läpi, mitkä eivät johda nuorten koh-
dalla mihinkään konkreettiseen tulokseen. Aina joku toinen sanoo mitä pitää tehdä
ja mikä ammattiauttajan mielestä parhaiten sopii nuorelle. Nuoren oma tahto ei tule
kuulluksi. Kriisiään läpikäyvä nuori suosii suoraa toimintaa, ja hän haluaa muuttaa
asioita tässä ja nyt. Syrjäytymisvaarassa olevia ja elämänhallinnan puutteesta
kamppailevia nuoria ei saavuteta pelkästään virastokäynneillä ja heillä on paljon
kielteisiä tunteita auttamisjärjestelmiä kohtaan. Saman on konkreettisesti kuvannut
katutyötä nuorten parissa tehnyt Sydänmaan-Lakka447 haastattelussaan:

” … Mä tajusin olevani jonkin instanssin edustaja, jonka nuoret koki uhaksi ja
se asetelma tuli hirveän konkreetiksi. Vaikka mä olin kuinka kentällä työssä,
kadulla, niin joka kerran kun paljastui, et mä oon auttaja, niin tuli semmoinen

444.Pulkkinen 1984, 15.
445. Vrt. Lämsä 1999, 54.
446.Hämäläinen-Kurki 1997,211.
447.Telemäki 1999, 111–115.
149



olo et nyt haisee juusto, lähde pois täältä…Mä pyrin kadulla siihen et mä en
haisis liikaa auttajalle, sehän on roolin vetämistä aina tää elämä… Näillä nuo-
rilla ei ole pulaa ammattiauttajista, vaan niil on viis tai kymmenen ammattiaut-
tajaa per naama, niil on almanakat taskussa sitä varten kun ne merkkaa
kuraattorille aikoja.” 

Pysäyttämisellä tarkoitetaan reaalipedagogisessa toimintaprosessissa nuoren
koulutukseen kiinnittämisen ensi vaihetta. Tässä pysäytysvaiheessa nuorelle
konkretisoidaan verbaalisesti nuoren kokemuksen kautta aikaisemman elä-
mäntavan mielekkyys ja pyritään välittömästi konkretisoimaan nuorelle uusi
mahdollisuus. Nuorelle asetetaan konkreettisesti lujat rajat ja ei hyväksytä
hänen aikaisempaa negatiivista ja rajatonta käyttäytymistä. Tämä tapahtuu
siten, että mennään tavoittamaan nuoria heidän oleskelupaikkoihin samoin kuin esi-
merkiksi etsivässä nuorisotyössä tehdään. Nuoret on kohdattava sillä foorumilla
missä he todentavat olemistaan. Tällöin ollaan myös paljon tasavertaisemmassa
asemassa kuin tavatessa ns. virallisen auttamisen paikoissa.448

Pysäytysvaiheessa nuoreen kiinnitytään (haetaan) kotona, kadulla, koulussa,
poliisilaitoksella, kaveripiirissä. Nuoren kohtaajana voi olla muukin kuin aikuinen,
esimerkiksi toinen nuori. ” Mää näkkiin yhen tutun kaverin kaupungissa ja mää
sitte kyssyin, että missä koulussa se on? Ja se vaan sano, että siellä missä sunki
pitäisi olla! Ja mää että tä! Sitte se kerto tästä paikasta ja sano, että Tuomo vaan
sano, että sunkin pitäs tulla tänne.”449 

Pysäytysvaiheessa nuorelle konkretisoidaan reaalinen vaihtoehto aikaisempien
kokemusten tilalle. Nuorelle heitetään ikään kuin syötti jostakin uudesta mahdolli-
suudesta. Nuoreen on saatava tarttumaan jälleen ”välittävän aikuisen haju”450. 

Pysäytysvaiheessa ollaan humaanin vastuuttamisen ensi askelmalla. Kohdatta-
essa nuori ensi kertaa ollaan hyvin kriittisessä vaiheessa, jossa nuori on valmis
panemaan kaikkensa peliin ja kyseenalaistamaan aikuisen tai kaverinsa kontaktin.
Nuori on myös hyvin herkkä aistimaan vastapuolen välittämän tunnetilan. Toivosen
mukaan luottamuksellista yhteistyötä voi syntyä vain maailmojen kohtaamisessa, ja
maailmojen kohtaaminen eli jakamisen taso tapahtuu vain tunneyhteydessä nuo-
riin.451 Dunderfelt452 puhuu ”henkilökemiasta”453 eri ihmisten välillä. Henkilöke-

448.Vrt. Mannerheimin lastensuojeluliitto/lapsiperheprojekti
449.Tuomontuvan oppilaan haastattelu 1998.
450.Sydänmaan-Lakka 1998.
451.Toivonen 1995, 23.
452.Dunderfelt 1998, 11–14.
453.Henkilökemia on kansan suussa syntynyt ilmiö, jolle ei löydy tieteellisesti tarkoin määriteltyä sisäl-
töä. Sanana henkilökemia kirjattiin suomenkielen sana-arkistoon syksyllä 1988 kielitoimiston kautta.
Sanan käyttö yleistyi nopeasti 90-luvun alussa, mutta tarkkaa sanakuvausta kielitieteilijät eivät ole vielä
sille rakentaneet.(Dunderfelt, 1998, 11.)
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mia tarkoittaa hänen mukaansa psykologisia vaikutteita ihmisten välillä: tunteiden,
ajatusten, mielikuvien ja tekojen muodostamaa sosiaalista kenttää, jonka voi kokea
mutta jota ei voi millään välineillä mitata. Tässä vaiheessa pitää osata edetä rauhal-
lisesti, on kuunneltava nuorta ja kuuleman perusteella tutustuttava häneen. Kohtaa-
jalla täytyy olla tunneälyä, joka kehittyy tai ei kehity joillekin ihmisille454. Tun-
neäly on mielestäni kykyä kohdata toinen ihminen tasavertaisesti, asettautua hänen
elämismaailmaansa ja välittää myös tämä tieto ei-kielellisesti toiselle. Ei-kielelli-
nen viestintä rajaa ja luokittelee kommunikaatiota verbaalista viestiä korkeammalla
käsitteellisellä tasolla ja tällöin myös ei-kielellisen viestinnän merkitys kommuni-
kaatiotilanteessa on keskeinen. Tunneälyä omaavan henkilön rooli on vahva ja sen
kautta välittyy lämpimyys aina vastapuolelle.455 Nuoria on perinteisesti pyritty aut-
tamaan tukahduttamalla heidän mielipiteensä ja palauttamalla heidät ruotuun
ilman, että heille itselleen on annettu mahdollisuutta vaikuttaa ratkaisuihin. Tässä
kontaktin luomisvaiheessa on tärkeää käyttää sellaista puhetyyliä (ratkaisukes-
keistä), joka ei lisää nuoren ahdistusta ja pyri alistamaan tai nolaamaan häntä. Rat-
kaisukeskeinen keskustelu itsessään on jo voimakas interventio.Tässä vaiheessa
onkin tärkeä ikään kuin ”ravistella” nuorta tarjoamalla hänelle itsereflektion väli-
neitä omaan elämänsä tarkasteluun ja uskoa siihen, että hän myös itse voi vaikuttaa
ja ottaa vastuuta omasta elämästään. Jo se, että nuori kohdataan hänen omassa toi-
mintaympäristössään voi välittää nuorelle viestin eritavoin toimivasta aikuisesta.
Nuorelle osoitetaan tällä tavalla myös se, että hänestä välitetään. Monta kertaa van-
hemmat ottavat yhteyttä kuraattoreiden välityksellä Tuomontupaan tai perhekotei-
hin ja pyytävät apua nuoren pysäyttämiseksi. 

”Nämä lyhytaikaiset, vanhempien pyynnöstä tapahtuvat puhuttelut ovat lisään-
tyneet nuorten kohdalla. Tätä puhuttelupalveluahan on ollut aina, mutta enää
pyyntö ei pelkästään tule sosiaaliviranomaisten taholta vaan suoraan per-
heiltä.”… Tieto tällaisesta toiminnasta tulee hyvänä ”viidakkorumpuna” per-
heille toisten apua saaneiden perheiden välityksellä.”456 

Pysäytyspaikkana nuorelle voi siis muodostua Tuomontupaan tai hyvin toimivaan
erityisluokkaan pääsy. Myös nuorisokoti-, perhekotisijoitus tai perhesijoitus voi
toimia nuorelle pysäytyspaikkana. Näissä paikoissa nuori voi kohdata aikaisemmin
puuttuneet rajat ja huomata niiden tuoman turvallisuuden. Näissä paikoissa pyritään
myös kartoittamaan nuoren kokonaisvaltaisen tuen tarve ja se myös suuntaa nuoren
kanssa työskentelyä. Tämä on se vaihe, mikä vaatii kasvattajalta enemmän ”evers-

454.Dunderfelt 1998.
455.Vrt. Isokorpi 2003, 49–55.
456.Haastattelu perhekodin johtajat 1999.
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tiluutnantin” johdonmukaista toimintaa.457 Pysäytysvaiheessa nuori kuitenkin aina
testaa kasvattajan todellisen halun olla tukena ja mukana nuoren kasvussa. Tätä
osoittaa seuraava luokassani 1995 sattunut tapahtuma:

”Kuusitoista vuotta vanha oppilas oli ensimmäistä viikkoa työskentelemässä
luokassa.Sairaalakoulussa hän oli halunnut päivittäin vain lukea lehtiä ja aina,
kun opettaja oli yrittänyt opettaa häntä, oli hän marssinut takaisin osastolle.
Tätä oli jatkunut hänen kohdallaan noin vuoden ajan. Myöskään Tuomontu-
valla hän ei ollut halukas lähtemään työosastolle töihin muiden oppilaiden
kanssa. Alkuviikon hän oli vain tarkkaillut muiden työskentelyä tekemättä
mitään, vaikka olin aina kehottanut häntä rohkeasti yrittämään. 

Jäimme luokkaan ja sanoin hänelle, että nyt aletaan kerrata sanaluokkia
yhdessä. Tähän hän ilmoitti heti, että hän ei tee mitään ja häntä ahdistaa ja tämä
ei ole yhtään viihtyisä paikka ja sinä olet ihan hullu ukko. Sanoin hänelle, että
siitä huolimatta nyt aletaan opetella ja aukaisehan kirjat. Samassa hän raivostui
silmittömästi. Heitti kirjat, kynät lattialle ja paiskasi pulpetin nurin. Itki ja huusi
ja istui lattialla kuin viisivuotias lapsi ja raivosi ja takoi jalkojaan lattiaa vasten.
Tätä kesti noin kymmenen minuuttia ja katselin itse tilannetta rauhallisesti läh-
temättä mukaan tähän hänen regressioon. Kun tilanne oli rauhoittunut vähän,
nostin pulpetin ylös kysyenettä vieläkö hän jatkaa. Hän katsoi minua hölmisty-
neenä. Sanoin hänelle vain, että olen valmis olemaan tässä hänen kanssaan
pitempääkin, että hän voi rauhassa kiukutella niin kauan kuin huvittaa. Mutta
se ei muuta sitä, että sanaluokkia ei kerrattaisi.

Samalla kerroin hänelle, että hän on vuoden viihtynyt sairaalakoulussa teke-
mättä juuri mitään. Pelkästään nuorten lehtiä selaamalla ei kuitenkaan kaikkea
opi, vaikka niissä nuoria kiinnostavia asioitakin on. Elämä ei ole pelkkää viih-
tymistä, vaan se on työntekoa, se on joskus murhetta, taistelua ja hampaiden
kiristelyä. Elämästä selviää kuitenkin, kun antaa itselleen edes mahdollisuuden
yrittää, sanoin hänelle.

Tämän jälkeen hän nousi ja otti kirjat esille ja aloimme yhdessä tehdä töitä
sanaluokkien kanssa. Yhteistyö kyseisen oppilaan kanssa kesti puolitoista
vuotta. Kertaakaan myöhemmin hän ei enää ahdistunut ja raivoillut luokas-
samme, vaan työskenteli ja kehittyi puolentoista vuoden aikana mallikelpoi-
sesti. Myöhemmin tämä oppilas suoritettuaan meillä peruskoulun loppuun
hakeutui yli kahdeksan keskiarvolla lukioon.” 458

457.Vrt. Haapaniemi 2003, 145–148.
458.Vilppola 1995, omakohtainen kokemus.
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Yllä oleva esimerkki osoittaa sen, että kyseinen oppilas oli saanut aikaisemmin
kotona, nuorisokodissa ja sairaalakoulussakin tahtonsa läpi kyseisellä käyttäytymi-
sellä. Nyt hän kohtasi ensikertaa aikuisen, johon hän pystyi luottamaan ja joka käyt-
täytyi erilailla kuin muut aikuiset hänen kanssaan. Kriisien ollessa ajankohtainen
nuori tarvitsee lujaa aikuista kannustamaan, tukemaan ja kieltämään häntä. Luja ei
tarkoita julmaa tai ankaraa, vaan lujuus tarkoittaa selkeää näkemystä asioista ja
pysymistä omassa linjassa. Tämän myös kyseinen oppilas vahvisti myöhemmin
muistellessamme tätä tapahtumaa. Myös Haapaniemen459 mukaan pysäytysvai-
heessa erityisluokanopettaja keskustellen ja omalla toiminnallaan osoittaa oppi-
laalle mikä on toivottua ja ei toivottua käyttäytymistä. Luvussa 2.1 kuvasin sitä,
miten operationaalinen ehdollistaminen toimi oppilaiden negatiivisen käyttäytymi-
sen muutoksessa. Tämä toiminta vaatii alkuun jatkuvaa oppilaan käyttäytymisen
valvontaa ja palautteen antamista oppilaan käytöksestä koulupäivien aikana.

Pysäytystä voidaan käyttää myöhemminkin nuoren elämäntilanteen sitä vaati-
essa. Esimerkiksi lyhytaikainen avohuollon tukitoimenpiteenä 460 tehty sijoitus
perhekotiin pysäyttää nuoren tehokkaasti tarkastelemaan omaa tilannettaan kuten
alla olevasta esimerkistä selviää.

Oppilaan vanhemmat olivat eronneet. Oppilas oli vaihtanut koulua ala-asteella
kolme kertaa. Yläasteen hän oli aloittanut isän luona, mutta muutti sieltä muu-
taman kuukauden jälkeen Ouluun. Oulussa oppilas siirrettiin erityisluokalle ja
sieltä Tuomontupaan. Oppilas asui mummonsa luona. Pikkuveli asui äitinsä
kanssa eri paikkakunnalla. Aluksi koulu sujui kohtuullisen hyvin ja hän vaati
tiukat rajat koulussakin. Ongelmat tulivat esiin viikonloppuisin kaupungilla
erilaisina pahoinpitelyinä ja vieraisiin ihmisiin kohdistuneina väkivaltaisuuk-
sina. Jokaisessa tapauksessa oppilas oli alkoholin vaikutuksen alainen. Osa
jutuista meni aina syyteharkintaan asti, ja hänelle tuli myös ehdollinen tuomio
näistä rikoksista. 461

Oppilaan pysäytys järjestettiin yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa
siten, että hän vietti viikonloput aina perhekodissa. Perjantaisin aina koulun loput-
tua oli auto ja ohjaaja hakemassa häntä ja maanantaiaamuisin hänet tuotiin takaisin.
Perhekodissa oppilaalle tarjottiin alkoholiton vaihtoehto viettää viikonloppua
hyvien harrastusten parissa. Tätä viikonloppupysäytystä kesti hänellä aina kevää-

459.Haapaniemi 2003, 145.
460.Lastensuojelulaissa määriteltyjä toimenpiteitä, joiden avulla lasta ja hänen perhettään pyritään tuke-
maan perhehoidon tai laitoshuollon avulla. Avohuollon tukitoimenpiteet pohjautuvat molempien osa-
puolten yhteiseen suostumukseen esimerkiksi lapsen sijoituksesta.
461.Tuomontupa-luokan oppilastapaus vuodelta 1994.
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seen saakka. Tässä esimerkissä oppilasta palkittiin hyvästä käyttäytymisestä ja
hänelle tarjottiin malli toisenlaisesta elämisen mallista. 

Pysäytysvaiheessa nuoren negatiiviseen käytökseen tai elämäntapaan puutu-
taan konkreettisesti ja verbaalisesti havahduttamalla nuori huomaamaan oma koko-
naisvaltainen tilanteensa.Nuorelle konkretisoituu erilain toimivan aikuisen malli,
jonka varaan rakentuu tai ei rakennu myöhempi yhteistyö nuoren kanssa. Yhteis-
työn käynnistyessä nuoren luottamus esimerkiksi opettajaa kohtaan lisääntyy ja
työskentely luokassa mahdollistuu. Tämä luo mahdollisuuden oppilaan itsetunnon
ja oppimisen kehittymiselle kohti konstruktiivista oppimisen näkemystä, koska
nuori saadaan edes aloittamaan jälleen keskeytyneet opintonsa. Pysäytysvaihetta
voidaan reaalipedagogisessa toimintaprosessissa pitää oppilaan ei toivotun käyttäy-
tymisen poistamisessa esivaiheena, joka luo mahdollisuuden muille prosessin ele-
menteille, jotka pyrkivät edesauttamaan nuoren koulutuksellista suoriutumista ja
selviytymistä elämässään.

6.2 Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

”Erään kiinalaisen sananlaskun mukaan pitkä matka alkaa yhdestä askeleesta.
Tämä näkökohta jää kouluissa työskenteleviltä työntekijöiltä usein huomaa-
matta. Kyetäkseen arvioimaan menetelmänsä toimivuutta, vanhempien tai
opettajien on pystyttävä luomaan kuva siitä, missä he ovat menossa ja mistä he
tietävät edistymisensä kulkevan juuri tähän suuntaan.”462 

Ratkaisukeskeisyydellä voidaan tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä terapeuttisia ja
teoreettisia näkökulmia, joissa keskitytään ongelmien ratkaisujen etsimiseen syiden
etsimisen sijasta. Ongelman ratkaisun avaimia haetaan tyypillisesti nykyhetkestä,
ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta tai kuvitteellisesta tulevaisuudesta. Ratkai-
sukeskeinen näkökulma tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että ratkottaessa ongelmia
kiinnitetään huomio ongelmien ratkaisuihin eikä ongelmien syihin. Ihmisen ei-toi-
vottu käyttäytyminen nähdään ongelmana, ei sairautena tai häiriönä. Ratkaisukes-
keisessä ajattelussa ihmiskäsitys on myönteinen: ongelmien ratkaisussa käytetään
hyväksi ihmisen voimavaroja ja kykyjä.463 

Monet ratkaisukeskeisen lähestymistavan uranuurtajat ovat saaneet vaikutteita
Milton H. Ericksonilta, joka on ollut merkittävä henkilö psykoterapian kentällä.
Hän oli hypnoosin asiantuntija, mutta hänelle hypnoosi ja siihen liittyvät menetel-
mät olivat vain yksi monista tavoista auttaa ihmisiä voittamaan ongelmansa. Erick-

462.Kral, 1993, 34.
463.Tarkkanen 1990, 38–39.
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sonilainen terapia on poikinut hypnoterapian ohella myös ns. lyhytterapeuttisen
lähestymistavan, jossa ei käytetä hypnoosia vaan sovelletaan muita Ericksonin esit-
telemiä terapeuttisia periaatteita.464 

Don Jackson, eräs perheterapian tunnetuimmista uranuurtajista, perusti
60-luvun alussa Kaliforniaan Mental Research Institute (MRI) nimisen tutkimuslai-
toksen, jossa käynnistettiin lyhytterapeuttinen kokeilu asiakkaille. MRI:n lyhytte-
rapia perustui ajatukseen, jonka mukaan se mistä ongelmat alun perin johtuvat, ei
ole tärkeää, vaan tärkeätä on se, mikä saa alun perin vähäpätöiset pulmat pahene-
maan ongelmiksi ja pysymään ongelmina. MRI;n perusajatuksena on, että ongel-
mat pahenevat ja pysyvät yllä sen vuoksi, että niitä yritetään ratkaista väärillä
tavoilla. Terapeutti on konsultti, jonka tehtävänä on saada selville, miten asiakas on
tähän asti yrittänyt ratkaista ongelmaansa ja löytää tapa saada asiakas yrittämään
jotakin kokonaan toisenlaista ratkaisua. MRI on luonut pohjan lyhytterapialle.465 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa nimityksen on ottanut käyttöön yhdysvalta-
lainen terapeutti Steve De Shazer. Väljästi ottaen ratkaisukeskeinen lähestymistapa
tarkoittaa samaa kuin termit lyhytterapia, strateginen perheterapia, systeeminen
terapia ja ericksonilainen terapia.466 Steve De Shazer perusti vuonna 1978 Milwau-
keen Brief Family Therapy Center (BFTC)- nimisen klinikan, jossa hän ryhtyi
kehittämään lyhytterapeuttisia lähestymistapoja. BFTC:ssä kehitetyssä lähestymis-
tavassa keskitytään ongelmien ja niitä ylläpitävien huonojen ratkaisujen tutkimisen
sijasta yleensä pelkästään ratkaisuihin. Ongelma voidaan ratkaista kahdella tavalla.
Voidaan joko katkaista ongelmaa ylläpitävä käyttäytymiskuvio tai auttaa asiakkaita
rakentamaan sellainen ”todellisuus”, jossa ongelma joko katoaa kokonaan tai jossa
sen merkitys kutistuu mitättömän pieneksi. Tärkeimmät vaikutteet BFTCssä kehi-
tetty ratkaisukeskeinen terapia on saanut Milton H. Ericksonin, ja MRI;n ajatte-
lusta.467 

6.2.1 Ratkaisukeskeinen työskentely käytännössä

Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa pyritään ratkaisukeskeisyydellä vastaa-
maan nuoren elämässä olevien koulunkäyntiä ehkä estävien tekijöiden erilaiseen
hahmottamiseen. Ratkaisukeskeisyyden avulla autetaan nuorta itseä huomaamaan
hänen olevan ongelmiensa paras asiantuntija ja ratkaisujen avain. 

464.Ahola & Furman 1990, 14–16.
465.Ibid. 16–24.
466.Ahola & Furman 1990, 12.
467.Aarnisalo & Mattila 1988, 3.
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Tullessaan luokalleni monilla oppilailla oli takanaan paljon epäonnistumissä-
vytteisiä kokemuksia ja oppilaat olivat yleensä kietoutuneet näkyvimpään ongel-
maansa.468 Tätä oli monen kohdalla jatkunut kauan. Monesti he olivat menettäneet
alkeellisenkin toimintakyvyn yrittäessään ratkaista ongelmiaan. Oppilaiden itse-
tunto oli heikko ja usko omiin kykyihin olematon. Ratkaisukeskisyyden avulla
oppilaan tilanteeseen on löydettävissä aina uusi näkökulma. Tilanteessa ei tyydytä
pelkkään kompensaatioon ja kohteliaisuuteen, vaan haettiin yhdessä todella uusi
näkökulma ongelmaan. Korostin aina oppilaille tosiasiaa, että meillä ei ole ole-
massa asiaa mihin ei saada muutosta, mutta aina se muutoksen löytäminen ei ole
helppoa. Työskenneltäessä oppilaiden kanssa usein pienen muutoksen aikaansaa-
minen käynnisti muita muutoksia halutuilla alueilla. Kaiken tämän työskentelyn
perustana oli hyvä, luottamuksellinen, avoin ja ammatillinen työskentelyote. Täl-
löin korostui aina muutoksen mahdollisuus, selkeät tavoitteet ja positiivinen suun-
tautuminen ratkaisuihin. 

Ratkaisukeskeisessä ajattelussa lähtökohtana on se, että ongelmat ovat haas-
teita, jotka voidaan ratkaista parhaiten, jos suuntaudutaan menneisyyden onnetto-
mien kokemusten sijasta tulevaisuuteen, työskennellään hyvässä yhteistyössä eri
osapuolten kanssa, hyödynnetään ihmisten omia voimavaroja ja ideoita, ja etsitään
uusia myönteisiä näkökulmia ja rohkaistaan ihmisiä kokeilemaan uusia ja luovia
ratkaisuja.469 

Vaikka ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa keskitytäänkin menneisyyden
tapahtumien sijasta nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, ei se kuitenkaan merkitse sitä,
että menneisyys kielletään. Keskustelu menneisyydestä voi olla jopa kannustavaa
ja rohkaisevaa kunhan menneisyyden tapahtumista tarkastellaan kasvattavina ja
opettavina kokemuksina pikemminkin kuin ongelmien alkulähteinä.470 

Oppilas X oli 16-vuotias tullessaan luokalleni. X:n perheeseen kuuluivat äiti,
18-vuotias veli ja 3-vuotias pikkusisko. Vanhemmat olivat eronneet, mutta
X:llä oli hyvä suhde isäänsä ja hänen uuteen elämänkumppaniinsa. X:n äiti oli
työssä toimistoalalla ja isä työskenteli rakennusteollisuudessa. Perhe asui rivi-
talossa kaupunkialueella. Ala-aste oli sujunut hyvin ja todistusten keskiarvot
vaihtelivat 8,1–8,5 välillä. Yläasteen alkaessa tapahtui todistusarvosanoissa
suuri romahdus ja X jäi kahdeksannelle luokalle. Poissaoloja oli 283 tuntia.
Keskiarvo oli enää 5,9. Samaan aikaan X oli hyvin masentunut ja sulkeutui hel-
posti kotiaan ja ei liikkunut ikätovereittensa kanssa. Kahdeksannelle luokalle

468.Vrt. Nurmi et al 1992.
469.Ahola & Furman 1990, 30–31.
470.Furman & Ahola 1993, 42.
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X siirrettiin sopeutumattomien erityisluokalle, mutta koulunkäynti siellä ei pal-
joa parantunut. Omien sanojen mukaan hän ei jaksanut käydä siellä. Poissa-
oloja hänellä tuona aikana oli 422 tuntia! X:n käytös muuttui entistä sulkeutu-
neemmaksi ja hän kartteli paljon tilanteita, joissa joutui kohtaamaan uusia asi-
oita ja ihmisiä. Äiti yritti hakea eri tahoilta apua X:n ongelmiin. X:n ongelmat
ajautuivat siihen, että hän nousi aamulla ylös, mutta ei kyennyt ahdistukseltaan
lähtemään kouluun. Hän itse myös kertoi tiedostaneen tilansa, mutta ei myös-
kään itse ymmärtänyt omaa käytöstään. Hän kertoi vain hautovansa erilaisia
tyhmiä ajatuksia päässään. Käytyään kesällä 1996 nuorten neuvolassa useita
kertoja, katsottiin siellä X:n kärsivän syvästä paniikkihäiriöstä. Samalla suosi-
teltiin hänen siirtymistä opiskelemaan Tuomontupaan, joka oli nuorten neuvo-
lan psykologin mukaan sopiva paikka X:lle. 471

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa huomio kiinnitetään nuoren onnistumisiin.
Nuoren voimavaroja ja kykyjä korostetaan, ei hänen puutteitaan tai kyvyttömyyt-
tään. Lähestymistavan mukaan terveet käyttäytymiskuviot ovat jo olemassa, mutta
niitä ei ole vain aikaisemmin huomattu. Periaatteen toinen seuraus on se, että tera-
piassa keskitytään löytämään nuoren oma vastaus ongelmaan.472 

Elokuussa koulun alettua X ja psykologi kävivät tutustumassa paikkaamme ja
kerroin X:lle työskentelyperiaatteestamme. Hän huomasi, että luokallamme oli
aloittanut opiskelun myöskin tyttö, joka asui lähellä häntäja jonka X jotenkin
tunsi. X lupasi tulla seuraavalla viikolla kouluun. Kehotin häntä tulemaan kou-
luun jo seuraavana päivänä. Hän sanoi, ettei hän pysty tulemaan linja-autolla.
Kehotin häntä tulemaan pyörällä. X sanoi vanhan pyöränsä olevan rikki ja
totesi, että luuletko sinä, että minä jaksaisin kävellä tuon matkan. (n. 3,5 km)
Vastasin, että kyllä. Sinullahan on terveet jalat ja aikaa on.Sanoin hänelle myös,
että täällä talossa on kuule paljon työntekijöitä, jotka eivät pysty liikkumaan
noin hyvin kuin sinä omilla jaloillaan. X:n lähdettyä pyysin myös hänen lähellä
olevaa tyttöä soittamaan tälle illalla ja pyytämään tätä tulemaan kävelemällä
kouluun aamulla. Myös itselleni oli yllätys, kun he saapuivat aamulla kouluun
ja vieläpä ajoissa kello yhdeksäksi. Kiinnitin X:n huomion tähän onnistumi-
seen ja kannustin häntä tulemaan kouluun myös seuraavina päivinä samalla
tavalla. Vähitellen kynnys tulla kouluun aleni. Myöhemmin kouluun tuleminen
sujui hyvin itse korjatulla pyörällä ja myöhemmin myös linja-autolla. Koko
vuoden aikana X oli poissa koulusta ainoastaan 25 tuntia, ja nekin olivat nor-
maalin vilustumissairauden takia.473

471.Oppilastapaus 1996.
472.Berg & Miller 1994, 29.
473.Oppilastapaus 1996.
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Ratkaisukeskeinen lähestymistapa korostaa hyödyntämistä. Tämä tarkoittaa sitä,
että nuoren voimavarat, kyvyt ja terveet ominaisuudet pyritään löytämään, ja näi-
den avulla käsillä oleva ongelma voidaan ratkaista. Hyödyntämisen periaate tar-
koittaa käytännössä sitä, että työntekijä hyväksyy nuoren viitekehyksen ja työsken-
telee siinä.474 

Keskustelussa X:n kanssa sovimme yhdessä tavoitteeksi peruskoulun loppuun
suorittamisen. Sanoin hänelle, että kun tulet noin hyvin joka aamu kouluun, niin
myös muut asiat ja oppiaineet lähtevät sujumaan. Luota minuun, olen kokenut sen
muidenkin oppilaiden kohdalla. Saat kyllä koulun suoritettua loppuun. Totesin
hänelle, että meillähän ei ole kiire, ja voit käydä tätä luokkaa vaikka kaksi vuotta-
kin, mutta luulen, että vuosi riittää.Alkuun X oli epävarma ja itsetunto oli hyvin
alhaalla. Lähdimme pienin askelin liikkeelle. Totesin hänen selviävän, koska hän
lukee niin sujuvasti ja vielä ymmärtää lukemansa. Myös paljon pelätty matema-
tiikka alkoi sujua. Tässä aloitimme ihan perusasioista ja vähitellen opettelimme
uusia asioita. Oli mukava huomata X:n itsetunnon kasvaneen ja hänen pikkuhiljaa
luottavansa jo omiin kykyihinsä, kun vaan saa tarpeeksi kannustusta ja opastusta
rinnalleen. Koko ajan innostin ja korostin hänelle pienten asioiden onnistumista ja
niiden vaikutusta sitten toisiin suurempiin kokonaisuuksiin. 

Ratkaisukeskeinen ajattelu perustuu yksilökeskeiseen näkökulmaan, mikä tar-
koittaa sitä, että huomio kiinnitetään kyseisen yksilön ongelmaan ja ratkaisu yrite-
tään löytää juuri hänelle. Ratkaisukeskeisessä työssä ei juurikaan uhrata aikaa
ongelmien syiden selvittelyyn, eikä nuorta pyritä saamaan vakuuttuneeksi jonkin
tietyn teoreettisen lähestymistavan hyödyllisyydestä. Työn lähtökohtana on nuoren
näkökulma.475 

Koulun alettua sujumaan keskustelimme X:n kanssa paljon myös vapaa-aikaan
liittyvistä asioista. Koulutehtäviä hän teki myös paljon kotona ja tämä alkoi
näkyä myös luokkatyöskentelyssä. X kertoi kuitenkin ongelmana olevan edel-
leen sen, että ei ole kavereita ja ei tule lähdettyä mihinkään ulos iltaisin.
Hänellä ei ollut mitään harrastuksia. Pohtiessamme näitä asioita X kertoi aina
haaveilleensa koirasta, mutta se oli hänen mukaansa mahdoton ajatus. Kysyin
miksi näin oli. Hänen mukaan äiti oli joskus ollut jyrkästi sitä mieltä, että koiraa
ei laitettaisi. Keskustelimme koirasta ja siihen liittyvistä asioista. Listasimme
koiraan liittyvät hyvät ja huonot asiat ihan paperille. Yhdeksi tärkeäksi koiraa
puoltavaksi asiaksi Xnäki sen, että oli pakko lähteä sen kanssa aina ulos. Pyysin
häntä näyttämään listanja keskustelemaan asiasta äidin kanssa myös illalla.

474.Berg & Miller 1994, 30-33.
475.Berg & Miller 1994, 33-34.
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Sanoin hänelle, että perustele äidille koiran tarpeellisuus ja se, että itse otat siitä
vastuun. Seuraavana päivänä Xkertoi keskustelusta äidin kanssa, ja sanoi, että
asiaa mietitään vielä monelta kantilta. Äidin soittaessa kouluun kerroin idean
tulleen X:ltä itseltä ja kävimme myös äidin kanssa koiranpitoon liittyvät asiat
läpi. Kolmen viikon kuluttua perhe hankki koiran. Koiran myötä X:n elämään
tuli uusia tuttavuuksia ja tarve liikkua ihmisten parissa. X kävi koirakoulutuk-
sessa säännöllisesti ja sai myös sieltä uusia kavereita.

Ratkaisukeskeisessä ajattelussa pyritään yksinkertaisuuteen. Lähestymistavassa
hyödynnetään mahdollisimman yksinkertaisia ja suoraviivaisia keinoja päämää-
rään pyrittäessä. Nuoren ongelma hyväksytään lähtökohdaksi ja sen jälkeen vali-
taan yksinkertaisin toimintamalli. Kun pyritään yksinkertaisuuteen, tarkoittaa se
ratkaisukeskeisesti ajatellen myös sitä, että yhdessä asiassa tapahtuva pieni muutos
voi lopulta johtaa suuriin muutoksiin joillain muilla alueilla. Suurten muutosten
aikaansaamiseksi tarvitaan pieniä muutoksia, jotka taas saavat nuoren kulkemaan
haluamansa muutoksen suuntaan.476 

X:n kohdalla asiat lähtivät etenemään hyvin pienistä ja yksinkertaisista asi-
oista, mihin hän itse kanssani haki erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja. Asi-
oiden alkaessa onnistumaan yhdessä asiassa antoi se aina uskoa syvästä masen-
nuksesta kärsineelle X:lle uskoa seuraavankin asian onnistumiseen. Keskuste-
luissamme emme koskaan palanneet aikaisempiin ongelmiin, koska tote-
simme, että menneelle emme voi mitään. Se mihin pystymme vaikuttamaan on
tulevaisuus.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa perustuu oletukselle, että muutos on siinä mää-
rin oleellinen osa ihmisen elämää, että ihmiset eivät voi estää itseään muuttu-
masta477. Esimerkiksi ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritäänkin löytämään nämä
luonnolliset muutokset ja hyödyntämään ne osaksi ratkaisua478. Kaikissa ongel-
missa on aikoja, jolloin ongelmaa ei esiinny tai jolloin esimerkiksi nuori ei pidä
ongelmaa ongelmana. Usein kuitenkin nuoren mielestä hänen ongelmansa on
pysyvä, eikä hän huomaa poikkeuksia. Nuori karkottaa mielestään ne kerrat, jolloin
ongelma on poissa tai ne jäävät jopa huomaamatta. Vaikka nämä poikkeukset olisi-
vatkin näkyvillä, nuori ei havaitse niissä merkittävää eroa. Nuorelle ongelma on
ensisijainen, kun taas ohjaajalle poikkeukset ovat ensisijaisia. Esimerkiksi terapi-
assa keskitytään niihin asioihin, jotka toimivat asiakkaan elämässä ja terapeutin
tehtävänä onkin etsiä sellaisia aikoja, jolloin ongelma ei ole ongelma.479 

476. Berg & Miller 1994, 35-37.
477.de Shazer 1985.
478.de Shazer 1988.
479.de Shazer 1995, 75.
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Monta kertaa X tarvitsi innostavaa huomiota ja paluuta niihin asioihin, mitkä
häneltä sujuivat. Keskusteluissamme oli yhdessä hahmotettava se elämänkoko-
naisuus missä mentiin. Kiinnitin huomiota siihen mikä muutos oli tapahtunut
esimerkiksi koulunkäynnin suhteen, miten koiraharrastuksen myötä oli
mukaan tullut uusia kavereita ja jopa mahdollisuus poikakaverin löytymisestä
oli näköpiirissä. Näihin asioihin palasimme monta kertaa yhteisen vuoden
aikana.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa suuntaudutaan nykyhetkeen ja tulevaisuu-
teen, joiden tutkimista pidetään menneisyyden tutkimista tärkeämpänä. Tavoitteena
on auttaa nuorta sopeutumaan nykyiseen ja tulevaan elämäänsä. Selkeimmin nyky-
hetkeen ja tulevaisuuteen suuntautuminen näkyy menetelmän tavassa keskustella
nuorten kanssa. Keskustelun avulla nuori pyritään suuntaamaan pois menneisyy-
destä ja ongelmasta, kohti tulevaisuutta ja ratkaisua. Keskustelussa nuorta ohjataan
luomaan tulevaisuudesta yksityiskohtaisia ja eläviä kuvia, jolloin ongelma ei enää
esiinny. Tuleva muutos saadaan näin tuntumaan todelliselta. Nuorta pyydetään
myös kertomaan, milloin hänen elämässään on hetkiä, jolloin edes pieni osa
ihmeestä on tapahtunut. Näin kuvaus saadaan liitetyksi nykyhetkeen.480 

Yhteistyön periaate leimaa koko ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Ratkaisu-
keskeinen näkökulma moittii perinteistä tapaa lähestyä ongelmia juuri siitä, että
ongelmaa ei edes yritetä nähdä esimerkiksi nuoren omasta näkökulmasta, vaan nuo-
ret ”pakotetaan” hoitoon, joka nähdään hänelle tarpeelliseksi. Tällöin seurauksena
on monesti se, että nuoret itse eivät sitoudu hakemaan apua ongelmiinsa.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa korostetaan sitä, että nuoren täytyy
kokea tavoitteen saavuttaminen henkilökohtaisesti hyödylliseksi. Kun tavoite sel-
kenee nuorelle, panostaa hän myös enemmän sen saavuttamiseen. Samalla myös
opettajan työ helpottuu ja nuori päätyy tekemään suurimman osan tavoitteen saa-
vuttamiseen vaadittavasta työstä. Näkemykseni mukaan nuoren kanssa on hel-
pompi työskennellä hänen tavoitteensa suuntaan kuin yrittää saada häntä omaksu-
maan jokin ”oikeampi” tavoite (esim. terapeutin tai hoito-ohjelman).481 

Oppilas A oli syntynyt vuonna 1979. Syyskuussa -80 hänellä todettiin x sai-
raus. Kesällä -82 perhe muutti Ouluun. Ensimmäinen taudista aiheutunut leik-
kaus suoritettu elokuussa -84. Muut leikkaukset suoritettiin vuosina -85, -90 ja
-93. Keväällä -84 oppilaalle syntyi pikku veli ja vanhemmat erosivat. Tämän
jälkeen oppilas oli muuttunut levottomaksi ja aggressiiviseksi. Hänet tutkittiin
lastentautien pkl: lla. Vuodesta 1987 hän on käynyt yksilöterapiassa psykiatrian

480.Berg & Miller 1994, 40-41.
481.vrt. myös Berg & Miller 1994, 63.
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plk:lla ja ollut osastotutkimuksissa vuonna -89. A:n aikaisempaa koulu-uraa oli
leimannut useat koulunvaihdokset ja vaikeus tulla opettajien ja muiden oppi-
lastovereidensa kanssa toimeen. Häntä oli myös kiusattu paljon hänen sairau-
tensa takia. A oli sijoitettu osasto 72:lle hänen aloittaessa koulunsa Tuomontu-
valla. 

Nuoren tavoitteiden tulee kuitenkin olla tarpeeksi pieniä, jotta hän pystyisi saavut-
tamaan ne. Tavoitteen pienuus lisää nuoren onnistumismahdollisuuksia, tunne
onnistumisesta antaa puolestaan toivoa ja lisää motivaatiota työskennellä ratkaisun
hyväksi jatkossakin. Tavoitteiden tulee olla lisäksi konkreettisia, määriteltävissä
olevia ja käyttäytymiseen liittyviä. Kun tavoitteet on määritelty tarkasti, on nuorella
ja opettajalla mahdollisuus tietää, mitä on jo saavutettu ja mitä on saavuttamatta.
Vaikka nuori ei saavutakaan asettamaansa tavoitetta, tietää hän kuitenkin, mitä
hänen tulisi vielä tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Selkeästi määritellyt tavoitteet
auttavat nuorta siis saamaan myönteistä palautetta edistymisestään. Samalla ne
estävät nuorta kokemasta liian raskaasti sitä, jos hän ei tavoitetta saavutakaan.482 

Tullessaan luokalle A ihmetteli alkuun heti sitä, kun en ollut kiinnostunut siitä,
miksi hän oli joutunut osastolle ja mikä häntä vaivasi. A totesi oman käytöksensä
aiheuttaneen sen, että hän ei voinut asua äidin kanssa. Kerroin hänelle olevani
enemmän kiinnostunut niistä asioista mitkä hänellä sujuvat hyvin ja mitä hän
omasta mielestä haluaa tehdä. A ilmaisi heti halunsa päästä pois osastolta ja alkaa
elämään itsenäisesti ja harrastamaan jälleen laulua. Keskustelimme hänen kanssa
eri vaihtoehdoista ja siitä mitä hänen itsensä pitäisi tehdä oman käyttäytymisensä
suhteen jotta haaveista tulisi totta. A itse tuli siihen tulokseen, että hänen tulisi
lopettaa raivoilu osastolla ja yrittää tämän onnistumista.Jos minä en raivoile, voi-
sinkohan päästä esimerkiksi laulutunneille konservatorioon. (A oli ollut musiikki-
luokalla ja oli erittäin lahjakas laulaja) Kerroin hänelle tutkivani eri mahdollisuuk-
sia ja palaavamme asiaan, kun viestejä käytöksen muuttumisesta parempaan suun-
taa tulee.

Tavoitteiden tulisi lisäksi kuvata jonkin asian läsnäoloa, ei jonkin seikan puut-
tumista. Tavoitteet tulisi kuvata myönteisin ja tekemiseen viittaavin käsittein ja nii-
den tulisi ilmaista sitä, mitä nuori tulee tekemään eikä sitä, mitä hän ei tule teke-
mään. Tavoitteiden tulee myös kuvata mieluummin nuoren ensimmäisiä pieniä
askeleita kuin päätepistettä. Tavoitteiden tulee olla nuoren elämänolojen kannalta
realistisia ja saavutettavissa olevia. Lisäksi tavoitteet tulee ymmärtää myös kovaa

482.Berg & Miller 1994, 65-67.
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työtä vaativiksi. Tämän asian korostaminen vahvistaa ja suojaa nuoren itsekunnioi-
tusta ja omanarvontuntoa. 

Kun jo alussa todetaan, että tavoitteeseen pääseminen vaatii kovaa työtä, auttaa
se nuorta säilyttämään itsekunnioituksensa, mikäli hän ei sattuisi pyrkimyksessään
onnistumaan. Tällöin epäonnistuminen tarkoittaa ainoastaan sitä, että kovaa työtä
täytyy tehdä vielä enemmän eikä sitä, että nuori ei pystyisi saavuttamaan tavoitet-
taan. Kun tavoite kuvataan vaikeaksi ja kovaa työtä vaativaksi, on nuoren pakko
ottaa vastuu tavoitteeseen pyrkimisestään. Hyvin muotoiltujen tavoitteiden täytyy
kuitenkin sopia nuoren elämäntilanteeseen.483 

Viikon päästä A totesi tavoitteiden täyttyneen ja olevansa valmis muuttamaan
osastolta pois. Kysyin häneltä mistä hän itse niin päätteli ja A vastasi viikon
menneen hyvin osastolla. Kysyin häneltä oliko hän itse keskustellut osaston
hoitohenkilökunnan kanssa tästä mahdollisuudesta. Hän lupasi keskustella
omahoitajan kanssa illalla tästä asiasta. Seuraavana päivänä A:sta soitettiin
osastolta, että hän ei raivoilun takia pääsisi kouluun, vaan tulisi seuraavana päi-
vänä. Tullessaan kouluun en kysynyt A:lta mitä hän oli osastolla tehnyt edel-
lisenä iltana, vaan kysyin mitä sinun pitää tehdä erilailla että pääsisit kouluun
joka päivä. Totesin A:lle myös sen tosiasian ja että itsensä muuttamiseen pitää
antaa aikaa ja muutos tapahtuu pienten onnistumisten kautta. Tämän jälkeen A
halusi ottaa tavoitteekseen mahdollisuuden päästä kouluun joka päivä. Läh-
dimme rakentamaan A:n suuremman haaveen toteuttamista pienestä konkreet-
tisesta asiasta – nimittäin päivittäisestä koulunkäynnistä. Myöhemmin A saa-
vutti osan tavoitteestaan ja pääsi asumaan monien mutkien kautta kasvua tuke-
vaan perhekotiin. Samainen perhekoti oli myös sitoutunut ratkaisukeskeiseen
työskentelyyn nuorten kanssa.

6.2.2 Ratkaisukeskeisen keskustelun periaatteita

”Työskentelyn tausta-ajatuksena on, että ihmiset yleensä tietävät ja tuntevat
ongelmansa ratkaisun, mutta he eivät vain tiedä tietävänsä.” 484

Kuten luvussa 6.1. kuvasin, nuorta pysäytettäessä käytetään ratkaisukeskeistä kes-
kustelua jo nuorta ensi kertaa kohdattaessa. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa
opettaja ja nuori yhdessä muodostavat ”terapeuttisen” suhteen, jonka toiminta
perustuu molemminpuoliselle luottamukselle ja yhteistyölle. Ratkaisukeskeisessä
keskustelussa työntekijä ja asiakas tutkivat yhdessä rinnakkain jotain tuttua ja
kehittävät yhdessä jotain uutta. Ratkaisukeskeiseen keskusteluun liittyy luova tila

483.Berg & Miller 1994, 67- 75.
484.Kral 1993, 32.
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ja prosessi. Tuttuja kertomuksia, joihin liittyy tavanomaisia merkityksiä, kerrotaan
uudella tavalla niin, että tavanomainen ja tuttu muuttuu485. Tässä terapeuttisessa
suhteessa tapahtuva osapuolten välinen keskustelu konstruoi sen, mikä on nuorelle
ongelmallista sekä sen, miten nuoren ja opettajan yhteistyöllä löydetään ratkaisu
kyseiseen ongelmaan. Jokainen opettajan esittämä kysymys pitäisi kertoa nuorelle,
mitä opettaja pitää tärkeänä ratkaisun saavuttamiseksi. Opettajan tulisikin esittää
sellaisia kysymyksiä, jotka auttavat nuorta löytämään ratkaisuja tämän ongelmaan.
Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa korostuu viisi kysymystyyppiä, joiden on
havaittu vaikuttavan myönteiseen kehitykseen ja tavoitteiden saavuttamiseen486. 

 Muutosta korostavat kysymykset: Ratkaisukeskeisen mallin yksi keskeisim-
mistä periaatteista on muutoksen jatkuvuus. Nuorta, joka tekee oma-aloitteisia
muutoksia, tulee rohkaista, koska muutokset tehtyään nuoren on helpompi nähdä
itsensä osaksi ongelman ratkaisua. Kun nuori taas näkee tämän, on todennäköistä,
että hän myös jatkaa aikaansaamiaan muutoksia. Kun nuori on oma-aloitteisesti ja
aktiivisesti vaikuttanut muutoksiin, on hän taipuvaisempi uskomaan, että muutok-
set voivat olla merkkejä myönteisestä kehityksestä. Opettajan tehtävä on auttaa
nuorta pysymään valitsemallaan linjalla. Joka päivä pyritään löytämään uusia, nuo-
ren aikaansaamia muutoksia ja lisäksi selvitetään, minkä asioiden tulee vielä muut-
tua, jotta myönteinen kehitys voisi jatkua.487 

Osastohoidossa oleva syvästä masennuksesta kärsivä B pystyi aluksi tulemaan
kerran pari viikossa kouluun. Asioiden edistyessä oli hänelle tarpeellista esittää
kysymys mitä olet tällä viikolla tehnyt erilain. Vastaus, että olen ollut koulussa nel-
jästi, avasi vasta hänen silmänsä huomaan pienen edistymisen eli muutoksen enti-
seen. Tästä pienestä muutoksesta lähti B:n kohdalla ”pallo liikkeelle”, joka edesaut-
toi muuta edistymistä ja uskoa B:n omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin.

Poikkeuskysymysten tarkoituksena on aikaisempien ja nykyisten onnistumis-
ten havaittavuuden ja merkityksen lisääminen. Poikkeuksia etsittäessä hyödynne-
tään nuoren olemassa olevia voimavaroja ja vahvistetaan hänen omanarvontunto-
aan. Poikkeuksesta on kyse silloin, kun ongelmaa ei esiinny nuoren elämässä tai
kun nuori on tehnyt tietoisesti jotain asian hyväksi. Ratkaisukeskeinen keskustelu
vahvistaa nuoren onnistumisia palaamalla toistuvasti merkityksellisiin poikkeuk-
siin. Nuoren kertoessa onnistumisistaan, tulee niistä todellisemman tuntuisia
hänelle. Pystyessään näkemään onnistumisensa ja huomatessaan todellakin teh-

485.Holm 1998, 33.
486.Berg & Miller 1994, 104-105.
487.Berg & Miller 105-110.
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neensä jotain niiden eteen, nuori havaitsee, että hän tietää, miten ongelma lop-
puu.488

Oppilas C oli 17-vuotias yksinhuoltajaäidin –, jolla oli aina riitaa äitinsä kanssa
rahasta ja sitten muista asioista. Keskustelussamme kävimme konkreettisesti
läpi C:n perheen menot. Oppilaan oman arvion mukaan laskimme kuinka pal-
jon äidin palkasta meni erinäisiin pakollisiin laskuihin ja menoihin. Oppilaalle
konkretisoitui näin, että äidillä ei ole määrättömästi mahdollisuuksia kasvattaa
tuloja ja antaa C:lle ylimääräistä rahaa esimerkiksi tupakkaan ja levyjen han-
kintaan. Kysyin C:ltä, mitä hän itse ehdottaisi, jotta tilanne muuttuisi parem-
maksi kotona. Hän oli sitä mieltä, että hän voisi yrittää hankkia rahaa jostakin
muualta esimerkiksi hankkimalla iltatyötä. Muutaman viikon kuluttua C pääsi
töihin paikkaan, missä pestiin takseja iltaisin.Ensimmäisen palkan myötä C
pystyi hankkimaan itselleen tärkeäksi pitämiään hankintoja ja huomasi itse voi-
vansa vaikuttaa asioihin tekemällä niitä uudella tavalla. Myös jatkuva riitely
äidin kanssa kotona väheni.

Ihmekysymysten tarkoituksensa on suunnata nuorta kohti tulevaisuutta, jossa
ongelma on ratkennut. Ihmekysymysten avulla nuori voi haaveilla toisenlaisesta
todellisuudesta ja rupeaa tuntemaan itsensä toiveikkaaksi. Useimmiten nuoren
ihmeet ovat realistisia ja elämänolot huomioon ottaen saavutettavissa, ja koska
nuori luo itse ihmeen, on se myös hänen saavutettavissaan.489 

Monille Tuomontuvan nuorille aineellinen materia, kuten raha ja tavara, edus-
tavat alkuun suurinta tavoittelemisen kohdetta. Siitä on myös helppo lähteä
liikkeelle, kun lähdetään avaamaan unelmia lottovoiton kautta. Oppilas X:n
kohdalla keskustelimme monesti tästä mahdollisuudesta. Innostuneesti hän
kertoi miten hän matkustaisi ulkomaille, hankkisi ajokortin, auton, ostaisi vaat-
teita, asunnon ja tekisi monia nyt mahdottomaltakin tuntuvia asioita. Alkuun
tuntui, että kaikki ongelmat olivat rahalla hoidettavissa. Pyysin häntä olemaa
realistinen ja miettimään voisiko jokin asioista mahdollistua jo nyt ilman lotto-
voittoakin.Hetken miettimisen jälkeen hän huomasi monen asian olevan mah-
dollista ilman lottovoittoakin: Voisin käydä hyvin koulun ja hankkia hyvän
ammatin. Sitten saisin rahaa ja voisin hankkia itselle erilaisia tavaroita. Kysyin
mitä olet jo tehnyt sen eteen. X vastasi käyvänsä koulua jo suhteellisen sään-
nöllisesti. Kerroin sen olevan todella hyvä asia ja mahtava suoritus. Kysyin
häneltä mitä vielä voit tehdä lisää, jotta tavoitteesi hyvän ammatin kautta
todentuisi. X:n itsensä mielestä siihen ei riitä pelkästään koulussa työskentely,
vaan myös muut asiat vapaa-aikana olisi saatava kuntoon. Näin edeten hän itse
määritteli ja tarkensi omia tavoitteitaan.

488.Ibid. 110-112.
489.Berg & Miller 1994, 113-115.
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Asteikkokysymykset: Kun nuorta tai vanhempia pyydetään laittamaan ongelmansa,
onnistumisensa, tunteensa jne. esimerkiksi numeeriselle asteikolle, auttaa se kaik-
kia osapuolia muodostamaan selkeän kuvan asioista. Asteikkokysymykset välittä-
vät tietoa eri osapuolille sekä motivoivat, rohkaisevat ja vahvistavat muutosproses-
sia. Edistymistä arvioidaan jatkuvasti ja asteikkokysymykset auttavat räätälöimään
menettelytavan kullekin osapuolelle sopivaksi. Asteikkokysymykset antavat osa-
puolten osallistua aktiivisesti työskentelyn arviointiin ja ne auttavat heitä myös
ottamaan vastuuta tekemisistään.490

Oppilas D:llä oli ollut paljon poissaoloja aikaisemmin koulusta ja mitkään kei-
not eivät hänen kohdallaan olleet tuoneet tulosta. Siirryttyään meille opiskele-
man koulunkäynti sujui alussa hyvin, mutta pian oltiin kuitenkin tilanteessa,
jolloin vanhemmat eivät saaneet poikaa kouluun. Vanhemmat olivat hyvin
väsyneitä ja turhautuneita tilanteeseen. Keskusteltuamme vanhempien kanssa
sovimme, että he vain herättävät pojan ja kehottavat tätä vain lähtemään kou-
luun. Joka kerta kun D lähtee kouluun, äiti merkitsee itselleen päivyriin rastin
niistä päivistä, jolloin D lähti kouluun. Tarkastettuamme äidin kanssa rastien
määrän kolmen viikon jälkeen huomasi äitikin edistystä tapahtuneen (10 rastia)
ja kertoi myös tämän kannustavasti pojalleen. Tärkeää oli myös vanhemmille
osoittaa muutoksen tapahtuneen ja sen myös vievän aikaa. Pikkuhiljaa oppilas
D:n koulunkäynti kohentui entisestään ja vanhemmilta jäi tämän asian suhteen
yksi huoli vähemmälle.

Selviytymiskysymysten avulla opettaja voi varovasti haastaa nuoren uskomukset ja
toivottomuuden ja auttaa häntä kokemaan edes vähän onnistumisen iloa. Kun
nuorta pyydetään kuvaamaan miten hän ”juuri ja juuri selviää” ongelmiensa kanssa,
hän vastaa kertomalla pienistä askelista, joiden avulla hän selviää päivästä päivään.
Nämä teot muodostavat puolestaan perustan sille, mitä hänen tule jatkossakin
tehdä. Nuorta tulee rohkaista juuri ja juuri selviämään.491 

Oppilas X:llä oli suuri vaikeus siirtyä syksyllä käyttämään linja-autoa koulu-
matkoilla. Häntä ahdisti kovasti tilanteet, missä oli outoja ihmisiä läsnä. Sanoin
X:lle, että onhan hän mennyt aikaisemminkin linja-autolla jonnekin. Hän vas-
tasi tilanteen olevan toinen, kun joku tuttu on mukana. Hän ikään kuin kuvitteli
olevansa tämän tutun kanssa linja-autossa kahdestaan. Kysyin voisiko hän
kuvitella jatkossakin olevansa tutun kanssa autossa, vaikka tämä ei olisikaan
mukana. X kokeili tätä ja sanoi sen toimivan jotenkuten. Vähitellen Hän pystyi
tulemaan ilman suurempia ahdistuskohtauksia linja-autossa kouluun.

490.Berg & Miller 1994, 118-120.
491.Berg & Miller 1994, 125-126.
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Ratkaisukeskeisessä ajattelussa korostetaan erityisesti myönteistä palautetta.
Myönteistä palautetta käytetään kaikissa tilanteissa. Myönteisen palautteen antami-
nen ei tarkoita sitä, että nuoren tuhoisaa käyttäytymistä katsottaisiin sormien läpi.
Itse korostan aina keskusteluissa nuorille sitä tosiasiaa, että ei ole olemassa asiaa
mihin ei löydetä ratkaisua, vaan aina se ratkaisu ei ole nuoren oma näkökulma, vaan
yhteisesti löydetty uusi tapa tarkastella asiaa. Palaute tunnustaa ja välittää uskoa
nuoren omaan näkemykseen elämästään, vahvistaa hänen ajatuksiaan itsestään,
hyväksyy hänen ”tarinansa” ja lieventää nuoren turhautumisen tunteita silloin, jos
hän joutuu myöntymään epäonnistumiselle. Jotta opettaja saisi nuoren tuntemaan
itsensä kykeneväksi, tulee hänen kunnioittaa nuoren näkemystä itselleen tärkeistä
asioista. Menetelmä korostaa nuoren oikeuttaa päättä itse asioistaan. Ajattelutapa
korostaa myös sitä, että nuoren ongelman asiantuntija on hän itse ja että nuorella
itsellään voi jo olla ratkaisukin ongelmaansa. Nuoren täytyy kuitenkin ottaa aktii-
vinen rooli löytääkseen ratkaisunsa ja toteuttaakseen sen. Tätä nuoren päätösvaltaa
ja toiminnan tehokkuutta voidaan parhaiten vahvistaa seuraamalla ja kunnioitta-
malla nuoren tavoitteita. Kun nuori on tehnyt jotain myönteistä ja tavoitteensa
suuntaista, on opettajan tehtävä seurata muutosta ja rohkaista nuorta pysymään
oikeassa suunnassa pyytämällä häntä tekemään lisää sitä, mikä toimii. Nuoren itse
aikaansaamat ratkaisut sopivat hänen elämäntyyliinsä paremmin kuin ratkaisut,
jotka hänen elämäänsä tuntematon asiantuntija hänelle ehdottaa. Koska kyseessä on
nuoren oma ratkaisu, nuori myös panostaa enemmän onnistumiseensa.492 

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa nuoren saavuttama tavoite kertoo nuo-
relle ja opettajalle, että ratkaisu on syntymässä tai on syntynyt. Ratkaisukeskeistä
menettelyä voidaan vähentää, kun nuori saavuttaa asettamansa tavoitteet. Kun
nuori toteaa tilanteensa tyydyttäväksi, on päästy tavoitteeseen.493

6.3 Holistisuus reaalipedagogiikassa

”Ei ole elämää, jossa on eroteltuna vapaa-aika, kotielämä, työelämä, vaan on
elämä, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos menee kotona huonosti, näkyy se
koulussa …” 494

Holismilla käsitteenä on monia eri merkityssisältöjä. Holismin käsitteen sisältö
vaihtelee sen mukaan missä kontekstissa sitä käytetään495.

492.Berg & Miller 1994, 140-145.
493.de Shazer 1995, 74, 136.
494.Vilppola 1999.
495.Owen & Holmes 1993, 1688, 1691.
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Holistisen ajattelun pohjana on näkemys, jonka mukaan kokonaisuus on enem-
män kuin osiensa summa. 496 Lisäksi eri osa-alueet ovat jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa keskenään.497 Holistinen näkemys korostaa kokonaisuuksien määräävää ase-
maa niiden osiin verrattuna.498 

Rauhalan499 mukaanihmisen olemassaolon perusmuotoja ovat tajunnallisuus
(psyykkinen ja henkinen), kehollisuus ja situationaalisuus. Tajunnallisuus olemas-
saolon perusmuotona on sitä, että ihminen kokee normaalitilassa aina jotakin. Hän
tietää, tuntee, uskoo jne. Kehollisuudella hän tarkoittaa ihmisen orgaanisten proses-
sien kokonaisuutta. Situationaalisuus on sitä, että ihminen on aina suhteessa johon-
kin. Hänellä on ihmissuhteita, hän kuuluu johonkin kansaan, hän on kulttuurivaiku-
tusten vaikutuspiirissä jne. Situaatio eli ihmisen elämäntilanne tarjoaa sen tilan,
johon elämä sijoittuu ja ne ehdot, joiden varassa tajunnallisuus sekä kehollisuus toi-
mivat. Tajunta saa situaatiossa kokemuksen sisällöt ja keho elämää ylläpitävät voi-
manlähteet. Kehon hermosto on väline, jonka avulla koetaan. Tajunnassa taas tie-
detään, että situaatio ja keho ovat osa kokijan olemassaoloa, ja tajunnan avulla aina-
kin jossain määrin ohjataan tapahtumista niiden piirissä. Näin ollen kukin olemas-
saolon perusmuoto edellyttää toisensa, ja jokaisella on oma kokonaisuutta täyden-
tävä tehtävä.500 Persoonan epäsuotuisaksi kuvaavan järjestelmän avulla voidaan
auttavat toimenpiteet ohjata sopiviin menettelytapoihin.Situaation kautta vaikutta-
minen on perusluonteeltaan ensisijaisesti ihmisen elämäntilanteeseen eli situaati-
oon kohdistuvaa, (esim. sosiaalityö on vaikuttamista ihmiseen lähinnä situaation
kautta). Vaikuttamalla situaatioon, voidaan edistää kokonaisuuden kehittymistä
haluttuun suuntaan. Myös kehon kanavan kautta vaikuttaminen (esim. lääkärin työ)
on menestyksellistä kokonaisuuden kehittymisen kannalta. Tajunnan kanavan
kautta tapahtuvalla vaikuttamisella Rauhala tarkoittaa sellaista ihmiseen suuntautu-
vaa toimintaa, jolla pyritään välittömästi modifioimaan ihmisen psyykkis-henkistä
olemassaoloa. 501 Tällä Rauhala tarkoittanee sitä, että tajunnan ansiosta ihmisestä
tulee persoona, joka voi ottaa myös vastuuta teoistaan. Siksi tajunnallisuuteen vai-
kuttaminen on yksi oppimisessa ja kasvatuksessa keskeisessä asemassa.502

496.Rauhalan (1993, 1987.) mukaan ihminen on eri olemispuolissaan (organismina, tajunnallisena ja
elämäntilanteessa olemisena) aina ensisijaisesti kokonaisuus, joka on laadullisesti jotain muuta, mitä
voidaan tavoittaa osia yhdistelemällä ja missä jokaisella on kokonaisuutta täydentävä tehtävä. 
497.Kinney & Erickson 1990, 93.
498.Eskola, Kaurikoski & Turtia 1990. Vrt. Pestalozzi sydän – käsi ja pää ajattelu oppimisessa.
499.Rauhala 1993, 144; Rauhala 1987, 156–162.
500.Rauhala 1989, 48.
501.Rauhala 1992, 11–13 ja 1998, 157.
502.Rauhala 2002, 35.
167



Reaalipedagogisen toimintaprosessissa keskeisenä päämääränä on nuoren
kokonaisvaltainen sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen ja sellaisen elämänhal-
lintakyvyn rakentaminen, joka luo edellytyksiä nuoren kehittyvälle autonomi-
alle.Elämänhallinnan rakentumisen lähtökohtana ovat silloin lasten ja nuorten omat
tarpeet ja niiden monipuolinen tukeminen.503 Elämänhallinnan sosiaalipedagogi-
sessa tukemisessa on tavoitteena, että nuoret voisivat toteuttaa inhimillistä arvok-
kuutta ja inhimillisiä tarpeita sen eri muodoissa. Olivatpa nämä tarpeet sitten fysio-
logisia perustarpeita (ravinto, lämpö, asuminen), turvallisuuteen liittyviä tar-
peita, rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeita, sosiaalisen arvostuksen tar-
peita (itsearvostus, menestys) tai itsensä toteuttamisen tarpeita – näiden tar-
peiden tyydytyksessä on kyse nuorten elämän laadusta. Tällöin nuorten elä-
mänlaatu ja arkipäivän kokonaisvaltainen elämänhallinta on sosiaalipedago-
gisen ja myös reaalipedagogisen toiminnan päämääriä.Ei riitä se, että nuoret
tulevat toimeen oman arkipäivänsä kanssa tietyltä osin, vaan että he samalla hah-
mottavat oman arkipäivänsä kokonaisuuden, mahdollisuuksia parantaa elämisen-
laatua reaalipedagogisen toimintaprosessin myötävaikutuksella.504

Työurani aikana olen kohdannut monia nuoria, joiden kiinnostus koulutukseen
ja oman elämän suunnitteluun on kadonnut. Näiltä nuorilta puuttuu ymmärrys siitä,
että elämässä kaikkia asiat ovat riippuvaisia toisistaan. Reaalipedagogisen toimin-
nan suuri haaste on saada alemmuudentuntoinen, koulunkäyntiin ja elämäänsä kyl-
lästynyt nuori edes unelmoimaan omasta tulevaisuudestaan ja siellä piilevistä mah-
dollisuuksista. Tähän pyritään aina siinä arkisessa elämäntilanteessa ja todellisuu-
dessa, jossa nuori elää toiveineen ja pelkoineen. Se on merkinnyt nuoren elämässä
esim. syrjäytymistä aiheuttaviin mekanismeihin puuttumista ja niiden kokonaisval-
taista selvittämistä nuorille.505 Vaikka situationaalisiin seikkoihin on vaikeaa puut-
tua, silti voidaan nuorta auttaa löytämään uusi suhde ja ymmärrys omaan situatio-
naaliseen tilaansa.

Tullessaan Tuomontuvalle nuoren ongelmia on aikaisemmin pyritty lähesty-
mään oirekeskeisesti ja juoksuttamalla nuorta asiantuntijalta asiantuntijalle, jotka
ovat yrittäneet auttaa nuorta oman osaamisalueensa kautta. Jokainen heistä on var-
masti tuonut oman ammatillisuutensa nuoren tilanteeseen. Kenelläkään heistä ei
kuitenkaan ole ollut aikaa tutustua nuoren tilanteeseen kokonaisuuden kannalta.
Varmasti tietoa olisi ollut saatavilla, mutta esimerkiksi tämä tieto ei ole hoitojärjes-

503.Vrt. Bönisch 1992, 213–228.
504.Vrt. Hämäläinen-Kurki 1997, 191.
505.Rauhala (1989, 48, 91–92.) käyttää nimitystä epäsuotuisa tai huono olemassaolo, joka voi reaalistua
nuorella kaikissa olemassaolon muodoissa samanaikaisesti tai voittopuolisesti jossakin niistä.
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telmässämme kulkeutunut hoitavalle tai tutkivalle taholle. Nuoresta saatavilla oleva
tieto on aina koottava ja opettajalla on oltava mahdollisimman laajasti kaikki se
tieto saatavilla, mikä koskee nuoren sen hetkistä ja aikaisempaa elämäntilannetta. 

Aloittaessamme keskustelun nuoren kanssa tyypillistä nuorella on toteamus,
että mitä se vapaa-aika kuuluu kouluun! Tai mitä sillä on väliä koulun kannalta, mil-
laisten kaverien kanssa liikun? Alkuun nuoret eivät ole kovin yhteistyöhalukkaita,
mutta kun heille konkretisoidaan hänen omaan elämäänsä liittyvien pienten asioi-
den vaikutus kokonaisuuteen, nuoret huomaavat tämän merkityksen. Nuorelle
korostetaan hänen omaa mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihin. Me aikuiset
pyrimme luomaan sen mahdollisuuden näkyväksi nuorelle.Reaalipedagogisessa
toimintaprosessissa nuorta tarkastellaan kokonaisuutena ja nuorelle pyritään hah-
mottamaan sekä mikro- että makrotasolla hänen elämänsä osien vaikutus kokonai-
suuteen.

Oppilas J (15 v) oli monia koulun vaihdoksia takana, ja menestys koulussa oli
ollut heikko ja poissaoloja oli ollut runsaasti. J oli myös kerran jäänyt yläas-
teella luokalleen. J asui äidin kanssa ja isä oli näkymättömissä. J:n
vapaa-aikaan kuului runsas juominen jopa keskellä viikkoa yhdessä kaveripo-
rukan kanssa, joka harrasti myös saatananpalvontaan liittyviä juttuja. J:lle oli
myös tullut näistä jutuista sakkoja ja huono maine naapureiden silmissä. Äiti
oli hakenut apua ”kaikista mahdollisista paikoista”, mutta mikään ei tuntunut
auttavan.

J:n kanssa keskusteltiin pitkän aikaa siitä, mikä hänen päämääränsä elämässä olisi.
Monta kertaa vastauksena tuli. ” en mää ossaa mittään… ja miten ne tämmösen
ottas mihinkään”! Lopuksi selvisi J:n kohdalla, että hänen itsetuntonsa ja usko
itseensä oli todella alhaalla.Omien sanojensa mukaan hän joi siksi, että sen hän
ainakin osasi yhtä hyvin kuin kaverit ja sillä sai kavereita. Hänen kohdallaan läh-
dettiin liikkeelle pieni askelin hakemaan onnistumisen kokemuksia ja niiden vaiku-
tuksen laajentumista elämän muillekin alueille. Tämä tarkoitti yhteistyön käynnis-
tämisen J:n elämässä toimivien tahojen kanssa. Myös juomisen hoitaminen tarvitsi
katkaisuhoitoa ja yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Näiden asioiden koh-
taaminen ja kokonaisvaltainen korjaaminen oli lähtökohta opillisten suoritusten
etenemiselle J:n kohdalla.

Oppilas V:n äiti oli kuullut Tuomontuvan toiminnasta ja tuli kertomaan poi-
kansa vaikeasta tilanteesta. V ei ollut kiinnittynyt mihinkään ammatilliseen
koulutukseen tai työhön peruskoulun jälkeen, vaan elämä oli ollut yhtä ”hupel-
tamista”. Isäpuoli ja äiti olivat vuosia yrittäneet eri viranomaisten kanssa saada
169



V:tä raiteille, mutta heikoin tuloksin. V oli syvällä huumeiden käytössä, ja vel-
kojat olivat olleet kintereillä monta kuukautta. V asui luotettujen kavereiden
nurkissa ”maan alla” Ainoastaan äiti tiesi V:n olinpaikan ajoittain ja V yritti
pitää yhteyttä äitiinsä. V ei saanut mistään rahaa, koska hän ei ollut kirjoilla
missään. (työkkäri, opintotuki, toimeentulotuki) Myöskään äiti ei kyennyt sel-
laisiin huumevelkojen maksuun, mitä V:lle oli kertynyt…Myöskin raastuvan-
oikeudessa oli tulossa tuomioita V:n tekemistä ryöstöistä…

Saatuamme V:n kontaktin, lähdimme yhdessä rakentamaan hänen elämäänsä koko-
naisuudessa uusille urille. Hänet otettiin meille ammatilliseen erityisopetukseen
puualan koulutuslinjalle, ja se mahdollisti Kelan maksaman opintotuen saamisen.
Tämän opintotuen avulla V pääsi yhdessä yhdysmiehen kanssa neuvotteluun velko-
jien kanssa ja velkojen takaisinmaksusta tehtiin kirjallinen maksuohjelma. Keskus-
telujemme ansiosta äiti ja isäpuoli vuokrasivat asunnon, missä V pystyi asumaan ja
käymään koulua. Kaiken tämän ehtona oli V:n sitoutuminen katkaisuhoitoon ja
huumeettomaan elämään. V:lle hankittiin asianajaja ja raastuvanoikeudessa tuomio
oli 1,5 vuotta ehdotonta vankeutta aikaisemmista rikoksista. Nyt V on sovittanut
tekonsa ja jatkaa elämäänsä Etelä- Suomessa asuen yhdessä tyttökaverin kanssa ja
suorittaa opintojaan loppuun. Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa pyritään
huomioimaan yksilön olemassaolon perusmuodot. Yllä olevien esimerkkien
mukaan holistisessa lähtökohdassa on pyritty ohjaamaan nuoria epäsuotuisesta
tilasta positiiviseen suuntaan. Holistisessa lähestymistavassa reaalipedagoginen
toiminta kohdistuu aluksi tajunnan kautta vaikuttamiseen ja sen jälkeen kehollisuu-
den ja situationaalisuuden kanaviin. Ihmisen kokonaisuuteen pääasiallisesti tajun-
nan kanavan kautta vaikuttavista toimintamuodoista kasvatus on yleisin ja tärkein.
Rauhalan mukaan oppimista tapahtuu myös kehollisuudessa orgaanisen elämän
tasolla. Kehon suoritukset, kuten urheilu, tanssi ja käsityön monet muodot, ovat
osoituksia kehon toimintamahdollisuuksien harjoittamisen myötä saavutetuista
oppimistuloksista.506 Edellä mainitun kehollisuuden kautta tapahtuva oppiminen
edellyttää aina tajunnallisuuden läsnäoloa. Kasvatuksessa sen kaikissa toteuttamis-
muodoissa ja sen eri tasoilla on kyseessä sopusointu ja häiriötön tila ihmisen ole-
massaolon perusmuodoissa507. Kasvatus toteutuu siten, että subjektiivista maail-
mankuvaa pyritään rikastamaan, täydentämään siinä esiintyviä tiedollisia, taidolli-
sia ja tunteenomaisia aukkoja, kirkastamaan arvoja jne. Laajoina tavoitteina kasva-
tuksessa on elämänkelpoisuuden ja elämäntaidon lisääminen sekä yritys turvata
kasvatettavalle persoonallinen tyydytys omasta olemassaolostaan, elämänilo sekä

506.Rauhala 2002, 35.
507.Ibid. 36.
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elämän arvostaminen itsessään ja kaikissa muissa sen ilmenemismuodoissa.508 Elä-
mäntaidon heikkeneminen, joka on seurannut maailmankuvan epäsuotuisuudesta,
voi Rauhalan509mukaan myös olla korjattavissa nimenomaan oppimis- ja kasvuta-
pahtuman avulla.Rauhalan510mukaan ihmisen kokonaisuuteen voidaan vaikuttaa
sekä negatiivisella että positiivisella tavalla kaikkien olemassaolon muotojen tarjo-
amien kanavien kautta. Ihmisen holistisuudesta seuraa kuitenkin se, että vaikutuk-
set eri kanavien kautta ”resonoivat” myös toisissa. Pääasiallisemman vaikutuskana-
van tehoa voidaan siksi tukea suotuisalla toimenpiteillä toisten vaikutuskanavien
kautta. Tehokas auttaminen perustuu kuitenkin siihen, että toimitaan kunkin ole-
mismuodon perusluonteen edellyttämällä tavalla.

6.4 Sosiaalinen verkosto

Ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää käsitteelle sosiaalinen verkosto.
Yleensä sosiaalisen verkoston käsitteellä tarkoitetaan niitä vuorovaikutussuhteita,
joiden avulla yksilö ylläpitää sosiaalista identiteettiään. Näistä vuorovaikutussuh-
teista hän saa henkistä tukea, materiaalista apua ja palveluja, tietoja sekä uusia
ihmissuhteita.511 

Sosiaalisen verkoston käsite on tullut ensimmäisenä käyttöön sosiaaliantropo-
logisessa tutkimuksessa. Urie Bronfenbrenner on tutkinut lapsen kehityksen ekolo-
giaa, ja hän on luonut kuvauksen sosiaalisen verkoston rakenteesta.512 Bronfen-
brennerin mukaan yksilö ei ole ympäristössään ainoastaan vaikutuksen kohde, vaan
hän myös itse vaikuttaa käyttäytymisellään ja kehityksellään ympäristöönsä. Tässä
verkostossa yksilön suhde ympäristöön on vastavuoroinen ja myös verkoston eri
osat vaikuttavat toisiinsa. Tätä sosiaalisen verkoston muodostamaa systeemiä
Bronfenbrenner tarkastelee mikrosysteemin, mesosysteemin, eksosysteemin ja
makrosysteemin alakäsitteillä. Mikrosysteemi on se osa verkostoa, johon yksilö on
suoraan vuorovaikutussuhteessa. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilaan luokka ja ystä-
vät. Oppilas voi kuulua samaan aikaan useampaan mikrosysteemiin. Eri mikrosys-
teemien väliset kontaktit (esim. koulun ja perheen) muodostavat mesosysteemin.
Mesosysteemin tasolle sijoittuu esimerkiksi koulun oppilashuoltotyö. Eksosystee-
miin yksilö ei ole enää suoraan vuorovaikutuksessa, mutta niiden tapahtumat vai-
kuttavat ympäristöön, jossa yksilö elää (esim. vanhempien työaika, eri hallintokun-

508.Rauhala 1992, 11–13.
509.Rauhala 1998, 157.
510.Rauhala 1992, 11.
511.Marsella & Snyder 1981, Seikkulan 1994, 16 mukaan.
512.Bronfenbrenner 1979, 1981.
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tien välinen yhteistyö). Makrosysteemi muodostuu yhteiskunnan ideologisista ja
aineellisista järjestelmistä, esim. arvoista ja ohjeista, jotka ohjaavat kasvatusta kou-
lussa. 

Klefbeck ym.513 on kehittänyt Bronfenbrennerin teorian pohjalta ns. verkosto-
kartan, jota hän kutsuu nelikenttäkartaksi. Kartassa keskellä on ihminen, jonka
näkemys hänen omasta verkostostaan halutaan selvittää. Kartan perhekenttään kuu-
luvat kaikki ihmiset, jotka asuvat saman katon alla. Toinen kenttä muodostuu suku-
laisista. Kolmas kenttä koostuu työkavereista, koulutovereista, opettajista ja muista
päivittäisistä ihmissuhteista, ja neljäs kenttä muodostuu muista ihmissuhteista,
kuten ystävistä, naapureista ja ammatti-ihmisistä. 

Verkoston jokaisella kentällä on erityiset toisista lohkoista erottavat määreet.
Perheessä esimerkiksi kukin joutuu päivittäin kymmenissä pienissä tilanteissa
sopeuttamaan oman toimintansa toisten toimintaan. Sukulaisten kanssa yksilön ei
tarvitse sopeuttaa toimintaansa muiden toimintaan, vaan suhteet tapahtuvat pääasi-
assa tunnetasolla. Koulun ja työn kentän ihmissuhteet ovat perhesuhteiden kanssa
samankaltaisia siten, että ne toteutuvat päivittäin. Ne erovavat toisistaan kuitenkin
sen suhteen, että perheen ihmissuhteissa vaikuttavat hyvin paljon tunnekokemuk-
set, kun taas koulun ja työn suhteet tapahtuvat työnjaon, vastavuoroisuuden ja
yhteisen toiminnallisen päämäärän toteuttamiseksi. Muiden ihmissuhteiden kentät
toteutuvat yksilön oman valinnan perusteella ja säilyvät tämän aktiivisuuden
mukaan. Ne edellyttävät myös enemmän yksilön omien sosiaalisten voimavarojen
käyttämistä.514 Tuomontuvan oppilaiden sosiaalinen verkosto rajoittuu monesti
vain lähiperheeseen (siihen henkilöön tai henkilöihin ketä kotona asuu) ja yhtey-
denpito esimerkiksi sukulaisiin on saattanut katketa avioeron tai muiden seikkojen
seurauksena. Nuorilla ei välttämättä aina ole edes omien sanojensa mukaan kave-
reita, joiden kanssa voisi toimia. Nuorten ja myös heidän perheidensä sosiaalinen
tukiverkko on ikään kuin repeytynyt ja nuori ja perhe on yksin ongelmiensa kanssa.
Jos perheellä on auttamispalvelut, ovat ne liikaa segretoituneet omille tahoilleen ja
niiden välinen vuoropuhelu on vähäistä.515 

Lastensuojelulaki velvoittaa eri viranomaiset yhteistyöhön. Verkostokeskeistä
työtä tehdään esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Tällöin puhumme verkosto-
työstä, joka on metodinen työote, missä painottuu perhelähtöinen toiminta.516 

513.Klefbeck ym. 1988, 5-6.
514.Seikkula 1994, 23.
515.Vrt. Arnkill ja Eriksson 1999,72–73, 90; Määttä 1999, 13.
516.Vrt. Seikkula 1994, 14, 53.
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 Luvussa 2.2.4. kuvasin oppilashuoltotyön toimintatapoja ja vaikeuksia kou-
luissa 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Verkostotyöllä haluttiin reaalipedagogi-
sessa toiminnassa tehostaa ja helpottaa nuoren kokonaisvaltaista tukea. Verkosto-
keskeisellä työllä Tuomontuvan toiminnassa tarkoitetaan nuoren lähiverkoston
huomioimista kaikissa tilanteissa. Verkostokeskeinen työ ei korvaa nuorella jo ole-
via auttamismenetelmiä, mutta se tarjoaa mahdollisuuden integroida toisistaan
irrallaan olevien menetelmien merkitystä siten, että nuoren kokonaistilanne tulee
otetuksi huomioon eritavalla kuin perinteisessä oppilashuollollisessa työssä. Tämä
tapahtuu siten, että erilaisten menetelmien toteuttajat ovat yhtä aikaa paikalla nuo-
ren ja hänen verkostonsa kanssa, jolloin itse kunkin auttamis- tai terapiamenetelmä
saa yhteisen merkityksen. 

”Elikkä mua ensimmäisenä kiinnosti koko tässä hommassa se, että tuota täällä
tehhään niinku porukalla töitä, ja jokkainen tekkee tavallaan samansuuntai-
sesti töitä.”517

Verkostotyön tavoitteena on nuoren lähiverkoston mobilisoiminen niin, että se voi
auttaa esim. perhettä ja nuorta yhteisesti löytämään ratkaisumahdollisuuksia ole-
massa olevaan ongelmatilanteeseen. Verkostosta ei etsitä syyllistä nuoren ongel-
miin, eikä verkostotyössä pyritä itse verkoston muuttamiseen, vaan pikemminkin
lähiverkossa kootaan yhteen nuorelle merkittävät ja läheiset henkilöt, jotka pysty-
vät vaikuttamaan tai tuomaan tukea nuoren elämäntilanteeseen. 

”…kun mulle soitettiin koulusta niin mää koin sen aina niinku nuhteluna sen ja
kun opettaja soitti ja sano, että missä se tyttö on ja sitten mää yritin kuraatto-
rinkin kans jutella niin mää jotenkin koin, että mua ei ymmärretty. Se on kau-
hein olo vanhemmalle se syyllisyys, jonka mää oon kokenu vaikeimpana.
Vaikka niinko ite yrittää parhaimpansa niin joku tulee ja sanoo että eiii… että
miten sää tuollain oot päästäny. Eks sää saa tosiaan sille kuria.”518 

Verkostotyössä nuori nähdään elämästään vastuullisena ja aktiivisena vuorovaiku-
tuksen osapuolena verkostossaan. Verkostotyön näkökulma pyrkii tukemaan vaja-
vuuksien sijasta yksilön ja hänen verkostonsa voimavaroja.519Ilman lähiverkoston
toimintaa ei kokemukseni perusteella holistinen näkemys nuoren elämänhallinnan
tukemisessa onnistu. Tämän on todennut myös Seikkula520, jonka mukaan psyko-
sosiaalisen verkoston käsite on suunnannut huomion enemmän kunkin yksilön sub-

517.Haastattelu sosiaalityöntekijät 1998.
518.Haastattelu vanhemmat 1998.
519.Seikkula 1994, 56–57, 64.
520.Seikkula 1994, 27.
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jektiiviseen kokemukseen verkostostaan objektiivisen verkoston sijasta. Tärkeäm-
mäksi on noussut yksilön oma käsitys siitä, keitä hänen lähiverkostoonsa kuuluu.
Tämän verkoston kanssa voidaan päästä myös hoidolliseen yhteistyöhön. 

”Joo. Tuomontuvallahan on minun mielestä hirveen hyvä se lähiverkkotoi-
minta. Että jos tilanne alakaa riistäytymään, että ei omin voimin siellä opettaja
ja nuori pääse eteenpäin, niin hirveän nopeasti otetaan mukkaan siihen huol-
tajat, ja sitten tarvittaessa kuraattori ja lastensuojelutyöntekijä…Ja mää luu-
len myös, että vanhemmat saa voimia näissä yhteispalaverien kautta, että he
saa voimaa siihen, että me ollaan vanhempia ja me pystytään yhteistyössä
muitten kans saamaan lapsen asiat ratkottua ja koulunkäynti on siinä erittäin
tärkiä asia, tässä elämän asioitten raiteille panemisessa. Että ei oo sitä, että
vanhemmat tullee sinne syytettyjen penkille ja että niitä vaan nokitetaan koko
ajan, vaan vanhemmat myös siinä kasvaa ja saavat vahvuutta, sillä mä oon
ihan varma, että myös heitä ahistaa se, että minun lapsi ei pysty kunnolla käy-
mään koulua. Heitä huolettaa tämä nuoren tulevaisuus ja kuinka ihana asia on,
kun saa asiat ratkottua. Siinä mielessä tää lähiverkko on erittäin hyvä.”521

Klefbeck, ym.522 mukaan asiakkaan verkostotyössä viranomainen voi saada erilai-
sia rooleja suhteessa autettavansosiaaliseen verkostoon. Tuomontuvassa opettaja
ottaa itselleen aktiivisen roolin nuoren lähiverkoston elvyttämisessä. Tässä tehtä-
vässä hän tukee nuorta luomaan yhteyksiä sosiaaliseen kenttänsä eri osissa oleviin
henkilöihin. Nuorta itseä rohkaistaan ottamaan yhteyttä myös niihin henkilöihin,
joiden kanssa yhteistyö ei ole aiemmin onnistunut. ”Sillat ovat palaneet” monesti
nuorten kohdalla lastensuojelu-, sosiaali- ja työvoimaviranomaisiin tai esimerkiksi
eron myötä kadonneeseen isään. Perheen tai nuoren historiasta ulkopuolisena opet-
taja voi nähdä nuoren ja perheen kokonaistilanteen ja voi näin tukea heitä asteittai-
seen muutokseen ja toimia sillanrakentajana eri auttamisjärjestelmien kanssa. 

Oppilas M oli suorittanut normaalisti peruskoulun yhdeksännen luokan, mutta
sen jälkeen hänellä oli todettu vakavaa maanis-depressiivisyyttä, joka oli myös
vaatinut osastohoitoa. Murrosiässä tulleet mielenterveysongelmat siirsivät nor-
maalin murrosiän myöhemmäksi M:n kohdalla. 19-vuotiaana M:ää askarrutti-
vat kysymykset omasta homoudesta, ja siitä, miten naisten kanssa toimitaan ja
miten pornolehdet kuvaavat asiaa. Myös eri uskonnot kiinnostivat häntä ja hän
kävi eri lahkojen kokouksissa. Myös koulussa M:lla tuli vaikeuksia, kun hän
yritti julistaa raamatun sanaa muille oppilaille. M:n mieliala oli hyvin ailahte-
leva ja joskus hyvinkin aggressiivista. Isä ja äiti olivat eronneet ja isä oli alko-
holisoitunut ja asui satojen kilometrien päässä M:sta. M asui äitinsä, pikku vel-

521.Haastattelu lastensuojelutyöntekijät 1998
522.Klefbeck ym. 1988, 9.
174



jensä ja äidin uuden isäpuolen kanssa yhteisessä taloudessa. Äiti tuki poikaansa
rahallisesti ja yritti parhaansa, mutta M ei tullut toimeen isäpuolensa kanssa
mitenkään. Myös isäpuolen kaljoittelu rassasi M:ää. 

Aloittaessaan opinnot Tuomontuvalla opettaja kokosi M:n lähiverkon tärkeät
ihmiset yhteiseen palaveriin. Yhdessä M:n kanssa käytiin läpi se tuen tarve ja
mahdollisuudet mitä hän tarvitsi. Osaston omahoitaja oli M:n käytettävissä
aina tarvittaessa ja yksilöohjaaja alkoi tehdä työtä vapa-aikaan liittyvien juttu-
jen kanssa. Koulumme sosiaalityöntekijästä muodostui lämmin ja luotettava
yhteistyötaho M:n opintoihin liittyvissä asioissa. Samoin tärkeäksi voimava-
raksi M:n kohdalla muodostui talossamme toimivat Heikki (mielenterveyshoi-
taja) ja Outi (yksilöohjaaja), jotka tukivat M:n työskentelyä myös talon ulko-
puolisissa työtehtävissä. 

Myös M:n asumiseen liittyvät asiat saatiin kuntoon yhteistyössä osaston oma-
hoitajan ja Nuorten Ystävien Kintas-projektin kanssa. M:n yhteys oikeaan
isään saatiin myös pelaamaan, mutta viikonloppuvierailut tuottivat M:lle aina
pettymyksen, koska ”kännipäissään” isä lupasi ”kuun taivaalta” ja selvin päin
ei edes muistanut, mitä oli puhunut. Tästä seurasi aina M:n kohdalla syvenevä
masennus. Isä ei pystynyt muuttamaan käytöstään, vaikka siitä keskusteltiin
useasti hänen kanssaan ja aina hän kuitenkin lupasi yrittää. Ajan myötä M ei
enää halunnut mennä isänsä luo.523 

Verkostotyössä nuoren on aina oltava aina itse mukana käsiteltäessä asioita, jotka
liittyvät häneen. Tällöin nuori huomaa, että hänellä on paljon ympärillä ihmisiä,
jotka tukevat häntä eri elämäntilanteissa. Näillä ihmisillä pitää olla myös oman
virka-asemansa kautta mahdollisuus vaikuttaa juuri tämän nuoren kohdalla päätet-
täviin asioihin. Välttämättä nämä ihmiset tai auttajat eivät yksinään ole aina pysty-
neet auttamaan nuorta tai löytämään ratkaisuja. Myöskään kokonaiskuvan hahmot-
tuminen eri osapuolille ei aina selkiydy nuorille.

”… Että sinä niinku näit sen, mitä niinku minäkin näin, että M ite pittää ottaa
ehottomasti mukaan.”524

Nuorelle ei jää silloin kuvaa, että on olemassa jotain tietoa hänen asioista, mitä hän
ei itse voi tietää tai joku muu päättää hänen tietämättään asioista. Tiedon kulku ja
ymmärrys eri tilanteiden vaatimista toimenpiteistä välittyy nopeasti kaikille osa-
puolille.

523.Oppilastapaus vuodelta 1997.
524.Haastattelu vanhemmat 1998.
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Lähiverkoston tuella myös opettajan omat voimavarat kasvavat ja kiinteä
yhteys lähiverkostoon tuo uusia toimintamalleja ja -mahdollisuuksia nuorten elä-
mänhallinnan tukemiseen.

 Klefbeckin ja Odgenin525 mukaan toimivan ja hyvän viranomaisverkoston
muodostavat instituutiot, jotka osaavat tehdä yhteistyötä, ja jotka ovat identiteetis-
tään selvillä. Erilaisten instanssien tulee täydentää toisiaan siten, että ne toimivat
kokonaisvaltaisesti ja tarjoavat tukea perheelle ja ponnistelevat yhdessä saadakseen
luonnollisen verkoston toimimaan asiakkaan kohdalla.526 Myös Pohjolan mukaan
lastensuojelutyössä korostuu ulkopuolisten tahojen osaaminen ja näkemys perintei-
sen lastensuojelutyön ohella527.

Sosiaalipedagogiikan näkemyksen mukaan verkostotyölle löytyy myös vahvat
perusteet. Nuorta arjen ja elämismaailman asioita pystytään parhaiten tukemaan
vahvistamalla nuorten verkostojen yksilöllisiä, sosiaalisia ja poliittisia raken-
teita.528

6.5 Opettajan merkitys opiskelutapahtumassa

”Koulun opetustyön yhteiskunnallinen konteksti on muuttumassa entistä vaati-
vammaksi yhteiskunnassamme meneillään olevien muutoksien myötä. Koulu-
ikäisten lasten ja nuorten kotien erilaisuus ja eriarvoisuus näyttää lisääntyvän
monenlaisista syistä. Kiire ja suorituspaineet rasittavat työelämässä olevia,
samalla kun työttömyys tai huoli työn jatkumisesta tuovat aivan toisenlaisia
paineita hyvin monen koululaisen huoltajille. Vanhempien mahdollisuudet lap-
siaan tukevaan läsnäolon ovat perheissä kaventuneet. Oppilaat tuovat kotiensa
ristipaineita väistämättä mukanaan myös kouluun, jossa ne näkyvät mm.
lisääntyneenä rauhattomuutena, puutteellisena keskittymiskykynä, väsymyk-
senä, poissaoloina, masennuksena, ärtyisyytenä, toisten häirintänä ja kiusaami-
sena ja päihteiden käyttönä. Nämä lisäävät opettajan työn kuormittavuutta ja
muuttavat työn luonnetta joiltakin osilta sosiaalityön suuntaan. Opettaja kokee-
kin, että työ vaatii häneltä monenlaisia taitoja: Usein tunnen olevani sosiaali-
kasvattaja, psykologi, perheterapeutti, kuuntelija, lohduttaja, ero-
tuomari…”.529 

”Tehokas opettaminen on ennen kaikkea optimaalisten oppimismahdollisuuk-
sien luomista sekä positiivisen oppimishalun virittämistä ja säilyttämistä peda-

525.Klefbeck & Odgen 1992, 25.
526.Katso myös Uusikylä 1994, 90–92.
527.Pohjola 1999, 123.
528.Hämäläinen ja Kurki 1997, 126–127.
529.Kohonen 2000, 33.
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gogiikan keinoin. Se merkitsee myös opettajan roolin muuttumista entistä
enemmän opiskelun ohjaajaksi ja oppimisympäristöjen suunnittelijaksi… Työ-
tavoilla on tästä näkökulmasta katsottuna erittäin suuri merkitys sille, mitä ja
miten opitaan.”530

Luvussa 2.3 kuvasin laajemmalla tasolla koulun arkiproblematiikkaa ja siihen vai-
kuttavia tekijöitä. Yllä olevat suorat lainaukset Kohosen artikkelista ja opetussuun-
nitelman perusteista kuvaavat sitä suurta muutosta, mitä esimerkiksi opettajuuteen
tänä päivänä kohdistuu, mutta mikä on ollut jo arkipäivää erityisluokan opettajan
työssä vuosien ajan. Tutkijoiden mukaan koulussa perinteisesti toimivien opettajien
”jäykkä” ammatillisuus ei auta kohtaamaan yllä kuvattua oppilaiden yksilöllisyy-
den tuen tarvetta ja opiskeluympäristöön liittyviä yllättäviä tapahtumia aina riittä-
vän hyvin531.

Tänä päivänä opettajan työssä korostuu entistä painokkaammin ihmissuhdetyö,
mihin kuluu erilaisten ihmisten kohtaaminen ja tukeminen myös koulun ulkopuo-
listen tahojen kanssa. Pääosan opettajan työstä kuluu kuitenkin päivittäisessä vuo-
rovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Tämä edellyttää opettajalta tervettä itsetuntoa ja
vahvaa persoonallisuutta kohdata näitä vuorovaikutustilanteita yhdessä oppilaiden
kanssa.532 Tällöin opettajan ominaisuuksina korostuvat sisällöllinen osaaminen,
pedagoginen taitavuus, kyky huomioida yksilöitä ja ryhmiä, persoona ja aikui-
suus533.Erityisopettajan työssä korostuu erityisesti voimakas monialainen ammatil-
lisuuden vaatimus, joka näkyy vahvana erityispedagogisen, lääketieteellisen, psy-
kologisen ja pedagogisen tiedon ja teorian hallintana työskenneltäessä oppilaiden
kanssa. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa kasvatusta ja opetusta on määritelty
eri näkökulmista. Osa tutkijoista haluaa ne jyrkästi erottaa toisistaan, kun taas osa
pitää niitä täysin synonyymeinä.534 Oman kokemukseni pohjalta kasvatusta ja ope-
tusta ei voida erotella omiksi erillisiksi ilmiöiksi, koska opettajan/kasvattajan toi-
minta kohdistuu aina oppilaan koko persoonallisuuden tukemisen kautta myös tie-
topuolisen opiskelun tukemiseen. Tällöin opettajan työssä korostuu ennen kaikkea
oppilaan omaehtoisen, sisältäpäin ohjautuvan oppimisen tukeminen ja opettajalle
perinteisesti kuulunut valvova ja kontrolloiva rooli vaihtuu oppimisen ohjaajan ja
mahdollistajan rooliksi.

530.Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 10.
531.Esimerkiksi Guterman 1995; Habel et al, 1999; Jahnukainen 1997; Pietarinen 1999; Kuorelahti
2000.
532.Yrjönsuuri 1995, 47.
533.Luukkainen & Wuorinen 2002, 96.
534.Esimerkiksi Patrikainen 1997, 22; Värri 1997; Puolimatka 1995, 88.
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 Opettajan persoonallisuus on ensi arvoisen tärkeässä roolissa, kun tavataan
oppilas ensi kerran.

”Oppilas T oli käynyt ala-asteen normaalisti ja keskiarvot olivat vaihdelleet 7.2
ja 7,9 välillä. Yläasteen seitsemäs luokka oli sujunut kohtuullisesti, mutta kah-
deksannella luokalla oli tullut suuria vaikeuksia ja poissaoloja oli kertynyt 324.
Edessä oli kahdeksannen luokan kertaus. Samaan aikaan T oli heittäytynyt täy-
sin puhumattomaksi ja oleskeli hyvin paljon yksikseen ja vanhemmat eivät saa-
neet kontaktia poikaansa. Poikaa oli yritetty auttaa monin tavoin, mutta hän oli
kieltäytynyt avusta. Kuraattorin avulla saatiin poika ja äiti tulemaan tutustu-
maan Tuomontupa-luokan toimintaan. Koko tutustumisen aikana T ei sanonut
mitään, vaan äiti keskusteli ja kysyi asioita. Kerroin asiat, ikään kuin T itse olisi
kysellyt niitä. T ei halunnut istua, vaan koko ajannojasi reitensä varassa pulpet-
tiin. Kerrottuani toiminnastamme noin tunnin ajan pyysin molempia lähtemään
kanssani kahville kahvioomme. T yritti lähteä liikkeelle ja samalla ensimmäiset
sanat koko aikana tulivat hänen suustaan: ”Perkele mä en pysty kävelemään,
mulla ei jalat toimi.” Arvasin heti mistä oli kysymys ja sanoin pojalle, että minä
voin auttaa sinua ja samalla autoin pojan makuulle lattialle ja rupesin koho-
asennossa hieromaan hänen jalkaansa. Samalla kerroin T:lle, mistä tämä tällai-
nen johtui, että jalka puutui. Siitä lähtien T alkoi pikkuhiljaa myös osallistu-
maan keskusteluumme yhteisellä kahvituokiolla. T tuli myös luokalleni ja suo-
ritti meillä kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppimäärät ja on nyt ammat-
tikoulutuksessa.”535

Se, että olin T:n tapauksessa heti eri roolissa, kuin ne opettajat mihin hän oli tottu-
nut, antoi myönteisen ja selvän viestin hänelle ja pystyin omalla persoonallisella
tavalla saamaan luottamuksen puolelleni. En lähettänyt häntä terveydenhoitajalle
tai muualle, vaan pyrin itse ratkaisemaan tilanteen käyttämällä kokemustani. Täl-
löin toimin ikään kuin bricoleurina, eli henkilönä, joka ratkaisee käytännöllisiä
ongelmia käyttäen kaikkia saatavilla olevia keinoja ja välineitä välittämättä siitä,
mikä on kulloinkin tunnustetusti ns. oikea metodi.536

Koulunkäynnin mielekkyys on paljolti riippuvainen opettajasta ja siitä pedago-
gisesta ilmapiiristä, minkä hän kykenee luomaan.537 Siljander puhuu opettajan ja
oppilaan välisestä pedagogisesta suhteesta, mikä on hänen mukaansa henkitieteel-
lisen pedagogiikan ja kasvatuksen ydinkäsitteitä538. Tuomontupaluokan oppilaiden

535.Oppilastapaus 1997.
536.Levi-Srauss, C. 1996. Katso myös Harjunen 2002, 19.
537.Esimerkikisi van Mannen 1993, 30, 72-77, 86-87; Haavio1969 puhuvat laajasti pedagogisesta suh-
teesta opettajan ja lapsen välillä, mikä pitää sisällään pedagogisen rakkauden, välittämisen ja tahdikkuu-
den.
538.Siljander 1995a, 47–48,64; Siljander 2002, 76–78. Laajemmin Siljander kuvailee tätä pedagogista
suhdetta Nohlin tulkinnan kautta tutkimuksessaan 1987, 92–98.
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aikaisemmat koulukokemukset kohdistuvat paljolti siihen, että he eivät tulleet toi-
meen opettajien kanssa.

”…T: Minkälaista aikaisempi koulunkäynti oli? H: Huonua, en käynyt koulua
ollenkaan…En tykännyt opettajista…H: … ja se niinku opetti ja mää en älynny
ja kyssyin miten tämä meni, niin se aina hermostu…539

Esimerkiksi Korpisen ja Henderson & Bibensin tutkimukset painottavat opettajan
merkitystä ja suhdetta oppilaisiin luokkatilanteissa. Edellä mainittujen tutkijoiden
mukaan opettaja on aina avainasemassa luokan ilmapiirin muodostajana.540 Mie-
lestäni hyvä opettaja ei vaadi itseltään eikä oppilailtaan täydellisyyttä, vaan inhimil-
linen ja johdonmukainen käytös ovat luonnollinen osa hänen persoonaansa. Rehel-
lisesti tunteitaan ilmaiseva ja sydämellään työtä tekevä opettaja saavuttaa oppilait-
tensa luottamuksen ja kunnioituksen. On tärkeää, että opettaja ei yritä olla muuta
kuin on. 

”Tuvalle tulevat nuoret ovat aivan hukassa omassa elämässään. He ovat petet-
tyjen lupausten ihmisiä, erittäin heikolla itsetunnolla varustettuina. Koulukiel-
teisyys ja opettajaviha ovat heidän päällimmäiset tunteensa sanasta
koulu…”541

Tällöin myös oppilaat hyväksyvät myös opettajan tunteenpurkaukset ja jopa vihas-
tumiset, silloin kun ne koetaan oikeutetuksi. Opettajan kyky asettaa omat tietonsa,
taitonsa ja tunteensa käytettäväksi oppimistilanteissa luo miellyttävän ja vuorovai-
kutusta edistävän opiskeluympäristön.542 Siljanderin543 mukaan tällaisessa peda-
gogisessa suhteessa toteutuu aina osa kasvatettavan ja kasvattajan persoonallista
elämää. 

”… Pienin askelin näitä aletaan lukukauden alussa työstämään reaalipedago-
gisin menetelmin. Tämä näkyy jo keväällä luottamuksena opettajiin ja parem-
pana asenteena ja motivaationa ja oman vastuun ottamisena…544

Pedagogiseen suhteeseen, joka on aina sivistyssuhde, sisältyy pedagoginen rakkaus
ja tahdikkuus. Pedagoginen auktoriteettiasema edellyttää tahtoa ja kykyä nähdä
kasvatettavan todellisuus ja ideaalit. Esimerkiksi Nohl korosti sitä, että pedagogi-

539.Haastattelu oppilaat 1994. Vertaa myös Blumberg & Blumberg 1994.
540.Korpinen 1989, 1990; Henderson & Bibens 1970, 98,102.
541.Haastattelu opettaja 1999. 
542.Vrt. myös Koro 1992, 1993.
543.Siljander 1987, 101–103.
544.Haastattelu opettaja 1999.
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seen rakkauteen ja luottamukseen perustuva auktoriteetti ei ole kasvattajan valtaa
yli kasvatettavien tahdon eikä kasvatettavien kunnioitus perustu pelon ilmapii-
rille545.

”… eräs näkyvämpiä toimintatapoja varsinkin alussa oli nuorten tiukkasävyi-
nen pysäyttäminen esim. huonosta käyttäytymisestä. Opettajilla oli mielestäni
selkeät ja yhteneväiset säännöt ja rajat. Suhtautuminen oppilaisiin oli lujaa ja
jämäkkää, toisaalta he käyttivät myös huumoria ja antoivat myönteistä palau-
tetta hyvästä suoriutumisesta. Harjoittelun alussa ajattelin molempien mies-
opettajien olevan aika ”tiukan oloisia”, mutta havaitsin oppilaiden tuntevansa
olonsa turvalliseksi selkeillä pelisäännöillä. Ymmärsin myös jossain vaiheessa
sen, miten tärkeä on pysäyttää nuori viimeistään tässä vaiheessa, opettaa
hänelle yhteiskuntaan ja elämään liittyviä pelisääntöjä.546

 Työssään nuorten kanssa opettaja tarvitsee käytännön auktoriteettia, eli kykyä
luoda sellaiset olosuhteet luokassa, että työskentely sujuu ja opettajan määräyksiä
ja ohjeita noudatetaan. Varsinkin alussa auktoriteetti toimii opetuksen ulkoisena
apuna, joka luo mahdollisuuden opetuksen sisäisen osuuden toteutumiselle.547

 ”T: Minkälainen paikka se oli käydä koulua? I: Se oli toisaalta vappaampaa
se koulunkäynti ja toisaalta sitte ehkä oli tavallaan ankarampaa. T: Minkälai-
sissa asioissa ankarampaa? I: Siinä just että poissaolot ja nämä, niitä ei päässy
sillain tulemaan. Piettiin kuria siitä, että ei tyhjäntakia olla pois…. En usko,
että ois tullu käytyä tuotakaan koulua, jos ei ois pietty kuria.

T: Sit sää tulit tänne Tuomontupaluokkaan. Miltä sinusta on tuntunut täällä
opiskelu kun vertaat nyt aikaisempia paikkoja, missä olet opiskellut?J: Muka-
valta. T: Mikä siinä on ollut mukavaa? H6: No, en minä tiijä. Kaikki opettajat
ja kaikki. T: Onko ne suhtautunut sinuun eri tavalla?J: Toimeen on tullu aina-
kin.

T: No, kuinka tärkeänä näät tämmöisessä toiminnassa opettajan persoonalli-
suuden, onko sillä merkitystä? K: On sillä merkitystä, että ei siellä vaan vaka-
vana istu tunnilla koko ajan. Niin ei siitä tulis yhtään mitään. T: Miten sä oot
kokenut sen, että kuitenkin meki tässä on jouvuttu monta kertaa sellaisia tiuk-
koja juttuja tekemään sunki kohalla… kun on jouvuttu puuttumaan vapaa-ajan
asioihin ja näihin?K: On se ollu auttava asia, on se ollu.”548

545.Nohl 1949, 138-139.
546.Opetusharjoittelijan raportti 1998.
547.Steuel & Spiecker 2000, 329–332. 
548.Haastattelu oppilaat 1997–1998.
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Yllä olevat katkelmat korostavat opettajan ammatillisuudessa (pedagogisessa suh-
teessa) hyvää kykyä huomata ja kohdata yksilö ja ryhmä, sekä oman persoonan
välityksellä tuoda aikuisen nälkään puuttuvia elementtejä nuorten kasvun tukemi-
sessa.549Myös vanhempien mielestä opettajan persoonallisuus on tärkeässä ase-
massa oppilaiden koulunkäynnin kokonaisvaltaisessa tukemisessa. 

”T: Mitenkä näät opettajan persoonallisuuden, onko sillä merkitystä V2: Sillä
on suuri merkitys. Jos on semmoinen opettaja, joka ei niinku sovi siihen ja joka
ei oo yhtään motivoitunut niin ei se toimi. Kantava voima on opettaja. V2:… Ja
sitte jos persoonaa ajattelee niin minusta kait siinä alusta pittäin tuli selväksi
hirviän jämäkkä persoona ja tuota tuntu kuitenki, että seei oo ainoastaan
jämäkkyyttä, vaan että sä oot niin paljon tuiskannu näitten nuorten kanssa ja
ajatellu miten se homma vois mennä…kyllä me luotettiin.” 550 

Opettajan persoonan merkitys on noussut esille monissa erityispedagogisissa tutki-
muksissa.551 Opettaja on ennen kaikkea ihminen, joka toimii omana persoonana
siitä huolimatta, että hän toimii samalla myös ammattiroolissa. Esimerkiksi Banne-
rin ja Cannonin mukaan vaikka opettajan pedagoginen eksperttiys ja tekninen ope-
tusmenetelmiin liittyvät tiedot ja taidot ovat tärkeitä, on muistettava kuitenkin, että
opetus on luova tapahtuma, jota aina muovaa opettajaan liittyvät persoonalliset ele-
mentit, kuten into, mielikuvitus tai luonne. Se, millainen opettaja/kasvattaja on per-
soonana, on tärkeä merkitys oppimiselle; opettaja/kasvattaja ei ole mikään ulko-
puolinen, jota nuori esimerkiksi jäljittelee. Opettaja/kasvattaja on aina konkreetti-
sella tavalla nuoren elämäntilanteen, situaation osa, eli hän on osa kokonaisuudesta,
joka on tuo nuori ja joka myös ”värittää” tuota kokonaisuutta.552 Opettajan on hal-
littava omaan tiedonalansa siten, että hän voi ajatella itsenäisesti ja ohjata nuorta
tiedon haltuunotossa. Tärkeäksi opettajan tehtäväksi muodostuukin nuorten ohjaus
löytämään uusia itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia ja auttaa heitä omaksumaan
uutta tietoa suhteessa omiin aikaisempiin kokemuksiinsa. Opettajan auktoriteettiin
liittyy aina moraalinen komponentti, joka perustuu vastavuoroisuuteen ja molem-
minpuoliseen kunnioitukseen.553 Hansenin mukaan opettajan työn moraalisuus on
sen käytännössä. Opettaminen merkitsee oppilaista huolehtimista, heille puhumista
ja kuuntelemista, tosissaan ja vakavasti, oppilaiden vahvuuksien ja heikkouksien
tunnistamista sekä toimimista vahvuuksien tukemiseksi ja heikkouksien voittami-

549.Katso myös Ström 2001, 128; Meriläinen 1998, 249.
550.Haastattelu vanhemmat 1998.
551.Kuorelahti 2000, Jahnukainen 2001a, Haapaniemi 2003.
552.Lehtovaara 1992, 122–123.
553.Banner & Cannon 1997, 3-13; Ks. myös Kosunen 1994, 69–75; Vrt. myös Huusko & Pietarinen
1999, 60.
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seksi.554Kasvatuksessa ja opetuksessa opettajalla pitäisi olla oppilaille välitettä-
vänä jotain sellaista ymmärrystä, viisautta ja tietoa, joka tekee vaikutuksen oppilaa-
seen. Opettajan auktoriteetin takana on koko hänen ihmis- ja oppimiskäsityksensä,
itse asiassa koko hänen oma historiansa.555 Monet tutkijat käsittelevät tutkimuksis-
saan hyvin laajasti pedagogista auktoriteettisuhdetta ja sen syntymistä556. Olen-
naista pedagogisen auktoriteettisuhteessa on Meren mukaan opettajan ja oppilaan
välinen avoin vuorovaikutus ja luottamus toisiinsa, oppilaan saamat myönteiset
kokemukset, läheisyys ja turvallisuus opettamis- ja opiskeluilmapiirissä sekä oppi-
laiden osallisuuden ja aktiivisuuden korostaminen557.

”… T: Mitkä sun mielestä on ne tekijät, kun oppilaat ovat entisen 500 poissa-
olotunnin jälkeen keväällä olleet poissa vain 50–80 tuntia? HO: Ainakin Tuo-
montuvassa on persoona, joka on vaikuttanut…että kyllä tämmöisessä sen
opettajan persoonallisuus on hirveän ratkaiseva. Eli sen täytyy olla jotenkin
niinkö sisäistänyt se ajatus, että näitten nuortenki kanssa voijaan tehä jota-
kin…Ja sen täytyy tietää paljon niistä nuorista ja tavallaan mun mielestä niin
olla myös sitten niinkö kauheen jämptinä niitten asioitten takana, että vaatia
myös se ettei voi lasketella läpi sormien. Mutta sit on tää, että se teoria ja käy-
tännön juttu… eli osata opetussuunnitelmasta ottaa ne ydinkohat niistä asi-
oista… ottaa vaan se punainen lanka…”558

Opettajan tärkeänä tehtävänä on luoda sellainen humaani opiskeluilmapiiri, jossa
oppilaat tuntevat olevansa hyväksyttyjä mielipiteineen, ja missä yhdessä pohditaan
ratkaisuja ongelmiin.Opettajan kyky asettaa omat tietonsa, taitonsa ja tunteensa
käytettäväksi luo edellytyksen keskinäiselle luottamuksen synnylle ja oppilaiden
itseohjautuvuutta tukevalle ilmapiirille oppimistilanteissa. Opettajan on oltava itse
esimerkkinä ja empaattisesti innostunut työstään ja alati kehitettävä itseään siinä.
Sosiaalipedagogisessa keskustelussa opettajan työtä voidaan mielestäni verrata
innostajan tehtäviin, jolloin innostaminen on perusolemukseltaan aina osallistuvaa
pedagogiikkaa.

”… Kukaan ei ole koskaan niin innostuneesti ja perusteellisesti korostanut
jakertonut koulun merkityksestä meidän elämässä, totesi oppilas Xpuhues-
samme luokkatilanteessa opiskeluun tärkeydestä vuonna 1997.”559

554.Hansen 1998.
555.Harjunen 2002, 19. Katso myös sivut 10–11.
556.Van Manen 1993; Wilson 1995; Jackson 1990; Vikainen 1984; Meri 1998; Harjunen 2002.
557.Meri 1998, 47.
558.Haastattelut opinto-ohjaaja 1998.
559.Opettajan oma muisto 1997.
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Innostavaa työotetta voidaan kuvata monesta eri perspektiivistä, ja sitä voidaan luo-
kitella monin eri tavoin. Esim. Quintana560 on pitänyt sosiokulttuurista innosta-
mista vain yhtenä innostamisen lajina, tämän lisäksi on olemassa mm. sosiaalista,
kulttuurista ja yksilöllistä innostamista sekä nuoruuden ja lapsuuden innostamista.
Hämäläisen & Kurjen561 mukaan luonteenomaista innostamiselle on kuitenkin se,
että se on tapa elähdyttää ihmisen herkistymisen ja itsetoteutuksen prosessia. Se
herättää ihmisten tietoisuutta, organisoi ihmisiä ja saa heidät liikkeelle. Innostami-
nen suuntautuu sosiaalisen kommunikaation edistämiseen, nuorten välisen tasaver-
taisen subjekti-subjektisuhteen kehittämiseen ja yhteiskunnan muutoksiin siten,
että myös nuoret kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi sekä omassa että yhteisöjensä
kehityksessä. Sen keskeisiä tavoitteita on, että nuoret tulevat tietoisiksi historialli-
sesta roolistaan yhteisössään, yhteiskunnassaan ja maailmassa.562 

Innostamisella on useita yleisiä kasvatuksellisia päämääriä. Ensinnäkin sillä
pyritään antamaan jokaiselle ihmiselle mahdollisuus löytää itsensä ja osallistua täy-
desti ryhmänsä ja yhteisönsä elämään. Sen avulla tavoitellaan pysyvää elämänlaa-
dun parantamista. Lisäksi innostamisella pyritään sellaisten ihmissuhteiden synty-
miseen, joissa kunnioitetaan jokaista ja hyväksytään jokaisen tausta. 563

Opettajan tehtävänä on aina toimia innostajana, joka auttaa nuoria kasvamaan
kykeneviksi ottamaan aktiivisesti osaa omaan kehitykseen ja siihen ympäristöön,
jossa he elävät. Opettaja toimii innostajana sekä auttaa aikaansaamaan prosesseja,
joiden toteuttajina ovat nuoret itse.564

Monet tutkimukset ovat pitäneet hyvän innostajan peruspiirteinä erityisesti
itsetuntemusta ja kehittymistä sitä kautta kohti psyykkistä kypsyyttä. Itsetuntemus
ja psyykkinen kypsyys mahdollistavat erilaisten ongelmien kohtaamisen, joita
innostaminen tuo tullessaan. Innostajan tulisi olla myös kypsä sekä älyltään että
tunne-elämältään. Hänellä tulisi olla kykyä analysoida nopeasti sekä syitä että seu-
rauksia eri tilanteissa, selkeä tietoisuus omien havaintojen ja ajatusten suhteellisuu-
desta ja kykyä ilman pelkoa ilmaista omia tunteitaan tilanteissa, jolloin ilmaisu
osaltaan auttaa ryhmän dynamiikkaa. Hyvä innostaja on avoin ja kärsivällinen.
Hänen tulisi luottaa ryhmän ja sen jäsenten ominaisuuksiin ja kykyihin ratkaista itse
omat ongelmansa ja kehittyä eteenpäin. Lisäksi innostajan olisi osattava solmia

560.Quintana, Hämäläisen ja Kurjen 1997, 200 mukaan.
561.Hämäläinen ja Kurki 1997, 201–202.
562.Katso myös Hannula 2000, 2.
563.Vrt. motivaation syntyminen pedagogiikassa esim. Ruohotie (1998, 50-61.) ja Rauste von Wright
ym. (2003, 56-59.)
564.Vrt. Hämäläinen ja Kurki 1997, 230.
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autenttisia ja toimivia ihmissuhteita, ja kommunikoida näissä suhteissa, ja asettua
ikään kuin palvelemaan toisia ihmisiä.565 

Henkilökohtaiset ominaisuudet eivät kuitenkaan itsessään innostamiseen riitä.
Mm. Ander-Egg ja Guintana566ovat katsoneet innostajan tarvitsevan monipuolista
tieteellis-teknistä pätevyyttä. Innostaja tarvitsee teoreettista pohjaa ja paljon tek-
nistä osaamista, esim. ryhmädynamiikan ja kommunikaatiotekniikkojen tunte-
mista. Lisäksi hän tarvitsee mm. tilanteesta riippuen erilaisia erityiskykyjä567, avai-
mia todellisuuden ymmärtämiseksi, tietoja nykyajan suurista ongelmista ja toisaalta
yhteisöjen erityisongelmista. Pystyäkseen suoriutumaan näistä tehtävistä, innostaja
tarvitsee jatkuvaa kouluttautumista.

Yksi reaalipedagogisen toiminnan tärkeä voimavara on opettajan/innostajan
persoona ja ammattitaito. Opettajalla/innostajalla tulee olla erialaisia näkemyksiä
opetustyön olemuksesta ja oppimisen kehittämisestä. Opettajan ratkaisut tulee aina
perustua pedagogiseen ajatteluun. Tämä ajattelu muovautuu pitkän ammatillisen
kasvun ja itsetuntemuksen myötä opettajalle. Vaikeuksissa olevat nuoret tarvitsevat
nyt – ja heti ratkaisuja ongelmiinsa ja silloin opettajan ”bricoleuriset”568 kyvyt ovat
ensi arvoisen tärkeitä. Myös huumori ja rohkeus oman persoonan käyttöön eri vuo-
rovaikutustilanteissa korostuvat. Opettajan-erityisopettajankaan pätevyys ei tee siis
kenestäkään täydellistä opettajaa ellei siihen yhdisty refleksiivistä herkkyyttä arvi-
oida omia työkäytänteitä ja sen kautta alati kehittää omaa työtään.569 Jos opettaja/
innostaja suhtautuu työhönsä edellä kuvatulla tavalla, merkitsee se aina asiantunti-
juuden kasvua, sekä henkistä vahvistumista. Tällöin myös opettaja jaksaa työssään
ja opettajan koko toiminta tukee oppilaiden opiskelua ja psykososiaalista kehitystä
kohti parempaa elämänhallintaa. Opettajan/innostajan kyvyt tulevat esille osaami-
sen toiminnallisuutena ja oppimisen ja kasvun ohjaamisen monimuotoisena toteut-
tamisena, mikä antaa nuorille valinnanvapautta ja auttaa nuoria myös itse toimi-
maan oman sisäisen todellisuuden rakentajana. Tällöin voimme puhua opettajan
kyvystä hyvään opetukseen, jonka pohjan muodostaa lämmin pedagoginen aukto-
riteettisuhde oppilaisiinsa570. Kuten professori Kari Tuunainen seuraavassa toteaa:

565.Ks. ibid. 231–233.
566.Ks. Hämäläinen ja Kurki 1997, 234.
567.Esim. ratkaisukeskeinen keskustelu.
568.Heikkisen (2000, 11.) mukaan Bricoleur on henkilö, joka ratkaisee käytännöllisiä ongelmia käyttäen
kaikkia saatavissa olevia materiaaleja ja työkaluja välittämättä siitä, mikä olisi teknisesti ”oikea” metodi.
Hän pyrkii ratkaisemaan työhön liittyviä kysymyksiä innovatiivisesti ja ongelmakeskeisesti.
569.Katso myös Copeland et al. 1993, 348–352; Breiter & Scardamalia 1993, 160 ja Ojanen 1993, 129.
570.Vrt. Haberman 1997, 289–291.;Vikainen 1984, 61.
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”Hyvän erityiskasvattajan tulee samaan aikaan olla sekä kova että pehmeä:
tarvittavan tiukka ja johdonmukainen ilman vauhkoontumista pelkkään myötä-
tuntoon. Jos koulussa erityisopettaja yrittää pitää erityistukea tarvitsevan lap-
sen puolta työyhteisössään ja samalla yhteyttä perheeseen, on todennäköistä,
että hän kohtaa myös perheen suunnasta joskus ankaraa kritiikkiä. Huono
ammattilainen loukkaantuu, todellinen hyvin koulutettu ja persoonallisuudel-
taan riittävän vahva ymmärtää sen osaksi tehtäväänsä. Eräs kollegani hyväk-
syi analyysini, mutta totesi, että parempi sanapari voisi olla luja ja lämmin.
Tarjoan tätä kaikille kasvattajille, ehkäpä muillekin.” 571

6.6 Perhe

Tässä luvussa käyn laajemmin läpi perheeseen liittyvää problematiikkaa ja perhe-
rakenteeseen ja sen muuttumiseen vaikuttavia tekijöitä yleisen tutkimuksen ja
omien kokemusten kautta. Tämä auttaa lukijaa ymmärtämään miksi oli tärkeää
käynnistää ohjaava perhetyö yhdeksi oppilaiden tukimuodoksi reaalipedagogisessa
toimintaprosessissa.

6.6.1 Perheen toimintakyky nuoren elämässä

Nuoren kasvua ja kehitystä määrittäviä tekijöitä kutsutaan kasvuoloiksi. Keskeisin
nuoren kasvua ohjaava tekijä on perhe. Perhe on avainasemassa lapsuusiän sosiali-
saatiossa johtuen sen piirissä vietetyn ajan pituudesta ja intensiivisyydestä. Per-
heestä on muodostunut nyky-yhteiskunnassa yksilöiden yksi tärkeimmistä tuen,
läheisyyden, yhteenkuuluvuuden ja sääntelyn lähteistä ja se on myös keskeinen
kiinnekohta yhteiskuntaan.572 Perheen sisäiset ja ulkoiset kasvuolot muovaavat sen
perustan, missä nuoren persoonallisuus kehittyy. Hämäläinen573 korostaa etenkin
perheen vuorovaikutustaitojen, vanhempien kasvatusmenetelmien ja vanhempien
kyvyn ratkaista keskinäisiä erimielisyyksiään merkityksellisenä kasvuoloja mää-
räävänä tekijänä. 

Jokaiselle nuorelle ja aikuiselle kodin pitäisi olla paikka, missä voi tuntea ole-
vansa turvassa ja kotona on hyvä olla. Valitettavasti näin ei aina ole!...Kotona
oli riitaa kaikesta; rahasta, kotiintuloajoista, tupakanpoltosta, koulunkäynnistä.
Viimeinen pisara minulle oli aina veljeni kiinni käyminen ja hakkaaminen...
Äiti ei voinut veljelleni ja minulle mitään. Aloin viettämään entistä vähemmän

571.Eremitus professori Kari Tuunaisen jäähyväisluento Joensuun yliopistolla 19.4.2001.
572.Rönkä 1992, 14, 26.
573.Hämäläinen 1992, 34–35.
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aikaa kotona, ja olin jopa viikkoja teillä tietymättömillä. Tullessani kotiin en
puhunut pitkiin aikoihin kenellekään mitään. Kodistani tuli minulle paikka,
jossa kävin vain kun oli esimerkiksi haettava lisää kamoja reissuihin. Lohdu-
tusta hain ja sain kavereilta, joilla riitti tupakkaa ja viinaa. Olutpullo oli tupakan
ohella jatkuvasti kädessäni... Aika kului milloin missäkin ja aamuisin herätes-
säni en tiennyt missä olin ja kenen kanssa... 

Näin kuvasi eräs oppilaani perhetilannetta aineessaan. Kuvaus toimii hyvin tyypil-
lisenä esimerkkinä kohtaamieni nuorten elämässä. Kuvaus kertoo mielestäni kaksi
tärkeää asiaa. Ensimmäinen on nykynuoren vaikea kasvuprosessi kohti aikuisuutta,
missä nuoruus modernissa yhteiskunnassa on tullut aiempaa erilliseksi ja itsenäi-
semmäksi. Toinen on perinteisen perherakenteen muuttuminen. Tämän muutoksen
myötä vanhempien tai toisen vanhemman kasvatuskyky on heikentynyt perheen
kohdatessa kriisitilanteita. Vanhemmuus ja koti vaikuttavat lasten kasvuun niin
hyvässä kuin pahassa. Perhetausta muovaa keskeisesti nuorten koulutusta, perhekä-
sitystä, arvomaailmaa ja tulevaisuutta koskevia odotuksia.574 Lapsi ja nuori saavat
perheestä malleja ongelmien ratkaisuun asenteiden ja arvojen muodostumiseen
sekä vahvistavaa tai heikentävää palautetta, joka vaikuttaa hänen minäkuvansa
muotoutumiseen575. Voitaneen olettaa, että lapsen ensimmäisenä noin kymmenenä
elinvuotena perhe toimii useimmalle lapselle sosiaalisena viiteryhmänä ja välittä-
jänä lapsen ja ulkoisen maailman välillä. Varhaislapsuuden kokemuksilla ja van-
hempien asenteella koulunkäyntiin on hyvin tärkeä merkitys nuorten persoonalli-
suuden muotoutumiseen. Kokemusten myönteisyys tai kielteisyys yleensä heijas-
tuu nuoren persoonallisuuden olemuksessa ja nuoren toimintakyvyssä.576 Lasten ja
nuorten toimintaympäristöt ovat muuttuneet esimerkiksi oman lapsuuteni ajan
ympäristöistä nopeasti. Suurin osa nykyajan nuorista ei koskaan ole asunut maalla,
vaan kaupunkimainen elinympäristö on heille syntymästä saakka tuttu. Nuorilla on
mahdollisuus kuluttamiseen ja oman rahan käyttöön, mikä ilmenee nuorisokulttuu-
rin ja kaupallisuuden hyväksymisenä osana elämää. Sähköisten viestimien globaali
samanaikaisuus on osa tämän päivän nuorten elämää. Myöskään sijoittuminen työ-
elämään koulutuksen kautta ei ole itsestään selvyys tämän ajan nuorille.577 Nyky-
ään perhettä on monimuotoisuudessaan vaikea määritellä. Väestöliitto määrittelee
perheen kahden aikuisen eri sukupuolta olevan henkilön yhteiselämän muodoksi,

574.KDYK 1993, Sihvolan 1994, 44 mukaan.
575.Rosenberg 1965; Kalter et al. 1989; Rönkä 1992.
576.Helne & Karisto 1992, 5-17, 523–524; Huovinen 1996, 8; Jyrkämä 1986, 39–45; Komi 1998, 37–
39; Lehtinen 1997, 29; Mäki-Kulmala 1994, 125; Opetusministeriön työryhmän muistio 1997: 29, 3;
Peltonen & Ruohotie 1992, 90–94.
577.Ks. Aittola 1998, 172.
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jonka tarkoituksena on tasa-arvoiseen kumppanuuteen nojautuen tuottaa tyydytystä
ja mahdollisuuksia yksilöiden persoonalliseen kasvuun, synnyttää ja kasvattaa lap-
sia ja luoda näille turvalliset ja terveelliset kasvuedellytykset sekä perustan sosiaa-
listumiskehitykselle.578 Tällöin perheen olennaiseksi tehtäväksi muodostuu579: 

– hoidon ja huolenpidon järjestäminen lapsille
– lasten käyttäytymisen ja säätelyn ja ohjaaminen
– fyysisen ja psyykkisen tietojen ja taitojen opettaminen 
– valmiuksien antaminen vuorovaikutuksen kehittymiselle
– lasten itsetuntemuksen tukeminen 

Tänä päivänä perheen määrittely poikkeaa edellä esitetystä siinä muodossa, että
1.3.2002 lähtien myös samaa sukupuolta olevat ovat voineet rekisteröidä parisuh-
teensa.580

Tarkka perheen määrittely saattaa tuntua lukijasta turhalta, sillä kaikilla meillä
on oma käsityksemme perheestä jo oman kokemusmaailman välittämänä. 

Arkipäivän työssäni olen usein kohdannut seuraavia ongelmia määritellessäni
oppilaan perhetaustaa:

– kerro minkälainen koti sulla on!
– siellä on emäntäja sen kaveri ja...
– onko sulla siskoja tai veljiä?
– on mulla... 
– kumpia?
– kolome veliä ja yksi sisko... tai oikeastaan vain yksi on mun oikea sisko.
– muut on niinku velipuolia ku niillä on eri isä... tai kahella on sama.. Se

emännän kaveri, ja vanhin on emännän ensimmäisestä avioliitosta...581 

Kuvaillessaan kotiaan tyttöoppilas kirjoitti aineessaan: 

Nimeni on M. Asun Oulussa. Asun kerrostalossa äitini ja pikkuveljeni kanssa.
Isäni asuu keskustassa uuden vaimonsa ja kahden pojan ja yhden tytön kanssa.
Minulla on kolme pikkuveljeä ja yksi pikkusisko...

578.Reuna 1997, 7.
579.Radge-Yarrow 1990; Kauffman 1997, 221.
580.http://stafin.stat.fi/11.11.2006
581.Tuomontuvan oppilashaastattelu 1997.
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Eräs poika kuvasi aineessaan perhettään seuraavasti: 

Mä oon H ja mä oon 16- vuotta vanha. Mä asun x:lla. Joo on mulla 3 pikkuve-
liä, 2 siskoa ja toinen ei asu meillä, se niinku assuu isännän kanssa jossaki. On
mulla äiti ja isäpuoli ja niitten kans eläminen on täyttä tuskaa...

Edellä oppilaitteni kuvaukset perheistään osoittavat, että perhe ei kaikille perheen-
jäsenille suinkaan tarkoita sama asiaa ja että perhettä voidaan määritellä hyvin eri-
laisista perspektiiveistä. Varsinkin uusperheessä nämä tulkinnat perheestä saattavat
vaihdella huomattavasti. Puhuttaessa uusperheestä näkökulma on perinteisesti ollut
aikuisten uudessa perheessä, ei lasten usein fyysiset perherajat ylittävässä per-
heessä.

Perheen hahmottaminen oppilaiden kuvausten perusteella ei siis ole aivan
helppo asia tänä päivänä. Suomessa oli vuonna 1995 tilastojen mukaan 1 382 970
perhettä. Lapsiperheiden osuus tuosta määrästä oli 46 %.Avopareja oli 12 % kai-
kista lapsiperheistä ja yksinhuoltajaperheitä oli kaikista lapsiperheistä 17 %. Enem-
mistö yksinhuoltajista oli naisia (15 %). Vuonna 1995 Oulun käräjäoikeudessa oli
818 erohakemusta, joista eroon päättyi 355 hakemusta.582 Vuoden 1995 lopussa
Oulussa asuikin 2775 yksinhuoltajaperhettä, joihin kuului alle 18-vuotiaita lapsia.
Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä olikin muuta maata korkeampi eli
19,5 %.583 Samanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös muualla Euroopassa.
Skandinaviassa ja Englannissa noin 40–50 % avioliitoista päätyy eroon584. 

Suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa myös käsitys perheeksi hyväksytystä
kokonaisuudesta muuttuu koko ajan. Monet uudenlaiset kombinaatiot ovat tulleet
hyväksytyksi, kuten uusperhe.585 Vakaasta ja jopa autoritaarisesta porvarillis-pat-
riarkaalisesta perhemuodosta on siirrytty moderniin ydinperheeseen ja sen nopeasti
vaihtuviin ihmissuhteisiin586.Hermansonin587mukaan yhä suurempi osuus lapsista
asuu avoperheissä, joissa vanhemmat eroavat jopa neljä kertaa useammin kuin
avioliitossa olevat. Avioerojen myötä on syntynyt kokonaan uusia sosiaalisia muo-
toja: isäpuolia, äitipuolia, lapsipuolia, sisarpuolia, sisar- ja velipuolia588. Vuonna
2001 tällaisten perheiden määrä oli noin prosentin luokkaa kaikista 50 000 uusper-
heestä589

582.Litmalan (2003, 36.) mukaan Suomessa tehdään keskimäärin vuosittain 18 500 erohakemusta, joista
noin 14 000 päätyy eroon.
583.Oikeustilastollinen vuosikirja 1996, Lämsän 1998 mukaan.
584.Eurostat 1997, Tulisalo 1999, 8.
585.Tilastokeskus 1996, 7, 11–12; Litmala 2003,15–17.
586.Hautamäki 1997, 56; katso myös Kajava 1997, 22–25; Jallinoja 1997.
587.Hermanson 1998.
588.Antikainen 1998, 152.
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Eräs äiti kertoi haastattelussaan avioliitostaan seuraavaa: 

“Kuule 1982 tultiin takaisin X:sta. Mää sain ikäänku tarpeeksi siitä meijän elä-
mästä, että mää tein niinku sellase kertaratkasun. Mää jätin sen miehen sinne
ja koko asunnon ja huushollin ja sitten tulin tänne ja sain asunnon ja sitten mää
sain työpaikanki silloin ja sitte tää mies tuli tänne. Me mentiin uuvestaan
yhteen ja tuota noin sitte me tehtiin tää toinen lapsi. Ja sitte me kohta erottiin
uuvestaan ja viimeisen kerran... Mää luulen että tyttö ei saanut koskaa
issäänsä sellaista normaalia suhdetta.. Nyt mulla on uusi kaverija sen kaks
lasta assuu myös meillä, mut mun lapset ei tuu sen kanssa oikein toimeen..”590

Taanilan591 tutkimusten mukaan riskialttiiksi tilanteeksi eron kokeneilla lapsilla
muodostuu tilanne, jolloin äiti alkaa etsiä uutta puolisoa tai partneria itselleen. Jois-
sakin tilanteissa lapsella voi olla peräjälkeen useampiakin isäehdokkaita, jotka vie-
vät äidin huomion lapsesta muualle. Tällöin lapsi helposti oirehtii pahaa oloaan
käyttäytymisellään.

”… Meijän äitin kanssa on nykyään ihan hyvät välit. Mutta sen äitin poikaka-
verin M:n. Sen kanssa en oo ikinä ollu missään väleissä. Se on mua kolme
vuotta vanhempi…”

Perhe on edelleen yksi keskeisimpiä instituutioita yhteiskunnassamme. Se on säi-
lyttävä, uusintava ja sosiaalistava instituutio. Nuoret viettävät kodin ja tovereiden
vaikutuspiirissä 87 % valveillaoloajastaan592.Perhe vaikuttaa voimakkaasti nuoren
kasvuun ja kehitykseen. Tätä kautta perhe vaikuttaa myös nuoren sisäisen elämän-
hallinnan tunteeseen. 

Perherakenteeseen liittyvät tekijät – perheen lapsiluku, perheen eheys, materi-
aaliset olosuhteet jne. muodostavat eri tutkijoiden mukaan tärkeän merkityksen lap-
sen sosiaalisessa kehityksessä ja minäkuvan muodostumisessa593. Kauffmanin594

mukaan perheen kokoonpano voi vaikuttaa lasten käytökseen, mutta tärkeämpään
asemaan nousee perheen sisäinen toimintakyky. 

“Minun perheessä on paljon lapsia. Koulukeskittyminen oli vaikeaa ennen, kun
ei voinut mennä hyvin, koska en päässyt koskaan aikaisin nukkumaa, kun muut
mölisivät niin pitkään. Ja meillä oli joskus perheessä aika kovia riitoja, mutta

589.Litmala 2003, 81.
590.Haastattelu vanhemmat 1998.
591.Taanila 1999, 26.
592.Wallenberg 1987, 15-21.
593.Vrt. Rauhala 1991, Coopersmith 1967, Aho 1987.
594.Kauffman 1997, 221.
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niitä ei kovin hyvin selvitetty.” Näin kuvasi eräs oppilaani perhetilannettaan
1997.

Perhe-elämän pitäisi edelleen muodostaa rakastavien ihmissuhteiden satama hyöty-
ajattelun leimaamassa maailmassa, sen pitäisi kompensoida työelämän aiheuttamat
mielipahat sekä mahdollistaa työn aiheuttamien ristiriitojen laukaiseminen.595 Rau-
hala596on todennut avioerojen liepeillä esiintyvän paljon hätää, puutetta ja katke-
ruutta, joka voi vaikuttaa ihmisen elämään hyvinkin kauan. Avioero voi aiheuttaa
monia stressaavia kokemuksia: asumisolosuhteet muuttuvat usein, taloudellinen
tilanne vaikeutuu, tunne-elämän ongelmat lisääntyvät597. Kauffmanin598 mukaan
avioero on traumaattinen kokemus vanhemmille, lapsille ja myös muille sukulai-
sille ja ystäville. Myös Taanila ja Tulisalo599 ovat tutkimuksissaan havainneet ero-
prosessin koskettavan lapsia pitkään, ja joillekin lapsista aiheutuvan eron myötä
psyykkisiä ongelmia. Avioerossa lapset menettävät perherakenteen, joka on heidän
kehityksen kannalta perustavaa laatua oleva tekijä.600Kajava601on puolestaan
todennut muuttuvan perhetilanteen olevan lapsen kasvuympäristön kannalta merki-
tyksellinen. Piha602 toteaa avioeron tapahtuessa lasten etsivän eron syitä omasta
itsestään. Ellei eron syitä käydä konkreettisesti läpi saattaa niistä aiheutua lapsille
erilaisia psyykkisiä reaktioita ja monesti psykiatrista hoitoa vaativia oireita.603 Per-
herakenteen muuttuminen familistisesta individuaaliseen suuntaan näkyy esimer-
kiksi eron kokeneiden oppilaiden kuvauksista604:

“Me eletään äidin kanssa nyt sillain itsenäisesti, kumpikin mennee miten
haluaa ja on missä haluaa. Ei me tehhä ylleensä yhessä mittään. Joskus näh-
hään aaamulla tai yöllä! Sillonku isä asu meillä mää olin pieni me aina touhut-
tiin ja käytiin paikoissa yhessä.”605

Vaikka perheenjäsenet eläisivätkin yhdessä, eletään päivittäin eri maailmoissa.
Nykyajan perheissä halutaan ”omaa aikaa”, joksi ei lueta aikaa perheen muiden
jäsenten kanssa, vaan aikaa, joka on irti perheyhteisöstä.606 Perheiden yhteinen toi-

595.Hautamäki 1997, 53.
596.Rauhala 1991.
597.Wallerstein, Blakeslee 1989.
598.Kauffman 1997, 222.
599.Taanila 1999, 25; Tulisalo 1999, 27.
600.Rauhala 1991, 32.
601.Kajava 1997, 25.
602.Piha 2000, 73.
603.Ks. Litmala 2003, 43-46.
604.Oppilashaastattelu 1997.
605.Oppilashaastattelu 1996. Vrt. myös Jallinoja 1984.
606.Jallinoja 1997.
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minta voi rajoittua pelkästään pakollisten kotitöiden tekemiseen ja muut yhteiset
toiminnat, jotka liittäisivät perheenjäseniä toisiinsa puuttuvat.607 

Jo se tosiasia, että perheen taloudellinen tilanne voi huonontua, kun toisen avio-
puolison tulot puuttuvat perheen taloudesta, voi aiheuttaa perheen joutumisen
yhteiskunnan tuen piiriin. Valtaosa (84 %) yksinhuoltajista esimerkiksi Euroopan
tasolla on naisia, joilla on heikko taloudellinen tilanne, heikko työllisyystilanne ja
selkeästi miehiään alhaisempi koulutustaso608 . Lämsän tutkimuksen mukaan oulu-
laisista yksinhuoltajalapsiperheistä yli 40 prosenttia joutui turvautumaan esimer-
kiksi 1996 toimeentulotukeen. Keskimääräisesti toimeentulotuki oli 1216 €/ toi-
mentulotukea saanut ruokakunta.609 Käsillä olevassa tutkimuksessa ei tutkittu tilas-
tollisesti esimerkiksi vanhempien sosio-ekonomista taustaa tai sitä saivatko perheet
toimentulotukea yhteiskunnalta. Yli puolet Tuomontupa-luokan oppilaista tuli
yksinhuoltajaperheistä, 56 %, ja näistä 94 %: lla huoltajuus oli äidillä. Kuitenkaan
mielestäni yksinhuoltajan taloudellinen tilanne ei selitä niitä vaikeuksia mitä näillä
nuorilla on oman elämänhallinnan kannalta. Puhumattakaan siitä väitteestä, että
yksinhuoltajuus yksin muodostaisi perheestä syrjäytymisvaarassa olevan.610 Suu-
rin osa tämän tutkimuksen nuorista asui perheissä, jotka nuorten omien kertomus-
ten mukaan näyttivät tulevan myös taloudellisesti kohtuullisesti toimeen. 

Oppilas: ”On meillä koti tuolla--- me kyllä muutettu monta kertaa.. On mulla
stereot ja telekkukin ja oma huone. Mutsi antaa mulle joka viikko 100 markka
rahhaa tupakkaan ja jos tarvii jottain muuta... Jos mää tarvin jottain suurem-
paa mää meen neuvottelleen soskun kanssa... Kyllä kai me tullaan toi-
meen!”611

Koron612 mukaan sosioekonomisen taustan tarkastelun sijaan on tärkeämpää tar-
kastella sitä, onko nuorella kasvun tukena ylipäätään minkäänlaista perhettä ja mikä
on perheen toimintakyky, oli kysymyksessä sitten yksinhuoltaja-, ydin- tai uus-
perhe, kohdata niitä kasvatustilanteita, joihin törmätään perheissä arkipäivän tilan-
teissa. Taanilan613 tutkimusten mukaan tärkeäksi kysymykseksi nousee avioeron
jälkeen se tapa, jolla perheenjäsenet, myös poismuuttanut vanhempi määrittelevät
perheen yhteisen tilanteen, miten vanhemmat hoitavat keskinäiset suhteensa ja suh-
teet lapsiin. Rutter toteaa eron jälkeisten suhteiden entisen perheen jäsenten kesken

607.Ottomeyer 1977.
608.Eurostat 1998.
609.Lämsä 1998.
610.Vrt Lämsä 1999.
611.Oppilashaastattelu 1994.
612.Koro 1992. katso myös Kauffman 1997, 235.
613.Taanila 1999, 27.
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muodostuvan tärkeämmäksi kuin itse eroprosessi tutkittaessa erosta johtuvia riski-
tekijöitä:

”Early writings on the risks associated with parental divorce and family
break-up focused on the role of ”loss” because that had received such emphasis
in early writings on attachment. Empirical findings have made clear, however,
that the main risks do not stem from loss as such but rather from the discordant
and disrupted relationships that tend to precede or follow the loss…Loss is a
risks indicator but it is not the major player in most risk mechanisms.”614

 Perheen toimintakyvyn kanalta tärkeäksi nousee erotilanteissa perheen laajemman
sosiaalisen verkoston toimivuus nuoren kasvun ja menestymisen tukijana esimer-
kiksi koulussa.615

”Yks ongelma on tää äitien yksinhuoltajuus. Ja se kun äidit on yksin, niillä ei
oo kettään sanomassa ja eikä yhteiskunta oo kehittänyt semmoista systeemiä,
jossa sanottaisiin äitille, että sää oot oikeassa. Toimi enski kerralla samalla
lailla. Lapsen kanssa mennään heti perheneuvolaan, niitten kanssa mennään
soskuun jne. ja siellä niinku annetaan ymmärtää että tämähän kuuluu asiaan,
tämä on murrosikää ja että kyllähän tämmöstä sattuu. Älä piä niin tiukkoja
rajoja…” 616 

Koulukuraattorien haastattelussa kuvastuu mielestäni arkipäivän todellisuus:

 ”No, sitten jos koteja miettii niin kyllä sielä usein on kiepsahtanut se homma
ihan, että se nuori on se, joka sanelee miten siinä mennään. Semmosta kasva-
tuskyvyttömyyttä se on.”... 617

Eräs yksinhuoltajaäiti kuvasi kotitilannetta seuraavasti:

”Ku semeni ihan mahottomaksi silloin neljätoistavuotiaana se tilanne. No
tuota mää puhhuin nuitten lastensuojeluviranomaisten kanssa ensi ja ne kävi
täällä kotona ja ne niinkö ittekki näki tämän tilanteen että tapahtu millon
mitäki. Heitettiin seinään ja, tuota ...ja mietittiin sitä mikä tämän niinkö katka-
sis ja sittenhän tyttö jouvuttiin panemaan lastenkottiin, ko sille piti pystyä aset-
taan tiukat rajat. Ei se pystynyt olleen sielläkään, vaan se jouuttiin panemaan
sairaalajakson jäläkeen yhteen perhekottiin.”618

614.Rutter 1995, 563–564.
615.Esim. isovanhemmat, sedät tädit, naapurit, kaverit jne. Katso myös Rönkä 1992,44.
616.Haastattelu perhekodin johtajat 1999.
617.Haastattelu koulukuraattorit 1998.
618.Haastattelu vanhemmat 1998.
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Tässä tutkimuksessa valtaosa yksinhuoltajaperheistä on yksinhuoltajaäitien per-
heitä. Pojalle isän puuttuminen perheessä merkitsee sitä, että hänellä ei ole välitöntä
samaistumisen kohdetta, ja tytölle, ettei hän voi olla isän välittömän ihailun kohde.
Isän puuttuminen yksinhuoltajaperheissä voi johtaa tavallisimmin kahdentyyppi-
siin ongelmiin perheissä. Yksinhuoltajaäidillä voi olla vaikeuksia auktoriteettiase-
man ylläpitämisessä, jolloin nuorempi sukupolvi ajautuu perheessä määräävään
asemaan. Tämä yleensä heijastuu perheen ulkopuolella lasten ja nuorten epäsosiaa-
lisena käyttäytymisenä. Toisen tyyppinen ongelma muodostuu, kun yksinhuoltaja-
äiti tekee yhdestä lapsestaan tasavertaisen kumppanin rinnalleen (parentifikaatio).
Näillä lapsilla on vaikeuksia todellisessa itsenäistymisessä ja omaan elämään irrot-
tautumisessa, koska he ovat joutuneet liian tiiviiseen suhteeseen vanhempansa
kanssa.619 

Yhteiskunnassamme perinteiden murtuminen ja yhteisöllisyyttä ylläpitävien
arvojen hajaantuminen tekee monelle vanhemmalle tai huoltajalle vaikeaksi kas-
vattaa lapsia. Hyvin usein tämä johtaa “suitsien löysäämiseen” liian aikaisin. Täl-
laisessa kasvattamattomuudessa (“vapaa kasvatus”) vanhemmat vapaaehtoisesti
luopuvat auktoriteetistaan/vanhemmuudestaan. He eivät pysty pitämään kiinni
yleisesti sovituista säännöistä ja toimimaan uskottavina aikuisina. Nämä vanhem-
mat ovat erittäin vaikutusalttiita yhteiskunnassamme ilmeneville liberaaleille kas-
vatussuunnille. Edellä kuvattu kehitys käy ilmi myös Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton teettämästä tutkimuksesta mitä kuuluu lapsiperheille vuodelta 1999. Lapsi-
perheiden yhtenä suurena ongelmana (13 %) koettiin vanhemmuuteen liittyvät
ongelmat: vanhempien uupumus ja väsyminen, vanhemmuuden katoaminen, rajo-
jen asettamisen puute, vastuuttomuus, kasvatusongelmat, voimattomuus, välinpitä-
mättömyys ja rakkauden puute. Vanhemmuuden ongelmissa keskeinen ilmiö oli
neuvottomuuden ja avuttomuuden kokemukset lasten ja nuorten kasvattamisessa ja
ongelmien käsittelemisessä sekä ratkaisemisessa.620 

Pitkään perhekotikasvattajana toiminut kuvasi tilannetta seuraavasti621:

”Suomessa on hävinnyt vanhemmuus. Onko se sitten vapaankasvatuksen tuo-
tosta vai minkä, mutta Suomessa on hävinnyt vanhemmuus. Ennen Suomessa
lapset kasvo perheen parissa ja joutuivat myös osallistumaan perheen töihin.
Niistä kasvo tolukkoja aikuisia, jotka päättivät, että mun lapsien ei tarvi raa-
taa, rehkiä ja minun lapset on mussukoita, jotka sitten rupeavat terrorisoimaan
perhettä. Perhe tekee kaksi lasta, yhen lapsen ja se on pikkunen jumala. Eihän

619.Piha 2000, 74.
620.Sulku 1999, 7-8.
621.Haastattelu perhekodin johtajat 1999.
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siltä saa vaatia, komentaa… Tällainen ihmeellinen murros on tapahtunut. Sit-
ten meille tullee näitä pikku häiriköitä, jotka tekkee kaikkia mahollista. Kun ne
kerran istuttaa tuohon tuolille ja katsoo niitä silmiin ja sanoo että sää oot
tuhma, niin niiltä tullee itku. Niitä ei kukkaan oo koskaan opettanut ja ottanut
kiinni tekosistaan… Syyt heikentyneeseen vanhemmuuteen löytyvät alkoholis-
mista, se on sitä että ollaan työttömiä ei olla äitejä ei olla isiä, ollaan toivotto-
mia… yhteiskunnan yläkerroksiin kuuluvilla ihmisillä vanhemmuus hukkaan-
tuu uraelämään … Ei jakseta olla omassa roolissa ja sitten psykologi tullee ja
sannoo, et sää oot huono isä tai huono äiti ja syyllistää vanhemmat lissää…” 

”… Ja sitten tämmöstä ilmenee varmaan, että ei tartte olla mittään syitä, vaan
vanhemmilla on epätietoisuus, miten kasvattaa lasta. Kysymyksiä siitä, mikä on
oikein ja mikä on väärin. Pitääkö antaa lapsen esimerkiksi viikonloppuna
mennä kaupungille, ja minkä ikäisenä saa hänet sinne päästää, milloin hänen
pitää tulla kotia, miten pitää arkena mennä nukkumaan, kenen kavereiden
kanssa saa olla. Ihan tämmösiä arkipäivän kysymyksiä, jolloin vanhemmat on
syystä tai toisesta niin epävarmoja omasta tehtävästään…” 622

”Ja sitten jos ajatellaan, mikä on vanhempien osuus, niin niillä on ikään kuin
hiipunut ote. Yllättäen nuori onki semmonen, että se ei noudata kodin sääntöjä
tai on jo pitempään ollu. En tiijä, että onko niin, että valtaa on enemmän lap-
silla kuin mitä aikuisilla, että nuorethan määrää, että ei vanhemmat. Että jäte-
tään nuoren asiaksi esimerkiksi semmonen, että mihin aikaan se tulee kottiin ja
mihin aikaan menee nukkumaan ja mitä se syö… Että nuorilla on enemmän
valtaa, että vanhemmat ei jaksa…” 623

Eräs äiti kertoi:

”No, tuota siellä piti käyvä siellä terapiassa. Meijän piti käyvä kaks kertaa vii-
kossa, mehän käytiin monta vuotta...Että mulle oli oma ihminen ja tytölle oma..
Ää,se terapia kyllä jatku hirmu kauan, oliskohan se ollut viis vuotta peräti...
mutta toisinaan mää olin niinku turhautunu ja väsynyt lähtemään niinko puhu-
maan niistä yksistä ja samoista.” 624

Pahimmillaan edellä kuvatut kokemukset ovat johtaneet vanhempien osalta täydel-
liseen luopumiseen nuoren kasvatuksessa, jolloin kodin kasvatusilmastoa voidaan
kuvata piittaamattomaksi ja rajoja asettamattomaksi kasvatukseksi. Ilman vanhem-
pien sosiaalista tukea ja kontrollia nuori menettää turvallisuutta tuovat rajat. Turval-
linen ja kasvattava perhe on katoamassa ja seurauksena saattaa olla tunne-elämäl-

622.Sulku 1999, 7-8.
623.Haastattelu kuraattorit 1998.
624.Haastattelu vanhemmat 1998.
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tään selkiytymätön ja epävarma nuori.625 Monen nuoren kohdalla tämä on merkin-
nyt putoamista yhteiskunnassamme ns. ammattiauttajien ikuisesti pyörivään
kehään, joka itse ruokkii omaa toimintaansa.

Friedman & Haywood626 ovat havainneet myös tutkimuksissaan perheraken-
teisiin liittyviä riski- ja suojaavia tekijöitä. Näissä tutkimuksissa suojaaviksi teki-
jöiksi ovat nousseet esimerkiksi vanhempien korkea koulutustausta ja sosiaalinen
taso.

Almqvistin627 mukaan lasten psyykkisen sairastavuuden ja perheen sosioeko-
nomisen aseman välillä on selkeä yhteys. Psyykkisen sairastavuuden frekvenssi
nousee lineaarisesti kaksinkertaiseksi, kun siirrytään ensimmäisestä eli parhaasta
sosiaaliluokasta huonompaan eli neljänteen. Sameroff mainitsee lapsuuden ympä-
ristötekijöihin liittyviksi riskitekijöiksi seuraavat628 :

1. äidin krooninen mielisairaus

2. äidin voimakas masennus

3. vanhempien joustamattomat kasvatustavat

4. äidin alhainen koulutustaso

5. nuorten ja vanhempien välinen vähäinen vuorovaikutus

6. kuuluminen vähemmistökulttuuriin 

7. isien näkymättömyys

8. huoltaja on ammattiasemaltaanammattitaidoton työntekijä

9. muut vaikeat elämäntapahtumat

10. perheen suuri koko (lapsia yli 4) 

Rönkä tarkastelee myös väitöstutkimuksessaan sosiaalisesta selviytymisestä ja niitä
riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa nuoren myöhempään selviytymiseen yhteis-
kunnassa. Tällaisia riskitekijöitä ovat perheen sosioekonominen asema, vanhem-
pien alkoholiongelma, lapsen aggressiivisuus ja kouluvaikeudet.629

Tutkittaessa alkoholismin vaikutuksia perheissä eläviin lapsiin voidaan Kaja-
van630 mukaan tarkastelu jakaa toisaalta alkoholistin peruspersoonallisuudesta joh-

625.Pulkkinen 1977; Jyrkämä 1986, 44–45; Lehtinen 1997, 28; Takala 1992, 17–19.
626.Friedman & Haywood 1994, Jahnukaisen 1997, 36–37 mukaan.
627.Almqvist 2000, 79–82.
628.Sameroff 1994, 49.
629.Rönkä 1999. Katso myös Rönkä 1995a ja ELSA- projekti.
630.Kajava 1997, 30.
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tuviin vaikeuksiin ja toisaalta alkoholin väärinkäytön aiheuttamiin vaikeuksiin
perhe-elämässä. Vaikka osa lapsista selviytyy näistä vaikeuksista, eivät alkoholisti-
perheissä elävät lapset jää vaille kärsimyksiä. Tätä kuvaa osuvasti seuraava 17-vuo-
tiaan Katin omakohtainen kokemus vanhemman alkoholin käytöstä:

”Yöpöydällä kello näyttää 3.00, huoneessa on aivan pimeää lukuunottamatta
himmeää valoa, joka kajastaa oven alta. Keittiössä vielä valvotaan… Mä
makaan sängyssä aivan hiljaa ja kuuntelen. Kuiskintaa, huutoja, kikatusta,
kiroilua ja kirkumista, kaikki kantautuu korviin yhtenä suurena sekamelskana,
joka räjäyttää koko pään. Mä olen niin väsynyt… Huomenna on hissankokeet,
mutta miten mä olisin jaksanut lukea, kun ei kotona saa edes nukkua. Äiti ei
välitä, se ei ole jaksanut välittää enää pitkään aikaan. Äiti on alkoholisti…

Viikonloput olivat pahimpia, mä tulen koulusta ja joka ikinen kerta, niin pit-
källe kun mä jaksan muistaa, on äiti istunut keittiössä viinipullo kädessä ja itke-
nyt. Ruokaa ei ole, koska kaikki raha menee viinaan, niinpä me ollaankin
totuttu syömään koulussa niin paljon kuin mahdollista ja Riikka viettää illat
usein ystäviensä luona. Mä en voi, koska kavereita mulla ei enää ole. Kuka nyt
meillä haluasi käydä, kun äiti on aina humalassa, eivät edes sukulaiset enää
soita, eivät kai halua puhua. Kukaan ei kuitenkaan ole tullut ajatelleeksi, kuinka
suuri taakka mun hartioille on kasattu ja kuinka yksin mä olen… Mä siivoan,
pesen pyykit, haen Riikan koulusta, tiskaan, käyn kaupassa, ja siinä sivussa
vielä hoidan äitiä.

Jokailtainen juhliminen muuttuu aina tappeluksi, niin tänäkin yönä. ”Helvetin
ämmä, jumalauta…” kuluu keittiöstä, sydän tuntuu hakkaavan kurkussa ja
käperryn peiton alle, ettei se kuuluisi. Mua pelottaa. Äkkiä huoneen ovi aukeaa
ja Riikka seisoo oviaukossa silmät itkemisestä punaisena :”Saanko mä tulla sun
viereen? Mä en uskalla nukkua omassa huoneessa”, se sanoo.

Joskus musta tuntuu etten jaksa enää, tekis mieli lopettaa koko tää paska. Onko
tällasella elämällä mulle mitään annettavaa. Tuntuu ihan sama vaikkei mua oli-
sikaan. Mutta miten Riikan kävis, se on vasta niin pieni, 7 vuotta, ja juuri kou-
lunsa aloittanut. Se on ainoa ihminen, mikä mut saa vielä pysymään kiinni tässä
elämässä. Joskus mä päätän, että me karataan yhdessä, mä ja Riikka. Lähdetään
jonnekin kausas pois, pois tästä tupakansavulle ja kaljalle haisevasta helvetistä.
Mennään jonnekin, jossa me voidaan alottaa aivan alusta ja suunnitella tulevai-
suus kokonaan uudestaan. Löydetään paikka missä voidaan olla onnellisia. Ja
kuitenkin sitä miettii, ettei vielä tänään, mutta ehkä jo huomenna…

Keittiössä tappelu yltyy ja joku paiskoo laseja lattialle. Äiti huutaa ja kiroilee:
”Muhun et jumalauta koske, mua et käy hakkaamaan…” Ja sitten kirkumista ja
lyöntejä, äiti huutaa apua niin kovaa kuin pystyy. Mä herätän nopeasti Riikan
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ja käsken sen ottamaan peiton ja nallen mukaan, meidän on lähdettävä. Äiti on
neuvonut, että jos kotona sattuu jotain kauheaa, meidän täytyy heti mennä ala-
kertaan pyytämään joku apuun ja soittamaan poliisille.

Siinä me taas seistään Virtasen pariskunnan oven takana, mua ei enää edes
hävetä, näin on käynyt monta kertaa. Rouva tulee avaamaan oven, ei meidän
tarvitse edes sanoa mitään, se kyllä ymmärtää. Päästää meidät ja sanoo: ”Kyllä
äiti huomenna on jo parempi.” Ja mä tiedän, että se valehtelee.”631 

Paloheimo kuvasi osuvasti perheen riskitekijöiden merkitystä nuoren elämälle koti-
vammaisuus käsitteen kautta: 

Kotivammainen on sellainen sairas tai vammautunut, jonka psyykkiset ongel-
mat johtuvat aivan ilmeisesti lapsuusajan olosuhteista, lähinnä aikuisen taholta
tulleesta kohtelusta tai muista räikeistä epäkohdista... kokemukseni ja havain-
toni osoittavat näet, että ilmeisesti tarvitaan vain lapsesta kiinnostumaton ja
välinpitämätön äiti ja/tai ärtyisä, joka suhteessa lapseensa tyytymätön isä, niin
on oikeus olla hienokseltaan huolissamme perheessä kasvavien lasten tulevan
mielenterveyden puolesta. Voimme vain aavistaa minkälainen kasvuympäristö
lapsilla on maassamme n. 200 000 alkoholin suurkuluttajan perheissä sekä
siellä, missä harrastetaan perheväkivaltaa ja missä lapsi joutuu tavallaan vasa-
ran ja alasimen väliin. 632

Paloheimon633 mukaan kotivammaisuuden aiheuttajana perheissä voivat olla adop-
tio, kiintymyksen puute lasta kohtaan, ruumiillinen ja henkinen väkivalta, hylkää-
minen ja insesti. Myös Hautamäki634 korostaa perheen sisäisten- ja vanhempien
sairauteen liittyvien tekijöiden merkitystä lapsen kehitykselle. 

Kaipaisen635 tutkimukset osoittavat, että perheen rikkoutuminen aiheuttaa
laaja-alaisen traumaattisen tilan, jolloin lapsuuden ja nuoruusiän kehitys on kriisi-
altis ja syntyy usein käytösongelmia. Kaipaisen mukaan erityisesti isän asosiaali-
suus vaikuttaa nuoren kehitykseen haitallisesti. Nuoren psyykkinen kasvu saattaa
häiriintyä niin, että persoonallisuus kiinnittyy varhaiselle kehitystasolle eikä nuo-
ruuden kehitystehtävien ratkaisu onnistu. Siitä seuraava nuoren vihamielisyyson-
gelma ei korjaannu myöhemmän kehityksen myötä, koska nuori on kyvytön käyt-
tämään ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia psyykkiseen kasvuun. Kokemukseni

631.Holmila 1997, 177–179.
632.Paloheimo 1992, 35–36.
633.Paloheimo 1992, 38–45.
634.Cochran 1986; Hautamäki 1997, 46.
635.Kaipainen 1996, 74–76.
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mukaan edellä kuvattujen ongelmaperheiden nuorten vihamielinen käytöshäiriö on
erittäin vaikeasti hoidettavissa.

Kajava636 toteaa, että erilaisia perheongelmia tarkasteltaessa voidaan huomi-
oida se tosiasia, että ongelmilla on myös taipumus kasautua samoille perheille ja
heidän jäsenilleen.637 

Edellä kuvaamani riskitekijät ovat löydettävissä myös monen oppilaani taus-
toista. Mutta sieltä löytyy myös huolehtivia äitejä ja isiä, jotka esimerkiksi yksin-
huoltajuudesta, alkoholismista tai muusta syystä huolimatta tekevät kaikkensa
tukeakseen nuorta hänen kasvupyrkimyksissään. Muita suojaavia tekijöitä ovat
kokemukseni mukaan myös hyvä toveripiiri, hyvät harrastukset ja työllisyysti-
lanne, hyvät ihmissuhteet ja hyvät suhteet isovanhempiin.638 En ole urani aikana
tavannut montakaan vanhempaa, jotka ovat kieltäytyneet vielä yrittämästä lapsensa
kohdalla kun ovat saaneet tuekseen toisen aikuisen tai ei syyttävällä asenteella toi-
mivan kasvattajan639. Muuttuipa perhekokonaisuus millaiseksi tahansa, uskon, että
kasvu ja kasvatus tarvitsevat aina tuekseen henkilöitä, joiden kautta nuoret saavat
turvaa, kiintymystä ja jotka toimivat kokonaisvaltaisesti nuorten tarpeet huomioi-
den.

6.6.2 Ohjaava perhetyö käytännössä

Monet tähän tutkimukseen kuuluvien oppilaiden perheet voitaisiin määritellä kuu-
luvan ns. harmaan alueen perheisiin, joilla on vaara ajautua kriisiin sosiaalisten,
taloudellisten, mielenterveydellisten ja muiden vastoinkäymisten takia, ja joista
perhe ei itse selviydy. 

Tällaiset perheet ovat Suomessa kasvava ryhmä kuten edellisestä luvusta käy
ilmi. Tarvitaan yhä tehokkaampia toimintamuotoja nuorten ja heidän perheidensä
syrjäytymisen ehkäisemiseksi.640 

Sitten, tosiaan, että miksi nuori käyttäytyy näin, niin se on sitten hyvinkin
vaikiaa monesti selvittää, mitkä ovat ne pohjimmaiset syyt. Mutta, tuota sieltä-
hän saattaa tulla esiin vanhempien päihteiden käyttö, vanhempien mielenter-
veysongelma, perheessä tapahtunut joku muutos vanhemmuussuhteessa, esim.
vanhemman kuolema, avioero ja tämmöisiä asioita. Jotain muutosta siinä per-

636.Kajava 1997, 32.
637.Sosiaalista perimää ovat tutkineet myös Jonsson 1973, Hessle 1988, Bergman & Magnusson 1997.
638.Vrt. Rönkä 1999.
639.Vrt. Cairns & Cairns 1994, 237; Rönkä 1995b, 20.
640.Viheriävaara & al.1997, 4.
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heen dynamiikassa saattaa sattua, niin ne saattaa heijastua voimakkaastikin
nuoreen.641

Kun nuoren kehityksessä esim. koulunkäynnissä on tapahtunut jotain poikkeavaa,
ovat vanhemmat olleet monen kysymyksen edessä: mitä voin tehdä, kuka voi aut-
taa, minne meidän on mentävä? Kokemukseni mukaan ongelmaksi voi muodostua
oppilashuollon kyky tehdä kokonaisvaltaista perhekeskeistä, moniammatillista
yhteistyötä oppilastapauksissa.Perinteisesti ammatillisesti toteutetussa työssä per-
heiden kanssa eri ammatti-ihmiset arvioivat perheiden tarpeet, laativat suunnitel-
mat perheiden tueksi ja vastaavat niiden toteutuksesta. Tällainen työskentelytyyli
korostaa aina ammatti-ihmisen asiantuntijan roolia ja vanhempien ja nuorten omat
näkemykset perhetilanteeseen jäävät vain ammatti-ihmisen tulkinnan taustalle.642 

”Hän pyysi, että saako tulla käymään ja tietenki se ei sitte millään lavastettu
sitä tilannetta, että minä annoin pojan nukkua, kun se silloinki oli jäänyt pois
ja huone oli semmonen… ja millään lailla ei valmisteltu, mutta se tuli siihen
tilanteeseen mikä se nyt meillä oli…että siellä sattuki olemaan lääkeruisku lat-
tialla, kun lapset leikki nuilla ruiskuilla, niin se heti, että mikä tuo on… ja minä
tietenki, että kuraattori ensimmäisenä epäilee sitä… niinku haastattelematta
ätiä… Niin mulla meni niikö pohja pois, että tähän kuraattoriin ei saa yhteyttä
millään lailla.643

Perhekeskeisessä työskentelyotteessa puolestaan korostuvat vanhempien näkemi-
nen voimavarana, aktiivisena subjektina oman arkikäytännön asiantuntija.

 …Että se yhteistyö kodin kanssa, se ois se kaikkein tärkein pointti minusta…
kaikki vanhemmat ovat hyviä kasvattajia, niillä on jossain ote lipsunut, mutta
sieltä pohjalta löytyy ja jokainen vanhempi on kiinnostunut lapsistaan… aina
haluan korostaa sitä vanhemmuutta että ja kotona kasvamista, että siihen
kotiin sitä tukea antamaan, niin monista asioista selevitään.644

Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa ohjaava perhetyö käynnistetään yhdessä
oppilaiden perheiden kanssa heti, kun havaitaan perheen tarvitsevan erityistä tukea
selviytyäkseen arkielämän tilanteissa.

Ohjaava perhetyö voitaneen määritellä monitasoiseksi, supportiiviseksi per-
heen kanssa yhdessä tekemisen systemaattiseksi toimintamalliksi, joka pyrkii tar-
kastelemaan perhesysteemissä tapahtuvia muutoksia kokonaisvaltaisesti. 

641.Haastattelu sosiaalityöntekijä 1998.
642.Määttä 1999, 94–99.
643.Haastattelut vanhemmat 1998.
644.Haastattelu lastensuojelutyöntekijä 1998.
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Suurperheen 15- vuotias poika. Äiti hoiti kotia ja perheen isä oli kolme vuotta
kestävässä muuntokoulutuksessa. Seitsemännen luokan keväällä oli pojalla
alkanut paljastumaan myöhästelyä ja poissaoloja. Poissaolojen syyksi paljastu
osittainoppilastovereiden poikaan kohdistamakiusaaminen ja erityisesti urhei-
lupäivät olivat poissaolopäiviä, koska poika ei ollut äidin mukaan urheilutyyp-
piä. Koulun tasolla oli asioihin puututtu, mutta kahdeksannen luokan syksyllä
oppilas totaalisesti jäi pois koulusta. Poika oli olemukseltaan kiltti ja ei aiheut-
tanut häiriötä kouluyhteisössä. Ei käyttänyt alkoholia ja tupakoinut. Kotona
poika rakenteli pienoismalleja pitkin öitä ja perusteli valvomistaan sillä, ettei
saanut unta. Kahdeksannen luokan poika suoritti erityisjärjestelyin ja siirtyi
syksyllä 1996 Tuomontupaan yhdeksännelle luokalle. Aluksi koulu näytti läh-
tevän hyvin liikkeelle, mutta sitten poissaolot alkoivat uudelleen. Vanhemmat
ja opettaja yrittivät saada poikaa kouluun ja homma onnistui silloin, kun opet-
taja oli hakemassa. Isän herätysyritykset aamuisin päättyivät käsirysyyn. Kou-
lussa poika oli olemukseltaan väsähtänyt ja melankolinen. Opettajan myötävai-
kutuksella äiti saatiin ottamaan yhteyttä lastensuojelutyöntekijään, joka yhtei-
sellä päätöksellä (vanhempi opettaja, lastensuojelu) käynnisti ohjaavan perhe-
työn pojan perheessä kahden perhetyöntekijän voimin…645

Vanhempia ei kutsuttu neuvotteluun lastensuojeluyksikköön, vaan työntekijät
menivät säännöllisesti pojan kotia, missä paikanpäällä mahdollistui peruskartoituk-
sen tekeminen perheen tilanteesta. Työskentely kotona perheen jäsenten omalla
”kentällä” antoi turvallisuuden tunteen perheenjäsenille puhua myös vaikeista asi-
oista. Perhetyöntekijät osallistuivat perheen normaali arkirutiineihin ja näin ollen
saivat myös laajemman näkemyksen perheen tilanteesta ja perheen yhteisestä kie-
lestä.

… Alkutilanteen selvittelyn jälkeen perhe yhdessä työntekijöiden kanssa laati
toimintasuunnitelman pojan aamuherätyksille ja koulunkäynnin tukemi-
selle…myös vanhempien yhteistä roolia isänä ja äitinä vahvistettiin.

Koko prosessin ajan toinen perhetyöntekijä painotti työtään myös pojan kanssa kes-
kusteluihin perheen normaalitoimintojen yhteydessä. Myös isän, äidin ja muun per-
heen tarpeet huomioitiin toisen työntekijän tuella. 

…alkuun perhetyöntekijä kävi herättämässä pojan ja huolehti, että hän lähti
ajoissa linja-autopysäkille. He eivät tuoneet poikaa kertaakaan kouluun. Äidille
jäi nyt aikaa yhdessä isän kanssa huolehtia muiden lasten aamuaskareista ja
kouluun lähdöstä…Syy pojan kielteiseen suhtautumiseen liikuntaan selvisi
pojan ihottuman kautta. Perhetyöntekijät kehottivat äitiä ottamaan yhteyden

645.Oppilastapaus 1996.
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koululääkäriin ja poika sai passituksen ihotutkimuksiin. Ihottuma oli kyllä ollut
tiedossa aikaisemmissa tarkastuksissa, mutta sen ei ollut ajateltu tuottavan
pojalle niin suurta ongelmaa, vaikka poika oli kertonut kutiavansa heti, kun iho
hikoilee. Ihotutkimusten kautta poika sai lähetteen myös asiantuntevalle psy-
kiatrille, joka diagnosoi pojan kärsivän piilomasennuksesta ja määräsi pojalle
lääkityksen myös tähän. Keskustelut psykiatrin kanssa ja diagnoosin selviämi-
nen helpotti vanhempien suhtautumista poikaan ja myös poika oli huojentunut,
kun tiesi oman väsymyksensä syyn. Pojan vuorokausirytmi muuttui lääkityk-
sen myötä nyt normaaliksi ja nukahtaminen onnistui aikaisempaa parem-
min.Muutaman kuukauden jälkeen myös poika heräsi isän herättelyihin ja se ei
aiheuttanut isän ja pojan välille samanlaista kiistaa kuin aikaisemmin. Tämä
näkyi koulussa pojan kaikinpuolisena virkistymisenä ja avautumisena, aamu-
poissaolot vähenivät ja innostuneisuus kouluun lisääntyi. Poika suoriutui hyvin
yhdeksännen luokan oppitavoitteista ja hakeutui ammatilliseen koulutukseen ja
suoritti sen läpi. Ohjaavaa perhetyötä kesti pojan perheen kanssa yhden vuo-
den.646

Ohjaavassa perhetyössä ei ole kysymys perheterapiasta, vaan perheen jäsenten
ohjaamisesta perheen arjessa näkyvissä tilanteissa, jotka ovat aiheuttaneet perheen
toimintakykyyn muutoksia.647 Ohjaava perhetyö tarkastelee aina kokonaisvaltai-
sesti perhetilannetta ja muutoksen aikaan saaminen jossakin perheen osatekijässä
aiheuttaa muutoksen myös koko perheen toimintamallissa. Huomion kiinnittämi-
nen onnistumisiin lisää aina seuraavan muutoksen mahdollisuutta perheen toimin-
takyvyssä.

Kun perheen toimintakykyyn saadaan oleellista parannusta ja myös perhe sen
tiedostaa, vähenee perhetyöntekijöiden tuki perheestä vähitellen. Ohjaavan perhe-
työn avulla pystyttiin tukemaan vanhemmuutta ja oppilaan koulunkäynti helpottui,
kun perheen vaikeaksi kokemiin tilanteisiin haettiin yhteistyöllä uudenlaisia ratkai-
suja.Sosiaalipedagogisen toiminnan päämääränä on ihmisen elämänhallinnantaito-
jen parantaminen.Sosiaalipedagogisessa ajattelussa sanat arki, subjektius ja elä-
mänhallinta suuntaavat huomion siihen reaaliseen maailmaan, jossa ihmiset elävät
ja yrittävät erilaisten sosiaalisten ongelmien kanssa toteuttaa itseään ja omaa sub-
jektiuttaan648. Ohjaavan perhetyön keskeisenä päämääränä on juuri tukea perhei-
den omin voimavaroin tapahtuvaa muutosta, jotta perheen toimintakyky kohenisi.
Tällöin ohjaavan perhetyön keskeisimmäksi päämäräksi nousee perheiden ohjaa-
minen käyttämään yhteiskunnan yleisiä auttamispalveluita, perheen sisäisen vuoro-

646.Oppilastapaus 1996.
647.Kts. Viheriävaara & al. 1977, 148–149.
648.Hämäläinen-Kurki 1997, 126.
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vaikutuksen kehittäminen toimivammaksi ja perheen itsenäisen selviytymisen
tukeminen.649 Tällöin se on parhaimmillaan ehkäisevää interventiivistä työskente-
lyä yhdessä perheiden kanssa vanhemmuutta ja nuoren itsenäistymispyrkimyksiä
tukien. Tämä heijastuu myöhemmin koko elämänhallinnan alueelle ja vahvistaa
perheen kykyä kohdata tulevaisuudessakin erilaisia kriisitilanteita.

6.7 Työkasvatus 

Tässä luvussa tarkastelen työkasvatusta kasvatuksen ja opetuksen ajatussisältönä.
Tarkastelen työkasvatuksen mahdollisuutta myös oppilaan itsetunnon ja kasvuntu-
kemisen välineenä. En pyri sen kautta luomaan tai todistamaan mitään muuta kas-
vatuksen tai yhteiskunnan todellisuudesta. En myöskään määrittele työ- ja työkas-
vatuskäsitettä eri tieteenalojen ja ihmiskäsitysten pohjalta.650 Tarkastelun kohteena
on työkasvatuksen käytännöt osana reaalipedagogista toimintaprosessia omien ja
oppilaiden kokemuksen pohjalta. Toki näillä voi olla vastavuoroinen yhteys yhteis-
kunnallisen elämämme kasvatuksen käytännön kanssa.

6.7.1 Työkasvatuksen historiaa

”Työkoulu perustuu ajatukselle työn erityisestä merkityksestä ihmiselle. Työ ei
ole vain rahan ansaitsemista. Työn kautta ihminen osallistuu yhteiskunnalli-
sesti ja työssä ihminen toteuttaa itseään yhteiskunnallisena olentona. Työ mah-
dollistaa myös yhteenkuulumisen, yhteyden ja yhteisöllisyyden kokemisen.
Siksi työkasvatuskaan ei pelkisty vain joidenkin ammatillisesti tärkeiden tieto-
jen ja taitojen hankinnaksi. Työkoulun ideaan sisältyy ajatus siitä, että ihminen
rakentaa yhteiskunnallista identiteettiään paljolti työn kautta.”651

Työ on tärkeässä asemassa ihmisen ja yhteiskunnan välillä. Tekemällä työtä ihmi-
nen ilmentää sosiaalista ja yhteiskunnallista olemustaan. Työllä ja työn tuloksilla on
tärkeä vaikutus myös persoonallisuuden kehittymiseen.652Kasvatuksen historiassa
useat kasvatustieteilijät korostavat työn kasvattavaa merkitystä. Jo 1600-luvulla
Comenius puhuu työn kasvattavuudesta. Samoin Rousseau ja Pestalozzi korostivat
työn kasvattavaa merkitystä 1700-luvulla.653 1800-luvulla Fröbell, Steiner, Mon-
tessori ja Marx korostivat työkasvatuksen persoonallisuutta kehittävää vaiku-

649.Ks. Viheriävaara & al.1997, 37–39.
650.Kts. Anttila 1983, 6-13.
651.Hämäläinen 29.11.2000.
652.Kts. Mänty 2000, 59–60.
653.Harva 1986; Bruhn 1989. 
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tusta.654 1900-luvun alussa syntyi Yhdysvalloissa pragmatistis-progressiivinen
kasvatusopin suunta, jonka keskushahmoksi nousi John Dewey.Hänen päämääränä
oli luoda uusi ja vapaampi oppilaskeskeinen koulu (keskiaikaisen) opettajakeskei-
sen koulun tilalle.655 Uudessa koulussa korostuivat Deweyn perusajatukset. Koko
elämä on kehitystä ja kasvua ja kaikki inhimillinen elämä on luonteeltaan sosiaa-
lista. Parhaiten tähän päästään Deweyn mukaan ottamalla opetusohjelmaan mukaan
käytännön töitä, joihin yhdistetään teoreettista merkitystä. Käytännön töiksi Dewey
luki kotityön, kotiaskareet, ruuanlaiton, kutomisen, ompelun, käsityön, veiston
sekä puu- ja metallityöt.656 Deweyn kehittämässä Laboratory Schoolissa toteutet-
tiin käden taitoja tekemällä oppien (learning by doing). Tarkoituksena oli saada
lapsi jatkuvaan kasvuun ja muutokseen harjoittamalla kädentaitoja (method of life)
siten, että ajattelu ja toiminta ja tunne yhdistyvät. Tämä antoi Deweyn mukaan lap-
sille havainnollisen kuvan niistä prosesseista, joiden avulla yhteiskunta pysyy pys-
tyssä.657

Myös Euroopassa esiintyi 1900-luvun alussa koululaitoksen piirissä uudistus-
pyrkimyksiä. Haluttiin puhua koulusta elämää varten, vapaasta koulusta, aktiivi-
sesta koulusta ja työkoulusta.658 Varsinaisena työkoulupedagogina voitaneen pitää
saksalaista Georg Kerschensteineria (1854–1932), joka Bruhnin ja Koskennie-
men659 mukaan on sekä aktiivisuuspedagogi että sosiaalipedagogi.

Kerschensteiner näki julkisen koulun tärkeimmiksi tehtäviksi:

1. ammattikasvatuksen tai ainakin siihen valmistamisen,

2. ammatikasvatuksen siveellistämisen,
3. sen yhteisön siveellistämisen, jonka piirissä ammattia tullaan harjoittamaan.660

Yllä mainittujen asioiden osalta Kerschensteiner näki suurimpana julkisen koulun
puutteena ”kädenvaraisten” taitojen opettamisen. Hän vaatikin jokaiseen kansakou-
luun käytännöllisiä työpaikkoja ja -pajoja, puutarhoja, koulukeittiöitä, ompeluhuo-
neita, laboratorioita, joissa systemaattisesti kehitetään kädenvaraisen työskentelyn
”vaistoja”.661

654.Härkönen 1988; Hytönen 1997, 15–44.
655.Bruhn 1968, 7, 25; Ks. Sutinen 2003, 127, 132.
656.Dewey 1956.
657.Dewey 1966, 202–205.
658.Tällaisen uudistuspyrkimysten edustajia olivat ruotsalainen Ellen Key, hollantilainen Jan Ligthart,
belgialainen Ovide Decroly, sveitsiläinen Adolphe Ferriere, saksalainen Georg Kerschensteiner, englan-
tilainen A. S. Neill ja ranskalainen C. Freinet. (Ks. Bruhn 1968, 7, 48; Härkönen 1991, 59.)
659.Bruhn 1968, 41; Koskenniemi 1944, 55–56.
660.Kerschensteiner 1938, 18.
661.Ibid. 22–23.
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Työkasvatuksen periaatteet ovat kuuluneet suomalaisen koulun opetussuunni-
telmiin jo Cygnaeuksen ajoista lähtien. Eri aikojen opetussuunnitelmissa on koros-
tunut työkasvatuksen merkitys liitettynä yhteiskunnan tilaan ja tarpeeseen.662

Nykyisissä opetussuunnitelmissa työkasvatus on liitetty ainejakoisesti eri aineiden
sisälle, jolloin työkasvatuksen tavoitteita on monen eri oppiaineen yhteydessä. Sel-
vimmin työkasvatuksen idea näkyy peruskoulun taito- ja taideaineiden opetussuun-
nitelmissa (kuten tekninentyö, tekstiilityö, kotitalous ja kuvataide).663 Tavoitteet
korostavat kyllä valmentamista työelämää varten, kasvatusta työhön tai erilaisten
työmenetelmien oppimista. Ongelmaksi yksittäisen oppilaan kohdalla nousee näi-
den irrallisten oppimisen tavoitteiden pirstaleisuus ja soveltaminen käytännön elä-
mään.664

“Academic knowledge is, as a rule, independent of its practical prove-
nance.”665

 Työn käyttäminen opetusmenetelmänä on muiden peruskoulun aineiden osalta
edelleenkin vähäistä. Kädentaitoaineiden osuus esimerkiksi uusissa opetussuunni-
telman perusteissa on entisestään vähentynyt.666

Kerschensteinerin työkoulukasvatuksesta löytyy myös mielenkiintoinen eri-
tyispedagoginen näkemys. Työopetuksen yleistämiseen julkisissa kouluissa löytyy
hänen mukaan perustelu siitä, että ”suuret joukot oppilaita ovat sellaisia, että var-
haisen, huomattavan älyllisen lahjakkuuden puutteen vuoksi on henkinen kasvatus
ehdottomasti rakennettava kädenvaraiseen työhön nojaavan kasvatuksen poh-
jalle”.667

6.7.2 Työkasvatus minäkäsityksen ja itsetunnon kehittymisessä

Tässä luvussa tarkastelen aluksi minäkäsitystä ja myöhemmin sen suhdetta työkas-
vatukseen. En pyri antamaan minäkäsityksestä kaiken kattavaa kuvausta ja analyy-
siä. En myöskään keskity tarkastelussani tunnettujen minäteorioiden tarkaste-
luun668.

662.Jussila 1974.
663.Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994.
664.Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994; Kts. myös Suonperä 1988, 12: Huhtala 2000, 28. 
665.Böhm & Schneider 1996, 34 suora lainaus.
666.Peruskoulun uusi tuntijako 2002.
667.Kerschensteiner 1938. 27 suora lainaus.
668.Esim. Adler, Allport, Freud, James, Jung, Mead, Rogers: Ks. Ojanen 1996.
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Yleisesti ottaen minäkäsitystä pidetään tärkeänä oppilaan koulunkäyntiin sekä
myöhempään elämään vaikuttavana elementtinä669. Minäkäsitys, minäkuva
ymmärretään tässä tutkimuksessa rinnakkaisiksi käsitteiksi670. Joskin minäkäsitys
on tässä yhteydessä soveltuvampi käsite, koska se viittaa selkeämmin minuuden
syntymiseen liittyvään yksilön ajattelutapaan. Minäkäsitys ja itsetunto671 ovat
reaalipedagogisen toiminnan kannalta merkityksellisiä siitä syystä, että näiden
käsitteiden avulla voidaan tarkastella miten nuoret todentavat ympäristöään. Reaa-
lipedagogisen toimintaprosessin yksi tärkeä tavoite on vahvistaa nuorten kykyus-
komusta omien kykyjen riittävyydestä integroitumisprosessissa yhteiskuntaan, eli
toiminnan yksi tärkeä tavoite on pyrkiä vahvistamaan nuoren itsetuntoa eri elämän-
hallinnan alueilla.

Minäkäsityksen voidaan katsoa olevan merkityksellinen reaalipedagogisessa
toiminnassa siitä syystä, että nuoren käsitys itsestä vaikuttaa siihen, millaisia odo-
tuksia hänellä on tulevaisuutta kohtaan. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen koh-
teena on se, miten reaalipedagoginen toimintaprosessi voi vaikuttaa oppilaan käsi-
tykseen oppijana, eli pääsääntöisesti rajaudun opiskeluminäkäsityksen kuvaukseen.

Nuori jäsentää elämismaailmaansa oman minäkäsityksensä kautta. Hän joutuu
koko ajan suhteuttamaan omaa minäkäsitystään yhteiskunnassa eri ulottuvuuksille.
Minäkäsitys toimii nuorella tavallaan kokemusten tulkkina. Nuoren käsitys itsestä
oppijana voidaan myös tämän tutkimuksen valossa käsittää siten, miten nuori sen
eri oppimistilanteissa subjektiivisesti kokee.672 Käsitys itsestä syntyy toisten
ihmisten kautta. Ihmisellä ei voi olla omaa minäkäsitystä siinä mielessä, että se olisi
syntynyt ilman muita ihmisiä. Kaikki ihmisen ominaisuudet syntyvät ja kehittyvät
suhteina siihen sosiaaliseen ympäristöön, jossa hän elää.673Tässä sosiaalisessa
ympäristössä on hyvin tärkeässä asemassa ihmisten välinen vuorovaikutus ja siitä
saatu palaute. Tämä palaute toimii rakennusmateriaalina ihmisen minäkäsityksen
rakentumisessa.674 

Koko lapsuuden ajan jouduin kamppailemaan paljolti oman huonommuuden-
tunteeni kanssa suhteessa muihin lapsiin ja yhteisöömme. Eikä tätä itsetuntoa
varmasti paljon kohottanut 12-vuotiaana minulle sattunut tapaus. (yksi monien

669.Kukkonen 2003, 11; Aho 1997, 40.
670.Ks. Aho 1997, 18; Ojanen 1994, 33.
671.Kukkosen (2003, 13.) mukaan itsetunto ja identiteetti ymmärretään yleensä eri käsitteiksi kuin
minäkäsitys, vaikka ne ovatkin toisilleen lähikäsitteitä. Salmivallin (1998, 117.) mukaan ed. mainittujen
käsitteet samaistetaan synonyymeiksi monissa tutkimuksissa.
672.McGuire ja MacGuire 1988, 98–99.
673.Järvilehto 1995, 132–133.
674.Ks. Kukkonen 2003, 28–30.
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joukossa). Olin kova urheilemaan ja olin pärjännyt kovan harjoittelun ansiosta
koulun hiihtokilpailuissakin hyvin. Pienkiinteistöyhdistys järjesti kylämme ja
naapurikylän lapsille hiihtokilpailut lähiseudun pelloilla. Menin ilmoittautu-
maan ajoissa kilpailupaikalle, mutta osallistumiseni hylättiin erään toimitsijana
toimineen aikuisen taholta seuraavin sanoin:” Et voi osallistua hiihtoon, kun te
ette edes ole mukana tässä toiminnassa ja juopon isäs takia koko kylä saa
hävetä! Se riitti minulle ja “ häntä koipien välissä” vähin äänin hipsin kotia.
Äidille valehtelin, että ilmoittautumisaika oli mennyt umpeen, ja osallistujalis-
tat oli tehty jo edellisellä viikolla. Se jälkeen en edes yrittänyt muihin pienkiin-
teistöyhdistyksen järjestämiin kisoihin tai tapahtumiin. 

Edellä kuvaamani oma kokemus lapsuudestani ei lujittanut itsetuntoani, päinvas-
toin se laski entisestään. Oman isäni alkoholin käytön takia oli minulla suuri tarve
päästä liittymään yhteisöömme ja osoittaa esimerkiksi hiihtokilpailussa pärjäämi-
sellä oma oikeutettu paikkani siinä. Myös oma luottamukseni yhteisömme muita
aikuisia kohtaan sai kovan kolauksen ja sen muuttamiseen meni minulta itseltä
useita vuosia.

Minäkäsitys on jäsentynyt skeema itsestä, joka sisältää menneisyyden, nykyi-
syyden ja tulevaisuuden kokemukset ja havainnot yhdistettynä arvoihin, asentei-
siin, ihanteisiin ja tunteisiin675. Myös Rogers kuvaa minäkäsitystä yhdenmukai-
sena, jäsentyneenä ja tietoisena käsitehavaintona, jonka yksilö muodostaa itsestään
suhteessa muihin.676 Demo677 puolestaan määrittelee minäkäsityksen strukturoitu-
neeksi itseä koskevan reflektion tulokseksi.

675.Aho 1997, 18–19.
676.Rogers 1965, 499–500.
677.Demo, 1992, 303.
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Kuvio 9. Minäkäsityksen rakentuminen nuoren kokemusmaailmassa.678

Nuori rakentaa minäkäsitystään hyvin pitkälti saamansa palautetiedon perusteella.
Tämän palautetiedon nuori saa kuvio 9 mukaan paljolti kotiympäristöstään, kou-
lusta, joukkotiedotusvälineiden välittämänä ja toveripiiristään. Andersson679 toteaa
kodin lämmön, ratkaisukäytäntöjen, velvollisuuksien ja vastuun merkityksen sekä
kouluympäristössä opettajien suhtautumisen sekä muiden kouluun liittyvien seik-
kojen (kuten pelkojen, arvostusten ja toverisuhteiden) vaikuttavan paljon lapsen
omanarvontunteeseen. Korpisen680 mukaan minäkuva kehittyy sosiaalisessa vuo-
rovaikutuksessa saadun palautteen kautta. Myös Ahon681 mukaan ihminen, jolla on
myönteinen käsitys itsestään, suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteensa ja asettaa
itselleen realistisia päämääriä ja tavoitteita. 

Minäkäsitystä voidaan tarkastella eri dimensioiden kautta. Minäkäsitykseen
kuuluvat todellinen minä eli miten ihminen itsensä kokee (reaaliminäkäsitys),
sosiaalinen minä (normatiivinen minäkäsitys) eli miten toiset ihmiset näkevät

678.Korpinen 1990, 16 mukaillen.
679.Andersson 1979, 223–225.
680.Korpinen 1998b, 75.
681.Aho 1997, 16.
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minut ja ihanneminä eli millainen haluaisin olla (ihanneminäkäsitys).682Ihanne-
minäkäsityksessä heijastuvat aina ympäristön taholta tulleet odotukset, vaatimuk-
set, jotka ihminen on sisäistänyt ja omaksunut. Edellä mainittujen lisäksi minäkäsi-
tykseen liittyvät yksilön älylliset tekijät (koulumenestys) ja fyysiset tekijät kuten
ulkonäkö ja terveys. Sosiaalisen minän muodostumiseen vaikuttavat perheen, kou-
lutovereiden ja muiden ihmisten suhtautuminen ja arvostus.683 Ihanneminän muo-
dostumiselle ovat tärkeitä omien asenteiden ja arvojen lisäksi tärkeiksi koettujen
ihmisten asenteet ja arvot.684 Ne muokkaavat myös emotionaalista minäkäsitystä,
joka kuvaa yksilön käsityksiä omasta henkisestä olemuksesta685.

Minäkäsityksen erilaisuus eri tilanteissa kuvastuu eräästä kokemuksestani vuo-
delta 1987 tarkkailuluokan oppilaan kanssa:

Mara oli hyvin elämänmyönteinen asenteeltaan koulua kohtaan. Hän luotti
tulevaisuuteen ja yritti koulussa parhaansa. Hän kävi säännöllisesti koulua ja
teki tehtävät huolella. Hän sopeutui luokkayhteisöön hyvin ja suhde opettajaan
oli hyvä. Maran käytös koko kouluyhteisössä oli moitteeton. Kielenkäyttö ja
kommunikointi oli jopa esimerkillistä. Hyvin harvoin Maraa tarvitsi ojentaa
koulussa ja niinä harvoina kertoina kun niin tapahtui, hyväksyi hän sen muki-
sematta.

Hänen kouluminänsä oppilaana oli moitteeton ja samoin kouluyhteisössä tullut
kuva hänen sosiaaliminästä oli kunnossa. Tämä kuva sai kuitenkin kovan kolauk-
sen. Se muuttui täysin erilaiseksi ollessamme Maran kanssa kuulustelussa poliisi-
laitoksella.

Mara oli tehnyt vapaa-aikana erilaisia varkauksia, murtoja ja päällekarkauk-
sia... Kuulustelu oli tuskin alkanut, kun huomasin istuvani eri ihmisen vieressä
mihin olin koulussa tottunut. Tämä ei ollut se sama 16-vuotias koululainen
johon olin tottunut. Maran käytös ja kielenkäyttö kuulustelutilanteessa oli
minulle aivan käsittämätöntä. Se sisälsi kielenkäytön suhteen lähes kaikki
nuorten tunteman alatyylin terminologian, haistattelun ja vieläpä syljeskelyn
“lättäjalan” (Maran käyttämä nimitys kuulustelijasta) päälle. Maran minäkuvan
muutokseen esteenä ei edes ollut opettajan läsnäolo, niin voimakkaasti hänen
toinen minäkuvansa puski päälle...

Uskon, että Maran ihanneminä oli juuri koulussa esille tullut malli, johon hän pyrki
ja jota hän halusi ylläpitää. Maran sosiaalinen minä sai hänet käyttäytymään kuu-

682.Aho 1997, 19; Ks. myös Kääriäinen 1989, 186.
683.Vrt. Rauste-von Wright 1979, normatiivinen minäkuva.
684.Shavelson ym. 1976, 413.; Ks. myös Keltikangas-Järvinen 1998, 98–99.
685.Aho 1997, 18–19.
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lustelussa tavalla, johon hänet pakotti pelko, että hänen kuvansa poliisin ja kaverei-
den silmissä muuttuisi, jos hän käyttäytyisi eri tavalla. Edellisessä esimerkissä
Maran tilanneminäkäsityksen ja koulussa näkyvän minäkäsityksen välillä oli suuri
ristiriita. Välttämättä koulussa näkyvä oppilaan minäkäsitys ei kerro oppilaan var-
sinaisen ja eri tilanteissa vaikuttavan tilanneminäkäsityksen piirteitä. Koulu koros-
taa ensisijaisesti ns. akateemisen minäkäsityksen muotoutumista oppilaan kohdalla.
Kasvatukselliselta kannalta olisi tärkeää, että koulu pystyisi entistä enemmän vah-
vistamaan oppilaiden ydinminäkäsityksen kehittymistä.686

Nuoren oma minäkäsitys antaa lähtökohdan nuoren käyttäytymiselle ja valin-
noille. Minäkäsitys on suhteellisen pysyvä, koska nuori tuntee kuvan itsensä näköi-
seksi. Tästä nuori pitää viimeiseen asti kiinni kuten kuvaamani esimerkkikin todis-
taa. Jos nuoren minäkäsitys on alhainen, hänen on vaikea huomata omia positiivisia
ominaisuuksiaan. Tällöin tilanne voi muodostua huolestuttavaksi, koska kielteisyys
kasvaa ja saa hänet pahimmillaan toimimaan siten, että hän varmistaa omalla käyt-
täytymisellään kielteisen palautteen.

”... minä olin edellisessä koulussa aivan huono…ne sano että et sää ossaa kui-
tenkaan sitä, ei sun kannata ees yrittää... .” 687

Nuoret tulevat Tuomontuvalle eri kouluista ja erilaisista taustoista. Heillä on keske-
nään hyvin erilaiset tiedot, taidot ja kokemukset peruskoulussa tai ammatillisissa
kouluissa opetettavista aineista.Kaikille yhteisenä piirteenä on heikko usko omiin
kykyihin, itsearvostus on matala ja itseluottamus horjuu jopa siinä määrin, että
oppilas ei edes uskalla yrittää mitään uutta pelätessään omaa epäonnistumista.688

Työkasvatuksen lähtökohtana on myönteisen oppimisasenteen luominen, elä-
mänhallinnan taitojen, yritteliäisyyden ja oma-aloitteisuuden korostaminen opiske-
lussa. Tällöin työkasvatus tarjoaa mahdollisuuden minäkäsityksen positiiviselle
kehittymiselle auttamalla oppilasta tiedostamaan, ymmärtämään ja arvostamaan
itseään erilaisten työtoimintojen suorittajana. Työkasvatuksen mukaisessa sosiali-
saatiossa luodaan luonnonmukainen kuva maailmasta, johon työnteko olennaisesti
kuuluu.689

Aluksi työskennellään aidossa työympäristössä, missä myös muut työntekijät
tekevät omia tai alihankintatöitä (konteksti). Nuorta ei pakoteta tekemään jotain,
vaan hän saa itse vapaaehtoisesti etsiä niitä työtehtäviä, joita hän ensin uskaltaa

686.Vrt. Kukkonen 2003, 21.
687.Tuomontupaluokan oppilas 1997.
688.Vrt. Nurmi 1992.
689.Vrt. Suonperä 1988, 31.
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yrittää (vapaus) Alkuvaiheessa keskeinen pyrkimys on saada nuori itse kiinnostu-
maan lähipiirissään tarvitsemistaan käyttö- ja muista esineistä. Ohjaajan ja opetta-
jan avulla nuorta rohkaistaan, opetetaan ja tuetaan työn teossa. Nuori huomaa
omaavansa paljon sellaisia taitoja, mitkä ennen ovat olleet hänelle tietämättömissä
(arvostus). Nuorta rohkaistaan ja kannustetaan pienestäkin onnistumisesta ja konk-
retisoidaan aina onnistumisen merkitys nuoren elämälle. Vähitellen nuoren suoriu-
tuessa näistä töistä hän valitsee itselleen vaativampia työtehtäviä (vastuu).690Täl-
löin on saatu aikaan positiivinen onnistumisen kokemus, jonka varaan rakennetaan
aina uusia pieniä onnistumisen kokemuksia (myönteisyys). Nuori huomaa oppi-
vansa ja onnistuvansa näiden töidensä kautta (luottamus). Opettaja tai ohjaaja on
nuoren kanssa koko ajan yhdessä tekemässä (ilmapiiri).691

”Yksi poika oli kaivertamon puolella tekemässä Iikka-tuotannon tilaustyötä,
kaivertamassa ovinimikkeitä. Kolme tyttöä meni tekstiilipuolelle. Yksi heistä
ompeli housuja, toiset tekivät liivejä itselleen. Ruokalan pöydän äärestä löysin
kaksi tyttöä leikkaamasta liivinkaavoja. Hiomakoneen surina tuli vastaan men-
nessäni puupuolelle. Siellä lippispäiset pojat hioivat kaapinovia. Mennessäni
takaisin luokaan ahkeran näköinen tyttö opiskeli biologiaa, pojista toinen laski
matematiikkaa ja toinen opiskeli ruotsia…”692

”… mutta siellä ei ollu kuitenkaan pelekkää lukemista, vaan me tehtiin puu-
hommia, entisöitiin ja kaikkia tämmöstä. Se oli mukavaa ettei tarvinnu koko
ajan lukia… joo kyllä me käytiin yks remontti tekemässä tuonne… en muista
paikan nimiä… keittiöksi tavallaan muutettiin se paikka, sinne tasoja laitettiin
ja siellä oli seinässä reikiä, niin paikattiin ne ja maalattiin. Se oli mukavaa
hommaa.”693

”Tuomo: Kuinka tärkeänä sää oot A nähnyt tämmösen systeemin tässä meijän
touhussa että tuota me tehhään oikiaa työtä ja teoriaa aina vuoron perään?

A: Se on mun mielestä tosi fiksua.
Tuomo: Sulle on sopinu tämmönen käsillä tekeminen aina välliin hyvin?
A: On , kun mä oo teheny koko ikäni sillai.
Tuomo: Millä tavalla tämä on poikennut normaalikoulusta?
P: Täällä on vähän vappaampaa ja sitten niinkö mää en yhtään tykkää että nel-
jäkymmentäviisiminuuttia luokassa istutaan. Täällä voi, jos haluaa käyvä
pihalla. Ja sitte täälä tehtäviä tehhään ihan eri tavalla, täällä on urakkatehtä-
vät ja sitte tuo on hyvä kun täälä on puutyöpainotteista.

690.Kts. Hämäläinen ja Kurki 1997, 138.
691.Vrt Brandt ym. (1993, 71.) Kognitiivisen oppipoikamallin vaiheet.
692.Opetusharjoittelijan raportti vuodelta 1997.
693.Haastattelu Tuomontuvan oppilaat 1994 ja 1997.
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K: On vain yks opettaja, joka ei ikinä huuva ja se kuuntelee, jos on jotakin asiaa
ja opettaa silloin kun tarttee, mutta ei pakota mihinkään…
Tuomo: Entä työpuolella?
S: Poppanan oon tehny ja verkkapuvun. Sitten laukun ja puupuolella pöyvän ja
sitten kukkalauvan… voi ite suunnitella mitä haluaa.
Tuomo: Minkälaisia töitä sää oot tehnyt tuolla muualla?
S: Korjasin muutaman penkin ja nyt korijaan ovia… siinä on ollu näitä enti-
söintihommaa.”694

Yllä olevat haastattelut osoittavat nuorten omaehtoisen toiminnan vaikutuksen
motivaation syntyyn ja sen kautta suoritusmotivaation ja oman aktiivisuuden
lisääntymiseen. Nuorten usko omiin kykyihin kehittyy onnistumisen kokemuk-
sen kautta ja tukee edelleen itsetunnon kehittymistä. Aluksi työkasvatuksessa
pääpaino on esimerkiksi erilaisten käyttöesineiden käytännöllisen puolen ymmär-
tämisessä. Vähitellen lisätään erilaista teoreettista ainesta eri työtehtäviin. Tämä
onnistuu vasta sitten, kun nuoren luottamus ja onnistumisen usko omiin kykyihin
on saatu riittävän vahvaksi ja onnistumisen kokemuksia on riittävästi reflektoitu.695

Vähitellen päästään työkasvatuksessa tilanteeseen, missä työn ja teorian suhde
vaihtelee ja teoriaopintoja integroidaan työtehtäviin mahdollisimman paljon. Työt
ovat aina konkreettisia työtehtäviä, joiden avulla käsitellään juuri tähän työhön liit-
tyviä teoreettisia asioita. 

Esimerkiksi, jos nuori valmistaa itselleen kirjahyllyn tai entisöi vanhan tuolin,
on hänen selvitettävä teoriassa:

– teknistä piirtämistä, mittayksiköitä ja matematiikkaa, hintoja 
– erilaisten materiaalien ominaisuuksia, puulajeja, värejä, maaleja, liimoja
– työssä tarvittavien työkalujen ominaisuuksia ja työstötekniikoita
– entisöinnin ja antiikkihuonekalujen historiaa eri aikakausina
– nuori kirjoittaa tarkan työselostuksen käsin tai tietokoneella
– nuori kääntää työselostuksen englanniksi ja ruotsiksi
– kun tehtävä on tehty käytännössä, seuraa sitä aina arviointi yhdessä nuoren

kanssa

Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa sovelletaan produktiivisen oppimisen
mallia työkasvatuksen osalta. Produktiivisen oppimisen malli tuli Suomeen Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton tuella 1993.696

694.Haastattelu Tuomontuvan oppilaat 1994 ja 1997.
695.Vrt Kolbin 1984 ja Sahlberg-Leppilampi (1994, 29–31) kokemusoppimisen malli.
696.Omaura-menetelmän esikuvana on toiminut City as School- niminen koulu New Yorkissa ja
Die-Stadt-als-Schule Berliinissä (Enqvist-Onttonen 1998, 5.). 
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“Productive Learning is learning on the basis of productive activity in social
“serious situations”, learning on the basis of experience, of being able to
achieve something important, both for oneself and one’s environment. In the
process, young people feel themselves to be important and valuable members
of society and not simply reduced to the status of a school pupil. “697

Suomessa produktiivisen oppimisen mallia toteutetaan useilla eri paikkakunnilla
Omaura-menetelmän nimellä. Tässä mallissa nuoret suorittavat opiskelutehtäviä eri
työtehtävissä yrityksissä 4–6 viikon pituisilla jaksoilla apunaan työpaikkaohjaa
(mentori). Nuoret ovat kolme päivää viikosta työpaikoilla ja kaksi päivää ryhmänsä
kanssa koulussa. Opettaja vastaa nuoren opetussuunnitelman toteutumisesta ja
”pilkkoo” oppisisällöt sopiviksi eri työpaikkajaksoille.698

Omaura-mallia ei Tuomontuvan opetuksessa ole sovellettu, koska puhdas pro-
duktiivisen oppimisen malli sopii parhaiten sellaisille nuorille, joilla on heti alkuun
riittävän hyvät itsenäisen opiskelun valmiudet.699 Produktiivisen oppimisen mallia
onkin sovellettu toiminnassamme puhtaasti työpajaopiskelussa sen jälkeen, kun on
saavutettu riittävän itsenäiset opiskeluvalmiudet. 700

Edellä esitetyllä tavalla työskentelemällä kynnys suoriutua luokassa pelkästä
teoreettisesta opiskelusta madaltuu ja onnistuminen ja usko omiin kykyihin näkyvät
myös teoriaopiskelussa, kun se yhdistyy käytännön työhön. ”Myönteinen kasva-
tuksellinen kokemus edistää henkilön kykyä ajatella, tuntea ja toimia vastaa-
vissa tilanteissa tulevaisuudessa”701.

Työkasvatuksen lähtökohtana on myönteisen oppimisasenteen luominen, yrit-
teliäisyyden ja oma-aloitteisuuden korostaminen opiskelussa. Tällöin toteutuu
myös reaalipedagogisen toiminnan perusajatus, jonka tehtävänä on auttaa nuoria
kohtaamaan ja ratkaisemaan täyteen subjektiuteen kasvamisen esteitä ja ongelmia.
Tällöin reaalipedagoginen toimintaprosessi toteuttaa myös sosiaalipedagogiikan
tehtävää. Käytännön toiminnan avulla yksilön henkisellä, aineellisella ja sosiaali-
sella tasolla toteutuu yksilön subjektivoituminen.702

697.Böhm & Schneider 1996, 28. 
698.Enqvist ja Onttonen 1998, 27-36.
699.Kts. Ibid. 69.
700.Vrt. Veijola 2005, 128.
701.Vrt. Novak 2002, 18.
702.Hämäläinen ja Kurki 1997, 139.
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6.8 HOJKS reaalipedagogiikan työkaluna

Yhteiskunnassa tarvitaan edelleen monitaitoisia ihmisiä. Monet nuoret, toiminnal-
lisesti luovina ja motorisesti lahjakkaina, kaipaavat sellaisia opiskelumuotoja,
joissa heidän taipumuksensa pääsevät esille. Reaalipedagoginen HOJKS rakentuu
vahvasti aiemmin esittämäni määrittelyn pohjalle: Reaalipedagogiikka on opetusta,
oppimista ja kasvamista tosiolojen pohjalta, jossa nuorelle asetetaan hänelle saa-
vutettavissa olevia päämääriä, jotka ovat nuoren elämänhallinnan kannalta
hänelle elintärkeitä ja jotka nuori myös itse määrittää703. Tällöin reaalipedagogi-
sen HOJKS:in taustalla on nähtävä sosiaalipedagoginen tehtävä, minkä avulla pyri-
tään huomioimaan oppilaan oppimisvaikeudet ja ennaltaehkäisemään niistä johtu-
vaa koulutuksellista syrjäytymistä. Yksilölliseen koulutukseen ja kuntoutukseen
pohjautuva reaalipedagoginen toimintaprosessi tukee nuorta kohti parempaa elä-
mänhallintaa. Tämä saavutetaan helpommin nuorten omatoimisuutta ja itsemäärää-
miskykyä tukevalla toiminnalla, jonka reaalipedagogisena ”tukijalkana” toimii
HOJKS.704

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatiminen (HOPS) oli vielä harvinaista
yleisopetuksessa opettajaurani alkuvaiheessa. Puhuttiin paljon opetuksen eriyttämi-
sestä, mutta selvä ohjeistus ja struktuuri puuttuivat ja jäi vain opettajan oman
ammatillisen osaamisen varaan, kuinka paljon sitä käytettiin oppilaiden oppimisen
tukena. Välttämättä tämä ei aina onnistunut, kuten luvussa 2 kuvasin. Erityisope-
tuksessa HOPS on ollut jo 1980-luvun alkupuolelta käytänteenä705. HOPS:lla tar-
koitettiin oppilaan opetussuunnitelman kokonaisvaltaista muokkaamista yksittäi-
selle oppilaalle sopivaksi. Myös yksilöllinen koulutusohjelma (YKO) ja henkilö-
kohtainen oppisuunnitelma tai opintosuunnitelma(HOPPI) korosti kaikki oppijan
omaa subjektiivista asemaa oman opiskelun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Uusi
perusopetuslaki (voimaan 1.1.1999) 17§ velvoittaa kaikille erityisopetukseen siir-
retyille oppilaille laadittavaksi henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman (HOJKS). Opetushallituksen vahvistamissa uusissa perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa pykälässä 27 annetaan myös seikkaperäiset ohjeet,
mitä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tulee sisäl-
tää.706 

703.Vilppola 1995 ja 1998.
704.Vrt. Ikonen 1999, 187. HOJKS on lyhenne sanoista henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä kos-
keva suunnitelma.
705.Ahvenainen, Ikonen & Koro 1994, 27–33.
706.Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002 vuosiluokat 1-2, 45.
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Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) on
mahdollista nykyisen lainsäädännön myötä tehdä myös normaaliopetuksessa ole-
valle oppilaalle, jolla on jokin erityisen tuen tarve opiskelussaan.707 Henkilökohtai-
sen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, tarkoittaa kirjallista
suunnitelmaa yksittäisen oppilaan opetuksesta, ohjauksesta ja tukemisesta, jonka
laatimiseen osallistuvat kasvatusasiantuntijat, oppilaat, tukiverkosto ja vanhemmat.
Suunnitelma on laajempi kuin luokka- tai ryhmäkohtainen suunnitelma, johon
oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma olennai-
sena osana liittyy. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitel-
man taustalla ovat yleisessä koulutusta koskevassa lainsäädännössä korostuvat
yksilöllisyyden, joustavuuden, yhteistyön ja elinikäisen oppimisen periaatteet.708

 Tuomontupa-luokan oppilaiden opetussuunnitelma noudatti yleiskoulun 9.
(1992–1998)luokan opetussuunnitelmaa, mikä on esitelty liitteessä 5. Tätä opetus-
suunnitelmaa muokattiin ja kehitettiin jo toiminnan alkuajoista lähtien. Jokaiselle
oppilaalle laadittiin henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
jossa huomioitiin opiskelijan lähtötaso ja aikaisemmat opinnot. (alkuun HOPS ja
sitten HOJKS) Suunnitelma laadittiin erilliselle lomakkeelle. HOJKS:in laatimisen
yhteydessä tarkistettiin myös aiempien opintojen korvaavuus, jolloin opintojen tur-
haa päällekkäisyyttä ei päässyt syntymään Tuomontuvalla henkilökohtaisen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on tärkein apuväline, jonka avulla seura-
taan oppilaan edistymistä. Samalla se on opettajalle päivittäinen työväline, jolla hän
arvioi oppilaan opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä, niiden tarkoituksen-
mukaisuutta ja tavoitteiden saavuttamista. 

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on nähtävä
monivaiheisena prosessina, joka elää ja muuttuu opetuksen kuluessa: 

– siihen kirjattuja asioita voidaan muuttaa ja tarkentaa tilanteiden muuttuessa
– uusia tavoitteita asetetaan oppimisen edistyessä
– oppimisen tuloksia eli kehittymissaavutuksia merkitään muistiin. 

HOJKS: iin sisällytetään seuraavia asioita perusteluineen: 
– tiedot oppilaan kyvyistä, tiedoista, taidoista ja kiinnostuksista
– tiedot oppilaan nykyisistä toimintaympäristöistä (koti, koulu, harrastukset...)
– oppilaalle tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset
– opetusjärjestelyissä huomiotavat asiat (vuosiviikkotuntimäärät ja oppiaineet)

707.Ikonen-Virtanen 2001, 44. 
708.Lahtinen & al 2001, 80.
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– visio oppilaan tulevaisuudesta noin viiden vuoden tähtäimellä
– oppilaan oppimistarpeet nykyisissä ja tulevissa ympäristöissä
– oppilaan lyhyen ja pitkän aikavälin oppimistavoitteet
– keinoja, joilla tavoitteisiin voidaan pyrkiä ja päästä
– oppilaalle asetettavat oppimistehtävät ja niiden suoritustavat
– oppimisen jatkuvan seurannan metodit
– työssäoppimisen järjestely

HOJKS mahdollistaa esimerkiksi työpainotteisessa opiskelussa opiskeltavien teo-
ria-aineiden ja työtehtävien integroinnin. Näin oppilaille usein vaikeiksi muodostu-
vat teoreettiset aineet saavat uusia ulottuvuuksia ja selvästi havaittavia yhteyksiä
käytännön tekemiseen.

Käytännön tekemisen ja teoreettisten opiskelujen yhdistämisen avulla henkilö-
kohtaisella tasolla oppilaat voivat paremmin ymmärtää opettajan roolin muuttumi-
sen tiedon jakajasta oppimisen ohjaajaksi. Oppilaan tehtäväksi muodostuu yksit-
täisten oppimistehtävien kokonaisvaltainen käsittely suunnittelusta toteutukseen ja
arviointiin. Yksittäisistä ohjatuista tehtävistä muodostuu laajempi onnistumis-
ten verkko, joka antaa oppilaille rohkeutta suorittaa vaativampia ja monipuo-
lisempia tehtäviä, uusia verkkoja, kohti elinikäistä oppimista.

Oppiminen muodostuu niistä elementeistä, joita opiskelun ja työn menestykse-
käs suorittaminen kulloinkin edellyttää. Muutosten hallinnassa ja koko iän kestä-
vässä henkisessä ja ammatillisessa kasvussa on kyse oman persoonallisuuden löy-
tämisestä, kognitiivisista prosesseista ja ammatillisten toimintavalmiuksien kehit-
tymisestä. Tätä kehitystä reaalipedagogisessa toimintaprosessissa tuetaan ja aute-
taan mukauttamalla yleiset opetussuunnitelmat vastaamaan oppilaiden yksilöllisiä
tarpeita henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman avulla.

6.9 Ohjaava arviointi reaalipedagogiikan työkaluna

Arviointia voidaan toteuttaa monilla tasoilla ja useisiin eri tarkoituksiin, eri tahojen
toimesta erilaisissa viitekehyksissä. Tällä hetkellä Suomessa eletään arviointikult-
tuurin muotoutumisen vaihetta. Arvioinnista on tullut yhä keskeisempi osa koulu-
tus- ja työkulttuuriamme, jolloin koko ajan suhteutamme ja käymme diskurssia
suhteessa omaan työhömme sen tavoitteisiin ja niiden saavuttamisen kriteerei-
hin.709 Uusi perusopetuslaki velvoittaa arvioinnin yhdeksi painopistealueeksi kou-

709.Holopainen ym. 2001,7.
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lutuksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä710.Opetushallitus ja opetusministeriö
yhdessä vastaavat koulutuksen yleisen arvioinnin (evaluaation711) toteutumisesta
valtakunnan tasolla, ja paikallisesti kunnat ja koulut toteuttavat omaa aluettaan kos-
kevia arviointikäytänteitä. Arvioinnista toivotaan tulevan luonnollinen osa koulu-
jen toimintaa, jonka avulla koko koulun toimintakulttuuria voidaan tarkastella ja
sen avulla kehittää koko koulun toimintaa sen eri tasoilla. Opetussuunnitelman
perusteissa erotetaan omiksi lajeiksi kouluyhteisön kokonaisvaltainen arviointi ja
oppilaan suoritusten (Assesment712) arviointi. Reaalipedagogisessa toimintapro-
sessissa arviointi käsitetään oppilaan oppimista käsitteleväksi ja tukevaksi toimin-
naksi.

Yleisellä tasolla oppilasarvioinnin tarkoituksena on tuoda esiin kaikki ne ele-
mentit, joita on käytetty tai käytetään annettujen tehtävien suorittamiseksi. Tällöin
myös arvioinnista muodostuu keskeinen kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen osa-
tekijä. Se ei saa olla kuitenkaan itsetarkoitus, vaan apuväline tulosten saattamiseksi
ymmärrettävään ja havainnollistettavaan muotoon sekä työväline toiminnan kehit-
tämiseksi. Moderni näkemys arvioinnista laajentaa sen koskemaan sekä opetuspro-
sessin panoksia, prosessia, tuloksia että myöhempiä koulutuksellisia vaikutuk-
sia.713 Oppimistulosten arvon määrittäminen tapahtuu käytännössä siten, että arvi-
oinnin kohteita verrataan ennalta asetettuihin kriteereihin. Arvioinnin kriteereinä
toimivat yleensä opettajan antamat harjoitukset ja oppimistehtävät (opetustavoit-
teet), mutta myös muita kriteerejä käytetään sen mukaan, mikä on arvioinnin tar-
koitus. 714

Erityispedagogisessa kontekstissa arviointi ei voi olla vain tietojen keruuta
oppilaasta, vaan sen tulee suuntautua tiettyä tarkoitusta varten715. Erityispedagogi-
nen arviointi voidaan jakaa Ysseldyken ja Algotzzinen716 mukaan:

1. Seulontaa ja lähetteitä koskeviksi. Silloin niiden tarkoitus on arvioida lähinnä
hallinnollisesti jatkotutkimusten tarpeellisuus.

2. Luokittelu- ja sijoittamistarkoituksessa. (oppilaan kehitykselliset ja opetuksel-
liset ongelmat)

3. Opetuksen suunnittelussa.(miten ja mitä opetetaan)

710.Perusopetuslaki 628/1998 § 21.
711.Evaluation=arviointi; evaluation method=arviointimenetelmä
712.Assesment= arvioida, arviointi, arvostelu; assesment of course work= kurssityöskentelyn arviointi.
713.Boud (1988) esittääkin, että arviointimenettely olisi oppilaan kehityksen suuntaajana merkittävämpi
kuin opettaja ja käytetyt oppimateriaalit.
714.Hirsjärvi, 1983.
715.Salvia & Ysseldyke 1988,5.
716.Ysseldyke & Algotzzine 1990, 309–318.
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4. Edistymisen ja opetusohjelmien evaluoinnissa. (tavoitepohjainen eli opetus-
suunnitelmapohjainen arviointi, vastavuoroinen arviointi, asiantuntijuuteen pe-
rustuva arviointi)

Tutkimukseni kontekstiin vietynä Ysseldyken ja Algotzzinen edellä muodostaman
luokituksen mukaisesti oppilaita on jo aiemmin arvioitu kohtien 1 ja 2 mukaisesti
ennen erityisopetukseen siirtoa. Arvioinnin tulee palvella oppilaan yksilöllisen
oppimis- ja opetusohjelman (HOJKS/HOPS) suunnittelua ja toteutumista oppilaan
kohdalla. Tällöin arvioinnin tueksi tulevat kaikki edellä luetellut arvioinnin muo-
dot, jotka yhteisesti antavat tietoa oppilaan oppimiseen liittyvistä vaikeuksista ja
vahvuuksista.

Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa arvioinnin tarkoituksena on tuoda
esiin kaikki ne elementit, joita on käytetty tai käytetään annettujen oppimistehtä-
vien ja -harjoitusten suorittamiseksi. Arviointi tulee nähdä laajasti koko elämää
koskettavana toimenpiteenä. Arvioinnin tärkein tehtävä on opiskelun tukeminen ja
edistäminen.717 Arviointi tulee aina perustua opetussuunnitelmassa esitettyihin
tavoitteisiin ja arvoihin.

Arviointi suoritetaan ohjaavalla opettajajohtoisella tavalla, opettajien ja oppi-
laiden itsearvioinnilla sekä yhteisöllisellä arvioinnilla. Nämä kolme arvioinnin
muotoa eivät kuitenkaan ole erillisiä, toisistaan riippumattomia, vaan niitä yhdiste-
lemällä saadaan kehittäviä, kaikille mielekkäitä vaihtoehtoja, joissa kaikissa pai-
nottuu ratkaisukeskeinen lähestymistapa.

Opettajan suorittaman ratkaisukeskeisen arvioinnin tarkoituksena on antaa
oppilaalle ja vanhemmille tietoa siitä, miten opiskelulle asetetut tavoitteet on saa-
vutettu. Arviointi on yksilöllistä, oppilaan ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioon-
ottavaa. Palaute annetaan numeroarvosteluna, sanallisena arviointina tai käyttä-
mällä sanallista arviointia yhdessä numeroarvostelun kanssa.Arviointi perustuu
Tuomontuvan opetussuunnitelmassa ja/tai oppilaan henkilökohtaisen opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kirjattuihin tavoitteisiin. Tämän vuoksi
arvioinnin on oltava ennen kaikkea yksilöllistä ja tapahduttava vuorovaikutuksessa,
jolloin se on luotettavaa ja oikeudenmukaista oppilaan kannalta katsottuna. 

Ratkaisukeskeisessä arvioinnissa huomioidaan sosiaalisten taitojen ja tenttien
ohella oppilaan asenne, aktiivisuus, tavoitteellisuus, vastuullisuus sekä työskentely
tunneilla ja työtehtävissä. Tuomontuvalla opiskelijan kokonaisvaltaiseen arvioin-
tiin liittyy myöskin vapaa-ajan harrastuneisuuden ja toiminnallisuuden seuranta.

717.Koppinen & muut 1994, 8.
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Opetuksen suunnittelua varten opettajalla on oltava käytössä tietoa oppi-
laidensa lähtötasosta. Jatkuvan arvioinnin avulla opettaja seuraa oppimisessa tapah-
tuvaa edistymistä ja näin hän voi kohdentaa omia pedagogisia toimiaan useita ker-
toja lukukauden aikana yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkuva arviointi
kohdistuu sekä produktioon että itse prosessiin. Painopiste ei ole oppilaan
kykyrakenteen puutteissa, vaan niissä toimenpiteissä, mitkä mahdollistavat
oppilaalle entistä paremman suoriutumisen omissa kognitiivisissa proses-
seissa.

Itsearviointi on erityisesti tietoisuutta syventävää refleksiivistä arviointia, jossa
oppilas on omaa toimintaansa arvioiva subjekti. Itsearvioinnissa omaan toimintaan
yhdistyy kriittinen ajattelu ja ymmärtäminen, tiedon kokoaminen ja jakaminen, toi-
minnan suhteuttaminen tavoitteisiin ja johtopäätösten teko. Se tuottaa tietoa toimin-
nan kehittämiseen, tukee yksilöllistä oppimisprosessia ja auttaa tekemään omaan
toimintaan liittyviä johtopäätöksiä.718 

Reaalipedagogisessa prosessissa itsearvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannus-
taa oppilaan oppimista, parantaa ja tukea oppilaan henkistä kasvua ja hänen omien
kykyjensä ja taitojensa tunnistamista sekä erityisesti vahvistaa oppilaan itsetuntoa.
Opettajan ja oppilaan välinen vuoropuhelu tiedollisesta ja taidollisesta edistymi-
sestä sekä henkilökohtaisesta ja sosiaalisesta kehittymisestä edistää oppilaan opis-
kelumotivaatiota ja itsetunnon kehittymistä. Itsearviointi on tärkeä tekijä niin rea-
listisen minäkuvan kehittymiselle kuin itsenäisen opiskelun edistämiselle.719

Omaa työtä arvioidessaan oppilas kiinnittää huomiota refleksiivisesti aiheen
kokonaisvaltaiseen käsittelyyn oli kyseessä sitten teoreettinen suorite tai käytännön
työ. Suoritetun tehtävän lopputuloksen arviointi on vain pieni osa kokonaisuudesta.
Valmis työ tai tehtävä kertoo visuaalisesti paljon, mutta on sisällöltään laajempi
kokonaisuus. Oppilas arvioi ja vertaa omaa suoriutumistaan myös henkilökohtai-
sessa opiskelusuunnitelmassa laadittuihin omiin tavoitteisiin ja Tuomontuvalla
noudatettavaan yleiseen peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Itsearvioin-
nin muotona voi olla henkilökohtainen keskustelu opettajan kanssa, kirjallinen tai
suullinen arvio tehtävän valmistuttua tai laaja kerran lukukaudessa tehtävä, suulli-
sesti tai kirjallisesti esitettävä arvio (portfolio) omista produktioista. Itsearviointi
selventää oppilaalle mitä tietoja ja taitoja hänellä on ja mihin hän työskente-
lyllään pyrkii. Samalla hän kokee oman toimintansa merkityksellisyyden voi-
dessaan vaikuttaa työskentelynsä tulevaan suunnitteluun.

718.Nikkanen & Lyytinen 1996, 95.; Kohonen & Leppilampi 1994.
719.Vrt. myös Holopainen et al 2001, 93.; Mäkinen 1998, 32. 
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Kasvatuksessa painotettavat elämänhallintataidot ovat tarpeen myös sosiaalis-
ten verkostojen rakentamiseksi. Näihin taitoihin kuuluvat yhteistyö-, vuorovaiku-
tus- ja viestintätaidot. Näiden taitojen kehittymiseen voidaan vaikuttaa kehittämällä
myös arviointimenetelmiä. Eräs käytännön muoto on yhteisöllinen arviointi.
Luokka, ryhmä tai työpari ottaa yhteisiä tavoiteltavia päämääriä, valvoo toimintaa,
kannustaa ja tukee toisiaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisöllisessä arvioin-
nissa yksilöt tuovat omat kykynsä ja taitonsa yhteisön arvioitaviksi. Reaalipedago-
ginen toiminta perustuu paljolti yhdessä työskentelyyn eri työ- ja oppimistehtävien
parissa. Oli luonnollista ulottaa arviointi koskemaan myös koko ryhmän, yhteisön
tai parin työskentelyn arviointia. Kun oppilaat tekivät esimerkiksi yhteisenä työpro-
duktiona pirttikaluston, he yhdessä arvioivat myös tuotostaan ja tekemiseen liitty-
vää prosessia. Tällainen vertaisarviointi720 edistää ja ohjaa työtehtävään osallistu-
neiden oppimista, mikäli se toteutetaan ohjatusti ja yhteisten sovittujen kriteerien
mukaisesti. Tällaista yhdessä tapahtuvaa arviointia on harjoiteltava, jotta palautteen
laatu on rakentavaa ja toista tukevaa. Parhaimmillaan yhteisöllinen arviointi
edistää yksilöiden yhteistyötaitoja, on turvallinen tapa kohdata erilaisuutta
omassa itsessään, kehittää palautteen antamistaitoja, avoimuutta, kriittistä
ajattelua, itseohjautuvuutta ja reflektointitaitoja721.

Ihminen oppii ongelmia ratkaisemalla, tekemällä, käyttämällä hyväkseen
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Voi-
daan ajatella, että osaaminen on sosiaalisesti ja tilanteeseen sitoutunut kyky, siis
yhteisöllinen ominaisuus. Winkler puhuukin sosiaalisesta todellisuudesta, jossa
perusajatuksena on ihmisen subjektiuden syntyminen ja sen tukeminen722. Tällöin
arviointikäytännön voidaan parhaimmillaan katsoa toteuttavan sosiaalipedagogii-
kan syvintä olemusta. Jalustalle nousee oppilaiden subjektiuden korostaminen ja
heidän realistisen mielikuvan muodostaminen ja kehittäminen arvioinnin kautta
kohti täyteen ihmisyyteen. Aikaisemmin kontroloivan kouluarvioinnin taustafilo-
sofiana on ollut malli, jota voidaan kutsua oppimisteknologiseksi arvioinniksi.
Tämä oppimisteknologisesti suuntautunut arviointi korosti etupäässä määrällisiä
tuotoksia. 723

Reaalipedagogisen toimintaprosessin perusajatuksena on saada sen jokainen
elementti palvelemaan oppilaan itsetunnon ja oppimisen kehittymistä. Tällöin arvi-

720.Hietanen (2001, 94–97.) käyttää nimitystä vertaisarviointi. Tällaisella arvioinnilla hän tarkoittaa
saman alan koulutuksen saaneiden toimijoiden toistensa arviointia sovittujen sääntöjen puitteissa.
721.Hietanen 2001, 97.
722.Hämäläinen - Kurki 1997, 131.
723.Oksanen 2001, 118–119 kuvaa mallia näin: tavoite – opittava aines (S) – oikeiden vastusten oppi-
minen (R) – osaamisen kontrolli.
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oinnin pohja löytyy ihmisläheisestä lähestymistavasta, missä korostuu kasvun ja
oppimisen näkeminen monitahoiseksi prosessiksi, mikä edellyttää opettajalta
paneutumista ihmisen olemisen laajempaan problematiikkaan eri vuorovaikutusti-
lanteissa. (liite 8) Opettajan tulee olla aktiivinen lisätessään ymmärrystään
oppilaastaan ja myös omasta toiminnastaan eri oppimistilanteissa. Tällöin
opettajan ammatillisuus korostuu siinä, miten hyvin hän reflektoi saamaansa
tietoa ja pystyy muuttamaan sen pedagogiseksi käytännöksi.Arviointi reaalipe-
dagogisessa toiminnassa muodostuukin laaja-alaiseksi oppimis- ja ohjausprosessia
tukevaksi toiminnaksi. Siinä opettajan toimintaa ei voida erottaa erilliseksi oppilai-
den oppimisesta, vaan se muotoutuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa luokan joka-
päiväisissä tilanteissa. Arviointi muodostaa kiinteän vuoropuhelun itse opetukseen,
koska vuoropuhelu oppilaan yksilöllisten ja tarpeiden ja opettajan välillä on jatku-
vaa ja ainutlaatuista. Arviointi on mahdollista sitoa oppilaan omaan merkitys-
maailmaan ja oppimisympäristön järjestelyihin, jotka parhaimmillaan tuke-
vat oppilaan ja opettajan yhteistä oppimista.

6.10 Epäviralliset vuorovaikutustilanteet – elämyksellisyys ja 
reflektiivisyys

Toiminta epävirallisissa vuorovaikutustilanteissa nuoren kanssa tarjoaa paljon
uudenlaista muuten ehkä saavuttamatonta tietoa ja tuntemusta nuoren tilanteesta ja
ajatusmaailmasta sekä nuorelle itselle että opettajalle ja ryhmälle. Kuitenkin näiden
vuorovaikutustilanteiden tulee olla luonnollisia (ei keinotekoisesti järjestettyjä)
osana nuoren omaa elinpiiriä ja kiinnostuksen kohdetta. Epäviralliset vuorovaiku-
tustilanteet voivat tarjoavat kokemukseni mukaan mahdollisuuden motivaation
lisäämiseen, positiivisiin kokemuksiin, uusiin ongelmaratkaisu- ja vuorovaikutus-
taitojen syntymiseen ja luottamuksellisen suhteen syntymiseen opettajan ja nuorten
välillä.

“However, the world of learning is rapidly changing. There is an increased
interest in such things as recognizing informal learning for course credit, new
forms of learning in the workplace and in general, acknowledging the autono-
mous learning which takes place outside educational institutions.”724

Yksi parhaimpia tutustumisen ja luottamuksen synnyttäjiä nuoren ja opettajan
välille on työskentely oikeissa työprojekteissa nuoren kanssa. Tehtäessä esimer-

724.Boud ym. 1993, 1.
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kiksi huoneistoremonttia yhdessä nuoren kanssa haalarit päällä, ei olla perinteisessä
opettaja–oppilassuhteessa tunnilla, vaan tasavertaisina työntekijöinä, joilla on sama
päämäärä. Työskentely ”riisuu” perinteiset roolit pois ja työnteon lomassa keskus-
tellaan asioista, mitä ei muutoin tulisi puhuttua luokkatilanteissa. Yhteinen ponnis-
telu ja työssä ilmenevien ongelmatilanteiden refleksiivinen ratkaiseminen tarjoaa
myös nuorelle reaalisesti uusia kokemuksia ja toimintatapoja. Samoin opettaja
havaitsee uusia ja ”piilossa” olleita ominaisuuksia ja kykyjä nuoressa. Näihin yhtei-
siin kokemuksiin on helppo palata työskenneltäessä luokkatilanteessa.

Monelle nuorella on rajoittuneita kokemuksia ympäröivästä maailmasta ja esi-
merkiksi toimimisesta luonnossa. Elämä on täyttynyt osittain vain kaupunkikult-
tuuriin liittyvästä elämäntavasta, missä kokemus esimerkiksi omasta itsestä selviy-
tyjänä uusissa oudoissa ympäristöissä on ollut vähäistä. Tutkimuksen nuorilla oli
hyvin negatiivisia kokemuksia liittyen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin uusissa
ympäristöissä. Nuoret olivat yleensä jättäytyneet tai jätetty pois aikaisemmissa
kouluissa tapahtuneista retkistä ja leirikouluista. Syynä tähän olivat nuorten oma
epävarmuus ja opettajien pelko oppilaiden negatiivisesta käyttäytymisestä näillä
retkillä. 1980-luvulla ei myöskään tarkkailuluokkalaisten kanssa ollut paljon mah-
dollisuuksia järjestää koulun toiminnassa tällaisia retkiä taloudellisten resurssien
puuttumisen myötä.

Reaalipedagogiseen tpomintaprosessiin kuuluvat hyvin suunnitellut retket, vie-
railut ja leirikoulut osana nuorten kokonaisvaltaista kuntoutusta. Näitä toimintoja
on toteutettu eri vuosien aikana lukuisia kertoja ja niiden avulla tarjotaan nuorille
kokonaan uudenlaisia kokemuksia itsestä erilaisissa tilanteissa.

On tehty yhteisiä junamatkoja Helsinkiin jääkiekko-otteluihin Hartwall-Aree-
nalle, on käyty Tampereella seuraamassa nuorisomusikaalia, on vierailtu Lumilin-
nassa ja Torniossa paukkupakkasessa seuraamassa Pohjan Stadionilla esitettyä Poh-
jola-spektaakkelia. On lennetty tutustumaan Tukholmaan aamuvarhain ja tultu
sieltä lentäen pois aamuyöstä.725

Näitä retkiä ei ole erikseen suunniteltu elämyspedagogiikan tai seikkailukasva-
tuksen periaatteiden mukaan, vaan niistä on toteutettuna muodostunut elämykselli-
siä kokemuksia nuorille itsessään. Myös nuoret itse ovat saaneet olla mukana suun-
nittelemassa näitä yhteisiä retkiä ja projekteja.

”Lähdimme Oulusta maanantaiaamuna yhdeksän aikaan kohti Syötekeskusta.
Tarkoituksena oli pitää viikon mittainen leirikoulu…Seinäkiipeily oli jännit-
tävä kokemus ja lumikenkäkävely oli raskasta, mutta jälkeenpäin tuli hyvä olo,

725.Kymmenestä oppilaasta seitsemän ei ollut koskaan ollut lentokoneessa. Tutkijan huomautus.
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kun oli liikkunut… Tein Syötteellä paljon sellaisia asioita, joita en ollut pitkään
aikaan tehnyt…Tiistaina heräsimme inhottavaan imurin ääneen ja raahau-
duimme Syötekeskukseen opiskelemaan, jonka jälkeen ruokailimme hienossa
ravintolassa. Kaheltatoista kävimme kävelemässä lumikengillä tykkimetsässä
ja pystytimme teltan ja opettelimme yleisesti erätaitoja…Kelkkailu oli tosi
mukavaa, vaikka olikin paljon pakkasta, mutta se ei estänyt mitään, kun oli
hyvät varusteet. Kaukoputkella oli mukava katsella kuuta ja tähtejä, koska ei
ollut ennen nähnyt niin läheltä. Iltaisin kävimme laskemassa luikurilla ja pul-
kalla. Leirillä opimme tuntemaan paremmin toisia oppilaita ja opettajia.
Yhteishenki luottamus kasvo, niin kuin leirin alussa suunnittelimme…Teltassa
yöpyminen oli tosi mukava kokemus. Siellä sai nukuttua hyvin…Kodassa oli
tunnelmallista ja hyviä lättyjä. Leirillä opimme myös voittamaan pel-
koja…Tämä reissu oli aivan mahtava ja sain siitä upeita muistoja, jotka muis-
tan vielä 60-vuotiaana. Kaikista mahtavinta leirissä oli yhteistyö ja ryhmän
henki…726

Epäviralliset vuorovaikutustilanteet voidaan määritellä reaalipedagogisessa toimin-
taprosessissa tavoitteelliseksi – ja tietoiseksi yritykseksi tukea nuorten kasvupro-
sessia, missä erilaiset olosuhteet tarjoavat nuorille ja opettajille mahdollisuuden
omakohtaisen kokemisen kautta oppimiseen ja uudenlaiseen elämykseen kautta.
Vaikka toimintoja ei suunnitella suoraan elämyspedagogisten periaatteiden
mukaan, sisältävät nämä tilanteet ja toiminnot hyvin yhteneviä piirteitä elämyspe-
dagogisesta toiminnasta.727

Suoria elämyksiä tarjoutuu myös hyvin monipuolisen liikunnallisuuden kautta.
Tuomontuvalla nuorilla on mahdollisuus kokeilla ja tutustua mahdollisimman
moneen erityyppiseen liikunnan muotoon oman mieltymyksensä mukaisesti. Täl-
löin myös niiden toivotaan toimivan nuorelle kasvun välineenä. Ne voivat tarjota
nuorille elämyksiä ja myönteisiä kokemuksia ja motivoida nuoria aktiiviseen ja ter-
veelliseen elämäntapaan. Tämän vuoksi Tuomontuvan toiminnassa ei ole paljoa
harrastettu nykyään suosittuja extreme-toimintoja (koskenlaskuja, vapaita pudotuk-
sia veteen, erilaisten suoriteratojen läpikäymistä jne.), koska näillä irrallisilla toi-
minnoilla ei näytä olevan haluttua siirtovaikutusta nuorten elämään. On parempi
hakea ja kehittää toimintoja luonnollisesti nuorten omaan arkielämään liittyen,
koska ne eivät vaadi sellaisia erityisresursseja, mihin nuorilla ei olisi varaa ja jotka
on mahdollista toteuttaa luokan normaalin opetussuunnitelman kautta.

726.Oppilaiden reflektiivisia kuvauksia leirikoulusta vuodelta 1998.
727.Karppinen 1998. Karppinen määrittelee elämyspedagogiikan kokonaisvaltaiseksi opetukseksi,
jossa yhdistyy luonnon, ympäröivän yhteisön ja liikunnan kasvatusmahdollisuudet. Tärkeälle sijalle
nousevat oppilaiden kokemukset. Kysymys Karppisen tutkimuksessa on (ns.low-risk) alhaisen ja keski-
tason riskin seikkailutoiminnasta oppilaiden kanssa.
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Hyvin olennaista kaikille epävirallisille vuorovaikutusprosesseille on miettiä,
miten ne palvelevat nuorten oppimista.728 Tällöin liitytään lähelle kokemuksellisen
oppimisen mallia, missä etusijalle nousevat erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutus-
tilanteissa hankitut omakohtaiset kokemukset.729 Nuoren kehittymisen ja oppimi-
sen kannalta on tärkeää, että kokemukset arvioidaan ja reflektoidaan kriittisesti. 

The reflective techniques allow individual development, individual choice and
matching of learning methods and study techniques to individual needs and
perceptions730.

Reflektio voidaan nähdä yleiskäsitteenä älyllisille ja affektiivisille toiminnoille,
joissa yksilö pyrkii selvittelemään kokemuksiaan tavoitteena uudenlainen ymmär-
rys731. Mezirow732 määrittelee reflektion omien uskomusten tutkimiseksi ja toi-
minnan suuntaamiseksi ongelmanratkaisussa käytettyjen strategioiden ja menette-
lytapojen toimivuuden uudelleen arvioimiseksi. Reflektoinnin avulla pyrimme
määrittämään, mitä kokemuksessa itse asiassa tapahtuu, mitä se tarkoittaa ja mitä
asialle tulee tehdä ja miten siihen on syytä reagoida733. Tällöin oppiminen voidaan
nähdä prosessina, joissa kokemuksen merkitys tulkitaan uudelleen tai sen tulkintaa
tarkistetaan siten, että syntynyt uusi tulkinta ohjaa myöhempää ymmärtämistä,
arvottamista ja toimintaa734. 

Reflektiiivisessä oppimisprosessissa onkin tärkeää tutkia kokemuksia, ajatella
ja arvioida tekemistään ja pyrkiä löytämään uusi ymmärtämisen taso.735 Mitä
enemmän nuori itsereflektion avulla analysoi omia taitojaan ja tietojaan, saa hän
uusia mahdollisuuksia näiden tietojen ja taitojen tavoitteelliselle transferille uusilla
alueilla736. Reflektio voidaan liittää instrumentaaliseen tai kommunikatiiviseen
oppimiseen. Instrumentaalisessa oppimisessa on kyse aina tehtäväsuuntautuneesta
ongelmanratkaisusta – miten tehdä tai suorittaa jokin. Tällöin reflektio liittyy
sisältö- tai menettelytapojen analysointiin. Kommunikatiivisessa oppimisessa ref-
lektio suuntautuu aina kommunikaation merkityksen tutkimiseen, eli nuori yrittää
ymmärtää mitä toinen esimerkiksi puheen, kirjoituksen, draaman, taiteen tai tanssin
välityksellä tarkoittaa.737 Olennaista reflektiossa on sen ajoittuminen. Ruoho-

728.Vrt. von Wright ym. 2003, 68.
729.Vrt. Kolb 1984, Dewey 1938, Kohonen 1989.
730.Mainin 1985, 93.
731.Boud 1985, 3.
732.Mezirow 1996, 8. Katso myös Ruohotie 2002, 137.
733.Ruohotie 1998, 113, Ruohotie 2002, 145.
734.Mezirow 1996, 17.
735.Katso Boud ym. (1985, 36) reflektiivinen oppimisprosessi.
736.Von Wright ym. 2003, 68, 129.
737.Mezirow 1996, 23–25.
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tien738 mukaan reflektion oikea aika ei ole erillään oppimistapahtuman/kokemuk-
sen jälkeen, vaan reflektion on tapahduttava samaan aikaan itse kokemuksen
kanssa. Schönin739 mukaan toimintaan aina sisältyy rutiineja, jotka mahdollistavat
toiminnan aikaisen havainnon. Toiminta on hänen mukaan aina prosessi, eikä yksit-
täinen teko – ja siksi reflektointiin jää aina aikaa. Tällöin omien kokemusten ja läh-
tökohtien reflektointi voi johtaa uudistuvaan oppimiseen740.

Epäviralliset vuorovaikutustilanteet toimivat oppimisen ja kokemuksen siirtä-
misen katalysaattorina. Onkin mielekästä järjestää oppimisen kannalta tilanteet
mahdollisimman luonnonmukaisiin ympäristöihin. Haluttaessa opetella esimer-
kiksi luonnossa selviytymisen taitoja, mahdollistuu se parhaiten luonnollisessa
ympäristössä luonnon keskellä.741 Kun nämä tilanteet edellä esitetyllä tavalla ref-
lektiivisesti analysoidaan, voidaan olettaa nuoren selviytyvän vastaavanlaisissa
tilanteissa entistä joustavammin. Näiden kokemusten vaikutusta on tämän tutki-
musaineiston varassa vaikeaa irrottaa oppimisesta ja täsmentää, mikä on kokemuk-
sen aikaansaamaa ja mikä on aikaisemmin opittua, joka vaikuttaa nuoren kokemuk-
seen. Ainakin nämä epäviralliset vuorovaikutustilanteet tarjoavat kokemusperäisen
mahdollisuuden kohdata uusia tai aikaisempia ehkä negatiivissävytteisiä kokemuk-
sia uudelleen ja vahventaa nuoren kykyä toimia ja selviytyä niissä.

Sosiaalipedagogisen toiminnan lähtökohtana ei ole yksilön sopeuttaminen val-
litseviin olosuhteisiin, vaan yksilön voivavarojen vahvistaminen ja elämänhallin-
nan tukeminen, jotta yksilön osallistuminen yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi
mahdollistuu. Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa erimuotoiset epäviralli-
set vuorovaikutustilanteet merkitsevät nuorille kokemuksellista kasvuproses-
sia aktiivisuuteen ja oppimiseen ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden peilata
omaa minäänsä suhteessa ympäröivään maailmaan.

6.11 Yhteisökasvatus ja erilaisuus

Koululaitos on esimerkki yhteiskunnan perusinstituutiosta, jossa yksilöitymiskehi-
tys yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun kehittymisen asemasta vahvistuu. Nykyisen
koulun toiminnalliset rakenteet tekevät vaikeiksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaito-
jen kehittymisen sen eri tasoilla.742 Näennäisistä muutoksista ja määrällisistä ja laa-
dullisista muutoksista huolimatta kouluttamattomuuden, koulukielteisyyden koulu-

738.Ruohotie 1998, 79.
739.Schön 1983, 275–283.
740.Mezirow 1996, 35.
741.Vrt. Billet 1996, 263.
742.Kaipio 1999, 21.
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tusmotivaation puutteen syitä voitaneen perustellusti hakea koulutyön sisäl-
löistä743. 

Yhteisöllisyys tarkoittaa pyrkimystä kouluyhteisössä toimivien yksilöiden ja
ryhmien yhteistoimintaan ja yhteiseen vastuuseen744.

Luvussa 2 kuvasin omakohtaisen kokemuksen ja eri tutkimusten avulla tätä
kouluyhteisöihin liittyvää problematiikkaa. Näiden havaintojen pohjalta voisikin
väittää koulusta puuttuvan paljon sellaisia piirteitä, mitä voidaan liittää yhteisölli-
syys käsitteen piiriin. Monilla tämän tutkimuksen nuorilla oli vaikeuksia sosiaali-
sen tuen saamisessa eri vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksen nuoret kuvaavat
omista lähtökohdistaan henkisen, emotionaalisen, tiedollisen, toiminnallisen ja
aineellisen tuen vähäisyyttä omissa kertomuksissaan.

Henkiseen tukeen voidaan katsoa kuuluvan arvostamisen, luottamuksen, välit-
tämisen ja kuuntelemisen. Arviointitukeen kuuluvat vahvistaminen, palaute ja sosi-
aalinen tasa-arvoisuus. Tietotuen ominaisuuksia ovat neuvot, ehdotukset, ohjeet ja
tiedot. Konkreettinen aineellinen apu voi sisältää rahallista avustusta tai työn avulla
olosuhteiden muuttamista.745 Sosiaalinen tuki ilmentää nuorelle informaatiota
siitä, että hän kuuluu sosiaaliseen verkostoon, jossa häntä rakastetaan ja arvoste-
taan.746

Reaalipedagogiseen toimintaprosessiin kuuluu olennaisena osana nuorten
yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tukeminen. Tämä tapahtuu Kaipion ja Mur-
ron747 kehittämien yhteisökasvatusperiaatteita soveltaen. Tällöin kasvatus voidaan
nähdä päämääräsuuntautuneena inhimillisenä toimintana, jonka tarkoituksena on
edellytysten luominen nuorten kaikenpuoliselle kehitykselle. Edellytysten luomi-
nen voi tarkoittaa hyvin monenlaista toimintaa: se voi olla kasvatettavien arvoihin
ja asenteisiin vaikuttamista, kasvuvirikkeiden tarjontaa ja säätelyä sekä tietojen ja
taitojen ja kulttuuriperinnön välittämistä. Kasvatus on heidän mukaan yläkäsite,
mikä pitää sisällään myös opetuksen ja koulutuksen käsitteet.748

Yhteisökasvatus on koko yhteisön tietoista käyttämistä kuntoutuksellisten ja
kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen. Yhteisökasvatus käsittää siten fyysi-
sen ja sosiaalisen ympäristön sekä terapiaan, kuntoutukseen ja kasvatukseen liitty-
vät periaatteet, joiden keskinäinen painopiste vaihtelee yhteisötyypistä toiseen.
Yhteisökasvatuksessa kaiken, mitä yhteisössä tapahtuu, pitäisi palvella hoidollisia,

743.Komonen 2001, 83.
744.Naukkarinen 1999, 100.
745.House 1981.
746.Vrt. Vahtera 1993.
747.Kaipio & Murto 1980.
748.Kaipio 1999, 154.
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kasvatuksellisia tai kuntoutuksellisia tavoitteita.749 Kaipion mukaan yhteisökasva-
tuksessa kysymys on sekä yhteisön että yksilön jatkuvasta kehityksen ja muutoksen
myötä muuttuvista tavoitteista, joita tulee jatkuvana prosessina tietoisesti ja tavoit-
teisesti arvioida ja kehittää750.

Reaalipedagogisessa toiminnassa yhteisökasvatus perustuu nuorten kanssa
tapahtuvaan yhteiseen suunnitteluun, asioiden yhteisesti sopimiseen ja velvolli-
suuksien ja tehtävien hoitoon. Opettajien ja ohjaajien tehtävänä on tukea nuoria
yksilöinä ja ryhmään kuuluvina yhteistyöhön, yhteiseen toimintaan talon sisällä ja
demokraattisiin tapoihin.

Oppilaita tuli ja meni – moni kävi juttelemassa ns. opettajanhuoneessa, joka oli
luokan vieressä ja oli aina avoimena oppilaiden tulla. Opettajat olivat oppilait-
tensa kanssa koko ajan; joko luokassa, työsalissa tai opettajien tilassa – aina
saatavilla. Tämä oli eräs Tuomontuvan perusideoista, yhdessä toimiminen ja
oleminen.751

Tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys toteutuvat siten, että nuoria kohdellaan tasa-arvoi-
sesti ja demokraattisesti olipa nuorten lähtökohtatilanne mikä tahansa. Nuoret tule-
vat hyvin erilaisista olosuhteista luokalle. Perusluottamus ja kiinnittyminen omaan
ryhmään ovat aikaisemmissa koulukokemuksissa olleet vähäistä. Nuorten kanssa
sovitaan yhteisen toiminnan pelisäännöt ja nuoret kohtaavat myös näihin pelisään-
töihin liittyvät vastuut ja velvoitteet. Yhteinen toiminta ja yhteiset päätökset vel-
voittavat kaikkia nuoria ja myös aikuisia. 

Terveen järjen periaate korostaa myös paljolti aikaisemmin esittämääni ratkai-
sukeskeisen toiminnan perusydintä. Nuoret huomaavat hyvin nopeasti, millaisissa
asioissa tarvitaan yhteisiä sopimuksia ja missä ei. Esimerkiksi tupakanpoltosta sisä-
tiloissa ei edes tarvinnut sopia, koska nuoret itsekin huomasivat, että tilat, joissa
työstetään puuta ja herkästi syttyviä materiaaleja, eivät sovellu tupakoimiseen.
Samoin uusia normeja on luotava yhteisesti kaiken aikaa eri toimintojen niitä vaa-
tiessa. Myös kriittinen suhtautuminen eri normien toimivuuteen kuuluu osana ter-
veen järjen- periaatteeseen.

Avoimuus ja rehellisyys toteutuu mahdollisuutena saada oma ääni kuuluville
yhteisissä kysymyksissä. Oman mielipiteen esille saaminen ja omien tavoitteiden
julkistaminen ei ole aina helppoa nuorelle, ja se vaatii kärsivällisyyttä ja myös koko
yhteisön avoimuutta ja vilpittömyyttä toisiaan kohtaan.

749.Murto 1997a, 13.
750.Kaipio 1999, 48.
751.Opetusharjoittelijan raportti 1998.
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Keskustelu asioista on yksi kasvatuksellinen väline. Keskustelun kautta saavu-
tettavat edistysaskeleet voivat olla hitaita, mutta kuitenkin erittäin hedelmälli-
siä… usein yhteisten ratkaisujen etsiminen ongelmiin ja eri asioihin…. Tuo-
montuvassa oppilas huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Siellä pyritään ottamaan
huomioon myös oppilaan ympäristö ja elämäntilanne sekä muut sosiaaliset
suhteet. Näistä kaikista voi myös koulussa keskustella. 752

Ehdoton oikeudenmukaisuus on työskenneltäessä nuorten kanssa edellytys kaikelle
toiminnalle. Nuorilla kuten tutkimusaineistosta käy ilmi on takanaan hyvin paljon
erilaisia kokemuksia kasvattajien /opettajien ristiriitaisesta ja epäjohdonmukaisesta
käytännöstä. Erityisen korostuneesti tämä vaatimus tulee testattua nuorten kohda-
tessa eri seuraamuksia teoistaan. Nuoret ovat hyvin tarkkoja yhteisön eri jäsenten
velvollisuuksista ja niiden hoitamisesta.

”Ei ole ihan sama miten aikuinen asian hoitaa, kun tavoitteena on esimerkiksi
käytöstavat. Nuori rekisteröi miten aikuinen toimii ja ottaa mallia. Mitä sanon
ja neuvon asettaa itsellekin rajat toimia. Jos toimin eri tavalla kuin toista neu-
von, on kasvatuksesta ja neuvomisesta pudonnut pohja pois. Mielestäni on kyse
myös luottamuksesta. Jos toimin vastoin ohjeistusta tulee nuorelle ristiriita siitä
mitä ja ketä pitäisi uskoa. Edellytyksenä toimia juuri erityisnuorten kanssa on
luottamus. Jos sitä ei ole, ei yhteistyökään pelaa.”753

Luottamuksen periaate toteutuu parhaiten positiivisin esimerkein ja palkitsemisena
eri tehtävien suorittamisesta. Hyvän mahdollisuuden antaa tähän työn kautta saadut
palautteet ja vastuut.

Fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden periaate. Monella tutkimuksen nuo-
rella oli sopeutumattomuuden vuoksi kokemuksia väkivaltaisesta kohtelusta. Tur-
vallinen opiskeluympäristö tulee olla ehdoton vaatimus jokaisen oppilaan kohdalla.
Tämä käy ilmi oppilaan haastattelusta.

”Mukavaa tämä luokka ollu, pieni luokka ja saanu rauhassa sillai kuitenkin
tehä…754”

Yhteisöllisyyttä korostavat yhteiset suunnittelupalaverit. Tuomontuvan toimin-
nassa maanantaisin pidetään viikon aloituspalaverit, joissa nuoret käyvät tasavertai-
sesti läpi viikon toiminnan suunnittelun ja yhteiseen toimintaan liittyvät asiat
yhdessä opettajien ja ohjaajien kanssa. Viikon lopulla arvioidaan kunkin nuoren

752.Opetusharjoittelijan raportti 1996.
753.Opetusharjoittelijan raportti 1996.
754.Oppilashaastattelu 1996.
227



kanssa viikon toteutumista ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista. Näi-
den palaverien tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin
päätöksiin, tehdä ehdotuksia muutoksista ja saada muut kuuntelemaan omia näkö-
kulmia.Viikko lopetetaan yhteiseen satutuokioon, missä luetaan yhteisesti jokin
varhaislapsuuteen liittyvä kertomus.755 Kaikilla edellä mainituilla toimilla pyritään
reaalipedagogisessa toimintaprosessissa luomaan yhteisöllinen kasvatuksellinen ja
opetuksellinen pohja, missä taustaltaan ja kehitykseltään erilaiset nuoret pyrkivät
yhdessä opettajien ja ohjaajien kanssa luomaan luottamuksellisen ja kannustavan
ilmapiirin luokan toimintaan. 

Tutkimuksen nuorten aikaisemmat kokemukset koulujen kyvystä kohdata eri-
laisuutta eivät ole olleet rohkaisevia. He ovat kokeneet omakohtaisesti mitä on olla
erilainen nuori yhteisössä, missä yksilöllisen erityistarpeen huomioiminen vaihteli
runsaasti.

Luvussa 2.1 kuvasin erityisluokan fyysistä ja osittain toiminnallista integraa-
tiota ja siinä ilmeneviä vaikeuksia yleisopetuksessa. Tutkimuksen nuoret kokivat
olevansa erilaisia suhteessa koulun muihin oppilaisiin. Tämä erilaisuus korostui
etenkin kyvystä suoriutua koulun oppitavoitteista, työskentelytavoista ja sosiaali-
sista vaikeuksista koko kouluyhteisössä. He eivät poikenneet näkyvän habituksen
osalta toisista oppilaista (esim. vammaisuus), vaan kasvatuksellisten ja opetuksel-
listen erityistarpeidensa puolesta. Oppilaiden kuvauksista käy ilmi myös oman huo-
nommuuden peilaaminen oppitunneilla ja kouluyhteisössä.

Varsinainen integraatiokehitys alkoi Suomessa jo 1960-luvulla ja tänä päivänä
ollaan inkluusion valtavirrassa. Integraatiossa on kyse erityisoppilaiden sijoittami-
sesta yleisopetuksen yhteyteen. Tällöin integraatio aloitettiin fyysisenä integraa-
tiona, jonka uskottiin johtavan toiminnalliseen integraatioon, minkä uskottiin syn-
nyttävän psykologis-sosiaalista integraatiota ja joka lopulta johtaisi yhteiskunnalli-
seen integraatioon.756 Inkluusiossa pyritään kokonaisvaltaisemmin koko koululai-
toksen kehittämiseen oppilaiden yksilöllisen tarpeen huomioimisessa. Tällöin
inklusiivinen koulu voisi tarkoittaa erityisoppilaiksi nimettyjen oppilaiden oppi-
misoikeutta ja täysivaltaista jäsenyyttä ryhmässä. Tukipalvelut ja opetus järjeste-
tään silloin oppilaan edellytysten, taitojen ja tarpeiden mukaan. Perusajatuksena on
se, että yleisopetus sopeutetaan ottamaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet.757

755.Vrt. Dockar-Drysdale 1990, 1993.
756.Moberg 1996, 121; Huttunen & Ikonen 1999,64.
757.Ihatsu ym. 1999, 12–15; Ks. myös Stainback ym. 1989, 24.
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Puuttumatta integraatio- ja inkluusiokäsitteiden syvällisempään analysointiin
on kuitenkin todettava, että erityisoppilaiden sijoittuminen yleisopetuksen piiriin
on hyvin dynaaminen ja tunteita herättävä prosessi.

Tiedossani ei ole toisinpäin suunnattua integraatiota tai muita tutkittuja kokei-
luja siitä. Tuomontuvan oppilaat sijoitettiin työhönvalmennuskeskukseen eli ympä-
ristöön, missä työskenteli monia vammautuneita/erilaisia ihmisiä. Tällöin erilaisuu-
den kohtaaminen oli arkipäivää oppilaille ja työhönvalmennuskeskuksessa työs-
kenteleville aikuisille. Oppilaat saivat kokemusta erilaisista ihmisistä ja toivat
heille tuulahduksen normaaliudesta, mikä koski esimerkiksi fyysistä olemusta ja
ylipäätään nuorten ajatusmaailmaa.

”No minusta ne tuota, ensinnäkin tähän yhteisöön, mikä täällä nyt on ollu, niin
passaa oikein hyvin ja tuota minusta tää on tuonu semmosta elämää ja touhua
ja semmosta energiaa enempi tähän yleisilmeeseen, mikä täällä on.”758

”Se on ollut yllätystä tässä Tuomontupajärjestelmässä, että nää nuoret on kui-
tenkin itse sopeutuneet ja tuoneet oman persoonansa peliin täällä järjestel-
mässä ja tuoneet lisäarvoa sillä omalla työpanoksella tähän hommaan… he
ovat saaneet tämmöistä ympäristöopillista sivistystä siihen oman opiskelu- ja
elämänuran hakemiseensa sen kautta, että he ovat olleet tämmösessä erityis-
työstämisyhteisössä, jossa he ovat joutuneet kohtaamaan erilaisuutta toisesta
perspektiivistä kuin mistä he itse ovat tähän koulusysteemiin sitten hakeutuneet
tai tulleet. Että kyllä tää varmasti on antanut myöskin heille….”759

Erilaisuuden hyväksyminen etenee vaiheittain. Tutkimuksen nuoret ovat joutuneet
kohtaamaan etähyväksymistä omassa elämässään. Etähyväksymisessä on kyse
siitä, että erilainen ihminen hyväksytään, kun hän pysyy mahdollisimman etäällä
minusta ja ei tule minua kohti ja ole minun lähellä. Tällöin erilaisuus aina koetaan
yksilön omana ongelmana.760

”Sitten, no jollekin minun puolen asiakkaalle, tämmöisille, jotka on kovin
paranoidisia ja tämmöisiä vaikean tyyppisiä ongelmia heillä, niin saattavat
aluksi vähän kattoa, että joo, että nuo tuossa messuaa ja meukkaa, mutta kyllä
ne sitten, kun ne tottuvat ja näkevät…Mutta kyllä ne ite siinä huomanneet ja
sanoneetkin mulle, että kyllä niijen kanssa pärjää…Siitä se yllensä lähtee, että
ne tutustuu tupakkapaikalla toisiinsa jasieltä ne yleensä löytää toisensa.”761

758.Haastattelu mielenterveyshoitaja 1998.
759.Haastattelu Iikka-Tuotannon johtaja 1998.
760.Murto 2003, 23.
761.Haastattelu mielenterveyshoitaja 1998. Vammaisen ihmisen kommentti ns. normaalinuoresta.
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Yllä oleva haastattelu kuvaa tilannetta, missä kohdataan erilainen ihminen. Erilai-
suuteen tutustutaan konkreettisessa tilanteessa, missä molemmat toimivat saman
rituaalin puitteissa. Erilaisen yksilön olemassaolo hyväksytään tällöin helpommin
ja hänen ainutkertaisuus tunnustetaan. Tällöin puhutaan erilaisuuden integratiivi-
sesta hyväksymisestä. Hyväksymisen jälkeen seuraa toisen kaikinpuolinen hyväk-
syminen ja mukaan ottaminen yhteiseen ryhmään tai työtehtävään kumppaniksi.
Tämä on Murron mukaan erilaisuuden kohtaamisen tavoite eli inklusiivinen hyväk-
syminen.762

”Tuomo: Mehän on toimittu tämmöisessä työhönvalmennuskeskuksessa, missä
on monenlaisia erilaisia ihmisiä töissä…Onko sun suhtautuminen muuttunut
millään tavalla?

H: On muuttunut parempaan suuntaa, kun en tiennyt niinku esimerkiksi vuosi
sitten mittään tämmöisistä ihmisistä… Nyt mulla on erilainen käsitys niistä…
ja suhtaudun heihin ihan niin kuin muihinkin ihmisiin.”763

”Tuomo: Olitko aikaisemmin ollut tekemisissä tämmöisten ihmisten kanssa?

H: Kyllähän se ensin oli aika outoa. Ja ei ollut tottunut semmoseen ympäris-
töön ja ihmisiin… Ne sai kummia päähänpistoja ja höpöttivät kummia
asioita…Parani ymmärrys, kun on ollu tekemisissä. Oli parempi, että kaikki oli
samaan aikaan töissä. Siinä oppi näkemään ja ymmärtämään niitä erilaisia
ihmisiä. Sillain ettei niitä pijä mitenkään erilaisina kuitenkaa.”764

Yllä olevat haastattelut kuvaavat myös nuorten oman suhtautumisen muuttumista
erilaisiin ihmisiin. Yhteisistä työ-, kahvi- ja ruokailutilanteista saatu kokemus on
auttanut tutkimuksen nuoria asettumaan erilaisen ihmisen asemaan arkipäivän
tilanteissa. Näkemään ne vaikeudet ja peräänantamattomuuden, millä esimerkiksi
fyysisiä rajoitteita omaava ihminen pystyy työskentelemään ja saavuttamaan tulok-
sia. Samoin nuorten ei ole tarvinnut peilata omaa huonommuuttaan erilaisuuden
hyväksyvässä ilmapiirissä samalla tavalla, kuin aikaisemmissa kouluissa.

”…oppilaitten mukana olo täällä, niin he ovat olleet yks yhteen tässä työyhtei-
sössä muitten matkassa, niin toimihenkilöt, työsuhteiset, työhönvalmennettavat
ja työharjoittelussa olevat oppilaat. Niin kaikki ovat keskenään tuolla salissa
ja käytävillä.”765

762.Murto 2003, 24.
763.Oppilashaastattelut 1998.
764.Oppilashaastattelut 1998.
765.Haastattelu Iikka-Tuotannon johtaja 1998.
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6.12 Jälkihuolto

Tuomontupa- luokan toiminnan lähtökohtana on saada peruskoulunsa keskeyttä-
mässä olevat nuoret suorittamaan oppivelvollisuutensa loppuun ja hakeutumaan
toisen asteen koulutukseen.

Perusopetuslaki (628/98) velvoittaa koulun järjestämään oppilaalle oppilaan-
ohjausta erikseen säädettävän tuntijaon mukaisesti. Suomessa opinto-ohjauksen
tavoitteet ovat painottuneet eri aikoina eri tavoin. Alkuperäinen opinto-ohjauksen
tavoitteena oli antaa oppilaille mahdollisimman hyvät ammatinvalinnan lähtökoh-
dat.766 Sittemmin painopiste muuttui enemmän kasvatuksellisten ongelmien ja
opiskelutaitojen ohjaamiseen. 1970-luvulta lähtien mukaan tuli entistä painok-
kaammin velvollisuus työelämän tutustumisen järjestämiseen opinto-ohjauksen
kautta. Tämän uskottiin helpottavan oppilaiden jatkokoulutusvalintojen teke-
mistä.767

Tuomontupa-luokan oppilaiden opinto-ohjelmaan kuuluu opinto-ohjaus, joka
toteutetaan erityisluokanopettajan voimin pienryhmä opetuksena ja henkilökohtai-
sena ohjauksena. Varsinaista erikseen saatavia opinto-ohjaajan täysiaikaisia palve-
luita ei ole ollut käytössä, vaan ohjaus tapahtuu kokonaisvaltaisesti, osa eriytettynä
omana opetuksena ja osa integroidusti eri aineiden ja työkasvatuksen sisällä. Tär-
keä päämäärä nuoren ohjauksessa on henkilökohtaisen kasvun, opiskelutaitojen ja
ammatillisen jatkokoulutuspaikan löytäminen nuorelle. Etenkin Tuomontuvan nuo-
rilla ohjauksellinen pääpaino on ammatillisen jatkokoulutuspaikan löytymisessä ja
osallistuminen toisen asteen koulutuksen yhteisvalintaan. Tuomontuvan jälkeen
oppilaiden uravaihtoehtoja voivat olla:

1. opiskelu normaalissa ammattioppilaitoksessa, erityisammattioppilaitoksessa
tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa (lukio),

2. opiskelu Tuomontuvan vaihtoehtoisessa ammatillisessa koulutuksessa,

3. työhön meno vapaille työmarkkinoille, tukityöpaikkaan tai nuorten työpajalle,

4. oppisopimus-työpaikka,

5. ns. välivuosi 10-luokalla, tai valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa
(VKK-koulutus)

Tuomontuvan oppilaiden jatkokoulutukseen sijoittuminen ei ole koettu ongel-
maksi. Kaikki oppilaat osallistuvat 100 %: sti yhteisvalintaan, mikäli saavat perus-

766.Komiteamietintö 1966, 80–81.
767.Numminen ym. 2002, 42–44.
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koulun suoritettua. Samoin suuri osa tulee hyväksyttyä yhteisvalinnan kautta jo
ensimmäisessä haussa.768 Ongelmaksi on noussut oppilaiden jatkokoulutuksen
tukemiseen ja seurantaan liittyvät ongelmat Tuomontuvan jälkeen. Tämä johtuu
osittain myös siitä, että oppilaat ovat huomattavasti moniongelmaisia tänä päivänä,
ja suurella osalla on jo pitkä lastensuojeluasiakkuus taustalla.769 Tällöin myös riski
keskeyttää jatkokoulutus on suuri. Jahnukaisen770 tutkimusten mukaan riski amma-
tillisen koulutuksen keskeyttämiselle erityisoppilailla on jopa nelinkertainen verrat-
tuna yleisopetuksen oppilaisiin.

6.12.1 Vaihtoehtoisen ammatillisen koulutuksen malli

Koulunsa heikoilla arvosanoilla läpikäyneille nuorille ammattikoulukin saattaa olla
usein liian teoreettinen opiskelumuoto. Näin ollen keskeyttämistä voidaan pitää
yhtenä valintana, yksilön urakehitykseen kuuluvana asiana. Koulutusura on kuiten-
kin paitsi sarja valintoja, myös pitkä prosessi. Opintojen keskeyttäminen voidaan
katsoa positiiviseksi, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin jatko-opintoihin. Vai-
keammaksi tilanne osoittautuu niiden kohdalla, joiden keskeyttämissyyt ovat nega-
tiivisia.771

Vaikka koulutusuran solmukohtana on perinteisesti pidetty yhteisvalintaa, kes-
tää yksilön ammatillinen kehitys huomattavasti pidempään ja voi suuntautua uusille
urille vielä jonkin koulutuksen aloittamisen jälkeenkin.772 

Vuonna 1996 Tuomontuvassa aloitettiin yhdessä Merikosken ammatillisen
koulutuskeskuksen kanssa suunniteltu ja sen alaisuudessa toimiva vaihtoehtoinen
ammatillinen koulutusmahdollisuus nuorille, jotka keskeyttävät perinteisen ammat-
tikoulun.773 

768.Vrt. Jahnukainen 1997, 67, Komonen 2001, 42–43.
769.Tuomontuvan oppilasaineksessa on ollut mukana nuoria, jotka yhteiskunta on määritellyt koulupu-
dokkaiksi, huume- ja päihdeongelmaisiksi, assosiaalisiksi rikoksenuusijoiksi, mielenterveyskuntoutu-
jiksi, maahanmuuttajanuoriksi ja kliinisen diagnoosin omaaviksi nuoriksi.
770.Jahnukainen 1996, 244; Vrt. myös Komonen 2001, 226; Lappalainen 2001 153–159; Haapasalo
1993, 71; Nykänen 1989, 82–83.
771.Keskeyttämisprosentti ammatillisissa oppilaitoksissa Suomessa lukuvuonna 1994–1995 oli 9.4 %
Meriläisen (1996, 113.) mukaan; Oulun Seudun ammatillisen koulutuskuntayhtymän selvityksen
mukaan keskeyttämisiä oli vuonna 1998–1999 10.17 % ja niistä negatiivisia keskeyttämisiä 4.85 %;
lukuvuonna 2002–2003 keskeytti 12.56 % (631/5023 opiskelijasta) opintonsa ja niistä oli negatiivisia
keskeytyksiä 2.35 % (83/5023 opiskelijasta; 11 keskeytti oppimisvaikeuksien, 37 opiskeluhaluttomuu-
den ja 3 sopeutumattomuuden vuoksi opintonsa). Negatiiviseksi keskyttäjäksi luokitellaan nuori, jolla ei
keskeyttämisen jälkeen ole jatkokoulutuspaikkaa sekä selvää kuvaa tulevaisuudestaan. Positiivisia kes-
keyttäjiä ovat nuoret, joilla selvillä uusi jatkokoulutusmahdollisuus j a -paikka.
772.Vrt. Komonen 2001.
773.Merikosken ammatillinen koulutuskeskus on yksi maamme kolmestatoista ammatillisista erityisop-
pilaitoksista, joille opetusministeriö on myöntänyt erityisen koulutustehtävän. Asetus ammatillisista eri-
tyisoppilaitoksista 677/1989.
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Tuomontuvan vaihtoehtoiseen ammatilliseen koulutukseen valitaan keskeyttä-
jistä sellaisia, jotka ovat ns. negatiivisia keskeyttäjiä ja jotka voisivat saada opin-
tonsa päätökseen työpainotteisella opiskelutavalla. Vaihtoehtoiseen ammatilliseen
koulutukseen ei ole varsinaista hakumenettelyä. Opiskelijat ohjautuvat koulutuk-
seen Oulun Seudun koulutuskuntayhtymän oppilaitosten kuraattoreiden, Merikos-
ken ammatillisen koulutuskeskuksen sosiaalityöntekijän, Oulun kaupungin nuo-
riso- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden, nuorten psykiatristen osastojen tai alu-
een perhekotien kautta. Muutamat opiskelijat ovat ottaneet itse oma-aloitteisesti
yhteyttä koulutukseen pääsemiseksi. Opiskelunsa aloittavat opiskelijat siirtyvät
Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen päätoimisiksi opiskelijoiksi.

Ammatillisen perustutkinnon (80–120 OV) suorittaminen ei ole sidottu luku-
kausirytmiin, vaan opiskeluajan pituuteen vaikuttaa opiskelijan henkilökohtainen
aktiivisuus eli kurssien ja jaksojen suoritukset. Samoin opiskelut aloitetaan ja pää-
tetään non-stop systeemillä ilman lukukausisidonnaisuutta.

Opiskelut aloitetaan täydentämällä nuorelle henkilökohtaisen opetuksen järjes-
tämistä koskeva suunnitelma ammatillisiin opintoihin (HOJKS). Suunnitelman
pohjana ovat aiemmat opinnot ja sen hetkinen elämäntilanne. Suunnitelman raken-
tamisen yhteydessä opiskelijan kanssa käydään hyvin tarkasti läpi reaalipedagogi-
seen toimintaprosessiin kuuluvat asiat ja allekirjoitetaan huumausaineiden käytön
kieltävä sopimus. Reaalipedagogisen toimintaprosessin mukaisesti nuori pysäyte-
tään tarvittaessa, ja osoitetaan, ettei nykyinen toiminta voi jatkua, vaan on löydet-
tävä joitain muita vaihtoehtoisia elämisen tapoja.

Vaihtoehtoisen ammatillisen koulutuksen opiskelu aloitetaan aina kahdesta
neljään viikkoon kestävällä käytännön työn jaksolla. Tämän jakson aikana opiske-
lija kunnostaa tai valmistaa työsalissa omaa työtään. Tällaisella sopeuttavalla jak-
solla on tarkoitus saada nuori kiinnittymään johonkin ja tuntemaan ensimmäiset
onnistumisen elämykset omasta suorituksestaan. Ensimmäisen oman työn jälkeen
opiskelija valmistaa itselleen esimerkiksi työkalupakin, jonka saa mukaansa opis-
kelujen päätyttyä. Tällä työkalupakilla on myös symbolinen merkitys. Siihen opis-
kelun myötä kerätään niitä tietoja ja taitoja mitä nuori tulevassa ammtissaan ja elä-
mässään tarvitsee.

Tuomontuvan vaihtoehtoisessa ammatillisessa koulutuksessa on mahdollisuus
suorittaa peruskoulun päättöluokka ja ammatillista perustutkinto myös samanaikai-
sesti. Tämä tutkintoon johtava koulutus kestää voimassa olevien ammatillisen kou-
lutuksen opetussuunnitelmien mukaisesti kolmesta neljään vuotta.

Käytännössä opiskelija suorittaa ammatillista perustutkintoa päiväopiskelijana
ja tenttii samanaikaisesti peruskoulua henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
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Yhteistutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä
sekä oma-aloitteellisuutta vapaa-ajasta ja opiskelusta suoriutumiseen.Ammatilli-
seen tutkintoon sisältyviä teoreettisia opintokokonaisuuksia ja peruskoulun opetus-
suunnitelman mukaisia aineita on integroitu niin, että ne voidaan suorittaa yhteisinä
kokonaisuuksina. Opiskeltavat aineet pyritään aina sitomaan johonkin olemassa
olevaan ja käytännönläheiseen malliin tai kokonaisuuteen, jonka avulla suoritteet
mielletään hyödyllisiksi ja motivoiviksi.

Integroitujen opintokokonaisuuksien sisällöt on suunniteltu siten, että ne vah-
vistavat peruskoulussa jo opittuja tietoja ja taitoja sekä samalla ohjaavat ammatilli-
seen näkökulmaan. Osa yhdistetyistä ainekokonaisuuksista on ammatillisessa
peruskoulutuksessa vapaavalintaisia. Samalla tavalla ammatillisen koulutuksen
kursseja voidaan suorittaa peruskoulun puolella vapaaehtoisina lisäkursseina.

6.12.2 Vertaisohjaus tukihenkilötoiminnan tukena

Tuomontupa-luokan ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa todettiin:

”Jokaiselle oppilaalle järjestetään tarvittaessa yhteistyössä sosiaali- ja nuori-
sostoimen kanssa henkilökohtainen tukihenkilö, joka on paitsi läheinen ihmi-
nen ja aikuinen, myös auttaa huolehtimaan käytännön asioista, kuten esimer-
kiksi koulunkäynnin säännöllisyydestä ja tutustumiskäyntien ja retkien toteu-
tuksesta.”774

Tukihenkilötoiminnan käynnistäminen ei sujunut edellä toivotulla tavalla. Sopivien
tukihenkilöiden saatavuus ja koulutus oli yksi ongelma, johon oli vaikea löytää
yleispätevää ratkaisua. Myös Tuomontuvan oppilaiden tukihenkilötoiminnan koor-
dinointi nuoriso- ja sosiaalipuolella ei ollut kenenkään vastuulla ja se myös osittain
vaikeutti toiminnan käynnistämistä. Käytännössä ongelmat kärjistyivät tukihenki-
lötoiminnasta aiheutuneiden kustannusten siirtelyyn hallintokunnalta toiselle.775

Lukuvuoden 1994–1995 aikana saatiin yhdessä seurakunnan erityisnuorisotyön
kautta tukihenkilötoiminta käynnistettyä ja nuorten ei tarvinnut enää odottaa puolta
vuotta sopivan tukihenkilön löytymistä ja koulutusta. Jokaiselle tukihenkilön tar-
peessa olevalle nuorelle löytyi tukihenkilö. Ongelmaksi muodostui edelleen tuki-
henkilösuhteen lyhytaikaisuus. Tukihenkilösuhde ei yleensä jatkunut oppilaan siir-
ryttyä ammatilliseen koulutukseen Tuomontuvalta.

774.Tehostetun erityisnuorisotyön työpajakoulua suunnittelevan työryhmän kokousmuistio 8.11.1991.
775.Oulun kaupungin opetusvirastossa ei ole budjetoitu rahaa tukihenkilötoimintaan. Tukihenkilötoi-
mintaa ei ole perusopetuksen säädöksissä määritelty. Tutkijan huomautus.
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Vuonna 1998 aloitettiin vertaisohjaajakoulutus Tuomontuvan ja Europlus- pro-
jektin yhteistoimintana nuorille aikuisille, jotka haluavat työskennellä vapaaehtoi-
suuden pohjalta nuorten tukena eri vapaa-ajan aktiviteeteissa.Vertaisohjauksella
haluttiin lisätä perinteisen tukihenkilötoiminnan voimavaroja.776

Vertaisohjaaja on nuori vertainen, joka osaa asettua toisen nuoren ase-
maan ja nuorta ympäröivään yhteisöön. Hän on muutaman vuoden ”vertais-
taan” vanhempi, ja toimii omien elämänkokemustensa kautta välittäjänä vai-
keissa tilanteissa eläville nuorille. Vertaisohjaaja toimii erityisesti nuorten kanssa,
nuorisotiloilla, työpajoilla ja ulkona kaduilla, riippuen tuettavan nuoren elämänti-
lanteesta ja avun tarpeesta. Vertaisohjaaja auttaa nuorta esimerkiksi läksyjen teossa,
helpottaa nuoren toimimista viranomaisten kanssa tai ohjaa vapaa-aikana synty-
neissä ongelmissa. Hän voi osallistua vapaaehtoisena myös mm. erilaisiin nuoriso-
projekteihin, nuorille tarkoitetuille leireille yhdessä nuorten kanssa, ja tehdä autet-
tavansa kanssa tutustumiskäyntejä mm. ammatillisiin oppilaitoksiin ja uusien har-
rastusten pariin.

Vertaisohjaaja omien kokemustensa kautta välittää nuorelle tietoa ja tunnetta
välittämisestä ja läsnäolosta. Hän välittää nuorelle tietoa esim. päihteistä ja nuoren
oikeuksista ja velvollisuuksista katsottuna nuoren omasta perspektiivistä. Vertais-
ohjaaja toimii nuoren ja tämän yhteisön, esim. viranomaiset, ammattiauttajat, perhe
ja ystävät välillä välittäjänä. Vertaisohjaaja aktivoi nuorta ottamaan itse kantaa itse-
ään koskeviin asioihin ja huolehtimaan niistä. Hän myös tukee nuorta etsimään tie-
toa, jota nuori tarvitsee. Tarvittaessa vertaisohjaaja osaa ohjata autettavan ammatil-
lisen tuen piiriin.777

Vertaisohjaajakoulutuksen kautta koulutettiin Europlus- projektin aikana Tuo-
montuvalla kymmenen vertaisohjaajaa toimimaan nuorten kanssa.778

6.12.3 Yksilöohjaus nuoren tukemisessa jatko-opintoihin

Oppilaiden lisääntyvästä tuen tarpeesta johtuen käynnistettiin keväällä 1998 yksi-
löohjaajan työskentely Tuomontuvan nuorten tukemisessa yhteistyössä Oulun Seu-
dun ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikön ja Europlus- projektin kanssa.

776.Tuomontupa toimi yhtenä neljästä pilotista 1998–2000 Europlus- projektissa, mikä oli Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyössä rakentama ESR-projekti, jonka
tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja ja -malleja erityisesti niille 16- 25 -vuotiaille nuorille, joilla
ei ole ammattipätevyyttä tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa.
777.Vertaiskasvatuksella tarkoitetaan tietojen, asenteiden ja käyttäytymismallien jakamista; kasvatusta,
jota ei tee kukaan ammattikasvattaja, vaan samanikäinen toinen nuori. Vertaiskasvatus perustuu ajatuk-
seen, että nuoret omaksuvat asioita toinen toisiltaan. (Peer Education 1996, 10–11.)
778.Europlus- projektin loppuraportti 2000, 28.
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Yksilöohjaaja toimii viranomaisinstituution ulkopuolella turvallisena ja luotet-
tavana ”tulevaisuuden rakentajana”. Tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle
nuorta, joka kaipaa hänelle itselleen sopivia räätälöityjä ratkaisuja.779

Gothonin.780 mukaan sosiaalinen tuki on nähtävä osana henkilöiden välistä
kanssakäymistä ja toimintaa, jolla on – tai jolla sen antaja on tarkoittanut olevan-
saajan jaksamisen ja elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten selkiyttämisen kan-
nalta koettu myönteinen vaikutus. Hänen mukaansa sosiaaliseen tukeen sisältyy
emotionaalinen, informatiivinen, instrumentaalinen ja negatiivinen näkökulma 

Yksilöohjaus oli keväällä 1998 hyvin kokeiluluontoista toimintaa ja se kehittyi
paljolti nuorten tarpeiden mukaan. Yksilöohjaaja työskenteli kokoaikaisesti opetta-
jien ja nuorten kanssa Tuomontuvan toiminnassa. Yksilöohjaaja oli nuorten käytet-
tävissä päivittäin, jos nuoret halusivat keskustella asioista hänen kansaan. 

” No ainahan nää olit paikalla. Kyllä sut mää tavoitin aina ku tarvin.”
”…ja jos et ollu, niin silloin sulle soitti ja nää tulit paikalle”781

Yksilöohjaaja osallistui yhdessä muun henkilökunnan kanssa nuorten HOJKS-
palavereihin. Hän teki nuorten kanssa verkostokarttoja, jotka auttoivat nuoren lähi-
verkon hahmottumista. Yksilöohjaajan ja nuorten keskinäisen tutustumisen edistä-
miseksi yksilöohjaaja järjesti nuorten kanssa ruokatuokioita, missä yhdessä valmis-
tettiin ruokaa ja voitiin olla yhdessä muutenkin virallisen opetuksen puitteissa. (vrt.
Epäviralliset vuorovaikutustilanteet ja Yhteisöllisyys)

Tärkeäksi osaksi yksilöohjaajan toimenkuvaa muodostui syksystä 1998 lähtien
nuorten tukeminen ja auttaminen yhdessä opettajien kanssa ammatinvalintaan liit-
tyvien asioiden hoitamisessa. Hänen avullaan nuorille järjestettiin useampia
ammattioppilaitosvierailuja ja hän kävi seuraamassa nuoria työharjoittelujaksoilla,
tiedotti omasta toiminnastaan omalla ”lehdellään”, ja piti yhteyttä keväällä 1998
valmistuneisiin nuoriin.782

Yksilöohjaajasta muodostui nuorille yksi aikuinen lisää koulumaailmassa,
opettajien, avustajien, tukihenkilöiden ja muun henkilökunnan lisäksi.783 Yksilö-
ohjaaja oli käytettävissä myös nuorten vapaa-aikana. Tällöin yksilöohjaaja oli nuor-
ten apuna esimerkiksi asioimisessa nuoriso- ja sijaishuollossa, nuorten neuvolassa
ja nuorten psykiatrisella klinikalla.784 

779.Vilppola 1999, 6.
780.Gothoni 1991, 57.
781.Jokela 2001, 27.
782.Jokela 2001, 14–16.
783.Ibid.
784.Vilppola 1999, 26.
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Yksilöohjaus tuki nuorten koulunkäyntiä. Kahdenkeskisten keskusteluiden
välityksellä nuoret saivat emotionaalista tukea erityisesti silloin, kun koulussa jak-
samisen uhkana oli jokin muu asia, kuten ongelmat vapaa-aikana. Yksilöohjaus
mahdollisti paineiden purkamisen keskustelemalla, jos koulutyöhön keskittyminen
tuntui ylivoimaiselta. Instrumentaalista tukea tarvittiin monenlaisten haku- ja tuki-
papereiden täyttämisessä. Informatiivista tukea tuli esimerkiksi keskusteltaessa
ammatinvalintaan liittyvistä asioista. Osa nuorista tarvi lisätukea HOJKS:ien teon
kanssa, koska nuorille ei heti selvinnyt niiden tarkempi merkitys.785

Tuomontuvan nuorten jatkokoulutusseuranta tapahtui yhteisvalinnan seuranta-
listojen ja oppilaiden myöhemmistä yhteydenottojen perusteella. Monesti nämä
yhteydenotot opettajiin tapahtuivat vasta silloin, kun nuori oli jo keskeyttänyt opin-
not tai hänen elämässään tai lähipiirissä oli tapahtunut jotain traagista. Tuomontu-
van aikana nuoret ovat tehokkaasti ohjauksen ja valvonnan piirissä. Koulujen
ohjausvastuu ulottuu perinteisesti kuitenkin vain niihin oppilaisiin, jotka ovat oppi-
laitoksen kirjoissa. Oppilaan siirtyessä ammatilliseen koulutukseen ohjausvastuu
siirtyy käytännössä siihen kouluun, johon nuori hakeutuu. Tästä seuraa se, että nuo-
ret ”häipyvät” osaksi pois Tuomontuvan vaikutuspiiristä ja nuoren tukeminen
ammatillisessa koulutuksessa on vaikeampaa. Tähän ongelmaan on tuloksekkaasti
pystytty puuttumaan yksilöohjaajan työn kautta.

Yksilöohjauksen avulla tulevaisuuden ja jatko-opintojen pohdinta kehittyi nuo-
rilla pitkäjännitteisemmäksi ja suunnitelmallisemmaksi. Yksilöohjaus helpotti
nuorten jälkiseurantaa ja myöhempää tukea, koska se toi uuden aikuissuhteen,
jonka kautta nuoret voivat entistä tiiviimmin pitivät yhteyttä Tuomontupaan myös
koulun päättämisen jälkeen.

Yksilöohjauksen avulla lukuvuonna 1998–1999 Tuomontuvalta päässeiden
kymmenen nuoren opiskelua voitiin seurata ja tukea niin, että vaikka ammatillinen
koulutus neljän oppilaan kohdalla keskeytyi, löytyi heille uusi linjavaihtoehto
ammatillisesta koulutuksesta.786

Aina kaikkien kohdalla edellä mainitutkaan tukitoimet eivät ole riittäviä Kaik-
kien ”siivet” eivät vielä kanna myöhempää elämää varten, kuten alla olevat nuorten
kohtalot osoittavat:

”Oppilas L on tällä hetkellä työttömänä. Hänen omien sanojensa mukaan päivät
kuluvat televisiota katsellen ja kaupungissa kuljaillen. Tuomontuvan jälkeen L

785.Jokela 2001, 27–32.
786.Kymmenestä nuoresta yhteisvalinnan ensimmäisessä valinnassa sai jatkokoulutuspaikan seitsemän
nuorta ja yksi aloitti ammatillisen koulutuksen välivuoden jälkeen. Tutkijan huomautus.
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pääsi opiskelemaan hotelli-, ravintola- ja suurtalousalaa, mikä olikin hänen
ensisijainen toive, koska hänen paras ystävänsä opiskeli samaisessa oppilaitok-
sessa. L ei viihtynyt koulussa kuin kaksi kuukautta, koska ei tullut toimeen
opettajan kanssa.. L ei suunnittele opiskelun aloittamista eikä ole kiinnostunut
työvoimatoimiston nuorille tarjoamasta työharjoittelupaikoista.”

”Oppilas M:n elämä on yhtä sotkuista kuin ennenkin. Hänellä ei ole ystäviä,
koska häneen ei luoteta. Hänellä on tukihenkilö, johon hän on tiiviisti yhtey-
dessä. Jonkinlaista terapiaakin on yritetty aloittaa, mutta M ei koe sitä tarpeel-
lisena, eikä näin ollen ole pystynyt sellaiseen sitoutumaan. Välit vanhempiin
ovat tulehtuneet ja M:n isä onkin muuttanut mökille, koska ei jaksa enää asua
asunnossa M:n kanssa. M:n äiti on masentunut eikä jaksa enää yrittää.”787

”Kun loistat tähtenä iltataivaan, niin näethän meidät päällä maan. Me täällä
alhaalla hiljaa aivan, Sun tähteäs kirkasta seurataan.”788

787.Yksilöohjaajan raportti 1999.
788.Oppilaan kuolinilmoitus 1999.
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7 Johtopäätökset

7.1 Kokoavaa tarkastelua reaalipedagogisesta toimintaprosessista 
nuorten tukemisessa

“Aikuiset eivät pysty kasvamaan lapsen puolesta. Haluamme kuitenkin van-
hempina uskoa, että näin on. Se kaikkivoipaisuuden tunne, jonka saamme kun
lapsi pienenä nyyttinä syntyy käsivarsillemme, kestää, emmekä huomaa, mitä
kaikkea lapsi joutuu kohtaamaan, oppimaan ja tajuamaan itse. Aikuinen on lap-
selle tärkeä tuki. Lapsen itsenäisyys ei vie aikuisen vastuuta lapsesta. Lapsen
kehitys on monitasoinen tapahtuma, aikuisen pitää pystyä kantamaan vastuu
lapsesta. Aikuisen tehtävänä on asettaa lapselle rajat ja ohjata hänen ajatteluaan
oikeisiin kehikkoihin aikuisen pidemmälle ulottuvan perspektiivin ja elämän-
kokemuksen avulla.”789

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli kuvata ja analysoida reaalipedagogisen
toimintaprosessin toteutumista koulutuksesta syrjäytymässä olleiden nuorten inter-
ventiivisena toimintana tarkasteltuna opettajan, oppilaiden ja eri sidosryhmien
näkökulmista. Tutkimuksen nuoret olivat iältään 15–17vuotta, koulunsa keskeyttä-
neitä tai keskeyttämässä olevia nuoria, jotka oli siirretty erityisluokalle sopeutumat-
tomien opetukseen. Tässä tutkimuksessa koulutuksellista syrjäytymistä ja koulupu-
dokkaita lähestyttiin sosiaalipedagogisen ajattelutavan mukaisesti. Sosiaalipedago-
gisen tarkastelun periaatteiden mukaan, koulupudokkaiden kasvatuksessa, opetuk-
sessa ja integroinnissa huomioidaan nuorten yksilölliset, henkilökohtaiset että
hänen ympäristössään vaikuttavat yhteisölliset tekijät ja niistä nousevat tulkinnat ja
merkitykset.790

Tämän tutkimuksen lähtökohtien mukaan oppilaiden häiriöiden syitä ei läh-
detty erikseen kartoittamaan. Oppilasaines luokiteltiin karkeasti neljään eri luok-
kaan: ”Lintsareihin”, suoraan erityisluokilta siirrettyihin, huostaan otettuihin ja
tunne-elämän häiriöistä kärsiviin nuoriin. Oppilaiden siirtoperusteet sopeutumatto-
mien erityisopetukseen noudattivat yleisiä käsityksiä sopeutumishäiriöistä (käyt-
täytymishäiriöistä) ja jokaisen oppilaan taustalla oli tutkimukset näiden osalta suo-
ritettuna. (vrt.liite 1) Oppilaiden kohdalla tämä sopeutumishäiriö ilmeni yleisope-
tuksen kouluissa ristiriitoina opettajien ja koko kouluyhteisön kanssa. Monella
oppilaalla oli tulehtuneet välit perheyhteisössään ja vaikeuksia eri viranomaisten
kanssa. Tutkimuksen aineisto ei anna mahdollisuutta tarkastella näiden syiden tar-

789.Juvonen 1997, 9.
790.Hämäläinen ja Kurki 1997, 37.



kempia aiheuttajia, vaan olennaisinta oli tukea nuoria oman elämän suuntaamisessa
ja omien vahvuuksien löytämisessä reaalipedagogisen toimintaprosessin avulla.

Reaalipedagogisen toimintaprosessin keskeisinä alueina voidaan pitää lasten-
suojelullisia, yksilöllisiä, sosiaalisia ja itsenäisyyteen liittyviä tavoitteita. (arki,
subjektius ja elämänhallinta) Nämä kaikki tavoitteet olivat kyllä olleet tiedostet-
tuina oppilaiden käydessä yleisopetuksen luokilla kouluaan. Tutkimusaineistosta
voidaan päätellä, että nykymuotoisessa ainejakoisessa opetuksessa oppilaan koko-
naisvaltaisen tuen tarpeen kohtaaminen on vaikeaa ja se ei jää kenenkään vastuulle
tai se helposti ohjataan vain asiantuntijoiden hoidettavaksi. Tällöin opettajien oma
mahdollisuus vaikuttaa siihen pedagogisissa käytänteissä ei muodostu riittäväksi.
Samoin koulussa opettajien erilaiset kasvatuskäytännöt loivat oppilaille ristiriitai-
sen kuvan opettajien toiminnasta. Opettajat koettiin tämän tutkimusaineiston
mukaan olevan vain kiinnostuneita oman aineen oppisisältöjen opettamisesta ja
oppilaiden yksilölliset oppimiseen tai kasvatukseen liittyvät tarpeet jäivät
taka-alalle. Suurissa ryhmissä opettajilla ei ollut aikaa ja ei myöskään aina pedago-
gista taitoa vastata oppilaan yksilöllisen tuen tarpeeseen kovin hyvin.791

Siirtyessään suorittamaan opintojaan Tuomontupa-luokkaan oppilaat kohtasi-
vat opettajan, joka pyrki toimimaan heidän kanssaan johdonmukaisesti ja ei hyväk-
synyt heidän negatiivissävytteistä toimintamallia. Oppilaat pysäytettiin ja rajat ase-
tettiin johdonmukaisesti koko reaalipedagogisen toiminnan aikana. Tätä johtopää-
töstä tukevat oppilaiden kuvaukset opettajan työskentelystä:

” Se oli toisaalta vappaampaa se koulunkäynti ja sitte toisaalta sitte ehkä
tavallaan ankarampaa…”.”792

”… se olikin sillain ku oon käsittänytki, että ku ite täällä tekkee asiat helpom-
maksi ja sitte ku ne tekee vaikiaksi, niin täällä on kans vaikiaa.”

”En usko, että ois tullu käytyä koulua, jos ei ois pietty kuria793

Työskenneltäessä eri opiskelutilanteissa tärkeäksi muodostui opettajan jatkuva ref-
lektiivinen työskentely. Olennaiseksi asiaksi nousi opettajan kyky muuttaa tämä
reflektiivinen tieto oppilasta tukevaksi pedagogiseksi käytännöksi. Opettajan
laaja-alainen psykologisen ja pedagogisen tiedon ja teorian hallinta auttoi häntä
monipuolistamaan omaa lähestymistapaansa työskenneltäessä oppilaiden kanssa.
Opettajan kontrolloiva ja valvova rooli eteni hyvin nopeasti nuorten omaehtoisuutta

791.Vrt. Pirttiniemi 2000; Lappalainen 2001; Naukkarinen 1999;Jahnukainen 1997.
792.Oppilashaastattelut 1997.
793.Oppilashaastattelut 1998.
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tukevaksi rooliksi. Opettajan kyky asettaa omat tietonsa, taitonsa, myös rajoitukset
ja tunteensa käytettäviksi eri oppimistilanteissa loi miellyttävän ja vuorovaikutusta
edistävän opiskeluympäristön. Opettajan tehtäväksi muodostui innostajan rooli,
joka auttoi nuoria kasvamaan kykeneviksi ottamaan aktiivisesti osaa omaan kehi-
tykseen ja siihen ympäristöön, missä he elivät. (sosiokulttuurillinen innostami-
nen) Siljander794 pitää pedagogista suhdetta795 kasvatustodellisuuden ytimenä,
joka tapahtuu kasvattajan ja kasvatettavan välisessä vuorovaikutuksessa. Pedagogi-
sen suhteen peruselementeiksi määrittyvät kasvatettava, kasvattaja ja kulttuuri.
Edellisten käsitteiden suhteessa toteutuu oppilaan yksilöllinen sivistysprosessi,
kulttuurin uusintaminen eli tradition jatkuminen ja idea paremmasta tulevaisuu-
desta ja elämänmuodosta, mikä on myös sosiaalipedagogisen työn keskeisiä pää-
määriä.796 Koska kasvatettava ei ole täysi-ikäinen ja itse kykenevä toteuttamaan
omaa sivistysprosessiaan ja kulttuuriin uusintamistehtävää, muodostuu tässä tehtä-
vässä kasvattajalle/opettajalle tärkeä vastuu.797 Tässä pedagogisessa suhteessa
yhdistyivät pedagoginen rakkaus ja auktoriteetti.798 (pedagoginen suhde)

Tärkeään asemaan oppilaiden ja opettajan välisessä dialogissa nousi ratkaisu-
keskeinen lähestymistapa, jolloin oppilaat itsekin huomasivat voivansa itse parhai-
ten vaikuttaa omaan käytökseen. Oli helpompi muuttaa itseään ja omaa suhtautu-
mista kuin muita ihmisiä. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä opettaja ja oppilas
muodostivat ”terapeuttisen” suhteen, jonka toiminta perustui pedagogisen suhteen
muodostamaan luottamukseen ja yhteistyöhön. Oppilaan voimavaroja vahvistettiin
kiinnittämällä huomiota aina hänen onnistumisiin eri tilanteissa. Näitä onnistumisia
hyödynnettiin mahdollisimman yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti eri tilanteissa
kiinnittämällä oppilaan huomio niihin. Pieni muutos yhdessä asiassa johti muutok-
seen muillakin alueilla. Työskentelyä ohjasi aina oppilaan yksilöllinen tarve saada
tiettyyn ongelmaansa ratkaisu. Huomio kiinnitettiin aina nykyhetkeen ja tulevai-
suuteen. Pyrittiin pois ongelmakeskeisestä ajattelusta ja syiden pohtimisesta. Rat-
kaisuja haettiin oppilaiden konkreettisiin elämäntilanteisiin, jotka he kokivat itsel-
leen hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Oppilas huomasi olevansa itse paras omien
ongelmiensa asiantuntija ja hänellä oli jo itsellään ratkaisukin ongelmaansa. Tällöin
myös oppilas itse panosti enemmän tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja opettajan

794.Siljander 2002, 76–78.
795.Siljander (2002, 76) käyttää sukulaiskäsitteinä pedagogista interaktiota, pedagogista vuorovaiku-
tusta ja kasvatussuhdetta.
796.Vrt. Hämäläinen ja Kurki 1997.
797.Siljander 2002,76–78.
798.Vrt. Haapaniemi 2003, 20–21.
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tehtäväksi jäi seurata muutosta ja rohkaista oppilasta pysymään oikeassa suunnassa.
(dialogisuus, subjektius ja itseapu)

Tutkimuksen oppilailla oli heikko käsitys oman elämänsä kokonaisuudesta.
Osa heistä ajatteli elämänsä siten, että elämän eri tekijöillä ei olisi vaikutusta toi-
siinsa. Rauhalan799 mukaan elämän eri olemassaolomuodot ilmentyvät tajunnalli-
sina, kehollisina ja situationaalisina muotoina. Tämän tutkimusten oppilaiden oli
vaikea ymmärtää, miten epäsäännöllinen koulunkäynti, perhevaikeudet, alkoholin
tai huumeiden käyttö vaikutti omaan elämänhallintaan. Oppilaille selvennettiin
edellä mainittujen asioiden kokonaisvaltainen yhteys ja vaikutus toisiinsa ja ohjat-
tiin heitä epäsuotuisasta tilasta positiiviseen suuntaan.800 Tajunnallisuuden psyyk-
kistä puolta tuettiin luomalla oppilaille opiskelusta myönteisiä onnistumisen koke-
muksia. Aikaisemmat pelot koulusta ikävänä ja joskus pelottavanakin paikkana
karsiutuivat ja Tuomontupa -luokka miellettiin paikaksi, jonne oppilaat mielellään
tulivat.(erilainen opiskeluympäristö) Tajunnan henkisen puolen vahvistuminen
näkyi oppilaiden suoritusten kohenemisena eri oppitavoitteiden tasolla. Reaalipe-
dagogisen toimintaprosessin kautta oppilaan todellisuutta lähestyttiin kaikkien näi-
den olemassaolon perusmuotojen kautta. Luomalla suotuisat opiskeluolosuhteet ja
opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa opettajasta tuli oppilaan elä-
mäntilanteen eli situaation yksi osa kokonaisuudesta. Näin myös opettaja oppilaan
kokonaisuuden osana väritti tuota kokonaisuutta jokapäiväisessä opiskelussa tuo-
den siihen mukaan oman persoonansa ja ammatillisuutensa.801 Oppilasta vahvistet-
tiin ymmärtämään oman situationaalisuuden kohtalonomaisesti määräytyviä kom-
ponentteja ja omaa suhdettaan niihin.802 Oppilas ei pystynyt muuttamaan näitä koh-
talonomaisia valintojaan omalla kohdallaan. Ainoastaan hän pystyi lähestymään
näitä valintoja uudesta näkökulmasta ja osittain hyväksymään ne omalla kohdal-
laan. Situationaalisuuden psykologisten valintojen avulla oppilaita ohjattiin hallit-
semaan omaa elämäänsä ja ottamaan vastuuta itsestään. Reaalipedagogisessa toi-
mintaprosessissa tarjottiin oppilaille mahdollisuus ja vapaus erilaisten valintojen
tekemiseen oppilaiden reaalisen tilanteen ollessa läsnä koko ajan. Tärkeimmiksi
valinnoiksi oppilaille muodostui koulun suorittaminen loppuun ja hakeutuminen
jatkokoulutukseen. Oppilas oppi myös ymmärtämään, kuinka tärkeää olivat hyvät

799.Rauhala 1989, 48.
800.Rauhala (2003) mukaan olemassaolomuodot eivät ole mitään irrallisia osia ihmisessä, vaan ne kie-
toutuvat vastavuoroisissa mikrotapahtumissa jatkuvasti yhteen. Ihminen on kokonaisuus, jossa mikään
olemismuodoista ei ole ensisijainen. Jos ei ole yhtä ei ole muitakaan (Lehtovaara 1992, 133.).
801.Vrt. Lehtovaara 1992, 122–123.
802.Eksistentiaalisilla eli kohtalonomaisilla valinnoilla Rauhala (1972a, 23.) tarkoittaa sitä, että olemme
joko musta- tai valkoihoisia, miehiä tai naisia, synnymme tietyistä vanhemmista, meillä on tietty perimä
jne.
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kaverit ja miten hän itse pystyi vaikuttamaan siihen, miten hän toimi vapaa-ajalla
tai mitä hän harrasti. (elämänhallinta)

Oppilaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa muodostui tärkeäksi oppilaan
lähiverkoston hahmottaminen osaksi oppilaan elämää. Tutkimusaineiston mukaan
monilla oppilailla ja heidän vanhemmillaan oli negatiivisia kokemuksia aikaisem-
min kouluissa ja lastensuojelussa toteutetusta yhteistyöstä oppilaan kohdalla. Nämä
negatiiviset kokemukset johtivat siihen, että vanhemmat ja nuoret eivät aina olleet
halunneet osallistua nuorta tai perhettä koskeviin palavereihin. Reaalipedagogi-
sessa toimintaprosessissa opettaja käynnisti oppilaan lähiverkoston toiminnan
yhdessä oppilaan kanssa. Verkosto muodostettiin niistä aikuisista, joilla oli kiinne-
pinta oppilaaseen ja jotka pystyivät vaikuttamaan omalta osaltaan hänen kehityk-
seen. Lähiverkoston tärkeimpänä henkilönä oppilaan lisäksi oli aina jompikumpi
vanhemmista tai muu huoltaja, isovanhempi, viranomaishuoltaja tai omahoitaja.
Lastensuojelusta näihin lähiverkoston palavereihin osallistui vain työntekijä, joka
pystyi tekemään oppilaan kohdalla myös päätöksiä. Lähiverkoston tärkeä merkitys
muodostui siitä, että kokoontuessaan yhdessä pohtimaan oppilaan tilannetta, välit-
tyi kaikille osapuolille, myös oppilaalle itselle kokonaiskuva, siitä missä mennään
ja päätökset pystyttiin tekemään suhteellisen nopeasti jo itse palavereissa. Tällai-
sella lähiverkoston toiminnalla pystyttiin poistamaan eri viranomaistahojen vaiti-
olovelvollisuuteen liittyvät ongelmat. Paikalla olivat kaikki ne henkilöt, joilla oli
tarvittavaa tietoa ja lupa tiedon antamiseen saatiin aina itse palaverissa kyseisiltä
henkilöiltä. Oppilaan osallistuminen näihin palavereihin oli ensiarvoisen tärkeää,
koska hän itse pystyi olemaan vaikuttamassa omiin valintoihinsa ja tuomaan omat
toiveensa ja halunsa kaikille tiedoksi.803 Mitään ei tehty salassa ja kokoontumiset
tapahtuivat oppilaalle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Oltiin ikään kuin ”puo-
lueettomalla maaperällä, kuten eräs äiti ilmaisi804. Lähiverkoston toiminnan avulla
pystyttiin yhdessä sitoutumaan päätöksiin ja kaikille hahmottui kyseinen tilanne
kerralla. Reaalipedagogisen toimintaprosessin mukaisesti palavereissa ei etsitty
syyllisiä ja pohdittu miten olisi pitänyt toimia, vaan haettiin ratkaisukeskeisesti
yhteinen linjaus tulevista toimenpiteistä ja tuettiin kodin kasvatusvastuuta.

Lähiverkoston käynnistymisen myötä muodostui opettajan ja vanhempien
välille toisiaan tukeva supportiivinen805 yhteistyö, missä pääpaino oli nuoren kas-
vun ja opiskelun tukemisessa eri tilanteissa. Opettaja tulkitsi vanhemmat aina voi-

803.Vrt. Haapaniemi 2003, 212.
804.Haastattelu vanhemmat 1998.
805.Supportiivinen tarkoittaa myötätuntevaa toista tasavertaisena kumppanina tukevaa keskustelun
kautta tapahtuvaa toimintaa. Tutkijan määritelmä.
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mavarana ja nuoren tilanteen parhaimpana asiantuntijana. Yhteisissä viikoittain
tapahtuvissa keskusteluissa suunniteltiin yhdessä nuoren kasvatusta ja opiskeluun
liittyviä asioita. Siitäkin huolimatta, vaikka opettaja näki, että kotona jostakin
syystä vanhemman tai vanhempien kasvatusote ei tuottanut haluttua tulosta. Saavu-
tettu luottamus ja opettajan erilainen rooli kohdattaessa vanhempia helpotti myös
viranomaisavun saamisen kodin kasvatuksen tueksi silloin, kun siihen oli tarvetta.
Ohjaava perhetyö käynnistyi aina yhdessä sovitusti vanhempien kanssa, ja sitä teki-
vät aina koulutetut perhetyöntekijät nuoren kodissa. Ohjaavasta perhetyöstä muo-
dostui nuoren koulukäynnin yksi tukijalka, ja sen avulla pystyttiin tukemaan van-
hempien kasvatusvastuuta ja auttamaan heitä eri tilanteiden hallinnassa. (osalli-
suus, toimintakyky)

Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa jokaista nuorta tarkasteltiin yksilönä,
missä hänen kokonaisvaltainen olemisensa oli läsnä. Tutkimuksen oppilaille laadit-
tiin jokaiselle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS). Tässä suunnitelmassa käytiin läpi oppilaan aikaisempien koulusuoritus-
ten vastaavuus ja määriteltiin tarkasti opintotavoitteet lukuvuoden aikana. HOJKS:
n arkipäivän työkaluna toimi HOPS eli oppilaan reaalipedagoginen henkilökohtai-
nen opetussuunnitelma. Tämä HOPS sisälsi realistiset oppitavoitteet, mitkä oppi-
laan oli suoritettava, jotta peruskoulun päättötodistus saavutettaisiin. HOPS: n tar-
koitus oli selkeyttää oppilaalle omat tavoitteet ja siitä muodostui opettajalle ja oppi-
laalle käytännön työkalu, millä seurattiin opintojen edistymistä hänen kohdalla.806

Osalla tutkimuksen oppilaista oli käynnissä erilaisia hoitoprosesseja807. Näistä oli
oppilaalle laadittu aina kuntoutussuunnitelma. Tämä suunnitelma huomioitiin
osaksi oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa.
Oppilaan kuntoutussuunnitelma käytiin aina läpi hoitavan tahon kanssa lähiverkos-
topalavereissa. Tämän ansiosta opettaja osasi omassa työssään suunnitella luokan
toiminnan siten, että se tuki myös oppilaan kuntoutussuunnitelmassa asetettuja
tavoitteita. Erityisen tärkeäksi tämä kuntoutussuunnitelma muodostui silloin, kun
oppilaalla oli esimerkiksi vakavia mielenterveydellisiä häiriöitä. (tietoisuus)

Oppilaiden opiskelu aloitettiin aina osallistumalla erilaisiin työtehtäviin tutki-
muskohteessa. Oppilaita ei istutettu heti luokkaan oppikirjojen äärelle, kuten
yleensä kouluissa tehdään. Tutkimuksen oppilailla oli taustalla epäonnistumisen
kokemuksia aikaisemmissa kouluissa ja usko omiin kykyihin ja taitoihin oli heikko.

806.Hops:n ja myöhemmin HOJKS:n laadintaan ei ollut ennen vuotta 1999 lakisääteistä velvollisuutta
ja sitä ennen niistä saatava tieto oppilaan kyvyistä ja etenemisestä olikin monen kirjavaa.
807.Hoitoprosesseja olivat käynnissä olevat terapiat, osastolla olojaksot ja tutkimukset, avohuollon tuki-
toimina suoritetut perhekotisijoitukset jne. Tutkijan täsmennys.
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Tämä näkyi joidenkin oppilaiden kohdalla todella suurena kynnyksenä edes yrittää
jotain yksinkertaista työtehtävää. Työskentely oppilaan kanssa ikään kuin oikeassa
työssä auttoi opettajaa ja ohjaajaa konkretisoimaan oppimista. Oppilas ei kokenut
tilannetta oppimiseen liittyvänä, koska työn suorittaminen ikään kuin peitti sen
alleen. Työt aloitettiin aina oppilaan omasta tai lähipiirin tarvitsemasta käyttöesi-
neestä. Tämän avulla oppilas heti koki työnteon omalle elämälleen merkitykselli-
senä. Oppilaan saatua onnistumisen kokemuksia siirryttiin aina vaativimpiin tehtä-
viin, joihin yhdistettiin myös teoreettista tietoa. Tämä näkyy myös seuraavista oppi-
laiden toteamuksista:

”Se on auttanu, ku on saanut tehä työtä ja teoriaa. Se on auttanut mun suori-
tuksissa.”

”on se ihan tärkeää, että on saanut tehä teoriaa ja käytännön työtä.” 808

”… ei pelkkää lukemista, vaan tehtiin puuhommia, entisöitiin ja kaikkia täm-
möisiä.”809

Kynnys tulla luokkaan opiskelemaan tiettyjä teoreettisia asioita madaltui, kun oppi-
las konkreettisesti ymmärsi mihin tietoa tarvittiin. Käytännön tekemisen ja teoreet-
tisen opiskelun yhdistyessä myös opettajan rooli koettiin tässä tutkimuksessa enem-
män oppimisen ohjaajaksi kuin perinteisen tiedon jakajaksi.

Oppilasta ohjattiin ratkaisukeskeisesti arvioimaan omia suorituksiaan. Oppilai-
den oma itsearviointi täytyi opetella, koska he eivät olleet tottuneet aikaisemmin
tällaiseen arviointitapaan.810 Perinteisesti arviointi oli ollut arvostelua, joka ilmais-
tiin pelkästään numeroilla. Tutkimuksessa oppilas arvioi omaa tuotostaan reflektii-
visesti missä huomio oli kokonaisvaltaisessa tarkastelussa, joka kohdistui sekä pro-
duktioon että prosessiin. Mitä sain aikaan, miten sain aikaan. Tämän jälkeen opet-
taja tai ohjaaja arvioi ratkaisukeskeisesti oppilaan tuotosta kiinnittämällä huomiota
niihin asioihin, mikä edesauttaisivat vielä paremman lopputuloksen saavuttamisen.
Yhteisöllistä arviointia käytettiin niissä tapauksissa, missä yhteisesti oli tehty tuote
tai suoritettu jokin tehtävä. Itsearvioinnin oppiminen vaati aikaa ja opettelua sekä
nuorilta, ohjaajalta että opettajalta. Reflektiivisen arvionnin kautta oppilaan realis-
tinen käsitys ja vastuu omista suorituksista vahvistuivat. (luovuus ja tietoisuus)

 Tutkimuksen nuorilla työkasvatuksen kautta suoritusmotivaatio ja oma aktii-
visuus lisääntyivät. Usko itseen lujittui ja itsetunto kasvoi. Yksittäisistä ohjatuista

808.Oppilashaastattelut 1997.
809.Oppilashaastattelut 1998.
810.Vrt. Von Wright ym. 2003, 135.
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työtehtävistä muodostui laajempi onnistumisen verkko, joka antoi nuorelle rohke-
utta suorittaa vaativimpia ja monipuolisempia teoreettisia tehtäviä. 

Työkasvatuksen avulla koettu myönteinen kasvatuksellinen ja pedagogi-
nen kokemus vahvisti nuoren kykyä ajatella ja toimia vastaavissa tilanteissa
tulevaisuudessa samoin. Haluttu opiskelumotivaation syntyminen ja siirtovai-
kutus saatiin aikaan työkasvatuksen kautta.811 Myönteinen opiskelumotivaa-
tio edesauttoi nuoria suoriutumaan henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa
määritellyistä peruskoulun oppitavoitteiden mukaisista opinnoista ja loi heille
mahdollisuuden hakeutua yhteisvalinnan kautta toisen asteen koulutukseen.

Tätä opiskelumotivaatiota ja omien kykyjen vahvistamista lujitettiin edelleen
luomalla oppilaille mahdollisuus osallistua erilaisiin epävirallisiin vuorovaikutusti-
lanteisiin. Tällaisina toimivat tutkimuksessa työskentely erilaisissa työtehtävissä
luokan ulkopuolella, leirikoulut, retket ja vierailut eri paikkakunnille. Reflektiivi-
sen keskustelun avulla tilanteet analysoitiin ja käytiin läpi oppilaiden kanssa. Näistä
muodostui tutkimuksen oppilaille positiivisia kokemuksia ja ne vahvistivat ryhmän
ja opettajan välisen luottamuksen syntymistä ja auttoivat oppilaita peilaamaan
omaa kokemustaan suhteessa ympäröivään maailmaan uusissa tilanteissa.812 (osal-
lisuus)

Tutkimuksen nuorilla oli negatiivisia kokemuksia yleisopetuksen koulujen tar-
joamasta yhteisöllisyyden kokemuksista omalla kohdallaan. Tämä ilmeni nuorten
kertomuksissa heikkona henkisen, emotionaalisen, tiedollisen ja toiminnallisen
tuen puutteena. Edellä mainitut käsitteet tiivistettiin tässä tutkimuksessa tarkoitta-
maan yleistä koulun tarjoamaa sosiaalistumiseen liittyvää tukea. Nuorten opiskelu-
ympäristöksi valittiin ei koulumainen ympäristö, työhönvalmennuskeskus, jossa
työskenteli erilaisia aikuisia ihmisiä. Heidän kauttaan tutkimuksen nuoret peilasivat
omaa ”normaaliuttaan” suhteessa erilaisuuteen. Nuorten erilaisuuden ymmärtämi-
nen parani ja myös oman erilaisuuden kohtaaminen ei ollut niin traumaattista
ympäristössä, missä erilaisuus oli kaikille kuuluva ominaisuus. Nuoret huomasivat
erilaisuuden olevan vain yksi osa ihmisessä olevaa ”persoonallisuutta”, joka ei
hyväksyttäessä vaikeuta ihmisen jokapäiväistä työskentelyä ja elämää. 

Oppilaiden sosiaalistumiseen liittyvän tukea vahvistettiin soveltamalla yhtei-
sökasvatuksen periaatteita luokan toiminnassa.813 Monilla tutkimuksen oppilailla
oli kiinnittyminen eri ryhmiin ollut aikaisemmin heikkoa. Yhteisökasvatuksen

811.Von Wright ym. (ibid.131–133.) toteavat abstraktien käsitteiden oppimisen konkreettisten ongel-
mien ratkaisujen yhteydessä tukevan käsitteen transferia (siirtovaikutusta) uuteen tilanteeseen.
812.Vrt. Mezirow 1996; Von Wright ym. 2003.
813.Vrt. Kaipio 1999.
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kautta oppilaat saivat mahdollisuuden vaikuttaa luokan yhteisiin toimintoihin ja
päätöksiin. Tämä edesauttoi myös heidän oman vastuuntunnon kasvua, koska he
itse olivat sitoutuneet yhteisissä päätöksissä tähän. Yhteisökasvatuksen kautta pys-
tyttiin luomaan jokaiselle oppilaalle turvallisuuden ja luottamuksen ilmapiiri, mihin
ei liittynyt aikaisemmin koettuja traumaattisia koulukokemuksia, kuten hyljeksin-
tää ja kiusaamista. (yhteisöllisyys ja emansipaatio)

Kuviossa 8 olen kuvannut kokonaisvaltaisesti reaalipedagogisen toimintapro-
sessin eri elementit ja niiden liittymisen sosiaalipedagogiseen ajattelutapaan.

Reaalipedagoginen toimintaprosessi kuvaa erityisnuorten koulutuksellisen syr-
jäytymisen interventiivista toimintaa. Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa
kasvatuksessa ja opetuksessa käytetyt elementit koottiin kokonaisvaltaiseksi
lähestymistavaksi nuorten koulupudokkaiden koulutuksessa. Ne toimivat
pedagogisina ja kasvatuksellisena jatkumona, joilla on vaikutusta toisiinsa.
Toimintaprosessin avulla pystyttiin estämään tutkimusajankohtana 74 nuoren
koulun totaalinen keskeyttäminen. Ilman reaalipedagogista toimintaa Oulussa
olisi vuosina 1992–1998 ollut 74 nuorta, joilla olisi ollut peruskoulu suoritta-
matta ja sen myötä edes edellytys jatko-opintoihin hakeutumiseen mahdo-
tonta. (kts.liite 6 ja7)

7.2 Heuristista tulkintaa ja pohdintaa reaalipedagogisesta 
toiminnasta

Tutkimuksessa kuvattiin reaalipedagogiseksi toimintaprosessiksi nimeämäni työs-
kentelytavan kehittymistä ja ilmenemistä koulupudokkaisiin kohdistuvana inter-
ventiona. Reaalipedagogisen toimintaprosessin avulla pyrittiin puuttumaan koulu-
tukselliseen syrjäytymiseen, ”kouluallergiaan”, mikä oli näkyvissä jo Suomessa
1980-luvun lopulta lähtien.814 Osalla nuorista jäi koulu kesken tai osa nuorista ei
saavuttanut koulun yleisiä tavoitteita. Tutkimuksen tarkoitus ei ollut suoranaisesti
selvittää mikä oli syynä yksittäisten nuorten käytökseen tai esimerkiksi mitä heidän
kohdalla oli tapahtunut, koska koulu oli menettänyt otteensa näistä nuorista.815 Tut-
kimuksen avulla tarkasteltiin myös niitä koulukulttuurin rakenteita, jotka eivät riit-
tävästi pystyneet estämään näiden nuorten kohdalla koulutuksellisen syrjäytymis-
prosessin alkua sekä kuvattiin erityisluokkaopetukseen kehitettyä reaalipedago-
gista toimintaprosessia interventiivisenä työmuotona.

814.Vrt. Takala 1992.; Kuula 2000.
815.Vrt. Pylkkänen 1997, 99–121.
247



Reaalipedagoginen toimintaprosessi on tämän tutkimuksen valossa nähtävä
vahvana sosiaalipedagogisena toimintana yksilön oman kasvun tukemisessa.816

Tutkimuksessa yhdistyvät monet sosiaalipedagogisen interventiivisen toiminnan
muodot.817 Kuvatessani omia ja oppilaiden koulukokemuksia hahmoteltiin sitä
sosiaalista todellisuutta, missä ongelmia esiintyi. Ongelmat kärjistyivät tilanteisiin,
mikä ilmeni oppilaiden kohdalla sopeutumattomuutena kouluyhteisössä. Oppilaat
määriteltiin koulupudokkaiksi, joista osa tuli suoraan erityisluokilta. Erityisluokan
toimintaa lähdettiin kehittämään uudenlaiseen suuntaan perustamalla Tuomon-
tupa-luokka näiden oppilaiden opiskelupaikaksi. Jokaisen oppilaan kohdalla läh-
dettiin toteuttamaan oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti reaalipedagogista toi-
mintaprosessia. Tässä tutkimusraportissa arvioitiin reaalipedagogista toimintapro-
sessia ja sen toimivuutta. 

Erityisluokkaopetuksen sisältöä ja pedagogista toimintaa ei ole Suomessa
kovinkaan paljoa tutkittu.818 Erityisluokkien toimintaa pystytään tämänkin tutki-
muksen valossa kehittämään entistä monimuotoisemmaksi ja oppilaan kokonais-
valtaisen tuen tarpeen huomioivaksi toiminnaksi. Tällöin on huomioitava myös
tämän tutkimuksen vahva reformipedagoginen luonne. Aikaisempi koululaitos ei
pystynyt tukemaan tutkimuksen kohteena olevien nuorten koulutusuraa. Monen
nuoren taustalla olivat kielteiset koulukokemukset ja epäonnistumiset. Myös tutki-
jan oman ammatillisuuden kuvaus pitää sisällään rohkeaa koulukulttuurin ja palve-
lujärjestelmien arviointia. Edellä mainittujen syiden johdosta kehitettiin uudenlai-
nen toimintamuoto koulutuksesta syrjäytymässä oleville nuorille. Ei koulumainen
toimintamuoto, missä pedagogista ja kasvatuksellista ohjausta lähestyttiin reformi-
pedagogisten toimintamallien kautta. Oppilaiden opiskeluympäristö ei muistuttanut
perinteistä koulua, vaan aitoa työpaikkaa, missä työskenteli erilaisia ihmisiä. Reaa-
lipedagogisessa toiminnassa korostui erityisesti reformipedagogien korostama
opettajan erilainen rooli oppilaiden ohjaajana ja innostajana.819 Työkasvatuksen
avulla Kerschensteinerin820 ajatusten tapaan saatiin oppilaat innostumaan myös
teoreettisesta opiskelusta.

Tutkimusaineistosta voidaan heuristisen päättelyn avulla tuoda esiin kolme
kriittistä vaihetta nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

816.Vrt. Hämäläinen ja Kurki 1997, 48–54.
817.Tutkijan mukaan sosiaalipedagoginen interventiivinen toiminta sisältää positiivisen varauksen.
818.Erityisluokkalaisia ovat tutkineet: Haapasalo 1993; Kivirauma 1995; Teittinen 1995; Jahnukainen
1997; Seppovaara 1998; Kuorelahti 2000; Haapaniemi 2003.
819.Iisalo 1989, 200–203.
820.”Mitä läheisemmin henkisten ominaisuuksien kehittäminen voidaan liittää kädenvaraisten ominai-
suuksien kehittämiseen opetuksessa…, sitä pakottomammin ja varmemmin kehittyvät myös henkiset
kyvyt.” Kerschensteiner 1938, 28. 
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Ensimmäistä kriittistä vaihetta voisin kuvata käsitteellä kiinnittämisvaihe.
Tässä vaiheessa luodaan pohja nuoren mielenkiinnon herättämiselle uudelleen

koulutukseen. Tämän tutkimusaineiston oppilaista kuutta oppilasta ei saatu pysy-
västi kiinnitetyksi (pysäytettyä) koulutukseen vuosina 1992–1998. Näistä neljä
tapausta ajoittui tutkimuksen alkuun, eli Tuomontuvan perustamisvaiheeseen vuo-
siin 1992–1993. Kaksi keskeytti opintonsa myöhemmin. Edellä mainituissa nel-
jässä tapauksessa epäonnistuttiin juuri opintoihin kiinnittämisvaiheessa. Tämä joh-
tui osittain resurssipulasta ja siitä, että nämä nuoret eivät mitenkään ymmärtäneet
koulutuksen merkitystä omalle elämälleen tärkeäksi. Tämän tutkimusaineiston
kautta ei pystytä tarkemmin analysoimaan niitä perimmäisiä syitä, miksi nuoria ei
saatu suorittamaan peruskouluaan loppuun. Voidaan vai olettaa, että heidän kohdal-
laan jatkunut epäsosiaalinen ja asosiaalinen elämäntapa oli heillä muotoutunut
omaksi tavaksi toimia yhteiskunnassa ja koulutus ei tuonut siihen mitään lisäarvoa.
Yhtä keskeyttänyttä nuorta ei voitu sitouttaa koulunkäyntiin hänellä ilmenneen itse-
tuhoisen käyttäytymisen vuoksi. Hän tarvitsi pitempiaikaista psykiatrista hoitoa,
jota ei voitu toteuttaa avohoidollisesti. Yksi nuori kuoli koulutuksen aikana huu-
meisiin. Tämän kuolemantapauksen myötä tietoisuus piilevästä ja vaikeasti tunnis-
tettavasta huumeiden käytöstä tuli konkreettisesti tiedostettua. Tämän myötä reaa-
lipedagogiseen toimintaan sidottiin nuorten huumeaseman palvelut, missä epäilyt-
tävissä tapauksissa suoritettiin nuorten testaus ja jatkohoito. Toisaalta tutkimusai-
neisto myös osoittaa sen, että näin tehdyllä yhteistyöllä pitkään huumeita käyttänyt
ja rikoksia tekevä nuori saadaan kiinnitettyä myös koulutukseen, kun hän näkee sen
auttavan omaa elämän tilannettaan.

Toisen kriittisen vaiheen muodostaa korjaava vaihe. Tutkimuksessa korjaava
vaihe muodostui kokonaisvaltaisesta ja yksilöllisesti toteutetusta reaalipedagogi-
sesta toimintaprosessista. Tutkimusaineisto kuvaa toimintaprosessissa eri element-
tien toteutumista nuoren kokonaisvaltaisessa interventiossa. Tämä vaihe muodos-
tuu nuoren kohtaamisessa hyvin merkitykselliseksi ja tutkimusaineistonkin valossa
nuorten opiskelua tukevaksi. Erityisen keskeisiksi elementeiksi nousivat: ratkaisu-
keskeisyys, työkasvatus, opiskeluympäristö, vapaus ja opettajan ammatillisuus.
Ratkaisukeskeisyys loi nuorille uuden mahdollisuuden vaikuttaa itse omaa elä-
määnsä koskeviin kysymyksiin. Nuorten itsetunnon kehittämisessä ja opiskelumo-
tivaation elvyttämisessä työkasvatus nousi tärkeään rooliin. Työkasvatusta toteutet-
tiin myös soveltaen produktiivisen oppimisenmallia. Työkasvatuksen kautta pystyt-
tiin vahvistamaan nuorten kehittymistä itseohjautuvaksi oppijaksi.821 Erilainen
opiskeluympäristö, missä koettiin yhteisöllisyyttä ja joka sieti myös erilaisuutta, oli
tärkeää tutkimuksen nuorille. Opettajien monipuolinen ammatillisuus ja johdonmu-
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kainen kasvatuskäytäntö loivat nuorille luottamuksellisen ja turvallisen aikuissuh-
teen. Korjaavan vaiheen aikana ainoastaan yksi nuori keskeytti opintonsa. Hänen
taustaltaan löytyi psyykkinen sairaus, mikä vaati jatkuvaa osastohoitoa.

Kolmannen kriittisen vaiheen muodostaa niveltämisvaihe. Niveltämisvai-
heeksi kutsun vaihetta, missä nuori hakeutuu jatko-opintoihin peruskoulun suorit-
tamisen jälkeen. Niveltämisvaiheessa nuori kiinnittyy tai ei kiinnity jatkokoulutuk-
seen. Vaikka tämän tutkimuksen päätarkoitus ei ollut tutkia ja seurata oppilaiden
jatkokoulutusta voidaan tutkimusaineiston perusteella tarkastella tätä problematiik-
kaa tässä yhteydessä. Jatkokoulutukseen siirtymisen kriittinen vaihe ajoittuu
ammatillisen koulutuksen aloitusvaiheeseen. Ensimmäinen kriittinen vaihe on jo se
vaihe, kun yhteisvalinnan tulokset tiedotetaan nuorille. Kuka voi tukea nuoria, jotka
eivät saa ensimmäisessä haussa opiskelupaikkaa? Kenen tehtävä on puuttua tilan-
teeseen, jos nuori ei ota saamaansa ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa vas-
taan? Mitä tukevia rakenteita tarvitaan ammatilliseen koulutukseen, jotta nuoret
eivät keskeyttäisi opintojaan? Välttämättä kotien kyky ei riitä näiden nuorten koh-
dalla edellä mainittujen velvollisuuksien hoitamisessa. Yleisopetuksessa
opinto-ohjaajat kyllä seuraavat koulunsa osalta yhteisvalinnan kautta tulleita tilas-
toja koulutukseen pääsystä. Ongelma muodostuu siitä, että he eivät tavoita näitä
nuoria oman toiminnan kautta. Syksyllä uuden lukuvuoden aikana opinto-ohjaajat
työskentelevät jo uusien opiskelijoiden kanssa. Seurantavastuu on siirtynyt muu-
alle. Näiden erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohdalla sitä ei näytä olevan riittä-
västi. 822

821.Koron (1993, 35–36; Vrt. myös Mäkinen 1998, 224.) mukaan itseohjautuvan oppimisen piirteitä
ovat: oppimisilmasto on yhteistoiminnallinen ja tukeva, opiskelija voi itse osallistua suunnitteluun,
oppimistarpeet ja tavoitteet määritellään ja arvioidaan yhdessä, opetussuunnittelussa ja työtavoissa
korostuvat oppimisprojektit ja itsenäinen opiskelu, johon liittyy oman aineiston ja kokemusten yhteisar-
viointi.
822.Omia tulkintojani vahvistavat Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen hallinnoiman Pon-
nari-projektin tulokset vuosilta 2000–2003. Mukana oli 19 peruskoulua, joista erityiskouluja oli neljä.
Tutkimusjoukko muodostui 328 peruskoulun oppilaasta ja näistä oli 140 erityiskoulujen oppilasta. Oppi-
laat olivat peruskoulun 9. ja 10. luokkien oppilaita, ja heille tehtiin ammatinvalintaa helpottava kykykar-
toitus. Normaaliopetuksesta ei testattu kaikkia oppilaita, vaan opinto-ohjaajat valitsivat kouluistaan ne
oppilaat, joilla oli ongelmia. Erityiskouluista testattiin kaikki 9. ja 10. luokkien oppilaat. Tulosten
mukaan mukautetussa opetuksessa olevilla oppilailla 41 %:lla oli heikot, 35 %:lla hyvin heikot ja aino-
astaan 24 %: lla riittävät edellytykset suoriutua ammatillisesta koulutuksesta. Sopeutumattomien ope-
tuksessa 58 %:lla oppilailla oli riittävät edellytykset, 31 %: lla heikot ja 3 %: lla hyvin heikot edellytyk-
set suoriutua ammatillisista jatko-opinnoista. Yleisopetuksessa olevista oppilaista 61 %: lla oli riittävät
edellytykset ja 14 %:lla heikot edellytykset suoriutua ammatillisesta koulutuksesta. Prosenttiluku, joka
osoitti riittäviä oppimisedellytyksiä sekä sopeutumattomien että yleisopetuksen oppilaiden kohdalla ei
poikennut merkitsevästi toisistaan.
Oppilaiden pysyvyyttä jatkokoulutuksessa tutkittiin seuraamalla ensimmäisen testausvuoden 98 oppi-
lasta. Näistä 84 (86 %) oppilasta pääsi jatkokoulutukseen ensimmäisen tai toisen hakukerran kautta.
Näistä oppilaista 16 (19 %) ei ottanut paikkaa vastaan ja 19 (28 %) oppilasta keskeytti opinnot jo kolmen
kuukauden sisällä koulun aloituksesta. Marraskuussa 2003 heistä 30 (44 %) jatkoi edelleen opintojaan.
Huolestuttavin tulos oli se, että sopeutumattomien opetuksessa riittävät edellytykset saavuttavista 10
oppilaasta ainoastaan yksi oli edelleen jatkokoulutuksessa marraskuussa 2003.
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Tämän tutkimuksen aikana tiedostettiin niveltämisvaiheeseen liittyvät ongel-
mat ja tutkimuksessa kehitettiin niihin soveltuvia interventiomuotoja. Yksilöohja-
uksen avulla pystyttiin seuraamaan nuoren koulutuspolun rakentamista ja kyettiin
heti keskeyttämisen häämöttäessä tukemaan nuorta myös ammatillisen koulutuksen
aikana. Mikäli keskeyttäminen tapahtui, nuorelle haettiin yhdessä nuoren kanssa
korvaava koulutus- tai työharjoittelupaikka. Tällöin nuoret eivät jääneet ”tyhjän
päälle” ja vuodesta ei tullut nuorelle ns. välivuotta. Opiskelurytmi säilyi. Yksilöoh-
jaus toi konkreettisen lisäresurssin opettajan ohjaustyöhön. Vaihtoehtoisen amma-
tillisen koulutuksen avulla pystyttiin puuttumaan niihin negatiivisiin keskeyttäjiin,
joille puualan perustutkinto tarjosi mahdollisuuden suorittaa jatkotutkinto. Välttä-
mättä edellä mainitut nivelvaiheen koulutuksen tukemisen muodotkaan eivät aina
riitä joidenkin nuorten kohdalla. 

Erityisopetuksen tuloksellisuuden mittarina tässä tutkimuksessa voidaan pitää
sitä, että erityisnuoret, tässä tutkimuksessa koulupudokkaat, suoriutuvat peruskou-
lun oppitavoitteista tai tulevat integroitua takaisin yleisopetukseen. Tämän tutki-
musaineiston valossa reaalipedagogisen toimintaprosessin avulla tuloksellisuuskri-
teerit täyttyvät hyvin. Erityisen hyvin tulkintani mukaan reaalipedagoginen toimin-
taprosessi soveltui nuorille, joilla oli yleisopetuksessa runsaasti poissaoloja.(”Liisa
Lintsari”) Se tarjosi erilaisen ja johdonmukaisen kasvatuksellisen ja pedagogisen
mallin, joka vastuutti nuorta ja antoi hänelle myös mahdollisuuden itse vaikuttaa
omien asioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisluokilta siirtyville nuorille
reaalipedagoginen toimintaprosessi tarjosi myös uuden väylän suoriutua peruskou-
lusta. Vaikeimmin reaalipedagogiseen toimintaan kiinnittyivät ne nuoret, joilla oli
jo pitkään jatkunut rikos- tai huumekierre. Epäonnistuminen näiden nuorten koh-
dalla tapahtui jo koulutukseen kiinnittämisvaiheessa. Tunne-elämänhäiriöistä kär-
siville nuorille reaalipedagogien toiminta tarjosi hyvän mahdollisuuden kuntoutua.
Mikäli nuorelle saatiin järjestettyä sairauden vaatima hoito ja terapia, jotka tukivat
nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä, onnistui koulunkäynti kiitettävästi. Tutki-
musaineistosta voidaan päätellä myös se, että välttämättä vuoden tai puolentoista
vuoden opiskelu ei anna kaikille oppilaille riittäviä valmiuksia suoriutua peruskou-
lun opinnoista.
251



Tämän toteaa myös opettaja haastattelussaan:

”Yksi vuosi on äärettömän lyhyt aika 15 vuoden asennevamman korjaamiseen.
Täällä he saavat poikkeuksellista tukea koko lähes kaikille elämänalueille.
Siipien kantavuutta harjoitellaan ja sitä kannustetaan, mutta vuosi on lyhyt
aika.”823

Reaalipedagogista toimintaa tulisikin kehittää edelleen entistä pitkäkestoisem-
maksi tukimuodoksi koulupudokkaiden opiskelussa. Koulutuksesta syrjäytymässä
olevat nuoret pitäisi tunnistaa jo varhemmin koululaitoksen piirissä ja saada luokan
toimintaan mukaan jo seitsemännellä tai viimeistään kahdeksannen luokan alussa.
Nuorten jatkokoulutuksen tukea pitäisi kehittää myös siten, että joku kootusti
ottaisi vastuun nuorten jatkokoulutuksen seuraamisesta. Erityisnuorten kanssa pää-
toimisesti työskentelisi joko opinto-ohjaaja tai jokaisen päättävän luokan mukana
toimisi yksilöohjaaja. Pitäisikö ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta muut-
taa siten, että nuoret, joilla ei välttämättä ole heti selvillä reaaliset jatkokoulutusva-
linnat tai opiskeluvahvuudet eivät vielä olisi riittävät, olisivatkin ensin puolen tai
vuoden mittaisella valmistavalla jaksolla ammatillisessa koulutuksessa? Lopulli-
nen valinta eri linjavaihtoehdoista tapahtuisi vasta tämän jälkeen. Tällöin nuoret
ehkä paremmin kiinnittyisivät ammatilliseen jatkokoulutukseen. Tällainen käy-
täntö ehkä mahdollistaisi myös uudenlaisen yhteistyön syntymisen perusopetuksen
ja ammatillisen koulutuksen välille.

Edellä esitettyä voidaan tarkastella myös yksittäisen yleisopetuksen opettajan
näkökulmasta. Perinteisesti opettajan toimenkuvaan on kuulunut vahvasti oppilas-
huollollinen työ. Oppilashuollon kehittymisen myötä oppilashuollollinen vastuu
siirtyy helposti opettajilta erityisasiantuntijoille.824 Voidaankin kysyä, tukeeko
ammattiauttajien työ riittävästi ja konkreettisesti opettajan suorittamaa oppilashuol-
totyötä! Odotammeko opettajina liikaa ihmisiltä, joilla ei kuitenkaan ole opettajan
omaavaa pedagogista tietoa ja käytännön tuntemusta oppilaasta? Pitäisikö opetta-
jien rohkeammin ottaa takaisin sitä vastuuta mikä heille aikaisemmin kuului oppi-
laan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa? 

Miten opettajan pedagogista taitoa voidaan esimerkiksi koulutuksen kautta
kehittää erityistä tukea tarvitsevien nuorten entistä monimuotoisemman opiskeluta-
van mahdollistajaksi? Koulun nykyiset keinot eivät ole riittäviä kieltäytyjien ja
koulupudokkaiden kiinnittämisessä koulutukseen. Mikä on inkluusio-integraa-
tio-keskustelijoiden vastuu ja ymmärrys tarkastella asiaa oppilaan yksilöllisen

823.Haastattelu opettaja 1998.
824.Vrt. Naukkarinen 1999.
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oppimisoikeuden ja mahdollisuuksien kautta? Mikä vastuu tässä on opettajankou-
lutuslaitoksilla ja tutkimuksella? Onkin hyvä kysyä, mitä opettajuus tänä päivänä
vaatii?

Tutkimukseni mukaan koulutukselliseen syrjäytymiseen voidaan puuttua ja se
ei vaadi suunnattomia erillisiä resursseja, kun yhdistetään eri hallintokunnat teke-
mään konkreettista yhteistyötä. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat tarvitsevat jous-
tavia, kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia suoriutua koulun haasta-
vista tavoitteista. Koulukulttuurin sisälle pitäisi kehittää entistä joustavampia ja
oppilaiden yksilökohtaisen etenemisen mahdollistavia opiskelumahdollisuuksia.
Vaikeasti koulutukseen integroituvien nuorten koulutusmuotoja pitäisi edel-
leen kehittää enemmän työpainoitteeseen suuntaan. Toimintaan pitää sisältyä
kokonaisvaltainen pedagoginen ja kasvatuksellinen toimintamalli, mikä tar-
joaa opettajille ja ohjaajille selkeän tavan toimia eri tilanteissa. Yleiskoulujen
sekä ammatillisen koulutuksen rakenteisiin pitäisi kehittää erilaisia toiminnal-
lisia, työpainotteisia tai Omauran tapaisia koulutusmuotoja, jotka tarjoaisivat
erilaisen mahdollisuuden suoriutua peruskoulun oppitavoitteista osalle nuo-
ria. Tässä työssä monimuotoinen ja kehittyvä erityisopetus voisi olla suunnan
näyttäjänä ja ”priimus moottorina”.

7.3 Mikä tekee reaalipedagogisesta toiminnasta 
sosiaalipedagogista?

Sosiaalipedagoginen työ kohdistetaan sinne, missä yhteiskunnallinen subjektius,
osallistuminen ja osallisuus, sosiaalinen identiteetti, elämänhallinta ja täysipainoi-
nen itsensä toteuttaminen yhteiskunnan jäsenenä ovat puutteellisesti kehittyneitä tai
uhattuina825. Sosiaalipedagogisen työn erilaisiksi sovellusalueiksi määritellään esi-
merkiksi lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ, mielenterveyskuntoutus, päihde- ja
kehitysvammatyö, nuorisotyö, kansalaistoiminta, yhdyskuntatyö jne.826 Sosiaali-
pedagogiikan teoreettisen lähestymistavan ongelmana on Ranteen827 mukaan ollut
klassinen kahtiajako käytännön ja teorian välillä. Hämäläisen828 mukaan sosiaali-
pedagogiikan teoreettisen perusteiden tarkastelun avulla on päästy sosiaalipedago-
gisen toiminnan ytimeen, missä sosiaalinen ja pedagoginen näkökulma kohtaavat
toisensa käytännön toiminnassa.829

825.Hämäläinen 1999, 73. Vrt. myös Ranne 2002, 105.
826.Mönkkönen 1999, 21. Katso myös Hämäläinen 1999, 74.
827.Ranne 2002, 113.
828.Hämäläinen 1999, 47.
829.Vrt. myös Ranne 2002, 113.
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Sosiaalipedagogisen työn sovellusalueena voidaan pitää niitä toimintamuotoja,
joissa toimintaa jäsennetään tietoisesti sosiaalipedagogiikan käsitteillä ja niissä on
selkeästi havaittavissa sosiaalipedagogisen ajattelun aineksia830. Sosiaalipedago-
giikan peruskäsitteitä Hämäläisen mukaan ovat: yksilön subjektius, yhteiskunnalli-
nen toimintakyky, sisäinen ja ulkoinen elämänhallinta, yhteisöllisyys, toiminnalli-
suus ja elämyksellisyys, vuorovaikutus, dialogisuus, pedagoginen suhde, luovuus,
osallistuminen ja itsensä toteuttaminen, elämänkulku, yhteiskunnallinen identi-
teetti, osallisuus, tietoisuuden herättäminen ja itseapuun auttaminen, integraatio,
emansipaatio ja täysivaltaisuus.831

Sosiaalipedagogiikka ei pyri tulkitsemaan Hämäläisen832 mukaan yhteiskun-
nallista todellisuutta vain tietystä näkökulmasta. Näkökulma riippuu siitä, millai-
nen ihmis-, yhteiskunta-, tiede- ja historiakäsitys on taustalla. Kasvatustieteen teo-
rian edustajat voivat esimerkiksi pitää sosiaalipedagogisessa toiminnassa olevia
käsitteitä pelkästään kasvatustieteen omaisuutena. Voikin kysyä, miten sosiaalipe-
dagogiikka on pystynyt soveltamaan näitä käsitteitä käytäntöön soveltuviksi. Miksi
sosiaalipedagogiikasta tai erityispedagogiikasta löytyy niitä arkipäivän käytännön
sovelluksia, mitä tämän päivän postmodernissa yhteiskunnassa tarvitaan? Ehkä
yleinen kasvatustiede on pitäytynyt liian teoreettisessa pohdinnassa, mistä on ollut
vaikeaa löytää käytännön sovellusmahdollisuuksia. Toinen ehkä oikeutetumpi pää-
telmä on se, että sosiaalipedagogiikka toimii myös kasvatustieteen teorian käytän-
nön toteuttajana. Eli kasvatustiede ja sosiaalipedagogiikka ovat toistensa täydentä-
jiä käyttäen paljolti samoja teoreettisia ja kasvatuksen kentässä jo vuosisatoja ylei-
sesti hyväksyttyjä ja määriteltyjä käsitteitä ja teorioita. Näin sosiaalipedagogiset
tulkinnat ja strategiat täydentävät muiden tieteiden tulkintoja ja strategioita ja usein
myös kilpailevat niiden kanssa833. 

Reaalipedagoginen toimintaprosessi pitää sisällään edellä luetellut sosiaalipe-
dagogisen toiminnan peruskäsitteet, joita eri elementtien kuvausten yhteydessä on
määritelty. Tässä yhteydessä en käy niitä enää yksityiskohtaisesti läpi, vaan tarkas-
telen kokoavasti muutamia olennaisia toimintoja, mitkä perustelevat toiminnan
sosiaalipedagogisuutta.

Reaalipedagogisen toimintaprosessia voidaan pitää sosiaalipedagogisena
työnä, koska kohderyhmän muodostivat koulutuksesta uloslyödyt nuoret, joilla oli
vaikeuksia integroitua yleisopetuksen kouluihin, joissa opettajilla oli erilaisia ope-

830.Mönkkönen 1999, 21.
831.Hämäläinen 1999.
832.Hämäläinen 1999, 95.
833.Hämäläinen 1999, 95.
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tus- ja kasvatuskäytänteitä. Nuorten kokonaisvaltaista ja yksilöllistä elämänhallin-
taa tuettiin reaalipedagogisen toimintaprosessin eri elementtien kautta. Nuorten
arkielämään liittyviä ongelmia tuettiin luomalla heille mahdollisuus itse määritellä
tavoitteita ja osallistua oman elämänsä säätelyyn. Reaalipedagogisen toiminnan
kautta aktivoitiin nuoria ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vaikuttamaan
omaan elämänkulkuunsa ja elinoloihin. Tämä tapahtui yksilön, ryhmän ja opetta-
jien välisen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen kautta, mikä ilmeni yhteisen
päämäärän löytymisenä nuorten elämässä. Tämän vuorovaikutussuhteen kautta
nuorille ja heidän vanhemmilleen avautui erilaisia malleja ja vaihtoehtoja aikaisem-
man toiminnan tilalle. Esimerkiksi opettajien tai ohjaajien turvallinen, johdonmu-
kainen ja innostava työskentely antoi myös tilaa yksilön ja ryhmän omalle toimin-
nalle. Opettajien ja ohjaajien päätehtävänä oli nuorten kasvua edistävien pedagogis-
ten tilanteiden mahdollistaminen luokan toiminnassa yhteistyössä vanhempien
kanssa. Sosiokulttuurisen innostamisen kautta pyrittiin edistämään nuorten sosiaa-
lista kommunikaatiota ja subjekti-subjekti suhteen kehittymistä834. Toimiminen
erilaisessa ympäristössä, kuuluminen johonkin ryhmään ja yhteisöön loi nuorille
yhteenkuuluvuuden tunteen. Nuoria ei leimattu erilaisiksi nuoriksi, kuten aikaisem-
min kouluissa oli tapahtunut, vaan heitä kohdeltiin tasavertaisina yhteisön jäseninä.
Yhteisöllisen toiminnan kautta nuoret oppivat myös yhteiskunnan toiminnassa tar-
vittavia tietoja ja taitoja ja saavuttivat koulutuksen loppuun suorittamisen kautta
ainakin mahdollisuuden integroitua tasavertaisena muiden nuorten kanssa yhteis-
kuntaan.

Reaalipedagogisen toimintaprosessin ”haltuunotto” sosiaalipedagogiikan teo-
rian ja käytännön kannalta, merkitsee tietyn ajattelutavan omaksumista. Ajatteluta-
vassa pitää suostua siihen, että sosiaalipedagogiikasta löytyy erilaisia käsityksiä.
Yksiselitteisyyttä ei varmasti löydy ja sosiaalipedagogiikka muotoutuu tilannekoh-
taisesti ja sen toimintamuodot ovat sidoksissa yhteiskunnalliseen tilaan.835 Reaali-
pedagogisen toimintaprosessin elementit ovat muodostuneet oman pitkäaikaisen
työkokemuksen myötä, jota on ohjannut sosiaalipedagoginen tietoisuus. Tässä tut-
kimuksessa ne on koottu kokonaisvaltaiseksi toimintaprosessiksi, minkä avulla
tuettiin nuorten kokonaisvaltaista kehittymistä. Ne eivät ole irrallisia kasvatukselli-
sia tai pedagogisia toimenpiteitä, vaan kuten tutkimuskuvaukset osoittavat, muo-
dostavat jatkumon, joilla on vaikutusta toisiinsa. Tämän tutkimuksen kuvausten
pohjalta reaalipedagogista toimintaprosessia voidaan pitää sosiaalipedagogisena

834.Vrt. Kurki 2000, 19.
835.Ranne 2002, 134.
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käytännön strategiana, mikä muodostaa kokonaisvaltaisen sosiaalipedagogisen
työn sovelluksen koulutuksellisen syrjäytymisen interventiossa. 
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8 Pohdintaa tutkimuksen luotettavuudesta
”Olennaista on, että tutkija tietää mitä tekee eikä vain sovella mekaanisesti
jotain mallia. Kannattaa siis kokeilla ja opiskella asioita, niin voi löytää
toimivat tavat tehdä tutkimusta”836

Tässä luvussa arvioin tutkimusta tutkimustehtävän toteutumisen, käytettyjen mene-
telmien ja luotettavuuden näkökulmasta. Arvioin tutkimustani myös sen perus-
teella, pystyinkö tutkimuksen kautta antamaan vastauksen asetettuihin tutkimuson-
gelmiin. Samalla arvioin myös toimintatutkimuksen soveltuvuutta ja tutkimuksen
eettisyyttä tässä tutkimuksessa.

8.1 Tutkimustehtävän ja menettelytapojen arviointi

Tutkimukseni päätarkoitus oli kuvata koulutuksesta syrjäytymässä olevien yläastei-
käisten nuorten erityisluokkaopetuksessa toteutetun reaalipedagogista toimintapro-
sessia, sen kehittymistä ja toteuttamista Tuomontupa-luokassa. Tutkimuksessa hain
vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia piirteitä Tuomontupa-luokan reaa-
lipedagogiikaksi nimetyssä pedagogisessa toimintaprosessissa voidaan havaita?
Millä tavoin reaalipedagogisella toimintaprosessilla voidaan tukea nuorten koulu-
tuksesta suoriutumista? Mikä tekee reaalipedagogisesta toimintaprosessista sosiaa-
lipedagogista?

  Tutkimuskohde oli laaja kokonaisuus, missä osa reaalipedagogisen toiminta-
prosessin elementeistä täsmentyi tutkimuksen etenemisen yhteydessä. Tutkimuk-
sessa korostui toimintatutkimuksellinen ote reaalipedagogisten toimintaprosessin
kehittymisessä, mikä edellytti tutkimuskohteessa vaikuttavien toimijoiden mukana-
oloa ja sitoutumista. Toimintatutkimuksen tavoitteena oli tässä tutkimuksessa käyt-
töteoreettisen ajattelun tietoinen reflektointi, joka nivoutui kiinteästi erityisluokka-
opetuksen työkäytännön kehittämiseen.837   Oulun kaupungissa syntyi tarve kehit-
tää erityisluokkaopetusta, jolla paremmin pystyttäisiin estämään koulutuksellista
syrjäytymistä. Koko kaupungin taholla nähtiin välttämättömäksi luoda uudenlainen
toimintakulttuuri kouluun vaikeasti integroituvien oppilaiden opetukseen ja kasva-
tukseen.

836.Eskola 2001, 156.
837.Vrt. Kiviniemi 1999, 64.



Vaikka tutkijan oma rooli oli aktiivinen koko tutkimusprosessin ajan, ei se pois-
sulkenut koko toiminnan kehittämisessä olevien osallistujien oppimisprosessia tut-
kimuksen aikana.

Toimintatutkimukselle on tyypillistä, ettei tutkimusprosessin etenemistä aina
voi ennakoida. Tutkimuksen kuluessa toimintatutkimuksen prosessin monimuotoi-
suus korostuu ja uusia toimintatapoja kehittyy tutkimuksen kuluessa 838. Reaalipe-
dagogisen toimintaprosessin kehittyminen noudatteli toimintatutkimukselle omi-
naista syklistä prosessia, jossa suunnittelu, toiminta, havainnointi ja arviointi seu-
rasivat toisiaan ja limittyivät toistensa kanssa. Toiminnan kehittämisen eri vaiheissa
syntyi uusia sivuspiraaleja.839 Tällaista toimintatutkimukselle luonteenomaista
kehittymistä ja muuttumista, Varto840 kutsuu tutkimuksen projektiivisuudeksi. Tut-
kimuksen alkaessa ei ollut tietoa esimerkiksi vaihtoehtoisen ammatillisen koulu-
tuksen järjestämisestä Tuomontupa-luokan yhteyteen tai Tuomontupa-luokan liit-
tymisestä Europlus-projektiin. Europlus-projektin myötä toimintaprosessiin kehi-
tettiin uusia elementtejä ja muita toimijoita tuli kehitystyöhön mukaan. Esimerkiksi
Europlus-projektin kautta tapahtuneet laatukoulutukset tarjosivat toimijoille oival-
lisen mahdollisuuden toimintamme reflektiiviseen tarkasteluun ja uusien käytäntei-
den kehittelyyn. Tutkimuksen jatkuva arviointi tapahtui siten, että analysoin eri
vuosien aikana reaalipedagogisen toimintaprosessin eri elementtien toimivuutta ja
tulkintoja luokan toiminnan kehittämisessä mukana olevien henkilöiden kanssa.
Kirjoitin artikkeleita ja pidin alustuksia eri tutkijayhteisöissä tutkimukseni eri vai-
heista ja toimintaprosessin kuvauksista. Nämä vahvistivat käsityksiäni ja toivat
uusia näköaloja toiminnan kehittämiseen.

Monta vuotta kestänyt tutkimusprosessi osoitti, että kokonaisvaltaisella reaali-
pedagogisella toimintaprosessilla pystyttiin vähitellen estämään koulutuksellista
syrjäytymistä ja luomaan sopeutumattomien erityisluokkaopetukseen uudenlaista
toimintakulttuuria.

8.2 Luotettavuuden arviointi ja tutkijan rooli

Tutkimuksen luotettavuuden arvioita voidaan tehdä monista eri lähtökohdista läh-
tien. 

Oma tutkimukseni on sosiaalipedagoginen toimintatutkimus, jossa on vahva
etnografinen painotus. Tällöin luotettavuuden arviointi on mielestäni koko tutki-

838.Kiviniemi 1999, 69.
839.Vrt. Heikkinen & Jyrkämä 1999, 38.
840.Varto 1992.
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musprosessia koskeva kysymys ja eikä vain esimerkki erillisen metodin luotetta-
vuudesta.841 Tutkimuksen päämääränä on tuottaa perusteltua tietoa. Tieteellinen
tieto pyritään aina esittämään systemaattisessa muodossa, se on perusteltua, jul-
kista, kriittistä ja edistävää.842 Luotettavuuden arvioinnissa voidaan esimerkiksi
tietoteoreettisessa keskustelussa ottaa esille myös kysymykset totuudesta ja objek-
tiivisesta tiedosta. Näitä voidaan lähestyä erilaisten totuusteorioiden kautta. Totuu-
den korrespondessiteoria pyrkii osoittamaan väitteen todeksi, jos se vastaa todelli-
suutta843. Koherenssiteorian mukaan väite on totta, jos se on yhtäpitävä tai johdon-
mukainen väitteiden kanssa Pragmaattisen totuusteorian mukaan väite tai uskomus
on tosi, jos se toimii ja on hyödyllinen. Konsensukseen perustuvan totuusteorian
mukaan ihmiset luovat ymmärryksessä totuuden.844 Mielestäni voidaan kuitenkin
todeta sosiaalipedagogiseen tutkimustradition liittyvän totuudellisen tiedonkäsityk-
sen pohjautuvan koherenssi- ja pragmaattiseen teoriaan ja ideaan siinä suhteessa,
että tieto rakentuu osallistujien oman havainnoinnin mukaisesti.845 On muistettava,
että sosiaalipedagogiikan ensisijainen tehtävä ei Hämäläisen mukaan ole kehitellä
teorioita, joita voitaisiin testata kokeellisesti. Paremminkin sosiaalipedagogiikan
tehtävänä on tuottaa sellaista tietoa, joka auttaa tutkimuskohteessa elävien ihmisten
sosiaalista todellisuutta.846

Erityyppisissä tapaustutkimuksissa korostetaan luotettavuuden arvioinnissa eri
asioita. Oma tutkimukseni, kuten tutkimusmenetelmä osoittaa, poikkeaa perintei-
sesti yhden metodin tai tutkimustavan menetelmistä. Niinpä myös luotettavuuden
arvioinnissa on mahdollista käyttää hyvinkin erilaisia arviointikriteerejä tarkastella
oman tutkimuksen luotettavuutta. Mäkelä847 esittää aineiston luotettavuuden tar-
kastelussa viisi perustetta: aineiston merkittävyys ja yhteiskunnallinen tai kulttuu-
rillinen paikka, aineiston riittävyys, analyysin kattavuus, analyysin arvioitavuus ja
analyysin toistettavuus. Perttula848 esittää kokoavasti yhdeksän eri kriteeriä tarkas-
teltaessa luotettavuutta tutkimuksissa, mikä koskee a) toisen ihmisen kokemusta, b)
hänen tapaansa ilmaista kokemus, c) tutkijan kokemusta toisen ihmisen kokemuk-
sesta ja sen ilmaisusta ja d) tutkijan tapaa ilmaista kokemansa toisen ihmisen koke-

841.Vrt. Syrjälä 1988, 135.; Eskola & Suoranta 1998, 211.
842.Hirsjärvi ja Huttunen 1995, 14–17.
843.Katso Siljander 2002, 115–116; Moilanen 1999, 66–67.
844.Tuomi ja Sarajärvi 2002, 131–133.
845.Kvale 1989,75–76.; Moilanen 1999, 65–70.
846.Hämäläinen & Kurki 1997, 41.
847.Mäkelä 1995, 47–55.
848.Perttulan (1995,100, 102–106.) yhdeksän kriteeriä on: 1.tutkimusprosessin johdonmukaisuus, 2.
tutkimusprosessin reflektointi ja sen kuvaus, 3. tutkimusprosessin aineistolähtöisyys, 4.tutkimusproses-
sin kontekstisidonnaisuus, 5. tavoiteltavan tiedon laatu, 6. metodien yhdistäminen, 7. tutkijayhteistyö, 8.
tutkijan subjektiivisuus, 9. tutkijan vastuullisuus.
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muksesta. Perinteisen tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden tarkas-
telu on esimerkiksi toimintatutkimuksen kannalta ongelmallista. Reliabiliteetin tar-
kastelu sopii toimintatutkimukseen heikosti sen vuoksi, että toimintatutkimus itses-
sään on ”väliintuleva” muuttuja ja on jo itsessään interventio. Saman tuloksen saa-
vuttaminen uudelleen intervention jälkeen on ongelmallista, koska tilanne on jo toi-
nen tutkimuksen toteuttamisen jälkeen. Validiteetin käsite puolestaan perustuu aja-
tukselle, että tutkija olisi erikseen tietävä subjekti, joka pystyisi esittämään totuuden
ulkoisesta todellisuudesta – eli tutkimuskohteesta. Tällöin totuus olisi ratkaistavissa
perinteisen korrespondenssiteorian varassa ja tällöin joudutaan pohtimaan kysy-
mystä Mikä on ”todellinen” tosiasioiden tila ja kuka pystyy sen määrittelemään.849

  Seuraavaksi tarkastelen oman tutkimukseni luotettavuutta soveltaen Lincoln
& Cuban850  laadulliseen tutkimukseen kehittämiä arviointikriteerejä. Lincoln &
Cuba korostavat laadullisen tutkimuksen luotettavuuden koostuvan totuusarvosta,
soveltuvuudesta, pysyvyydestä ja neutraalisuudesta. Luotettavuuden tarkastelu
liittyy myös aineistoon ja sen keruuseen sekä tutkiva opettaja sisältöihin ja niiden
suhteisiin.

Tämän tutkimuksen vastavuutta/uskottavuutta (credibility) perustelen kuvaus-
ten autenttisuudella ja monipuolisen ja pitkäaikaisen aineistokeruun avulla. Tässä
tutkimuksessa reaalipedagogista toimintaprosessia ja sen kehittymistä kuvataan
mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Toimintaprosessiin tai sen kehittymiseen on
liitetty tapauskuvauksia, joista lukijalla on mahdollisuus tehdä päätelmiä siitä, mitä
käytännössä tehtiin.851 Kuvauksissa olen pyrkinyt siihen, että lukija ikään kuin pys-
tyisi elämään mukana tutkimuskohteessa. Kuvaukset olen litteroinut sellaisina,
kuin ne haastattelutilanteissa ilmeni, murreilmaisuineen ilman korjauksia.852

Tutkimusaineiston luotettavuus. Tämän toimintatutkimuksen luonne edellytti
monipuolisen tutkimusaineiston keräämisen pitkällä aikavälillä. Vuodesta 1982
keräsin materiaalia tarkkailuluokkaopetuksessa käyttämistäni menetelmistä, oppi-
laista ja heidän perheistään. Tätä materiaalia täydensi Lumpeen853 suorittama tut-
kimus opettamieni oppilaiden tarkkailuluokkakokemuksista vuosilta 1980–1994.
Vuodesta 1991 lähtien keräsin materiaalia Tuomontupa-luokan perustamisen vai-
heisiin liittyvää materiaalia. Tämä materiaali sisälsi kokouspöytäkirjoja, toiminta-
suunnitelman, raportteja, päätöspöytäkirjoja ja omia muistiinpanoja. Vuodesta
1992 vuoteen 1998 keräsin tutkimuksen aineistoa Tuomontupa-luokkaa käyneistä

849.Huttunen ym. 1999, 113–114.
850.Lincoln & Cuba 1985.
851.Katso Silverman 2001, 227; Denzin 1997, 33.
852.Vrt. Hirsjärvi & Hurme 2000, 139–141; Eskola & Suoranta 1998; Syrjälä & Numminen 1988, 137.
853.Lumme 1995.
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74 oppilaasta. Tämä materiaali muodostui hyvin monipuolisesta materiaalista sisäl-
täen oppilaiden ja avaininformanttien haastatteluja, oppilasrekistereissä olevia tie-
toja, siirtopäätöksiä, psykologien ja lääkäreiden, kuraattoreiden ja lastensuojeluvi-
ranomaisten kirjoittamia lausuntoja oppilaista ja tilastollisen oppilaiden poissaolo-
jen ja keskiarvojen vertailuja. Omat päiväkirjamerkintäni ja reflektiiviset muistiin-
panot työskentelystä luokan toiminnassa muodostivat tärkeän osan tutkimukseni
materiaalista. Näitä tietoja ja omia tulkintoja täydensivät eri harjoittelijoiden rapor-
tit luokan toiminnasta ja tapahtumista. Harjoittelijoiden raportit lisäsivät tutkimus-
aineiston luotettavuutta, koska he kirjoittivat raportit aina omille ohjaajilleen. Itse
en voinut vaikuttaa raporttien sisältöön, koska harjoittelijat kirjoittivat raportit
omista lähtökohdistaan ja toimittivat raportit minulle jälkikäteen. Myös toiminta
Europlus-projektissa lisäsi tutkimusaineiston luotettavuutta. Projektin toiminnassa
olevien henkilöiden, opettajien ja ohjaajien muistiinpanot ja tuotetut dokumentit
lisäsivät tutkimusaineistoni luotettavuutta. Tutkimusaineiston luotettavuutta saattoi
hieman vähentää se, että välttämättä arkipäivän tilanteita ei aina voinut heti kirjata
muistiin, johtuen siitä, että monet tilanteet sisälsivät hyvin suuria tunnelatauksia ja
myös opettajan roolissani minun täytyi kuitenkin hoitaa oma tehtäväni. Myös oma
tunnetila ja muistini kirjoittaessa näitä muistinpanoja saattoi vähentää tätä luotetta-
vuutta. Tätä ongelmaa pyrin poistamaan sillä, että pyysin aina luokan toiminnassa
olevalta ohjaajalta, toiselta opettajalta tai talon muulta henkilökuntaan kuuluvalta
(silloin kun oli mahdollista) tulkinnan tilanteesta ja vertaisin sitä sitten omaan alku-
peräiseen kokemukseeni. 854 Toimintatutkimuksen luonteen mukaista on kerätä tut-
kimusmateriaalia hyvin monella tavalla ja eri lähtökohdista lähtien. Aineistotrian-
gulaatio (Liite 3) lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Sen avulla tutkimuksen näkö-
kulmat ja reaalipedagogisen toimintaprosessin kehittyminen tuli näkyväksi.

Analyysin ja johtopäätösten luotettavuudella ja vahvistettavuudella (confirma-
bility). tarkoitetaan tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen
suhteen pysyvyyttä. Lincoln & Cuban855 mukaan tutkijan on pystyttävä osoitta-
maan tutkimuksen rekonstruktioiden vastaavan sitä todellisuutta, mikä tutkimus-
kohteessa on. Lincoln ja Cuban mukaan tutkimuksen tulosten vahvistettavuus saa-
vutetaan, kun tutkittavuus, totuusarvo ja tutkimustulosten sovellettavuus on var-
mistettu. Laadullisen aineiston analyysistä johdetut tulkinnat tulee laajasti päteä
tutkimusaineistoon. Jos tutkija on tulkinnut saamansa informaatiota väärin, ei tut-
kimuksesta saatuja johtopäätöksiä voida pitää uskottavina.856  Aineiston tulkinta on

854.Katso Eskola & Suoranta 1998, 215.
855.Lincoln & Cuba 1985, 294–296.
856.Vrt. Eskola & Suoranta 1998, 213.; Hämäläinen 1987, 56–65.
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Grönforsin857 mukaan luotettava, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Tulkinnan ei
kuitenkaan tarvitse olla yhtäpitävä jokaisen tutkimuksen tapauksen kanssa.858  Joh-
topäätösten ja tulkintojen luotettavuus kasvaa, jos tutkijalla on mahdollisuus käyt-
tää paljon aikaa tutkittavien kanssa.859 Mitä lähempänä tutkija on kulttuurillisesti
ja sosiaalisesti tutkittaviaan, sitä paremmin hän ymmärtää tutkittavien kielen ja sii-
hen liittyvät merkitykset. On hyvä, jos tutkija pystyy luomaan luottamuksellisen ja
läheisen suhteen tutkittaviin olemalla mukana erilaisissa tilanteissa tutkittavien
kanssa860. Tältä osin katson, että minulla oli edellytykset tehdä oikeita ja luotettavia
johtopäätöksiä ja tulkintoja, koska olin koko tutkimuksen ajan mukana luokan toi-
mintaa kehittämässä. Tämä toisaalta saattoi myös vaikeuttaa analyysiäni. Olin
intensiivisesti mukana koko tutkimusprosessin ajan ja analyysivaiheessa tiedostin
eri prosesseihin liittyvät positiiviset ja negatiiviset tunteeni. Tutkijan pitää intro-
spektiivisesti pystyä tiedostamaan myös oma subjektiivisuutensa ja pitämään ref-
lektiivisyyden avulla toimintansa sekä teoreettisen asenteensa ja intressinsä mukai-
sesti tieteellisenä, että luonnollisen asenteensa mukaisesti sosiaaliseen arkielämään
kuuluvana861. Toisaalta tutkijan mahdollisuutta irrottautua kokonaan tutkimuskoh-
teensa ulkopuolelle ja tarkastella kohdettaan täysin ulkopuolisena, ei tutkimuksessa
voida toteuttaa täysin uskottavasti. Irrottautuessaan täydellisesti omasta sosiaali-
sesta olemisestaan, kulttuuristaan, tutkija samalla menettäisi mahdollisuutensa
oman tutkimuskohteensa ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. 862 Tässä tutkimuk-
sessa oma monipuolinen koulutus ja pitkäaikainen työkokemus opetusalalla osoit-
tavat myös johtopäätösten luotettavuuden. Reaalipedagogisen toimintaprosessin
elementtien kuvauksissa ja analyysissä olen luotettavuuden lisäämiseksi tukeutunut
tutkimuksessani käyttämiini teoreettisiin taustaoletuksiin. Tutkimustulosteni käy-
tännöllisyys, toimivuus ja hyödyllisyys vahvistavat myös suorittamieni johtopää-
tösten vahvistettavuutta ja luotettavuutta.

Oman tutkimukseni toistettavuus (repeatability)863 täysin samanlaisessa muo-
dossa on mahdottomuus, koska näinkin pitkään kestäneen tutkimuksen aikana
tapahtuu muutoksia sekä olosuhteissa, tutkimuskohteessa ja itse tutkijassa.864 Toi-
nen tapa määritellä tutkimuksen luotettavuutta on se, että kaksi eri arvioijaa päätyisi
samaan tulokseen. Tällainen yksiselitteinen luotettavuuden arviointi johtaisi siihen

857.Grönfors 1982, 175–176.
858.Raunio 1999, 329.
859.Lincoln & Cuba 1985, 294–296.
860.Grönfors, 1982, 177.
861.Ulvinen 1996, 242.
862.Ulvinen 1996, 243.
863.Lincoln & Cuba 1985, 299–300, 318–327.
864.Vrt. Hirsjärvi & Hurme 2000, 186.
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harhaan, että kaksi eri tutkijaa pystyisi tekemään samasta kohteesta täysin saman-
laisen tulkinnan. Kolmas tapa ymmärtää tutkimuksen luotettavuutta on se, että kah-
della rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan sama tutkimustulos. Tähän
määrittelyyn liittyy se heikkous, että ihmisen käyttäytyminen on sidoksissa tutki-
muskohteen kontekstiin, joka vaihtelee ajan ja paikan suhteen.865 Omassa tutki-
muksessani tutkittava todellisuus on ymmärrettävä kompleksiseksi ja dynaami-
seksi. Erilaisten tulkintojen toistaminen ei välttämättä tuota samoja johtopäätöksiä.
Raunion866 mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei vaatimusta tutkimuksen reaali-
sesta toistamisesta ole syytä pitää keskeisenä luotettavuuden arvioinnin kriteerinä.
Merkittävämpää on hänen mukaansa että tutkija esittää lukijalleen menettelytavat
vakuuttavasti ja uskottavasti.867

  Perttulan868 mukaan tutkijayhteistyö lisää tutkimuksen luotettavuutta, jos sillä
on vaikutusta tutkimuksen menetelmien systemaattisuuteen ja ankaruuteen. Toi-
saalta luotettavuus on myös riippuvainen lukijoista ja kuulijoista, jotka eivät ole tut-
kijoita.869 Luotettavuuden tarkastelussa on myös syytä tarkastella tutkimustulosten
yleistettävyyttä (taransferability) erilaisiin tilanteisiin ja erilaisiin henkilöihin 870.
Perttulan871 mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena ei saisi olla tutkimus-
tiedon yleistäminen populaation. Perttulan esittämää näkemystä tukee Rauhala872

sillä, että silloin, kun tutkimuksen kohteena ovat ihmisen subjektiivisen maailman-
kuvan sisällöt, yleistämismahdollisuudet ovat vähäiset. Myös Ulvinen873 toteaa tut-
kimuksessa ihmisten toimintakokemusten olevan kokemusten kautta välittynyttä,
mikä jo sinänsä voi rajata tutkimuskohteen läpikotaista tarkastelua. Hänen
mukaansa tutkimuksessa saavutettu sosiaalisen todellisuuden kuvaus muodostuu
vain tutkimuksen omien kriteerien valossa päteväksi.  Oma tutkimukseni on luon-
teeltaan ideografista. Voidaanko siis olettaa, että ideografinen tutkimus ei olisi
mitenkään yleistettävissä? Eskola ja Suoranta874 osoittavatkin, että yleistysvoimai-
sia tuloksia on myös ideografisessa tutkimuksessa mahdollista esittää, jos tulkinto-
jen avulla eri elementit muodostuvat ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Tutkimuk-
sen yksinä arvioijina tulevat toimimaan ESY-luokilla opettavat henkilöt. Jos he tun-

865.Ibid. 186.
866.Raunio 1999, 330.
867.Katso myös Eskola & Suoranta 1998, 220.
868.Perttula 1995, 103.
869.Stake 2000, 443.; katso myös Altheide ja Johnson 1994, 488.
870.Lincoln & Cuba 1985,296–298.
871.Perttula 1995, 42.
872.Rauhala 1995a, 107.
873.Ulvinen1996, 241.
874.Eskola & Suoranta 1998, 67–68.
263



nistavat ja ovat samaa mieltä tutkimuksessa esitettyjen kuvausten kanssa, on reaa-
lipedagogista toimintaprosessin kuvausta ja analyysiä mahdollisuus pitää luotetta-
vana.875 Tällöin voidaan olettaa, että reaalipedagogisen toimintaprosessia voidaan
yleisemminkin käyttää pedagogiikan/kasvatuksen eri alueilla. Yleisopetuksessa
toimivat opettajat voivat omassa opetus- ja kasvatuskäytännössään soveltaa tutki-
mukseni empiirisessä osassa kuvaamiani reaalipedagogisen toimintaprosessin käy-
tänteitä ja periaatteita. Tällöin tutkimuksessa on saavutettu luonnollinen yleistämi-
nen, joka on myös yksi tutkimukseni yleistettävyyden kriteeri.876 

  Subjektiivista adekvaattisuutta (dependability)877 voidaan tutkimuksessa
arvioida kiinnittämällä huomiota tutkijan asemaan, informanttien valintaan, olo-
suhteisiin, käsitteiden määrittelyyn, datan keruuseen ja analyysiin878. Laadullinen
tutkimus perustuu dialogiseen epistemologiaan ja tutkijan ja tutkimuskohteen vuo-
ropuheluun ja -vaikutukseen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse on myös tut-
kimuksensa väline. Lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntä-
minen tutkimuksen eri vaiheissa.879 Koska laadullisessa tutkimuksessa ei voida
tavoitella sellaista puolueettomuutta, joka sulkisi tutkijan täysin pois, ei myöskään
laadullisen tutkimustavan pääkohde ole absoluuttisen totuuden löytäminen. Tär-
keäksi tavoitteeksi tulee erilaisten näkökulmien avaaminen keskustelulle.880 Sub-
jektiivisuus on mukana koko tutkimusprosessin ajan tutkimusideasta aina rapor-
tointivaiheeseen asti. Lincoln & Cuban mukaan ladullisessa tutkimuksessa koros-
tuukin objektiivisuuden sijaan subjektivisuus.881  Tutkijan subjektiivisuus tulisikin
nähdä laadullisessa tutkimuksessa voimavarana. Ulvisen mukaan tutkijan läheisyys
tai etäisyys tutkimuskohteestaan on lähtöisin omakohtaisen kokemuksen merkityk-
sellisyydestä. Merkityksellinen kokemus auttaa tutkijaa näkemään tutkimuskoh-
teestaan jotain tutkittavaa. Tutkimuksessa tutkijan introspektiivinen, oman elämän-
historiallinen kokemus muodostaa reflektiivisen suhteen tutkimuskohteeseen.882

Tutkijan subjektiivisuus vähenee, jos tutkija pystyy ”ankaraan” itsereflektioon.883

Oma reflektiivinen eläytymis- ja tulkintakyky tutkivan opettajan roolissa auttoivat
tarkastelemaan objektiivisemmin omia tutkimuspäätelmiä tutkimuksen kuluessa.
Uskon myös oman pitkäaikaisen ESY-opettajan kokemukseni ja kykyni yhdistää

875.Vrt. Kvale (1989, 139.) pragmaattisen luotettavuuden arvioinnin kriteerit. 
876.Vrt. Raunio 1999, 327.
877.Lincoln & Cuba 1985.
878.Vrt. Goetz ja LeCompte 1984, 213–217.
879.Eskola & Suoranta 1998, 211. Katso myös Perttula 1995, 103.
880.Raunio 1999, 331.; katso myös Tynjälä 1991.
881.Lincoln & Cuba 1985.
882.Ulvinen 1996, 241.
883.Syrjäläinen 1990, 274.
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monipuolinen kasvatus- ja opiskelutapahtumien teoria käytännön työhön vähentä-
vän tutkimuksen subjektiivisuutta. Omassa tutkimuksessani olen käyttänyt sellaisia
tekniikoita, missä itse olen osallisena tutkittavieni kokemuksissa. Tämän avulla
pystyin olemaan kokonaan mukana luokkani arjessa ja tekemään ”oikeita” tulkin-
toja piilevistä ja huomaamattomista tapahtumista. Ulkopuolisen tutkijan olisi ken-
ties ollut mahdotonta päästä perille dynaamisesta ja kokonaisvaltaisesta työstäni
Tuomontupa-luokassa.  Tutkimukseni subjektiivisuutta pyrin vähentämään edellä
selostetun monipuolisen tiedonkeruun avulla. Tähän liittyi koko tutkimuksen ajan
tarkka reflektiivinen pohdinta ja tulkinta eri aineistojen tuomasta informaatiosta.
Ajan antaminen tulkintojen välillä vähensi ”ensi-innostumisen” mahdollisuutta tul-
kintojen ja johtopäätösten muodostamisessa. Tämän tutkimuksen reaalipedagogi-
seen prosessiin liittyvät tapauskertomukset perustuvat suorittamiini (tutkivan opet-
tajan) päivittäisiin havainnointiin ja niistä kirjoitettuihin muistiinpanoihin. Tapaus-
kertomuksia työstäessäni liitin mielestäni tärkeitä asioita kuvauksiin ja yhdistelin
niihin myös eri informanteilta saatua tietoa. Myös Kvalen884esittämä kommunika-
tiivinen validius vahventaa tutkimuksen luotettavuuttani. Kirjoitettuani tapausker-
tomuksia annoin niitä luettavaksi Tuomontupa- luokalla toimiville opettajille ja
ohjaajille. Palautteen merkitys vahvisti uskoani analyysini mielekkyydestä ja tul-
kintojeni jatkamisesta. Tällä tavalla uskon myös minimoineeni omia muistivirhei-
täni eri tilanteista.

  Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvio tiivistyy viime kädessä siihen,
kuinka hyvin tutkija pystyy kirjoittamaan analyysiinsa nojautuen johdonmukaisen
raportin suorittamastaan tutkimuksesta.885 Tutkimusraportin kirjoittaminen on
samalla aineiston analyysia ja analyysi raportointia 886. Tutkimuksessani esittämien
tapauskertomusten ja todellisesti tapahtuneiden katkelmien avulla olen pyrkinyt
antamaan lukijalle mahdollisimman todenmukaisen kuvan reaalipedagogisen toi-
mintaprosessin toteutumisesta ja kehittymisestä koulupudokkaiden tukemisessa.
Uskon raporttini sisällön kuvauksen tuottavan lukijalleen sijaiskokemuksen, jonka
avulla hän kykenee arvioimaan sitä, miten hyvin tutkimukseni vastaa sitä todelli-
suutta, mitä se kuvaa.887 Edellä kuvaamani perustelut ja pohdinnat osoittavat myös
sosiaalipedagogisesti suuntautuneen tutkimuksen noudattavan yleisesti kasvatus-
tieteelliselle ja erityispedagogiselle tutkimukselle ominaisia luotettavuuden
arviointikriteerejä.  Oman tutkimukseni tuloksena esitetty reaalipedagogisen toi-

884.Kvalen (1989.) mukaan kommunikatiivinen validius tarkoittaa sitä vahvistusta, mitä tutkija saa
omille tulkinnoilleen muilta tahoilta.
885.Vrt. Hirsjärvi & Hurme 2000, 192–195.
886.Eskola & Suoranta 1998, 344.
887.Vrt. Syrjälä & Numminen 1988, 137.
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mintaprosessin palautettavuus, ei yleistettävyys, koulukulttuurin käytännön maail-
man tasalle voinee oikeuttaa myös tutkimustulosteni tieteellisen pätevyyden.

8.3 Tutkimuksen eettisyys

Kasvatustieteellisissä tutkimuksissa joudutaan erityisesti pohtimaan tutkimuksen
eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksissa, missä ollaan suoraan kontaktissa tutkittaviin,
eettiset ongelmat ovat monitahoiset888. Tutkijat Borg ja Gall889 luettelevat Ameri-
can Psychological Association- yhdistyksen laatimat kymmenen tutkimuksen eetti-
syyttä pohtivaa periaatetta. Heidän mukaansa nämä eettisyyttä koskevat periaatteet
voidaan tiivistää tarkastelemaan tutkimuksessa seuraavia näkökulmia: Miten tutki-
muksessa on hoidettu lupakäytäntö? Miten tutkija huolehtii velvollisuuksista tutkit-
tavia kohtaan? Miten varmistetaan aineiston luotettavuus ja aitous myös tulkintojen
suhteen? Miten laillisuus huomioidaan?890 Edellisten lisäksi tutkimuksen eettisyy-
den tarkastelussa on syytä tarkastella tutkimusta vallankäyttönä, tutkijan toimimista
ammatti-ihmisenä, ja tutkimuksen rahoitusta ja sponsorointia koskevien kysymys-
ten kautta.891

Tämä tutkimus ei käynnistynyt pelkästään aloitteestani, vaan 1991 suunnittelu-
ryhmässä päätimme tutkia Tuomontupa-luokan toimintaa.892 Tutkimusidea täs-
mentyi toimintatutkimuksen hengen mukaisesti tutkimuksen kuluessa ja ideoin-
nissa olivat apuna luokan toiminnassa läheisesti mukana olleet henkilöt. Kaikilla oli
julkisesti tiedossa, että suoritin tutkimusta ja keräsin siihen liittyvää tutkimusmate-
riaalia. Monivuotisen tutkimusprosessin aikana esitin mukana olleille tietoa ja tul-
kintoja luokan tapahtumista ja suorittamista haastatteluista. Tutkimustieto oli mui-
denkin (viranomaisten) tarkistettavissa ja alustavat tulkintani luettavissa kirjoitta-
mista raporteista ja artikkeleista. Näin ollen en tehnyt tutkimustani salaa, vaan se
oli jopa valtakunnallisestikin tiedossa. (Europlus-projektin tulosten kautta) Osallis-
tuvan toimintatutkimuksen vastavuoroisuus on toteutunut tutkimukseen kuluessa
yhteisenä vuoropuheluna Tuomontupa-luokan toiminnassa olleiden henkilöiden ja
oppilaiden kanssa.893

Velvollisuuksissa tutkittavia kohtaan pyrin toimimaan eettis-moraalisesti kor-
kealla tasolla. Tutkimuksen aikana sain kirjallisen luvan kaikilta haastateltavilta

888.Hirsjärvi & Hurme 2001, 19.
889.Borg & Gall 1989, 84-86.
890.Borg & Gall 1989, 86-93.
891.Hirsjärvi & Hurme 2001, 20. Vrt. myös Kuitunen 1995, 29 ja Eskola & Suoranta 1998, 52–53.
892.”Työpajakoulun” työryhmän kokous 18.11.1991.
893.Vrt. Kiviniemi 1999, 64–66.
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käyttää haastatteluja tutkimusaineistona.  Alle 18-vuotiaiden oppilaiden haastatte-
luaineiston käytön varmistin vielä huoltajilta tai vanhemmilta. Haastatteluun osal-
listuminen oli kaikille oppilaille vapaaehtoista. Tutkimuslupaan ja virallisen doku-
menttiaineiston käyttöön hankin viranomaisilta kirjallisen luvan. Monivuotisen tut-
kimusprosessin aikana pyrin toimimaan jokaisessa tutkimuksen vaiheessa osallis-
tujien yksityisyyttä kunnioittaen sekä loukkaamatta ketään ainakaan tietoisesti.
Kaikille tutkimukseen osallistuneille kerroin tutkimukseni tarkoituksen ja sen,
miten haastatteluaineistoa käytän tutkimuksessa.894 Haastateltavat ja myös havain-
nointini toi esille monia henkilökohtaisia ja arkaluontoisia asioita tutkittavista,
jotka olen pitänyt omana tietonani. Esimerkiksi tapauskertomusten kuvauksissa
käytin luokittelussa keksittyjä nimiä, jonka nimisiä oppilaita ei ole olut Tuomon-
tupa-luokalla.(”Liisa Lintsari”, ”Seppo Sopeutumaton” jne.) Haastattelulainauk-
sissa en käyttänyt oppilaista peitenimiä, vaan pelkkiä kirjaimia, jotta tunnistamat-
tomuus säilyisi parempana. Myöskään en tehnyt oppilaista tai heidän vaikeuksista
sellaisia luokitteluja, jotta ketään ei voisi leimata niiden perusteella toisenlaiseksi
kuin on.895 Ne tutkittavat, joiden oma nimi esiintyy tutkimuksessa esimerkiksi pöy-
täkirjojen kautta, ovat antaneet suostumuksensa nimensä julkaisemiseen.

Tutkimuksessani olen käyttänyt monipuolista aineistoa, johon tulkintani ovat
pohjautuneet. Myös lainaukset muiden tutkijoiden tutkimuksista, teorioista ja joh-
topäätöksistä olen tuonut lähdeviitteissäni selvästi esille loukkaamatta heidän copy-
right- oikeuksiaan. Raportissani olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen kulun ja
käytetyt menetelmät mahdollisimman tarkasti ja niin hyvin kuin olen kyennyt. En
myöskään pyri yleistämään ja kaunistelemaan tutkimustuloksia koskemaan jotain
muuta, mitä tutkimuksessani käy ilmi.

8.4 Oman ammatillisen kasvun pohdintaa

Kehittyminen opettajaksi nähdään tänä päivänä koko elinkaaren ulottuvana yksilöl-
lisenä tapahtumana, mitä leimaa jatkuva oppimisen prosessointi ja ammatillinen
kasvu.896

Oman opettajuuden kehittyminen alkoi 1975 jolloin valmistuin opettajaksi.
Aikakausi liittyi osana Suomen kouluhistorian suureen murrokseen eli koulujärjes-
telmän siirtymiseen peruskoulujärjestelmään. Opettajan perinteisen manttelin
muuttuminen ”kansankynttilästä” asiantuntijaksi oli merkittävä ja etenkin se koros-

894.Vrt. Clandinin & Connely 1998, 169.
895.Vrt. Eskola & Suoranta 1998, 57.
896.Järvinen 1999; Lauriala 2000; Syrjälä 1994a.
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tui 1980-luvulla. Opettajankoulutus tarjosi tuhdin paketin tieteellis-teoreettista
ainesta, josta muodostui kokemuksen myötä mahdollisuus kehittyä opettajuudes-
sani.897 Opettajankoulutuksen aikana omat elämänhistorialliset tapaukset, mieliku-
vat ja kokemukset koulusta ja opetuksesta muodostivat minulle viitekehyksen, joka
ohjasi omaa opettajaksi kehittymistäni.898

Omaa käyttötietoani kehitin oman urani aikana toimiessani erilaisissa tehtä-
vissä koululaitoksen parissa kuten luvussa yksi kuvasin. Patrikainen899 määrittelee
opettajan käyttötiedon osaksi ammattitaitoa, johon kuuluu laajempi opettajan tieto-
taito osaaminen. Tämän opettajan käyttötiedon jalostuminen erilaisiksi pedagogi-
siksi käytänteiksi mahdollistuu tarkastelemalla urani varrella tapahtuneita merkit-
täviä oppimiskokemuksia. Nämä merkittävät oppimiskokemukset muodostuvat
ikään kuin kiikareiksi oman opettajuuden tarkastelussa.900 Tässä tarkastelussa käy-
tän soveltaen apuna Morine-Dershimerin901 ja Furlong ja Maynardin 902luokittelua
opettajan ajattelun ja toiminnan kehittymisestä vietynä Niikkon tutkivaksi opetta-
jaksi kehittymisen vaiheisiin. Kuvio 12 selkeyttää lukijalle nämä eri vaiheet.

Kuvio 12.  Tutkivaksi opettajaksi kehittyminen. 903

897.Vrt. Luukkainen 2000, 131.
898.Vrt. Silkelä 1998, 126.
899.Patrikainen 1999, 60.
900.Vrt. Carter 1994.
901.Morine-Dershimerin (1991, 159.) mukaan opettajan ajattelun toiminnan tutkimusta voidaan lähes-
tyä skeemateorioiden, toiminnan reflektion, pedagogisen sisältötiedon ja praktisen argumentointiin
perustuvan lähestymistavan mukaisesti.
902.Furlong ja Maynard (1995, 73–129.) kuvaavat opettajaksi kehittymistä seuraavien vaiheiden kautta:
1. aloitusvaiheen idealismi, 2. henkilökohtaisen selviytymisen vaihe, 3. vaikeuksien käsittelyn vaihe, 4.
tasanteen saavuttamisen vaihe, 5. edistymisen vaihe.
903.Niikko 2001 mukaillen.
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           selviytyminen

idealismi ryhmätyöskentelyä

edestakais-

edestakais- liike

edestakais- liike

ohjaussuhde     reflektio

liike

edestakais- liike

rohkaisua tukea        kohtaaminenliike

yksilötyöskentelyä    motivaatio

solmukohtia
kiinnostuneisuus             sitoutuminen

      kriittitisyys
268



Merkittäviksi oppimiskokemuksiksi määrittelen ne ”silmiä avaavat” kokemukset
tai ajanjaksot työurallani, joista muodostui ns. problemaattisia kokemuksia. Näihin
kokemuksiin liitin aina reflektiivisen analyysin, eli pohdin ja arvioin kriittisesti
miten näistä kokemuksista päästiin eteenpäin. Kokemusten reflektiossa (reflection
in /on action) palautin mieleen kokemuksiani samankaltaisista tilanteista ja
sopeutin toimintani tämän uuden tilannekohtaisen tulkinnan kautta uudeksi tavaksi
toimia tilanteissa.904  Nämä problemaattisesti koetut tilanteet sijoittuvat urani eri
vaiheisiin: Työuran aloitusvaihe, työskentely erityisluokanopettajana, Tuomon-
tupa-luokan toiminta, työskentely rehtorina ja kehittyminen tutkijana.

Jokainen edellä mainittu vaihe elämässäni kehitti omaa opettajuuttani ja omaa
työtäni ja edisti kokonaisvaltaista ammatillisuuden kasvua.

Idealismi. Opettajaurani ensimmäinen työpaikka oli haasteellinen kasvatusym-
päristö Pohjolan Poikakodissa. Tämä ajanjakso realisoi minulle henkilökohtaisesti
sen, miten heikosti pystyin yhdistämään opettajankoulutuksessa saamani tiedon
käytäntöön. Opettajankoulutuksessa saamani pedagoginen sisältötieto ei ollut suo-
raan sovellettavissa pedagogiseen käytäntöön tässä kontekstissa. Mikään koulutuk-
sessa oppimani asia ei tuntunut toimivan ja ainoastaan koko yhteisön kollegiaalinen
tuki auttoi selviämään päivästä toiseen työskentelyssä oppilaiden kanssa. Täällä
saatu kokemus kokonaisvaltaisesta oppilaan kohtaamisesta juurtui minuun hyvin
syvälle. Monipuolisen toiminnallisuuden ja työkasvatuksen kautta käytäntö lähti
sujumaan entistä paremmin. 

 Vaikeuksien käsittely ja niistä selviytyminen. Erityisluokanopettajana toimimi-
nen integroituneena yleisopetuksen parissa avasi silmäni hahmottamaan koko kou-
lun toimintakulttuuria suhteessa erilaisuuteen. Oppilaiden moniongelmaisuus ja
vastuun kantaminen yksin luokan toiminnasta (kollegiaalisen tuen vähyys) auttoi
kehittämään ja monipuolistamaan omia pedagogisia ratkaisuja arkipäivän työssä.
Käsitykseni oppimisesta ja siihen liittyvistä teorioista jalostui ja löysin oman opet-
tajan rooliini paljon uusia jo siellä tiedostamattomina olleita ulottuvuuksia. 

 Tasanteen saavuttaminen. Rehtorina pystyin hahmottamaan opettajan toimin-
taa ohjaavia tapoja sen eri tasoilla tarkasteltuna koko koulukulttuurin kautta. Täl-
löin minulle konkretisoi koulua ympäröivien kehystekijöiden merkitys ja sääntely
koko koulutoiminnassa. Esimerkiksi koulun opetussuunnitelman merkitys konkre-
tisoitui varsin selkeästi laatiessani lukujärjestyksiä eri opettajille. Tähän liittyy
suora yhteys vallitsevaan koululainsäädäntöön ja koulun talouden hoitoon ja yhteis-

904.Vrt. Morine-Dershimer 1991.
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työhön opetusviraston ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työskennellessäni rivi-
opettajana tämän kokonaisuuden ymmärtäminen jäi minulle hyvin vaillinaiseksi. 

 Edistyminen.  Laurialan905 mukaan opettajat toimivat hyvin kiireisessä, moni-
mutkaisten tässä ja nyt tilanteiden kentässä, missä omalle reflektiiviselle työlle jää
hyvin vähän aikaa. Tämä reflektiivinen työskentelyote mahdollistui kohdallani par-
haiten Tuomontupa-luokan käynnistyttyä. Uuden toiminnan kehittäminen vaati
aina toimintatutkimuksen906 tavoin suunnittelua, havainnointia ja reflektointia.
Tähän reflektiiviseen työhön osallistui koko se henkilökunta, joka oli toiminnassa
mukana.

”As participants work through each of the major stages, they will explore the
details of their activities through the constant process of observation,
reflection an action. At the completion of each set of activities, they will
review (look again), reflect (reanalyze), and re-act (modify their actions).”907 

Yhdistämällä tähän reflektiiviseen työhön oma tutkivan opettajan roolin, missä tar-
kastelin omaa ammatillista tietoa käytännöstä nousevan työn kautta908, olin samalla
itse myös oman tutkimukseni ”koehenkilö”909. Tutkimusta tehdessäni perehdyin
runsaan kirjallisuuden kautta kasvatuksen ja opetuksen eri teorioihin. Tämän tiedon
yhdistämisestä arkitiedon tuomaan käytäntöön on osoituksena nyt syntynyt tutki-
mustyöni. 

Tämä tutkimustyöni kuvaa myös oman ammatillisuuden kehittymistä ja kasvua
reflektiivisesti toimivaksi opettajaksi ja tutkijaksi.910 Näissä rooleissa sosiaalipeda-
gogisen ajattelutavan mukaan yhdistyy halu jatkuvaan uuden oppimiseen, oppilai-
den inhimillisen oppimisen ja kasvun innostamiseen ja heidän sosiaalisten ongel-
mien kokonaisvaltaiseen tukemiseen.911 

Luvussa kolme vertasin tutkimustyötä talonrakennukseen ja junan etenemi-
seen. Vertaus sopii hyvin myös oma myös ammatillisen kasvun kuvauksessa.
Uskon talon olevan jo muuttoa vaille valmis, joitakin pintasilotuksia tehdään ja
junan määräasema jo häämöttää. Kuitenkin haluan todeta, että määräasemankin jäl-
keen matka jatkuu uudelleen määritettyihin kohteisiin entistä voimakkaamman
veturin vetämänä ja talon kunnossapito vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Niin myös oma
opettajuus.

905.Lauriala 2000, 90.
906.Stringer 1996, 15-18.; Heikkinen ym. 1999, 26-56.; Carr & Kemmis 1986.
907.Stringer 1996, 17.
908.Vrt. Morine-Dershimer 1991, 159.
909.Vrt. Lehtovaara 1992, 246.
910.Vrt. Ruohotie 2002.
911.Vrt. Hämäläinen 2000, 30.
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Polku
Elämä on täynnä polkuja
jotka eivät heti tiedä,
minne kauas ne menevät

Enkä minä tähtiyönä tiedä,
mitä polkua lähden kulkemaan.

Jos niistä oikean valitsen
niin se avautuu puiden ohi rantaan.

Aamu soittaa valoisaa viulua
takoo päähäni,
tänään on päivä
jota pitkään odotin.

(Pentti Murto 2003)
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Liitteet



Liite 1 Käyttäytymishäiriöiden ontologinen oletus ja niistä
johtuva käyttäytymishäiriötulkinta (Ruoho, Ihatsu ym.
2001 mukaan).

Tulkinta-
kehys

     Ontologinen
      ratkaisu

Tulkinta
käyttäytymishäiriöistä

Bioantro-
pologinen

Tarkastelee yksilöä geneettisen ja 
sosiaalisen perimän tuloksena, jossa 
ihmisen sukupolvia vaativa lajikehitys on 
mahdollinen, mutta yksilön elinaikana 
tapahtuva kehitys on jokseenkin rajallinen.

Ovat ilmaus yksilön psyykkisestä ja/tai 
somaattisesta rakenneviasta, jota 
tarkastellaan lähtökohdiltaan geneettisenä, 
atavistisena, biologisena tai muuten 
perittynä ongelmana.

Lääke-
tieteellinen

Tarkastelee yksilöä biologis-fysiologisena 
konstruktiona. Yksilön somaattisen ja siitä 
johtuvan terveen henkisen kehityksen ja 
kasvun mahdollisuudet ovat hyvät 
terveissä ja laadukkaissa perimä-, 
ympäristö-, kasvatus-, terveydenhuolto- ja 
sosioekonomisissa olosuhteissa.

Ovat oireita yksiön somaattisesta tai 
psyykkisestä vammasta, sairaudesta tai 
häiriöstä, jota tarkastellaan epäterveen 
geneettisen, biologisen, fysiologisen 
kehityksen, vamman tai terveyttä haittaavan 
ympäristön tuloksena.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 P
sy

ko
lo

gi
se

t

Psyko-
analyyt-
tinen

Tarkastelee yksilöä elämänvietin (libido) ja 
kuolemanvietin (aggressio) energiavoimien 
aiheuttamassa ristiriitatilanteissa, jossa 
yksilö pyrkii vastakkaisten voimien väliseen 
tasapainotilaan ja niiden mahdollisimman 

Ovat ensisijaisesti yksilöä itseään 
vahingoittavaa toimintaa, jota tarkastellaan 
viettien ja/tai niitä kontrolloivan yliminän 
epätasapainotilanteena ja jossa yksilön 
tietoisuus ongelmasta ei riitä tilanteen 

Behavio-
ristinen

tarkastelee yksilöä ympäristön ärsykkeiden 
ja niistä johtuvien reaktioiden sekä 
reaktiotapojen vakiintumisen eli oppimisen 
tuloksena.

Ovat aktiivista yksilöä itseään tai ympäristöä 
haittaavaa toimintaa, jota tarkastellaan 
yksilön ympäristöstään saamien väärien tai 
puutteellisten ärsykkeiden tuloksena.

Kogni-
tiivinen

Tarkastelee yksilöä ympäristön fyysisten ja 
sosiaalisten ärsykkeiden kehittyvänä ja 
oppivana käsittelijänä, tulkitsijana ja 
säätelijänä.

Ovat yksilön käyttäytymisen itsenäisen 
kontrollin ongelma, jossa yksilö ei pysty 
käsittelemään tarkoituksenmukaisesti 
ympäristöstä tulevia fyysisiä, sosiaalisia ja 
emotionaalisia ärsykkeitä eikä reagoimaan 

Kehitys-
psyko-
loginen

Tarkastelee yksilöä kehittyvänä, 
kypsymisen ja oppimisen sekä niihin 
vaikuttavien ulkoisten ja sisäisten 
tekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena.

Ovat yksilön nykyistä ja tulevaa kehitystä 
vahingoittavaa toimintaa, jota tarkastellaan 
hierarkkisen ja kumuloituvan kehityksen 
tuloksena.

Pedagoginen Tarkastelee yksilöä kypsymisen sekä 
tavoitteellisen ja suunnitelmallisen 
kasvatuksen ja opetuksen 
vuorovaikutuksessa, jossa tapahtuu 
edistystä, laajentuvaa ja kumuloituvaa 
oppimista ja selviytymistä.

Ovat opiskelun vastustamista tai 
vetäytymistä oppimisesta, ja ne ovat 
seurausta yksilön sisäisistä tai ulkoisista, 
tahdosta riippumattomista tai yksilön 
tahdonvaraisista oppimista estävistä 
tekijöistä.

Sosiologinen Tarkastelee yksilöä yhteiskunnallisten ja 
yhteisöllisten sosiaalis-taloudellisten 
paikkojen, vaatimusten ja normien 
tuloksena.

Ovat aktiivista kapinointia tai passiivista 
sopeutumista seurauksena 
yhteiskunnallisista rakenteista tai yhteisön 
yksilöille asettamista liiallisista tai 
virheellisistä vaatimuksista.

Systeeminen Tarkastelee yksilöä osana laajempaa, 
jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä 
olevaa systeemien vuorovaikutuksellista 
kokonaisuutta.

Ovat ongelmia, jotka ilmenevät yksilöllisesti 
ja hyvin eri tavoin, mutta ne ovat aina ilmaus 
systeemissä olevasta 
epätasapainotilanteesta.
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Liite 2. Tutkimuksen eteneminen ja aineiston keruu. 

Aika Aineiston keruu

1991

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 
(kevät)

Toimintatutkimuksen ensimmäinen vaihe: Tuomontupa-luokan toiminnan -suunnittelu ja siihen 
liittyvä dokumenttimateriaali

- Toiminnan aloittaminen ja siihen liittyvä dokumenttiaineisto; oppilastietojen     keruu ja 
raportointi alkaa

- Ensimmäiset oppilashaastattelut 

Toimintatutkimuksen toinen vaihe: Reaalipedagogisen toiminnan  määrittely ja osallistuva 
havainnointi alkaa
- Lumpeen erityisluokkalaisilla tehdyn tutkimuksen tarkastus ja analysointi

- Vaihtoehtoisen ammatillisen koulutuksen suunnitteluun liittyvää materiaalia
- Vaihtoehtoisen ammatillisen koulutuksen aloittaminen
- Osallistuva havainnointi jatkuu

- Osallistuva havainnointi jatkuu

- Haastattelut oppilaat ja avaininformantit
- Europlus-projektin käynnistyminen luokassa
- Tuomontupa- luokan oppilaiden poissaolojen ja keskiarvojen kartoitus
- Osallistuva havainnointi loppuu keväällä 1998

- Vuoden 1998 oppilaiden jatkokoulutuksen seuranta 
- Europlus-projektin tuotteistamismateriaali ja loppuraportin valmistelu
- Kirjallinen kysely oppilaille koulunkäynnistä (19 oppilasta)
- Perhekodin johtajien haastattelu

- Tutkimusaineiston teoreettista tarkastelua
- Europlus-projektin loppuraportointi ja tuotekuvaukset

- tutkimusaineiston järjestämistä analyysia varten

- alustavat tapauskertomukset ja niiden tarkastelua

- Tutkimusraportin kirjoittamisen aloitus
- Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen psykologin haastattelu

- Tutkimusraportin viimeistely
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Liite 3 Triangulaatio.

”However, the use of multiple methods, or triangulation, reflects an attempt to
secure an in-depth understanding of the pehonomenon in question.”912

Eskola ja Suoranta913 määrittelevät triangulaation yksinkertaisesti tarkoittavan eril-
listen aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien yhdistämistä samassa tutkimuk-
sessa. Triangulaation käytöstä laadullisessa tutkimuksessa voi eri tutkijoiden
mukaan olla ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi Siljanderin914 mukaan paradigmataus-
taltaan eri metodit laadullisissa tutkimuksissa voivat  konstituoida  paitsi eri tavalla
tutkimuskohteensa myös eri tutkimuskohteen. Myös Varto esittää huolensa laadul-
lisen tutkimuksen määrällistämisessä menetettävän tutkittavien ilmiöiden laa-
dun.915

Raunion916 mukaan  pragmaattisesti suuntautuneessa tutkimuksessa metodolo-
gisten perusnäkemysten yhteensopimattomuus ei estä erilaisten metodien samanai-
kaista käyttämistä. erilaiset menetelmät avaavat hänen mukaansa erilaisia näkökul-
mia saman todellisuuden eri puoliin, mutta eivät edusta erilaisia todellisuuskäsityk-
siä. Tavoitteena on erilaisia aineistoja käyttämällä  saada kokonaisvaltainen käsitys
tutkimuskohteensa laadullisista ominaispiirteistä, jotka näin toteutettuna voivat
varmistaa erilaisilla laadullisilla menetelmillä saatujen tulosten luotettavuutta.

Denzinin917 perinteisessä triangulaation määrittelyssä erotellaan neljä eri tyyp-
pistä triangulaatiota. Aineistotriangulaatiossa voidaan yhdessä tutkimuksessa
käyttää ja yhdistellä erilaisia tietolähteitä. Haastatteluita voidaan täydentää esimer-
kiksi havainnoinnilla, dokumenteilla, tilastoilla ja erilaisilla kyselylomakkeilla.
Tässä tutkimuksessa haastatteluaineistoa esimerkiksi verrattiin eri henkilöiltä saa-
tuihin havaintoihin. Tuomontupa-luokan toimintaan liittyvien kuraattorien, lasten-
suojelutyöntekijöiden, vanhempien, harjoittelijoiden, ohjaajien näkemyksiä vertail-
tiin reaalipedagogisen toimintaprosessin eri vaiheissa.

Tutkijatriangulaatiolla Dentzin tarkoittaa useamman tutkijan samasta koh-
teesta suorittamaa tutkimusta.Tutkimuksessani tutkijatriangulaatio toteutui siten,
että luokan operatiivisessa toiminnassa olleet tahot pystyivät vertailemaan havain-
tojaan toistensa kanssa. Vaikka itse suoritin tutkimuksen, toinen opettaja ja ohjaajat
toimivat tutkimukseni eri vaiheissa arvioijina ja omien näkemystensä esittäjinä.

912.Denzin & Lincoln 2000, 5.
913.Eskola & Suoranta 1998, 69.
914.Siljander 1992, 20.
915.Varto 1992, 30.
916.Raunio 1999, 338.
917.Denzin  1978.
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Teoriatriangulaatiossa tutkimusaineistoa tulkitaan eri teorioiden avulla. Kuva-
tessani reaalipedagogisen toimintaprosessien eri vaiheita liitin niiden tarkasteluun
erilaisia teorioita, joiden pohjalta suoritin tulkintoja ja johtopäätöksiä. Teoriatrian-
gulaatio toteutui tutkimuiksessani koko tutkimuksen ajan, myös eri tutkimuksen
käsitteiden tarkastelun yhteydessä. 

Menetelmätriangulaatiossa tutkimuskohdetta tutkitaan käyttäen eri metodeja.
Eri metodeihin voi liittyä erilaisia heikkouksia, vahvuuksia ja spekulaatioita kuten
alku kappaleessa totesin. Omassa tutkimuksessani käytin fenomenologista mene-
telmää lähinnä kokemuksen kautta tapahtuvan ilmiön  esille saamisessa koulukult-
tuurin eri vaiheita kuvatessani. Etnograafista havainnointia ja tulkintaa käytin reaa-
lipedagogisen toimintaprosessin kuvausten yhteydessä. Tähän liittyi myös sosiaali-
pedagogisen etnograafisen tutkimuksen toimintatutkimuksellinen menetelmä.
Menetelmätriangulaatiota edusti myös tutkimuksessani kvantitatiivisen aineksen
yhdistäminen tutkimushavaintoihini arvioidessani reaalipedagogisen toimintapro-
sessin tuloksellisuutta. Eskola ja Suorannan918 mukaan tällainen laadullisen ja
määrällisen aineiston yhteiskäyttö voi lisätä tutkimustulosten mielenkiintoisuutta.
Jättämällä tieteenfilosofisen puritaanisuuden vähemmälle voidaan heidän
mukaansa laadullista ja määrällistä aineistoa käyttää yhdessä. Tämä oli myös oman
tutkimukseni päämääränä. Tutkimukseni määrälliset menetelmät edustivat tässä
tutkimuksessa tutkimuskohteena olevien oppilaiden prosenttiosuuksia keskiarvo-
jen muutoksista, poissaloista ja koulutukseen pääsystä. Niiden yleistämisessä tällä
aineistolla (74) on oltava varovainen, mutta kuitenkin ne ovat suuntaa antavia ja
yhteneviä muiden tutkijoiden tulosten kanssa.

Amerikkalaiset tutkijat Richardson ja Janesick919 käyttäisivätkin triangulaa-
tion tilalla tämän päivän postmodernissa tutkimuksessa kristallisointi -käsitettä.
Heidän mukaansa kristallisointi tunnistaa entistä monipuolisemmin postmodernia
sosiaalista elämää ja elämän totuuksia. Richardsonin920 mukaan maailmaa tulisikin
lähestyä monipuolisemmin kuin perinteisesti triangulaation ”kolmelta puolelta”.
Hänen mukaansa kristallisaation avulla tutkimuksen olennaisten osioiden syvempi,
täydellisempi ja osittainen ymmärtäminen monipuolistuu verrattuna perinteiseen
triangulaation käyttöön. ”Eli luonnollisesti tiedämme, että on aina enemmän tiedet-
tävää”921.

918.Eskola & Suoranta 1998, 71, 74.
919.Richardson 2000; Janesick 2000.
920.Richardson 2000, 934.
921.Ibid.
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Liite 4 Opetussuunnitelmien painopistealueet 1970- ja
1980-luvulla.

1. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnön (POPS 1) yleinen osa oli
oppilaspainotteinen. Esimerkiksi sen seitsemäs tavoite oli keskeinen:
”Peruskoulun keskeisenä tehtävänä on tarjota aineksia ja virikkeitä oppilaan
omaleimaisen persoonallisuuden kehittymiselle.”

2. Vuoden 1971 koulutuskomitean mietintö painotti koulutuksen tasa-arvoisuutta
ja oppimisvaikeuksien voittamisen pedagogiikka. Oppilaspainotteisuus sai
väistyä yhteiskuntapainotteisuuden ja tiedonalapainotteisuuden tieltä922 .
Samoin tiedonalapainotteisuus lisääntyi, kun haluttiin painottaa
välineaineiden arvoa923 . 

3. Vuonna 1974 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen keskiasteen koulutuksen
uudistamisesta. Tämän mukaan peruskoulua kehitetään siten, että
peruskoulututkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.
Huomio kohdistui tässä päätöksessä välineaineiden oppimisvaikeuksien
oppimisvaikeuksien voittamiseen. Samalla se merkitsi
tiedonalapainotteisuuden lisääntymistä.

4. Vuonna 1975 valtioneuvosto antoi ohjeet peruskoulun toiminnallisen
rakenteen muuttamisesta. Esimerkiksi 7. luokan valinnaisaineet sekä
erityiskurssit poistettiin. Samalla supistettiin eräitä vanhoja kansalaiskoulussa
opetettuja ns. ammatillisia aineita. Tiedonalapainotteisuus lisääntyi ja samalla
oppilaspainotteisuus väheni entisestään.

5. Valtioneuvoston päätöksellä 1978 määritettiin peruskouluopetuksen
kehittämisen suuntaviivat. Peruskoulua tuli kehittää siten, että sen oppimäärän
suorittaminen tuottaa oppilaalle kelpoisuuden kaikkiin keskiasteen koulutusta
antaviin peruskoulupohjaisiin oppilaitoksiin, ja sen opetus- ja kasvatustyön
tulee tukea oppilaan persoonallisuuden eri osa-alueiden tasapainoista
kehitystä. Tämä päätös merkitsi selvää painopiste alueen muuttumista
oppilaspainotteiseen suuntaan.

6. Vuonna 1985 valtioneuvoston antamassa tuntijaossa on lisätty
valinnaisaineiden tunteja. Esimerkiksi oppilaiden yhteisten aineiden
tuntimääriä on vähennetty niistä aineista joissa oli ennestään suuri tuntimäärä
ja joissa haluttiin keventää opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman
oppilaspainotteisuutta pyrittiin lisäämään.

922. Lahdes 1983, 186.
923.Lahdes 1983, 194.
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Liite 5 Tuomontuvan opetussuunnitelma 1992 (laatinut
1991 opinto-ohjaaja Marja-Leena Huttunen ja Tuomo Vilp-
pola).

Tuomontuvan opetussuunnitelma on periaatteessa yleiskoulun 9. luokan opetus-
suunnitelma, koska oppilaille on voitava kevään jälkeen kirjoittaa peruskoulun
päästötodistus. Oppiaineita opetettaisiin kuitenkin kurssitettuna ja periodeissa
siten, että välineaineita olisi koko kevään, mutta esimerkiksi reaaliaineet olisi jak-
sotettu siten, että yksi kurssi käytäisiin aina kerralla läpi ja sitten jatkettaisiin seu-
raavalla aineella tai seuraavalla kurssilla. Osa kursseista voidaan toteuttaa mahdol-
listen leirikoulujen yhteydessä. Valinnaisaineet opetettaisiin työharjoittelun (työtoi-
minnan) yhteydessä.

Työelämään tutustuminen kaikilla 9. luokan oppilaille tapahtuu syyslukukau-
den aikana. Tämän lisäksi kaikille oppilaille kuuluu kevätlukukaudella vähintään 5
päivän mittainen tutustuminen eri oppilaitoksiin.

Vaikka koulussa noudatetaan normaalia opetussuunnitelmaa eri oppiaineiden
kohdalla, olisi tarkoitus, että teoria ja käytäntö olisivat käsikkäin siten, että työsken-
tely olisi poikkeavaa normaalista tuntityöskentelystä siten, että teoriaa opiskeltai-
siin koko ajan käytännön sovellusten kautta.

Oppilaille laaditaan jokaiselle henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa ote-
taan huomioon hänen aiemmat suorituksensa ja hänen koulutussuunnitelmansa
koulusta eteenpäin keskiasteen koulutukseen. Opetus, joka fyysisesti tapahtuu
poikkeavassa ympäristössä, antaa todennäköisesti uudenlaisia lähtökohtia oppi-
laalle selviytyä peruskoulun viimeisestä ponnistuksesta ja näin saavuttaa tarpeelli-
sia oman elämänsä hallintaan tarvittavia välineitä.

Oppiaineitten oppimäärät:

Äidinkieli 

Kunnallinen Ops.

A-kieli ja B-kieli

Kunnallinen Ops ja mahdollisuus saada erillisten perusteiden mukaan vapautus
B-kielestä.
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Matematiikka

Kunnallinen Ops.

Uskonto

1. Nuorten aikuistumiseen sekä ihmis- ja jumalasuhteisiin liittyvien asioiden
käsittelyä. Kristillinen maailmankuva.

2. Jumalanpalveluselämä ja sen merkitys muuttuvassa maailmassa.

Historia

1. Yksilö perheen ja yhteiskunnan jäsenenä. Työelämä. Laki ja järjestys.

2. Kotikuntani Oulu: hallinto, talous ja tuotantoelämä.

3. Kansantaloustieto: kulutus ja säästäminen, ulkomaankauppa, suhdanteet ja
verotus.

4. Suomi: demokratia, poliittiset puolueet, vaalit ja suomalainen
hallintokulttuuri.

Fysiikka

1. Mekaniikka

2. Lämpö- ja valo-oppi

3. Sähköoppi

4. Ydinfysiikka ja tähtitiede

Biologia

1. Ihmisen rakenne ja elintoiminnot

2. Ihmisen lisääntyminen

3. sairaudet ja niiden ennaltaehkäisy

4. Ihminen ja ympäristö
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Maantieto

1. Suomi ja sen sijainti maapallolla

2. Kulttuurimaantiede

Kotitalous (kaikille yhteinen)

1. Aikuistuva nuori

2. Perhe

Oppilaanohjaus

1. Vaihtoehdot peruskoulun jälkeen

2. Itsenäistyminen ja työelämä

Musiikki (vaihtoehtoinen)

1. Oman musiikin tuottaminen

2. Musiikkiperinne

Kuvaamataito

1. Ilmaisu kuvallisen viestinnän avulla

2. Valokuva ja elokuva viestinnän välineenä

Liikunta

1. Terveyskasvatus

2. Yksilöharjoittelu peruskunnon saavuttamiseksi

3. Joukkuelajit

4. Uinti ja hengenpelastus

Valinnaisaineet

Toteutetaan työharjoittelun yhteydessä ja muilta osin noudatetaan kunnallista    ope-
tussuunnitelmaa.
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Liite 6 Oppilasmäärät ja jälkiohjausluettelo.

Vuosi Oppilaita Haki Pääsi Prosentti

1992 9 8 7 88%
1993 9 6 5 83%

1994 10 7 5 71%

1995 13 12 7 58%

1996 12 12 9 75%

1997 10 9 8 88%

1998 11 9 5 55%

Yht. 74 63 46 73%

1999 13 10 8 80%

2000 19 17 15 88%

2001 10

2002 18 12 10 83%

2003 14 9 9 100%

Yht. 148 111 88

Keskimäärin 79 % pääsi yhteisvalinnassa jatkokoulutukseen
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Liite 7 Oppilaiden poissaolojen ja keskiarvojen vertailua

Erityisopetuksen tuloksellisuuden arviointi ei ole yksiselitteinen asia. Esimerkiksi
Opetushallituksessa kehitetty eri koulutuspalveluiden tuloksellisuutta mittaava
malli korostaa tehokkuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta.924 Tämä malli tar-
joaa mahdollisuuden tarkastella tuloksellisuutta eri tuloksellisuusulottuvuuksista
käsin, riippuen siitä, mitä sisältöjä niihin katsottiin kuuluvan. Erityisopetuksen
tuloksellisuuden yhtenä mittarina on myös pidetty oppilaiden siirrettävyyttä yleis-
opetukseen.925 Oppilaiden siirrettävyyden tai tuloksellisuuden sijaan monissa tut-
kimuksissa puhutaan nykyään mieluummin erityisopetuksen laadusta. Vuonna
1997 Opetushallitus käynnistikin erityisen kehittämishankkeen, jonka tarkoitus oli
kehittää erityisopetuksen laatua ja luoda kriteereitä laadun arviointiin.926. Tässä
tutkimuksessa erityisopetuksen tuloksellisuutta arvioidaan sen suhteen,
kuinka hyvin oppilaat suorittivat peruskoulun loppuun ja hakeutuivat
jatko-opintoihin. Tätä tutkittiin tarkastelemalla 74 Tuomontupa-luokalla vuosina
1992–1997 olleen oppilaan poissaolojen ja keskiarvojen kehittymistä. Oppilaat
valittiin aakkosjärjestyksessä eri vuosiluokilta. Mikäli oppilaan oppilaskortin pois-
saolojen tai keskiarvojen tiedoissa havaittiin epäselvyyksiä, hypättiin hänet yli ja
mentiin seuraavaan oppilaaseen, jonka oppilaskortteihin tiedot oli merkitty. Otok-
sen suuruudeksi muodostui 39 oppilasta, mikä on 52 % koko tutkimusjoukosta.
Oppilaskorteista kerättiin mukana olleiden oppilaiden edeltäneen vuoden poissa-
olot ja keskiarvot. Oppilaskorteista kerättiin edeltäneen vuoden kevään keskiarvo
ja Tuomontupa-luokan syksyn ja kevään keskiarvo. Poissaoloja verrattiin edellisen
vuoden syksyn ja kevään poissaoloihin ja Tuomontupa-luokan syksyn ja kevään
poissaoloihin. Poissaolojen ja keskiarvojen määrittämiseksi tehtiin havaintomatrii-
sin pohjalta taulukko, jonka mukaan luokitukset tehtiin. Taulukossa 5 kuvataan
poissaolojen ja keskiarvojen luokittelu.

924.Opetushallitus 1998.
925.Katso Kuorelahti 2000; Jahnukainen 1997.
926.Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:4, 29.
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Taulukko 5. Poissaolojen ja keskiarvojen luokitukset.

Kuvio 10. Poissaolojen kehittyminen. 

Kuviossa 10 kuvataan oppilaiden poissaolojen kehitystä.
Verrattaessa edellisen vuoden poissaoloja Tuomontupa-luokan poissaloihin

havaittiin, että edellisen vuoden korkein syksyn poissaloprosentti oli kohdissa ”run-
saasti” ja ”paljon” poissaoloja yhteensä 69 prosenttia ja Tuomontupa-luokan syk-
syn vastaava prosenttiluku oli 36 prosenttia. Poissaolot olivat vähentyneet jo syk-
syn aikana. 

Kevään poissaoloja verrattaessa edellisen kevään poissaoloprosentti oli koh-
dassa ”runsaasti” ja ”paljon” poissaoloja” yhteensä 85 prosenttia ja Tuomon-
tupa-luokan keväällä enää vain 47 prosenttia. Kokonaisuutena Tuomontupa-luokan
poissaolot painottuvat enemmän ”vähän poissaoloja” kohtaan, (53 %) kun oppilai-
den edellisen vuoden poissaoloissa painopiste oli ”paljon poissaoloja” ja ”runsaasti
poissaoloja” kohdissa. 

Poissaolot
Ei lainkaan 0/h
Vähän poissaoloja 1-60/h
Paljon poissaoloja 61-200/h
Runsaasti poissaoloja 201-600/h
Keskiarvot
Hylätty 4.0-4.5
heikko 4.6-6.0
Välttävä 6.1-7.0
Tyydyttävä 7.1-8.0
Hyvä 8.1-9.0
Kiitettävä 9.1-10.0
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Kuvio 11. Keskiarvon kehittyminen.

Kuviossa 11 kuvataan keskiarvon kehittymistä. Keskiarvojen vertailussa huomioi-
tiin edellisen kevään keskiarvo ja Tuomontupa-luokan syksyn ja kevään keskiarvo.
Edellisen kevään keskiarvoissa korkein prosenttiarvo 62 oli kohdassa ”heikko” ja
vastaava prosenttiluku kohdassa ”heikko” Tuomontupa-luokan syksyllä 26 pro-
senttia ja keväällä 6 prosenttia. Oppilaiden keskiarvot olivat parantuneet syksyyn
nähden edellisestä keväästä 36 prosenttia. Kevään keskiarvoja vertailtaessa paran-
nusta oli tapahtunut 55 prosenttia. Kouluarvosanojen vertailtavuus on myös monen
tutkimuksen valossa ongelmallista. Oppiaineita ja keskiarvoja verrattaessa voi-
daankin aina pohtia, missä määrin erot arvosanoissa ja keskiarvoissa heijastavat
eroja oppilaiden suoritustasossa, missä määrin eroja heidän oppimiseen ja kouluun
liittyvissä asenteissa ja uskomuksissa ja onko kysymys vain koulukohtaisissa
eroissa arvosanojen antoperusteissa.927

Tutkimusaineiston oppilaista pystyi koulutuksen suorittamaan yhden vuoden
aikana 63/74:stä (85 %) ja 11 (14 %) tarvitsi pitemmän ajan suoriutuakseen perus-
koulun oppivelvollisuudesta. Vuosina 1992–1998 Tuomontupa-luokan totaalisesti
keskeytti 6 oppilasta, joista yksi kuoli koulutuksen aikana.

Tutkittaessa oppilaiden hakeutumista ammatilliseen jatkokoulutukseen vuo-
sina 1992–1998 tutkimusaineiston oppilaista 85 % osallistui yhteisvalintaan. Hake-
neista pääsi yhteisvalinnan ensimmäisessä valinnassa ammatilliseen jatkokoulutuk-
seen 73 %, lukioon 3 % ja oppisopimuskoulutukseen 3 % oppilaista. Jatkokoulu-
tukseen vuosina 1992 -2003 haki 111 oppilasta 148 oppilaasta (75 %). Heistä jatko-
koulutukseen pääsi 88 oppilasta eli 79 %. (Liite 6)

927.Kuusela 2006; Kupiainen, Arinen & Lindblom 2000, 42–44.
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Vertailuna tutkittiin vielä keväällä 1999 oppilaiden koulutukseen pääsyä. Kym-
menestä peruskoulunsa Tuomontuvalla päättäneestä oppilaasta seitsemän pääsi
yhteisvalinnan ensimmäisellä hakukierroksella opiskelemaan. Yksi oppilas sai toi-
sella hakukierroksella opiskelupaikan. Ensimmäisenä opiskeluvuotena näistä opis-
kelun keskeytti neljä oppilasta. Näistä keskeyttäneistä oppilaista yksi pääsi työhar-
joitteluun, yksi vaihtoi koulutusalaa ja jatkoi opiskelua siellä. Näistä kahdeksasta
oppilaasta neljä suoritti ammatillisen koulutuksen loppuun ja yksi sai vakinaisen
työpaikan. Tutkimustulosten perusteella oppilaiden hakeutuminen ammatilliseen
jatkokoulutukseen on parempi, kun verrataan tulosta Kuorelahden ja Jahnukai-
sen928 yhteisvalinta- aineistolla suorittamia erityisoppilaiden koulutukseen sijoittu-
mista tarkasteleviin tutkimuksiin. Näiden tutkimusten mukaan estimoitu jatkokou-
lutukseen hakeutumisprosentti kohosi 73 prosenttiin, kun se tämän tutkimuksen
aineistolla oli 85 prosenttia. (ero 12 %) On muistettava, että Jahnukaisen ja Kuore-
lahden Esy- tai tarkkailuluokkalaisten jakokoulutukseen hakeutumista on tutkittu
useamman vuoden seurannalla ja siinäkin hakuprosentti vaihteli eri kausina välillä
45–89 %. Tässä tutkimuksessa hakuprosentti vuosina 1992- 1998 vaihteli 55- 88
%:n, eli noudatteli samoja linjoja yllä mainittujen tutkijoiden saamien tulosten
kanssa.

Tuomontuvan oppilaiden jatkokoulutukseen pääseminen ei muodostunut
ongelmaksi. (73 %) Kaikki oppilaat osallistuivat yhteisvalintaan, mikäli saivat
peruskoulun suoritettua. Samoin suuri osa hyväksyttiin yhteisvalinnan kautta jo
ensimmäisessä haussa.929 Ongelmaksi nousivat oppilaiden jatkokoulutuksen tuke-
miseen ja seurantaan liittyvät ongelmat Tuomontuvan jälkeen. Tämä johtui osittain
myös siitä, että oppilaat olivat huomattavasti moniongelmaisia, ja suurella osalla oli
pitkä lastensuojeluasiakkuus taustalla.930 Tällöin myös riski keskeyttää jatkokoulu-
tus oli suuri. Jahnukaisen931 tutkimusten mukaan riski ammatillisen koulutuksen
keskeyttämiselle erityisoppilailla on jopa nelinkertainen verrattuna yleisopetuksen
oppilaisiin. 

Tässä tutkimuksessa ammatillisen koulutuksen tukemisessa käytettiin vaihto-
ehtoisen ammatillisen koulutuksen mallia. Koulutukseen valittiin yleisestä amma-
tillisesta koulutuksesta negatiiviset keskeyttäjät, joilla oli mahdollisuus suorittaa
opinnot työpainotteisella opiskelutavalla Tuomontupa-luokan yhteydessä. Vaihto-
ehtoisen ammatillisessa koulutuksessa oli vuosina 1996–2003 yhteensä 15 opiske-
lijaa. Heistä 11 (73 %) oli muista oppilaitoksista tulleita ns. negatiivisia keskeyttä-

928.Vrt. Kuorelahti 1993 ja Jahnukainen 1996c ja 1997.
929.Vrt. Jahnukainen 1997, 67; Komonen 2001, 42–43.
930.Tuomontuvan oppilasainekseen on kuulunut nuoria koulupudokkaista, huume- ja
päihdeongelmaisista, assosiaalisista rikoksenuusijoista, mielenterveyskuntoutujista, maahanmuuttaja
nuorista ja kliinisen diagnoosin omaavista nuorista.
931.Jahnukainen 1996c, 244. Vrt myös Komonen 2001, 226, Lappalainen 2001, 153–159, Haapasalo
1993, 71 ja Nykänen 1989, 82–83.
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jiä.  Näistä viidestätoista opiskelijasta kevääseen 2003 suoritti ammatillisen puu-
alan perustutkinnon 12 (80 %) opiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen keskeytti
kolme opiskelijaa (20 %). Yksi keskeytti terveydellistä syistä koulutuksen, yksi
opiskelija kuoli huumeisiin ammatillisten opintojen aikana ja yksi lopetti totaali-
sesti koulutuksen. Keskeyttämisistä oli 2 (13 %) ns. negatiivista keskeyttämistä.
Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa oppilaiden kokonaisvaltaiseen tuen tar-
peeseen kehitettiin yksilöohjaus lukuvuonna 1998. Yksilöohjauksen avulla oppilai-
den sosiaalista tukea932 pystyttiin lisäämään.  Yksilöohjauksen avulla oppilaiden
jatkokoulutukseen liittyvien asioiden seuraaminen helpottui ja oppilaiden tukemi-
nen ja uusien koulutusvaihtoehtojen löytyminen mahdollisen keskeyttämisen jäl-
keen tehostui. Yksilöohjausta tuettiin myös vertaisohjauksen avulla ns. perinteisen
tukihenkilötoiminnan lisänä. Vertaisohjaaja oli tuettavaansa vanhempi, joka toimi
oman elämänkokemuksensa kautta välittäjänä vaikeissa elämäntilanteissa eläville
nuorille. Vertaisohjaajat toimivat vapaehtoisina työntekijöinä nuorten kanssa
vapaa-aikana. Ongelmaksi muodostui myöhemmin sopivien vertaisohjaajien kiin-
nittäminen ja pitkäjännitteinen toiminta nuorten kanssa.

Verrattaessa oppilaiden poissaoloja ja keskiarvojen kehittymistä aikaisempiin
koulusaavutuksiin antaa se mahdollisuuden päätellä reaalipedagogisen toiminta-
prosessin olleen varsin tehokas koulupudokkaiden koulutuksellisen syrjäytymisen
interventiivisenä toimintana. Lähes jokaisen oppilaan taustalla olleisiin tarpeisiin
pystyttiin vastaamaan reaalipedagogisen toimintaprosessin tarjotessa siihen sel-
keän toimintamallin. Koulutuksen aikana ainoastaan kuusi oppilasta ei pystynyt
suoriutumaan koulutuksesta. Lastensuojelulliset tavoitteissa pysyviä perhekotisi-
joituksia ei tarvinnut tehdä, yksilöllinen kehittyminen näkyi parantuneina koulu-
suorituksina. Sosiaalisuus kehittyi erilaisuuden hyväksyvässä yhteisössä ja mah-
dollisuus vaikuttaa omiin asioihin lisäsi oppilaan itsenäistymiseen ja vastuuntun-
toon liittyviä tarpeita. Kiteytettynä voidaan todeta että reaalipedagogisen toiminta-
prosessin avulla Tuomontupa-luokalla oppilaiden koulumenestys on parantunut,
poissaolot vähentyneet ja jatkokoulutuspaikka löytynyt. (integraatio ja täysival-
taisuus).

Kuviossa 8 olen kuvannut kokonaisvaltaisesti reaalipedagogisen toimintapro-
sessin eri elementit ja niiden liittymisen sosiaalipedagogiseen ajattelutapaan.

Reaalipedagoginen toimintaprosessi kuvaa erityisnuorten koulutuksellisen syr-
jäytymisen interventiivista toimintaa. Reaalipedagogisessa toimintaprosessissa
kasvatuksessa ja opetuksessa käytetyt elementit koottiin kokonaisvaltaiseksi
lähestymistavaksi nuorten koulupudokkaiden koulutuksessa. Ne toimivat
pedagogisina ja kasvatuksellisena jatkumona, joilla on vaikutusta toisiinsa.

932.Sosiaalisen tuen muodot ovat emotionaalinen, informatiivinen, instrumentaalinen ja negatiivinen
tuki. Tutkijan selvennys.
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Toimintaprosessin avulla pystyttiin estämään tutkimusajankohtana 74 nuoren
koulun totaalinen keskeyttäminen. Ilman reaalipedagogista toimintaa,
Oulussa olisi vuosina 1992–1998 ollut 74 nuorta, joilla olisi ollut peruskoulu
suorittamatta ja sen myötä edes edellytys jatko-opintoihin hakeutumiseen
mahdotonta.

Esy-oppilaiden koulutusta on yleensä tutkittu vähän ja itselläni ei ole tietoa
kuin yksittäisistä pedagogisista tai kasvatuksellisista sovelluksista erityisluokka-
opetuksessa. Nuorten koulutuksellinen syrjäytyminen vaatii kokonaisvaltaista
lähestymistä. Nuorten ongelmat ovat entistä moninaisempia ja usean nuoren koh-
dalla erilaisia auttamisjärjestelmiä on pyritty toteuttamaan jo varhaislapsuudesta
asti. Koulun perinteinen oppilashuolto ja pelkkä luokkamuotoinen pedagogiikka ei
toiminut näiden nuorten koulutuksen ja kasvun tukena riittävästi, vaan tarvittiin
kokonaisvaltaisempi lähestymistapa nuorten koulutuksen tukemisessa. Tähän reaa-
lipedagoginen toimintaprosessi loi mahdollisuuden tarjoamalla opettajille ja van-
hemmille selkeän mallin nuorten kokonaisvaltaisen kasvatukselliseen ja koulutuk-
selliseen tukemiseen. 
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Liite 8 Esimerkki Itsearviointikeskustelun kulusta vuonna
1998. (O= opettaja, K= haastateltava oppilas)

O: Minkälaisia vaikeuksia sinulla oli ennen kuin sinä tulit tänne Tuomontuvalle?
K: Ehkä herrääminen.
O: Herääminen, sekö liittyi koulunkäyntiin?
K: Liittyi se. 
O: Entä muita?
K: Koulukiinnostus.
O: Oot ollut hirveän kiinnostunut koulusta?
K: En. En ollut kiinnostunut koulusta. 
O: Mitä siitä on seurannut?
K: Joutu tänne tai oikeastaan pääsi tänne.
O: Mitä koulunkäynnin laiminlyönnistä seurasi aikaisemmassa koulussa?
K: Ne alko ohjaamaan mua eri paikkaan, koska en käynyt koulussa.
O:Poissaolot, niinhän?
H: Ym.
O: Poissaolot oli aika isot sulla kasiluokalla. Mahto olla isommat mitä paikalla
olot?
K: Niin.
O: Jos tulkitsen asioita oikein, onko niin, että sinä olisit jo tarvinnut siellä enemmän
sellaista yksilöllistä opetusta?
K: Niin oisin.
O: Jos isossa ryhmässä jää jatkuvasti jälkeen, niin sitä putoaa kärryiltä ja se kertau-
tuu sitten koko ajan!
K: Niin!
O: Sen takia sua ei koulu kiinnostanut, kun sun piti mennä sen massan mukana ja
olisit halunnut tehdä yksilöllisesti tehtäviä?
K. Niin se oli ja opettajat oli aika inhottavia.
O: Inhottavia?
K: Niin, tai oli se kai myös itestä kiinni.
O: No, kun arvioit omaa koulunkäyntiä täällä, niin onko sulla täällä ongelmia?
K: Eipä oo tähän mennessä tullut.
O: Ei oo tullut ongelmia!
O: Onko kuitenkaan mittään semmoista, joka tuntuu vaikealta, jonka haluaisit
sanoa?
K: Jotku aineet tuntuu vaikeelta.
O: Voisitko sinä sanoa nyt minulle, mikä susta on vaikea aine?
K: Englanti.
O: Hyvä, me puututaan siihen myöhemmin.
K: Se on ollut mulla aina vaikeaa.
O: Onko muuta?
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K: Enpä tiiä.
O: Et osssa sanoa. Mutta sullahan meni englannin koe läpikin.
K: Kyllä se meni. 
O: Just ja just, vähän ruuvaamalla.
K: Niin, mutta mää oon oppinut nyt palijo enemän mitä aikaisemmin yhteensä ylä-
astella.
O: Koetetaan opiskella erilain näitä asioita opiskella ja ei oo niin, että ois pakko
tehdä kaikkia asioita heti kuten muut tekevät.
K: En tehnyt viime vuonna yläasteella ku yhen kokkeen…
O:  Sitten ruvetaan miettimään vähän sun omia ominaisuuksia.
O: Mitä on sulla sun vahvimmat alueet, ominaisuudet ja mikä sua kiinnostaa?
O: Missä sää oot hyvä? Nyt saat kehua itteäs!
K: En mää tiiä!
O: Sää oot jossakin hyvä. Kaikki on jossakin hyviä!
K: Ehkä mää oon puutöissä hyvä…
O: Tulleko muita asioita, jossa sää oot hyvä!
K: Jossakin aineissa.
O: Mitkä aineet?
K: Ehkä äidinkieli.
O: Luettele vielä aineita, mistä sää oot kiinnostunut.
O: Liikunassa sää oot hyvä kans
K: Niin oon.
O: Onko muita, jotka sua kiinnostaa?
K: Enpä tiiä. Ei tuu yhtäkkiä mieleen.
O: Mää voin kyllä sanoa yhden sun vahvoista puolista ja se on tuo sosiaalisuus.
Suvaitsevaisuus, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksymi-
nen. Tämmöset on sulla todella vahvoja puolia.
O: Näitä sun kannatta ylläpitää ja toimia niin kuin oot tähänkin mennessä toiminut.
K: Niin.
O: Opiskelujärjestelyt. Mitä toivoisit?
K: Haluan edetä omassa tahdissa. Ja tarvin aikaa tehdä asioita.
O: Mitä sinulla on tavoitteita ja suunnitelmia tulevaisuutta varten?
O: Mikä sinusta tulee isona?
K: Puuseppä.
O: Puuseppä sanot nyt.
K: Niin.
O: Jos mietit itseä lapsena, niin sulla oli haaveita, miksi isona alat!
K. Polliisi, palomies ja rekkakuski.
O: Mikäänhän näistä ei oo sellainen, mitä sinä et voi saavuttaa. Kaikki on saavutet-
tavissa.
O: Mitä sää ajattelut tuosta puusepän ammatista?
K: Varmaan töitä.
O: Sää haluat valmistua ja töitä.
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K: Niin.
O:Onko sulla sitten jatkohaaveita koulutuksen suhteen tässä vaiheessa?
K: Ehkä erikoistumista hienopuusepäksi.
O: Erikoistumista?
K: Niin…
O: Opiskelu ja oppiminen?Miten haluasit parantaa oppimistasi?
K: Lukemalla, puhumalla. 
O: Elikkä opiskelemalla.
K: Aivan.
O: Entä muuta!
K: Enpä oikein tiijä!
O. Mikä sun kevään tärkein tavoite on?
K. Toikkari.
O: Mikä toikkari?
K: Päästötoikkari.
O: Miten saadaan sinulle päästötodistus?
K: Kumartamalla syvään, niinkö?
K: Opiskelemalla!
O: Entä muuta puusepän ammatista: Mitä haluat oppia.
K: En tiiä yhtäkkiä.
O: Eikö mittään tuu mieleen. Ossaakko nää työsalissa kaikki?
K: Ehkä suunnittelua.
O: Miten sää opit tuota suunnittelua?
K: Harjoittelemalla ja tekemällä!
Miten opit puusepäntyössä tarvittavien koneiden ja laitteiden käytön? 
K: Harjoittelemalla…
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