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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on perehtyä tarkemmin syrjäytymisen 

riskitekijöihin peruskoulussa ja niiden ennaltaehkäisyyn. Tutkielma on toteutettu 

kirjallisuuskatsauksena aiheesta aiemmin tehtyyn kirjallisuuteen.  Tavoitteenani on määritellä 

syrjäytymistä sekä erityisesti koulutuksellista syrjäytymistä ja siihen liittyviä riskitekijöitä. 

Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää, miten koulutuksellista syrjäytymistä on mahdollista 

ennaltaehkäistä. Aihe on valikoitunut ajankohtaisuuden ja merkittävyyden pohjalta.  

Kandidaatintutkielmani etenee syrjäytymisen määrittelystä koulutukselliseen syrjäytymiseen ja 

siihen johtaviin seikkoihin. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on erityisesti 

koulutuksellisen syrjäytymisen osa-alue peruskoulun ollessa tutkimuksen kontekstina.  Tästä 

siirryn koulutuksellisen syrjäytymisen ennaltaehkäiseviin tekijöihin. Koska tarkasteltavana 

ovat peruskoululaiset, tutkielmassa ei puhuta vielä suoranaisesti syrjäytymisestä, vaan 

kiinnitetään huomiota syrjäytymisen riskitekijöihin. Havaittuja riskitekijöitä ovat muun muassa 

perhetausta, erityisen tuen tarve sekä koulumotivaation puute.   

Syrjäytymiseen liittyvien riskien ennaltaehkäisemiseksi tulisi oppilaan omaa elämänhallintaa 

tukea, kiinnittää huomiota koulun ilmapiiriin sekä tukipalveluiden toimivuuteen.  Erityisen 

tärkeää on oppilaan kokemus omasta pätevyydestään. Tämä on merkittävä tekijä motivaation 

kannalta ja näin ollen myös oppilaan koulumaailmaan kiinnityksessä.  

Tutkielman tulokset ovat yleistettävissä Suomen peruskouluihin, joita kerätyt aineistot 

koskettavat. Tutkielma tarjoaa ajankohtaista ja relevanttia tietoa esimerkiksi opetusalalla 

työskenteleville sekä muille kasvatusalalla toimiville.  

   

   

Avainsanat: Syrjäytyminen, koulutuksellinen syrjäytyminen, peruskoulu, syrjäytymisen 

ennaltaehkäisy   
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1. Johdanto  

 

Kandidaatintutkielmani aihe on lähtöisin sekä omasta kiinnostuksesta että mediassa havaitusta 

keskustelusta. Esimerkiksi Taloussanomat (Niiranen, 2016) kirjoittaa Suomessa olevan 

selkeästi enemmän syrjäytyneitä nuoria kuin muissa pohjoismaissa ja Yle (Dahl, 2018) uutisoi 

neljän tekijän ennustavan syrjäytymisriskiä jo vauvana.  Syrjäytymiseen ja eriarvoisuuteen 

liittyvät keskustelut tuntuvat olevan aina ajankohtaisia ja monia ihmisiä koskettavia. Aiheen 

tärkeyden vuoksi koen mielekkääksi tutkia sitä syvemmin ja laajentaa omaa tietämystäni. 

Erityisesti syrjäytymisen syyt ja siihen puuttuminen kiinnostavat minua sekä myös 

heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien tukeminen ja eriarvoisuuteen puuttuminen. 

Syrjäytyminen on nykyään valtavan iso ongelma, eikä sen riski kosketa ainoastaan pientä osaa 

väestöstä. Näin ollen on todella tärkeää kiinnittää huomiota myös lapsiin ja nuoriin sekä heitä 

koskeviin syrjäytymisen riskeihin.   

  

Yleisesti ottaen syrjäytyminen tarkoittaa huono-osaisuuden kasautumista yksilölle. Tällaisessa 

tilanteessa ihminen ei osallistu yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi työttömyyden, 

elämänhallinnan ongelmien tai puutteellisen koulutuksen vuoksi (Kajantie ym., 2013, s.17). 

Aikansa yhteiskunnassa vallitsee aina oletus ideaalista elämästä jota kaikki yksilöt eivät 

välttämättä pysty tai halua täyttää (Arajärvi, 2011, s.79).  

 

Lasten ja nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa on aiheena oikeastaan riski syrjäytyä (Lämsä, 

2009). Siirtyminen kouluasteelta toiselle on usein hetki, jolloin ongelmat eskaloituvat. Elämään 

tulee uusia haasteita, jonka vuoksi tilanne voi lisätä yksilön syrjätymisriskiä (Kuronen 2010, 

s.169–171). Suuri osa koulutuksellisen syrjäytymisen kirjallisuudesta kertoo laajemmin 

nivelvaiheiden syrjäytymisriskeistä ja siellä kohdatuista ongelmista. On kuitenkin tärkeä pohtia 

mitä on mahdollista tehdä ennen kuin syrjäytyminen jo tapahtuu. Syrjäytymisen aikaiset merkit 

ovat kuitenkin havaittavissa jo alakoulussa (Pölkki 2001, s.128), joten olisi tehokasta puuttua 

riskitekijöihin tarpeeksi ajoissa. Koulu on lapsille ja nuorille todella tärkeä ja keskeinen paikka 

elämässä, sekä joillekin myös turvapaikka. Se on täynnä mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös 

riskejä, sillä siellä tapahtuu joko yhteiskuntaan liittymisen prosessi tai vastaavasti 

syrjäytyminen (Lappalainen, Hotulainen, Kuorelahti & Thuneberg, 2008, s.111–113).  
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Olen kuullut usein puhetta siitä, kuinka koulu on kaikille tasa-arvoinen paikka ja kuinka kaikilla 

on mahdollisuus tehdä asioita. Entä jos näin ei olekaan? Jokainen ei saa samoja lähtökohtia 

elämään ja näin ollen samankaltaisia mahdollisuuksia – ainakaan samalla tavalla. Lisäksi olen 

törmännyt useasti julkiseen keskusteluun sosioekonomisesta asemasta ja sen periytymisestä. 

Lausahdus “rikkaat vain rikastuvat ja köyhät köyhtyvät” on tullut kuultua monen monta kertaa. 

Huono-osaisuus periytyy sukupolvilta toisille ja näin ollen huono-osaisuuden kierre muodostuu 

monien kohtaloksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [THL], 2022).    

  

Kandidaatintutkielmassani perehdytään erityisesti koulutuksellisen syrjäytymisen riskeihin 

sekä sen ennaltaehkäisyyn. Koulutuksellinen syrjäytyminen voi saada alkunsa yhden tai monen 

tekijän yhteistuloksena ja esimerkiksi koulun toimintakulttuuri voi vaikuttaa oppilaaseen niin, 

että hän kokee olevansa ulkopuolinen ja yksin (Opetusministeriö, 2003). Myös perhetaustalla 

on havaittu olevan vaikutusta syrjäytymiseen ja perheen heikko asema voi vaikuttaa 

tilanteeseen negatiivisesti (Myrskylä, 2012). Jahnukaisen (2011) mukaan valitettavan usein 

myös erityisoppilaisiin ja vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla riski koulutuksen 

keskeyttämiseen on huomattavasti suurempi. Kuitenkaan aina syyt syrjäytymiseen altistavat 

tekijät eivät ole yksinään riippuvaisia yksilöstä (Jahnukainen, 2011).  

 

Tutkielman aihe on merkittävänä ja uskon, että sillä on positiivinen vaikutus omaan työelämään 

ja yleisesti tietämyksen lisäämiseen. Tieto syrjäytymisen syistä antaa mahdollisuuden vaikuttaa 

syrjäytymisen estämiseen omalta osaltani, kun mekanismit ovat tiedossa. Lisäksi pidän 

erityisen tärkeänä huono-osaisten oppilaiden tukemista, jotta heidän lähtökohtansa eivät 

vaikuttaisi tulevaisuuteen negatiivisesti. Kaikkien yhtäläisten mahdollisuuksien tukeminen on 

tärkeää ja näin saamme tulevaisuuden kasvattajina varmistettua, että mahdollisimman vähän 

oppilaita joutuu syrjäytymisen kierteeseen.  
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2. Tutkielman toteutus  

Esittelen tässä luvussa tutkielman toteutusta sekä valittuja tutkimuskysymyksiä. Tutkielman 

aiheena on koulutuksellisen syrjäytymisen riskit peruskoulussa sekä koulutuksellisen 

syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, 

jonka tavoitteena on luoda käsiteltävästä ilmiöstä yleiskatsaus ja parantaa tietämystä aiheesta.  

 

 
2.1 Tutkimuskysymykset perusteluineen  
  

Tutkielmani tavoite on aiemmin julkaistujen aineistojen ja tutkimusten perusteella vastata 

seuraaviin kysymyksiin:  

  

1. Miten koulutuksellinen syrjäytymisen riskit näkyvät peruskoulussa?  

2. Miten koulutuksellista syrjäytymistä on mahdollista ennaltaehkäistä peruskoulun 

kontekstissa?  

  

Tutkielman tavoitteena on perehtyä tarkemmin niihin tekijöihin, jotka altistavat 

koulutukselliselle syrjäytymiselle peruskoulun kontekstissa. Tutkimuskysymykset ovat 

muodostuneet lopulliseen muotoonsa aineiston etsinnän lomassa ja tarkentuneet prosessin 

aikana. Koulutuksellisen syrjäytymisen riskeistä puhutaan paljon koulutuksen nivelvaiheissa, 

vaikka syrjäytymisen merkit ovat nähtävissä jo varhain alakoulun puolella (Pölkki 2001, s.128), 

kuten aiemmin mainittu. Näin ollen ongelmiin puuttuminen olisi tärkeää mahdollisimman 

ajoissa. Koulutuksellisella syrjäytymisellä on todella iso merkitys yksilön elämänkulkuun ja 

yleisesti muihin syrjäytymisen riskeihin (Viholainen ym. 2013, s.61–62). Koulutuksellisen 

syrjäytymisen ehkäisyllä voitaisiin siis ennaltaehkäistä myös muuta syrjäytymistä ja näin ollen 

säästää yksilöä ja yhteiskuntaa kuluilta ja epäsuotuiselta elämäntilanteelta.  

 

Tutkielmassa perehdytään ensin tarkemmin syrjäytymiseen ja koulutukselliseen 

syrjäytymiseen. Tämän jälkeen siirrytään tulososioon ja vastataan tässä luvussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin koulutuksellisen syrjäytymisen riskeistä ja ennaltaehkäisystä. Lopuksi 

tehdään yhteenvetoa aineistosta ja havaituista tuloksista sekä pohditaan tutkielman 

tekoprosessia. 
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2.2 Kirjallisuuskatsaus menetelmänä  
  

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja lähdemateriaali valikoituu 

tutkimuskysymysten pohjalta. Malmberg (2014) määrittelee artikkelissaan 

kirjallisuuskatsauksen nojatuolitutkijan arsenaaliksi, jolloin työn tekemiseen tarvitaan jo 

olemassa olevaa tietoa, työrauhaa sekä nojatuoli. Kirjallisuuskatsauksessa käytössä ovat 

pääasiassa artikkelit ja kirjat (Malmberg, 2014, s.6).  

  

Salminen (2011) esittelee kirjallisuuskatsauksen kolmena eri tyyppinä, joista 

kandidaatintutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Salminen luonnehtii kuvailevaa 

kirjallisuuskatsausta yleiskatsaukseksi, jolla ei ole kovinkaan täsmällisiä sääntöjä. Kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen teossa aineiston valintaa ei rajaa tarkat säännöt ja käytetyt aineistot 

voivat olla laajuudeltaan suuria. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen alatyypeistä kyseessä on 

narratiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka avulla ilmiöstä saadaan esitettyä kattava yleiskuva 

(Salminen, 2011, s.6–7).  Hänen mukaansa narratiivinen kirjallisuuskatsaus on 

kirjallisuuskatsauksista kevyin vaihtoehto, mutta sen avulla kyetään muodostamaan laaja 

katsaus aiheesta.  

 

Muita kirjallisuuskatsauksen tyyppejä ovat systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä meta-

analyysi. Salmisen (2011) mukaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on tiivistää 

aiemmin toteutettujen tutkimusten olennainen tieto. Aineiston valikointiin kiinnitetään paljon 

huomiota, ja tutkimukseen valitaan aineistot, joiden nähdään olevan hyödyllisiä tutkimukselle. 

Meta-analyysi sen sijaan jaetaan kahteen pääsuuntaukseen, joita ovat kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen meta-analyysi. Aineiston kriittinen valinta on tärkeää laadukkaan aineiston 

varmistamiseksi. Kerättyä aineistoa käsitellään esimerkiksi vertaillen, yhtäläisyyksiä etsien ja 

muuttujien suhdetta tarkastellen (s. 9–15). 

 

Tutkielman aihe on muodostunut narratiivisen kirjallisuuskatsauksen mukaisesti prosessin 

aikana. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus antaa mahdollisuuden tutkielman muotoutumiseen sitä 

tehdessä eikä pidä sitä paikoillaan tarkoissa raameissa. Systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa on samankaltaisia piirteitä kuin toteuttamassani tutkimuksessa, mutta 

tutkimus ei noudata niin tarkkoja metodisia sääntöjä, vaan luo laajan yleiskuvauksen. 
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3. Keskeiset käsitteet 

Kolmannessa luvussa käsitellään tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä. Tärkeiksi 

käsitteiksi ovat valikoituneet syrjäytyminen sekä koulutuksellinen syrjäytyminen tutkimuksen 

sijoittuessa peruskoulun kontekstiin. Luvussa käsitellään syrjäytymistä eri näkökulmista, kuten 

syrjäytymisen prosessin ja määrän kautta.  

 

3.1 Syrjäytyminen  
  

Syrjäytymistä ei ole helppo käsitellä sen moniulotteisuuden ja sanaan liittyvien ennakko-

oletusten vuoksi. Tarkasteltaessa syrjäytymistä tulee huomata käsitteen olevan sangen laaja ja 

sen käytön herättävän monenlaisia ennakkoluuloja sekä tietynlaisia tunnelatauksia. 

Syrjäytymisen käsitteen tutkimukseen on monia eri näkökulmia, mutta kaikille näille on 

samankaltaista, että syrjäytymistä voidaan yleistäen kuvailla syrjäytyneen henkilön 

elämänhallinnan heikkenemisenä (Ursin, Rautopuro & Välimaa 2011, s.6).  

  

Käsitteelle on olemassa monenlaisia määritelmiä, jotka sivuavat toisiaan ja luovat käsitteelle 

yhteneväistä kokonaisuutta. Syrjäytymisestä puhuttaessa on kuitenkin tärkeä pitää erillään 

omasta tahdosta riippuva syrjään siirtyminen ja tahdonvastainen syrjäytyminen (Lehtonen, 

2011, s.137). Syrjäytymistä voidaan kuvailla huono-osaisuutena, jolloin yksilö siis jää 

ulkopuolelle joltain yhteiskunnan osa-alueella. Näitä osa-alueita voivat olla esimerkiksi 

taloudellinen ja sosiaalinen (Raisio, Ollila & Vartiainen, 2011, s.79). Lisäksi Kuronen (2010, 

s.52) esittää Baumaniin (1998) nojautuen, että syrjäytyneiksi ihmisiksi voidaan määritellä 

sellaiset yhteiskunnan jäsenet, jotka eivät noudata määriteltyä sosiaalista järjestystä sekä 

yhteiskunnan sisällä olevia normeja.  Näin ollen ihminen ei esimerkiksi puutteellisen 

koulutuksen tai oman elämänhallinnan ongelmien takia pysty osallistumaan yhteiskunnan 

toimintaan (Kajantie ym., 2013, s.17).  

  

Syrjäytyminen on laaja ja merkittävä ilmiö, jolle ei ole suoranaisesti yhtä selittävää tekijää 

(Karppinen & Savioja, 2007 s.118; Kuula 2000, s.34). Syrjäytynyt joutuu tilanteessa haastaviin 

olosuhteisiin, josta on hankala vapautua. Kyseessä voi olla esimerkiksi taloudellinen tai 

sosiaalinen tilanne. Yhdestä asiasta syrjäytyminen ei tarkoita automaattisesti kaikesta 

syrjäytymistä. Syrjäytyminen voi kuitenkin ulottua useille elämänalueille, jos tilannetta ei saada 
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paranemaan. Koulutuksellinen syrjäytyminen voi esimerkiksi johtaa hankaluuksiin jatkaa 

koulutusuralla eteenpäin ja koulutuksen uupuminen saattaa johtaa työmarkkinalliseen 

syrjäytymiseen (Opetusministeriö, 2003; Lehtonen, 2011, s.137). Syrjäytyminen aiheuttaa 

yksilön ja yhteiskunnan sidosten heikkenemisen. Esimerkki tällaisesta yhteiskunnallisesta 

sidoksesta on oppilas ja koulu (Sandberg, 2015, s.1).  

  

  

3.1.1 Syrjäytymisen historia  
  

Syrjäytyminen itsessään ei ole uusi asia, mutta käsitteenä se on ollut tuntematon vielä 1950-

luvulla. Tuohon aikaan syrjäytyminen itsessään oli vieras käsite, ja siihen liittyviä asioita 

käsiteltiin lähinnä yleisesti ihmisten huono-osaisuutena tai köyhyytenä (Vilppola, 2007, s.43). 

Lämsän (2009) mukaan syrjäytymisen käsite on tullut tarpeelliseksi Suomessa vasta 1970-

luvulla. Uutena käsitteenä syrjäytyminen pystyi kuvaamaan paremmin yhteiskunnassa olevia 

uusia ongelmia laajemmin (s.127). Nykyään syrjäytymisen käsite kattaa monenlaisia ilmiöitä 

sekä ihmisiä, ja on monella tavalla yleiskäsitteenä eri konteksteissa. Sana sisältää esimerkiksi 

yksinäisyyden ja sosiaalisten suhteiden puuttumisen ja välillä käsite on mukana myös 

päihdeongelmista keskusteltaessa. Tämä on kuitenkin vain pieni raapaisu siitä, mitä käsitteen 

sisälle on sijoitettu julkisessa keskustelussa (Vilppola, 2007, s.43; Kuronen 2010, s.52).   

  

3.1.2 Syrjäytyneiden nuorten määrä 
 

Syrjäytymisen ollessa hankalasti määriteltävä käsite on myös syrjäytyneiden määrän arviointi 

haastavaa. Vuonna 2010 kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä nuorista oli miehiä. Huomattavasti 

suurempi osa syrjäytyneistä oli pelkän perusasteen koulutuksen varassa. Kaikista nuorista 

syrjäytyneitä oli vuonna 2010 5 % (n. 50 000 nuorta) ja kouluttamattomilla luku oli jopa kaksin- 

tai kolminkertainen. Nuoriksi tässä oli käsitetty 15–29-vuotiaat (Myrskylä, 2012, s.2). Nurmen 

arvion mukaan syrjäytyneitä nuoria oli noin 4–6 % (n. 25 0000–40 000 nuorta), joskin tässä 

nuoriksi oli käsitetty 15–24-vuotiaat, jotka ovat ilman toiseen asteen koulutusta, työtä tai elävät 

sosiaaliturvan varassa (2011, s.28). Kuitenkin yleinen arvio nuorten (15–24-vuotiaat) 

syrjäytyneiden määrästä liikkuu 15 000 ja 100 000 välillä (Nurmi, 2011, s.28; Kaukonen, 

2007). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan noin 3–10 prosentille nuorista on 

kasaantunut syrjäytymisen riskitekijöitä. Nuoria, jotka olivat koulutuksen, työn ja 

asevelvollisuuden ulkopuolella vuonna 2019 oli 48 000 (THL, 2022). Eurostatin (2016) mukaan 
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suomalaisista nuorista (20–24-vuotiaista) 15,7 prosenttia oli työelämästä ja koulutuksesta 

ulkopuolisia. Osuus oli kasvanut vuodesta 2006 4,1 prosenttia.  

 
  
3.1.3 Syrjäytyminen suhdekäsitteenä  
 

Syrjäytymistä voidaan tarkastella yksilöiden tai kokonaisten ihmisryhmien välillä olevana 

suhteena (Lämsä, 2009, s.28–29). Tarkasteltaessa syrjäytymisen suhdetta on tärkeä ottaa 

huomioon, minkälaista tilannetta yhteisössä pidetään normaalina esimerkiksi elinolojen ja 

toimeentulon osalta. Lämsän (2009) mukaan syrjäytymisessä on siis kyse normaalista 

poikkeamisesta ja yleisesti hyväksytystä tilanteesta. Normaalista poikkeavuus voidaan jakaa 

kahteen erilaiseen tyyppiin, jotka ovat aktiivinen ja passiivinen poikkeavuus. Aktiivisessa 

poikkeavuudessa on kyse konfliktista yksilön ja yhteisön välillä, jolloin yksilön toiminta ei ole 

sopivaa, eikä hän sopeudu mukaan ryhmään. Passiivisessa poikkeavuudessa taas yksilön ja 

yhteisön välinen sidos on heikentynyt, ja syynä voi olla esimerkiksi varkaudet tai 

päihteidenkäyttö (s.29–35). 

  

3.1.4 Syrjäytyminen prosessina  
  
Riski syrjäytyä ei koske nykyään vain pientä osaa yhteiskunnasta, vaan se ulottuu koskemaan 

koko väestöä. Yhteiskunnan odotukset ja nykyinen toiminta vaativat entistä enemmän 

tehokkuutta ja tämän seurauksena enemmän ihmisiä tippuu joukosta eli syrjäytyy (Sandberg, 

2015, s.135). Syrjäytyminen nähdään usein pitkäaikaisena prosessina, joka alkaa usein jo 

lapsuudessa sekä periytyy edelliseltä sukupolvelta seuraavalle (Jahnukainen, 2011, s.4).  

  

Atjonen ja kumppanit (2011) esittävät Kivelään ja Aholaan (2007) pohjautuen, että sivuun 

ajautuminen ja syrjäytymiseen voi alkaa missä tahansa lapsen tai nuoren ympäristöissä, missä 

hän kohtaa vaikeuksia, kuten esimerkiksi kouluympäristössä. Jos henkilö kokee vaikeuksia 

koulussaan, voi tämä johtaa heikompiin tuloksiin, vastenmieliseen koulunkäyntiin sekä lopulta 

koulusta ja koulutuksesta kokonaan tippumiseen. Tämän seurauksena henkilöllä voi olla 

haasteita saada työtä ilman koulutusta ja näin ollen syrjäytymisen kierre jatkuu ja toteutuu 

valitettavan monilla osa-alueilla (Atjonen, Manninen, Mäkinen & Vanhalakka-Ruoho, 2011, 

s.30). Myös Vilppola esittää Lämsään (1997) pohjautuen yksilön syrjäytymisen johtuvan hänen 

kyvyttömyydestään kilpailla koulutus- ja työpaikoista sekä sopeutua muutoksiin. Näin ollen 
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yhteiskunta itsessään vahvistaa ihmisten jakautumista hyvä- ja huono-osaisiin (Vilppola, 2007, 

s.46).  

  

 

Taulukko 1: Syrjäytymisen eteneminen vaiheittain  

  

2.  Heikot tulokset koulussa tai sen keskeyttäminen  

3.  Hatara asema työmarkkinoilla  

4.  Taloudelliset ongelmat, yhteiskunnasta riippuvaisuus, työn välttäminen  

5.  Elämänhallinnan ongelmat tai elämänhallinnan menettäminen, mielenterveys- ja 
päihdeongelmat rikollisuus, yhteiskunnasta eristäytyminen  

  
Taulukko 1: Syrjäytymisen eteneminen (mukaillen Linnakangas & Suikkanen, 2004 s.28:  Takala, 1992, 
s.38 mukaan; Järvinen ja Jahnukainen, 2001, s.135). 
 

  

Syrjäytymisen etenemistä on kuvattu usein vaiheittain. Kuitenkin vaiheittaista mallia on 

kritisoitu sen tavasta esittää syrjäytyminen aina samalla tavalla etenevänä kokonaisuutena 

(Linnakangas & Suikkanen, 2004, s.28; Järvinen & Jahnukainen, 2001, s.135). Prosessimallin 

tarkoituksena on kuitenkin kuvata syrjäytymisen etenemistä omana “ideaaliityyppinään”, 

jolloin se noudattaa tiettyä kaavaa. Valitettavan usein tämä malli toteutuu ihmisillä, joilta 

 Syrjäytymisen eteneminen vaiheittain  

1.  Hankaluudet kotona ja koulussa  
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puuttuu elämästä resursseja ja näin ollen suojaavia tekijöitä, jolloin syrjäytymisen mahdollisuus 

on huomattava (Järvinen ja Jahnukainen 2001).    

  
 
3.2 Koulutuksellinen syrjäytyminen  
  
  
Koulutuksellisessa syrjäytymisessä on kyse nimensä mukaisesti koulutuksesta syrjäytymisestä. 

Koulutuksellinen syrjäytyminen käsittää sisäänsä taitojen, tietojen ja valmiuksien heikon tilan 

tai niiden kokonaan puuttumisen. Nämä taidot ovat olennaisia nuorten siirtyessä koulutusurille 

ja työmarkkinoille (Pölkki, 2001, s.127). Lisäksi koulutuksen puutteen on havaittu nostavan 

yleistä syrjäytymisriskiä (Myrskylä, 2011). Koulu on iso osa lasten ja nuorten elämää ja tämän 

vuoksi se onkin isossa asemassa syrjäytymiseen johtavien tekijöiden ja syiden pohdinnassa. 

Koulunkäyntiin yhteydessä olevia tekijöitä ovat olleet muun muassa heikko koulumenestys, 

alisuoriutuminen, alhainen koulumotivaatio, koulutuksen keskeytys, koulupudokkuus sekä 

koulutusvalintoihin liittyvät ongelmat (Karppinen & Savioja, 2007).  

  

Lasten ja nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa ei sinänsä puhuta vielä kokonaisvaltaisesta 

syrjäytymisestä, vaan syrjäytymisriskistä (Lämsä 2009, s. 40). Lapsia ja nuoria koskeva 

syrjäytymiskeskustelu on vielä suhteellisen uutta ja syrjäytymistä on ryhdytty tarkastelemaan 

myös heidän ongelmanaan 1990-luvulla. Tällöin käsitteenä on juuri syrjäytymisvaara eikä itse 

syrjäytyminen (Lämsä, 2009). Nuorten syrjäytymiseen liittyviä keskeisiä riskiä lisääviä 

tekijöitä ovat mm. matala koulutusaste, työttömyys, toimeentuloon liittyvät ongelmat sekä 

mielenterveys- ja päihdeongelmat (THL, 2022). Yksistään näistä mikään ei itsessään aiheuta 

syrjäytymistä, mutta tekijöiden kasautuessa tilanne voi olla täysin toinen.  
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4. Tulokset 

 

Tässä luvussa esitellään aineiston pohjalta löytyneitä vastauksia aiemmin esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Molempiin tutkimuskysymyksiin vastataan omissa alaluvuissaan. 

Koulutukselliselle syrjäytymiselle altistavia tekijöitä käsitellään oman alalukunsa alla vielä 

kolmessa luvussa kuten myös koulutuksellisen syrjäytymisen ennaltaehkäisyä.  

  

4.1 Koulutukselliselle syrjäytymiselle altistavat tekijät  
   

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee koulutukselliselle syrjäytymiselle altistavia 

tekijöitä, johon tämä alaluku tulososiossa vastaa. Koulutuksellinen syrjäytyminen saatetaan 

usein nähdä ongelmana, joka on lähtöisin huonoista kotioloista. Pölkki (2001), esittelee 

teoksessaan Laaksosen tutkimuksessa (1994) havaittua tulosta, jossa koulutuksellisessa 

syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eivät syyllistäneet vanhempiaan syrjäytymisestä. Sen sijaan 

nämä nuoret kertoivat, että heitä oli tuettu koulunkäynnissä. Näistä syrjäytymisvaarassa olevilla 

nuorilla 70 prosentilla vaikeudet olivat alkaneet jo alakoulussa. Suurimmat vaikeudet heillä 

ilmenivät lukemisessa ja kirjoittamisessa (44 prosentilla) sekä matematiikassa (63 prosentilla). 

Tämän lisäksi monella heistä ilmeni myös häiriökäyttäytymistä koulussa (Pölkki, 2001, s.127). 

Kuitenkin nämä luvut eivät välttämättä täsmää nykypäivän tilanteeseen, sillä koulutus ja 

maailma ovat muuttuneet tässä ajassa huomattavasti. 

 

Syrjäytymisprosessi voi sen sijaan alkaa koulun toimintakulttuurin seurauksena. Oppilas voi 

kokea epäonnistuneensa tehtävässään, jos hän ei sisäistä vaadittuja opiskelutaitoja ja tietoja. 

Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa oppilas kokee olevansa ulkopuolinen eikä saa tukea omaan 

tilanteeseensa. Seurauksena tästä voi olla syrjäytymisuhka koulussa sekä lisääntyneet 

poissaolot (Opetusministeriö, 2003, s.16).  

  

Koulutuksellisessa syrjäytymisessä tietyt ryhmät ovat valitettavasti ottaneet ison edustuksen. 

Esimerkiksi erityisoppilaita tarkasteltaessa huomataan, että heidän kohdallansa koulutuksen 

keskeyttämisen riski on selkeästi muita ryhmiä suurempi. Tästä ryhmästä erityisen iso riski on 

sopeutumis- ja keskittymisvaikeuksia omaavilla lapsilla ja nuorilla. Suomessa 

erityisopetusjärjestelmien arvioidaan toimivan hyvin ja tasoittavan oppimiseroja, vaikka 
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monilta jäävät lukemisen ja matematiikan perustaidot liian heikoiksi. Näitä kyseisiä 

oppimisvaikeuksia arvioidaan olevan noin viidellä prosentilla koululaisista (Viholainen ym. 

2013, s.61). Lisäksi iso riski koulutuksen keskeyttämiseen ja siitä syrjäytymiseen on havaittu 

olevan huostaanotetuilla sekä maahanmuuttajataustaisilla ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla 

(Jahnukainen, 2011, s.5–6).  

 

Usein syrjäytymiseen johtavat tekijät eivät ole ainoastaan yksilössä tai yhteiskunnassa, vaan ne 

voivat johtua esimerkiksi puutteellisista elämänhallinnan taidoista. Yhteiskunnallisissa 

rakenteissa voi olla usein seikkoja, joihin puuttuminen ei ole mahdollista ripeästi ja 

tuloksekkaasti (Atjonen ym., 2011, s.44). Syrjäytyminen voi johtua molemmista myös yhdessä. 

Lapsuudessa olevien syrjäytymisuhkien taustalla on usein lapsen kokemus omasta heikosta 

kompetenssista, turvattomuudesta sekä puutteellisen pätevyyden ja itsearvostuksen 

kokemuksesta (Pölkki, 2001, s.128). Kompetensseilla tarkoitetaan omia taitoja selvitä 

haastavista tilanteista sekä henkilön tunnetta tilanteen hallittavuudesta. 

 

Monelle nuorelle erityisesti yläaste on haastava koulumuoto. Erityisen paljon haasteita se 

aiheuttaa erityisluokilla oleville sekä niille, joita koulujen tukitoimet eivät ole auttaneet. Jo 

valmiiksi syrjäytymisvaarassa oleva nuori joutuu kohtaamaan koulutuksessaan 

epäonnistumisia, joka taas johtaa huonompaan koulumenestykseen tai jopa koulun 

keskeyttämiseen (Vilppola, 2007, s.55; Linnankangas & Suikkanen, 2004, s.34). Juuri näille 

oppilaille oikeanlainen tuki olisi todella tärkeää, jotta syrjäytyminen ei pääse tapahtumaan.  

  

Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutusta pidetään erittäin tärkeänä asiana. Jos lapsi tai nuori ei 

kuitenkaan itse koe näin, ei häntä välttämättä kiinnosta toimia yhteiskunnan odotusten ja 

toiveiden mukaisesti (Vilppola 2007, s.54).  Kuten aiemmin mainittu, koulutuksellisen 

syrjäytymisen on havaittu alkavan jo varhain (Ursin ym., 2011, s.23; Blomberg 2008, s.216) ja 

näin ollen myös varhainen puuttuminen on tärkeää. Lapsien ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa 

yhteiskunnassa on heikko muihin ikäryhmiin nähden. Heidän vaikutusvaltansa heikkous näkyy 

myös koulussa ja koulutuksessa, jolloin heillä on vain pienet mahdollisuudet vaikuttaa 

päätettäviin asioihin. Tällä on vaikutusta myös lapsen osallisuuden kokemukseen (Pölkki, 2001, 

s.127).   

  

Vilppolan mukaan useissa tapauksissa koulussa saadut heikot kokemukset ja muista 

kokemuksista johtuva heikko itsetunto ovat syitä sille, miksi lapsi tai nuori ei suoriudu 
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koulunkännistään. Tämä tuntemus lisää vielä ennestään oppilaan kokemaa huonommuutta, joka 

voi näkyä oppilaan käytöksessä monilla tavoilla. Oppilaan elämässä huonot asiat kasaantuvat 

ja koulusta alkaa tulla oppilaalle todella epämieluinen ja negatiivinen paikka, jonne oppilas ei 

halua mennä. Vilppola (2007) kuvailee Takalan (1992) sanojen pohjalta tätä tilannetta 

kouluallergiaksi. Tästä tilanteesta kärsiville tavallista on muun muassa kielteisyys koulua 

kohtaan, passiivinen käytös, päämäärättömyys, omien taitojen tietämättömyys sekä 

kouluväsymys (Vilppola, 2007, s.55–56; Pölkki, 2001, s.141).  

  

Bynnerin (2001) mukaan kaikki lapset eivät ole tasa-arvoisessa tilanteessa koulutuksellisesta 

näkökulmasta tarkasteltaessa. Bynner käsittelee artikkelissaan Iso-Britannian silloista 

koulujärjestelmää ja lapsen koulumenestystä.  Isoimmaksi menestyksen määrittäjäksi tai sen 

riskiksi hän ilmoittaa lapsen perhetaustan ja näin ollen perheen sosioekonomisen aseman. 

Bynnerin mukaan matalaluokkaisten lasten pohja koulumenestykselle on heikompi kuin 

korkealuokkaisilla lapsilla. Näin ollen koulumenestykseen vaikuttaa perheen valmius vastata 

koulun asettamiin haasteisiin ja odotuksiin (Bynner, 2001). Suomalaista koulujärjestestelmää 

sen sijaan pidetään suhteellisen tasa-arvoisena kaikille oppilaille. Kuitenkaan suomalaisessa 

yhteiskunnassa kaikki lapset eivät saa kotoaan samanlaista tukea koulunkäyntiin ja muuhun 

elämään, eivätkä hekään näin ollen voi olla samalla viivalla.  

 

 

4.1.1 Perhetaustan vaikutus  
  
Perhetaustalla on havaittu olevan suuri vaikutus syrjäytymiseen. Jos nuorella on edes toinen 

vanhempi tukena, on syrjäytymisen riskin havaittu vähenevän. Kuitenkin on valitettava tosiasia, 

että syrjäytyminen ja huono-osaisuus periytyvät sukupolvelta toiselle (Myrskylä, 2012, s.6–7). 

Perheen heikko asema tai perhettä merkittävällä tavalla huojuttava kokemus voi altistaa 

vaikeuksille, joiden selvittämiseen eivät riitä aina omat resurssit ja voimavarat (Pölkki 2001, 

s.127).  

  

Erityisesti perheessä vallitseva köyhyys on vaikuttava tekijä lasten ja nuorten hyvinvointia 

tarkasteltaessa. Usein perheen taloudelliset vaikeudet ovat näkyvissä myös lapsen elämässä nyt 

ja tulevaisuudessa. Huono-osaisuuden kasvaessa myös riski syrjäytyä lisääntyy ja näin ollen 

huonontaa nuoren mahdollisuutta olla hallinnassa omasta elämästään. (THL, 2022; Myrskylä, 

2012, s.7). Syrjäytyneiden nuorten vanhemmista noin puolet ovat myös ulkopuolisia 
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yhteiskunnasta tai työttömiä (Myrskylä, 2011). Tilastollisesti katsoen syrjäytymisen riski on 

suurempi niillä nuorilla, joiden vanhempien koulutustaso on alhainen tai he ovat vähävaraisia 

(Alalahti, Ekdahl, Lassila, Nakamura & Männistö, 2021, s.5). Kyseessä on laaja ongelma, joka 

ei itsessään ole perheiden vika, mutta tilanne vaikuttaa mahdollisesti myös heidän lastensa 

hyvinvointiin myöhemmin elämässä. Tällaisia vaikeuksia ovat esimerkiksi erilaiset terveys- ja 

päihdeongelmat, toimeentulon ongelmat, työttömyys ja väkivalta (THL, 2022).  

  

Lapsen kokeman pitkäaikaisen köyhyyden on todettu vaikuttavan muun muassa hänen 

kognitiiviseen kehitykseensä ja koulutukseen (Forssén, Laine & Tähtinen, 2002, s.89–91; 

Härkönen 2010, s.64). Tämän vaikuttaa myös lapsen mahdollisuuksiin myöhemmin eri 

elämänvaiheissa. Kuitenkaan tilanne ei ole näin yksiselitteinen vaan riippuu yksilöistä ja muista 

vaikuttavista tekijöistä. Köyhemmistä oloista tulevat lapset ovat kokeneet koulussa muun 

muassa kiusaamista ja syrjäytymistä. Lapsilla ei ole samankaltaisia mahdollisuuksia 

kulutukseen mikä voi jo itsessään johtaa pienituloisten lasten syrjäytymiseen. Pienituloisilla ei 

ole välttämättä mahdollisuuksia osallistua samanlaiseen vapaa-ajan toimintaan, mikä on 

suurituloisille mahdollista (Hakovirta & Rantalaiho, 2012). Köyhyys perheiden ja rotujen 

välillä ilmenee voimakkaasti Yhdysvalloissa toteutuneessa tutkimuksessa. Sleen (2011), 

mukaan Harvard projektissa on huomattu, että vain 15 prosentissa eristäytyneistä valkoisten 

kouluista yli puolet oppilaista ovat oikeutettuja saamaan ilmaisen tai alennettuun hintaan olevan 

aterian. Vertailukohteena tähän on voimakkaasti eristäytyneet tummaihoisten ja latinojen 

koulut, joista 86 prosentista kouluista yli puolet oppilaista ovat oikeutettuja samanlaiseen 

tukeen (s.22–26).  

 

Jacobs Kronenfeldin (2019) mukaan paremmassa sosioekonomisessa asemassa olevien 

ihmisten on todettu olevan parempia välttämään riskejä. He omaavat paremmat resurssit 

haastaviin tilanteisiin. Lisäksi on todettu, että heikon sosioekonomisen aseman omaavien 

ihmisten riskit esimerkiksi kuolleisuuteen ja epäterveellisiin elämäntapoihin kasvavat 

sosioekonomisen aseman heikentyessä. Yleisimpänä indikaattorina kyseisessä tutkimuksessa 

ovat toimineet koulutustaso sekä tulot (s.3–7). 

 
4.1.2 Erityistä tukea tarvitsevat  
  

Erityinen tuki koulutuksessa on tukitoimi oppilaalle, joka omaa erityisen tuen tarpeen. 

Suomessa erityistä tukea on tarjolla oppilaille, joilla toiminta on heikentynyt esimerkiksi 
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vamman, toimintarajoitteiden tai sairauden vuoksi (Holopainen & Savolainen, 2008, s. 100). 

Erityiseen tukeen kuuluu esimerkiksi erityisopetus ja muut tukitoimet (Mäntylä, 2011, s.50). 

Erityisopetusta voidaan järjestää esimerkiksi integroituna normaaliin opetukseen tai 

erityisluokalla. Erityisluokkia voi olla koulun sisällä tai kokonaan itsenäisenä yksikkönä 

(Pönkkö, 2005, s.51). Holopainen ja Savolainen esittävät, että kyseessä on tilanne, jossa yksilö 

ja systeemi eli oppilas ja koulu eivät onnistu olemaan toistensa kanssa yhteensopivia. 

Tilanteesta ei siis voida syyttää yksilöä, vaan jokin asia koulussa ja yleisesti 

opetusjärjestelmässä voi myös saada yksilön voimaan huonosti koulussa (Holopainen & 

Savolainen, 2008, s. 98–100).  Useissa tutkimuksissa on todettu oppimisvaikeuksia omaavien 

oppilaiden koulumenestyksen olevan heikompaa kuin muilla oppilailla (Holopainen & 

Savolainen, 2008). Tämän vuoksi tuen saatavuus on varmistettava erityisesti tälle ryhmälle.  

  

Valitettavasti oppilaiden keskuudessa erityisopetuksessa oleminen voi olla oppilaalle 

leimaavaa, vaikka erityisopetus itsessään on oppilaalle etu. Mäntylän (2011) mukaan tämän 

kaltaiset toimet voivat vaikuttaa oppilaan käytökseen negatiivisesti, huonompiin tuloksiin 

koulussa sekä myöhempään syrjäytymiseen. Erityisopetus ei kuitenkaan yksinään vaikuta näin 

radikaalisti, vaan taustalla voi olla myös monia muita tekijöitä kotioloista lähtien. Lisäksi 

oppilaan heikon itsetunnon ja erityisopetuksessa ololla on havaittu olevan yhteys. (Mäntylä, 

2011, s.50–53).  

  

  

4.1.3 Koulumotivaatio  
  

Tietyillä oppilailla oppimisen haluttomuus näkyy selkeästi jo alakoulussa. Tämän syynä 

saattavat olla erilaiset oppimisvaikeudet, joita ei ole koskaan selvitetty tai joihin ei ole löydetty 

ratkaisua oppimisen sujuvoittamiseksi. Lisäksi oppilaalla voi olla erilaisia 

tarkkaavaisuushäiriöitä, jolloin lapsi tai nuori voi reagoida tilanteeseen esimerkiksi 

poissaolojen lisääntymisellä ja häiritsevällä käytöksellä (Linnakangas & Suikkanen, 2004, 

s.32).  Ongelmat voivat olla jo niin merkittäviä, ettei tilanteeseen ole helppoa löytää ratkaisua.  

  

Elämä koulunkäynnin haasteiden kanssa vaatii hyvää yhteistyötä kodin ja koulun välillä, jotta 

ongelmat saadaan ratkaistua ja koulunkäynnistä tulee sujuvaa. Kuitenkin vanhemmat eivät aina 

ole valmiita toimimaan yhteistyössä   tilanteen ratkaisemiseksi. Kyseessä voi olla tilanne, jossa 

lapsi ei saa tarpeeksi tukea opiskeluun kotona, eivätkä vanhemmat arvosta koulutusta, jolloin 
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koulun ja opettajan merkitys oppilaan tukemisessa kasvaa entistä isommaksi (Linnakangas & 

Suikkanen, 2004, s.33). Koulussa viihtyvyyteen vaikuttaa lisäksi koulun fyysiset tilat. 

Epäviihtyisät tilat ilmenevät monissa nuorissa passiivisuutena ja heikentyneenä 

opiskelumotivaationa (Vilppola, 2007, s.63).  

   

  

4.2 Koulutuksellisen syrjäytymisen ennaltaehkäisy  
  

Tämän alaluvun tarkoituksena on vastata toiseen tutkimuskysymykseen koulutuksellisen 

syrjäytymisen ennaltaehkäisystä. Syrjäytymisen riskeillä on mahdollisuus joko kasaantua tai 

vetäytyä pois ajan mittaan. Ehkäiseviä tekijöitä syrjäytymiselle koulutuksessa ovat esimerkiksi 

oppimisympäristössä vallitsevat suotuisat vuorovaikutussuhteet ja opettajien käyttämät lapsille 

otolliset ohjauskäytännöt. Nämä asiat voivat toimia suojaavina tekijöinä oppilaiden lapsuudessa 

ja nuoruudessa (Poikelus ym., 2013, s.77). Koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy vaatii 

opettajalta tarkkasilmäisyyttä ja yhteistyötä kodin kanssa.  

  

Opetusministeriön (2003) mukaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy tapahtuu 

parhaimmalla tavalla, kun se otetaan huomioon laajasti muun muassa laissa, 

opetussuunnitelmassa, opettajien koulutuksessa ja arkipäivässä. Lisäksi projektit ja erilaiset 

syrjäytymistä koskevat hankkeet ennaltaehkäisevät syrjäytymistä.    

  

  

4.2.1 Oppilaan taidot ja voimavarat 
  
Syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä tärkeänä tekijänä on kyky itsesäätelyyn. Lehtosen (2011) 

mukaan itsesäätely tarkoittaa itsessään kykyä säädellä omaa toimintaa, kuten esimerkiksi haluja 

tai tunteita. Itsesäätelyyn liittyy olennaisesti elämänhallinnan taito, joka tarkoittaa ihmisen 

kykyä olla vastuussa omista teoistaan.  Osana elämänhallintaa ovat henkilön omat käsitykset 

siitä, onko elämänkulkuun mahdollista vaikuttaa itse (Lehtonen, 2011, s.141). Lehtosen mukaan 

useat tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaan itsesäätelemät ja autonomisemmat muodot 

ulkoisesta motivaatiosta liittyvät positiivisella tavalla oppilaan koulutukseen sitoutumiseen 

sekä oppimisen tasoon. Oppimisympäristön tukiessa oppilaan halua olla osa ryhmää ja näin 

ollen osoittaa myös taitojaan, tulee motivaatiosta sisäisempää. Lisäksi oppilaan kokemus 

omasta pätevyydestään ja itsemääräämisestä on tärkeää ja sitä voidaan lisätä ottamalla oppilaita 



 19 

mukaan suunnitteluun (Lehtonen, 2011, s.140). Oppilaiden osallistamisella on siis suuri 

merkitys motivaation ja näin ollen koulutyön sujuvuuden kannalta. Oppilas saadaan kiinnitettyä 

paremmin koulumaailmaan, kun työskentely on myös hänelle mielekästä.  

 

Lapsien ja nuorten syrjäytymisuhkaa on mahdollista ennaltaehkäistä hyvällä toimintakyvyllä. 

Hyvän toimintakyvyn avulla heillä on mahdollisuus tiedostaa paremmin omaa toimintaansa ja 

tarkastella sitä sekä käyttää omia suojamekanismejaan tarvittavissa tilanteissa.  Hyvän 

toimintakyvyn avulla lasten ja nuorten on helpompi myös havainnoida oman teon ja ympäristön 

vaikutuksia (Pölkki, 2001, s.128). Toimintakyvyn tukeminen on tärkeää sekä vanhempien että 

opettajan puolelta hyvän tuloksen saamiseksi (Munn, Lloyd & Cullen, 2000, s.79).   Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (2022b) esittää toimintakyvyn tarkoittavan kykyä selvitä päivittäisistä 

tehtävistä, kuten esimerkiksi koulusta, harrastuksista ja itsestään huolehtimisesta. 

Toimintakyky jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. 

Fyysisellä tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä fyysisestä päivittäisistä tehtävistä, kuten 

lihasvoimaa ja kestävyyttä vaativista tehtävistä. Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen 

voimavaroja selviytyä arjen kriisitilanteista ja haasteista, joita voivat olla esimerkiksi elämän 

suunnittelu sekä tiedon vastaanotto ja käsittely. Viimeisenä osa-alueena kognitiivinen 

toimintakyky käsittää sisäänsä tiedonkäsittelyn kuten tiedon käsittelyn ja käytön ja mahdollistaa 

näin arjen sujumisen. Näitä toimintoja ovat muun muassa muisti, tarkkaavaisuus ja 

toiminnanohjaus (THL, 2022b). 

  

 

4.2.2 Tukitoimet ja palvelut  
  

Palveluiden vahvistamisella on mahdollisuus auttaa syrjäytymisvaarassa olevia 

ennaltaehkäisevästi. Näitä tukitoimia ovat esimerkiksi koulun erilaiset opiskelijahuoltoon 

liittyvät palvelut, perhekeskusten palvelut ja TE-palvelut (THL, 2022a). Usein monet 

oppimisen haasteista ovat sidoksissa toisiinsa ja onkin tutkittu, että näihin vaikeuksiin on 

tehokkain puuttua monella osa-alueella. Esimerkiksi lukemiseen liittyviin vaikeuksiin on 

tehokkainta puuttua, jos tukitoimiin on yhdistetty muun muassa oppilaan itsetunnon ja 

motivaation tukemista (Holopainen & Savolainen, 2009, s. 98).  

  
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) tarkoituksena on muun muassa kehittää oppilaiden 

oppimista, terveyttä ja ehkäistä ongelmien syntymistä sekä pitää huolta ympäristön 
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hyvinvoinnista ja sen turvallisuudesta ja terveellisyydestä kaikille käyttäjille. Laissa mainitaan 

myös kodin ja koulun välisen yhteistyön edistäminen, sekä aikaisen tuen turvaaminen sitä 

kaipaaville. Lisäksi tämän lain nojalla on määrä turvata oppilaiden tarvitsemien palveluiden 

tasavertainen saavutettavuus ja tasokkuus sekä pitää huolta oppilashuollon toteutumisesta 

hyvänä kokonaisuutena ja monien eri alojen ammattilaisten yhteistyönä (§ 2, 2013).  

  

Kokonaisuutena Arajärvi (2011) määrittelee oppilashuollon tärkeäksi osaksi koulun omaa 

toimintaa, jonka on todella tärkeä toimia yhteistyössä terveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa 

(s.24). Opetussuunnitelmassa oppilashuolto määritellään toiminnaksi, joka vie oppimista, 

psyykkistä- ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia eteenpäin sekä auttaa ylläpitämään 

näitä ominaisuuksia ja lisäämään niitä vallitsevassa kouluyhteisössä (Opetushallitus, 2014, 

s.77; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, § 3). Suomen valtiovarainministeriön 

(Ministry of finance, 2020) mukaan koulunkäyntinsä aikaisin keskeyttäneitä 18–24-vuotiaita 

oli vuonna 2018 8,3 prosenttia. Hallitus linjasi tavoitteeksi saada jokaiselle peruskoulun 

päättäneelle toisen asteen koulutuksen ja oppivelvollisuusikää korotettiin. Osana tavoitteita oli 

myös oppilashuollon ja ohjauksen saatavuus sekä palveluiden parantaminen (s.44). 

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto tähtää ainakin kirjallisessa muodossa siihen, että ongelmia 

saataisiin ratkottua etukäteen. Kuitenkin Vilppolan mukaan oppilashuolto pohjautuu käytännön 

tasolla lähinnä korjaavaan työhön ja näin ollen ennaltaehkäisevä työ jää vähäiseksi. Vilppola 

esittää ongelman johtuvan muun muassa opetussuunnitelman tavasta jättää kasvatus 

huomioimatta. Näin ollen varsinkin yläasteella opettaja keskittyy omaan opetettavaan 

oppiaineeseen, ja näin ollen itsessään kasvatusvastuu jää ilman toteuttajaansa (Vilppola, 2007, 

s.74). Rakenteet aiheuttavat siis ongelman, joka on haastava ratkaista ilman isompaa muutosta. 

Oppilailta saattaa puuttua täysin aikuiset, jotka vastaavat hänen kasvatuksestaan. Kuitenkin 

näillä koulunkäynnin tukitoimilla olisi tarkoitus saada ehkäistyä nuoren syrjäytymistä. 

Erityisesti toimilla halutaan lisätä ja vahvistaa nuoren motivaatiota, sosiaalisia taitoja, 

tulevaisuuden toivoa, myönteistä minäkäsitystä sekä yhteenkuuluvuutta (THL, 2022a).   

 

4.2.3 Koulun merkitys 
 

 Koulutuksesta syrjäytymistä voisi luultavasti vähentää ilmapiirinmuutoksella. Kouluissa on 

useasti oppilaita, jotka pääsevät etenemään seuraaville luokille, vaikka heidän taitotasonsa ei 

olisi vielä tarpeeksi hyvä. Ilmapiirin muutoksella Blomberg (2008) tarkoittaa sitä, että 
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ongelmiin kiinnitettäisiin ajoissa huomiota, eikä oppilaita päästettäisi huonojen tietojen ja 

taitojen kanssa etenemään seuraavalle luokalle, jos he eivät ole siihen vielä valmiita. Jos jo 

alakoulussa oleviin normaalista tahdista jäljessä oleviin kiinnitettäisiin huomiota, olisi koululla 

ja kodilla mahdollisuus aloittaa tehokkaampi yhteistyö ja näin myös tukea oppilaan 

koulunkäyntiä ja koulun loppuun asti käymistä (Blomberg 2008, s.216)  

 

Suotuisa ilmapiiri luokassa edesauttaa sekä oppilaiden hyvinvointia koulussa että suoriutumista 

koulussa (Blomberg 2008, s.24–25; Kaltiala-Heino, Ranta, Fröjd 2010, s.2033). Yleiseen 

ilmapiiriin vaikuttavat oppilaiden väliset suhteet, oppilasryhmän rakenne ja lisäksi opettajan 

oma toiminta sekä oppilaiden kanssa että opetustilanteissa. Opettajalla on mahdollisuus 

vaikuttaa oppilaiden viihtymiseen koulussa omalla toiminnallansa ja näin ollen saada oppilaita 

sitoutumaan koulutukseen paremmin. Opettajan on syytä ottaa jokainen oppilas yksilönä 

vastaan ja hyväksyä hänet sellaisena kuin hän on. Tasa-arvoisen ja systemaattisen oppilaiden 

kohtelun on todettu tuovan oppilaille turvallisuuden tunnetta koulussa (Blomberg 2008, s.25–

26; Honkanen, Moilanen, Taanila, Hurtig & Koivumaa-Honkanen, 2010, s.278).  
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5. Johtopäätökset  

  

Kandidaatintutkielmani tavoitteena oli tutkia aiemmin tehdyn kirjallisuuden pohjalta 

peruskoululaisten syrjäytymisen riskitekijöitä sekä ennaltaehkäisyn mahdollisuutta. 

Tutkielman kontekstiksi rajasin peruskoulun ja syrjäytymisen osa-alueista koulutuksellisen 

syrjäytymisen. Syrjäytyminen itsessään on yksilön huono-osaisuutta joko yhdellä tai monella 

osa-alueella, jolloin yksilö jää ulkopuolelle tästä osa-alueesta (Raisio ym., 2011). 

Koulutuksellinen syrjäytyminen sen sijaan nimensä mukaisesti käsittelee syrjäytymistä 

koulutuksesta ja sen ulkopuolille jäämistä joko yksilön tahdonvastaisesti tai vapaaehtoisesti 

(Vilppola, 2007; Kuula, 2000). Tutkimuskysymykset ehtivät muuttuman prosessin aikana 

moneen suuntaan, mutta muodostuivat kuitenkin lopulta selkeiksi kokonaisuuksiksi.  

Aineistojen valikointi ja löytyminen vaikutti tähän prosessiin merkittävästi.   

  

Ensimmäinen tutkimuskysymyksenä oli Miten koulutuksellinen syrjäytymisen riskit näkyvät 

peruskoulussa? Valitsemani aineiston perusteella yhdeltä alueelta syrjäytyessä ei 

automaattisesti syrjäydy myös muilta alueilta, mutta riski on olemassa. Esimerkiksi 

koulutuksellinen syrjäytyminen voi tuoda haasteita koulutuksen parissa jatkamiseen ja ilman 

koulutusta töiden saaminen hankaloituu, mikä saattaa näin ollen johtaa työmarkkinalliseen 

syrjäytymiseen (Opetusministeriö 2003; Lehtonen, 2011, s.137). Koulutuksellinen 

syrjäytyminen on vakava asia jo itsessään, mutta myös syrjäytymisen etenemisen kannalta.   

  

Koulu on itsessään todella tärkeässä osassa lasten ja nuorten elämää, sillä se kokoaa lähes kaikki 

ikäluokasta yhteen. Näin ollen myös koulua oli syytä tarkastella syrjäytymisen syissä. Aineiston 

perusteella muun muassa koulusta saaduilla heikoilla kokemuksilla, ilmapiirillä ja ympäristöllä, 

oppimisvaikeuksilla sekä toimintakulttuurilla on vaikutusta syrjäytymisen riskitekijöiden 

syntyyn (Opetusministeriö, 2003; Pölkki 2001, s.127; Vilppola 2007; Karppinen & Savioja, 

2007). Koulun sisällä erityisoppilailla ja vähemmistöillä on havaittu olevan isompi riski 

syrjäytymiseen (Jahnukainen, 2011, s. 5-6; Holopainen & Savolainen, 2008, s. 98-100), jolloin 

heidän tukeminen on erityisen tärkeää.  

  

Perhetaustalla on myös iso vaikutus koulutuksellisen syrjäytymisen synnyssä. Tilastollisesti 

syrjäytymisen riski on suurempi, jos vanhempien koulutustaso on alhainen tai he ovat 

huonompiosaisia (Alalahti ym., 2021). Lisäksi huono-osaisuuden on todettu periytyvän 
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seuraavalle sukupolvelle, mikä itsessään lisää syrjäytymisen riskiä (THL, 2022a). Heikommista 

oloista tulevilla lapsilla ei ole välttämättä mahdollisuuksia myöskään samanlaiseen toimintaan 

ja harrastuksiin kuin korkeatuloisilla, mikä voi myös johtaa myös syrjäytymiseen (Hakovirta & 

Rantalaiho, 2012).  Lasten ja nuorten eriarvoisuus perhetaustan vuoksi on valitettava asia, johon 

on tärkeä puuttua. 

  

Lisäksi oppilaan omalla motivaatiolla on vaikutus opiskelun sujumiseen ja näin ollen myös 

koulutuksellisen syrjäytymisen syntyyn. Oppilaiden oppimisen haluttomuuteen on monia syitä, 

joista osa voi liittyä oppimisvaikeuksiin. Vanhempien tuki on tällaisessa tilanteessa erityisen 

tärkeää, jotta koulun ja kodin yhteistyön on mahdollisimman sujuvaa. Aina vanhempia ei 

kuitenkaan kiinnosta koulutus, jolloin suurin vastuu jää jo valmiiksi kiireiselle opettajalle 

(Linnakangas & Suikkanen, 2004, s.33). Kodin tuella on iso vaikutus sekä positiivisessa että 

negatiivisessa mielessä.  

  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli Miten koulutuksellista syrjäytymistä on mahdollista 

ennaltaehkäistä peruskoulun kontekstissa? Koulutuksellisen syrjäytymisen merkit ovat 

näkyvissä jo alakoulussa (Pölkki, 2001) ja näin ollen aikainen puuttuminen on erityisen tärkeää. 

Koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyyn on olemassa monia tukitoimia.  Oppilaan 

itsesäätelykyky vaikuttaa positiivisesti syrjäytymisen ehkäisyyn.  Oppilaan hallitessa omaa 

toimintaansa ja tekojansa on hänellä myös kokemus oman elämänsä vaikutusmahdollisuuksista. 

Näillä taidoilla on todettu olevan vaikutusta myös koulutukseen sitoutumiseen ja oppimisen 

tasoon. Kun oppilas kokee, että hänellä on merkitystä ja hän kuuluu joukkoon, lisääntyy 

oppilaan motivaatiokin (Lehtonen, 2011). Opettajalla ja vanhemmilla on tärkeä tehtävä tukea 

näitä taitoja, jotta oppilaan kokemusta omasta pätevyydestä saadaan vahvistettua.  

  

Palveluiden ja tukitoimien saatavuudella on iso merkitys. Erilaiset tukitoimet sekä oppilas- ja 

opiskelijahuolto ja muut kunnan ja valtion järjestämät palvelut ovat isossa osassa syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyssä (THL, 2022a). Erityisesti monet oppimisen vaikeuksista ovat toisiinsa 

sidoksissa ja näin ollen onkin tehokasta puuttua tilanteeseen monilla tukitoimilla, jotta tilanne 

saadaan mahdollisimman hyvin hallintaan. Esimerkiksi oppilaan motivaation ja itsetunnon 

tukeminen yhdistettynä oppimisen haasteiden tukitoimiin on toimiva ratkaisu (Holopainen & 

Savolainen, 2009). Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittää toimia, joita 

tulisi toteuttaa oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi (§ 2, 2013). Lisäksi opetussuunnitelmassa 

on määritelty keinoja, joiden avulla oppilashuollon on määrä ylläpitää sekä viedä eteenpäin 



 24 

oppilaan hyvinvointia monella osa-alueella (Opetushallitus, 2014). Valitettavasti nämä 

ennaltaehkäisevät toimet jäävät usein Vilppolan mukaan korjaaviksi ja näin ollen ongelmat ovat 

ehtineet jo pahentumaan (Vilppola, 2007). Näin ollen toimet saattavat jäädä vain 

sananhelinäksi, kun toimien toteuttajia ei ole.  

  

Oppilaiden toimintakyvyn tukemisen on todettu ennaltaehkäisevän syrjäytymistä. 

Toimintakyvyn ollessa hyvä on oppilaalla myös parempi mahdollisuus tiedostaa oman 

toimintansa vaikutuksia sekä käyttää suojamekanismeja tarvittavissa tilanteissa (Pölkki, 2001). 

Myös oppilaan omilla itsesäätelyn ja elämänhallinnan taidoilla on iso merkitys koulutukseen 

sitoutumisessa (Lehtonen, 2011).  Lisäksi oppilaiden ottaminen mukaan koulun toiminnan 

suunnitteluun lisää oppilaan kokemusta omasta pätevyydestään ja itsemääräämisoikeudestaan 

(Lehtonen, 2011). Oppilaiden toimintakyvyn lisäksi koulun toimintakulttuuri ja ympäristö 

voivat vaikuttaa syrjäytymisriskeihin joko positiivisesti tai negatiivisesti (Poikelus ym., 2013, 

s.7; Blomberg 2008; Kaltiala-Heino ym., 2010; Vilppola, 2007).  
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6. Pohdinta  

  
Kandidaatintutkielmani tavoitteena oli tutkia peruskoululaisten syrjäytymisen riskejä ja 

syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Löysin yleisesti syrjäytymisestä kertovaa aineistoa paljon sekä 

uudemmista ja vanhemmista lähteistä ja yleisesti koen onnistuneeni tässä tavoitteessa hyvin. 

Kuitenkin lasten ja nuorten koulutuksellista syrjäytymistä käsittelevää aineistoa oli 

haastavampi löytää ja näin ollen tutkielman aihe mukautui aineiston mukaan. Tutkielma on 

mielestäni onnistunut kokonaisuus sen ollessa ensimmäinen isompi tieteellinen tutkimustyö. 

Jotkin aihealueista jäivät mielestäni hieman pintapuolisiksi, mutta oman aiheeni käsittelyssä 

monen eri osa-alueen selventäminen oli mielestäni tarpeellista ja tuotti eheän kokonaisuuden. 

Aikataulun kanssa oli jonkin verran haasteita ja tämä vaikutti myös omaan 

työskentelymotivaatioon. Olen kuitenkin todella tyytyväinen, että sain kandidaatintutkielman 

valmiiksi.  

  

Tutkielmani lähteet ovat suhteellisen tuoreita, ja uusin lähde onkin tältä vuodelta. Mukana on 

myös muuttamia hiukan vanhempia, mutta relevantteja lähteitä. Iso osa valitsemistani 

aineistoista on kotimaisia. Koen, että kotimaiset lähteet ovat parhaita kuvaamaan Suomen 

tilannetta yleisesti syrjäytymisessä ja siihen liittyvissä asioissa. Olen kuitenkin parhaani 

mukaan ottanut mukaan myös joitain kansainvälisiä julkaisuja.  

 

Tekemäni tutkielma noudatti yleisiä eettisiä periaatteita ja noudatti muun muassa ihmisten 

yksityisyyttä ja kunnioitti tutkittavien ihmisarvoa (Vuori, n.d). Kirjallisuuskatsauksessa eettisiä 

ongelmia ei suoranaisesti voi tulla vastaan, sillä ihmisten kanssa ei olla tekemisissä 

suoranaisesti. Kuitenkin eettisyyttä on syytä tarkastella kriittisesti ja kiinnittää siihen erityisesti 

huomiota pro gradu -tutkielmaa tehdessä. Lisäksi tutkielmaan valitut aineistot tukivat toisiaan 

ja ne on valittu tutkielmaan harkiten. Lähteisiin on viitattu siten, että tutkielmaa lukevat löytävät 

alkuperäisen tiedon helposti ja alkuperäisiä kirjoittajia kunnioittaen. 

 

Koen jatkotutkimuksen tekemisen aiheesta mielenkiintoiseksi. Kiinnostuin tutkimusprosessin 

aikana erityisesti yksilön omien pätevyyskokemusten vaikutuksesta menestykseen sekä tuen 

vaikutuksesta oppilaan syrjäytymisen ehkäisyyn. Erityisesti olen kiinnostunut tutkimaan 

oppilaan omien pätevyyskokemusten vaikutusta ja miten opettajan toiminta vaikuttaa siihen 
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joko negatiivisesti tai positiivisesti. Tähän aiheeseen palaan kuitenkin mahdollisesti pro gradu 

-tutkielmaani tehdessä.  
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