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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkielmani käsittelee peruskoulunsa päättävien erityisnuorten nivelvaihetta peruskoulusta jatko-

opintoihin. Aihetta on tarpeellista tutkia uuden opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden 

suuntaamana. Opetussuunnitelma painottaa aiempaa enemmän opetuksen järjestämistä oppilaan omia 

mielenkiinnonkohteita silmällä pitäen, sekä yleisemmin työelämälähtöisyyttä. Koulutusleikkaukset 

ovat rajoittaneet koulutuspaikkojen määrää samalla, kun nuorisotakuun hengessä jokaiselle 

peruskoulunsa päättävälle tulisi tarjota opiskelupaikka.  

Tutkielmassani kartoitan onnistuneen nivelvaiheen osatekijöitä erityisnuorten vanhempien 

kokemuksiin perustuen. Erityisnuorilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa kehitysvammaisia nuoria. 

Tausta-ajatuksena on tutkielmassa toiminut ideologia, että jokaiselle nuorelle kuuluu yksilölliset 

tuenmuodot sekä jokaiselle on tarjottava hänen tarpeitaan vastaavat palvelut. Olen jakanut 

tutkimusaiheen kolmeen eri osa-alueeseen 1) oppilaiden tutustuttaminen työelämään ja 

jatkokoulutusmahdollisuuksiin 2) perheiden tiedottaminen erilaisista mahdollisuuksista sekä 3) 

perheiden toiveet tulevaisuuden suhteen.  Peilaan näitä kysymyksiä tämän hetken 

opetussuunnitelmaan, koulun tilanteeseen sekä läheisyhteistyöhön. Olen pyrkinyt rakentamaan 

teoriaosaa niin, että muodostuisi mahdollisimman laaja näkemys siitä, minkälaisesta asemasta 

peruskoulunsa päättävä nuori itsensä löytää – aivan aikuistumisensa kynnyksellä. 

Kyseessä on tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty lähettämällä strukturoitu e-kyselylomake 

erityisnuorten vanhemmille. Kyselylomaketta jaettiin ahkerasti eri peruskoulujen erityisopettajien 

välityksellä, mutta aineisto jäi tästä huolimatta kapeaksi (n=13). Tarkasteltaessa saavutettuja tuloksia 

on huomioitava pieni otoskoko. Yleistettäviä tuloksia ei saavutettu. Tosin se on harvoin mahdollista 

tapaustutkimuksella tuotetussa tutkielmassa.   

Kyselyyn vastanneet vanhemmat olivat kuitenkin pääsääntöisesti huolissaan ammatillisten 

koulutuspaikkojen riittävyydestä sekä niiden sijainnista kaukana kotoa. Tiedonkulkuun vanhemmat 

eivät olleet kovin tyytyväisiä, toivottiin keskitetympää tiedonjakelua. Tällä hetkellä myös koettiin, 

että opinto-ohjaaja tai erityisopettaja toteutti omalla ajallaan jatko-opinnoista tiedottamisen. Ajatus 

mahdollisesta yhteyshenkilöstä, jonka puoleen kääntyä nuoren jatko-opintoja, työllistymistä ja 

työttömyyttä koskevien kysymysten kanssa, koettiin tärkeäksi. Tutkielman tuloksista näkyy selvästi 

se, että vanhemmat ja perheet toivovat ammatillisia koulutusmahdollisuuksia myös lähemmäs 

perheitä ja niin, että nuori voisi jatkaa opintoja kotoa käsin.  

Avainsanat: Nivelvaihe, yhteistyö, itsenäistyminen, aikuisuus, opetussuunnitelma 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opetussuunnitelma 2014 nostaa entistä vahvemmin esiin ajatuksen aktiivisesta 

kansalaisuudesta, itseohjautuvasta oppilaasta sekä henkilökohtaisten valintojen tärkeydestä. 

Osallisuuden käsite kattaa monia näkökulmia ja se on käsitteenä hyvin monitieteellinen. Tässä 

se kuitenkin valikoitui tutkimusteemakseni osana erityispedagogiikan aineopintoja.  Taustalla 

vaikuttaa oma kiinnostukseni yksilöiden yhtäläisien osallisuusmahdollisuuksien takaamiseen 

sekä jokaisen oppilaan oman opintopolun löytämiseen. Yhdessä Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiön kanssa aloimme tältä pohjalta suunnitella sopivaa tutkimusaihetta. Molempien 

intressit huomioiden lähdimme rajaamaan tutkimusaihetta siirtymävaiheeseen, peruskoulun ja 

jatko-opintojen välillä.  

Laki suomalaisten perusoikeuksista (1999/731 6§) määrittää jokaisen kansalaisen 

yhdenvertaiseksi. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, ettei ketään sovi asettaa eriävään asemaan 

esimerkiksi terveydentilan, vammaisuuden tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Kehitysvammalakia on myös päivitetty vuoden 2016 kesällä vastaamaan paremmin 

kansainvälisiä YK:n Vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteita 

(Perustuslaki 1977/519 6§). Lakiin on muun muassa tehty säännökset itsemääräämisoikeuden 

vahvistamisesta, itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä rajoitustoimenpiteiden 

vähentämisestä. Lainsäädäntö tarjoaa vahvan pohjan osallisuudelle. Ympäröivän yhteiskunnan 

muuttuessa myös peruskoulun on aika muuttua, ja päivittää omia toimintatapojaan saattaessaan 

oppilaat kohti seuraavaa etappia. (Perustuslaki 1977/519.) Kehitysvammaiset nuoret luovat 

osan erityisen tuen piiriin kuuluvien nuorten näkökulmasta. Ohjauksen tarve on yksilöllinen, ja 

jokaiselle on mahdollistettava omista ominaisuuksista riippumaton tuki ja tieto jatko-opintojen 

siirtymisen suhteen. 
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Tutkielmani otos käsittää joukon kehitysvammaisten nuorten vanhempia. Kehitysvammaisten 

tukiliiton kotisivuilla kirjoitetaan, että kehitysvammalla tarkoitetaan vammaa, joka ilmenee 

ymmärtämis- ja käsityskyvyssä. Kehitysvammaisuus ilmenee ennen 18 ikävuotta, ja sen syyt 

voivat olla moninaiset. Esimerkiksi syitä voivat olla jotkin ennen syntymää edeltävistä 

seikoista, synnytyksen yhteydessä sattuneista tapahtumista, lapsuusiän sairauksista tai 

tapaturmista. Osaa syistä ei myöskään koskaan selvitetä. Tärkeää on kuitenkin tehdä ero 

sairauteen, kyse ei nimittäin ole siitä vaan. Ympärillämme oleva yhteiskunta määrittää paljolti 

sen, paljonko tästä vammasta on haittaa yksilölle. (Kehitysvammaisten tukiliitto.) Tutkielmassa 

pyrin kartoittamaan näitä yksilölliseen elämään vaikuttavia tekijöitä tasa-arvoisen, 

yhdenvertaisen yhteiskunnan näkökulmasta.  

Erityispedagogisen tutkimuksen kentältä tämä tutkielma löytää oman paikkansa kodin ja 

koulun yhteistyön sekä yksilöllisen tuen tarjonnan risteyksestä. Aiheen ajankohtaisuutta 

perustelen sekä opetussuunnitelman luomien puitteiden, että aiempaa avoimemman ja tasa-

arvoisemman yhteiskunnan näkökulmasta. Mehtäläinen ja Taipale (2006, 112) kirjoittavat, mitä 

laajempi tuen tarve kehitysvammaisella yksilöllä on, sitä kauemmas hänen 

itsemääräämisoikeutensa saattaa livetä. Tässä vaiheessa tarvitaan valveutunutta, yksilön 

tarpeille herkistyneitä läheisiä. Tämän puolesta voidaan todeta, että erityislapset ja -nuoret 

saattavat olla keskivertoa pidempään sidoksissa omiin vanhempiinsa ja huoltajiinsa.  Kodin ja 

koulun yhteistyöllä on näin ollen merkittävä painoarvo onnistuneessa opintopolussa, minkä 

puolesta on perusteltua tutkia nimenomaan erityisnuorten vanhempien näkökulmaa. Mitkä 

tekijät vaikuttavat heidän ja heidän perheensä kokemukseen onnistuneesta nivelvaiheesta?   

Tarkoituksenani on siis selvittää nivelvaiheen onnistumisen osatekijöitä. Lähestyn aihetta 

neljästä eri näkökulmasta -- nivelvaiheen onnistuminen, peruskoulun jälkeinen opiskelu, 

aikuistuminen ja itsenäistyminen sekä läheisyhteistyö, vertaistuki ja tiedonsaanti. 

Teoriakatsauksessa pyrin avaamaan näitä käsitteitä aiemman tutkimuksen ja teorian valossa. 

Aineostoa olen kerännyt kyselylomakkeella, jonka analyysiin on hyödynnetty sekä 

kvalitatiivista sisällönanalyysiä, että kvantitatiivisia frekvenssijakaumia ja 

korrelaatiokertoimia. Tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on kartoittaa niitä toimia, joiden 

kautta ulkopuoliset parantaa kehitysvammaisten nuorten mahdollisuuksia siirtyä peruskoulun 

jälkeen suoraan jatko-opintoihin. Tarkoituksena on myös laajentaa käsitystä, minkälaisia 

tunteita perheet käsittelevät tuon nivelvaiheen kynnyksellä.  

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MITÄ MERKITYSTÄ NIVELVAIHEEN ONNISTUMISELLA ON? 

 

2.1 Mikä nivelvaihe? 

 

 

Nivelvaiheesta puhuttaessa tulee usein mieleen siirtyminen päiväkodista esikouluun, 

esikoulusta ensimmäiselle luokalle tai mahdollisesta alakoulusta yläkouluun. Suomessa ollaan 

hiljalleen siirtymässä yhtenäiskoulujärjestelmään, ja viime vuosina yhtenäisten peruskoulujen 

määrä on huomattavasti lisääntynyt. Näin ollen on entistä todennäköisempää, että oppilaan 

oppimisympäristö kokee suuria muutoksia vain päiväkodista esikouluun siirtyessä ja tämän 

jälkeen peruskoulun päättyessä. Peruskoulun päättymistä seuraavaa nivelvaihe tuo suuria 

muutoksia nuoren ja hänen perheensä elämään, kun tiet entisistä ystävistä, opettajista ja tutuista 

rakennuksista erkaantuvat.  

Toisaalta erityisoppilaiden kohdalla nivelvaiheita ja siirtymiä oppilaitoksesta toiseen saattaa 

olla useampiakin. Jahnukainen huomauttaa artikkelissaan (2003) erilaisista siirroista 

yleisopetuksesta erityisopetukseen, erityisopetuksesta sairaalakouluun ja mahdollisesti takaisin 

yleisopetukseen. Minkälaisesta siirrosta tahansa onkaan kyse, on tässä huomioitava sekä 

fyysisen tilan että sosiaalisten rakenteiden muutokset. Yleiseen koulukulttuuriin liittyvät 

muutokset saattavat aiheuttaa paljonkin hämmennystä. (Jahnukainen 2003, 256.)  

Kuten Kehitysvammaisten tukiliiton kotisivuilta selviää, uusien asioiden oppiminen sekä 

käsitteellisyys tuottavat kehitysvammaisille ihmisille vaikeuksia enemmän kuin vertaisilleen. 

Toisaalta heille monet asiat on täysin mahdollista omaksua yhtäläisesti kuin kenen tahansa. 
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Koivikko ja Autti-Rämö (2006, 1907) kirjoittavat kehitysvammaisuuden olevan ennemminkin 

yleisen selviytymisen vaikeutta. Tämän kaltainen ajattelu tuntuu vähentyneen kuluneen 10 

vuoden aikana. Kuten Kehitysvammaisten tukiliiton sivuilla ilmoitetaan: älykkyys on vain osa 

ihmisen persoonallisuutta. Persoonallisuuteen vaikuttavat hänen yksilölliset kokemuksensa, 

suhtautumisensa elämään, elinympäristö, vaikutteet, mielenkiinnonkohteet. Tukea, ohjausta ja 

räätälöityjä palveluita ei kuitenkaan sovi unohtaa.  

Työ- ja hyvinvointilaitoksen verkkojulkaisu Nuoren nivelvaiheet (2015) tuo ilmi, ettei 

nivelvaiheen käsite liity ainoastaan kouluympäristöön. Aikuisuuden lähestyessä monet asiat 

muuttuvat. Nuori saa vuosien saatossa oikeuksia, jotka tuovat mukanaan myös erinäisiä 

velvollisuuksia. Vammaispalveluiden käsikirja painottaa, että perheen on syytä hyvissä ajoin 

varautua kehitysvammaisen nuoren palveluiden muutokseen.  Esimerkiksi, kun nuori täyttää 

16-vuotta, lapsuuden ja varhaisnuoruuden etuudet katkeavat, Kelan etuuksia pitää hakea 

uudelleen. Sairaalapalveluissa hän siirtyy tässä iässä aikuisten osastolle saamaan hoitoa, 

sairausvakuutuskortin myötä hänet on vakuutettu vanhuuden, työttömyyden sekä 

työkyvyttömyyden varalta. Nuori voi tämän ohella saada kuntoutusrahaa tai ammatillista 

kuntoutusta. 17-vuotiaana puolestaan oppivelvollisuus päättyy, kuten myös lapsilisän 

saaminen. (THL 2015.) Tässä tutkielmassa keskityn kuitenkin rajaamaan nivelvaiheen 

kouluympäristöön, ja tarkastelen siirtymää peruskoulusta jatkokoulutukseen. Aineistoa 

kerätessä ei olla tehty erottelua oppilaiden siirtymähistorian tai koulutaustan perusteella. 

Kehitysvammaisten nuorten kohdalla on kuitenkin syytä painottaa, että onnistunut nivelvaihe 

edellyttää useamman vuoden pohjatyötä. Kahden viikon perehdytysaika ennen yhteishakua ei 

ole riittävä aika valita sopivaa jatkokoulutuspaikkaa.  

Vammaisfoorumi (2014) on valmistellut hallitukselle esityksen oppivelvollisuuslaiksi ja 

eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Tämä käsittää esimerkiksi vammaisten nuorten 

ohjauksen nivelvaiheessa jäävän usein puutteelliseksi.  Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, 

että opinto-ohjaajalla ei ole kokemusta tai tietoa tarjota erilaisia vaihtoehtoja. Toisaalta 

palveluverkko saattaa pettää muiltakin osin tässä kohdassa, nivelvaiheen onnistumiseen 

mainitaan vaikuttavan myös sosiaalinen tilanne, nuorten saama tai saamatta jäänyt tuki kotona. 

Toisaalta opinto-ohjaajalta tuleva ohjaus saattaa olla hyvinkin puutteellista, uravalinnat voidaan 

ajautua tekemään perinteisesti kehitysvammaisille soveltuviksi ajateltujen ammattien valossa. 

Aiempaa enemmän olisi syytä keskittyä siihen, että vammaisilla nuorilla olisi myös 

yhdenvertainen mahdollisuus saada opinto-ohjausta tulevalle uralleen. He saattavat tarvita 

myös keskivertoa enemmän kannustusta. Ennen rajoitteita olisi keskityttävä kehitysvammaisen 
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nuoren mielenkiinnon kohteisiin sekä hänen motivaatioonsa suorittaa ammattitutkinto. 

Vammaisfoorumin mukaan olisi syytä myös kartoittaa muita vaihtoehtoja kuin suoraan 

erityiskoulu. Vaikka monessa tapauksessa erityiskoulu saattaa olla toimivin ratkaisu. 

(Vammaisfoorumi 2014.) 

Jokaisella peruskoulun päättävällä on nuorisotakuun mukaisesti osoitettava 

jatkokoulutuspaikka. Tämä on mahdollista lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, 

oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai jollain muulla tavalla 

(nuorisotakuu.fi). Julkisessa keskustelussa painaa jatkuva huoli pitkäaikaistyöttömyydestä ja 

nuorten syrjäytymisestä. Ollikainen (2014, 65) kirjoittaa artikkelissaan jopa kriittiseen sävyyn 

nuorisotakuun toimivuudesta ”maailmaa syleilevänä hankkeena”, jonka päälle on liimattu 

iskulauseita. Samalla linjalla ovat myös Ahonen-Walker ja Pietikäinen (2014, 69), joiden 

mukaan nuorisotakuu keskittyy käytännössä niiden nuorten koulutus- ja työelämäosallisuuden 

vahvistamiseen, jotka kulkevat niin sanottua perinteistä polkua. Toiminta jättää vähälle 

huomiolle kuntoutuksellisia palveluita ja elämänhallinnallisia taitojen kehittymistä vaativat 

nuoret. Nuorisotakuu saattaisi onnistuessaan olla eittämättä hyvät mahdollisuudet torjua 

syrjäytymistä, mutta periaatteellinen takuu ei riitä. Keskittämiseen painottava politiikka vie 

koulutuspaikat ja työpaikat kaupunkeihin ja etäisyydet muuttuvat entistä 

hallitsemattomammiksi.  

Nuorisotakuu on tästä huolimatta tasa-arvon edesauttaja ja eteenpäin viejä. Koulutuspaikka 

peruskoulun jälkeen on nuorelle tärkeä, sillä se mahdollistaa sen, että nuori pysyy kiinteänä 

osana yhteiskuntaa ja yksilötasolla nuorella on jokin asia mihin panostaa ja minkä eteen 

ponnistella. Kun koulun käymisen mahdollistava tuki on suunniteltu oikein, koulutus 

mahdollistaa myös onnistumisen tunteet, jotka ovat avainasemassa terveen itseluottamuksen ja 

itsetunnon syntymiseen. Mänty (2006) kirjoittaa artikkelissaan koulutuksen moniulotteisista 

vaikutuksista. Koulutus ei ainoastaan lisää tietoa ja ammattitaitoa vaan se liittyy myös 

yhteiskunnalliseen asemaan, henkilökohtaiseen elämäntyylin kuten elämäntapavalintoihin, 

terveyden ja sitä edistävien arvovalintojen tekemiseen, tekniikan hyödyntämiseen, sekä kykyyn 

käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja hyväkseen.  (Mänty 2006, 71.) 

Peruskoulunsa päättävä nuori saattaa usein olla epävarma omien mahdollisuuksiensa, 

toiveidensa ja mielenkiinnonkohteidensa suhteen. Lukion ja ammattikoulun tarjoama kolme 

lisävuotta ovat monelle merkityksellisiä, kun aletaan pohtia, mitä isona todella haluakaan tehdä. 

Lukiolaki 29§ määrää, että jokaisella oppilaalla on vamman tai muun erityisen tuen tarpeen 
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edellyttäessä oikeus tarvittaviin avustajapalveluihin, muihin opetuspalveluihin ja 

opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin (1998/629). Sama tilanne toistuu 

ammattikoulun suhteen. Huhtala ja Lilja (2008) kirjoittavat, että erilaisia koulutusvaihtoehtoja 

ja opintopolkuja suunniteltaessa peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen ohjaus on erityisen 

tärkeää. Tämä vaihe on oppilaankin kannalta kriittinen, sillä hänen on mahdollista havahtua 

omaan tulevaisuuteensa juuri tässä vaiheessa. (Huhtala &Lilja 2008, 10.) Martin (2016, 47) 

huomauttaa, ettei kukaan meistä elä omaa elämäänsä vain oman itsemääräämisensä puitteissa 

eikä kukaan myöskään kykene saavuttamaan kaikkia tavoitteitaan vain omalla toiminnallaan. 

Näihin asioihin tarvitaan vuorovaikutteista toimijuutta. 

Aktiivinen kansalaisuus sekä elinikäinen oppiminen ovat jokaisen meistä etuoikeus ja taakka – 

kuinka asian milloinkin haluaa ajatella. Jotta nämä mahdollistuvat, ei perusopetus yksin riitä. 

Monissa meistä yhteiskunnallinen vaikuttaja herää vasta aikuisella iällä, harvoin peruskoulussa. 

Tuolloin saattaa olla vielä vaikea vaatia itselleen kaikkia palveluita, joihin on oikeutettu. 

Toisaalta koulutus- ja työpaikat tarjoavat myös suojan ja vertaistuen. On myös tärkeää, että 

nuori kokee pystyvänsä itse vaikuttamaan turvallisesti omaan tulevaisuuteensa.  

Jahnukainen (2003) kirjoittaa, että erityisnuorten henkilökohtaista opetuksen järjestämistä 

koskevaa suunnitelmaa valmisteltaessa on yleensä käytäntönä tehdä myös erityinen 

siirtymäsuunnitelma. Tämä siirtymäsuunnitelma toteutetaan osana HOJKS:a tukihenkilön 

toimesta. Tämä tukihenkilö voi olla opettaja, kuraattori tai opinto-ohjaaja, mutta suunnitelman 

toteutukseen osallistuu suurempi työryhmä. Suunnitelmasta on tarkoitus tulla kattava, 

tavoitteellinen kokonaisuus. Onnistuneen suunnitelman tekoon on sisällytettävä myös 

vanhempien ja oppilaan oma panos, ja lopputuloksen on oltava yhteistyön tulos. (Jahnukainen 

2003, 257.)  Eriksson (2008, 87) tuo myös omassa kirjoituksessaan esiin, että lisääntynyt 

sosiaalinen vuorovaikutus saattaa lisätä henkistä hyvinvointia, mutta tämä ei väistämättä 

tarkoita lisääntynyttä itsemääräämisoikeutta. Mikäli erityisnuori keskustelee omista 

peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksistaan aikuisten kanssa, saattaa hänen henkinen 

hyvinvointinsa lisääntyä sosiaalisesta kontaktista, mutta samalla hänelle saattaa tulla tunne, että 

häntä ohjaillaan tiettyyn valinnan tekoon tai hänelle suositellaan tiettyä mahdollisuutta muita 

parempana. 

Martin (2016) kuvaa autonomian ja itsemääräämisen käsitteiden tarkoittavan oppilaan 

mahdollisuutta ja kykyä määrätä omaa toimintaansa ja tehdä itseään koskevia päätöksiä. Tämä 

mahdollistaa yksilön tunteiden, ajatusten, kokemusten ilmaisun, oman elämän jäsentämisen, 
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elämänkulun ohjailun sekä yleisemmin vapauden valita. Huhtala ja Lilja (2008) esittävät tämän 

vapauden varjopuolen. Peruskoulun päättävä löytää itsensä suurten päätösten edestä, hän voi 

tuolloin itse vaikuttaa oman elämänsä kulkuun valitsemalla sopivimman 

jatkokoulutusvaihtoehdon tai vaihtoehtoisesti jättää valitsematta. Koulutuksen keskeytystään ei 

ole mahdotonta tässä nivelvaiheessa, sillä oppivelvollisuus lähenee loppuaan. (Huhtala &Lilja 

2008, 10; Martin 2016, 57.) 

 

 

2.2 Läheisyhteistyö ja vertaistuki 

 

 

Käytän läheisyhteistyön termiä kuvaamaan erityisnuoren lähipiiriin kuuluvia ihmisiä ja 

ammattilaisten heidän kanssaan toteuttamaa yhteistyötä.  Tammisto ja Marjamäki (2016) 

kirjoittavat, että erityisnuoren hyvän elämän perusedellytyksenä on läheisten ihmisten ja 

työntekijöiden laadukas yhteistyö ja onnistunut vuorovaikutus. Kohtaamisessa tärkeää ovat 

tilanneherkkyys ja pysähtyminen tilanteeseen. (Tammisto & Marjamäki 2016, 7.)  

Määttä ja Rantala (2016) kuvaavat lapsen kasvuympäristön tärkeimmäksi osatekijäksi kodin. 

Tärkeiksi elementeiksi he listaavat sisarusten ja vanhempien hyvinvoinnin, vanhempien 

parisuhteen laadun, vanhemmuuden, perheen läheisten roolin, riittävän toimeentulon sekä 

ympäristön. Tällä hetkellä lapsiperheiden arki on monestakin syystä haasteellista erilaisin 

arkeen liitettävien huolien myötä. (Määttä &Rantala 2016, 86.) Yhteiskunnassa lapsiperheiden 

arkea varjostaa erityisesti yleinen epävakaus ja -varmuus. Esimerkiksi laaja työttömyys ja sen 

uhka luovat huolta taloustilanteeseen, joka puolestaan saattaa vaikuttaa yleiseen vireyteen.  

Määttä ja Rantala pianottavat (2016), että lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy useita tekijöitä. 

Hyvinvointi nähdään koostuvan asumisesta, toimeentulosta, perhesuhteista sekä ulkoisista 

vuorovaikutussuhteista. Yksilökohtaisesti tämä tarkoittaa sopivaa arjenrytmiä, levolle ja 

rentoutumiselle on annettava oma aikansa. Toisaalta ruokailu, liikunta, sosiaalisuus ja oman 

kehon kuuntelu ovat myös tärkeitä. Lapset ja nuoret vaativat toimivan kokonaisuuden 

aikaansaamiseksi tukea ja kannustusta myös aikuisilta. (Määttä & Rantala 2016, 29.) Lapsen 

on toisinaan vaikea määritellä omaa jaksamistaan, kuinka löytää oikeanlainen balanssi koulun, 

vapaa-ajan ja mahdollisten harrastusten suhteen? Tällä hetkellä julkiseen keskusteluun nousee 
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tasaisin väliajoin uusia tutkimuksia lasten harrastuksiin kuluttamasta ajasta. Ovatko 

harrastukset oikea ajanviettotapa vai tulisiko perheiden viettää arki-illat yhdessä? 

Osana toimivaa yhteistyötä nähdään avoin ja kannustava ilmapiiri. Osatekijöinä tässä on matala 

kynnys huoltajien ottaa yhteyttä kouluun ja opettajiin, ja toisaalta opettaja voi olla 

pienemmissäkin asioissa yhteydessä huoltajiin. Esimerkiksi jatkuvan arvioinnin periaate 

edellyttää opettajaa pitämään yhteyttä koteihin läpi lukuvuoden eivätkä yhteydenotot rajoitu 

Wilma-ilmoituksiin tai kasvatuskeskusteluihin. Jokaiselle perheelle on löydettävä yksilöllinen 

tapa pitää yhteyttä, ja vanhempia on suotavaa myös kannustaa aktiivisuuteen huomioiden 

jokaisen perheen taustat ja erilaiset lähtökohdat.  

Grant (2011) on tutkimuksessaan havainnut, että monet vanhemmat saattavat olla harmissaan, 

koska joutuvat odottamaan tiedonsaantia pitkäänkin. Hän mainitsee, että vanhemmat ovat 

kokeneet, etteivät opettajat ole yhteydessä kuin todella isoissa asioissa. Sähköisen 

yhteydenpidon on toivottu lisäävän välitöntä yhteydenpitoa ja mahdollistavan nopeampaa 

asioiden käsittelyä. (Grant 2011, 296.) Riittävä yhteydenpito saattaa monitahoisuudessaan olla 

hankalasti yleistettävissä– toiset perheet kaipaavat jatkuvampaa tiedottamista, kun taas toiset 

kokevat jatkuvat yhteydenotot jopa painostavina omassa hektisessä arjessaan. Tämän vuoksi 

tarvitaan räätälöityä yhteydenpitoa perheisiin ja huoltajiin.  

Lisääntyneen yhteydenpidon muotona myös erilaisten henkilökohtaisten tavoitteiden 

laatiminen on tämän päivän koulussa suuressa painoarvossa. Jokaisen oppilaan tulee seurata 

omaa oppimistaan, toteuttaa itsearviointeja ja pohtia omaa kehitystään suhteessa aiemmin 

luotuihin tavoitteisiin. Erityisopetuksen puolella tämä ei ole varsinaisesti uusi asia. 2010-

luvulla on painotettu pedagogisia suunnitelmia ja henkilökohtaisia opetusjärjestelyjä. Näiden 

suunnitelmien päätarkoitus on lisätä oppilaan onnistuneiden koulupäivien määrää (Rönty & 

Rönty 2012, 75). Suunnitelmien ja arviointien laadinnassa pyritään kartoittamaan oppilaan 

vahvuudet sekä yksilölliset tavoitteet, joiden eteen työskennellään. Näiden avulla 

mahdollistetaan onnistumisen kokemukset, oppiminen, ja minäpystyvyyden tunteet. 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys on kasvanut viimeisten vuosien aikana.  Huoltajat 

ovat omien lastensa asiantuntijoita, joten heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan on tärkeä 

kuunnella läpi oppipolun. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten ympärillä toimii jatkuvasti 

useita aikuisia toimien eri asiantuntijatehtävissä.  Määttä ja Rantala (2016) käyttävät 

ekokulttuurisen kehitysympäristön termiä puhuessaan vanhempien ja ammattilaisten yhteistyön 

kentästä, kodista, päivähoidosta ja koulusta. Tähän nivoutuvat niin arjen tilanteet, 
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vuorovaikutus eri toimijoiden välillä niin haasteineen kuin onnistumisineen. Lapsi ja nuori itse 

sukkuloi taitavasti näiden eri pelikentän osien välillä ilman, että välttämättä huomaa itse eroa 

näissä. Koulusta lähdetään harrastuksiin, josta palataan kotiin. Viikonloput vietetään 

isovanhemmilla ja ystävien kanssa. Julkiset palvelut, joissa lapset ja nuoret ovat osallisena, 

noudattavat kaavamaista, ennalta säädettyä muotoa. Tämä on kirjattuna erilaisiin asetuksiin ja 

lakeihin. Yhteistyön muodot kuitenkin vaihtelevat palvelun tarjoajan myötä, sillä tapa toteuttaa 

yhteystyötä on lopulta kiinni henkilökemiasta ja yksilöiden tavasta toimia. (Määttä & Rantala 

2016,181.) Myös kuntapalveluiden välillä on merkittäviä eroja. Toiset kunnat perustavat 

palvelunsa kilpailuttamiseen, halvimpien mahdollisten palvelujen tuottamiseen ja toiset kunnat 

ovat valmiimpia kehittämään palveluita yhteistyössä ennemmin laadulla kuin hinnalla 

kilpailevien toimijoiden kanssa.  

Lämsä (2013) kuvaa kasvatuskumppanuuden käsitettä vanhempien ja ammattikasvattajien 

vuoropuheluksi, dialogiksi. Siinä missä kasvatusyhteistyö on ollut rinnakkain toimimista, 

kasvatuskumppanuudessa siirrytään yhdessä toimimiseen. Jaetun asiantuntijuuden kautta 

pyritään ratkaisukeskeisyyteen. Vanhempien osallisuutta ja kuulemista painotetaan entisestään. 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on koostanut artikkelin, jossa käsitellään vanhempien ja 

ammattilaisten välistä dialogia. Dialogisuuden perustana pidetään keskustelua, asiakkaan 

kuuntelua. Ammattilainen tekee asiakkaansa äänen kuuluvaksi. Käytännössä artikkelissa 

kerrotaan asiakaspalvelun dialogisuuden perustuvan kunnioitukselle, kiinnostukselle ja 

myötätunnolle. Ammattilainen tiedostaa, ettei pysty tietämään asiakkaan puolesta tämän 

tarpeita ja toiveita. Tilanteet myös muuttuvat jatkuvasti ja se, että lapsen tai nuoren kanssa 

ollaan saavutettu tietty piste, ei tarkoita, etteikö tämä olisi muuttunut edelliseltä 

tapaamiskerralta. Ammattilaisen tehtävänä on myös antaa asiakkaan tarvitsemaa tukea. 

Lähtökohtaisesti ammattilaiseen otetaan yhteyttä, koska henkilö ei ole muutoin saanut tarpeeksi 

tietoa tai apua kaipaamaansa asiaan.  (Lämsä 2013, 51; THL 2016.)  

Kehitysvammaisten nuorten ympärillä on jatkuvasti useita aikuisia eri asiantuntijatehtävissä. 

Palveluverkoston toiminnan avain on dialogisuus, toisten osapuolien kuuntelu ja 

yhteistoiminta. Toisaalta kehitysvammaisen nuoren perhe saattaa elää keskivertoa hektisempää 

arkea, minkä vuoksi erilaisiin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin osallistuminen saatetaan 

kokea työlääksi. Tämän vuoksi olisi oleellista pohtia, mitä palveluita ja kanavia voitaisiin 

hyödyntää myös etänä.   
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Mazza (2013) painottaa opettajien ja muun koulun henkilökunnan peiliin katsomista. Heidän 

on kysyttävä itseltään, ovatko todella valmiita sitoutumaan kasvatuskumppanuuteen perheiden 

ja vanhempien kanssa. Tämä edellyttää kouluilta avoimia ovia ja vanhempien todellista 

kutsumista osaksi koulun arkea. Tämä mahdollistuu vain aidosti avoimella yhteistyöllä ja 

ilmapiirillä. (Mazza 2013.) Vanhempien ja eri alojen ammattilaisten yhteistyön pääpiirteinä 

voidaan pitää esimerkiksi tiedon ja vastuun jakamista, koko perheen hyvinvoinnin edistämistä, 

perheen asiantuntijuuden kunnioittamista sekä vanhempien mielipiteen kuuntelua. 

Tämänkaltainen perhelähtöinen lähestymistapa on erittäin oleellinen kehitysvammaisten 

nuorten tilanteita analysoitaessa ja tulevaisuutta mietittäessä.  

Nuoruus on monella tavalla itsenäistymisen aikaa, kun nuori ryhtyy tekemään omavaltaisempia 

päätöksiä ja hän alkaa ottaa myös enemmän vastuuta. Tärkeää on kuitenkin, ettei kukaan nuori 

koe, että hänestä halutaan päästä eroon ja tämän takia lähetetä kauas kouluun, hankkimaan 

koulutusta, jonka tarkoituksesta hänellä ei ole mahdollisesti edes tietoa. Martin (2016) haluaa 

muistuttaa, että vammaiset nuoret kokevat aikuistumiseen liittyvät kysymykset ja 

tavoitteenasettelun samalla tavoin kuin kuka tahansa nuori. Elämäntavoitteet eivät rajoitu vain 

yhdelle elämänosa-alueelle vaan ne käsittävät sekä sosiaalisiin suhteisiin, minäpystyvyyden 

kehittymiseen, työelämään, muiden auttamiseen ja omaan perheeseen liittyviä tavoitteita. Tämä 

edellyttää kuitenkin, että ympäristön on tuettava nuorta tässä kehityksessä. (Martin 2016, 59-

60.) Vehmas kirjoittaa (2010), että kaikkia ihmisiä yhdistää tarve työhön, harrastuksiin ja 

läheisiin ihmissuhteisiin. Toisaalta hän huomauttaa, että vaikka yhteiskunnan eri 

palvelujärjestelmien tehtävänä on auttaa kansalaisia, ne ovat usein jopa työllistäviä, byrokratian 

portaita. (Vehmas 2010, 7.) On kuitenkin huomioitava, että kehitysvammainen nuori on 

riippuvainen huoltajiensa tuesta verrattain pitkää.   

Tammisto ja Marjamäki (2016) kirjoittavat, että perheen ja ammattilaisten tehtävänä on 

mahdollistaa jokaiselle erityisnuorelle omannäköinen elämä ja tulevaisuus. Heidän tehtävänään 

ei ole tehdä päätöksiä nuoren puolesta. Elämänmuutokset edellyttävät sopeutumista ja 

molemminpuolista herkkyyttä. (Tammisto &Marjamäki 2016, 9.) Tutkielmani kannalta tämä 

on tärkeä huomio. Vaikka nuoren itse tulee saada vaikuttaa oman elämänsä suuntaan, tarvitsee 

hän ympärilleen kannustavia aikuisia. Vanhemmat, jotka auttavat tekemään valinnoista 

mahdollisia. Tärkeää on, että päätöksentekoa johtavat nuoren omat kiinnostuksen kohteet, 

eivätkä ulkopuolisten oikeiksi kokemat valinnat.  
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Ikonen, Rönty ja Linnilä kuvaavat artikkelissaan (2003) moniammatillisen yhteistyön keskeisiä 

tunnusmerkkejä. Toiminta lähtee liikkeelle perheen ja koulun opettajien yhteisestä opetuksen 

suunnittelusta ja tämän toteutuksesta tasavertaisina osapuolina. Oppilaan osaamistavoitteita 

laadittaessa ja suunniteltaessa otetaan huomioon kaikki hänen toimintaympäristönsä, kodin, 

koulun ja vapaa-ajan toiminnat yhdistelemällä. Yhdessä tehdään päätökset myös tarvittavan 

tuen määrästä ja erilaisista tukimuodoista. Kuntoutukseen, sen suunnitteluun ja järjestämiseen 

osallistuvat eri tieteenalojen asiantuntijat. Toimintasuunnitelmaa niin kuntoutuksen kuin 

opetuksen järjestämiseen ei laadita hätiköiden, vaan tälle annetaan aikaa ja suunnitelmaa ollaan 

valmiita päivittämään tilanteen muuttuen. Tärkeimpänä voidaan pitää yhteistä sitoutumista 

ongelmanratkaisuun ja vastuun kantamiseen. (Ikonen ym. 2003, 288.) 

Tonttila (2006) on jakanut mahdolliset tukitoimet kolmelle eri sektorille. Ensimmäisenä hän 

mainitsee henkisen tuen antamisen. Tällä tarkoitetaan avointa vuorovaikutussuhdetta, jossa 

molemmat osapuolet pyrkivät edistämään yhteistä toimijuutta lapsen etujen puolesta. Tuen 

antaminen pohjautuu ilmaistuihin tarpeisiin ja esitettyihin toiveisiin. Toiseksi, tiedollisella 

tuella hän viittaa kokemusten ja asiantuntijuuden jakamiseen. Vanhemmat kaipaavat usein 

vinkkejä ja neuvoja siitä, kuinka lapsen ja nuoren kehitystä parhaiten edesautetaan myös 

kotioloissa. Kolmantena on konkreettinen tuki, joka myös liittyy voimakkaasti tarvittujen 

tuenmuotoihin. Varhaiskasvatus ja perusopetus ottavat myös omalta osaltaan roolin lapsen 

kuntoutuksesta ja kasvatuksesta, mikäli nämä toimenpiteet eivät riitä siirrytään yhä 

moniammatillisempaan yhteistyöhön. (Tonttila 2006,184) 

Perusopetuksen kulmakivet ovat yhdenvertaisuus, koulutuksen tasa-arvo sekä muut 

yhteiskunnalliset arvot, jotka vahvistavat yksilön osallisuuden toteutumista yhteiskunnassa 

(Oja 2012, 37). On tärkeää, että sekä koti että koulu ovat edistämässä tämän ideologian 

toteutumista erityisnuorten elämässä. Opettajan työtehtäviin liittyy entistä vankemmin 

yhteydenpito koteihin, mutta kuinka toteuttaa tämä työllistämättä koteja? Nivelvaiheen 

onnistumisen kannalta tärkeää on keskustella yhdessä nuoren tavoitteista sekä pohtia 

mahdollisia keinoja saavuttaa nämä tavoitteet. Nuoruus on ajanjaksona herkkää aikaa. Nuori 

käy läpi monia aikuistumiseen liittyviä vaiheita, jotka vaativat pysähtymistä ja rehellistä 

keskustelua monien osapuolten välille.   
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3 MISTÄ PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄ ITSENSÄ LÖYTÄÄ? 

 

 

3.1 Tämän päivän peruskoulu – mitä se tarjoaa oppilailleen? 

 

 

Koulutuksen perusedellytyksenä pidetään tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan 

kunnioittamista ja edistämistä. Uudenlaista toimintakulttuuria rakennetaan pitämällä näitä 

arvoja kehityksen lähtökohtana. Ikonen ja Krogerius (2003) kirjoittavat omassa artikkelissaan 

toimintakulttuurin muutokseen liittyvistä seikoista. He tuovat esiin tavoitteen esteettömän 

yhteiskunnan rakentamisen, ympäristön jossa jokaisella on mahdollisuus täysipainoiseen 

elämään. Arvot ovat peruselementti tämänkaltaisessa pohdinnassa. Mitkä arvot suuntaavat 

julkista keskustelua, mikä on meidän yhteinen visiomme? Visioksi ymmärretään tahtotila, joka 

vie meitä mukanaan kohti tulevaisuutta. Tämä sisältää käsitykset ideaalista ympäristöstä 

opiskella, minkälaisia sisältöjä opiskelemme ja minkälaisia persoonia itse olemme (Ikonen & 

Krogerius 2013, 43.) Vaikka viittaamani lähde on jo 15 vuoden takaa, ei esteetön yhteiskunta 

ole vielä täyttänyt tavoitteitaan. Uuden opetussuunnitelman myötä toimintakulttuurin painotus 

on keskittynyt tavoittelemaan oppilaiden aktiivinen kansalaisuutta, kriittisen ajattelun taitoja 

sekä työelämälähtöisyyttä.  

Subjektiiviset oikeudet ovat kaventuneet koulutuksen kentällä. Esimerkiksi peruskoulun 

jälkeisiin koulutuksiin nuorten tulee oma-aloitteisesti hakea. Sisäänpääsyyn vaikuttaa oma ja 

perheen aktiivisuus hakuprosessin aikana. Jokaisen peruskoululaisen tulisi punnita omia 

vaihtoehtojaan ja mahdollisuuksiaan jo hyvissä ajoin. Viime vuoden elokuussa voimaan astunut 
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perusopetuksen opetussuunnitelma (myöhemmin OPS2014) ohjaa siihen, että jokaisen koulun 

tulisi osana oppilaanohjausta tutustuttaa heitä työelämään, esimerkiksi työnantajayhteistyön ja 

erilaisten työkokeilujen muodossa. (OPS2014, 13.) Tämänkaltainen työelämään tutustuminen 

ei ole mahdollista yksittäisillä paikkakuntakohtaisilla tutustumiskäynneillä tai mahdollisesti 

irralliseksi jäävillä työelämääntutustumisjaksoilla. Oppilaiden kouluarki olisi sidottava kaiken 

kattavasti ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan.  

Samalla OPS2014 korostaa myös kodin ja koulun yhteistyötä. Tällä nähdään olevan merkittävä 

osa oppilaiden kasvun ja kehityksen edistäjänä. Yhteistyön avulla pyritään varmistamaan, että 

jokainen oppilas saa juuri omalle kehitystasolleen sopivaa tukea, ohjausta ja opetusta. Kodin ja 

koulun välisellä yhteistyöllä nähdään olevan myös oma lisänsä oppilaiden, luokan sekä 

kouluyhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. (OPS2014, 34) Tämä kodin ja koulun välinen 

yhteistyö luo myös erittäin tärkeää pohjaa, kun nuori suunnittelee omaa elämäänsä peruskoulun 

jälkeen. Uusi opetussuunnitelma kannustaa oppilaita myös kartoittamaan entistä enemmän 

omia vahvuuksiaan sekä mielenkiinnonkohteitaan. Nämä ovat ensiarvoisessa asemassa myös 

tulevaisuuden vaihtoehtoja punnittaessa.  

Inkluusio, integraatio ja segregaatio ovat tuttuja termejä kasvatus- ja koulutuskentän 

keskustelussa. Segragaatio on tällä hetkellä tietynlainen tabu, kielletty puheenaihe, jota 

väistellään ja vältellään. Sen olemassaolo halutaan osittain kieltää, vaikka sen poistaminen 

vaatii edelleen kovaa työtä. Takala (2010) kirjoittaa, että monia lapsia ei oteta opiskelemaan 

lähikouluun, ja perustelut tällä ratkaisulle saattavat olla monenkirjavat. Edelleen joudutaan 

kysymään, tuleeko lapsen olla sopiva koululle vai koulun sopiva lapselle? Oppilaan paras tulee 

lähteä hänen omista tarpeistaan, ei rakenteellisista heikkouksista. (Takala 2010, 14-15.) 

Eteenpäin otettu askel segregaatiosta kohti tätä päivää on integraatio. Takala jatkaa (2010), että 

tavallinen malli integroidusta opetuksesta on erityisluokalla opiskeleva oppilas, joka otetaan 

yleiselle luokalle tietyissä oppiaineissa. Erityisoppilaan status kuitenkin säilyy. Toisaalta 

oppilas voidaan integroida myös jokaisessa oppiaineessa yleiselle luokalle, jolloin opetus 

toteutetaan erityisen tuen muodoin yleisopetuksen luokalla. Kun integraatio toteutuu 

täydellisesti, inkluusio on saavutettu. (Takala 2010, 15-16.) Inkluusiossa kaikenlainen 

oppilaiden erottelu, poissulkeminen, on jätetty taakse.  

Ajatus inkluusion taustalla on, että jokaisella on oikeus osallistua opetukseen omassa 

lähikoulussaan. (Takala 2010, 16). Jordan (2008) kirjoittaa autismin kirjoon kuuluvien 

oppilaiden integrointimallista, pyrkien löytämän keinoja oppilaiden osallisuuden lisäämiseen. 
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Hän kuvaa toimivaa, inklusiivista luokkaa ensisijaisesti joustavaksi. Opetussuunnitelmat ja 

opetusmenetelmät keskitetään, ja tähän tarvitaan myös erityispedagogisia sisältöjä ymmärtäviä 

ja soveltavia opettajia. Monimuotoiset opetusmenetelmät tekevät inkluusiosta mahdollisen ja 

helpottavat sitä. Hänen mukaansa erilaiset opetusmenetelmät myös vähentävät erityisen tuen 

tarvetta. (Jordan 2008.) 

Osana kodin ja koulun yhteistyötä, sekä oppilaalle tarjottavaa tukea Lahtinen ja Lankinen 

(2015, 332) kuvaavat teoksessaan oppilashuoltoon liittyviä tavoitteita. Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain pyrkimyksenä on vahvistaa lasten ja nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia 

käydä koulua ja opiskella. Edistettäviä seikkoja ovat oppilaiden oppiminen, terveys, 

hyvinvointi, esteettömyys, osallisuus sekä mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisy. Tavoitteet 

eivät rajoitu ainoastaan yksilötasolle, vaan tavoitteita on pyritty luomaan myös koko 

oppilaitosta tukeviksi. Yhteisöllisyyden ohella aiempien korjaavien menetelmien tilalle on 

yritetty luoda nimenomaan ennaltaehkäiseviä toimintatapoja. Toimijoina oppilashuollossa ovat 

koulutuksen järjestäjän ohella psykologi- ja kuraattoripalvelut. (Lahtinen &Lankinen 20015, 

332.) 

Opetushallitus (OPH) on määrittänyt läpi peruskoulun jatkuvalle oppilaanohjaukselle 

tavoitteet. Kaikkien opettajien tehtäväksi on asetettu velvollisuus ohjata oppilasta opiskelemaan 

eri oppiaineita, auttaa heitä kehittämään omaa opiskelu- ja oppimistaitojaan sekä ehkäisemään 

ennalta ongelmien syntyä. Oppiainetasoisesti oppilaanohjaus toteutetaan yleisimmin 

peruskoulun 7. ja 9.vuoden aikana. Oppitunneilla läpikäytäviä aiheita ovat oppimistaidot, 

oppilaan vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet, jatkomahdollisuudet, erilaiset ammatit ja tuleva 

työelämä. Neuvontaa ja ohjausta tulee tarjota myös näiden oppituntirajojen ulkopuolelta. 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaus peruskoulun jälkeisiin opintoihin on tätä 

yksilöllisempää ja tämä toteutetaan yhteistyössä eri asiantuntijaryhmien kanssa. (OPH 

Oppilaanohjaus.)  

Huhtala ja Lilja (2008) mainitsevat jatko-opintoihin siirtymisen erityisen tärkeänä 

nivelvaiheena. Tässä vaiheessa on tärkeää kartoittaa opiskelijan edellytykset sekä hänen 

vahvuutensa eri vaihtoehtoja silmällä pitäen. Heidän mukaansa tämä oppijoiden vahvuuksien 

ja mahdollisuuksien kartoittaminen on opinto-ohjaajien tärkein tehtävä, kuten myös yhteystyön 

ylläpitäminen eri oppilaitoksiin ja kouluasteisiin. Opinto-ohjaajien työmäärä nähdään olevan 

yhteydessä koulupudokkaiden määrään. Kirjoittajat kuitenkin huomauttavat resurssipulasta, 
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jolla viitataan vähäiseen opinto-ohjaajien määrään suhteessa suuriin oppilasmääriin. (Huhtala& 

Lilja 2008, 8.) 

Opetushallituksen sivuilla (OPH) osaksi oppilaanohjausta on merkitty myös yläluokkien 

puolella suoritettavat työelämän tutustumisjaksot, jotka on järjestettävä tukemaan koulutus- ja 

ammattivalintaa. Tämän suoritustavaksi suositellaan viikon tai kahden TET-jaksoa, joka 

voidaan integroida myös ammatilliseen koulutukseen. (OPH Oppilaanohjaus.) 

Huhtala ja Lilja (2008) kuvaavat peruskoulussa toimivan oppilaan ohjaajan toimenkuvaan 

liittyvän sekä ohjauksen koulutyöhön, jatko-opintoihin, työelämään, mutta myös vapaa-aikaan. 

Häneltä voi hakea apua ainevalinnoissa ja erilaisissa oppimisenongelmissa. Opinto-ohjaaja 

toimii yhteyshenkilönä eri tahojen välillä – oppilaiden, opettajien, oppilashuollon sekä 

vanhempien. Artikkelin kirjoitushetkellä kodin ja koulun välinen yhteydenpito oppilaan 

ohjauksessa on nähty uutena muotona, mutta siitä on jo tuolloin saadut kokemukset ovat olleet 

positiivisia. (Huhtala &Lilja 2008, 9) 

OPS2014 tavoitteet keskittyvät oppimisympäristöjen muutokseen. Tämä muutos johtaa 

esimerkiksi oppisisältöjen karsimiseen, jotta opettajan pedagoginen vapaus oppilaiden 

itsetunnon tukemiseen ja täysipainoiseen kasvuun mahdollistuisi (OPS2014, 19). 

Oppimisympäristön muutos ajaa esimerkiksi teknologian ottamista osaksi opetusta ja 

oppimista. Voidaan katsoa, että tutkivan oppimisen periaatteet edistävät esimerkiksi 

tämänkaltaista oppimisympäristön uudistamista. Oppilaat luovat itse tutkittavat aiheet, 

asettavat ne kysymysmuotoon ja lähtevät etsimään tietoa. Tämä tiedonkeruu voi tapahtua 

kokeellisesti erilaisin testein, teoriaan perustuen – aivan mikä palvelee tarkoitusta ja oppimista 

parhaiten kussakin tilanteessa.  

 

 

3.2 Nuoruudesta itsenäistymiseen 

 

 

Rantanen (2000) kuvaa nuoruuden kehitysvaiheeksi, jonka pääasiallinen tarkoitus on hiljalleen 

irrottautua lapsuudesta sekä löytää omannäköisensä aikuisuus. Nuoruus on sekä 

yksilöitymiseen että toisaalta yhteiskuntaan sitoutumiseen liittyvä ajanjakso. (Rantanen 2000, 

34.) Martin (2016) kirjoittaa, että elämänkulun vaiheiden jaotteluun ja ajoittamiseen ei ole yhtä 

oikeaa tapaa. Tähän vaikuttavat aiheet käsittelytapa sekä lähestyttävä näkökulma. Nuoruuden 
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määrittelyyn yhtäjaksoiseksi tapahtumaketjuksi on myös vaikeaa, koska se sisältää rutkasti 

vaihtelua sekä sosiaalisissa suhteissa, biologisessa kehityksessä että elämänvalintojen suhteen. 

Tässä syy, minkä takia nuoruus on jaettu useampaan eri vaiheeseen. (Martin 2016, 30) 

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkinen ja Ruoppila (2014) kuvaavat nuoruutta 

siirtymävaiheena lapsuudesta aikuisuuteen. Tähän vaiheeseen liittyy monia muutoksia, osa 

fyysisiä, osa kognitiivisia ja osa sosiaalisia. Enää nuoren kehitystä eivät kuitenkaan vie 

eteenpäin ainoastaan ulkopuoliset odotukset, vaan hän itse pystyy määrittelemään, minkälainen 

nuori aikuinen hänestä on muodostumassa. Nuoruusiässä aletaan tehdä päätöksiä, jotka luovat 

pohjaa valitulle elämänkululle. (Nurmi ym. 2014, 142.) Jokaiselle meistä kuuluu 

itsemääräämisoikeus omiin asioihimme, tietyllä rajauksella kunnes täysi-ikäisyys on 

saavutettu. Tähän itsemääräämisoikeuteen voidaan liittää toisinaan myös epäonnistuneita 

ratkaisuja, ja näitä tilanteita varten on tärkeää tietää, kenen puoleen kääntyä.  

Ahponen (2008) on sitä mieltä, että kehitysvammaisia saatetaan kohdella läpi heidän elämänsä 

kuin lasta. Tämä tarkoittaa, ettei heitä välttämättä kuunnella tai mielipiteitä oteta huomioon. 

Heidän suorituksiaan voidaan aliarvioida eikä heitä välttämättä kannusteta ottamaan 

aikuistuvan nuoren roolia. Vasta kun kehitysvammainen nuori saa yhtäläisen kohtelun 

itsenäistyvänä, aikuisuuden kohtaavana yksilönä, hänen on mahdollista toimia näiden odotusten 

mukaisesti. (Ahponen 1989, 22.) Toisaalta on huomioitava, että tämä aikuistuminen vaatii 

ympäristöltä paljon kannustusta ja tukea. Ahponen jatkaakin (2008, 73), että kehitysvammainen 

nuori tarvitsisi enemmän kannustusta kuin kukaan muu, mutta saa sitä hyvin harvoin. Kun 

kukaan ei luo uskoa näihin hyviin puoliin, voi syntyä harhakuva, ettei positiivisia puolia 

olekaan.  

Verneri-verkkosivuilla (9/2013) julkaistu artikkeli kuvaa kehitysvammaisuutta suhteessa 

ympäröivään kulttuuriin, jopa kulttuurin tuottamana. Aiemmin kehitysvammaisuutta on tulkittu 

pääsääntöisesti lääketieteen kautta, joka on esiintynyt sekä rakenteellisten että rakenteettomien 

esteiden kautta. (Verneri 9/2013.)  Kupari (2010, 28) kirjoittaa, että tällä hetkellä vammaisuus 

koetaan ennemminkin sosiaalisena konstruktiona, jossa sosiaalinen ympäristö ja kulttuuriset 

odotukset määrittelevät käyttäytymistä.  Toisaalta Kehitysvammaliiton artikkeli YK:n 

vammaissopimuksesta (5/2016) vie vammaisuuden ihmisoikeuskysymykseksi. Jokaisella on 

oikeus elää omassa yhteisössään kansalaisoikeuksineen, jossa vammaiset henkilöt tarvitsevat 

tukea, jotta se heille mahdollistuu. Tässä tutkielmassa esteettömyys ja kansalaisoikeudet 
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näyttäytyvät esimerkiksi mahdollisuutena valita oma jatko-opiskelupaikka, tietojen 

avoimuutena sekä mahdollisuutena tutustua omiin vaihtoehtoihin etukäteen.  

Eriksson on (2008) omassa tutkimuksessaan kerännyt aineistoa koskien kehitysvammaisten 

itsemääräämisoikeuden toteutumista elämän eri vaiheissa. Hän kuvaa koulunkäyntiä ja 

yleisemmin kouluttautumista tärkeäksi väyläksi aikuisuuden polulla. Kehitysvammaisten 

ihmisten kohdalla hän kirjoittaa, että koulunkäynti ja ammatillinen koulutus on nähty 

nuoruuden ja aikuisuuden välisenä siirtymävaiheena. Eriksson on kerännyt tutkimusaineistonsa 

teemahaastatteluin, ja näistä on käynyt ilmi, etteivät koulumuistot ole jääneet haastatelluille 

mieleen tai näihin ei syystä tai toisesta haluttu palata. Haastatelluista suurin osa oli käynyt 

mukautetun peruskoulun tai harjaantumiskoulun, muutama yleisen peruskoulun. (Eriksson 

2008, 42.) Yksi mahdollinen syy näihin epämiellyttäviin muistoihin voi olla kannustavuuden 

puute koulussa tai mahdolliset tehottomat tukimuodot. Tällä hetkellä peruskoulussa on 

voimassa kolmiportaisen tuen malli, joka on tullut voimaan vasta muutamia vuosia tämän 

Erikssonin aineiston keruun jälkeen. 

Ladonlahti (2006) on sitä mieltä, että aiemmin suomalaisessa yhteiskunnassa toteutettu 

kehitysvammaisten kuntoutus on toteutettu työelämäsitoutuneesti. Päämääränä on tehdä 

yksilöistä vielä työkykyisiä. 2000-luvulla ajatusmalli on kuitenkin muuttunut kohti yksilöiden 

elämänhallinnallista ideologiaa. Kuntoutus nähdään näin enemmänkin elämänhallintaa, 

toimintakykyä ja yksilön voimavaroja lisäävänä sekä toimintamahdollisuuksia parantavana 

toimintana. Näin ollen kuntoutuksen toteutusmuodot ovat myös päivittyneet, yksilöllisenä 

tavoitteena saattaa olla esimerkiksi arkisista toimista itsenäisesti selviytyminen tai vaikeuksista 

ylipääseminen. Ladonlahti huomauttaa, että elämänhallinnan käsite on myös muuttunut 

käsittämään paitsi fyysisen riippumattomuuden myös mahdollisuuden vaikuttaa omiin 

asioihinsa ja mahdollisuuden hallita omaa elämäänsä. (Ladonlahti 2006, 25-26.) Sama 

itsemääräämisoikeuden varmistaminen on voimassa nuorisotakuun muodossa peruskoulun 

jälkeisissä opinnoissa.  

Mänty (2006) kirjoittaa, että ammatillisten oppilaitosten ja erityisoppilaitosten valmentavilla 

opetusjaksoilla tavoitteina ovat oppilaiden tulevaisuuden suunnitelmien kartoittaminen ja 

näiden selkeyttäminen, itsenäistyminen sekä omien vahvuuksien löytäminen. Valmentavaa 

koulutusta on tarjolla monia vaihtoehtoja, jotka ovat myös kestoltaan eripituisia. (Mänty 2006, 

79.) 



18 

 

 

 

Nurmi ym. (2014) kuvaavat aikuisuuteen siirtymistä kolmella teemalla – vastuunottamisena 

omasta itsestä, itsenäisenä päätöksen tekona sekä taloudellisena itsenäisyytenä. Muutokset 

nyky-yhteiskunnassa ovat vaikeuttaneet nuorten itsenäisen elämän aloittamista sekä 

taloudellisesti että sosiaalisesti ja pitkittäneet näin ollen kaikkien nuorten riippuvuutta omista 

vanhemmistaan. Kirjoittajat viittaavat tähän suoraan peruskoulusta jatkuvina ammatillisen 

koulutuksen opintoina tai lukiona ja tästä jatkuvina korkeakouluopintoina, joiden jälkeen 

siirryttiin aikuismaiseksi koettuun työelämään. (Nurmi ym. 2014, 178-179.) Tällä hetkellä ei 

kuitenkaan ole itsestään selvää, että opintopolku jatkuisi suoraan peruskoulusta aina maisteriksi 

asti, vaan tässä välissä saattaa olla hyvinkin kirjavia elämänvaiheita. Myöskään työelämä ei ole 

enää niin sanotusti lopullinen valinta, vaan elinikäisen oppimisen hengessä opintojen pariin on 

suotavaakin palata.   
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4 TUTKIELMAN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Mitä haluan saada selville? 

 

 

Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella erityisnuorten huoltajien näkemyksiä peruskoulun 

päättävän nivelvaiheen onnistumiseen liittyvistä tekijöistä. Olen kiinnostunut selvittämään, 

minkälaista tietoa vanhemmat toivoisivat olevan saatavilla, ovatko heidän lapsensa saaneet 

oppilaanohjausta peruskoulunsa aikana ja minkälaisia muutoksia he toivoisivat tilanteeseen. 

Pyrin siis keräämään tietoa tämän hetken tilanteesta, mutta toivon myös saavani visioita 

mahdollisista kehityskohteista ja konkreettisia parannusehdotuksia.  

 

Pääongelma:  

1. Mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen nivelvaiheeseen? 

 

 Alaongelmat: 

 

1. Onko oppilaita tutustutettu työelämään ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin? 

2. Minkälaista tietoa perheet saavat peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista?  

3. Minkälaisia toiveita perheillä on yhteystyön toteuttamisen suhteen?  
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4. 2 Miten saan tämän selville? 

 

 

Olen pyrkinyt kartoittamaan teoreettista viitekehystä aiemmissa luvuissa, ja nyt on aika siirtyä 

käsittelemään tutkielman filosofisia ja metodologisia perusteita. Kuvaan ensin tutkimusotteena 

käytettyä tapaustutkimusta, jonka jälkeen kuvaan aineistonkeruun prosessin, aineiston 

analyysimenetelmät sekä lopullisen tutkimusjoukon. Tämän jälkeen on vuorossa tulosten 

esittäminen ja yhteenveto suhteessa aiempaan tutkimukseen ja tämän ohella saavutettujen 

tulosten laadunarvioiti. Lopulta päätän työni pohdintaosioon sekä mahdollisiin 

jatkotutkimusehdotuksiin.   

 

 

4.2.1 Tapaustutkimus 

 

 

Koska tarkastelen tutkielmassani vanhempien kokemuksia tietystä ilmiöstä, on kyseessä 

tapaustutkimus. Häikiö ja Niemenmaa kirjoittavat (2007), että tapaustutkimuksen 

päätarkoituksena on saavuttaa yhtenevä, perusteltu ja tieteellisesti hyväksyttävä kokonaisuus, 

joka saavuttaa uutta tietoa ja pyrkii samalla lisäämään ymmärrystä tästä tutkittavasta ilmiöstä. 

Tapaustutkimus myös jäsentää jo olemassa olevaa tietoa. Tapaustutkimuksen suhteen voidaan 

erottelevana piirteenä pitää sen kokonaisvaltaisuutta. Ilmiötä pyritään nimittäin kuvaamaan ja 

tarkastelemaan monista eri näkökulmista ja huomioimaan myös yhteiskunnallinen konteksti.  

(Häikiö & Niemenmaa 2007, 41-42.)  

Häikiö ja Niemenmaa jatkavat (2007), että tapaustutkimuksen vahvuutena on pyrkimys 

saavuttaa kuva ilmiöstä osana kulttuurista kokonaisuutta. Perinteisessä tutkimusotteessa 

tutkittavia aiheita lähestytään jopa universaalisti. (Häikiö & Niemenmaa 2007, 46.) Tässä 

tutkielmassa tutkittava ilmiö on erityisnuorten läpikäymä nivelvaihe perusopetuksesta jatko-

opintoihin. Näkökulmien moninaisuutta pyrin tähdentämään monivalintakysymysten 

teemoittelulla. Jaoin kyselylomakkeen neljään osioon - nivelvaiheen onnistuminen, 

peruskoulun jälkeinen opiskelu, aikuistuminen ja itsenäistyminen sekä läheisyhteistyö, 

vertaistuki ja tiedonsaanti.  
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Metsämuuronen (2005) kuvaa tapaustutkimuksen laadullisena tutkimusmenetelmänä, joka on 

empiiristä tutkimusta, johon liittyy monipuolinen tiedonhankinta. Hänen mukaansa ilmiön 

moninaisuus tekee rajanteon vaikeaksi. Tutkimuskohteena voi olla yksilö, ryhmä, koulu, lähes 

mikä vain. Vaikka tapaustutkimus liitetään usein laadullisiin menetelmiin, ei tämä sulje pois 

tilastollisten menetelmien käyttöä. Tutkielmaa kirjoitettaessa tilastolliset menetelmät saattavat 

kuitenkin aiheuttaa ongelmia, koska ilmiötä voi olla vaikea yleistää.  (Metsämuuronen 2005, 

206-207.) Tämä tapaustutkimus ei missään vaiheessa ole pyrkinyt yleistettävyyteen. 

Tapaustutkimukseni on laajentunut yhden koulun tapauksesta ensin yhden kunnan 

tapaustutkimukseen ja lopulta ilmiö on laajentunut koskemaan erityisnuorten siirtymävaihetta 

peruskoulusta jatko-opintoihin. Tässä myös havaitaan, että tutkimuksen teko on todella jatkuva 

prosessi. Teoriapohjaa kirjottamaan lähdettäessä ei voida tehdä lopullisia päätöksiä, vaan on 

oltava valmis etenemään teorian, aineiston ja lopulta mahdollisten analyysien mukaan.  

Metsämuuronen (2005) kirjoittaa uudelleen aiempien tutkijoiden kuvailemat 

tapaustutkimukseen liitetyt edut. Ensimmäisenä on mainittu tapaustutkimuksen kautta 

nousseiden tulosten totena pitäminen. Tutkielman teko nimittäin perustuu vahvasti 

tutkimusjoukon omiin kokemuksiin sekä tämän pohjalta nousseisiin argumentteihin. Tulokset 

nähdään myös avoimina ja tulkinnan mahdollistavina, joka sallii toiminnan saavutettujen 

tulosten linjassa. (Metsämuuronen 2005, 206.) Tapaustutkimukseen liitetty tuloksien 

todellisuus on tässä tutkielmassa myös eräs luotettavuuteen vaikuttava periaate. Koska 

vanhemmat ovat vastanneet täysin omiin kokemuksiinsa ja tunteisiinsa pohjautuen, ovat 

tulokset kaunistelemattomia ja kuvaavat tämän hetken tilaa jättämättä tulkinnanvaraa.  

 

 

4.2.2 Aineistonkeruu ja tutkimusjoukko 

 

 

Aloitin aineiston keruun lähestymällä yhteyshenkilöä, yläkoulun erityisopettajaa sähköpostitse. 

Oletetun alhaisen vastausprosentin vuoksi päädyimme ottamaan yhteyttä myös toiseen 

erityisopettajaan saman kunnan alueella. Opettajat toimittivat vanhemmille linkit e-
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kyselylomakkeelle. Kuitenkin kyselylomakkeen oltua jo jonkin aikaa avoimena, huomattiin, 

ettei se kerää toivotulla tavalla vastauksia. Tämän jälkeen päädyin olemaan yhteydessä 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteyshenkilöön, jonka avulla sain kyselyn linkitettyä vielä 

Kehitysvammaisten Tukiliiton ajankohtaista-palstalle, jonka avulla saavutimme vielä 

muutamia vastauksia. Alun perin tavoitteenani oli noin 20 vastastausta, mutta tämä pieneni pian 

aineiston keruuseen lähdettäessä. Tämän seurauksena paikallisuus sekä esimerkiksi 

vastausprosentit ovat mahdottomia laskea. Aineistonhankintamenetelmänä käytin strukturoitua 

kyselylomaketta, joka sisälsi sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. 

Monivalintakysymyksiin hain vastauksia 4-portaisen likert-asteikon mukaisesti. Kyselylomake 

on liitteenä (Liite 2).   

Valli ja Perkkilä (2015) kertovat, että vastausprosentit postikyselyissä ovat heikentyneet, mutta 

verkon kautta toteutetuissa kyselyissä nostavat vastaajamääriään jatkuvasti. Verkkokyselyjen 

eduiksi luetaan visuaalisuus sekä nopeus. Nopeus ilmenee lähetettäessä, täytettäessä, mutta 

myös palautuksen suhteen.  Kolmanneksi eduksi nostetaan vielä taloudellisuus, sillä e-kyselyn 

kulut ovat hyvin minimaaliset. Ongelmia kuitenkin saattaa ilmetä esimerkiksi kohdejoukon 

saavutettavuuden suhteen. Hukkuuko kutsu lomakkeelle sähköpostivirtaan, myös käytettävien 

laitteiden monimuotoisuus on huomioitava kyselyä suunniteltaessa.  Sähköisesti toteutettu 

aineistonkeruu poistaa litterointivaiheen, ja aineisto säilyy täsmälleen siinä muodossa, kuin 

vastaaja on sen alun perin tarkoittanut. (Valli & Perkkilä 2010, 109-110.) Toteutin kyselyn 

standardoidulle kyselypohjalle, ja varmistin, ettei lomakkeen vastaamiseen kulu viittä minuuttia 

kauempaa. Pitkät kyselyt saattavat olla riski aineistonkeruussa. Jos vastaaja huomaa, ettei tule 

selviämään lomakkeesta alle 20 minuutin, vastaaminen saattaa jäädä.  

Vastaajamäärää ei voida ennakoida, vaikka tutkimus kohdistuisi ajankohtaiseen aiheeseen, 

tutkimussuunnitelmaan ja kyselylomakkeeseen oltaisiin panostettu ja vastaajat olisivat omalta 

osaltaan motivoituneita vastaamaan. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 184) painottavat, 

ettei kyselyaineistoa kerätessä voida missään vaiheessa olla varmoja, kuinka tosissaan 

tutkittavat ovat vastatessaan tutkimukseen, eli käytännössä kuinka rehellisiä vastauksia he ovat 

antaneet. Mittaria laadittaessa on huomioitava, että vastausvaihtoehtoja on riittävästi, jotta 

jokainen voi löytää itselleen sopivan vastauksen. (Hirsjärvi ym. 2004, 184.) Ratkaisin 

kysymyksen vastausvaihtoehdoista rakentamalla neliportaisen likert-asteikon, sillä halusin 

jättää niin sanotun keskivaihtoehdon pois. Tarkoituksenani oli, että vastaajan on otettava kantaa 

suuntaan tai toiseen.  
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Huomioitaessa lopullisen vastausmäärän sekä vanhempien anonymiteetin suojauksen, en 

erottele tutkimushenkilöitä. Aloitin mittarin luomisen teoriaosassa esiteltyjen käsitteiden 

määrittelyllä ja saattamalla tutkittavat ilmiöt mitattavaan muotoon. Tarkastelussa olevat 

käsitteet ovat nousseet tutkimusongelmasta sekä tästä johdettujen alaongelmien käsitteistöstä. 

Tarkoituksenani oli kehittää mittari, jolla voitaisiin suhteellisen laajasti kartoittaa, 

minkälaisessa tilanteessa vanhemmat kokevat peruskoulua päättävän lapsensa kanssa olevan. 

Mittarin toimivuutta testasin pilottikyselyllä, jonka jälkeen tein vielä muutamia muutoksia. 

Metsämuuronen (2005) kirjoittaa, että mittarin luomisessa on neljä oleellista vaihetta. 

Ensimmäinen versio luodusta mittarista perustuu tutkijan omaan pohdintaan käsiteltävästä 

aiheesta sekä tämän vuoropuheluun tarkastelussa olevan teorian kanssa. Toisena vaiheena on 

mittarin kriittinen tarkastelu, eli tarvittavien parannusten toteutus. Kolmannessa vaiheessa 

toteutetaan pilottitutkimus, ja viimeisenä mittaria vielä uudistetaan tarpeen mukaan. 

(Metsämuuronen 2005, 64.)  

Tutkielmani keskittyy vanhempien omiin kokemuksiin peruskoulunsa päättävän nuorensa 

elämänvaiheesta. Kokemuksia tutkittaessa on tärkeää muistaa, että ne muuttuvat ajan mittaan 

ja ovat osittain myös kontekstisidonnaisia (Metsämuuronen 2005, 212). Omassa tutkielmassani 

on huomioitava, että ensimmäisen lapsen päättäessä peruskoulunsa tilanne on eri kuin 

esimerkiksi perheen neljännen lapsen saavuttaessa tämän pisteen. Tämän huomasin kuitenkin 

vasta tätä metodologista osaa kirjoittaessani, enkä näin ollen ole ottanut tätä huomioon 

kyselylomaketta valmistellessani. Perheen elämäntilanne myös saattaa vaikuttaa omalta 

osaltaan koettuihin tunteisiin jatko-opintoja suunniteltaessa. Samoin aineistonkeruun 

laajentuessa aiottujen aluerajojen ulkopuolelle, olisi ollut tarkoituksenmukaista lisätä 

paikkakuntaa tai maakuntaa tarkasteleva taustamuuttuja.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 128) ovat sitä mieltä, että uuden tiedon tuottaminen on ollut ja on 

edelleen yhteiskunnallisesti arvokasta. Ympäröivän maailman tutkiminen edellyttää, että 

tieteen nimissä kaikkea pitäisi voida tutkia ja mahdollisimman useita eri menetelmiä 

hyödyntäen. Toisaalta tieteen tekemisessä on havaittu myös vallankäytön mahdollisuudet, joten 

on ollut syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota siihen, kuinka tätä valtaa käytetään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 218.) Vallankäyttö on koulutuspolitiikassa voimakkaasti esillä, 

säästöt ja heikkenevät resurssit ovat vallanneet koulutuksenkin kentän. Epävarmuutta 

kohdatessa ihmiset toivovat muutosta, ja tutkimuksen teko ottaa paikkansa tässä kontekstissa -  

tietoisuuden lisääjänä ja ulkopuolisena tarkastelijana.  
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4.2.3 Aineiston analyysi 

 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen peruspiirteisiin Hirsjärvi ym. (2004, 129-131) listaavat 

käsitteiden määrittelyt aiempien tutkimusten pohjalta, hypoteesit ja johtopäätökset, 

koejärjestelyt, aineiston mittaaminen tilastollisesti, muuttujien liittäminen erilaisiin taulukoihin 

sekä analysoinnin toteuttaminen tilastollisesti, kuten prosenttitaulukoin tai tilastollisen 

testauksen avulla. Tutkimuskysymys ja sen määrittely rajaavat, lähdetäänkö tutkimusta 

toteuttamaan laadullisella vai määrällisellä otteella. Ongelma, johon tutkimuksessa etsitään 

vastausta, kertoo, onko kyse ilmiön selittämisestä, kartoittamisesta, kuvaamisesta vai 

ennustamisesta. Laadullinen ja määrällinen tutkimusote eivät väistämättä sulje toisiaan pois, 

vaan tähtäimessä olisi pikemminkin saada nämä tukemaan toisiaan. (Hirsjärvi ym. 2004, 129-

131.) Tässä tutkielmassa käytetään monimenetelmällisyyttä, eli strukturoidut väittämät 

analysoidaan tilastollisin menetelmin ja puolestaan avoimien kysymysten vastaukset 

laadullisella sisällönanalyysillä. Tämän tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman laaja 

näkemys tutkittavasta ilmiöstä.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009) kirjoittavat sisällönanalyysin pyrkivän tiiviiseen aineiston 

kuvaukseen.  Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin sisältyy kolme vaihetta: redusointi, 

klusterointi ja abstrahointi. Ensimmäisessä vaiheessa, pelkistämisessä, laadullinen 

tutkimusaineisto pelkistetään niin, että epäoleellisuudet saadaan poistettua. Pelkistetyt 

ilmaukset koodataan niin, että ne palvelevat tutkimustehtävää, esimerkiksi etsimällä kuvaavia 

ilmaisuja ja listaamalla ne. Seuraavaksi siirrytään klusterointiin, jossa koodatut ilmaukset 

ryhmitellään ja pyritään löytämään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samankaltaisuudet 

ryhmitellään ja muodostetaan näistä luokka, joka nimetään ryhmää kuvaavalla käsitteellä. 

Ryhmittelyssä luokat ovat nimeltään alaluokat, yläluokat, pääluokat ja yhdistävät luokat. 

Viimeisenä vaiheena on aineiston abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 

Yhdistelevien luokkien luomista jatketaan niin pitkään, kuin se on mielekästä aineiston 

kannalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103; 108-111.)  
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Peuhkuri (2007, 147) painottaa, että valinta aineistolähtöisen ja teorialähtöisen lähestymistavan 

välillä perustuu tutkimuksen tavoitteisiin sekä aiemman tutkimuksen määrään ja laatuun. En 

ole tehnyt varsinaisia hypoteeseja, ja vaikka olen perehtynyt siirtymävaihe-ilmiön taustalla 

olevaan teoriaan, ei pääpaino tässä tutkielmassa ole aiemmin luodussa teoriassa. 

Tapaustutkimuksen hengessä pyrin löytämään siirtymävaiheen onnistumiseen vaikuttavat 

tekijät suoraan aineistosta. Tästä koostuu tutkielmani kvalitatiivinen osuus.  

Saamieni vastausten lukumäärä jäi odotettua pienemmäksi, lopullinen vastausten lukumäärä oli 

13. Tämän vuoksi on mahdottomuus tehdä yleispäteviä päätelmiä saavutetuista tuloksista. 

Ensimmäisenä tutkin taustamuuttujien, eli vanhempien ja nuorten sukupuolijakaumat. Yleisesti 

ottaen, kun lähdetään tarkastelemaan muuttujia, pyritään ensin tarkistamaan 

normaalijakautuneisuus.. Kuitenkin kato vastauksissa oli niin merkittävä, etteivät parametriset 

testit tule kysymykseen. Aineiston jäädessä pieneksi on siis käytettävä parametrittomia testejä. 

Tulosten tarkastelua häiritsee myös korrelaatiokertoimien alhaisuus, mikä rajaa esimerkiksi 

pääkomponenttianalyysit pois. Aineiston analyysissa hyödynnän lähinnä frekvenssijakaumia 

sekä korrelaatiokertoimia. Tunnusluvuista tarkastelussa on moodi, joka kertoo mitä frekvenssiä 

vastauksissa on esiintynyt eniten. Toisaalta sivuan myös suurimpia ja pienimpiä arvoja, joita 

väittämä on saavuttanut. (Metsämuuronen 2005, 325-326.)   

Tulosten analyysissa hyödynnän korrelaatiokertoimia. Nummenmaa (2004) kirjoittaa 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen olevan epäparametrinen vastine Pearsonin 

tulomomenttikertoimelle. Spearmanin testi käyttää aineiston järjestyslukuja korrelaatioiden 

laskemiseen. (Nummenmaa 2004. 271.) Korrelaatiokertoimella tarkastellaan kahden muuttujan 

välistä riippuvuutta. Metsämuuronen (2005, 344-347) kirjoittaa, että korrelaatiokerroin voi 

saada arvoja -1 – 1 välillä, ja mitä lähempänä arvo on nollaa, sitä olemattomampi riippuvuus 

muuttujien välillä on. Otos koko vaikuttaa omalta osaltaan siihen, kuinka tilastollisesti 

merkitsevänä saatua korrelaatiokerrointa voidaan pitää.   

 

 

4.3 Tutkielman luotettavuus 

 

 

Tutkielman luotettavuus on monen asian summa, joka lähtee liikkeelle onnistuneesta 

tutkimusasetelmasta. Tarkastelun kohteena olevien muuttujien riippuvuudet voivat olla 
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vaikeasti tulkittavissa, minkä vuoksi tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää säilyttää 

avoimuus kuvatessa tutkimusprosessin eri vaiheita. Tutkimuksen eettisyyttä voidaan miettiä 

useammalta näkökulmasta. Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia vastaajien anonyymiyden 

suojaamisesta läpi tutkimusprosessin. Tämän ohella tutkimukseen osallistumisen tulee perustua 

täysin vapaaehtoisuuteen. Kyselylomakkeen saatekirjeessä on hyvä tuoda ilmi tutkimuksen 

tarkoitus ja tavoitteet, jotta vastaajat tietävät minkälaisesta tutkimuksesta on kyse.  

Olen omassa tutkielmassani huolehtinut anonyymiyden suojaamisesta, en kerännyt 

minkäänlaisia tunnistetietoja, joilla voisin yksilöidä vastauksia. Ainoat henkilöllistävät tiedot 

olivat sukupuoli, sekä vastaajan itsensä että nuoren. Esimerkiksi vanhempien tai lasten nimiä 

ja kotikaupunkeja ei tiedusteltu missään vaiheessa.  Toisaalta vastaaminen perustui 

vapaaehtoisuuteen ja lopussa oli vielä kysymys, jossa oli mahdollista kieltää vastausten käyttö 

tutkimustarkoituksessa.  

Mitä eettisyyteen tulee, tutkija itse on avainasemassa tämän toteutumisen suhteen. Hirsjärvi 

ym. (2004,110-111) kuvaavat plagioinnin välttämisen tärkeänä osana tutkimuksen 

luotettavuutta. Tällä tarkoitetaan tieteellisen ja taiteellisen varkauden välttämistä, mikä saattaa 

esiintyä esimerkiksi puutteellisena tai virheellisenä viittausmenetelmänä. Tutkijan tehtävä on 

myös nostaa tulokset suoraan saavutetusta aineistosta muokkaamatta ja tai valikoimatta tietyn 

tahon kannalta merkityksellisiä tuloksia. Myös tutkijan oma objektiivisuus tutkittavaan 

aiheeseen on merkittävä luotettavuuden lisääjä. (Hirsjärvi ym. 2004, 110-111.) Olen pyrkinyt 

säilyttämään objektiivisuuden tätä tutkielmaa kirjoitettaessa. Pyrin olemaan luomatta tiettyjä 

hypoteeseja aineistosta, jotta olin valmis antamaan aineiston viedä tutkimusta eteenpäin. 

Raportoin kaikki saamani tulokset kaunistelematta tai toisaalta myöskään liioittelematta. 

Tutkimuksen kautta saatu data on säilytetty huolellisesti läpi tutkimusprosessin, jotta tämän 

pariin on mahdollisuus palata, mikäli tilanne niin edellyttää.   

Ensimmäinen eettinen valinta on tehty valittaessa tutkimusaihe ihmistieteelliseltä kentältä. 

Kehitysvammaiset nuoret luovat osan erityisen tuen piiriin kuuluvien nuorten näkökulmasta. 

Onnistunutta nivelvaihetta on syytä tutkia koko ikäluokan näkökulmasta, mutta tutkimuksen 

suhteen oli tehtävä rajaus. Ohjauksen tarve on yksilöllinen, ja jokaiselle on mahdollistettava 

omista ominaisuuksista riippumaton tuki ja tieto jatko-opintojen siirtymisen suhteen. Olen 

pyrkinyt pitämään eettiset suuntaviivat kirkkaana mielessäni koko tutkielman toteutuksen ajan. 

Hirsjärvi ym. (2004, 26) kirjoittavat, että tutkielma tulee kirjoittaa tutkimuksen kohteena 

olevien henkilöiden ehdoilla. Tutkijalla itsellään on oltava myös selvä visio, minkä takia juuri 
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tämä aihe. Olen myös kuvannut tutkimustulokset kaunistelematta, tutkimusongelmien linjassa. 

Tutkimuksen tekoon liittyvät puutteet, kuten odotettua pienempi aineisto, on tuotava selvästi 

esiin raportointivaiheessa, jotta lukija pystyy tekemään omat johtopäätöksensä 

luotettavuudesta.   

Metsämuuronen (2005, 64) kirjoittaa, että tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen 

mittarin luotettavuuteen. Luotettavan mittarin luomiseen liittyy olennaisesti tämän testaus. 

Tämän vuoksi suoritettiin pilottikyselyn, jonka jälkeen muutamia mittarin osioita muutettiin. 

Hirsjärvi ym. (2004) kirjoittavat, että jokaisen tutkimuksen luotettavuutta on arvioitava jollain 

tavalla. Tutkimuksen toteutuksen kuvaaminen teoriataustasta aineiston keruuseen ja tulosten 

analyysiin on syytä tehdä avoimesti ja tarkasti. Esimerkiksi monimenetelmällisyyttä voidaan 

pitää eräänä luotettavuutta lisäävänä tekijänä. (Hirsjärvi ym. 2004, 217-218.) Tässä 

tutkielmassa sekä avoimet vastaukset että monivalintakysymyksillä kerätty aineisto olivat 

linjassa toisiinsa nähden.  

Kvantitatiivisen tutkielman luotettavuutta arvioidaan usein, reliabiliteetin ja validiteetin 

käsitteiden kautta. Metsämuuronen (2005) jatkaa, että mittarin luotettavuutta tarkastellaan 

reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Reliabiliteetilla tarkastellaan, voidaanko tutkimuksessa 

saavutetut tulokset toistaa. Validiteetin avulla puolestaan pyritään selvittämään, onko mittari 

onnistuttu luomaan niin, että se mittaa tarkoituksen mukaisia seikkoja. Sisällön validiteetti 

puolestaan tarkastelee, ovatko mittarin käsitteet teoriaa puoltavia ja kartoittavatko ne tarpeeksi 

laajasti tutkittavaa ilmiötä. (Metsämuuronen 2005, 64–65.) Reliabiliteetti ja validiteetti 

mittaavat, pystytäänkö tutkimuksella saavuttamaan sattumasta vapaita tuloksia. Esimerkiksi 

pilottikyselyllä tarkoitukseni oli lisätä mittarin validiteettia ja varmistaa, että ulkopuolinen 

vastaaja ymmärtää kysymykset ja väittämät saman suuntaisesti kuin olen itse ne tarkoittanut. 

Nummenmaan (2009) mukaan käyttäytymistieteissä mittarien laadinta on hankalaa, sillä suoraa 

mittaamista pidetään monessa suhteessa jopa mahdottomana. Esimerkiksi hän nostaa 

älykkyyden, joka voi ilmetä monella eri tavalla. (Nummenmaa 2009, 346.) 

Määrällisen tutkimuksen nähdään usein perustuvan tutkimuksen tulosten yleistettävyyteen. 

Reliabiliteetin osa-alueina ovat konsistenssi ja stabiliteetti. Metsämuuronen (2005, 130-132) 

huomauttaa, että mikäli mittarin kaikki osat mittaavat samaa asiaa, ovat ne myös 

konsistenssissa keskenään. Pidemmällä mittarilla on myös mahdollisuus päästä luotettavampiin 

tuloksiin. Mutta tässä on myös huomioitava lomakkeen pituuden korrelointi vastausmääriin ja 

vastaajan mielenkiinnon säilyttämiseen.  
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Tuomi ja Sarajärvi (2009, 136-137) painottavat, että laadullista tutkimusta ei voida tarkastella 

validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden avulla, koska nämä ovat kvantitatiivisen tutkimuksen 

tuotteita. Tutkijat ovat yrittäneet korvata nämä käsitteet vastaamaan laadullisen tutkimuksen 

periaatteita, ja yleisesti on hyväksytty esimerkiksi uskottavuus, varmuus ja vakiintuneisuus 

tällaisina käsitteinä.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136-137.) Oma tutkielmani on toteutettu 

monimenetelmällisin menetelmin, eli olen hyödyntänyt sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen 

tutkimuksen piirteitä. Näin ollen koen reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden käytön 

oikeutettuna pohdittaessa tämän tutkielman luotettavuutta. Kuitenkaan saavuttamallani 

aineistolla ei voida pyrkiä yleistettäviin tuloksiin, joita kvantitatiivisilla menetelmillä usein 

tavoitellaan.  
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5 TULOKSET 

 

Kyselyyn kertyi lopulta vastaajia yhteensä 13 (n=13), mikä hankaloittaa vastausten analyysia 

tilastollisilla menetelmillä. Sukupuolijakauma vastaajien kesken oli epätasainen. Miehien osuus 

vastaajista oli vähäinen (n=1), mutta tämä oli melko odotettavaa. Naisten suurempi osuus 

vastaajajoukosta on oletettavaa, sillä äitejä pidetään yleisesti ottaen isejä aktiivisempina lapsen 

koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Nuorten sukupuolijakauma oli puolestaan tasainen, tyttöjä 

ja poikia oli molempia kirjattu kuusi. Yksi vanhempi ei halunnut ilmoittaa lapsensa sukupuolta.  

 

 

Taulukko 1 Lapseni sukupuoli 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid poika/mies 6 46,2 50,0 50,0 

tyttö/nainen 6 46,2 50,0 100,0 

Total 12 92,3 100,0  

Missing System 1 7,7   

Total 13 100,0   
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5.1 Oppilaan tutustuminen jatko-opintoihin ja työelämään 

 

Vanhemmilta kysyttiin, onko koulu tarjonnut tarpeeksi opinto-ohjausta peruskoulun jälkeisistä 

mahdollisuuksista. Aiemmissa tutkimuksissa on noussut esiin yhteistyön merkitys. Jahnukaisen 

(2003) mukaan erityisesti peruskoulussa vanhemmat toimivat yhteistyössä moniammatillisen 

ryhmän kanssa suunnitellessaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä sekä 

siirtymäsuunnitelmia. Onnistuneen siirtymän edellytyksenä nähdään yhteistyö eri toimijoiden 

ja oppilaan sekä hänen vanhempiensa välillä. Eriksson on lisännyt tähän, että yhteistyö lisää 

yksilöiden koettua hyvinvointia.  (Jahnukainen 2003, 257; Erikson 2008, 87.) Alla olevasta 

frekvenssijakaumasta voidaan sanoa, että kokemukset eroavat paljon toisistaan jopa näin 

pienellä aineistolla. Yksi vanhempi on vastannut olevansa täysin eri mieltä, samoin yksi on 

täysin samaa mieltä. Painotus vaikuttaa kuitenkin olevan puutteellisen opinto-ohjauksen 

puolella.  

 

 

Taulukko 2  
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Puolestaan selvää jakaumaa saa aikaan väite, pitävätkö vanhemmat mahdollisten työnantajien 

ja oppilaitosten vierailuja kouluilla tärkeänä. Tämä on melko hyvin linjassa oman hypoteesini 

kanssa. Suurin osa (n=9) on täysin samaa mieltä vierailujen tarpeellisuudesta. Huomion arvoista 

on, että yksi vanhempi ei pidä vierailuja tärkeänä. Tämän vastaajan kohdalla saattaa olla kyse 

tarkasta suunnitelmasta lapsensa tulevaisuuden suhteen, läheisestä oppilaitoksesta tai nuoren 

vankasta mielenkiinnosta jotakin alaa kohtaan. Opetussuunnitelma (OPS2014, 278) linjaa 

selvästi oppilaanohjauksen erääksi sisältöalueeksi vierailut ja ammatteihin tutustumisen. 

Oppilaanohjauksen tavoitteeksi on kirjattu, että oppilaat tutustuvat lähiympäristönsä 

ammatteihin mahdollisten tutustumiskäyntien ja erilaisten vierailujen kautta. Näiden avulla 

tutustutaan myös yleisemmin työelämään ja yrittäjyyteen sekä pyritään herättämään oppilaissa 

ammatillista kiinnostusta.  (OPS2014, 278.) 

 

Taulukko 3  

 

 

 

Kysyin myös mahdollisiin työelämäjaksoihin osallistumisesta. Martin (2016) on omassa 

artikkelissaan painottanut vammaisten nuorten aikuisuuden kokemista. Hän muistuttaa, etteivät 

elämäntavoitteet rajoitu vain yhdelle elämänosa-alueelle vaan monet asiat sosiaalisessa 

elämässä, koulutuksessa ja työnhaussa saattavat aiheuttaa epävarmuutta. (Martin 2016, 59-60.) 

Kuitenkaan kokemukset työelämälähtöisyyden lisäämisestä ovat myös jakaantuneet. 

Työelämälähtöisyyden lisääminen nähdään tärkeänä, koska tämän avulla nuoret on mahdollista 
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tutustuttaa tulevaisuuden työnantajiin ja voimistaa omien verkostojen syntymistä. 

Kolmestatoista vastaajasta yksi ei halunnut vastata kysymykseen, ääriarvoista 5 vastaajaa oli 

täysin eri mieltä, mutta yksikään vanhempi ei kokenut nuoren osallistuneen useammalle 

työelämäharjoittelujaksolle. Eli väittämä sai frekvenssiarvoja 1 ja 3 välillä.  

 

 

Taulukko 4 Lapsemme on osallistunut useammalle työelämäharjoittelujaksolle 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid täysin eri mieltä 5 38,5 41,7 41,7 

jonkin verran eri mieltä 4 30,8 33,3 75,0 

jonkin verran samaa mieltä 3 23,1 25,0 100,0 

Total 12 92,3 100,0  

Missing System 1 7,7   

Total 13 100,0   

 

 

Opetussuunnitelmassa (OPS2014, 23) työelämäharjoittelut saavat yhä mittavamman 

merkityksen. Laaja-alaisen osaamisen eräs sektori käsittää työelämätaidot ja yrittäjyyden. 

Oppilaita tutustutetaan lähialueen mahdollisiin työnantajiin ja keskeisiin toimijoihin, joiden 

parissa oppilaiden on myös tarkoitus saada käytännön kokemusta työnteosta sekä harjoitella 

näin työelämässä tarvittavia yhteistyötaitoja sekä vuorovaikutustaitoja. Työelämäjaksojen 

tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus harjoitella työelämätaitoja turvallisessa 

ympäristössä, tämä käsittää sekä asiaan kuuluvan käyttäytymisen, mutta myös hallittujen 

riskien ottamista ja itsensä likoon laittamista. (OPS2014, 23.)  

Avoimien kysymyksen vastaukset lapsen ammatillista heräämistä ja työelämäjaksoja 

koskevissa kysymyksissä ovat hyvin linjassa aiemmin eriteltyjen vastausten kanssa. Huoli 

yhdestä mahdollisesta jatko-opintopaikasta painaa vanhempia, konkreettisia neuvoja ja 

ohjausta työhönvalmennukseen ja jatko-opintopaikkojen hakuun kaivattaisiin. Huolimatta 

koulutustakuusta muutama vanhempi mainitsee myös huolen ammatillisen koulutuksen 

vähäisistä koulupaikoista. Eräs vanhempi kuvaa tilannetta kotona seuraavalla tavalla:  
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”Lapseni ei ole osannut tehdä selkeää päätöstä, mihin hakisi opiskelemaan, 

koska oppilaitos ei osaa tarjota niin yksilöllistä ohjaamista. Päätöksensä hän on 

enimmäkseen tehnyt kotona tehtyjen keskustelujen perusteella. Erilaiset vierailut 

yrityksiin sekä työpaikoille voisivat tuoda turvaa tähän päätöksen tekoon.” 

 

 

 

 

5.2 Perheen tiedottaminen peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista 

 

 

Tiedonsaantiin ja etsintään liittyvien väittämien analyysissä käytän Spearmanin 

korrelaatiokerrointa. Taulukosta havaitaan, että melko voimakasta negatiivista korrelaatiota 

ilmenee väittämässä, kokeeko vanhempi, että hänellä on taho jolle puhua ja esittää kysymyksiä 

ja väittämässä toivoisin, että enemmän tukea olisi saatavilla verkon välityksellä. Toisaalta 

verkon välityksellä toivottu tuki korreloi melko voimakkaan positiivisesti itsenäisesti asioiden 

selvittämisen hankalana kokemisen kanssa. Tämä ei yllätä, sillä mikäli tiedonsaanti ja etsintä 

koetaan ylipäätään vaikeana, on matalampi kynnys etsiä tietoa verkon välityksellä kuin lähteä 

soittamaan eri toimijoille tai lähteä käymään esimerkiksi tapaamassa koulun opinto-ohjaajaa. 

Vielä voimakkaamman positiivisen korrelaation saa vaikeaksi koettu tiedon etsintä ja toive 

lisääntyvästä mahdollisuudesta vertaistuen saamiseen. Korrelaatiokertoimet ovat kirjattuna 

taulukkoon Läheisyhteistyö, vertaistuki ja tiedonsaanti (Liite 3).  

Oja (2012, 37) on painottanut peruskoulutuksen tavoitteiksi yhdenvertaisuuden, koulutuksen 

tasa-arvon sekä yksilöllisen osallisuuden toteutumisen. OPS2014 painottaa entistä enemmän 

kodin ja koulun yhteistyön laatua sekä sen lisääntynyttä osuutta koulun arjessa. Tämä yhteistyö 

on merkittävässä osassa tiedon liikkuvuutta sekä erilaisten mahdollisuuksien kartoittamista. 

Taataksemme yhtäläiset perusoikeudet jatko-opintopaikkojen suhteen, on selvää, että 

tiedotuksen ja tiedon kulun tulee olla avointa sekä tarpeeksi laajaa. Tällä hetkellä 

mahdollisuudet nuoren tulevaisuuden suhteen nähtiin kaiken kaikkiaan melko kapeana. 

Vanhemmat eivät olleen täysin luottavaisia jatko-opintopaikan löytymiseen, ja toisaalta ne 

vanhemmat, joiden läheisille paikka oli löytynyt, kokivat nuorensa olevan vain tämän yhden 

paikan varassa. Avoimien kysymysten vastauksissa nousi esimerkiksi seuraavan laisia 

mielipiteitä:  
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”Enemmän tietoa oppilaitoksista ja enemmän vaihtoehtoja.”  

”Vaihtoehtoja voisi olla enemmän....nyt ollaan yhden kortin varassa.” 

 

Avoimissa kysymyksissä ei ollut enää erikseen mainintaa ammatillisten jatkokoulutusten 

sijainnista. Lomakkeella kuitenkin vain yksi vanhempi oli täysin tyytyväinen tarjolla oleviin 

ammatillisen koulutuksen jatko-opintopaikkoihin sekä näiden sijaintiin. Esitän oheisessa 

taulukossa jakautuneet frekvenssit.  

 

 

Taulukko 5      

Ammatillisia koulutuspaikkoja on tarjolla tarpeeksi ja ne sijaitsevat lähellä kotiani. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 5 38,5 38,5 38,5 

jonkin verran eri mieltä 2 15,4 15,4 53,8 

jonkin verran samaa mieltä 5 38,5 38,5 92,3 

täysin samaa mieltä 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

 

Ammatillisten koulutuspaikkojen vähyys viestii kaventuneesta autonomiasta ja 

itsemääräämisoikeudesta. Martin (2016) on kirjoittanut näiden käsitteiden tarkoittavat 

mahdollisuutta tehdä itse omat päätöksensä ja kykyä vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa. 

Rajoitetut ja vähäiset jatkokoulutusmahdollisuudet vaikuttavat yksilön valinnan vapauteen ja 

elämänkulkuun. Kysyessäni, mitkä asiat voisivat lisätä vanhempien luottamusta nuorten 

koulunkäynnin sujumiseen ja jatkumoon, vanhemmilla oli selvä visio – koulutuspaikat 

lähemmäs koteja, tiedon kulku toimivaksi kodin ja koulun välille. Vastauksissa huomioitiin 

myös vaikeus lisätä koulutuspaikkoja esimerkiksi haja-asutusalueille, joten kehitystä toivottiin 

järjestelyjen suhteen, esimerkiksi asuntolavierailut ja asumisharjoittelut saivat mainintoja. 

Lisätiedotus nousi myös vanhempien mieleen, ohessa esimerkkejä kaksisuuntaisesta 

viestinnästä: 
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”Vanhemmille voitaisiin informoida enemmän tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

Koulussa oppilaille on pidetty paljon ohjausta (todella hyvä asia!), mutta 

vanhempia on tiedotettu vähemmän. Esimerkiksi vanhemmille ja lapsille yhteinen 

seminaari voisi olla todella hyvä vaihtoehto” 

”Se, että vanhemmat ja koulu keskustelisivat enemmän yhdessä, mikä on 

parhaaksi lapselle. Aikuistuminen ja vastuun ottaminen omasta elämästä on iso 

haaste nuorelle, jossa nuorta täytyy tukea sekä kodin että koulun.” 

 

 

5.3 Tulevaisuuden toiveet ja visiot  

 

 

Aineiston analyysi jatkui korrelaatiokertoimien avulla tarkastellessani vanhempien mielipiteitä 

ja ajatuksia lapsensa tulevaisuuden suhteen. Tästä voimakkaan korrelaation saivat luottavainen 

suhtautuminen lapsen opintopolun löytymiseen sekä luottamus siihen, että sopivat ja 

tarpeelliset tuen muodot turvataan myös jatkokoulutuksessa. Samoin verrattain voimakkaasti 

korreloivat luottamus opintopolun löytämiseen sekä tiedot tulevista asumisjärjestelyistä. Toive 

lapsen mahdollisuudesta jatkaa opintojaan kotoa käsin puolestaan korreloi minimaalisesti 

kaikkien muiden väittämien kanssa, mikä oli hienoinen yllätys ja vastaan hypoteeseja. 

Korrelaatiotaulukko löytyy tutkielman lopusta Lapsen itsenäistyminen ja tulevaisuus (Liite 5).  

Tällä hetkellä tulevaisuuteensa epävarmasti suhtautuville peruskoulunsa päättäville nuorille on 

tarjolla VALMA-koulutusta, jolla tarkoitetaan ammatillisiin opintoihin valmistavaa koulutusta. 

Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä Opintopolku-sivustolla 

kerrotaan, että valmentava koulutus on oikea ratkaisu, mikäli nuori ei ole varma mitä haluaa 

tehdä peruskoulun jälkeen, kaipaa lisätietoa jatko-opintomahdollisuuksista, tarvitsee 

opiskeluvalmiuksien vahvistamista tai haluaa parantaa peruskoulunsa todistusta. Taustalla on 

ajatus, että VALMA-koulutukseen hakeutuva tähtää myös ammatilliseen jatkokoulutukseen. 

(Opintopolku.fi) Opetushallitus linjaa TELMA-koulutuksen sairauden tai vamman vuoksi 

annettavaksi henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaksi opetukseksi ja työhön 

sekä itsenäiseen elämän ohjaavaksi koulutukseksi. TELMA-koulutuksen tarkoituksena on, että 

nuori löytää työn ja toimeentulon sekä vapaa-ajan ja asumisen kannalta hyvät ratkaisut 

itsenäiseen elämään. Opetus perustuu sekä TELMA:ssa että VALMA:ssa henkilökohtaiseen 

opintojen suunnitteluun. (Opetushallitus.) Näitä koulutuslinjoja ei kuitenkaan järjestetä joka 

paikkakunnalla, mikä saattaa aiheuttaa lapsen muuton pois kotoa.  
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Frekvenssijakaumia tarkasteltaessa voidaan sanoa, että hajontaa löytyy edelleen. Kukaan 

vanhemmista ei kokenut lastaan ahdistuneeksi aikuistumisen edessä, ja vain muutama (n=3) oli 

huomannut ahdistusta jonkin verran. Tätä voidaan pitää positiivisena huomiona. Vaikka 

asumisjärjestelyt ja koulupaikan löytyminen saattavat aiheuttaa epävarmuutta, ei tämä silti 

vaikuta lisäävän pelkoa tulevaisuutta kohtaan. Toisaalta hieman yli puolet vanhemmista sanoo 

ehdottomasti kannattavansa lapsen koulutuspolun jatkumista kotoa käsin, vain yksi vanhempi 

ei näe tätä merkityksellisenä. Kuitenkin tilanteessa, jossa lapsen kotoa pois muutto tulee 

ajankohtaiseksi myös suurin osa vanhemmista toivoisi asumiskokeilua. Esitän alla olevassa 

taulukossa mielipiteiden jakautumisen tämän väittämän ympärillä.  

 

 

Taulukko 6         

 

 

 

 

Nuoren itsenäistymisen suhteen vanhemmat nostavat useita asioita, joista kantavat huolta. Heitä 

ei huoleta ainoastaan koulupaikkaan hakeutuminen ja siirtyminen, vaan kokonaisuudessaan 

itsenäistyminen, aikuistuminen. Ahponen (2008) on kirjoittanut riskinä olevan, että 

kehitysvammaisia kohdellaan läpi elämänsä kuin lasta. Tämä saattaa näkyä siinä, etteivät he 

pääse vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun eikä heidän mielipiteitään kuunnella. Tämä saattaa 

konkretisoitua aliarviointiin ja kannustuksen puutteeseen. (Ahponen 1989, 22.) Tämänkaltaista 
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aliarviointia ei saamissani vastauksissa kuitenkaan ollut havaittavissa. Huolet liittyivät 

ennemminkin ulkoisiin tekijöihin kuin nuoren itsensä suoriutumiseen.  

 Kyselylomakkeelle olin asettanut väittämiä koskemaan myös lapsen ja nuoren vapaa-aikaa, ei 

ainoastaan koulunkäyntiä, koska pyrin antamaan vanhemmille mahdollisuuden kertoa 

mielipiteistään laajemminkin, ja tämä näkyi nimenomaan lapsen itsenäistymiseen liittyvän 

avoimen kysymyksen vastauksissa.  

 

”Olen luottavainen lapseni itsenäistymiseen. Tunnen, että hän on fiksu nuori ja 

kasvava aikuinen, joka osaa pitää itsestään huolta. Jos lapseni muuttaa yksin 

asumaan, tulee paikkakunta luultavasti olemaan sama, missä asumme tällä 

hetkellä. Tällöin on huomattavasti helpompaa.” 

”Lapseni on oppinut kotona tärkeitä arjessa selviytymisen taitoja. Siltikin 

vastuun ottaminen omasta elämästä on iso asia ja tulee kestämään, ennen kuin 

lapsi hallitsee sen kunnolla. Minua huolettaa, paljastaako hän oman huolensa 

vanhemmille tai kavereille” 

 

Viimeisessä kyselylomakkeen osiossa visioin kunnan alueella toimivasta yhteyshenkilöstä, 

jonka puoleen olisi mahdollisuus kääntyä niin opiskeluun, nuoren työnhakuun kuin 

mahdollisiin palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Tiedustelin, näkivätkö vanhemmat 

mahdollisia hyötyjä tämänkaltaisessa järjestelyssä. Kävi ilmi, ettei minkään kunnan alueella 

toimi tämänkaltaista yhteyshenkilöä, ja muutamat ilmoittivat erityisopettajan toimivan 

tämänkaltaisena yhteyshenkilönä perheiden ja tulevien opiskelupaikkojen välillä.  

Ajatus yhteyshenkilöstä kuitenkin keräsi kannatusta vanhempien keskuudessa, ja tämän nähtiin 

olevan eräs mahdollinen ratkaisu epäselväksi koettuun tiedonjakeluun. Keskitetty tiedonjakelu, 

ilman suurta vaivannäköä ja helpolla saavutettavuudella nousi esiin useamman kerran. Verkosta 

löytyvät tiedonjakelukanavat, kuten sosiaaliset foorumit nähtiin hieman kyseenalaisina. 

Vanhemmat kaipaavat tiettyä ihmistä, johon olla yhteydessä. Esimerkkejä näistä järjestelyistä 

tuli muutamia:  
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Minun on helpointa lähestyä lapseni luokanvalvojaa, sillä olen häneen ollut 

kaikista eniten yhteydessä lapseni kouluasioista. Koulun opinto-ohjaaja on tästä 

näkökulmasta minulle hankalampi yhteydenottohenkilö. En tiedä kunnan 

yhteyshenkilön tilannetta, mu 

Ainoastaan opinto-ohjaaja, jonka onneksi tavoittaa hyvin Wilman kautta. Koen, 

että opinto-ohjaajalta on saatu tietoa melko hyvin. En osaa sanoa, voisiko 

kunnassa olla myös joku muu henkilö. Ehkä nuoriso-ohjaaja voisi olla nuorten 

tukena? 
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6 POHDINTA JA MAHDOLLISET JATKOTUTKIMUKSET 

 

 

Tässä luvussa tarkastelen vielä tutkielmani johtopäätöksiä saavutettujen keskeisten tulosten 

pohjalta. Tämä tutkielma päättyy mahdollisten jatkotutkimusaiheiden pohdintaan ja esittelyyn.    

 

6.1 Johtopäätökset 

 

 

Tutkielmani päätavoitteena oli kartoittaa onnistuneen nivelvaiheen osatekijöitä, ja kuinka eri 

toimijat pystyisivät parantamaan nuoren siirtymää peruskoulusta jatko-opintojen pariin. 

Tutkimusongelmana oli näin Mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen nivelvaiheeseen? Tätä 

pilkoin vielä pienemmiksi alaongelmiksi, jotka käsittelivät työelämään ja 

jatkokoulutusmahdollisuuksiin tutustuttamista, tiedotusta ja perheiden toiveita yhteistyön eri 

muodoista.  

Vaikka aineistoni jäi verrattain pieneksi, saavutetut tulokset olivat hyvin linjassa aiemman 

tutkimuksen pohjalta luotujen hypoteesieni kanssa. Tosin muutamissa kohdissa kirjatut 

mielipiteet erosivat yllättävän paljon. Tässä on huomioitava Hirsjärvi ym. (2004, 184) huomio, 

ettei voida aina olla täysin varmoja siitä, kuinka tosissaan vastaajat ovat, eli kuinka rehellisiä 

vastauksia he antavat. Mikäli suurempi aineisto olisi saavutettu, olisi voitu vetää suurempia 

johtopäätöksiä. Tässä vaiheessa on kuitenkin tyydyttävä niin sanotusti osviittaan, jonka tulokset 

antavat.  

Koko aineiston tärkeimpiin tuloksiin nousi ammatillisten koulupaikkojen vähyys, nuoren 

mahdollinen muutto pois kotoa sekä huoli tästä itsenäistymisvaiheesta. Ihmisoikeudet ja 
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suomalaisen yhteiskunnan tuote, nuorisotakuu, edellyttävät, että jokaisella nuorella on 

yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintopaikkaan.  Kuten Mänty (2006,71) on artikkelissaan 

kirjoittanut, koulutus ei ainoastaan tuo tietoa ja kykyä toimia ammatissa, vaan se on merkittävä 

osa yhteiskunnallista asemaa ja henkilökohtaisia elämäntapavalintoja. Tämän perusteella ei ole 

valinnanvaraa jättää siirtymävaihetta vaille huomiota, koulusta putoaminen on suurena riskinä 

nimenomaan tässä vaiheessa, kun oppivelvollisuus loppuu ja täysi-ikäisen kansalaisen oikeudet 

astuvat voimaan.  

Tärkein tutkimustulos näistä on tiedon avoimuus, sen saavutettavuus ja jakamisen 

mahdollistaminen. Tämä on myös se kohta, johon esimerkiksi vanhemmat ja 

koulunhenkilökunta voivat itse vaikuttaa. Kodin ja koulun yhteistyön muotojen laajentaminen 

ja kehittäminen ovat voimakkaasti tätä päivää, mutta siihen tarvitaan molempien osapuolien 

panosta.  

Grant (2011) on saavuttanut tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia yhteydenpidon ja 

yhteistyön tärkeydestä. Hän kirjoittaa monien vanhempien saattavan harmistua, mikäli joutuvat 

odottamaan tiedon liikkuvuutta, eivätkä saa tietoja lapsensa koulunkäynnistä tarpeeksi usein. 

Tutkimuksessa oli käynyt ilmi, että vanhemmat kokivat opettajien olevan yhteydessä vain 

suurissa asioissa, eikä niinkään päivittäisissä tai arkisemmissa asioissa. (Grant 2011,296.) 

Vaikka opettaja ei olisi kotiin yhteydessä aivan jokaisesta paperihaavasta askartelutunnilla, 

arkisimmista asioista keskustelu lisää avoimuutta ja dialogisuutta kodin ja koulun 

yhteydenpitoon. Tämän avulla myös vanhemmat saattavat kokea entistä helpommaksi lähestyä 

opettajaa mieltä painavissa asioissa.  

Tiedonjakelua toivottiin keskitetymmäksi kuin tällä hetkellä, ja visio kunnan alueella 

toimivasta yhteyshenkilöstä nousi myös positiivisessa mielessä esiin. Opinto-ohjaajat ja 

erityisopettajat koetaan melko helposti lähestyttäviksi, mutta eräs vanhemmista pohti myös 

nuoriso-ohjaajan merkittävämpää roolia. Mielestäni tämä voisi olla hyvä lisä 

moniammatilliseen yhteistyöhön. Koulun ulkopuolelle ulotettava yhteistyö voisi olla hyvä lisä 

myös esimerkiksi vapaa-ajan mahdollisuuksien näkökulmista. Esimerkiksi Huhtala ja Lilja 

(2008, 8) ovat sitä mieltä, että opinto-ohjaajien työmäärä on suoraan verrannollinen 

koulupudokkaiden määrään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä suuremmat ryhmäkoot, 

sitä helpommin oppilas saattaa ajautua putoamaan opintopolulta. Tämänkin vuoksi olisi 

perusteltua lisätä ammattilaisia, jotka voisivat työskennellä yhtenevän, toimivan koulutuspolun 

puolesta.  
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Positiivinen havainto oli erityisnuorten aikuistumista kohtaan koetut tunteet, jotka olivat 

pääsääntöisesti positiivisia.  Martin (2016) kirjoitti, että vammaiset nuoret kokevat 

aikuistumiseen liitettävät kysymykset ja toiveet samalla tavoin kuin kuka tahansa nuori. Toiveet 

eivät rajoitu vain asumiseen tai koulupaikkaan, vaan ne leikkaavat myös sosiaaliset suhteet sekä 

minäpystyvyyden ja perheenperustamisen tarpeet. (Martin 2016, 59-60.) Moni nuori saattaa 

kokea ahdistuneisuutta tämänkaltaisten tavoitteiden ja odotusten edessä, mutta 

ahdistuneisuuden vähäisyys kertoo toisaalta vahvasta luottamussuhteesta omiin läheisiin ja 

uskoon, että tulee pärjäämään muutoksessa.  

Nuoren itsenäistymistä koskevien korrelaatiokertoimien tulokset olivat melko odotettuja. Usko 

opintopolun löytymiseen ja usko sopivien tuen muotojen tarpeellisuuteen jatkokoulutuksessa 

kertovat joko siitä, että vanhemmilla on jo tiedossa koulutuspaikka, johon nuori on siirtymässä 

tai mahdollisesti optimistisesta suhtautumisesta sopivien opintojen ja koulupaikan löytymiseen. 

Toisaalta luottamus tuleviin asumisjärjestelyihin korreloi myös voimakkaasti, joten on 

mahdollista, että perheet ovat käyneet jo vierailemasta opetusta tarjoavilla kouluilla ja 

perehtyneet tähän ympäristöön.  

Perusopetuksen piirissä on totuttu siihen, että vanhemmat ovat osallisina moniammatillista 

yhteistyötä suunniteltaessa nuoren tukimuotoja, kuntoutusta ja sen järjestämistä. Ikonen ym. ( 

2003, 288.) painottavat, että tärkeintä on, että ryhmä on sitoutunut yhteiseen 

ongelmanratkaisuun ja vastuunkantamiseen. Vanhemmat saattavat kantaa huolta, jatkuuko 

tämä sama toimintamalli jatko-opinnoissa, onko nuorelle tarjolla yksilöllinen opintopolku ja 

mahdollisuus kehittyä omalla tasollaan. Tähän tilanteeseen helpotusta toisi myös 

molemminpuoliset vierailut peruskoulun, tulevan oppilaitoksen sekä oppilaan ja hänen 

vanhempiensa välillä.  

Aineiston perusteella ei näin ollen voida sanoa, että vanhemmat olisivat huolissaan nuorten 

tulevaisuudesta, vaikka koulutuspaikat saattavat olla kaukana kotoa, mikä edellyttää nuoren 

muuttoa. Tärkeää olisi kuitenkin saada entistä keskitetympi tiedonjakelu, mahdollisesti lähteä 

kartoittamaan kunnan sisällä toimivan yhteyshenkilön mahdollisuuksia, tai olisiko 

tämänkaltainen toimenkuva mahdollista yhdistää jo nuorten parissa toimivan aikuisen 

työtehtäviin. Asumiskokeilun hyödyllisyyttä tulevan muuton kannalta kysyttäessä mielipiteet 

kuitenkin jakaantuivat melko paljon.  
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6.2 Jatkotutkimusaiheita 

 

 

Nivelvaiheen onnistumisen tutkiminen vaatisi tässä vaiheessa lisätutkimusta erityisesti 

kvalitatiivisesti. Vanhempien saattaisi olla helpompi pysähtyä aiheen äärelle keskustelemaan 

kuin vastaamaan kasvottomaksi jäävään kyselylomakkeeseen. Vaikka metodiosassa olen 

esittänyt omat syyni valita e-kyselylomakkeen aineistonkeruu menetelmäksi, vaatisi tämä 

tutkielma tuekseen enemmän laadullista otetta.  

Toisaalta perehtyessäni aiempiin tutkimuksiin, tein havainnon, että harvat tutkimukset 

kohdistuvat nuoriin itseensä. Laadullinen aineistonkeruu tapa voisi helpottaa myös tätä puolta 

jatkotutkimuksissa. Olisi tärkeä saada oppilaiden ääni kuulumaan siitä, minkälaisia 

mahdollisuuksia he toivoisivat peruskoulun jälkeen olevan tarjolla. Aiempi tutkimus painottuu 

paljon opettajien ja vanhempien mielipiteisiin ja kokemuksiin. Esimerkiksi vaikka tässä 

tutkielmassa nousi esiin vanhempien mielikuvat lapsensa kokemuksista aikuistumisen 

kynnyksellä, tärkeää olisi saada syvällisempää tietoa heidän omista tunteistaan ja 

kokemuksistaan. Fenomenografinen tutkimus voisi näin ollen ottaa paikkansa tässä 

erityispedagogisessa tutkimuskentässä.  

Nuorten oman kokemusmaailman ohella voisi olla aiheellista tarkastella koulujen 

henkilökunnan näkemyksiä mahdollisuuksistaan saada tietoa kehitysvammaisten nuorten 

mahdollisuuksista. Opintopolku-palveluita päivitetään melko tiheästi, joten pelkästään 

erilaisten tiedonhakukanavien hallinnassa voi kulua yllättävä määrä resursseja. Onko kouluilla 

tarpeellinen määrä henkilökuntaa ohjaamassa opiskelijoita, vastaako opinto-ohjaajan koulutus 

myös erityisnuorten opintopolun neuvontaan?  

Koululaitos elää murrosvaihetta. Uusi opetussuunnitelma on tätä tutkielmaa kirjoitettaessa ollut 

voimassa vasta vajaan lukuvuoden, joten uudet käytänteet toimintakulttuurissa eivät ole 

vakiintuneita ja monet oppilaitokset ja opettajat hakevat vielä omaa paikkaansa suhteessa uusiin 

raameihin. Merkittävin tutkimustulos tässä tutkielmassa koski tiedon liikkuvuutta, avoimuutta 

ja saavutettavuutta. Lisätutkimusta onnistuneista tiedonvaihtokanavista, vertaistuen 

saavutettavuudesta ja tutkielmassa esiinnousseen yhteyshenkilön roolista kaivattaisiin, jotta 

nuorille saataisiin luotua onnistunut nivelvaihe peruskoulusta jatko-opintoihin ja saataisiin näin 

myös nuorten oma ääni kuuluviin.  

 



43 

 

 

 

LÄHTEET 

 

Ahonen-Walker, M. ja Pietikäinen, R. 2014. Nuorisotakuu – kermankuorintaa ja tyhjiä  

lupauksia?  Teoksessa: A. Gretschel, K. Paakkunainen, A.-M. Souto & L. 

Suurpää (toim.) Nuorisopolitiikan arki ja politiikka. 69-73.  

Ahpoinen, H. 2008. Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen. Sosiaali- ja terveysturvan  

tutkimuksia. Vammala: Vammalan Kirjapaino.  

Eriksson, S. 2008. Erot, erilaisuus ja elinolot – vammaisten arkielämä ja itsemäärääminen.  

Helsinki: Kehitysvammaliitto. 

Grant, L. 2011. ‘I’m a completely different person at home’: using digital technologies to  

connect learning between home and school. Journal of Computer Assisted 

Learning, 27 (4), 292-302. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.  

Huhtala, M. & Lilja, K. 2008. Ongelmalliset oppijat. Helsinki: Edita Prima Oy 

Häikiö, L. & Niemenmaa, V. 2007. Valinnan paikat. Teoksessa M. Laine, J. Bamberg & P.  

Jokinen (toim.) Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus Helsinki 

University Press Oy Yliopistokustannus, 41-56 

Ikonen, O. & Krogerius, A-L. 2003. Kunta ja koulu toimitakulttuuria muuttamassa. Teoksessa  

O., Ikonen & P., Virtanen (toim.) HOJKS II. Jyväskylä: PS-Kustannus, 43-52. 

Ikonen, O., Rönty, S. & Linnilä, M-L. 2003. Moniammatillisuuden monet kasvot. Teoksessa:  

O. Ikonen & P. Virtanen (toim.) HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja 

opetus. Jyväskylä: PS-Kustannus,277-302. 

Jahnukainen, M. 2003. HOJKS Elämänkaaren eri vaiheissa. Teoksessa: O. Ikonen & P.  

Virtanen (toim.) HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. 

Jyväskylä: PS-Kustannus, 255-267.  

Jordan, R. 2008. THE GULLIFORD LECTURE: Autistic spectrum disorders: a challenge and  

a model for inclusion in education. www-lähde. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8578.2008.00364.x/full 

[viitattu 24.1.2017]  

Kehitysvamma-alan verkkopalvelu. Kehitysvammalaki.  

 http://verneri.net/yleis/kehitysvammalaki  [viitattu 21.61.2017] 

Kehitysvammaisten tukiliitto ry. Tietoa kehitysvammasta 

http://www.kvtl.fi/fi/kehitysvamma- [viitattu 26.4.2017] 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 2016. YK:n vammaissopimus. Saatavilla verkosta:  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8578.2008.00364.x/full
http://verneri.net/yleis/kehitysvammalaki
http://www.kvtl.fi/fi/kehitysvamma-


44 

 

 

 

http://www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/ykn-vammaissopimus/ [viitattu 5.3.2017]  

Koivikko M. &Autti-Rämö, I. 2006. Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus?  

Kehitysvammaisuus Duodecim 2006;122:1907–12 

Kupari, K. 2010. Haastavan käyttäytymisen tulkinnat kehitysvamma-alan lehdissä  Teoksessa  

S. Vehmas. (toim. Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus. 

Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 2. vuosikirja. Kehitysvammaliitto ry. 28-

41. Saatavilla verkosta: http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-

content/uploads/kehitysvammaliiton_selvityksia_7.pdf [viitattu 16.2. 2017]  

Ladonlahti, T. 2006. Oppimisen merkitys ja mahdollisuudet yhteisöön liittymisen  

tukemisessa. Teoksessa: T. Ladonlahti & R. Pirttimaa (toim.) Erityispedagogiikka 

ja aikuisuus. Helsinki: Yliopistopaino, 17-41.  

Lukiolaki. 1998/629Ajantasainen lainsäädäntö. Valtion säädöstietopankki. Saatavilla www- 

muodossa osoitteessa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629 

[viitattu 24.1.2017] 

Lämsä, A. 2013. Mistä kasvatuskumppanuudessa on kyse? Teoksessa A. Lämsä. (toim.)  

Verkosto vahvaksi. Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. Jyväkylä: PS-

kustannus. s. 49-67. 

Martin, M. 2016. Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys. Rovaniemi: Lapin  

yliopistokustannus.  

Mazza, J. 2013. Connected Educators, Connected Families.  

http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/connected-

educators-connected-families  [viitattu 4.2.2017] 

Mehtäläinen, H. & Taipale, Y. 2006. Aikuisuus ja autonomia. Teoksessa: T. Ladonlahti & R.  

Pirttimaa (toim.) Erityispedagogiikka ja aikuisuus.  Helsinki: Ylipistopaino. 

109-122. 

Metsämuuronen J. 2005. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä:  

Gummerrus. 

 Mänty T. 2006. Koulutus integraation tukena. Teoksessa T. Kadonlahti & R. Pirttimaa 

 (toim.) Erityispedagogiikka ja aikuisuus. Helsinki: Gaudeamus, 71- 108. 

Määttä, P. & Rantala, A. 2016 Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta  

ratkomassa. Jyväskylä: PS-Kustannus. 

Nuorisotakuu www-sivusto [viitattu 20.1.2017] 

http://www.nuorisotakuu.fi/tietoa_takuusta 

Nummenmaa, L. 2009. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi. 

Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014.  

http://www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/ykn-vammaissopimus/
http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton_selvityksia_7.pdf
http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton_selvityksia_7.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629
http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/connected-educators-connected-families
http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/connected-educators-connected-families
http://www.nuorisotakuu.fi/tietoa_takuusta


45 

 

 

 

Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-Kustannus.  

Ollikainen A-M. Korvaako takuu pitkittyneen työttömyyden? 2014. Teoksessa: A. Gretschel,  

K. Paakkunainen, A.-M. Souto & L. Suurpää (toim.) Nuorisopolitiikan arki ja 

politiikka. 63-65. 

Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opintopolku. Ammatilliseen  

peruskoulutukseen valmentava koulutus. www-lähde. 

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/%EF%BB%BFammatilliseen-

peruskoulutukseen-valmentava-koulutus/ [viitattu 18.4.2017] 

Opetushallitus. Oppilaanohjaus. www-lähde.  

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/oppilaan_tukeminen/oppil

aan_ohjaus [viitattu 28.2.2017] 

Opetushallitus. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus – TELMA. www-lähde.  

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/valmentavat_koulutu

kset/telma [ viitattu 18.4.2017] 

Perustuslaki. Laki erityishuollosta. 1977/519. Ajantasainen lainsäädäntö. Valtion  

säädöstietopankki.  Saatavilla www- muodossa osoitteessa: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519 [viitattu 4.2.2017] 

Perustuslaki. Perusoikeudet. 731/1999. Ajantasainen lainsäädäntö. Valtion säädöstietopankki.  

Saatavilla www- muodossa osoitteessa: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 [viitattu 20.1.2017] 

Rantanen, P. 2000. Nuoruusikä. Teoksessa: E. Räsänen, I. Moilanen, T. Tamminen & F.  

Almqvist (toim.) Lasten- ja nuortenpsykiatria. Duodecim. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy. 34-36 

Rönty, L.-I. & Rönty, S. 2012. Perusopetus – arvioista käytäntöihin. Teoksessa  S. Oja (toim.)  

Kaikille kelpo koulu. Jyväskylä: PS-Kustannus,  63-79. 

Takala, M. Inkluusio,integraatio ja segregaatio. 2010. Teoksessa: M. Takala. (toim.)   

Erityispedagogiikka ja kouluikä. Helsinki: Gaudeamus. 13-20.  

Tammisto, M. & K. Marjamäki. 2016. Avoin ja kuunteleva läsnäolo luottavaisen  

läheisyhteistyön avain. Teoksessa: E. Leinonen (toim.) Läheisyhteistyön 

kulmakiviä. Henkilökunta ja läheiset yhdessä hyvän elämän tukena. Tampere: 

Kirjapaino Kari Ky.  

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. 2016. Dialogisuus ammattilaisen ja perheen välillä. [viitattu  

12.2.2017] https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-

perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-

yhteistoiminta/dialogisuus_ammattilaisen_ja_perheen_valilla  

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. 2015. Vammaispalveluiden käsikirja. Nuoren nivelvaiheet - 

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/%EF%BB%BFammatilliseen-peruskoulutukseen-valmentava-koulutus/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/%EF%BB%BFammatilliseen-peruskoulutukseen-valmentava-koulutus/
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/oppilaan_tukeminen/oppilaan_ohjaus
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/oppilaan_tukeminen/oppilaan_ohjaus
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/valmentavat_koulutukset/telma
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/valmentavat_koulutukset/telma
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/dialogisuus_ammattilaisen_ja_perheen_valilla
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/dialogisuus_ammattilaisen_ja_perheen_valilla
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/dialogisuus_ammattilaisen_ja_perheen_valilla


46 

 

 

 

verkkojulkaisu. [viitattu 12.2.2017.]  

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-

perheet/nuoruus/nuoren-nivelvaiheet  

Tonttila, T. 2006. Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja  

kasvatuskumppanuuden merkitys. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.  

Vammaisfoorumi. 2014. www.vammaisfoorumi.fi/tiedosto/140603Loppivelvollisuuslaki.doc  

[viitattu 27.4.2017] 

Vehmas, S. 2010. Johdanto: Kuka kokee ja mitä kokee? Teoksessa S. Vehmas (toim.)  

Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus. Kehitysvammaliiton 

selvityksiä. Helsinki, 7-12.  

Verneri.net. Kehitysvamma-alan verkkopalvelu. 9/2013. Sosiaalinen näkökulma. [viitattu  

12.2.2017] http://verneri.net/yleis/sosiaalinen-nakokulma  

 

 

 

  

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/nuoruus/nuoren-nivelvaiheet
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/nuoruus/nuoren-nivelvaiheet
http://www.vammaisfoorumi.fi/tiedosto/140603Loppivelvollisuuslaki.doc
http://verneri.net/yleis/sosiaalinen-nakokulma


47 

 

 

 

 

LIITTEET 

Liite 1. Rakenteelliset muutokset OPS2014 

  

Huomio sisällöistä taitoihin  

Oppiainejako vuosiluokittain Aiemmin jokainen oppiaine kuvattiin yhtenä 

kokonaisuutena. OPS2014 oppiaineosuus on 

jaettu vuosiluokkakokonaisuuksiin 1–2, 3–6 

ja 7–9 

 

Laaja-alaiset osaamistavoitteet 

 

Laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, 

arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama 

kokonaisuus. Kaikissa oppiaineissa ja 

kaikilla vuosiluokilla toteutetaan 

perusopetuksen seitsemää laaja-alaista 

osaamistavoitetta: 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Monilukutaito (L4) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

(L5) 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 

                                                  

Ilmiöpohjaisuus 

Oppiainerajoja ylittävät 

oppimiskokonaisuudet, jossa huomioitu 

yllälistatut laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. 

Jokaisella oppilaalla on oltava joka vuosi 

vähintään yksi ilmiöpohjainen 

oppimiskokonaisuus  

 

Oppimiskäsitys Korostetaan oppilaslähtöisyyttä, opiskelun 

iloa ja sisäistä motivaatiota  

 

Perusopetuksen arvoperusta Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus 

laadukkaaseen opetukseen. Ihmisoikeuksien, 

moninaisuuden ja demokratian 

kunnioittaminen sekä ohjaus kestävään 

elämäntapaan.   

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö Innovatiivisuus, yhteistyö ei rajoitu enää 

ainoastaan vanhempain iltoihin ja 

arviointikeskusteluihin. Säännöllisyys ja 
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monikanavaisuus, opettaja neuvottelee 

yhdessä vanhempien kanssa sopivat 

yhteydenpito- ja yhteistyömenetelmät-  
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Liite 2 Saatekirje 

 

Olen luokanopettajaopiskelija Savonlinnasta ja suoritan tällä hetkellä erityispedagogiikan 

sivuaineopintoja Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Tähän erityispedagogiikan sivuaineeseen 

teen opinnäytetyötäni yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Tutkielmani 

käsittelee peruskoulunsa päättävien erityisnuorten nivelvaihetta kohti jatko-opintoja. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa onnistuneen nivelvaiheen osatekijöitä oppilaiden 

vanhempien näkökulmasta käsin tarkasteltuna. 

Tutkimus toteutetaan e-kyselylomakkeella, johon kutsun Teidät osallistumaan. Lomake aukeaa 

oheista linkkiä klikkaamalla. Olen valmistellut väittämiä, joihin toivon vastausta täysin eri 

mieltä –  täsmälleen samaa mieltä asteikolla. Jokaisen osion lopussa on vielä avoin kysymys, 

johon toivon sanallisia vastauksia. 

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Huolehdin, että jokaisen 

vastaajan anonymiteetti säilyy. Kyselyn lopussa pyydän teiltä vielä tutkimuslupaa. 

Tutkimusluvan myöntäminen oman vastauksenne osalta tapahtuu valitsemalla kyllä kohdassa 

Nyt antamiani vastauksia voidaan käyttää osana tätä ja mahdollisia jatkotutkimuksia. 

Kiitän jo etukäteen ajasta ja vastauksistanne! 

Ystävällisin terveisin, 

Jenna Hellsten 

  

Linkki kyselyyn:  

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16232/lomake.html 

  

 

 

 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16232/lomake.html
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16232/lomake.html
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Liite 3 Kyselylomake 

 

Vastaajan taustatiedot  
Oma sukupuolesi: nainen  mies en halua vastata

  
Lapsen sukupuoli: tyttö  poika en halua vastata  
 

Vastausvaihtoehdot täysin eri mieltä – osittain eri mieltä – osittain samaa mieltä – täysin 

samaa mieltä  

 

Nivelvaiheen onnistuminen 

Koulu on tarjonnut tarpeeksi opinto-ohjausta peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista. 

Koululaisemme on saanut työelämäohjausta.   

  

Lapsellamme on paljon vaihtoehtoja peruskoulun jälkeisiin opintoihin.  

Lapsemme on osallistunut useammalle työelämäharjoittelujaksolle.  

  

Pidämme tärkeänä, että varteenotettavat työnantajat ja oppilaitokset tekevät vierailuja 

koululla.  

Millaista ohjausta toivoisit lisää?  

 

Peruskoulun jälkeinen opiskelu 

Minun on helppo päästää lapseni jatkamaan opintojaan peruskoulun jälkeen.  

Ammatillisia koulutuspaikkoja on tarjolla tarpeeksi ja ne sijaitsevat lähellä kotiani. 

Suhtaudun luottavaisesti lapseni opintopolun löytämiseen.   

Lastani jännittää peruskoulun jälkeinen aika.   

  

Olen varma, että lapseni saa tarvitsemansa tuen myös peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa. 

Minulla on hyvin tiedossa, minkälaiset asumismahdollisuudet liittyvät tulevaan 

kouluvalintaan. 

Mitkä tekijät voisivat lisätä luottamustasi sopivan opintopolun löytämiseen? 

 

 

Aikuistuminen ja itsenäistyminen 

Lapseni on usein ahdistunut, kun keskustelemme aikuistumisesta.   
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Lastani ei huoleta muuttaa omaan asuntoon peruskulun päätyttyä.   

Kaipaisimme asumisharjoittelua ennen nuoren muuttoa omaan kotiin.  

Toivoisimme nuoren pystyvän jatkamaan opintoja kotoa käsin.   

Lapsellani on mieluisia harrastuksia.     

Koen, että lapseni saa tarpeeksi vertaistukea.    

Minkälaisia ajatuksia lapsesi tuleva itsenäistyminen sinussa herättää? 

 

Läheisyhteistyö, vertaistuki ja tiedonsaanti 

Minulla on jokin taho, jolle voin esittää kysymyksiä lapseni koulutukseen liittyen. 

Koulun opinto-ohjaaja on ollut korvaamaton apu etsiessämme tietoa.  

Toivoisin, että enemmän tukea olisi saatavilla verkon välityksellä.   

Koen hankalana ottaa asioista selvää itsekseni.    

Hyödynnän sosiaalista mediaa osana tiedonhankintaa.   

  

Toivoisin enemmän mahdollisuuksia vertaistuen saamiseen.   

Tunnen perheitä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin me.   

Onko kunnassanne käytettävissä yhteyshenkilö, jonka puoleen olisi mahdollisuus kääntyä 

opiskeluun, työnhakuun ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä? Minkälaista hyötyä 

yhteyshenkilö voisi tuoda? 

Nyt antamiani vastauksia voidaan käyttää osana tutkimusta. kyllä ei 
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Liite 4 Läheisyhteistyö, vertaistuki ja tiedonsaanti 
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Liite 5  Lapsen itsenäistyminen ja  tulevaisuus 

 

 


