
        Syrjäytyminen ja sen ennaltaehkäiseminen                  
rehtoreiden kuvaamana 

 
Linda Lähdesmäki 

 
 

Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma 
Kevätlukukausi 2018 

Kasvatustieteiden laitos 
Jyväskylän yliopisto 



TIIVISTELMÄ 

Lähdesmäki, Linda. 2018. Syrjäytyminen ja sen ennaltaehkäiseminen rehto-
reiden kuvaamana. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 87 sivua. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten rehtorit kuvaavat syrjäy-

tymistä, ja millaisilla keinoilla syrjäytymistä ennaltaehkäistään kouluissa. Li-

säksi tutkittiin sitä, millainen rooli rehtorilla on syrjäytymisen ennaltaehkäisyn 

prosessissa. Tutkimusongelmaa lähestyttiin rehtoreiden subjektiivisista koke-

muksista käsin. 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tut-

kimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla kolmelta yläkoulun ja kolmelta 

yhtenäiskoulun rehtorilta. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Aineis-

to analysoitiin käyttämällä laadullista sisällönanalyysimenetelmää.  

Rehtoreiden mukaan kouluissa syrjäytymisen riski näkyi selkeimmin vä-

linpitämättömän asenteen sekä poissaolojen kautta ja syrjäytymisen taustalla 

kuvattiin olevan pääasiassa perheestä johtuvia tekijöitä. Kouluissa syrjäytymis-

tä ennaltaehkäistiin edistämällä oppilaiden viihtymistä ja puuttumalla heidän 

ongelmiinsa. Rehtoreiden roolissa syrjäytymisen ennaltaehkäisyn prosessissa 

painottui koulun toimintatapoihin vaikuttaminen ja yhteistyön tekeminen. Tär-

keimpiä yhteistyötahoja olivat opettajat, oppilaat ja heidän perheensä sekä sosi-

aalitoimi.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että rehtorit voisivat laajentaa 

syrjäytymisen tarkastelua yksilön näkökulmasta myös yhteiskunnan tasolle. 

Koulujen osuuden tiedostaminen syrjäytymisen riskiä edistävänä tekijänä voisi 

puolestaan edistää syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä entisestään. Tulevaisuu-

dessa varhaisen tuen ja pysyvien aikuiskontaktien tarjoaminen syrjäytymisen 

riskissä oleville nuorille voisi helpottaa ongelmien kasaantumisen estämistä.   
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kemukset  



SISÄLTÖ 
TIIVISTELMÄ 

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO ....................................................................................................... 5 

2 SYRJÄYTYMINEN ............................................................................................ 8 

2.1 Syrjäytymisen määrittelyä .......................................................................... 8 

2.2 Nuorten syrjäytymisen riski ..................................................................... 10 

2.3 Syrjäytymisen riskitekijät .......................................................................... 11 

2.3.1 Kasvuympäristön ja huono-osaisuuden periytymisen yhteys 

syrjäytymiseen ............................................................................................ 12 

2.3.2 Kouluun kiinnittymättömyyden yhteys syrjäytymiseen .......... 14 

2.3.3 Kouluttautumisen yhteys syrjäytymiseen .................................. 17 

3 SYRJÄYTYMISEN ENNALTAEHKÄISEMINEN YLÄKOULUSSA ....... 19 

3.1 Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen yhteisön tasolla ............................ 19 

3.2 Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen yksilön tasolla .............................. 21 

3.2.1 Nuoren yksilöllinen kohtaaminen ............................................... 21 

3.2.2 Opetusjärjestelyihin vaikuttaminen ............................................ 22 

4 REHTORIN ROOLI JA YHTEISTYÖN TEKEMINEN SYRJÄYTYMISEN 

ENNALTAEHKÄISEMISESSÄ ............................................................................ 25 

4.1 Rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä ............................. 25 

4.2 Yhteistyö perheiden kanssa ...................................................................... 26 

4.3 Yhteistyön muut tahot ............................................................................... 28 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ......................................................... 30 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset ......................................... 30 

5.2 Tutkimuksen lähestymistapa .................................................................... 30 

5.3 Tutkimukseen osallistujat ......................................................................... 31 

5.4 Aineiston keruu ......................................................................................... 33 



5.5 Aineiston analyysi ..................................................................................... 35 

5.6 Eettiset ratkaisut ........................................................................................ 36 

6 TULOKSET ....................................................................................................... 39 

6.1 Syrjäytyminen rehtoreiden kuvaamana .................................................. 39 

6.1.1 Syrjäytymisen riskistä kertova käyttäytyminen ......................... 39 

6.1.2 Syrjäytymisen taustatekijät .......................................................... 42 

6.2 Syrjäytymisen ennaltaehkäisykeinot yläkouluissa ................................. 44 

6.2.1 Viihtymisen edistäminen ............................................................. 45 

6.2.2 Ongelmiin puuttuminen .............................................................. 49 

6.3 Rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen prosessissa ............ 54 

6.3.1 Koulun toimintatapoihin vaikuttaminen .................................... 55 

6.3.2 Yhteistyön tekeminen ................................................................... 56 

6.3.3 Syrjäytymisen riskien solmukohtien havaitseminen ................. 60 

7 POHDINTA ...................................................................................................... 63 

7.1 Syrjäytymisen riski ja syrjäytymisen taustatekijät .................................. 63 

7.2 Rehtorin rooli ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen kouluissa .......... 65 

7.3 Yhteistyön tekeminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen haasteet 68 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet ............................. 70 

7.4.1 Luotettavuuden arviointi ............................................................. 70 

7.4.2 Jatkotutkimuksen aiheita ............................................................. 71 

LÄHTEET ................................................................................................................. 73 

LIITTEET ................................................................................................................. 82 

 

  



5 
 

1 JOHDANTO 

Suomessa on tällä hetkellä 69 000 syrjäytynyttä 15–29 –vuotiasta nuorta, mikä 

on noin 15 000 henkilöä enemmän kuin kymmenen vuotta sitten (Me-säätiö1 

2017). Vaikka resursseja nuorten koulun keskeyttämisen ja syrjäytymisen ennal-

taehkäisyyn on lisätty, syrjäytyneiden määrää ei ole saatu vähennettyä (Helsin-

gin Sanomat 20.11.2017). Sen sijaan nuoriso on jakaantunut yhä selkeämmin 

kahtia; niihin, jotka menestyvät ja niihin, jotka syrjäytyvät. Myös hyvinvointi-

ongelmat ovat kasaantuneet entistä useammin niille, joilla menee huonosti. 

(Helsingin Sanomat 9.11.2017.) Uutisissa on esitetty useita eri laskelmia sille, 

kuinka paljon yksi syrjäytynyt henkilö aiheuttaa kuluja yhteiskunnalle elämän-

kaarensa aikana. Arviot kustannuksista ovat liikkuneet noin miljoonan ja 1,8 

miljoonan euron välillä. Tarkkoja summia ei ole pystytty laskemaan, sillä syr-

jäytymisen kestot vaihtelevat. (Puttonen 2012.) Varmaa kuitenkin on, että syr-

jäytyminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia yhteiskunnalle. 

Nuorten koulupoissaolot ovat lisääntyneet (Vasantola 2016), mikä aiheut-

taa merkittävää vaaraa nuorten tulevaisuudelle, sillä poissaolot lisäävät riskiä 

koulun keskeyttämiseen tulevaisuudessa (Garrison 2006; Kuula 2000; Vilppola 

2007). Poissaolojen tiedetään johtuvan esimerkiksi somaattisista, mielentervey-

teen ja kouluun liittyvistä sekä koulusta kieltäytymiseen yhteydessä olevia teki-

jöistä (Havik, Bru & Ertesvåg 2015b). Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kannalta 

olisikin erittäin tärkeää puuttua lasten ja nuorten ongelmiin varhaisessa vai-

heessa, sillä koulun keskeyttämisen tiedetään olevan yhteydessä esimerkiksi 

antisosiaaliseen käyttäytymiseen sekä yhteiskunnasta syrjäytymiseen aikuisuu-

dessa (Garrison 2006; McCrystal, Percy & Higgins 2007). Syrjäytymistä voi-

daankin kuvata prosessina, jossa erilaiset syrjäytymisen riskitekijät kasaantuvat 

altistaen yhdessä elämänhallinnan heikkenemiselle ja lopulta syrjäytymiselle 

(ks. Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilen 2003, 361; Jyrkämä 1986; Kestilä, Heino 

                                                
1 Säätiö, jonka tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriar-
voistumista Suomessa. 
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& Solantaus 2011; Madanipour, Cars & Allen 2000, 281; Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos (THL 2016)). Etenkin yläkoulu on merkittävä vaihe syrjäytymisen 

riskin kannalta, sillä usein nuorten ongelmat eskaloituvat juuri kahdeksannella 

ja yhdeksännellä luokalla (ks. Saulio 2007). Jotta syrjäytymisen prosessiin voi-

daan vaikuttaa ja syrjäytymisen riskissä olevien nuorten määrää vähentää, täy-

tyy myös koulun tehdä muutoksia omaan toimintakulttuuriinsa (ks. Shannon & 

Bylsma 2003, 5). Muutoksiin vastaamisessa avainasemassa on rehtori, jonka teh-

täviin kuuluu koulun muutostarpeiden tiedostaminen ja niihin vastaaminen 

(ks. Karikoski 2009, 262–263). Näyttää kuitenkin siltä, että tutkimusta rehtorin 

roolista syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ei juurikaan löydy. Päädyinkin tutki-

maan syrjäytymistä rehtorin näkökulmasta puolistrukturoidulla teemahaastat-

telulla, jotta saisin tietoa rehtoreiden subjektiivisista käsityksistä.  

Syrjäytymistä on määritelty useilla eri tavoilla eikä sille siten ole olemassa 

yhtä selkeää määritelmää. Tässä tutkimuksessa määritän syrjäytymisen tarkoit-

tamaan kasaantuneiden ongelmien kokonaisuutta, johon kuuluu sekä huono-

osaisuuden piirteitä että sosiaalisia ongelmia. Yhdessä nämä ongelmat aiheut-

tavat yksilön elämänhallinnan heikentymisen. (Ks. Kuula 2000, 1; Lämsä 2009, 

25–28.) Koska tutkin yläkouluikäisiä, käytän heidän kohdallaan syrjäytymisen 

riski -käsitettä, sillä syrjäytymisen riskissä olevilla nuorilla on merkittäviä riski-

tekijöitä, mutta nämä riskit eivät ole vielä heidän kohdallaan toteutuneet (ks. 

Jahnukainen 2007). Syrjäytymisen riskitekijöiden kasaantuminen saattaa kui-

tenkin aiheuttaa syrjäytymisen tulevaisuudessa. Koulupudokkailla tarkoitan 

koulun keskeyttäneitä nuoria sekä henkilöitä, jotka eivät ole saaneet peruskou-

lun päättötodistusta ennen oppivelvollisuuden loppua (Tilastokeskus 2017). 

Tutkimusta syrjäytymisen riskitekijöistä on tehty useasta eri näkökulmas-

ta. Taustalla on tutkittu olevan esimerkiksi perheeseen, kasvuympäristöön ja 

kouluun liittyviä tekijöitä (ks. Shannon & Bylsma 2003, 3–4). Blondalin & 

Adalbjarnardottirin (2009) tutkimuksen mukaan vanhemmuustyylillä on mer-

kittävä yhteys nuorten koulun keskeyttämiseen. Myös ympäristötekijät ovat 

yhteydessä nuorten syrjäytymisen riskiin, sillä syrjäytymisen riski kasvaa, jos 

nuori elää ympäristössä, jossa syrjäytymiselle tyypillisiä piirteitä esiintyy (Eu-

rostat 2015, 168). Shannon ja Bylsman (2003) puolestaan esittelevät artikkelis-
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saan The Nation Dropout Prevention Centerin (1990) tutkimuksen, jonka mu-

kaan myös koulu saattaa edistää nuorten syrjäytymistä. Syrjäytymisen riskiä 

voi edistää esimerkiksi koulun negatiivinen ilmapiiri, toimimaton kurinpitojär-

jestelmä, oppilaiden oppimistyylien huomiotta jättäminen sekä koulun ja kodin 

kulttuurin välinen ristiriita. (Shannon & Bylsma 2003, 32.) 

Myös syrjäytymisen ennaltaehkäisystä löytyy paljon tutkimusta. Näkö-

kulmia ovat olleet esimerkiksi kouluun kiinnittymisen ja siellä viihtymisen 

edistäminen. Oppilaiden koulussa viihtymistä on tutkimusten mukaan edistä-

nyt positiivinen kouluilmapiiri ja vertaissuhteet, korkeatasoinen kasvatus ja 

tuki sekä mahdollisuudet autonomiaan (Smith, Ito, Gruenewald & Yeh 2010). 

Hyvän opettaja–oppilas -suhteen tiedetään puolestaan ehkäisevän koulusta pu-

toamista niillä oppilailla, joilla esiintyy paljon riskitekijöitä (Cemalcilar & Gök-

sen 2014).  

Yläkoululaisten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen kiinnosti minua, sillä 

useista eri yrityksistä huolimatta syrjäytyneiden määrää ei ole saatu vähennet-

tyä. Vaikka tutkimusta syrjäytymisestä on tehty paljon, tutkimusta rehtoreiden 

roolista löytyy vain vähän. Rehtoreiden käsityksestä syrjäytymisestä vaikutta-

vat kuitenkin koko koulun toimintakulttuuriin, joten on tärkeää, että heidän 

näkökulmansa nostetaan esiin. Halusinkin selvittää, miten rehtorit kuvaavat 

syrjäytymistä, millaisia keinoja kouluilla on syrjäytymisen ennaltaehkäisemi-

seen, ja mikä on rehtorin rooli ennaltaehkäisyn prosessissa.    
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2 SYRJÄYTYMINEN 

2.1 Syrjäytymisen määrittelyä 

Syrjäytyminen-käsitteen alkujuuret Suomessa ovat 1970-luvulla, mutta vasta 

1980-luvulla sana vakiintui käyttöön joukkotyöttömyyden myötä. Sanan alku-

perä on ruotsinkielisessä sanassa utslagning, joka tarkoitti aluksi vain työelä-

män ulkopuolelle jäämistä. (Kuula 2000, 1; Lämsä 2009, 25–28.) Englannin kie-

lessä syrjäytymistä vastaa puolestaan termi social exlusion, joka on Parkinin 

(1979) mukaan peräisin Weberin määritelmästä, jossa syrjäytyminen nähdään 

osana sosiaalista poissulkemista (ks. Burchardt, Le Grand & Piachaud 2002). 

Käsitteenä syrjäytymistä on määritelty monin eri tavoin, eikä sille siten ole ole-

massa yhtä selkeää määritelmää (Jahnukainen & Järvinen 2005). Sana nähdään-

kin ongelmallisena, sillä se on arkipäiväistynyt, ja samalla sen merkitys on ko-

kenut inflaation (Järvinen & Jahnukainen 2001; Pohjola 2001). Lisäksi sana esiin-

tyy usein negatiivisessa valossa (Järvinen & Jahnukainen 2001; Pohjola 2001), ja 

sitä on sekoitettu muun muassa köyhyyteen ja marginalisaatioon (Järvinen & 

Jahnukainen 2001; Madanipour ym. 2000, 279). Ajan myötä syrjäytyminen on 

muotoutunut kuvaamaan keskeisiä sosiaalisia ongelmia sekä huono-osaisuutta 

(Kuula 2000, 1; Lämsä 2009, 25–28).  

Järvisen ja Jahnukaisen (2001) mukaan syrjäytymistä voidaan tarkastella 

sosiaalisten ryhmien, yhteiskunnan sekä yksilön näkökulmasta. Sosiaalisten 

ryhmien näkökulmasta tarkasteltaessa syrjäytyneet määritellään hallinnollisten 

kriteerien kautta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiksi. Heidät nähdään monen 

sosiaalisesti sopeutumattoman henkilön ryhmänä, joiden syrjäytyminen on ai-

heutunut heidän elinympäristöstään tai omasta toiminnastaan seuranneena. 

(Järvinen & Jahnukainen 2001.)  

Syrjäytymisen yhteiskunnallisessa näkökulmassa tarkastellaan niitä yh-

teiskunnallisia muutoksia, jotka aiheuttavat elinolosuhteiden huonontumista ja 

epätasa-arvoistumista (Järvinen & Jahnukainen 2001). Usein köyhyyden ajatel-

laan olevan syy siihen, miksi yksilö ei pysty osallistumaan yhteiskunnalliseen 

toimintaan (Teodorovic 2011). Bayramin, Bilgelin ja Bilgelin (2010) mukaan 
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köyhyys saattaa heikentää elämänlaatua, mikä näkyy esimerkiksi vapaa-ajan 

harrastuksien puuttumisena. Köyhyys voi vaikuttaa negatiivisesti myös ihmis-

suhteisiin ja ystäviltä saatavaan tukeen. (Bayram ym. 2010.) Syrjäytyminen voi-

daankin nähdä yksilön yhteiskuntaan yhdistävien siteiden heikkoutena, joka 

aiheuttaa yksilön ajautumisen yhteiskunnan merkittävien toiminnallisten kent-

tien ulkopuolelle (Raunio 2006, 9–10). Syrjäytymistä ei siis synny ilman yhteis-

kuntaa, vaan yksilö on aina suhteessa toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja sen ins-

tituutioihin (Helne 2002). 

Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna syrjäytymistä pidetään usein yksilön 

ongelmana, taipumuksena tai epäonnistumisena kilpailussa (Helne 2002). Täl-

löin huomio kiinnittyy syrjäytyneiden ominaisuuksiin, joilla pyritään tekemään 

eroja siihen yhteisöön, josta syrjäytyneet ovat ulkopuolisia (Helne 2002; Pohjola 

2001). Syrjäytymiseen tiedetään liittyvän usein vahvaa osattomuutta, taloudel-

listen ja henkisten voimavarojen sekä tarvittavan sosiaalisen tai kulttuurisen 

pääoman puutetta (Aaltonen ym. 2003, 361). Myös erilaiset päihderiippuvuudet 

ja rikollisuuden ulottuvuudet on laskettu osaksi syrjäytymistä (Myrskylä 2012). 

Syrjäytyneet eivät kuitenkaan ole kaikki samanlaisia (Foster & Spencer 2011; 

Ikäheimo 2015), eivätkä esimerkiksi köyhyys tai työttömyys automaattisesti 

aiheuta syrjäytymistä (Madanipour ym. 2000, 280). Sen sijaan jokainen henkilö 

kokee ja käsittelee asioita omalla tavallaan (ks. Foster & Spencer 2011). Mikään 

sosiaalinen ongelma ei näin ollen ole suoraan yhteydessä syrjäytymiseen, eivät-

kä kaikki samassa tilanteessa olevat ole syrjäytyneitä (Lämsä 2009, 29). Yksit-

täisten tekijöiden sijaan syrjäytymisessä on kyse prosessista, jossa erilaiset huo-

no-osaisuuden tekijät kasaantuvat ja vaikuttavat yhdessä yksilön elämänhallin-

taan (ks. Aaltonen ym. 2003, 361; Jyrkämä 1986; Kestilä ym. 2011; Madanipour 

ym. 2000, 281; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL 2016)). 

Suomen kielessä syrjäytymisen käsite viittaa siihen, että yksilö ikään kuin 

syrjäytyy itse ja muuttuu sitten syrjäytyneeksi ilman, että mikään aiheuttaisi 

tämän prosessin. Usein ajatellaankin, että syrjäytyneitä pitäisi aktivoida uudel-

leen. (Pohjola 2001.) Syrjään jääminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita 

sitä, että henkilö tuntisi olevansa syrjäytynyt, sillä yksilö on voinut valita eris-

täytymisen myös omasta tahdostaan (ks. Barry 2002). Toisaalta henkilö voi ko-
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kea olevansa syrjäytynyt, vaikka häntä ei olisi yleisten luokitteluiden perusteel-

la määritelty syrjäytyneeksi (Me-säätiö 2017).  

2.2 Nuorten syrjäytymisen riski 

Arkipäivän keskustelussa esiin nousee usein nuorten syrjäytyminen. Järventien 

(2000) mukaan syrjäytymisen määritelmät kuvaavat kuitenkin tyypillisesti vain 

aikuisten syrjäytymistä, mutta eivät sovellu nuorten syrjäytymisen kuvailuun. 

Syrjäytymisen rinnalla on käytetty syrjäytymisen riski -käsitettä. Syrjäytymisen 

riskissä olevalla henkilöllä on merkittäviä riskitekijöitä syrjäytymiselle, mutta 

nämä riskitekijät eivät ole vielä toteutuneet. (Jahnukainen 2007.) Tässä tutki-

muksessa käytän juuri syrjäytymisen riski -käsitteitä, sillä kyseessä on pikem-

minkin etenevä prosessi kuin pysyvä tila.  

Kuten edellä on käynyt ilmi, syrjäytyneeksi voi tulla määriteltyä monella 

eri tavalla. Tämän vuoksi arviot syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten määrästä 

vaihtelevat eri tutkimuksissa. Myös syrjäytymisen mittaaminen on haasteellista 

(Larja ym. 2016), ja pulmia aiheuttaa esimerkiksi se, että syrjäytymisen riskissä 

olevat nuoret lopettavat usein osallistumisensa tutkimuksiin (Nurmi 2014). 

Myrskylä (2012) määrittää tutkimuksessaan syrjäytyneeksi nuoreksi 15–29 -

vuotiaan henkilön, joka ei ole opiskelija tai työssäkäyvä, ja jolla on vain perus-

asteen koulutus. Hänen mukaansa noin viisi prosenttia koko ikäluokasta oli 

syrjäytyneitä. Sen sijaan koulupudokkaiden määrä Suomessa lukuvuonna 

2016–2017 oli 387 henkilöä (Tilastokeskus 2018).  

Syrjäytyneiden tunnistamiseksi on ehdotettu myös NEET-indikaattoria.2 

NEET-statuksen saavat nuoret, jotka eivät käy töissä tai koulussa eivätkä suori-

ta varusmiespalvelusta (Eurostat 2017; Larja ym. 2016). Vuonna 1987 syntynei-

den nuorten ikäluokasta NEET-status oli noin 11 prosentilla peruskoulun pää-

tyttyä (Larja ym. 2016). Luku on hyvin EU:n keskiarvon mukainen, sillä vuonna 

2016 Euroopan unionin alueella 90,2 % 15–19 -vuotiaista nuorista jatkoi perus-

koulun jälkeen joko töihin tai harjoitteluun (Eurostat 2017). NEET-status saattaa 

                                                
2 Not in Employment, Education or Training/ Neither in Employment Nor in Education or 
Training. 
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olla myös luonnollinen vaihe monille nuorille jossain vaiheessa elämää. Kuiten-

kin nuorilla, joilla on ollut useita kertoja NEET-status, on todennäköisemmin 

psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. (Larja ym. 2016.) Pitkään jatkunut status on 

yhteydessä myös köyhyyteen, syrjäytymiseen ja rikollisuuteen (Eurostat 2017). 

2.3 Syrjäytymisen riskitekijät 

Kuten aikaisemmin on todettu, mikään yksittäinen tekijä ei aiheuta syrjäytymis-

tä, vaan syrjäytyminen etenee usein prosessimaisesti. Järvinen ja Jahnukainen 

(2001) ovat muotoilleet viisi tasoisen mallin kuvaamaan tätä syrjäytymisen pro-

sessia. Malli on kehitelty Jyrkämän (1986) ja Takalan (1992) hahmotelmien poh-

jalta. Syrjäytymisen prosessin tiedetään alkavan usein jo varhaislapsuudessa, 

kun lapsi sisäistää elämisen perusvalmiudet. Kotitaustat määrittävät myös pit-

kälti sen, miten lapsi sopeutuu kouluun, ja millaisia asenteita, arvoja sekä toi-

mintamalleja hänellä on. Prosessin ensimmäinen tasolla onkin kuvattu olevan 

ongelmia koulussa tai kotona, jotka saattavat aiheuttaa toisen tason ongelman 

eli epäonnistumisen koulussa tai jopa koulun keskeyttämisen. Koulun keskeyt-

täminen puolestaan on usein vahvasti yhteydessä huonoon asemaan työmark-

kinoilla. Mikäli henkilö on pitkään työttömänä, voi se lisätä todennäköisyyttä 

hakeutua seuraan, jossa on muita samassa tilanteessa olevia kuten työttömiä tai 

kouluttamattomia. Viimeisellä tasolla yksilö luokitellaan syrjäytyneeksi. Syrjäy-

tymiseen saattaa kuulua myös elämänhallinnan ongelmia, kuten päihderiippu-

vuutta, mielenterveysongelmia sekä rikollisuutta. (Järvinen & Jahnukainen 

2001.)  

Seuraavaksi kuvaan syrjäytymisen riskitekijöitä, joiden tiedostaminen voi 

helpottaa syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä. Vaikka syrjäytymisen prosessi ei 

ole samanlainen kaikilla yksilöillä ja se saattaa vaihdella paljonkin (Jyrkämä 

1986), taustalta löytyy usein melko samanlaisia ongelmia (ks. Ahola, Galli & 

Ikonen 2009, 134). Kun yksittäiset ongelmat tiedostetaan jo varhaisessa vaihees-

sa, voidaan ennaltaehkäistä ongelmien kasaantumista. 
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2.3.1 Kasvuympäristön ja huono-osaisuuden periytymisen yhteys syrjäy-
tymiseen 

Perheen huono-osaisuus on yksi syrjäytymisen riskitekijöistä. Useiden tutki-

musten mukaan perheen huono-osaisuus on usein ylisukupolvista eli hyvin-

vointiongelmat siirtyvät aikuiselta lapselle ja voivat siten edistää lapsen syrjäy-

tymisen riskiä tulevaisuudessa (Larja ym. 2016, Paananen, Ristikari, Merikukka, 

Rämö & Gissler 2012, 37; Vauhkonen, Kallio & Erola 2017). Syrjäytymisen riskin 

tiedetään kasvavan myös, jos nuori elää ympäristössä, jossa syrjäytymiselle 

tyypillisiä piirteitä esiintyy (Eurostat 2015, 168; McCrystal ym. 2007; Sosiaali ja 

terveysministeriö (STM 2017)). Lapsuuden kasvuympäristön on todettu puoles-

taan olevan merkittävässä yhteydessä esimerkiksi nuoren yhteiskuntaan kiin-

nittymisessä (Paananen ym. 2012, 37). 

Vanhemman matala koulutustausta on yksi huono-osaisuuden osatekijä, 

joka saattaa olla yhteydessä nuoren syrjäytymisen riskiin (ks. STM 2017; THL 

2016). Vanhempien koulutustaustan tiedetään olevan yhteydessä heidän lasten-

sa koulumenestykseen (Teodorovic 2011), ja äidin alhaisen koulutustason nuor-

ten syrjäytymiseen (Pati, Hashim, Brown, Fiks & Forrest 2011; Savioja 2007). 

Näiden lisäksi vanhempien koulupudokkuuden ja heidän lastensa koulun kes-

keyttämisen väliltä on löytynyt yhteys (Vauhkonen ym. 2017). Periytyminen 

saattaa johtua esimerkiksi siitä, että vanhemmat eivät pysty tukemaan ja autta-

maan heidän lastensa koulunkäyntiä (Hargie, O’Donnell & McMullan 2011). 

Vanhemmat saattavat myös välittää lapsilleen arvoja sekä ajattelu- ja käytös-

malleja, jotka eivät tue kouluttautumista (ks. Kuronen 2010, 325; Nurmi 2014; 

Vauhkonen ym. 2017).  

Koulutuksen lisäksi työttömyys ja köyhyys ovat usein ylisukupolvisia. 

Myös ne lisäävät syrjäytymisen riskiä, sillä kuten aiemmin on todettu, köyhyy-

den on tutkittu estävän osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, mikä puo-

lestaan heikentää yhteiskuntaan kiinnittymistä (Teodorovic 2011). Lapsilla, jot-

ka kasvavat köyhyydessä on tutkittu olevan kasvava riski syrjäytyä tulevaisuu-

dessa (Eurostat 2015, 190), ja esimerkiksi työttömien lapsista tulee todennäköi-

semmin työttömiä, vaikka heillä olisi ollut toisen asteen koulutus (Vauhkonen 

ym. 2017). Vastaavasti työttömien nuorten vanhemmista ainakin toinen on 
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usein työtön (ks. Hargie ym. 2011). Shannonin & Bylsmanin (2003, 3) mukaan 

vanhempien työttömyys on yhteydessä myös heidän lastensa koulupudokkuu-

teen.  

Paanasen ym. (2012, 37) tutkimuksen mukaan vanhempien käyttäytymi-

sellä on yhteys myös lasten ja nuorten hyvinvointivajeeseen, kuten päihde- ja 

mielenterveysongelmiin. Päihdeongelmien tiedetään olevan osittain ylisuku-

polvisia, joten vanhempien ongelmat voivat aiheuttaa riskin lapsen hyvinvoin-

nille tulevaisuudessa. (Paananen ym. 2012, 37.) Toisaalta lapsuuden epäsuotuis-

ten elinolosuhteiden on tutkittu olevan yhteydessä nuoruuden terveydelle hai-

tallisiin elintapoihin, kuten alkoholin suurkulutukseen, päivittäiseen tupakoin-

tiin sekä huonoon terveyteen (Kestilä 2008, 96). McCrystalin ym. (2007) mukaan 

puolestaan huono kommunikaatio vanhemman ja nuoren välillä oli yksi huu-

meiden käytölle altistavista riskitekijöistä. Nuorten varhaisella ja runsaalla 

päihteiden käytöllä on tutkittu olevan yhteys myös psyykkisiin oireisiin ja mie-

lenterveyden häiriöihin. Päihdehäiriöön liittyy usein kyvyttömyyttä selviytyä 

koulusta, toistuvaa lain rikkomista ja päihteiden käytön muuttumista elämän 

keskeisimmäksi sisällöksi. (THL 2014.) 

Päihdeongelmien lisäksi vanhempien mielenterveysongelmat ovat yhtey-

dessä heidän lastensa kehitykseen, sillä kolmasosalla psykiatrisen diagnoosin 

saaneista nuorista on vanhempi, joka on ollut psykiatrisessa erikoissairaanhoi-

dossa. Vanhempien ongelmien tiedetäänkin usein kasaantuvan ja jättävän jäljen 

lapsiin, sillä nuorten erikoissairaanhoidon käytön on tutkittu olevan yhteydessä 

vanhempien matalaan koulutustaustaan ja sosioekonomiseen asemaan. (Paana-

nen ym. 2012, 38.) Mielenterveysongelmat ovat lisäksi yhteydessä syrjäytymi-

sen riskiin, sillä mitä enemmän nuorella oli NEET-vuosia, sitä todennäköisem-

min hänellä oli mielenterveysongelmia. Vuodet olivat yhteydessä myös per-

heen sisäisten ongelmien todennäköisyyteen. (Larja ym. 2016.)  

Ongelmien ylisukupolvisen siirtymisen lisäksi syrjäytymisen riskiä saattaa 

lisätä turvallisen aikuisen puuttuminen lapsen elämästä. Järventien (2000) tut-

kimuksessa vakavan syrjäytymisen riskin lapsilla oli tunne, ettei kukaan välit-

tänyt heistä, ja he tunsivat itsensä yksinäisiksi. Lämsän (2009) tutkimuksessa 

puolestaan merkittävin syrjäytymisen riskissä olevia nuoria yhdistävä piirre oli 
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se, etteivät he olleet saaneet aikuisilta kasvulleen riittävää tukea. Pahimmillaan 

kodin ongelmat heijastuivat lapsen tai nuoren arjen perusedellytyksien laimin-

lyömiseen. Myös levon ja turvallisuuden puute on yhteydessä syrjäytymisen 

riskiin. (Lämsä 2009.) Järventien (2000) tutkimuksen mukaan vakavan syrjäy-

tymisen riski -ryhmään kuului lapsia, jotka eivät peseytyneet kertaakaan viikon 

aikana, vaihtaneet vaatteita tai eivät olleet saaneet kouluruuan lisäksi muuta 

ravintoa lähes ollenkaan. Lasten perustarpeiden laiminlyöntiä saattaa selittää 

esimerkiksi vanhempien mielenterveysongelmat tai päihteiden väärinkäyttö, 

joiden vuoksi vanhempi ei pysty huolehtimaan lapsesta (Mennen, Kim, Sang & 

Trickett 2010). 

Kuten edellä kävi ilmi, lapsuuden kasvuolosuhteilla ja huono-

osaisuusuudella tiedetään olevan merkittävä yhteys myöhempään hyvinvoin-

tiin. On kuitenkin muistettava, että yksilöt reagoivat ulkoisiin tekijöihin eri ta-

voin, ja moni nuori selviytyy hyvin elämässään, vaikka olisi varttunut haasta-

vissa olosuhteissa (Paananen ym. 2012, 43).  

2.3.2 Kouluun kiinnittymättömyyden yhteys syrjäytymiseen  

Lain mukaan jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla on oppivelvollisuus, jo-

ka alkaa pääsääntöisesti seitsemänvuotiaana ja päättyy sen lukuvuoden lopus-

sa, kun nuori täyttää 17 vuotta. Se tarkoittaa, että jokaisen nuoren on suoritetta-

va perusopetuksen oppimäärä. (Perusopetuslaki 1998, 25. § 1. momentti.) Pe-

rusopetuksen tarkoituksena on luoda nuorelle valmiudet koko elämän jatkuval-

le oppimiselle. Koska oppiminen on merkittävässä roolissa hyvän elämän ra-

kentamisessa, voi siitä syrjäytyminen vaarantaa nuoren kasvua ja kehitystä. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS) 2014, 15.) Oppivelvolli-

suudesta huolimatta osa nuorista keskeyttää peruskoulun, mikä lisää syrjäyty-

misen riskiä. Näitä nuoria nimitetään koulupudokkaiksi. Koulupudokkaiksi 

määritellään henkilöt, jotka ovat laiminlyöneet oppivelvollisuutensa jättämällä 

osallistumatta perusopetukseen kevätlukukauden aikana sekä he, jotka eivät 

ole suorittaneet peruskoulun koko oppimäärää heidän oppivelvollisuutensa 

aikana (Tilastokeskus 2017).  
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Yläkoulu on tärkeää aikaa nuoren elämässä, sillä omalla koulutyöllään, 

kouluvalinnoillaan, harrastuksillaan sekä valitsemalla ihmissuhteensa, nuori 

luo pohjaa tulevaisuudelleen (Nurmi 2014). Kuitenkin koulupolkua tarkastel-

lessa yläkoulu on monella tapaa haastava vaihe (Kuula 2000, 30), sillä usein 

nuorten ongelmat eskaloituvat juuri kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla 

(Saulio 2007). Ongelmien eskaloituminen saattaa puolestaan altistaa esimerkiksi 

koulupoissaoloille, jotka puolestaan lisäävät riskiä koulun keskeyttämiselle 

(Garrison 2006; Kuula 2000; Vilppola 2007). Koulun keskeyttäminen aiheuttaa 

merkittävän riskin nuoren tulevaisuudelle, sillä sen tiedetään olevan yhteydes-

sä esimerkiksi antisosiaaliseen käyttäytymiseen sekä yhteiskunnasta syrjäyty-

miseen aikuisuudessa (ks. McCrystal ym. 2007). Syrjäytymisen riski voikin ai-

heutua myös kouluun liittyvistä tekijöistä (Butts 2009). 

Koulussa suoriutumiseen vaaditaan hyviä akateemisia taitoja. Akateemis-

ten taitojen on puolestaan tutkittu olevan yhteydessä kouluviihtyvyyteen (Hui 

& Sun 2010). Mikäli nuorella on puutetta perustaidoissa, kuten lukemisessa, 

kirjoittamisessa ja matematiikassa, voi se aiheuttaa negatiivista suhtautumista 

koulua kohtaan ja altistaa ongelmien kumuloitumista edelleen yhä monimut-

kaisemmiksi kokonaisuuksiksi (Laakso 1994, 41). Kun tehtävät ovat liian haas-

tavia, nuori saattaa alkaa häiriköimään ja näin peitellä osaamattomuuttaan. 

Tämä voi puolestaan aiheuttaa kielteisen, itseään vahvistavan noidankehän, 

sillä häiriköiminen vaikeuttaa oppimista entisestään. (Nurmi 2014.) Ongelmien 

kasaantuminen johtaa sen sijaan usein poissaoloihin ja lisää riskiä koulunkäyn-

nin lopettamiseen (Hämäläinen-Luukkainen 2004, 3). Syrjäytymisen riskiryh-

mään kuuluvat myös ne nuoret, jotka suorittavat peruskoulun, mutta vain hei-

koin arvosanoin. Nämä nuoret eivät ole todellisuudessa saavuttaneet elämästä 

selviytymisen kannalta tarvittavia valmiuksia peruskoulussa, joten heidän 

mahdollisuudet seuraavan koulutukseen pääsemiseen ja siellä menestymiseen 

ovat huonot. (Meriläinen 1996.) 

Mikäli nuori viihtyy koulussa, on suurempi todennäköisyys, ettei hän 

keskeytä koulua. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan 68 % niistä nuoris-

ta, jotka kokivat perheen taloudellisen tilanteen hyväksi, kertoivat pitävänsä 

koulusta. Sen sijaan niistä nuorista, joiden taloudellinen tilanne oli heikko, vain 
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47 % viihtyi koulussa. Myös koulu-uupumus oli tavallisempaa niillä nuorilla, 

joiden taloudellinen tilanne oli heikompi. (Wiss, Halme, Hietanen-Peltola & 

Ståhl 2017.) Peruskoulussa motivaatio-ongelmia on aiheuttanut esimerkiksi op-

piainekeskeisyys, ja sen tilalle on kaivattu enemmän käytäntöä (Kuronen 2010, 

326; Laakso 1994, 42; Hämäläinen-Luukkainen 2004, 9). Nuoren kielteiseen 

asenteeseen koulua kohtaan tiedetään olevan yhteydessä esimerkiksi se, ettei 

nuori näe peruskoulun hyötyä. Nuorella voisikin olla kykyjä opiskeluun, mutta 

motivaatio puuttuu. (Ks. Äärelä 2012, 225.) Myös kaveripiirin kielteiset ajatuk-

set koulusta saattavat vahvistaa nuoren omaa kielteisyyttä (Nurmi 2014, 25). 

Koulu on tärkeä paikka sosiaalisten suhteiden muodostumiselle ja yhtei-

söön kiinnittymiselle. Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä, sillä niiden vähyyden ja 

syrjäytymisen yhteiskunnallisesta osallisuudesta on tutkittu olevan keskeisessä 

roolissa nuorten syrjäytymisessä (THL 2016). Yläkoulussa opettajan ja oppilaan 

välisiä pysyviä vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteita ei kuitenkaan synny enää 

yhtä helposti kuin aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että alakoulussa nuorta on 

opettanut pääasiassa vain yksi opettaja, yläkoulussa yhtä nuorta saattaa opettaa 

jopa 15 eri opettajaa. (Kuula 2000, 30.) Myös kouluyhteisöön kiinnittyminen 

saattaa jäädä löyhäksi, sillä vuoden 2017 kouluterveyskysely osoittaa, että aino-

astaan noin puolet kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista koki olevansa osa kou-

luyhteisöä. Tärkeä osa luokkayhteisöä koki olevansa noin 64 % oppilaista. (THL 

2017.) Ulkopuolelle jäämisen pahin muoto on kiusatuksi joutuminen, joka ai-

heuttaa riskin nuoren kehitykselle (THL 2016). Vuonna 2013 peruskoulun kah-

deksas- ja yhdeksäsluokkalaisista koulukiusaamista oli kohdannut vähintään 

kerran viikossa noin kahdeksan prosenttia pojista ja noin kuusi prosenttia ty-

töistä (Luopa ym. 2014, 25). Kiusatuksi joutuminen, yksinäisyys ja ahdistunei-

suus olivat yhteydessä myös heikkoon taloudelliseen tilanteeseen (Wiss ym. 

2017). Kiusaamiselle altistuminen saattaa puolestaan johtaa poissaoloihin nega-

tiivisten koulukokemusten vuoksi (Havik, Bru, & Ertesvåg 2015a).  

Usein nuorten ongelmat kasaantuvat juuri yläkoulussa eikä peruskoulu 

toisaalta valmista oppilaita siirtymässä toiselle asteelle (ks. Kuronen 2010, 326). 

Jos nuori ei saa onnistumisen elämyksiä koulusta, hakee hän niitä todennäköi-

sesti vapaa-aikanaan. Nuori saattaakin hakeutua kaveripiiriin, jossa myös muil-
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la on ongelmia. Tällöin hänen ei tarvitse peitellä itseään, vaan hän saa samais-

tumisentunteen samanhenkisestä kaveripiiristä. Pahimmillaan uusi kaveripiiri 

saattaa kuitenkin johtaa poissaoloihin koulusta, päihteiden käyttöön ja jopa ri-

kollisuuteen. (Hämäläinen-Luukkainen 2004, 13–14.) Yläkoulun tehtävänä on 

varmistaa nuoren oppivelvollisuuden suorittaminen sekä jatkaminen toisen 

asteen opintoihin. Peruskoulun merkittävyyden kannalta on tärkeää etenkin se, 

miten onnistutaan niiden nuorten kanssa, joilla on suuri riski syrjäytyä perus-

koulun jälkeen.  

2.3.3 Kouluttautumisen yhteys syrjäytymiseen 

Peruskoulun tulisi ohjata ja valmistaa nuoret toisen asteen opintoihin. Toisen 

asteen koulutus on tärkeässä roolissa yksilön kasvamisessa sekä ammatillisuu-

den kehittymisessä. Se tarjoaa myös työelämän kannalta välttämättömiä taitoja. 

(Eurostat 2015, 125.) Peruskoulujärjestelmämme ei ole kuitenkaan onnistunut 

ohjaamaan viidesosaa miehistä ja kymmenesosaa naisista minkäänlaiseen opis-

kelupaikkaan ennen kuin he ovat täyttäneet 30 vuotta. Mikäli opiskelupaikkaa 

ei löydy, syrjäytymisen riski alkaa nousta, sillä heikko koulutus on merkittävin 

tekijä nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen selittäjänä. (Myrskylä 2012.) 

Pyykkösen, Myrskylän, Haaviston, Hillamon ja Nordin (2017) mukaan syrjäy-

tyneissä huolta aiheuttaa miesten yliedustus. Heidän mukaansa syrjäytyneitä 

miehiä on ollut aina, mutta 2000-luvulla syrjäytyminen on monimuotoistunut. 

Syrjäytyminen näkyy vahvasti myös maahanmuutossa ja kotoutumisen ongel-

missa, sillä ulkomaalaistaustaiset nuoret jatkavat toisen asteen koulutukseen yli 

puolet harvemmin kuin suomalaiset, ja heistä lähes tuhat ei ole suorittanut ylä-

koulua joko kotimaassaan tai on jättänyt sen kesken Suomessa (Larja ym. 2016). 

Koulutuksen puuttuminen kasvattaa merkittävästi syrjäytymisen riskiä, sillä 

Myrskylän (2017, 4) tekemän tutkimuksen mukaan perusasteen varaan jääneis-

tä henkilöistä työttömänä on noin viidennes.  

Perusasteen varassa olevien työttömyyttä selittää koulutusrakenteiden 

muutokset, sillä korkeakoulutettujen työpaikkojen osuus on kolminkertaistu-

nut, kun taas perusasteen työpaikkojen osuus on laskenut 26 prosenttiyksikköä 

vuoteen 1987 verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä perusasteen varassa 
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olevaa henkilöä varten on tarjolla 0,43 työpaikkaa. Kuitenkin jo keskiasteen 

koulutuksen käyneillä työttömyysriski pienenee puolella. (Myrskylä 2017, 4, 12, 

14.) Näin ollen koulutuksen puute lisää eriarvoistumista, sillä koulutetuilla 

nuorilla on parempi todennäköisyys saada töitä. Kouluttamattomien nuorten 

pitkittynyt työttömyys saattaa lisätä myös riskiä ajautua tavallisten nuoruuteen 

ja aikuisuuteen liittyvien prosessien ulkopuolelle ja sitä kautta lisätä eriarvois-

tumista. (Aho & Koponen 2001, 129.) Vain peruskoulun tutkinnon suorittaneille 

henkilöille kasaantuu myös enemmän mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmia 

(Larja ym. 2016), ja he tekevät rikoksia huomattavasti useammin kuin muut 

koulutusryhmät (Paananen ym. 2012, 39).  
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3 SYRJÄYTYMISEN ENNALTAEHKÄISEMINEN 

YLÄKOULUSSA 

Kuten aikaisemmin on todettu, kouluttautuminen on tärkeässä roolissa ennal-

taehkäisemässä syrjäytymistä. Osa nuorista on kuitenkin vaarassa keskeyttää 

peruskoulun, mikä aiheuttaa merkittävän riskin syrjäytymiselle. Jotta nuorten 

syrjäytymisen prosessi voidaan estää, tulee koulujen ennaltaehkäistä syrjäyty-

misen riskitekijöiden kasaantumista ja puuttua tilanteisiin, mikäli huoli herää. 

Ennaltaehkäisyä voidaan tehdä yhteisön ja yksilön tasoilla esimerkiksi edistä-

mällä nuoren kouluun kiinnittymistä sekä luomalla hyvää pohjaa tulevaisuu-

delle.  

3.1 Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen yhteisön tasolla 

Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen on koko ikäluokkaa koskevaa toimintaa, 

jonka tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä jo ennen kuin sitä on edes ilmen-

nyt (Jahnukainen 2007). Sen on todettu olevan myös tehokkaampi keino kuin 

myöhempi interventio (Panayiotopoulus & Kerfoot 2007).  

Nuoren kouluun kiinnittymistä voidaan edistää panostamalla koulun il-

mapiiriin. Koetun turvallisuuden, kunnioituksen ja oikeudenmukaisuuden tun-

teen koulussa sekä nuorten ottamisen mukaan vaikuttamiseen on tutkittu lisää-

vän kouluviihtyvyyttä (ks. Smith ym. 2010). Edistämällä viihtyisän ja turvalli-

sen kouluympäristön rakentumista, voidaan ehkäistä myös nuorten koulupu-

dokkuutta (ks. Al-Hroub 2015). 

Myös oppilaiden motivointi on tärkeää, sillä nuoret panostavat kouluun 

siinä määrin, missä he pitävät annettuja tehtäviä merkittävinä ja mielenkiintoi-

sina. Oppilaiden arvojen hyödyntäminen ja kiinnostuksen ylläpitäminen voisi 

parantaa oppilaiden käyttäytymistä, luoda positiivisia oppimiskokemuksia se-

kä edistää sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia. (Archambault, Janosz, Ma-

rizot & Pagani 2009.) Esimerkiksi lisäämällä toiminnallisuutta opetuksiin käy-

tännöstä kiinnostuneet nuoret voisivat löytää mielenkiinnon oppimiseen (ks. 
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Pirttiniemi 2000, 34, 38). Kouluun kiinnittymistä voidaan edistää myös luomalla 

sellainen oppimisilmapiirin, jossa jokainen saa opiskella omalla tasollaan yleis-

ten perustavoitteiden pohjalta (ks. Jahnukainen 2007). Jokaisella oppilaalla on-

kin oikeus saada hänen tarvitsemaansa tukea yleisellä, tehostetulla tai erityisel-

lä tasolla (POPS 2014, 61). Agirdagin, Van Houten & Van Avermaetin (2010) 

mukaan se, että maahanmuuttajanuoret kokivat saavansa tukea ja saivat sitä, oli 

yhteydessä heidän korkeampaan itsetuntoon. Koulun tulisikin varmistaa, että 

jokainen nuori saa oman tasoistaan opetusta niin, että hän saavuttaa perustie-

dot- ja taidot (Jahnukainen 2007).  

Hyvän opettaja–oppilas -suhteen on tutkittu ehkäisevän koulun keskeyt-

tämistä niiden oppilaiden kohdalla, joilla esiintyy paljon riskitekijöitä (Cemal-

cilar & Göksen 2014; Hui & Sun 2010; Smith ym. 2010). Smithin ym. (2010) mu-

kaan parhaiten oppilaiden positiivista koulukokemusta vahvistivat sellaiset 

opettajat, joilla oli korkeat odotukset, mutta jotka tukivat ja rohkaisivat oppilai-

ta säännöllisesti. Opettajien antama emotionaalinen tuki oli monille nuorista 

erittäin tärkeää, sillä opettaja saattoi olla ainut henkilö, joka tuki nuorta. (Smith 

ym. 2010.) Monet nuoret tarvitsevatkin turvallista aikuista, joka ohjaa ja tukee 

heidän kehitystä sekä oppimistaan (ks. Kuronen 2010, 326; Linnakangas & 

Suikkanen 2004, 76).  

Nuoren positiivisen suhteen vertaisiin tiedetään olevan yhteydessä kou-

luviihtyvyyteen (Hui & Sun 2010). Pirttiniemen (2000, 35) mukaan etenkin nii-

den nuorten kouluun kiinnittymistä tulisi edistää, joilla on kouluongelmia, sillä 

nuori saa hyvästä vertaisryhmästä tukea koulutustavoitteisiin sitoutumisessa. 

Nuoren osallisuutta voidaan tukea järjestämällä sellaisia aktiviteettejä luokassa, 

jotka ohjaavat suhteiden muodostumista vertaisiin (Havik ym. 2015a). Opettaja 

voisi tukea nuorten vuorovaikutusta esimerkiksi järjestämällä ryhmätöitä tai 

opettamalla esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja (Smith ym. 2010). Täl-

laisen tuen on tutkittu olevan suoraan yhteydessä vähenevään riskiin kouluteh-

tävien tekemättä jättämiseen sekä poissaoloihin koulusta (Havik ym. 2015a).  

Kouluun kiinnittymistä voidaan lisätä myös ennaltaehkäisemällä ja puuttumal-

la kiusaamiseen. Toimivaa on tutkittu olevan kiusaamisen, vaikeuksien ja sosi-

aalisen inkluusion käsitteleminen kokonaisuutena yhdessä oppilaiden kanssa 
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(Lindsay, McPherson, Aslam, McKeveer & Wright 2012). Kiusaamiseen puut-

tuminen on tärkeää, sillä sen avulla ennaltaehkäistään sekä kiusaajan että kiu-

satun riskiä syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta (Pirttiniemi 2000, 34).  

Yleensä nuoren kouluongelmat syntyvät kuitenkin kouluajan ulkopuolel-

la. Jotta näihin syihin pystytään vaikuttamaan, tulee koulun tehdä yhteistyötä 

myös niiden tahojen kanssa, jotka pystyvät tukemaan nuoren vapaa-ajan teke-

misiä. Koulu voi ennaltaehkäistä syrjäytymistä lisäämällä oman harrastustoi-

minnan järjestämistä. (Hämäläinen-Luukkainen 2004, 38.) Erityisen tärkeää on 

tarjota harrastusmahdollisuuksia niille nuorille, joiden vanhemmat eivät kyke-

ne ohjaaman nuoria harrastusten pariin (Pirttiniemi 2000, 35). Harrastukset ovat 

nykyään erittäin keskeinen osa lasten arkea ja kasvua, joten harrastusten puut-

tuminen asettaa lapsen yhteiskunnallisen osallistumisen marginaaliin. Hyvin-

voinnin näkökulmasta tarkasteltuna osallistuminen vahvistaa nuoren aktiivista 

toimijuutta ja yhteiskunnan jäseneksi kehittymistä eli toimii syrjäytymisen vas-

takohtana. (Häikiö 2009.) Harrastuksista saatu positiivinen palaute on yhtey-

dessä myös kasvavaan itsetuntoon ja pitkäjänteisyyteen (Christiansen, Christi-

ansen & Howard 1997).  

3.2 Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen yksilön tasolla 

Yhteisön tasolla tapahtuvan ennaltaehkäisyn lisäksi syrjäytymiseen voidaan 

puuttua myös yksilön tasolla. Yksilön tasolla syrjäytymistä ennaltaehkäistään, 

kun nuorella on jo havaittu vaikeuksia oppimisessa, kehittymisessä tai käyttäy-

tymisessä. Puuttumisella pyritään joko kompensoimaan tai kuntouttamaan vai-

keuksia siten, etteivät ne aiheuttaisi ongelmia tulevaisuudessa. (Jahnukainen 

2007.) Yksilöä voidaan auttaa yksilöllisen kohtaamisen kautta sekä opetusjärjes-

telyihin vaikuttamalla. 

3.2.1 Nuoren yksilöllinen kohtaaminen 

Syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen kannalta on erittäin tärkeää, että nuorten 

mahdollisia ongelmia havainnoidaan kaiken aikaa, ja niihin puututaan jo var-

haisessa vaiheessa (Saulio 2007). Kun nuoren ongelmat, esimerkiksi toistuvat 
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poissaolot huomataan ajoissa, mahdollistaa se nopean ja tehokkaan puuttumi-

sen tilanteeseen ja voi ehkäistä sen menemistä pahempaan suuntaan 

(Panayiotopoulus & Kerfoot 2007; Sanchez 2012). Koulujen tulisikin varmistaa, 

että jokaisella oppilaalla olisi koulussa edes yksi aikuinen, joka tietäisi oppilaan 

todellisen tilanteen (Ahola ym. 2009, 60–61). Kun huoli nuoresta herää, tulee 

tilanteeseen puuttua välittömästi (Linnakangas & Suikkanen 2004, 110–111; 

Nurmi 2014). Tilanteen kartoittamiseksi on tärkeää selvittää nuoren mahdolliset 

oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat sekä kaveriporukka ja aikuiskontak-

tit. Lisäksi voidaan kysyä, millaisia koulutussuunnitelmia nuorella on. (Nurmi 

2014.) Tärkeää on olla kärsivällinen, joustava ja ymmärtää nuorta sekä tehdä 

hänen kanssaan yhteistyötä (Butts 2009).  

Nuoren tilanteeseen voidaan vaikuttaa vahvistamalla hänen positiivista 

käsitystä itsestään (Nurmi 2014), sillä oppilaan hyvä itsetunto ja luottamus ovat 

yhteydessä koulutyytyväisyyteen (Hui & Sun 2010). Yksilön identiteetti tiede-

tään olevan yhteydessä sosiaaliseen ympäristöön, joten erilaisissa konteksteissa 

ihminen oppii itsestään ja siitä, mikä on hänen paikkansa muiden joukossa. Tä-

hän oppimisprosessiin vaikuttaa merkittävästi tärkeiltä ihmisiltä saatu sosiaali-

nen ja psykologinen tuki. Sen kautta rakennetaan myös käsitystä tulevaisuudes-

ta ja siinä selviytymisen mahdollisuuksista. (Jahnukainen & Järvinen 2005.) 

Nuorten kohdalla tulisikin painottaa heidän vahvuuksiaan (Jahnukainen 2007; 

Pirttiniemi 2000, 114), ja antaa palautetta silloin, kun toivottavaa käytöstä tai 

ajattelua esiintyy (Nurmi 2014). Toisaalta on tärkeää myös huomioida nuorten 

kehittämisen tarpeet (Jahnukainen 2007). Koulu on merkittävässä asemassa en-

naltaehkäisemässä syrjäytymistä, sillä se voi tarjota kompensoivia kokemuksia 

sellaisille nuorille, jotka ovat ajautumassa väärille poluille (Jahnukainen 2007). 

3.2.2 Opetusjärjestelyihin vaikuttaminen 

Oppilaiden syrjäytymisen riskiä voidaan vähentää myös opetusjärjestelyiden 

keinoin. Mikäli nuorella on ollut esimerkiksi paljon poissaoloja, korvaavien teh-

tävien ja puuttuvien materiaalien antamisella voidaan viestittää nuorelle sekä 

sitä, että hän on tärkeä, mutta myös sitä, että koulutus ja hänen tulevaisuutensa 

ovat tärkeitä (Butts 2009). Opetusjärjestelyissä nuoren tukimuotoja voivat olla 
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käytännönläheinen, toiminnallinen ja pienryhmämuotoinen opetus. Tukea voi-

daan myös antaa tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä henkilö-

kohtaisen opetuksenjärjestämistä koskevan suunnitelman avulla. (Ks. Linna-

kangas & Suikkanen 2004, 112; Saulio 2007.) Toimenpiteet pitäisi kuitenkin 

suunnitellaan yksilöllisesti nuoren ongelmien mukaan (ks. Archambault ym. 

2009; Saulio 2007), niin, ettei nuorta eristetä, leimata ja syrjäytetä muusta ikä-

luokasta (Jahnukainen 2007). 

Etenkin ne nuoret, jotka ovat syrjäytymisen riskissä tarvitsevat koulusta 

taitoja elämänhallintaan (Linnakangas & Suikkanen 2004, 113). Nuoren tulevai-

suutta voidaankin tukea opettamalla esimerkiksi sosiaalisia- ja tunnetaitoja, 

sekä ystävyyssuhteiden rakentamista (ks. Smith ym. 2010). Myös vastoinkäymi-

siin valmistautuminen ja tulevaisuuden miettiminen ovat hyviä tukimuotoja 

(Nurmi 2014). Nuoren syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen kannalta on tärkeää, 

että nuori ymmärtää, miten merkittävässä roolissa hän on oman elämänsä vai-

kuttajana. Vilppolan (2007) tutkimuksessa koulunsa keskeyttäneille tai keskeyt-

tämisen riskissä oleville opetettiin vastuunottoa ja tarjottiin keinoja ratkaista 

heidän omia ongelmia. Nuorille painotettiin, että he itse pystyvät vaikuttamaan 

ongelmiinsa parhaiten. Selväksi tehtiin myös eri tekijöiden välillä olevat yhtey-

det, kuten epäsäännöllisen koulunkäynnin merkitys oppilaiden elämänhallin-

taan. Näiden keinojen avulla nuorten keskiarvot, suoritusmotivaatio ja oma-

aktiivisuus nousivat, kun taas poissaolot vähenivät huomattavasti. (Vilppola 

2007, 5, 240–241.) Tulokset ovat merkittäviä, sillä oppilas, jolla on vähemmän 

poissaoloja, ja joka kokee opetuksen hyvänä sekä luottaa tulevaisuuteen saa 

myös toisen asteen koulutuspaikan todennäköisemmin kuin henkilö jolla on 

paljon poissaoloja, ja joka ei luota tulevaisuuteensa (Pirttiniemi 2000, 117–119).  

Yksi käytännönläheiseen opetukseen vastaava opetusmuoto on joustava 

perusopetus (JOPO). Sen tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten koulun kes-

keyttämistä ja päättötodistusta vaille jäämistä parantamalla motivaatiota kou-

lunkäyntiä kohtaan. JOPO-opetuksen ryhmässä opiskelee noin kymmenen 

nuorta, jotka ovat perheensä kanssa päättäneet hakea ryhmään. Opetuksessa 

pyritään vastaamaan nuorten yksilöllisiin tarpeisiin painottamalla toiminnalli-

suutta ja työpaikoilla oppimista. Lisäksi varmistetaan nuoren pääseminen toi-
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sen asteen koulutukseen. Myös vanhempien kasvatustyötä tuetaan, mutta heiltä 

odotetaan lisäksi osallistumista nuoren koulunkäynnin suunnitteluun, tukemi-

seen ja seuraamiseen. (Numminen & Ouakrim-Soivio 2007, 20–22, 61, 78.)  

Mannisen ja Luukanteleen (2008) mukaan JOPO-opetus on onnistunut vä-

hentämään koulupudokkaiden määrää, sillä nuorten motivaatio ja opiskelutai-

dot ovat kasvaneet huomattavasti samalla, kun poissaolot ovat vähentyneet 

merkittävästi. JOPO-opetus on myös auttanut nuoria saamaan päättötodistuk-

sen ja selvittämään omia tulevaisuuden suunnitelmia.  Etuina ovat olleet suoran 

ja aktiivisen puuttumisen käyttäminen esimerkiksi poissaoloihin, mutta myös 

pienryhmäopetus ja moniammatillisen yhteisön tarjoama tuki. Lisäksi toimin-

nallinen ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen on tarjonnut vaihtelua opiske-

luun. Mallissa ei ole käytetty niinkään pedagogisia uudistuksia vaan lähtökoh-

tana on ollut ongelmiin puuttuminen ja tuen lisääminen. Usein JOPO-luokalla 

nuori on saanut myös ensimmäisen aikuissuhteen, joka on perustunut luotta-

mukseen ja kunnioitukseen, mikä on puolestaan auttanut nuoren pääsyä takai-

sin jaloilleen ja sitä kautta eteenpäin opinnoissa. Hankkeessa opettajat ovat ot-

taneet enemmän kasvatusvastuuta kuin mitä aineenopettajat yleensä ottavat, ja 

aikaa on käytetty elämänhallinnantaitojen sekä käytökseen liittyviä perusasioi-

den opetteluun. (Manninen & Luukannel 2008, 67–69, 74.)  

Vähiten JOPO-opetuksesta ovat hyötyneet ne oppilaat, joilla oli jo lähtöti-

lanteessa vaikein tilanne. Joissakin tilanteissa nuoren ongelmat ovat esimerkiksi 

ehtineet kasaantua jo niin merkittävästi, että JOPO on ollut liian myöhäinen 

interventio. Lisäksi aktiivisen hakuprosessin vaarana on ollut se, että ne oppi-

laat, jotka eivät hakeudu tai pääse opetukseen jäävät muita heikompaan ase-

maan. Haastetta on aiheuttanut myös vanhempien koulukielteisyys tai se, että 

he eivät ota vastuuta nuoren kasvattamisesta. (Manninen & Luukannel 2008, 

67–69.) 
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4 REHTORIN ROOLI JA YHTEISTYÖN TEKEMI-

NEN SYRJÄYTYMISEN ENNALTAEHKÄISEMI-

SESSÄ 

4.1 Rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä 

Jokaisessa opetusta järjestävässä koulussa tulee olla rehtori, joka vastaa koulun 

toiminnasta (Perusopetuslaki 628/1998, 37 § 1. momentti). Pulkkinen (2002, 214) 

kuvaa hyvää rehtoria koulun selkärankana, jonka ryhti näkyy ulospäin. Rehtori 

toimii myös koulun julkikuvana, ja usein koulun käytännöt voidaan nähdä reh-

toreiden määrittämänä (Raasumaa 2010, 260). Onkin tärkeää, että rehtori tiedos-

taa omat arvonsa, sillä ne yhdessä hänen näkemystensä ja toimintatapojensa 

kanssa ohjaavat yleistä vaikutelmaa koulusta ja sen toimintatavoista (Raasumaa 

2010, 260). Rehtorin toiminta on myös merkittävästi yhteydessä koulun sosiaali-

sen pääoman kehittymisessä (Pulkkinen 2002, 214). 

Mäkelän (2007) tutkimuksessa rehtoreiden tehtävät jaettiin neljään perus-

luokkaan, joita olivat hallinto- ja talousjohtaminen, yhteistyöverkostojen johta-

minen, henkilöstöjohtaminen ja pedagoginen johtaminen. Hallinto- ja talousjoh-

tamiseen, joka vei eniten aikaa rehtorin työajasta, sisältyi esimerkiksi oppilas-

huoltoa, henkilökunnan ja johtokunnan kokouksiin osallistumista, päätöksen-

tekoa, taloussuunnittelua sekä tuntikehyksen ja tulevan vuoden suunnittelemis-

ta. (Mäkelä 2007, 129.) Rehtoria tarvitaan siis johtamaan koulun tarkoituksen 

mukaista toimintaa (Portin, Schneider, DeArmond & Gundlach 2003, 20). Koulu 

on myös yhteiskunnan edustaja, joten sen tulee toimia lain edellyttämällä taval-

la (Pulkkinen 2002, 215). Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta tarkas-

teltuna rehtoreiden tulee pohtia, miten tehdyt päätökset ja ratkaisut edistävät 

ennaltaehkäisyä, ja miten asioihin voitaisiin vaikuttaa.  

Yhteistyöverkostojen johtamiseen sisältyy puolestaan yhteydenpitoa eri 

tahojen kanssa, kuten oppilaiden vanhempien ja nivelvaiheen yhteistyökump-

paneiden kanssa (Mäkelä 2007, 199–200). Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn näkö-
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kulmasta yhteistyötä tehdään esimerkiksi perheiden ja koulun ulkopuolisten 

tahojen kanssa kunkin oppilaan omien tarpeiden mukaan. 

Henkilöstöjohtaminen pitää sisällään muun muassa henkilöstön koulut-

tamista, perehdyttämistä ja sääntöjen läpikäymistä, uudistavaa johtajuutta sekä 

kannustamista (Mäkelä 2007, 199–200; Portin ym. 2003, 20–21).  Rehtori toimii 

keskeisessä roolissa yhteisön suunnannäyttäjänä sekä jaettujen arvojen vahvis-

tajana (Raasumaa 2010, 260). Kun koulun henkilökunta noudattaa vakaasti tiet-

tyjä periaatteita, esimerkiksi kohteliasta käytöstä, on myös oppilaiden helpompi 

ymmärtää koulun normeja (Pulkkinen 2002, 214). Rehtorilla tulee näin olla sel-

vä näkökulma omasta työstään, työyhteisön tavoitteista ja hänen omasta roolis-

taan osaamisen johtajana (Raasumaa 2010, 260). Koska rehtori johtaa työyhtei-

söä esimerkillään (Raasumaa 2010, 260), on myös hänen persoonallaan merki-

tystä työhön (Kaukkila & Kähkönen 2009). Rehtorilta vaaditaankin sitoutumista 

sekä määrätietoista ja läpinäkyvää työskentelyä. Tämä näkyy myös koulun 

hengen luomisessa ja asioihin suhtautumisessa. (Raasumaa 2010, 260.)  

Pedagoginen johtaminen käsittää opetusjärjestelyt, kuten erityisopetuksen 

järjestämisen sekä koulun kehittämis- ja opetussuunnitelmatyön (Mäkelä 2007, 

199). Rehtori myös vastaa opetuksen kehittymisestä. Oppilaille rehtori symboloi 

koulun ylintä auktoriteettia, jonka kanssa nuori voi harjoitella aikuisen kunni-

oittamista, mutta myös työelämän pelisääntöjä vastuuntuntoisena yhteisön 

osana. Rehtorin tehtävä on tehdä töitä nuorten eduksi ja edustaa rajojen asetta-

jaa sekä oikeudenmukaista oikeuslaitosta. (Raasumaa 2010, 259–260.) Syrjäyty-

misen ennaltaehkäisemiseksi rehtorin tulee luoda kouluun selkeät rajat ja sään-

nöt, joita oppilaat voivat noudattaa. Toisaalta hänen kanssaan harjoitellaan 

myös elämän kannalta tärkeitä taitoja, kuten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taito-

ja.  

4.2 Yhteistyö perheiden kanssa 

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävässä asemassa syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyssä, sillä esimerkiksi Panayiotopoulusen & Kerfootin (2007) mu-

kaan ennaltaehkäisy onnistui paremmin, kun siihen sitouduttiin niin perheen, 
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lapsen kuin koulunkin puolesta sataprosenttisesti. Myös rehtorin sitoutuminen 

on tärkeää, sillä rehtorin syventyessä oppilaan vaikeuksiin, hän viestittää van-

hemmille haluavansa huolehtia koulun ulkopuolisista suhteistaan (Pulkkinen 

2002, 215). Oppilaan tunnetta välittämisestä ja kannustamisesta onkin voitu tu-

kea koulun ja vanhempien välisellä hyvällä suhteella (Al-Hroub 2015). Van-

hempien osallistumisen kouluun tiedetään myös edistävän nuoren koulussa 

pysymistä (Cemalcilar & Göksen 2014), ja vanhempien läksyjen tarkistamisen 

sekä auttamisen ongelmatilanteissa on tutkittu olevan yhteydessä hyviin kou-

luarvosanoihin (Teodorovic 2011).  

 Nykyistä paremmalla kotien kanssa tehtävällä yhteistyössä voitaisiin vä-

hentää niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat koulutuksesta syrjäytymistä (Pirttiniemi 

2000, 117–119). Myös Linnakangas-Suikkasen (2004) mukaan yhteydenpito on 

usein paras keino ennaltaehkäisyyn. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tulisi-

kin olla aktiivista ja luonnollinen osa koulun arkea. (Linnakangas-Suikkainen 

2004, 110.) Kodille pitäisi antaa myös entistä enemmän vastuuta ja tarvittaessa 

tukea, jotta nuorelle saataisiin rakennettua tukiympäristö, joka ottaa huomioon 

myös hänen kotiolonsa (Saulio 2007). Vanhempia voitaisiin lisäksi tukea ja neu-

voa lapsen tarpeiden kohtaamisessa (Panayiotopoulus & Kerfoot 2007). Oppi-

laita ja heidän vanhempiaan saattaisi myös auttaa sellaisten tukiohjelmien tar-

joaminen, jotka vahvistavat käsityksiä koulutuksen arvosta ja nostavat perheen 

odotuksia ja toiveita koulutuksesta (Cemalcilar & Göksen 2014).  

Kuten aikaisemmin on tuotu esiin, nuoren kasvuympäristö ja perhetekijät 

voivat aiheuttaa merkittävän riskin syrjäytymiselle. Vanhemmat eivät siis aina 

kykene tai jaksa ottaa lapsen kasvatusvastuuta. Tällöin koulun rooli nuoren 

kasvun ja kehityksen, mutta myös vanhempien tukemisessa tulee entistä tärke-

ämmäksi. (Hämäläinen-Luukkainen 2004, 38.) Perheiden tilanne tulisi huomi-

oida ajoissa, jotta negatiivisia vaikutuksia voitaisiin ennaltaehkäistä (Larja ym. 

2016). Toisinaan jo yksi aikuinen, joka luottaa nuoren tulevaisuuden mahdolli-

suusiin voi auttaa nuorta selviytymään (Lämsä 2009, 56).  
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4.3 Yhteistyön muut tahot 

Syrjäytymisen riskissä olevien nuorten löytämiseksi ja kokonaisvaltaisen avun 

tarjoamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä (ks. 

Kasurinen 2009; Linnakangas & Suikkanen 2004, 110–111; Salmi, Mäkelä, Perälä 

& Kestilä 2012, 137). Parhaimmillaan moniammatillinen yhteistyö säästää myös 

resursseja ja voimavaroja. Nuorten näkökulmasta katsoen on äärimmäisen 

oleellista, että henkilöt, jotka työskentelevät heidän kanssaan toimivat samojen 

sääntöjen ja toimintamallien mukaan. Myös yhteistyön onnistumisen kannalta 

on tärkeää, että jokaisella on selkeä vastuualue, ja toiminnalle on yhteiset peli-

säännöt. (Kasurinen 2009.) Syrjäytymisen merkkien tunnistamiseksi ja puuttu-

miseksi tulisi nuorten parissa toimiville henkilöille järjestää säännöllisesti kou-

lutusta syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä (Ahola ym. 2009, 139).  

Yksi keskeinen ongelmien ennaltaehkäisyyn käytetty muoto koulussa on 

oppilashuolto. Oppilashuollon tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja lisätä oppi-

laan oppimista sekä terveyttä ja hyvinvointia oppilasyhteisössä. Pääasiallisesti 

oppilashuollon tarkoituksena on toimia koko oppilasyhteisöä tukevasti ja en-

naltaehkäisevästi, mutta oppilaat voivat saada myös henkilökohtaista oppilas-

huoltoa. Oppilashuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman määrittävä opiskelu-

huolto sekä psykologin, kouluterveydenhuollon ja kuraattorin palvelut. Opis-

keluhuolto järjestetään opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyös-

sä suunniteltuna yhteistyönä. Mukana ovat myös oppilaat, heidän huoltajansa 

sekä tarvittaessa myös muita tahoja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

1287/2013, 3 § 1. momentti.) 

Koulun sisäisen yhteistyön lisäksi yhteistyötä tehdään ulkopuolisten taho-

jen kanssa. Saulion (2007) tutkimuksen mukaan 95 % kouluista mainitsi teke-

vänsä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa. Lisäksi yli puolet vastaajista nimesivät 

nuorisotoimen merkittäväksi yhteistyökumppaniksi ja noin 42 % kouluista teki 

yhteistyötä terveystoimen kanssa. Terveystoimeen sisältyi mielenterveys- ja 

päihdetyötä. Jonkin verran yhteistyötä tehtiin myös polisiin, seurakunnan, jat-

ko-opintopaikkojen, työnantajien sekä vapaa-ajan toimen kanssa. Tutkimuksen 

mukaan melkein kaikki koulut tekivät nivelvaiheessa yhteistyötä tulevien kou-
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lupaikkojen kanssa niiden nuorten kohdalla, jotka olivat syrjäytymisen riskissä. 

Tällä tavoin voitiin varmistaa tietojen nuoren aikaisemmista opinnoista siirty-

vän myös jatko-opintopaikkaan. Nuorten jatkon turvaamiseksi koulut käyttivät 

yleisimmin tutustumiskäyntejä toisen asteen koulutuspaikkoihin. Lisäksi tarjot-

tiin kahdenkeskeistä ohjausta opintojen suunnitteluun sekä jatko-

opintosuunnitelmia. (Saulio 2007.) 

Syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen on lisäksi luotu useita eri hankkeita. 

Esimerkiksi Suomen valtio on pyrkinyt ennaltaehkäisemään nuorten syrjäyty-

mistä nuorisotakuuseen kuuluvan koulutustakuun avulla eli jokaiselle perus-

koulun päättäneelle taataan mahdollisuus suorittaa peruskoulun jälkeinen tut-

kinto (THL 2016). Etsivä nuorisotyö puolestaan on erityisnuorisotyötä, joka aut-

taa pääsääntöisesti alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulko-

puolella. Mikäli nuori haluaa, nuorisotyöntekijät tarjoavat varhaista tukea ja 

ovat läsnä nuoren kanssa. Lisäksi he tarjoavat aikuiskontaktin, joka on turvalli-

nen ja luottamuksellinen. Etsivän nuorisotyön työntekijät pyrkivät myös aut-

tamaan nuoria heidän ongelmiensa ratkomisessa sekä löytämään niitä palvelui-

ta, joita nuoret tarvitsevat. (Etsivä nuorisotyö 2017.)  

Tiivistäen voidaan todeta, että syrjäytyminen on monitahoinen ongelma, 

joka näkyy koulun lisäksi myös yhteiskunnan tasolla. Syrjäytymisen taustalla 

on löydetty esimerkiksi kasvuympäristöön sekä huono-osaisuuden periytymi-

seen liittyviä tekijöitä. Myös kouluun liittyvät tekijät voivat edistää syrjäytymi-

sen riskiä. Syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää, että ongelmiin puu-

tutaan varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmien kasaantuminen ja sitä kautta kou-

lun keskeyttämisen riski voidaan välttää. Koulun keskeyttämiseen on tärkeä 

puuttua, sillä kouluttautumisesta on tullut entistä merkittävämpi tekijä syrjäy-

tymisen ennaltaehkäisyn kannalta. Syrjäytymistä onkin pyritty ennaltaehkäi-

semään sekä oppilaan, että koulun tasolla esimerkiksi panostamalla oppilaan 

kouluun kiinnittymiseen ja vastaamalla nuoren yksilöllisiin tarpeisiin. Jotta en-

naltaehkäiseminen toteutuisi, tarvitaan toimivaa moniammatillista yhteistyötä, 

jossa rehtori toimii koordinaattorina eri tahojen välillä.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten rehtorit kuvaavat syrjäy-

tymistä ja sen ennaltaehkäisyä yläkoulussa. Rehtorin näkökulman tarkastele-

minen on tärkeää, sillä hän vastaa koulun toiminnasta ja näin ollen myös syr-

jäytymisen ennaltaehkäisystä (ks. Perusopetuslaki 628/1998, 37 § 1. momentti). 

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten rehtorit kuvaavat syrjäytymis-

tä. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisilla keinoilla syrjäytymistä pyritään 

ennaltaehkäisemään yläkouluissa, ja millainen rehtorin rooli on tässä prosessis-

sa. 

 

1. Miten yläkoulujen rehtorit kuvaavat syrjäytymistä? 

2. Miten nuoren syrjäytymistä ennaltaehkäistään yläkouluissa? 

3. Mikä on rehtorin rooli ennaltaehkäisyn prosesseissa? 

5.2 Tutkimuksen lähestymistapa 

Toteutin tämän tutkimuksen laadullisia menetelmiä käyttäen. Laadullinen eli 

kvalitatiivinen tutkimus käsittää ryhmän erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäy-

täntöjä. Sen tarkka määritteleminen on kuitenkin haastavaa, sillä siltä puuttuu 

täysin omat teoriat, paradigmat sekä metodit. (Metsämuuronen 2005, 198.) Laa-

dulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkijat pyrkivät tulkitsemaan ilmiöi-

tä sen mukaan, miten ihmiset tuovat niitä esille (ks. Denzin & Lincoln 2000, 3). 

Tutkimukseni keskiössä onkin rehtoreiden tulkinta siitä, mitä syrjäytyminen on, 

ja keitä ovat syrjäytymisen riskissä olevat nuoret. Tarkoituksenani on tehdä nä-

kyväksi niitä asioita, joita saatetaan pitää itsestään selvinä, ja sen vuoksi ne ovat 

muuttuneet huomaamattomiksi. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 40–41.) Hyödyn-

nän tässä tutkimuksessa tekstimuotoista aineistoa (Eskola & Suoranta 2008, 14), 

jossa käsitellään haastateltavan kokemuksia ja käsityksiä aiheesta (Patton 2002, 

13–14), mikä on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle. Päämääränäni on saada 
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yhä parempi käsitys tutkittavasta asiasta (ks. Denzin & Lincoln 2000, 3–4). Pää-

dyin laadulliseen tutkimukseen siitä syystä, että haluan tutkia haastateltavien 

kokemuksia sekä käsityksiä aiheesta ja tuoda ne tietoisuuteen. Tarkoituksena ei 

ole saada tilastollisia yleistyksiä vaan rikasta ja syvällistä kokemustietoa aihees-

ta (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Tutkimussuuntaukseksi valitsin laadullisen 

sisällönanalyysin, joka on sekä teoreettinen kehys, jonka voi liittää erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin, että yksittäinen metodi. Laadullisessa sisällönanalyy-

sissa aineisto pyritään tiivistämään ja esittämään yleistetyssä muodossa niin, 

että sen sisältämä informaatio ei katoa. (Eskola & Suoranta 2008, 137; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 103, 117.)  

5.3 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimukseni kohderyhmänä olivat yläkoulujen rehtorit. Etsin haastateltavia 

käyttämällä harkinnanvaraista otantaa eli valitsin haastateltavat asettamieni 

kriteereiden perusteella. Laadullisessa tutkimuksessa harkinnanvaraisen otan-

nan käyttäminen on tärkeää siksi, että haastateltavien kokemukset toimivat 

ymmärtämisen pohjana. Harkinnanvaraista otantaa käyttämällä pyrin varmis-

tamaan, että haastateltavilla olisi mahdollisimman paljon tietoa aiheesta.  (Ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 99.) Tässä tutkimuksena kriteereinä oli, että haastatel-

tavat olivat rehtoreita, he työskentelivät joko Keski-Suomessa tai Etelä-

Pohjanmaalla ja heidän työpaikkansa oli yhtenäis- tai yläkoulu. Kokemusta syr-

jäytymisen kohtaamisesta en asettanut kriteeriksi, sillä oletin, että jokaisella reh-

torilla on jonkinlainen kokemus aiheesta. 

Etsin haastateltavia lähettämällä sähköpostia keskisuomalaisille ja etelä-

pohjalaisille rehtoreille. Sähköpostiosoitteet löysin koulujen nettisivujen kautta. 

Sähköpostissa esittelin itseni sekä aiheeni ja esitin päivämääriä, jolloin voisin 

tulla haastattelemaan. Lisäksi kerroin, että haastattelu tulisi kestämään noin 

tunnin verran. Osa rehtoreista ei vastannut viestiini, ja osa oli liian kiireisiä 

osallistumaan tutkimukseen. Ensimmäisen sähköpostikierroksen jälkeen sain 

viisi haastateltavaa. Muistutusviestin jälkeen vielä yksi rehtori ilmoittautui. 

Kuusi haastateltavaa osoittautui sopivaksi määräksi takaamaan rikkaan aineis-
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ton tutkimukselleni. Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä ei ole niinkään tut-

kittavien määrä, sillä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittava asia sy-

vällisesti sen sijaan, että tutkimustulos haluttaisiin yleistää. Täten jo muutamas-

sa haastattelussa voidaan saada oleellista informaatiota. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 59.)  

Löysin tutkittavat melko helposti, ja sain sovittua sopivat haastatteluajat 

nopeasti. Kun tutkimuksen osallistujat olivat löytyneet, kysyin rehtoreilta kau-

pungin tutkimuslupakäytänteistä. Jokaisen haastateltavan kohdalla luvaksi riit-

ti rehtorin oma suostumus. Tämän lisäksi pyysin jokaista rehtoria allekirjoitta-

maan haastattelusopimuksen haastattelun yhteydessä (LIITE 1). 

Haastatteluun osallistui kuusi yläkoulun tai yhtenäiskoulun rehtoria nel-

jästä eri kaupungista. Kaksi rehtoreista työskenteli Keski-Suomessa ja loput nel-

jä Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimuksessani en tee jakoa kaupunkien ja kuntien vä-

lille vaan käytän aina käsitettä kaupunki. Tällä tavoin haluan varmistaa, ettei 

rehtoreiden identiteetti paljastu. TALIS2013-tutkimuksen mukaan OECD-

maissa perusopetuksen yläkoulun rehtoreista noin 49 % oli naisia, kun taas 

Suomessa vastaava luku oli noin 40 % (Kumpulainen 2016, 213). Todellinen su-

kupuolijakauma toteutui melko hyvin myös omassa tutkimuksessani, sillä 

haastateltavista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Anonymiteetin suojaamiseksi 

numeroin rehtorit (1–6) haastattelujärjestyksen mukaan. Yhtenäiskoulujen reh-

toreita olivat haastateltavat 2, 3 ja 6, kun taas haastateltavat 1, 4 ja 5 työskenteli-

vät yläkoulun rehtoreina. Jatkossa erotan yläkoulun ja yhtenäiskoulun rehtorit 

käyttämällä lyhenteitä. Yhtenäiskoulun rehtoreista käytän lyhennettä RYH ja 

yläkoulun rehtoreista RY. 

Suomalaisista yläkoulun rehtoreista lähes kaikilla on yliopistotutkinto ja 

opettajan tutkinto. Suomalaiset rehtorit ovatkin korkeammin koulutettuja kuin 

rehtorit OECD maissa keskimäärin ovat. (Kumpulainen 2016, 212.) Tutkimuk-

seeni osallistuneiden rehtoreiden koulutustaustat vaihtelivat, mutta yhteistä 

heille oli, että kaikki olivat suorittaneet maisterin tutkinnon. Yksi rehtoreista oli 

suorittanut myös tohtorin tutkinnon. Haastateltavien työkokemus opetusalalla 

vaihteli 20 vuodesta 34 vuoteen. Kokemusta rehtorin työstä haastateltaville oli 

puolestaan kertynyt 7–19 vuotta. Yksi rehtoreista kertoi työskennelleensä lisäksi 
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kaksi vuotta opetuspäällikkönä. Koulujen oppilasmäärät vaihtelivat noin 350 

oppilaasta yli 800 oppilaaseen, ja alaisten määrät sijoittuivat 30–130 henkilön 

välille.  

5.4  Aineiston keruu 

Keräsin tutkimukseni aineiston teemahaastatteluilla. Haastattelu valikoitui ai-

neistokeruumenetelmäksi, sillä se on joustava ja mahdollistaa esimerkiksi il-

mausten selventämisen, dialogin käymisen haastateltavan kanssa sekä kysy-

mysten esittämisjärjestyksen muuttamisen haastattelun edetessä (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 85). Haastattelu tekee mahdolliseksi myös mielipiteiden peruste-

luiden pyytämisen sekä lisäkysymysten esittämisen tarpeen vaatiessa (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 35).  

Valitsin haastattelumuodoksi teemahaastattelun, sillä halusin, että haasta-

teltavat voisivat kertoa kokemuksistaan, käsityksistään ja tulkinnoistaan mah-

dollisimman vapaasti. Tavoitteenani oli kerätä tietoja haastateltavien subjektii-

visista kokemuksista, joten teemahaastattelu vastasi parhaiten tarpeeseeni, sillä 

kyseessä on puolistrukturoitu menetelmä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35, 48; Pat-

ton 2002, 343). Teemahaastattelu poikkeaa strukturoidusta haastattelusta siten, 

että siinä kysymyksiä ei esitetä kaikille samassa järjestyksessä eikä vastausvaih-

toehtoja ole tarjolla (ks. Eskola & Vastamäki 2015, 29). Sen sijaan teemahaastat-

telulle on ominaista, että haastattelut rakentuvat ennalta valikoitujen teemojen 

pohjalle, jotka ovat kaikille samat (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35, 48; Patton 2002, 

343). Teemojen järjestys ja laajuus kuitenkin vaihtelivat haastattelujen mukaan 

(ks. Eskola & Suoranta 2008, 87), mikä mahdollisti yksilöllisyyden huomioimi-

sen haastatteluissa. Toisaalta ennalta määritellyt teemat auttoivat myös suun-

nittelemaan sitä, miten haastatteluajan voisi käyttää mahdollisimman tehok-

kaasti (ks. Patton 2002, 343). Kaiken kaikkiaan teemahaastattelun runko oli 

helppo muodostaa, sillä olin jo perehtynyt aiheen teoriataustaan. Käytännössä 

teemat rakentuivat viitekehykseni pohjalta. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.)  

Tutkimusaineistoni koostui kuuden rehtorin haastatteluista. Haastattelut 

toteutin kasvotusten rehtoreiden työhuoneissa. Haastattelutilat olivat erillisiä 
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huoneita, joten haastattelutilanne oli rauhallinen, eikä muita virikkeitä ollut 

juurikaan tarjolla (ks. Eskola & Vastamäki 2015, 30). Rehtorit tiesivät tutkimuk-

sen aiheen ennen haastatteluita, mutta tutkimuskysymyksiä en ollut kertonut 

heille etukäteen. Tähän ratkaisuun päädyin, sillä halusin, että rehtorit kertovat 

kokemuksistaan ja käsityksistään mahdollisimman spontaanisti. 

Haastattelutilanteen alussa juttelin rehtoreiden kanssa tutkimusaiheen ul-

kopuolisista asioista. Pääasiassa keskustelut liittyivät opiskeluun ja koulutuk-

seen, joka oli sekä haastattelijalle että haastateltavalle tuttu aihe. Tällä keinoin 

aloin rakentamaan suhdetta välillemme (ks. Bogdan & Biklen 2007). Keskuste-

lun jälkeen tunnelma oli usein vapautunut, joten itse haastattelun aiheeseen 

meneminen oli helpompaa. Tällaista keskustelua kutsutaan esipuheeksi ja sen 

tarkoituksena on luoda luottamuksellinen suhde sekä miellyttävä ilmapiiri kes-

kustelijoiden välille (ks. Eskola & Vastamäki 2015, 32–33). Ennen haastattelun 

aloittamista kerroin haastateltaville äänittäväni kaikki haastattelut puhelimella 

ja tietokoneella. Pyysin luvan äänittämiseen myös haastattelusopimuksessa, 

jonka kaikki rehtorit allekirjoittivat (LIITE 1). 

Varsinaiset haastattelut aloitin perustietojen kyselemisellä, jotta haastatel-

taville tulisi heti sellainen tunne, että he osaavat vastata kysymyksiin (ks. Hirs-

järvi & Hurme 2000, 107). Itse haastattelurunko koostui kolmesta eri teemasta 

(LIITE 2), jotka olivat muodostuneet oman ideointini, aiheen tuntemisen ja ai-

kaisempien tutkimusten pohjalta, mikä on ominaista hyvälle tutkimukselle (ks. 

Eskola & Vastamäki 2015, 35). Haastattelut aloitin helpoilla kysymyksillä ja ra-

kensin teemat siten, että ne etenevät loogisesti. Tutkijana pyrin kuuntelemaan 

haastateltavia mahdollisimman tarkasti, ja samalla myös näyttämään sen, että 

olen aidosti kiinnostunut siitä, mitä heillä oli sanottavana. Haastattelun edetes-

sä esitin lisäkysymyksiä haastateltavan vastausten perusteella, jotta sain aihee-

seen tarkennusta. Tämä on tärkeää, sillä koko haastattelun keskiössä oli ym-

märtää, mitä haastateltava ajattelee aiheesta. (Ks. Bogdan & Biklen 2007.) 
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5.5 Aineiston analyysi 

Aineiston analysointitavaksi valitsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin eli en 

päättänyt luokkia ennalta, vaan ne nousivat aineistosta tutkimuksen tehtävän ja 

tarkoituksen mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108). Aineiston analyysi eteni 

Milesin & Hubermanin (1994) kolmiportaisen mallin mukaan, joka koostuu ai-

neiston pelkistämisestä, aineiston ryhmittelystä ja teoreettisten käsitteiden luo-

misesta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 114–115, 122). Analyysivaihe alkoi haastattelu-

jen litteroimisella. Tämän jälkeen oikoluin aineistot uudelleen korjatakseni litte-

roinnissa syntyneet virheet. Litteroitua aineisto kertyi yhteensä 90 sivua, kun 

käytin Calibri-fonttia, fonttikokoa 12 sekä riviväliä 1,5. Marginaalit olivat ylä- ja 

alareunoissa 2,5 cm ja sivuilla 2 cm.  

Ennen varsinaista analysointia luin aineistot huolellisesti läpi useaan ker-

taan. Varsinaisen analysoinnin aloitin aineiston pelkistämisellä eli redusoimisel-

la. Tällä tarkoitetaan tutkimuksen kannalta oleellisten asioiden etsimistä tekstis-

tä ja jakamista pienempiin osiin. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–123.) Omassa 

tutkimuksessani aloitin pelkistämisen tiivistämällä lauseen informaation tii-

viimpään muotoon niin, että oleellinen informaatio säilyy myös pelkistetym-

mässä versiossa. Esimerkiksi haastateltavan sanoessa ”No ainaki luvattomat pois-

saolot kertoo heti aika karua kieltä”, pelkistin lauseen tarjoaman informaation sa-

noihin luvattomat poissaolot.  

Seuraavassa vaiheessa värikoodasin pelkistettyjä ilmaisuja samankaltai-

suuksien mukaan. Tätä vaihetta kutsutaan aineiston klusteroinniksi eli ryhmit-

telyksi. Ryhmittely tapahtui aineistolähtöisesti eli luokat muodostettiin suoraan 

aineiston pohjalta. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–110.) Käyttämäni teema-

haastattelu helpotti aineiston luokittelua, sillä haastatteluissa käytetyt teemat 

muodostivat jo itsessään jaottelun aineistolle (ks. Eskola & Suoranta 2008, 151). 

Klusteroinnissa yhdistetään haastatteluissa useasti ilmenneet, samaa tarkoitta-

vat käsitteet yhdistetään yhden luokan alle. Tämän jälkeen luokka nimetään 

vastaamaan sen sisältöä. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 123–124.) Käytännössä 

tämä tapahtui yhdistämällä värikoodatut lauseet saman otsikon alle, jonka jäl-

keen lähdin tutkimaan ilmauksia analyyttisemmin. Vähitellen aineistosta nousi 
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esiin alaluokkia, jotka yhdistyivät yläluokiksi, yhdistäviksi luokiksi ja pää-

luokiksi. Pyrin muodostamaan alaluokat siten, että vähintään kaksi haastatelta-

vista oli maininnut asian. Nostin mukaan kuitenkin myös joitakin yksittäisissä 

haastatteluissa nousseita asioita, joita pidin tutkimuksen kannalta merkittävinä. 

Näihin teemoihin liittyviä ajattelutapoja oli noussut jonkin verran esiin myös 

rivien välistä, vaikkei täsmällisiä sanoja mainittukaan.  

Analyysin viimeinen vaihe oli aineiston abstrahointi. Tarkoituksena oli siis 

poimia tutkimuksen kannalta merkittävä tieto ja muodostaa sen pohjalta teo-

reettisia käsitteitä. Laadullisessa sisällönanalyysissa tarkoituksena on siis pyrkiä 

kohti käsitteellisempää tulkintaa empiirisestä aineistosta. (Ks. Tuomi & Sarajär-

vi 2018, 125–127.) Teemahaastattelussa käyttämäni kolme teemaa ohjasivat yh-

distävien luokkien muodostumista (LIITE 3). 

Rehtorin kuvaukset syrjäytymisestä toimivat ensimmäisenä yhdistävänä 

luokkana. Se puolestaan jakautui analyysissä kahteen pääluokkaan, joita olivat 

syrjäytymisen riskistä kertova käyttäytyminen ja syrjäytymisen taustatekijät. 

Toinen yhdistävä luokka muodostui koulujen keinoista ennaltaehkäistä syrjäy-

tymistä, joka jakautui edelleen kahteen pääluokkaan. Näitä pääluokkia olivat 

viihtymisen edistäminen ja ongelmiin puuttuminen. Kolmas yhdistävä luokka 

rehtorin roolista syrjäytymisen ennaltaehkäisyn prosessissa jakautui vielä kol-

meen pääluokkaan. Pääluokkia olivat koulun toimintatapoihin vaikuttaminen, 

yhteistyön tekeminen ja syrjäytymisen riskien solmukohtien tunnistaminen. 

Tein tulososion tekstistä rikkaampaa lisäämällä sinne haastateltavien ilmauksia. 

Tekstin sisällä olen merkinnyt haasteltavien käyttämät ilmaukset kursiivilla. 

Lisäksi liitin tulososioon suoria lainauksia aineistosta. Lainauksissa korvasin 

ylimääräiset täytesanat ja sanojen toistot [..] merkillä, jotta lukeminen helpottui-

si.  

5.6 Eettiset ratkaisut 

Tutkimuksessani otin eettiset näkökulmat huomioon useilla eri tavoilla. Jo tut-

kimusaiheen valinta oli eettinen kysymys, jota pohdin ennen itse tutkimuksen 

aloittamista (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 153–154). Tutkimuksessani päädyin 
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siis tutkimaan syrjäytymisen ennaltaehkäisyä yläkoulussa. Keskiössä on ni-

menomaan rehtorin rooli ja hänen näkökulmansa, joten tutkimuksen pääpaino 

on rehtorin kokemuksissa syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä eikä niinkään 

yksittäisissä nuorissa, joilla on riski syrjäytyä.  

Haastattelupyynnöissä, jotka lähetin rehtoreille, esittelin tutkimukseni ai-

heen. Rehtorit olivat siis tietoisia tutkimuksen tarkoituksesta jo suostuessaan 

haastatteluun (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 156). Lisäksi annoin jokaiselle haas-

tateltavalla kaksi haastattelusopimusta allekirjoitettavaksi, joista toinen jäi haas-

tateltavalle ja toinen haastattelijalle (LIITE 1). Tällöin myös haastateltavalle jäi 

todiste siitä, mitä asioita olin luvannut noudattaa. Haastattelusopimuksessa 

kertasin tutkimuksen aiheen, ja kerroin sitoutuvani noudattamaan salassapidon 

kannalta oleellisia säädöksiä. Samalla myös haastateltava antoi luvan nauhoit-

taa haastattelun ja käyttää lainauksia sekä tässä tutkimuksessa että mahdollisis-

sa jatkotutkimuksissa. (Ks. Eskola & Suoranta 2008, 57–58.) Haastateltavalla oli 

myös oikeus jättäytyä tutkimuksesta pois missä vaiheessa tahansa (ks. Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 156). Lisäksi tiedustelin rehtoreilta kaupunkien tutkimuslupa-

käytänteistä, mutta kaikissa kaupungeissa pelkkä rehtorin suostumus riitti lu-

vaksi (ks. Eskola & Suoranta 2008, 53). 

Eettisyys on huomioitu tutkimuksessa myös rehtoreiden identiteetin suo-

jaamisessa (ks. Bogdan & Biklen 2007). Tutkimuksessa ei käy ilmi rehtoreiden 

nimiä, kouluja tai paikkakuntia. Koska yläkoulun rehtoreita on rajallinen mää-

rä, päädyin myös käyttämään jokaisesta haastattelupaikkakunnasta kaupunki- 

käsitettä, vaikka kyseessä olisi saattanut olla myös kunta. En myöskään kerro 

haastateltavien yksittäisiä tietoja, esimerkiksi koulutustaustaa vaan perustiedot 

on esitetty ainoastaan yleisessä muodossa. Lisäksi raportoinnista on jätetty pois 

helposti tunnistettavia yksityiskohtia, jotka voisivat rikkoa anonymiteetin suo-

jaa. (Ks. Eskola & Suoranta 2008, 57.) 

Haastatteluja toteuttaessa pyrin olemaan painostamatta haastateltavia. 

Luin esimerkiksi tilannetta siten, että en esittänyt tarkentavia kysymyksiä en-

nen kuin koin, että haastateltava oli sanonut kaiken oleellisen edellisestä aihees-

ta. Haastattelussa käsitellyt asiat saattoivat herättää haastateltavissa myös epä-

miellyttäviä tunteita. Suunnittelinkin rungon siten, että haastattelu loppuisi 
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mukaviin aiheisiin, jotta rehtoreille jäisi positiivinen olo haastattelun jälkeen. 

(Ks. Eskola & Suoranta 2008, 58.) 

Tutkimuksen eettisyyteen voi vaikuttaa, jos haastateltava ja haastattelija 

tuntevat entuudestaan. Tässä tutkimuksessa yksi haastateltavista oli haastatteli-

jalle entuudestaan tuttu, mutta mielestäni se ei vaikuttanut tietojen antamisen 

vapaaehtoisuuteen tai aineiston tulkintaan, sillä kyseessä ei ollut riippuvuus-

suhde. (Ks. Eskola & Suoranta 2008, 55.)  
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6 TULOKSET 

Tarkastelen tutkimukseni tuloksia kolmessa eri alaluvussa. Ensimmäisessä ala-

luvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kertomalla, miten ylä-

koulujen rehtorit kuvaavat syrjäytymistä. Sen jälkeen käsittelen toista tutki-

muskysymystä kuvaamalla yläkoulujen toimintatapoja ennaltaehkäistä syrjäy-

tymistä. Kolmanteen tutkimuskysymykseen rehtorin roolista syrjäytymisen en-

naltaehkäisyn prosessissa löytyy vastaus kolmannesta alaluvusta.   

6.1 Syrjäytyminen rehtoreiden kuvaamana 

Rehtoreiden kuvaukset syrjäytymisestä jakaantuivat syrjäytymisen riskistä ker-

tovaan käyttäytymiseen sekä syrjäytymisen taustatekijöihin. Syrjäytymisen ris-

kissä olevan nuoren käyttäytyminen koostui käyttäytymisestä yläkoulussa, va-

paa-ajalla sekä yläkoulun jälkeen, kun taas syrjäytymisen taustatekijöihin kuu-

luivat perhetausta, kaveripiiri sekä biologiset syyt. 

6.1.1 Syrjäytymisen riskistä kertova käyttäytyminen 

Käyttäytyminen yläkoulussa. Lähes kaikkien rehtoreiden mukaan välinpitämä-

tön asenne koulua ja ylipäätään elämää kohtaan oli tyypillistä syrjäytymisen ris-

kissä olevalle nuorelle. Rehtoreiden mukaan kyse ei ollut niinkään siitä, että 

nuori ei osaisi vaan siitä, että häntä ei kiinnostanut. Välinpitämättömyys näkyi 

myös nuoren tulevaisuuden suunnitelmien puuttumisena sekä hälläväliä-

asenteena. Rehtoreiden puheesta kävi ilmi huoli etenkin poikien alisuorittami-

sesta. 

Ylipäätään [..] asenne [..] kouluasioissa, että mikään ei nappaa. Ei oo oikeen semmosta 
suunnitelmaa, mitä peruskoulun jälkeen ja [..] ei oikeen oo kiinnostunu mistää. [..] Se ei 
aina välttämättä kerro, etteikö osais, jos haluais, mutta ku ei oo halua ja tahtoa. (RY1)  

Et jos niille, varsinki niille pojille saatais enemmän sitä motia niin kyl se auttais heidän 
olemistaan ja elämistään ja opiskelua tosi paljo. (RY4) 

Välinpitämättömän asenteen lisäksi epäsosiaalisen ja yhtäkkisesti muuttuvan 

käyttäytymisen kerrottiin olevan merkkejä, joista syrjäytymisen riski voitiin 
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tunnistaa koulussa. Epäsosiaalinen käyttäytyminen saattoi näkyä esimerkiksi 

häiriökäyttäytymisenä oppitunneilla. Yhtäkkisesti muuttuva käyttäytyminen oli 

sen sijaan käyttäytymistä, joka oli poikkeuksellista kyseiseltä henkilöltä. Näissä 

tilanteissa nuorella oli ollut ongelmia jo pidempään, mutta hän oli pitänyt niitä 

peitossa siihen asti, kunnes ongelmat olivat lopulta purkautuneet. Tällaisissa 

tilanteissa rehtorit eivät olleet osanneet arvioida syrjäytymisen riskiä ennen 

kuin käytös oli muuttunut yhtäkkisesti. 

Saattaa pompata ihan vielä tossa ysilläki, että huomataan, et hetkinen tossa luokalla on 
esim. hiljasia tyttöjä, jotka tekee kaikki tunnollisesti, mutta sitte siellä saattaaki olla taus-
talla jotaki, että alkaa oirehtimaan vasta ysillä. (RYH6) 

Syrjäytymisen riskistä kertoivat myös oppilaiden runsaat poissaolot, jotka oli-

vat välinpitämättömän asenteen lisäksi yleisin syrjäytymisen riskistä kertova 

merkki. Rehtoreiden mukaan huoli heräsi silloin, kun selvittämättömiä poissa-

oloja alkoi olla noin 60–100 tuntia. Huolta aiheutti etenkin se, että viime vuosien 

aikana yhä useammalle henkilölle oli kerääntynyt runsaasti poissaoloja. Oppi-

laan välinpitämätön asenne näkyi usein myös runsaiden poissaolojen taustalla. 

Sellanen matala poissaolokynnys [..] ja semmonen välinpitämättömyys ja kiinnostamat-
tomuus ylipäätään mistään. (RY1) 

Poissaoloja oli kahdenlaisia: poissaolot oppitunneilta tai koko päivän poissa-

olot. Osa nuorista saapui siis kouluun, mutta ei osallistunut opetukseen. Tällai-

silla nuorilla saattoi olla välinpitämätön asenne koulua kohtaan, mutta he halu-

sivat tulla kouluun nähdäkseen kavereitaan ja pysyäkseen heidän kanssaan sa-

massa rytmissä. Rehtoreiden mielestä olikin tärkeää, että nuori oli tekemisissä 

kavereidensa kanssa.  

Mä oon ainakin omalla koululla huomannut sen, että suurin osa näistä syrjäytymisuhassa 
olevista nuorista tulee kouluun, et ne tulee hengailemaan käytäville edes, ja he tulee 
vaikka syömään tai ruokalaan, et vaikkei heitä oppitunneille saa. Kuitenki sillä on valtava 
merkitys, ku täällä näkee ne kaverit, ne tytöt ja pojat, jotka on tärkeitä elämässä ja joihin 
halutaan kontakti pitää. (RYH3) 

Usein nuoren poissaolot näyttäytyivät kuitenkin niin, että nuori jäi kokonaan 

kotiin. Rehtoreita mietityttikin se, että nuoren ei tarvinnut enää tulla kouluun 

pitääkseen yhteyttä vertaisiin, vaan se onnistui nykyään myös sosiaalisen me-

dian kautta kotona. Näin ollen kaikkien kohdalla edes vertaisten näkeminen ei 
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toiminut poissaoloja hillitsevänä tekijänä. Toisaalta osa nuorista jäi kotiin, eikä 

pitänyt mitään yhteyttä muihin. Tämä koettiin kaikkein huolestuttavimmaksi 

syrjäytymisen riskin kannalta.  

Et se on tietenki kaikkein surullisinta ja huolestuttavinta, et jos sekin jää vielä pois, et se 
nuori jää ihan aidosti jää kotiin, suljettujen ovien taakse ja kukaan ei tiedä nuoren elämäs-
tä mitää. (RYH3) 

Käyttäytyminen vapaa-ajalla. Rehtoreiden mukaan vapaa-aika ei ollut koulun 

vastuulla, mutta koulun tuli puuttua siihen, jos se alkoi vaikuttamaan koulun-

käyntiin. Yleisesti rehtorit kertoivat olevansa melko tietoisia nuorten vapaa-ajan 

tekemisistä. Aina vapaa-ajan käyttäytyminen ei kuitenkaan näkynyt millään 

tavalla koulussa.  

Vapaa-ajalla syrjäytymisen riskissä olevien nuorten käyttäytyminen ja-

kaantui ryhmä- sekä vetäytyvään käyttäytymiseen. Ryhmäkäyttäytymiseen 

kuului assosisiaalista käyttäytymistä kuten päihteidenkäyttöä. Huumeiden käyttö 

ei rehtoreiden mukaan näkynyt vielä juuri millään tavalla, mutta sen vaikutus 

tulevaisuudessa huolestutti myönteisempään suuntaan menneen asenneilmas-

ton vuoksi. Lisäksi syrjäytymisen riskissä oleva nuori saattoi osallistua muuhun 

rikolliseen toimintaan ja joutua sen vuoksi tekemisiin poliisin kanssa.  

Vetäytyvä käyttäytyminen piti sisällään yksilön itsetuhoista käytöstä, ku-

ten lääkkeiden väärinkäyttöä ja viiltelyä. Tällaiset ongelmat vaikeuttivat usein 

merkittävästi nuoren kykenevyyteen osallistua koulunkäyntiin. Rehtoreiden 

mukaan nykyään on nähtävissä myös entistä enemmän sosiaaliseen mediaan ja 

pelaamiseen koukuttumista, joka puolestaan aiheutti vuorokausirytmin sekoit-

tumista ja johti sitä kautta koulupoissaoloihin. Vapaa-ajan tekemisten näkymi-

nen koulun arjessa riippui yksilöstä: toisinaan ne eivät näkyneet millään lailla 

koulussa, toisinaan taas ne vaikuttivat oleellisesti koulunkäynnistä suoriutumi-

seen. 

Käyttäytyminen yläkoulun jälkeen. Mikäli syrjäytymiskehitys jatkui sa-

manlaisena yläkoulun jälkeen, henkilöllä oli suuri riski syrjäytyä. Rehtoreiden 

mukaan osan nuorista syrjäytymisen riskiin voitiin vaikuttaa yläkoulussa ja 

syrjäytymiskehitys saatiin katkaistua. Osa nuorista saattoi taas löytää mielen-

kiinnon toiselta asteelta, joten yläkoulussa oltiin oltu turhaan huolestuneita 
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henkilön jatkosta. Rehtoreiden mukaan nuorilla, joilla syrjäytymiskehitys jatkui 

vielä yläkoulun jälkeenkin, oli suuri riski syrjäytyä.  

Rehtorit kuvailivat syrjäytymistä toisen asteen koulutuksen ja työpaikan 

puuttumisen kautta. Syrjäytymisestä kertoi rehtoreiden mukaan myös se, että 

henkilö jäi kotiin eikä hakeutunut aktiivisesti töihin tai kouluun. Siihen saattoi 

liittyä myös riippuvuuksia kuten alkoholisoitumista, huumeiden käyttöä sekä 

peliriippuvuutta. Kaiken kaikkiaan syrjäytyneen käyttäytyminen kuvattiin yk-

silön valinnaksi, johon henkilö pystyi itse vaikuttamaan.  

6.1.2 Syrjäytymisen taustatekijät 

Perhetausta. Rehtoreiden haastatteluissa kävi ilmi, että perheen merkitys koet-

tiin yleisimpänä taustatekijänä nuoren syrjäytymiskehitykselle. Kuvauksissa 

korostuivat vanhempien omien ongelmien vaikutus lapseen, vanhempien on-

gelmien periytyminen sekä ylihuolehtiminen lapsesta. Vanhempien ongelmat, 

kuten alkoholiongelmat ja heikko henkinen jaksaminen, saattoivat heijastua välinpi-

tämättömänä käyttäytymisenä lasta kohtaan. Välinpitämättömyys näkyi esi-

merkiksi siinä, etteivät vanhemmat pystyneet huolehtimaan ja tukemaan las-

taan. Yksi rehtoreista koki, että nykyään on yhä enemmän perheitä, jotka eivät 

meinanneet jaksaa kantaa sitä kuormaa, mikä heillä elämässä on. Tällöin lapsi joutui 

ottamaan vastuuta perheestä. Toisaalta myös vanhempien avioero saattoi saada 

lapsen kipuilemaan. Vanhempien ongelmat näkyivät eri tavoin lapsissa ja näin 

myös niiden heijastuminen kouluun vaihteli yksilöittäin. Aina kotiongelmat 

eivät kuitenkaan näkyneet edes koulussa vaan nuori saattoi peitellä niitä. 

Sitte on niitä perheitä, joilla se vanhempien jaksaminen on niin vähissä, että melkeen lap-
si on se, jka parahiten perheen asiat pystyy huolehtimaan ja hoitamaan ja sitä kautta ei 
tuu sitä oikiaa aikusten mallia. (RY5) 

Oppilas, joka on käyttäytynyt täysin loistavasti, siis ihan kiitettävä oppilas, ja sitte yhtäk-
kiä pani elämän risaseks syyslomalla. Eikä oo sen jälkeen pystyny käymään koulua kun-
nolla. Mutta sitte selvis, että kotona on kaikenlaista ollu, mutta peitti sen siihen asti kun-
nes ratkes. Että ne on aina semmosia, et niinku sanottu, et se kehitys mitä siellä on tapah-
tanu aiemmin, se usein puhkeaa tässä vaiheessa. (RY5) 

Vanhempien taloudelliset ongelmat nousivat sen sijaan esiin vain yhdessä haas-

tattelussa. Heikko taloudellinen tilanne oli voinut esimerkiksi estää nuoren har-
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rastamisen, ja tämän vuoksi nuori jäi sosiaalisesti ulkopuolelle. Rehtorin mu-

kaan tällainen puoli oli kuitenkin hyvin harvinaista.  

Lähes kaikissa haastatteluissa kerrottiin perinnöllisestä syrjäytymisestä eli 

syrjäytymiskehitysestä, joka oli jatkunut jo usean sukupolven ajan. Tämä tar-

koitti sitä, että vanhempien asenteet periytyivät lapselle esimerkiksi vanhem-

milta välittyvin arvojen kautta. Rehtoreiden mukaan vanhempien kielteiset 

asenteet koulutusta kohtaan voivatkin periytyä myös heidän lapsilleen.  

On nuoria, jotka sanoo, että ei meidän porukat oo koskaa ollu töissä eikä ne tuu mene-
mään, eikä meidän äitin äitikää oo koska ollu töissä, eikä se todellakaa aio mennä. Ei ku-
kaa meidän suvusta oo koskaa ollu missää. (RYH3) 

Näiden lisäksi ylihuolehtiminen voi aiheuttaa ongelmia. Rehtoreiden mukaan 

ylihuolehtiminen ja rajojen puuttuminen saattoivat aiheuttaa ongelmia ja johtaa 

siihen, että lapsi ei itse oppinut kantamaan vastuuta. Pahimmassa tapauksessa 

siitä aiheutui koulupoissaoloja. Joskus syynä ylihuolehtimiseen oli ollut esimer-

kiksi lapsen vakava sairaaloisuus pienenä, eikä häneltä sen vuoksi oltu osattu 

vaatia terveellä tavalla oikeanlaista käyttäytymistä. Joissain tapauksissa rehtorit 

kokivat, ettei heillä ollut tarpeeksi välineitä puuttua tilanteisiin, kun lapsella oli 

ollut jo taustalla paljon ongelmia.  

On semmosia perheitä, [..] jotka voi ikään kuin rakastaa lapsensa pilalle. Et annetaan 
kaikki, mitä lapsi haluaa, mikä ei sitte taas vie sitä hyvää ja sillon sitte taas lapsi oppii 
vääränlaista käyttäytymismallia. (RY5) 

Oli jotenki symbioottinen suhde äitiin, en tiedä. Mut me ei, me oltiin täysin hampaatto-
mia alusta lähtien, ku ei ollu jo alakoulussa juuri tullu kouluun. Eikä ole vielä peruskou-
lutodistusta suorittanu, et siinä on ihan puhdas syrjäytyjä. [..] et kognitiivinen kapasiteet-
ti olis kyllä riittäny suorittamaan peruskoulua. Mutta että liian moni ongelmainen kaikel-
la tavalla. (RY5) 

Kaveripiiri. Perhetaustat eivät kuitenkaan aina selittäneet syrjäytymisen riskiä, 

sillä myös normaalista kodista oleva nuori oli voinut joutua väärälle polulle vali-

koituneen kaveripiirin kautta. Kavereilta saatettiin esimerkiksi hakea hyväksyn-

tää käyttäytymällä yleisesti epäsopivalla tavalla. Epäsopivaa käyttäytymistä oli 

saattanut edistää esimerkiksi yhtäkkisiä muutokset kaveripiirissä, kuten alaikäisten 

hengaaminen aikuisten syrjäytyneiden kanssa.  

Alaikäset nuoret alkaa viihtyä aikuisten, syrjäytyneitten ihmisten parissa, niin ne on kyllä 
niitä huolenaiheita, joissa kyllä nopeesti asia nostetaan esille, että nyt ei oo hyvä kehitys. 
Et jos 13-vuotiaat tytöt tai pojat pyörii 28-vuotiaiden ja 30-vuotiaiden kanssa samoissa 
porukoissa [..] niin sillon kyllä herää huoli viimeistään. (RYH3) 
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 Näiden lisäksi uutena ilmiönä oli noussut esiin nettikiusaaminen, joka oli yksi 

syrjäytymisen riskiä aiheuttavista tekijöistä. Nettikiusaaminen huolestutti reh-

toreita, sillä sen kerrottiin aiheuttavan ongelmia muun muassa nuoren psyykel-

le.  

Biologiset syyt. Rehtorit nostivat haastatteluissa esiin yksittäisiä biologisia 

tekijöitä, joilla selittivät syrjäytymistä. Joskus esimerkiksi oppimisvaikeudet 

olivat saattaneet viedä mielenkiinnon koulunkäynniltä ja johtaa väärälle polulle 

ajautumista. Usein ongelmien hoitamattomuus oli aiheuttanut vaikeudet eli 

esimerkiksi väärin hoidettu ADHD tai liian myöhään huomatut mielialaongel-

mat tai masennus olivat johtaneet poissaoloihin. Toisinaan hermostolliset on-

gelmat saattoivat vielä kumuloitua perheongelmien kanssa, jolloin riski syrjäy-

tymiskehitykselle oli melko suuri. Kaiken kaikkiaan biologiset syyt nähtiin kui-

tenkin melko harvinaisina. 

Syrjäytymisen riskiä koulussa kuvasivat siis nuoren välinpitämätön asen-

ne sekä epäsosiaalinen tai yhtäkkisesti muuttuva käytös. Myös runsaat poissa-

olot olivat merkki riskistä. Vapaa-ajalla selkeimpiä merkkejä olivat epäsopiva 

käyttäytyminen ja mielenterveysongelmat. Yläkoulun jälkeiselle käytökselle 

tyypillistä oli koulutuksen ja työpaikan puuttuminen. Yleisimmin syrjäytymi-

sen riskin taustalla kerrottiin olevan perhetaustaan liittyviä tekijöitä. Yhteistä 

esiin nostetuille tekijöille oli, että ne olivat yksilöstä riippuvaisia tekijöitä, joihin 

yksilö pystyi itse vaikuttamaan. Koulun roolia syrjäytymiseen vaikuttavana 

tekijänä ei sen sijaan pohdittu haastatteluissa. 

6.2 Syrjäytymisen ennaltaehkäisykeinot yläkouluissa 

Yläkoulujen syrjäytymisen ennaltaehkäisykeinot jakaantuivat viihtymisen edis-

tämiseen ja ongelmiin puuttumiseen. Viihtymisen edistämisen keinot koostui-

vat osallistamisesta, oppimisen tukemisesta ja yhteisöllisyyden edistämisestä. 

Ongelmiin puuttuminen jakaantui puolestaan syrjäytymisen vaarassa olevan 

nuoren tunnistamiseen, hänen yksilölliseen tukemiseensa ja tukitoimien tar-

joamiseen.  
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6.2.1 Viihtymisen edistäminen 

Rehtoreiden kokemuksen mukaan oli hyvin harvinaista, että nuori ei olisi saa-

nut peruskoulua suoritettua. Heidän mukaansa useimmat nuoret myös viihtyi-

vät koulussa melko hyvin. Toisaalta vaikka nuori saattoi sanoa, ettei viihdy 

koulussa, se ei välttämättä pitänyt paikkaansa vaan kyseessä oli enemmänkin 

suomalainen viihtymisen kulttuuri. Tällä tarkoitettiin sitä, että viihtymisestä huo-

limatta sanottiin, että ei viihdytä. Rehtoreiden mukaan paras merkki nuorten 

koulussa viihtymisestä oli heidän kouluun saapuminen. Poissaolojen ja nuorten 

syrjäytymisen riskin vähentämiseksi kouluviihtyvyyttä pyrittiinkin edistämään 

useilla eri keinoilla.  

Mä luulen, että murrosikä, niin suomalainen nuori, niin se on vähä niinku kulttuurissa. 
Että kaikkea tämmöstä aikuisten järjestämää juttua pitää pikkusin kapinoida, ja se on vä-
hän tyhmä juttu, mutta oikeestihan ne tykkää. Mutta mä tiedän, että ne jotka tulee tänne 
meidän koulussa, niin saattaa ne nupistkki, mutta oikeesti ne tulee tänne ihan mielellään. 
(RY5) 

Osallistaminen. Kaikkien rehtoreiden mielestä osallistaminen oli tärkeää nuor-

ten kouluviihtyvyyden edistämisen kannalta. Osallisuutta oli edistetty kysy-

mällä nuorten ideoita ja ottamalla heitä mukaan päätöksentekoon. Lähes kaikis-

sa kouluissa järjestettiin oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaa, joita pidettiin 

merkittävässä roolissa nuorten osallistamisessa. Nuoret olivat päässeet vaikut-

tamaan heidän viihtyvyyteensä esimerkiksi koulun johtoryhmän kautta, jonne 

oli pyydetty muutamia edustajia pari kertaa vuodessa. Myös erilaisia äänestyk-

siä oli järjestetty. Muutamassa koulussa nuoret olivat toivoneet lisää sohvaryh-

miä koulun tiloihin, ja niitä oltiinkin lisätty käytäville. Koulut halusivat myös 

lisätä nuorten osallistamismahdollisuuksia tulevaisuudessa. 

No kyl me pyritään antaa mahdollisuuksia, et nuoret sais itse ideoida kaikkea tänne, 
semmosta mitä ne haluais, et mikä lisäis sitä koulussa viihtymistä. Ja heilt on tullukki hy-
viä ehdotuksia. (RYH3) 

Oppilaiden hyvinvointia ja osallistamista pyrittiin lisäämään myös koulussa 

järjestettävän kerhotoiminnan avulla. Kerhoja järjestämällä tähdättiin nuoren 

kouluun kiinnittymiseen ja siellä viihtymiseen. Koulut olivat järjestäneet erilai-

sia teemakerhoja, joilla oli vastattu oppilaiden mielenkiinnon kohteisiin. Rehto-

rit pohtivat, että kerhot olisivat tärkeitä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä, mutta 
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ongelmana oli, että nuoret eivät osallistuneet kerhoihin. Syyksi arveltiin, että 

nuoret eivät jaksa jäädä koulupäivän loputtua enää koululle, vaan haluavat ko-

tiin mahdollisimman nopeasti. Rehtorit kertoivat, etteivät olleet huolissaan 

kaikkien nuorien harrastamisesta. Heidän mukaansa nuoriso polarisoitui har-

rastusten osalta, sillä osa nuorista harrasti todella paljon, ja vastaavasti osa ei 

ollenkaan. 

Harrastushan pitäis poissa pahan tieltä ja [..] liittäis nuorta johonki yhteisöön, mutta [..] 
siinä tää polarisoituu tää nuoriso, et jotku harrastaa ihan älyttömästi, et meillä on niitä 
nuoria, joilla on kalenteri ihan täynnä ja sit on niitä, joilla ei oo yhtää mitää. Mutta ne, joil-
la ei oo yhtää mitää, et jos me laitetaan ne, me ollaan sählykerhoa yritetty, [..] tosi matalan 
kynnyksen juttu, niin ei ne jää edes biljardia pelaamaan tuohon ala-aulaan, et ei me oo 
ees siihen päästy. Mut [..] nuorisotiloissakin ne vois mennä sitä tekemään, mutta pitkä tie.  

Koulun jälkeen järjestettävien kerhojen lisäksi useissa kouluissa oli kokeiltu pit-

kää harrastevälituntia keskellä koulupäivää. Yhdessä koulussa se ei ollut toimi-

nut toivotulla tavalla, mutta kahdella muulla koululla oli positiivisia kokemuk-

sia sen järjestämisestä. Harrastevälitunnilla oli tarjolla erilaisia harrastepisteitä 

ja koulusta riippuen pajat olivat joko opettajien vetämiä tai oppilaiden itsensä 

toteuttamia. Harrastusmahdollisuuksia oli tarjolla kitaran soitosta, salibandyn 

pelaamiseen ja kokkikerhoon. Yksi kouluista teki myös yhteistyötä kaupungin 

liikuntaseurojen kanssa, joista tultiin vetämään urheilukerhoa ja esittelemään 

heidän toimintaansa. Koulupäivän sisään upotettu harrastetoiminta saattoikin 

parhaimmillaan lisätä oppilaiden sitoutumista kouluun ja tehdä koulunkäyn-

nistä mukavampaa. Yhteistyö seurojen kanssa voi puolestaan edistää harras-

tuksen aloittamista ja toimia jopa syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä keinona.  

Ku ne lapset on täällä koulussa, niin sitte, ku sitä muokataa, ku ei ne lähe mihinkää, niin 
sillon ne saadaan tekemään. Et meillä liikkuu tuolla semmoset muitten mukana, jotka ei 
harrasta mitää, mut kyllä ne sitte koulussa liikkuu tuolla puoli huolimattomasti ja ne ei 
ees huomakkaa, et ne harrastaa. (RYH6) 

Niille nuorille, joilla ei ollut harrastuksia, oli järjestetty myös kohdennettuja 

kerhoja, ja heitä oli pyritty ohjaamaan harrastuksiin. Eräässä kaupungissa oli 

järjestetty lajiesittelyitä täsmäkutsuna perheille. Tällainen konsepti oli ollut erit-

täin toimiva ja saanut paljon hyvää palautetta perheiltä. Huono-osaisten per-

heiden harrastusmahdollisuuksien tukeminen voisi ennaltaehkäistä koko per-

heen syrjäytymistä ja auttaa jopa yhteiskuntaan kiinnittymisessä.  
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Tuotiin [..] nuorisotyönmenetelmä tänne kouluun sisälle ja siinä ne oppilaat nuorisotyön-
tekijän kanssa suoritti semmosia ansiomerkkejä, et piti olla joku harrastus, piti tehdä jo-
tain hyviä tekoja, piti osallistua retkeilyyn, sit siitä sai aina jotain kivaa boonusta. Ja siinä 
oli sellanen, siinä oli lähinnä poika ja semmosia poikia, jotka olis saattanu olla syrjäyty-
misuhkassa. Se oli sellanen monikulttuurinen ryhmä, jossa oli paljon maahanmuuttaja-
taustaisia poikia ja romanipoikia ja sen vetäjä oli itse myös monikulttuurisesta taustasta ja 
sai hirvittävän hyvän kontaktin tähän nuorten poikien joukkoon. Täytyy sanoa, et se lisäs 
kouluun sitoutumista ja niistä arjen asioista huolehtimista merkittävästi. (RYH3) 

Oppimisen tukeminen. Rehtoreiden puheesta välittyi, että myös oppitunteja 

pidettiin merkittävässä osassa nuorten kouluviihtyvyyden sekä oppimisen on-

nistumisen kannalta. Oppitunteja olikin pyritty tekemään motivoivimmiksi niin 

nuorten ideoita kuuntelemalla kuin omia keinoja kehittelemällä. Myös oppilai-

den oppimista pyrittiin tukemaan eri keinoin. Etenkin poikien, joiden syrjäyty-

misen riski huoletti monia rehtoreita, motivointi koettiin tärkeäksi. 

Et jos niille, varsinki niille pojille saatais enemmän sitä motia niin kyl se auttais heidän 
olemistaan ja elämistään ja opiskelua tosi paljo. (RY4) 

Oppilaita motivoitiin hyödyntämällä monipuolisia opetusmenetelmiä, joihin 

kuului digiä, liikkuvan koulun teemaa ja tekemällä oppimista. Muutama rehtoreista 

pohti, että toiminnallisemmat oppitunnit voisivat auttaa nuorten mielenkiinnon 

lisäämisessä. Oppituntien keskellä saattoi olla esimerkiksi venyttely- ja jumppa-

tuokioita. Myös koulurakennuksesta ja luokkatiloista oltiin pyritty tekemään 

viihtyisiä, ja esimerkiksi seisomapulpetteja oli tarjolla osassa kouluista. Hyvään 

oppituntiin ei kuitenkaan ollut mitään tiettyä muottia, vaan monipuolisuus ko-

ettiin tärkeänä. Koulut pyrkivät selkeästi kaventamaan vapaa-ajan ja koulun 

kuilua sekä muuttumaan siten, että opetus vastaisi nykypäivän tarpeita. 

Oppilaiden oppimista pyrittiin edistämään myös tarvittavia tukitoimia 

tarjoamalla. Muutama rehtoreista nosti esiin, että heidän työnkuvaansa kuului 

tuleviin seitsemäsluokkalaisiin perehtyminen. Sen pohjalta rakennettiin luokat, 

joissa tarvittava tuki olisi saatavilla, ja jotka edistäisivät nuorten tasapainoista 

kehitystä ja ryhmien toimimista.  

Perehdytään siihen, ketä sieltä on tulossa, mitä suunnittelussa voidaan ottaa huomioon, 
resurssit, henkilömäärä, miten vaikka lukujärjestys suunnitteluun tai ryhmien muodos-
tamiseen, miten niissä voidaan edesauttaa tasapainosta kehitystä tai ryhmän toimimista, 
että suunnitelullisesti. Ja sitte tavallaan ennakoida niitä juttuja. (RYH6) 

Yksi rehtoreista kertoi, että heillä oli ennen ollut tarkkis, mutta he olivat purka-

neet sen ja integroineet kaikki oppilaat yleisen opetuksen ryhmiin. Hänen mu-
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kaansa tarvittavat tukitoimet oli nykyään järjestetty yleiseen ryhmään, mutta 

oppilailla oli tarpeen vaatiessa mahdollisuus opiskella tiettyjä oppiaineita tai 

tehostettuja jaksoja pienryhmässä. Rehtorilla oli vahva kokemus siitä, että koulu 

oli tällä keinoilla pystynyt ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Hänen 

mukaansa näiden nuorten käytös ei enää päässyt kumuloitumaan samalla ta-

valla kuin se oli kumuloitunut silloin, kun kaikki nuoret, joilla oli käytöshäiriöi-

tä, olivat samassa ryhmässä. 

Me ollaan poistettu se, koska sieltä oli aika harva niistä nuorista, jotka sen tarkkisluokan 
kävi, oli hengissä tai hyvällä hapella elämässä sitte myöhemmin. Ja nyt kun mä mietin 
niitä samoja kavereita, jotka on tullu meille esimerkiksi tälläsestä pienryhmästä tai esy-
luokalta, niin kuinka hyvällä hapella me ollaan saatu ne tällä systeemillä vietyä eteen-
päin. Uskallan väittää, että niistä ei läheskää niin moni oo hengetön tai vankilassa. 
(RYH2) 

Yhteisöllisyyden edistäminen Useat rehtorit pitivät yhteisöllisyyttä tärkeänä 

syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kannalta. Rehtoreiden käsitykset sen tärkeydes-

tä kuitenkin vaihtelivat. Useimpien rehtoreiden mielestä koulun yhteisöllinen 

kulttuuri oli tärkeä. Yhteisöllisyyttä pidettiin tärkeänä, sillä rehtorit uskoivat, 

että oli vaikeampi päästä syrjäytymään silloin, kun jokaista henkilöä tarvittiin 

osaksi ryhmää. Myös luokan ryhmähenki koettiin merkittävänä koko yläkoulun 

onnistumisen kannalta. Kahden rehtorin mielestä yhteisöllisyys oli erittäin tär-

keää ennaltaehkäisyssä, jopa kaiken A ja O. Yksi rehtoreista kuitenkin koki, ettei 

yhteisöllisyydellä voida pelastaa niitä nuoria, joilla on isoja ongelmia, mutta se 

voi edistää kiikun kaakun -tapauksien kouluun saapumista. 

Jos sitä [..] yhteisöllisyyttä on ja se koulun toimintakulttuuri on semmonen, että siellä po-
rukalla pidetään toisistamme huolta, niin kyllähän silloin on pienempi riski päästä ihan 
[..] lipenemään tästä systeemistä ulos ja syrjäytymään täysin. Et jos on sellanen yksinpär-
jäämisen kulttuuri, niin sielt on helpompi äänestää ittensä ulos ilman, et kukaa huutelee 
perään. (RYH3) 

Yhteisöllisyyttä pyrittiin luomaan osassa kouluista tietoisesti. Koko koulun me-

henkeä oltiin edistetty esimerkiksi erilaisten tapahtumien kautta. Usein myös 

oppilaat pääsivät mukaan tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koko 

koulun hengen lisäksi yksittäisten luokkien ryhmäytymistä edistettiin heti ylä-

koulun alusta saakka. Ryhmäytymistä tuettiin esimerkiksi järjestämällä kaikille 

seitsemäsluokille leirikoulupäivä. Tarvittaessa tehtiin myös lisäryhmäytystä ja 
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pyydettiin nuorisotoimesta apua, jotta myös ne ryhmät, joilla oli ollut ongelmia, 

saataisiin toimimaan. 

Yksi yhteisöllisyyttä uhkaava ongelma oli nettikiusaaminen, jonka kerrot-

tiin olevan uusi ilmiö kouluissa. Rehtorit kokivat, ettei heillä ollut juurikaan 

keinoja vastata siihen. Yhdessä koulussa poliisi oli mukana nettikiusaamiseen 

puuttumisessa. Tässä koulussa käytettiin somesaastalinja, jonne oppilaat saivat 

lähettää nimettömästi esimerkiksi heistä liikkuvia kuvia. Kun kuva päätyi reh-

torille, se lähti siitä suoraan poliisin käsittelyyn. 

Se on tällä hetkellä semmonen, johon mulla ei oo vastausta, se kännykkä. (RY5) 

Somesaastalinja täällä koulussa, että mulle saa lähettää sitte, jos [..] itsestä on tai jostaki 
toisesta liikkuu törkykuvia siellä netissä, niin sitte saa ilmiantaa. Ja niille on ohjattu, että 
miten sen voi ilmiantaa, niin että ei jää kiinni, jos on itte tehny kuvakaappauksen ja ilmi-
antanu. Ja on se vähentäny sitä, et viime kevät oli ihan mahdoton. [..] Periaatteessa koulu 
ei niitä selvitä, vaan ne annetaan suoraa poliisille. Mutta [..] ne tietää, et ku se tieto mulle 
tulee, niin se poliisille lähtee. (RY5) 

Tämän menettelyn avulla kiusaamistapauksia oltiin saatu vähennettyä, ja sen 

koettiin olevan tärkeää syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kannalta. Lisää välineitä 

nettikiusaamiseen puuttumiseen kaivattiin kuitenkin siitä huolimatta. 

6.2.2 Ongelmiin puuttuminen 

Kouluviihtyvyyden tukemisen lisäksi koulut pyrkivät puuttumaan niihin tilan-

teisiin, joissa syrjäytymisen merkkejä oli ollut jo havaittavissa. Rehtoreiden mu-

kaan joka ikäluokassa oli nuoria, joista tuli olla huolissaan. Käsitykset syrjäy-

tymisen riskissä olevien nuorten määrästä kuitenkin vaihtelivat. Yleisesti ottaen 

nuorten syrjäytymisen riski nähtiin melko yleisenä, ja kahden rehtorin koke-

muksen mukaan syrjäytymisen riskissä olevien nuorten määrä oli jopa lisään-

tynyt viime vuosien aikana. Ainoastaan yksi rehtori oli sitä mieltä, ettei syrjäy-

tymisen riski ollut kovin yleistä. Yksi rehtoreista arvioi heidän koulussaan teh-

dyn kouluterveyskyselyn pohjalta, että noin 15 prosenttia nuorista oli syrjäyty-

misen riskissä, mutta todellinen luku oli rehtorin mukaan kuitenkin pienempi. 

Muutama rehtori koki, että myös nuorten välistä eriarvoistumista oli yhä 

enemmän. Tämä näkyi siinä, että niiden nuorten määrä, joilla meni hyvin, oli 

kasvanut ja samaan aikaan huono-osaisten määrä oli lisääntynyt. Rehtoreiden 
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arvioiden keskinäisiin eroihin voivat vaikuttaa heidän omat kuvauksensa syr-

jäytymisen riskitekijöistä. Kuvaukset voivat olla myös yhteydessä siihen, miten 

syrjäytymistä ennaltaehkäistään.  

No kyllä sellaset ääripäät on mun mielestä lisääntyny viimeisten vuosien tai vuosikym-
menten aikana. Et jos ennen oli ehkä enemmän silleen, et oli vähä Gaussin käyrän mukai-
sesti nuorisoki, et oli [..] syrjäytymisriskissä olevia heikkoja koulumenestykseltään olevia 
oli vain vähän ja sitte toisaalta toista ääripäätä eli niitä oikein hyvin menestyviä [..] oli 
vähän ja sitä suurta keskitasoa oli tosi paljon. Tänä päivänä [..] on tosi paljon niitä, jotka 
voi tosi huonosti ja joilla on se syrjäytymiskehitys aika nopeestikki havaittavissa. Sitte on 
toisaalta paljo niitä nuoria, joilla menee tosi hyvin. Ja sitte se keskiporukka on [..] ehkä 
pienentyny [..]. Et ääripäät on vahvistunu. (RYH3) 

Tunnistaminen. Rehtoreiden mukaan syrjäytyminen oli melko helppoa huoma-

ta, ja heidän mukaansa oli vaikea päästä syrjäytymään ilman, että kukaan huo-

maisi. Erään rehtorin kokemus oli, että 80 % syrjäytymisen riskissä olevista 

nuorista voitiin tunnistaa jo alakoulusta saatujen papereiden perusteella. Rehto-

ri kokikin pystyvänsä tunnistamaan syrjäytymisen riskissä olevia nuoria jo en-

nen kuin oli edes tavannut heitä. Kun nuorelta odotetaan tietynlaista käyttäy-

tymistä jo valmiiksi, saattaa se toimia itseään toteuttavana ennusteena. 

Pedagogiset paperit, niin sitte sieltä näkee aika paljo sitä ja yleensä vielä se on kasautunu, 
niin siitä tulee ne ensihuomiot ja ne selittää jo 80 % niistä (syrjäytymisen riskissä olevista 
nuorista). (RYH6) 

Koulujen arjessa syrjäytymisen riskissä olevien nuorten tunnistaminen kuului 

jokaisen opettajan työnkuvaan. Rehtoreiden mukaan huolen herättyä tilantei-

siin puututtiin välittömästi. Huoli saattoi nousta esiin koulunhenkilökunnan 

omien havaintojen kautta tai jonkun muun tahon kertomana. Rehtorit kertoivat 

painottaneensa henkilökunnalle, että heidän tuli olla silmät auki ja kuunnella 

nuoria herkällä korvalla. Oli tärkeää, että jokainen koulun aikuinen oli valppaana, 

sillä nuori saattoi uskoutua kenelle tahansa, oli hän sitten luokanvalvoja tai 

koulunkäynninohjaaja, joskus myös rehtori. Rehtorit korostivat etenkin luokan-

valvojan roolia havainnoissa, sillä he tunsivat omat oppilaansa hyvin ja näkivät 

esimerkiksi nuorten Wilma-merkinnät heidän oppitunneista sekä poissaoloista. 

Huolesta kertoivat esimerkiksi oppilaiden runsaat poissaolot ja ongelmat kou-

lunkäynnissä.  

Et sen tien ku nuori [..] oirehtii jotenki, tarkottaa, että on pää pöydässä, eikä nouse sieltä 
tai rupiaa olemaan paljon yksiksensä. Niin opettajilla on selvät, [..], puhutaan huolen 
määrän kasvusta, et millon se huolen raja ylittyy, joko poissaolojen määrässä tai käytök-
sen muutoksessa tai kaveripiirin muutoksessa tai ulkonäön muutoksesta. (RYH 5) 
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Rehtoreiden mukaan tavoitteena oli, että jokainen nuori löytäisi koulusta aikui-

sen, johon hän voisi luottaa. Tällaiselle aikuiselle nuori voisi jutella ja kertoa 

omista asioistaan. Aikuisia ei oltu nimetty, sillä siihen, kenelle nuori uskoutui, 

oli vaikea vaikuttaa, mutta lähtökohtana pidettiin sitä, että kouluissa olisi mah-

dollisimman monenlaisia henkilöitä. Rehtorit korostivat, ettei heillä ole omia 

oppilaita, vaan oppilaat ovat heidän yhteisiä, eikä kukaan saisi olla mustasuk-

kainen siitä, kenelle nuori lopulta päättää avautua. Luotettavan aikuisen rooli 

nähtiin kaiken kaikkiaan erittäin tärkeänä, sillä parhaimmillaan se saattoi en-

naltaehkäistä nuoren syrjäytymistä.  

Jos sillä nuorella on ykski henkilö, joka välittää siitä ja huolehtii, edesauttaa se sitä, että se 
ei syrjäydy. Eli on se kuka tahansa. (RY1) 

Henkilökunnan omien havaintojen lisäksi myös jokin muu taho saattoi tuoda 

huolen opettajien tietoisuuteen. Toisinaan esimerkiksi oppilaan kaverit tai van-

hemmat kertoivat olevansa huolestuneita jostakin oppilaasta. Rehtoreiden mu-

kaan myös moniammatillinen oppilashuoltoryhmä oli merkittävässä roolissa 

huolen havainnoinnissa, sillä mikäli jonkun oppilaan asioita käytiin usein läpi 

siellä, se oli usein merkki syrjäytymisen riskistä. Tätä rehtorit perustelivat sillä, 

että ryhmässä käytiin läpi kouluasioiden lisäksi nuoren vapaa-aikaan liittyviä 

haasteita.  

Yksilöllinen tukeminen. Kun nuori avautui jollekin koulun henkilökun-

nasta, aikuisen tehtävänä oli käsitellä asiaa sekä nuoren itsensä kanssa että vie-

dä asiaa eteenpäin tilanteen vaatimalla tavalla. Rehtoreiden mukaan keskeistä 

oli, että tilanteisiin puututtiin varhaisessa vaiheessa, matalalla kynnyksellä, jotta 

ongelmien meneminen huonompaan suuntaan voitiin estää. Ennaltaehkäisyssä 

onnistumisen kerrottiin vaativan jokaisen aikuisen sitoutumista yhteistyöhön. 

Toisaalta rehtorit korostivat myös nuoren omaa roolia eli nuoren tuli itsekin 

sitoutua prosessiin ja ottaa apua vastaan. Toimenpiteisiin ryhtymisen jälkeen 

niiden edistymistä seurattiin. 

Meillä on tavallansa sellanen top10-lista, [..] et sinne pääsee aina ehdokkaaksi oppilaita 
[naurua], että miten hyvin me ollaan heidän kohdallansa päästy asioita eteenpäin ja sit 
jos ei oo asiat edistyny tai on menny huonompaan suuntaan, että mistä se vois johtua, et 
sellasta analyysia me tehdään, koska ne vie eniten meidän aikaa. (RYH 6) 
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Lähtökohtana kouluissa oli, että jokainen nuori tuli kohdata kunnioittavasti, 

sillä jokainen yksilö oli arvokas. Rehtoreiden mukaan oli merkittävää, että nuori 

tuntisi olevansa tärkeä; jos ei kotona, niin edes koulussa. Tunnetta välittämises-

tä haluttiinkin edistää kouluissa tietoisesti. 

Et nuori huomaa, että hän on kiinnostava, hän on tärkee ja että hän merkitsee näille ai-
kuisille jotain. Jokainenhan haluu olla huomattu ja pidetty, et jos semmonen tunne tulis 
mahdollisimman monelle nuorelle, niin se jo varmaan omalta osaltaan kantaa eteenpäin 
ja se on hyvä. (RYH 3) 

Rehtorit kokivat, että nuorten auttamisen kannalta oli merkittävää tehdä yhteis-

työtä myös perheiden kanssa. Toisaalta myös perheiden tukeminen koettiin 

tärkeänä, sillä rehtoreiden mukaan osa perheistä oli hyvin hukassa lapsiensa 

kanssa. Perheiden lisäksi yhteistyötä tehtiin muidenkin koulun ulkopuolisten 

tahojen kanssa. Yhteistyötahoja valittiin sen mukaan, mikä voisi hyödyttää ja 

auttaa nuorta.  

Ja sitte tottakai sellanen perheiden tukeminen. Osa näistä perheistä on aika hukassa näit-
ten tenaviensa kanssa. Ja se on tietysti tärkeetä, että ei niitä jätetä ongelminensa yksin. 
(RY1) 

Tukitoimien tarjoaminen. Oppilaiden poissaolot olivat selkeä merkki nuorten 

syrjäytymisen riskistä, joten niihin pyrittiin vaikuttamaan monilla eri keinoilla. 

Esimerkiksi oppilaan luokanvalvoja soitti aamulla kotiin jääneen oppilaan pe-

rään. Lisäksi muutama koulu oli mukana hankkeessa, joka puuttui aktiivisesti 

nuorten poissaoloihin ja myöhästymisiin. Hanketyöntekijä soitteli nuorten pe-

rään ja haki jopa kotoa niitä nuoria, joilla poissaolot olivat kroonistuneet. Reh-

torit kokivat hankkeen olleen hyödyllinen ja toimineen hyvin. Yksi koulu oli 

puolestaan ollut mukana toiminnassa, jossa pyrittiin lisäämään syrjäytymisen 

riskissä olevien nuorten kouluun sitoutumista ja asioista huolehtimista nuoris-

työnmenetelmiä hyödyntäen. Myös etsivä nuorisotyöntekijä oli auttanut nuor-

ten kouluun lähtemisessä. 

Toinen merkittävä syrjäytymisen riskitekijä oli nuorten epäsosiaalinen 

käyttäytyminen. Rehtorit kertoivat, että epäsosiaaliseen käytökseen puututtiin 

sekä rankaisemisen että kasvattamisen keinoin. Kahdessa koulussa oppilaat 

laitettiin suorittamaan epäsovinnainen teko tai luvaton poissaolo. Rehtorit pai-

nottivat, että lähtökohtana oli oppilaiden kasvattaminen rajojen ja rakkauden 
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avulla. Vaikka oppilasta ojennettiin, kaikki lähti siitä, miten tilanteesta jatkettiin 

eteenpäin, ja miten mahdollistettiin pääseminen hyvään maaliin. Tärkeää oli 

myös huomioida, ettei oppilasta rangaista hänen persoonansa takia vaan hänen 

tekonsa vuoksi. Näin nuori pysäytettiin miettimään hänen toimintaansa ja poh-

timaan sitä kautta parempia ratkaisutapoja. 

Tarkotus on kasvattaa ne nuoret niin, että jos sä töppäät, niin sä kuittaat ja sulla on sitte 
omavalinta siitä eteenpäin. Jos sä jatkat töpeksimistä niin, jossain vaiheessa tulee seinä 
vastaan kuitenkin. Ehkä kaks puolta just tää kunnioittava kohtaaminen ja nää selkeät ra-
jat. Rajat ja rakkaus. Jos toinen puuttuu, ei oo rajoja ja rakastetaan vaan, niin ei toimi. 
Taas jos on vaan rajoja, niin sillon sitte taas se fiilis ja kaikki, niin sit niitä rajoja saa olla 
koko ajan vetämässä, että sitte on koko ajan pakko kulkea käsikädessä. (RYH2) 

Rehtoreiden mukaan nuorten välinpitämätön suhtautuminen koulua ja tulevai-

suutta kohtaan oli merkittävä syrjäytymisen riskiä edistävä tekijänä. Kaikkien 

rehtoreiden mielestä yläkoulu oli tärkeä vaihe nuoren koulupolulla, sillä siellä 

opittiin merkittäviä taitoja ja luotiin pohjaa tulevaisuudelle. Kukaan rehtoreista 

ei kuitenkaan nostanut esiin keinoja, joilla nuorten omaan asenteeseen tai hei-

dän käsitykseensä yläkoulun merkittävyydestä voitaisiin vaikuttaa. Ainoastaan 

yksi rehtoreista pohti, että kesätöitä lisäämällä nuorten asennetta tulevaisuutta 

kohtaan voitaisiin parantaa.  

Nuorten kasvamisen ja oppimisen ja kehittymisen kannalta tärkeä vaihe. Eli tuota se on 
tietyllälailla murrosvaihekin, että siinä on sitte murrosikä ja sen mukanaan mahdolliset 
tuomat kriisit ja sitte on tämmönen kypsyminen nuoruuteen ja kohti aikuisuutta men-
nään [..] Kyllä voi sanoa kuitenkin, että tässä peruskoulun päättövaiheessa tavallaan se 
jatkokoulutus ura pitkälle valitaan ja se perusta sille luodaan. (RY1) 

Rehtoreiden mukaan myös oppilaiden tuen tarpeet huomioitiin kouluissa, ja 

tarvittava apu suunniteltiin kolmiportaisen tuen pohjalta, oppilaiden omien 

tarpeiden mukaan. Opiskelu tapahtui joko tavallisessa luokassa, jonne tukitoi-

met oli integroitu tai vastaavasti oppilas saattoi opiskella pienryhmässä. 

Yleiset tuet, tehostetut tuet ja erityiset tuet, niin niistä pohditaan sitte mikä olis, [..], sit tie-
tysti se, et mikä olis se luokkasijotus sit, [..] et minkätyyliseen luokkaan, kerätäänkö min-
kälainen tuki sinne luokkaan, tuleeko se vaikka perusluokkaan, tehdäänkö se, vaikka 
yleisen tuen kautta, jos pärjätään sillä ja miten voidaan muuten tukea. (RYH6) 

Lähes kaikki rehtorit kertoivat, että heidän koulullaan järjestettiin pienryhmä-

opetusta. Pienryhmässä toteutetulla opetuksella pyrittiin tukemaan niiden 

nuorten oppimista, jotka eivät pystyneet opiskelemaan isossa ryhmässä. Pieni 

ryhmä mahdollisti henkilökohtaisemman ohjauksen ja yksilöllisemmän opetuk-
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sen. Muutamissa kouluissa nuori opiskeli pääsääntöisesti pienryhmässä, mutta 

oli integroituna kotiryhmäänsä niissä oppiaineissa, joissa opiskelu onnistui 

isossa ryhmässä, yleensä ainakin taito- ja taideaineissa. 

Kahdessa koulussa oli ollut joustavan perusopetuksen ryhmä, jolla oli py-

ritty edistämään peruskoulun loppuun suorittamista. Toisessa koulussa ryhmä 

oli jouduttu lakkauttamaan resurssipulan vuoksi. Toisessa koulussa puolestaan 

ryhmä oli pyörinyt jo kymmenen vuotta, ja se koettiin tärkeäksi keinoksi syrjäy-

tymisen ennaltaehkäisyssä. Ryhmään valittiin yhdeksäsluokkalaisia, jotka koki-

vat myös itse, että JOPO-opetus sopisi heille. JOPO-opeuts olikin lisännyt mo-

nien nuorten kouluun sitoutumista ja mahdollistanut peruskoulun loppuun 

käymisen. Kaikille se kuitenkaan ollut sopinut, ja myös epäonnistumisia oli tul-

lut.  

Yks poika, sitä ei saatu kouluun millään, äitin kans pidettiin palaveria, no sitte yhdes ti-
laisuudes se poikaki tuli, niin mä sanoin sille, että mun on pakko jättää sut luokalla, se oli 
ysiluokkalainen se poika, [..] mutta jos me nyt jätetään sut luokalle ja laitetaan sut jousta-
van perusopetuksen ryhmään. No se vähän aikaa tuumaili se poika, sellanen bensalenk-
karityyppi. No hän tulee kokeileen. Se oli erittäin onnistunu juttu, hän sai yrittäjältä sti-
pendin seuraavana keväänä, se sanoi, et on niin hyvä kaveri, että hän haluaa sen kesäksi 
töihin, ettei vaan kukaa muu ota sitä. (RY1) 

Kootusti voin todeta, että nuorten syrjäytymistä pyrittiin ennaltaehkäisemään 

edistämällä nuorten kouluviihtyvyyttä sekä puuttumalla ilmenneisiin ongel-

miin. Kouluviihtyvyyttä edistettiin osallistamalla, tukemalla oppimista ja luo-

malla yhteisöllisyyttä kouluun. Syrjäytymisen riskissä olevia nuoria pyrittiin 

tunnistamaan koulun arjessa, ja tilanteisiin puututtiin välittömästi, kun huoli 

heräsi. Oppilaiden ongelmien ratkaisemiseksi pyrittiin löytämään oikeat keinot 

ja tahot.  

6.3 Rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen proses-
sissa 

Rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyn prosessissa jakaantui koulun toi-

mintatapoihin vaikuttamiseen, yhteistyöntekemiseen eri tahojen kanssa sekä 

syrjäytymisen riskien solmukohtien tunnistamiseen. Työtehtäviin kuuluivat 

koulun toimintatapojen ja ilmapiirin luominen, kun taas yhteistyötahoja olivat 
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perheet, oppilaat, opettajat ja muut tahot. Syrjäytymisen riskien solmukohtien 

tunnistamiseen sisältyivät ongelmien kasaantuminen ja ongelmiin vastaaminen. 

6.3.1 Koulun toimintatapoihin vaikuttaminen 

Toimintatapojen luominen. Rehtoreiden mukaan heidän työtehtäviinsä kuului 

syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn liittyvien toimintatapojen suunnittelu. Varmis-

taakseen rakenteiden tarkoituksenmukaisen toimimisen, oli rehtoreiden ha-

vainnoitava muutostarpeita aktiivisesti, muokattava vanhoja rakenteita ja luo-

tava täysin uusia työkaluja. Hyvin toimivia menetelmiä puolestaan vahvistet-

tiin entisestään. Rehtorit olivatkin merkittävässä roolissa syrjäytymisen ennal-

taehkäisyyn puuttumisessa kouluissa, sillä heidän asenteensa syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyn merkityksestä ja syrjäytymisen taustatekijöistä saattoivat välit-

tyä myös siihen, millaisia rakenteita he pitivät tarkoituksenmukaisina. 

Mä yritän luoda rakenteita ja näitä portaita, et ne toimii. Ja sit jos mä huomaan, et jos joku 
porras, nuorethan on sellasia, että ne voi ruveta hyppiin portaiden yli sieltä, että meidän 
pitää sit aina uudestaan tsekata, et hei nyt tää ei toimi. (RYH2) 

Ilmapiirin luominen. Rehtorit loivat kouluihin myös yleistä asenneilmapiiriä ja 

tukivat työyhteisön positiivista jaksamista. Opettajien jaksaminen oli tärkeää, 

jotta nuorten ongelmiin jaksettiin puuttua, vaikka se ei aina ollut helppoa. Reh-

toreiden mukaan heidän omalla toiminnallaan oli merkittävä rooli ilmapiirin 

muodostumisessa. Heidän mukaansa yhteisöllinen ilmapiiri oli tärkeä, ja rehto-

rit pyrkivät edistämään kouluissa ajatusta siitä, että jokainen veti samaa köyttä 

ja hoiti oman roolinsa. Jokaisella oli oma rooli työyhteisössä, eikä kukaan voi-

nut pestä omia käsiään tehtävistä ja olettaa, että toinen hoitaisi ne hänen puoles-

taan. Kaikkien sitoutuminen ennaltaehkäisyyn oli tärkeää myös onnistumisen 

kannalta. 

Mä teen niinku kaikkeni [..], että täällä on kaikilla hyvä tehdä töitä. (RYH2) 

Me yritetään elää yhdessä niin, ku me oletetaan nuortenki elävän. (RY5) 

Rehtorit kokivat, että heidän oli tärkeää olla luottamuksen arvoisia ja näyttää 

esimerkkiä siitä, millaista käyttäytymistä he odottivat. Kun rehtori viestitti 

omalla toiminnallaan syrjäytymisen riskiin puuttumisen tärkeyttä, oli muiden-
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kin helpompi toimia näiden tavoitteiden mukaisesti. Yhteisöllisellä toiminnalla 

voidaan näyttää myös esimerkkiä oppilaille siitä, millaista käyttäytymistä heiltä 

odotetaan.  

6.3.2 Yhteistyön tekeminen 

Rehtoreiden puheesta välittyi heidän ajatuksensa tiimityön tärkeydestä syrjäy-

tymisen ennaltaehkäisyssä. Rehtoreiden kokemuksen mukaan he eivät pelasta-

neet yksin syrjäytymisen riskissä olevia nuoria, vaan siihen vaadittiin eri taho-

jen välistä toimivaa yhteistyötä. Rehtoreiden roolissa painottuikin yhteistyön 

tekeminen eri tahojen kanssa. Yhteistyön onnistumisen kannalta koettiin tär-

keänä luottamuksellisen suhteen muodostaminen eri tahojen välille.  

Perheet. Rehtorit pitivät perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä 

syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kannalta. He eivät kuitenkaan kokeneet olevan-

sa keskeisimpiä toimijoita perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, vaan pää-

paino oli esimerkiksi luokanvalvojilla. Siitä huolimatta rehtorit olivat usein tie-

toisia kaikesta. Tietoa he saivat eri tahojen kautta sekä oppilashuoltoryhmästä, 

jossa he toimivat johtajina. Perheisiin he pitivät pääsääntöisesti yhteyttä erilais-

ten yleisten tilaisuuksien, kuten vanhempainiltojen ja -varttien kautta.  

Että pyritään myöskin siihen [..] kodin ja koulun yhteistyöhön ja siihen, että yhdessä me 
näitä mukuloita kasvatetaan kohti tulevaisuutta. (RY1) 

Tää on niin iso koulu, että mä en oo se ykköshenkilö, joka tavallaan ottaa perheet, et siellä 
on luokanohjaajaa, siellä on opinto-ohjajaa, siellä on koulukuraattoria ja terkkaria sun 
muuta. [..] toki mä oon vanhempainilloissa, mä puhun yleensä kaikissa ja sitä kautta oon 
yhteydessä huoltajiin. Ja [..] tämmösissä isommissa tilaisuuksissa, mutta rehtori on taval-
laan taustalla ja nää muut siinä eturintamassa ja rehtori siellä taustalla. Mutta sitte ku tu-
lee niin sanotusti ongelmia, niin sitte rehtori on mukana. Ja vanhemmat ottaa sitte yhteyt-
tä kyllä rehtoriin [..] vähän niinku negatiivisten asioiden puitteissa. (RY1) 

Yksittäisten perheiden kanssa rehtori työskenteli pääasiassa silloin, kun oli jo-

kin ongelma, tai huoli oli riittävän suuri. Vanhemmat ottivatkin rehtoriin yh-

teyttä yleensä silloin, kun he eivät olleet tyytyväisiä tai olivat huolissaan josta-

kin. Myös rehtorin soitot ja Wilma- tai Helmi -viestit koteihin olivat usein nega-

tiivisten asioiden puitteissa. Toisaalta, vaikka yhteistyö tapahtui usein negatii-

visten asioiden parissa, kodin ja koulun välinen yhteistyö oli signaali nuorelle 

siitä, että hänen elämästään oltiin kiinnostuneita, ja huoli oli yhteinen.   
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Myös opettajat pyysivät rehtoreita vanhempien kanssa pidettyihin palave-

reihin yleensä juuri negatiivisten asioiden puitteissa. Rehtorin toivottiin osallis-

tuvan esimerkiksi silloin, kun tarvittiin lisää arvovaltaa tai koulun lainsäädän-

nön tuntemusta. Eräs rehtoreista kertoi, että häntä pyydettiin palavereihin, jos 

kodin suuntaan täytyi olla napakka. Osa rehtoreista saattoikin kokea, että heiltä 

odotetaan tietynlaista käyttäytymistä, koska he olivat autoritäärisessä asemassa. 

Siitä seuraa kuitenkin se vaara, että yhteistyön tekeminen muuttuu vanhempien 

määräilemiseksi.   

Aika paljon mä oon mukana niissä oppilashuollon tapaamisissa, niissä verkostopalave-
reissa, varsinkin siinä vaiheessa, ku tarvii tehdä jotain päätöksiä, kun lyhennetään koulu-
päivää tai ja muutenki. Helpompi mun olla ehkä napakka sinne kodin suuntaan, ku jon-
ku luokanvalvojan. (RY4) 

Vanhemmat luottaa kouluun, me annetaan jotain ohjeita, niin se menee paremmin perille, 
ei oo mitää sellasta vastakkainasettelua. (RYH2) 

Oppilaat. Oppilaisiin rehtorit pyrkivät luomaan kontaktia eri tavoin. Yksi reh-

toreista kertoi, että yritti jututtaa muutamaa nuorta joka päivä, jotta kynnys tul-

la juttelemaan rehtorille madaltuisi. Hän kertoi pyytäneensä opettajia keskuste-

lemaan nuorten kanssa, myös niiden, jotka eivät itse hakeutuneet aktiivisesti 

opettajien seuraan. Tätä kautta rehtori pyrki edistämään aikuisten ja oppilaiden 

välisen kontaktin muodostumista. Yksi rehtoreista kertoi haastattelevansa kaik-

ki seitsemäsluokkalaiset vuosittain, jotta saisi luotua henkilökohtaisen kontak-

tin jokaiseen nuoreen.  

Opettajat. Vaikka rehtori oli koulunjohtaja, ei hänen tehtävänsä ollut po-

motella, vaan toimia yhteistyössä muiden kanssa. Rehtorit pyrkivätkin luomaan 

toimivaa suhdetta opettajiin eri tavoin. Muutama rehtori kertoi esimerkiksi pi-

tävänsä työhuoneensa ovea auki aina kun mahdollista, jotta opettajat voisivat 

tulla juttelemaan heille. Rehtorit pyrkivät myös jututtamaan opettajia arjessa. 

Useat rehtorit kertoivat, että heidän rooliin syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä 

kuului opettajien tukena ja keskustelukumppanina oleminen sekä heidän oh-

jaaminen tarpeen vaatiessa.  Tästä voi päätellä, että rehtorit pitivät aikaisempaa 

kokemustaan opettajan työstä tärkeässä roolissa rehtorina toimimisen kannalta.  

Mulla on yleensä ovi auki ja joku tulee ja kysyy, et miten kannattas toimia, et sitä sem-
mosta, koska aina tulee uusia tapauksia ihmisille, et ei oo sen tyyppisten ihmisten kanssa 
ennen toiminu, et ei oo samanlaisia juttuja, niin sillon tarvii apua. (RY4) 
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Rehtoreiden haastatteluista kävi ilmi, että heidän mielestään oli tärkeää muistu-

tella asioista, ei niinkään tarkkailla opettajia. Kukaan rehtoreista ei siis halunnut 

valvoa opettajien työskentelyä, vaan he luottivat siihen, että ammattilaiset 

osaavat hoitaa tehtävänsä. Yksikään rehtoreista ei esimerkiksi käynyt oppilai-

den poissaoloja luokka luokalta läpi, sillä he uskoivat, että luokanvalvojat hoi-

tavat tehtävänsä. Rehtoreiden mukaan heidän työhönsä kuului pikemmin opet-

tajien muistuttelu asioista ja varmistaminen siitä, että he olivat tietoisia proses-

seista. Asioita oli siis tärkeää pitää esillä, mutta ei kuitenkaan korostaa liikaa.  

Esillä pitäminen, mutta ei tietenkää ylikorostaminen, että joka aamu, et muistakaa sitte 
tämä syrjäytyminen, et mä meen julistamaan tohon opettajanhuoneeseen. Et kyllä sen 
varmaan sillai kaikki pitää taustalla. (RYH6) 

Muut tahot. Perheen, oppilaiden ja opettajien lisäksi rehtorit tekivät yhteistyötä 

koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Rehtoreiden mukaan kulloinkin tarvitta-

vat tahot oli ollut helppo löytää, ja yhteistyö oli toiminut sujuvasti. Myös virka-

vuodet olivat helpottaneet yhteistyön tekemistä. Pääsääntöisesti rehtori teki 

yhteistyötä eri tahojen kanssa osallistumalla palavereihin joko koollekutsujana 

tai kokouksiin kutsuttuna. Moniammatillisissa palavereissa rehtori toimi usein 

johtajana. 

Ku on pitkään tehty työtä ja tunnetaan toisemme, on syntyny semmonen luottamus. Sa-
maten tonne sosiaalipuoleen, et jos me täällä sanotaan, et nyt kuulkaa tarvitaan apua tai 
tää ei suju, niin on semmonen olo, että meidän kuullaan ja otetaan tosissaan. Että ei olla 
sanomas [..] vahvasti sillon ku ei tarvi. (RY4) 

Koulun ulkopuolisista tahoista tärkeimmäksi yhteistyökumppaniksi rehtorit 

nimesivät sosiaalitoimen. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi lastensuojeluilmoitus-

ten kautta. Kouluilla oli kuitenkin ollut eroava käsitys sosiaalitoimen kanssa 

siitä, olivatko oppilaan poissaolot syy huostaanotolle. Rehtorit kertoivat olevan-

sa toivottomia, sillä mikäli oppilasta ei saatu millään keinolla kouluun, ei rehto-

reilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa hänelle neloset. Luokalle jääminen 

saattoi kuitenkin vain pahentaa tilannetta ja kasvattaa nuoren syrjäytymisen 

riskiä entisestään, sillä kotiin jäämisen jälkeen kynnys kouluun palaamiseen 

kasvaa entisestään. Rehtorit kaipasivatkin tähän isoja hampaita, sillä kotiin jää-

minen oli iso uhka nuoren syrjäytymiselle.  
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Sosiaalipuolen lainsäädäntömuutoksen jälkeen pari vuotta sitte, meillä on eri linja sosiaa-
litoimen kanssa [..] sosiaalitoimi on sitä mieltä, että koulupoissaolo ei aiheuta sitä, että 
oppilasta otetaan huostaan. Ja me ollaan siitä kyllä toista mieltä, [..] se on suuri syrjäyty-
misriski, jos jää kotia makaamaan. (RY1) 

Erittäin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi nimettiin myös poliisi. Poliisi kertoi 

rehtorille esimerkiksi nuorten vapaa-ajan tekemisistä, ja vastaavasti rehtori pys-

tyi jakamaan häntä mietityttäviä asioita poliisille. Poliisin lisäksi nuorisotoimi 

oli tärkeä taho nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä. Nuorisotyönteki-

jöiltä kuultiin esimerkiksi nuorten vapaa-ajasta, sillä he näkivät nuoria iltaisin. 

Nuorisotyöntekijät olivat myös jonkin verran mukana koulun arjessa, ja esi-

merkiksi etsivä nuorisotyöntekijä pyrki edistämään nuoren kouluun saapumis-

ta. Toisinaan nuorisotyöntekijöiden apua hyödynnettiin luokkien ryhmäyttämi-

sessä.  

Myös kuraattoreita pidettiin tärkeinä yhteistyökumppaneina, sillä he oli-

vat tietoisia nuoren vapaa-ajasta, ja pystyivät siten tuomaan kokonaishuolen 

myös oppilashuoltoryhmään. Yhden koulun kuraattori kävi esimerkiksi parti-

oimassa kaupungin yöelämässä yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa. Myös ter-

veyspuolen henkilökunta oli tärkeä yhteistyötaho, joskin heidän resurssit näh-

tiin liian pieninä, sillä esimerkiksi koulupsykologille ja -lääkärille oli usein pit-

kät jonot. Toisinaan kuraattorilta ja koulupsykologilta pyydettiin myös konsul-

tatiivista apua. Yleisesti ottaen edellä mainitut tahot nähtiin merkittävässä roo-

lissa havaitsemassa nuoren ongelmia, sillä välissä ei ollut mitään arviointia. 

Moni rehtoreista kertoi tekevänsä paljon yhteistyötä myös rehtorikolle-

goiden kanssa. Rehtoriporukalla mietittiin yhdessä, mitä voisi tehdä missäkin 

tilanteessa. Yhteistyötä tehtiin myös perhekotien, sairaalakoulujen ja ruoka-

huollon kanssa. Muita tahoja olivat nuorisopsykiatria, seurakunnan nuoriso-

työntekijä, kaupunginhallinto, palokunta sekä hankkeiden työntekijät. Rehto-

reiden kokemuksen mukaan yhteistyötahoja oli monipuolisesti eivätkä he 

osanneet nimetä, minkä muiden tahojen kanssa olisi vielä hyödyllistä tehdä 

yhteistyötä. Ainoastaan yksi rehtoreista pohti, että heidän koulussaan olisi tar-

vetta psykiatriselle sairaanhoitajalle, sillä nuorilla oli niin paljon henkistä pa-

hoinvointia ja sairauksia, joissa tarvittaisiin alan asiantuntijuutta.  
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6.3.3 Syrjäytymisen riskien solmukohtien havaitseminen 

Rehtorit toimivat merkittävässä asemassa koulujen syrjäytymisen ennaltaeh-

käisyn kannalta. Rehtorit olivat pyrkineet kehittämään syrjäytymisen ennalta-

ehkäisykeinoja koulussa, mutta sen lisäksi rehtorit nostivat esiin yhteiskunnalli-

sia syrjäytymisen riskien solmukohtia, joita he olivat tunnistaneet työssään. 

Rehtorit kertoivat myös keinoja, joilla näihin ongelmiin voitaisiin vastata. 

Ongelmien kasaantuminen. Rehtoreita huolestutti etenkin se, että nuor-

ten ongelmat olivat tyypillisesti ehtineet kasaantua yläkouluvaiheessa. Heidän 

mukaansa nuorten syrjäytymiskehitys alkoi usein jo ennen päiväkotia, jopa en-

simmäisen elinvuoden aikana. Ongelmien kasaantuminen olikin saattanut joh-

tua siitä, että nuori ei ollut saanut varhaista tukea silloin kun olisi sitä tarvinnut. 

Kun ongelmat olivat ehtineet kasaantua yläkouluun tultaessa, oli myös niihin 

puuttuminen haastavampaa. Näin ollen ennaltaehkäisy vaihtui monesti tilan-

teen korjailuksi.  

Pitäs ihan siellä[..] ku ne on pikku lapsia, niin pitäs se tuki saada sinne, pitäs olla perhe-
työntekijöitä, että ne vaan kumuloituu sitte tänne kouluun mennes, että täällä sitte taval-
laansa, [..] yläkoulun puolelle [..] vähä niinku korjaillaan niitä. (RYH6) 

Toinen syy ongelmien kasaantumiselle oli rehtoreiden mukaan se, että nuoren 

ongelmia ei oltu huomattu, vaikka ne olivat olleet pinnan alla pidempään. Reh-

toreiden mukaan ne nuoret, joilla oli riski syrjäytyä, pystyttiin tunnistamaan 

usein juuri yläkoulussa, sillä ongelmat puhkesivat esiin yleensä viimeistään 

silloin. Yläkoulu koettiin tärkeänä vaiheena yhteiskunnankin kannalta, sillä ne 

nuoret olivat tunnistettavissa, joista tulisi kantaa huolta tulevaisuudessa. Tä-

män vuoksi myös yläkoulussa tulisi olla riittävästi resursseja saatavilla. 

Se kehitys, mikä siellä alakoulussa ja jo yks vuotiaasta lähtien, jos ei oo siellä ollu hyvät 
kokemukset, niin tässähän se alkaa näkymää, et jos se on vielä pysyny pinnan alla, niin 
nyt ne sitte tulee esille. Et kyllä ne oikeestaan tässä on sitte tunnistettavissa ne oppilaat, 
joilla huolta on. Että siinä mielessä tää on aika hyvä vaihe [..] meidän yhteiskunnan kan-
nalta arvioida, että kenestä meidän pitäs huolta kantaa ja kenen kehitystä seurata. (RY5) 

Merkittäväksi solmukohdaksi rehtorit nimesivät myös yläkoulun jälkeisen ajan. 

Heidän mukaansa lähes kaikki nuoret saivat vielä suoritettua peruskoulun, jo-

ten suurin uhka syrjäytymiselle oli peruskoulusta lähdettäessä. Rehtoreiden 

mukaan peruskoulussa nuori, jolle ongelmia oli kasaantunut, sai vielä paljon 
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ohjausta, mutta toisella asteella ohjauksen määrä oli jo huomattavasti vähäi-

sempää. Toisen asteen kuraattori- ja opinto-ohjaajamäärät olivat rehtoreiden 

mukaan niin pieniä, ettei siellä ollut aikaa kuin seuloa oppilaat, ja mikäli oppi-

las jäi kotiin ei kukaan enää huudellut perään. Rehtoreiden mukaan moni nuori 

tarvitsisi kuitenkin henkilökohtaista ohjausta vielä jatkossakin, mutta kun sitä 

ei ollut tarjolla, koulun keskeyttämisen riski kasvoi entisestään. Toisen asteen 

koulutuksessa pysyminen oli kuitenkin rehtoreiden mukaan tärkeää siksi, että 

koulutuksen puuttuminen nähtiin merkittävänä riskitekijänä syrjäytymiselle. 

Meillähän on erittäin [..] hyvä tilastollisesti se tilanne, että me saadaan kaikille jonkunlai-
nen jatkokoulutuspaikka. Ne pääsee joko ammattikouluun, lukioon, ammattistarttiin tai 
kymppiluokalle. Sataprosenttisesti ollu viime vuosina tämä. Mutta sitte ei mee montaa 
viikkoa, että ne on jääny pois sieltä. Että [..] se suurin uhka siinä syrjäytymisessä kuiten-
kin on se [..] kun lähdetään sinne toiselle asteelle. (RY1) 

Eikä se välttämättä oo sen toisen asteen syy, et kyllähän ne syyt, et me ollaan nähty se 
kehitys täällä [..]. Sit ku mietitään sitä, et kuinka iso joukko on niitä, joista me ennuste-
taan, et jos ei muutosta kurssissa tuu, niin näin paljo ei tavuttamista tuu jatkossa enää 
olemaan, mikä tarkottaa, sitä, että syrjäytymiskehitys alkaa. (RY5) 

Ongelmiin vastaaminen. Moni rehtoreista pohti, että jos he saisivat päättää, he 

laittaisivat resurssit perheiden varhaiseen tukeen ja sinne, kun lapset ovat pie-

niä. Jos tuki olisi kunnossa alusta saakka, saattaisi se myös vähentää yläkoulu-

laisten ongelmia. Yläkouluihin rehtorit kaipasivat sen sijaan resursseja uusien 

erityisopettajien ja nuorisotyöntekijöiden palkkaamiseen. Usean rehtorin mie-

lestä olisikin arvokasta saada nuorisotyötä vielä enemmän osaksi koulupäivää. 

Tällöin nuorilla olisi enemmän aikuisia, joita he näkevät päivittäin, ja aikuisilla 

olisi myös enemmän aikaa jututtaa nuoria. Lisääntyneiden aikuiskontaktien 

määrä auttaisi huomaamaan tehokkaammin syrjäytymisen riskitekijöitä ja tätä 

kautta tehostaisi ennaltaehkäisemistä. Toistuvat aikuiskontaktit voisivat myös 

luoda turvallisuuden tunnetta oppilaille ja helpottaa omien asioiden jakamista.  

Koululla olis [..] nuorisotyöntekijä, joka hengailis täällä. Vois ottaa [..] sen oppilaan [..], et 
jos pystyis juttelemaan tai tekemään tehtäviä hänen kanssaan, vois välitunnilla olla autte-
lemassa. Ja vielä sellanen persoona joka oppilaiden kanssa olis lähellä. Aikuinen, mutta 
lähellä, niinku nuorisotyöntekijä vois parhaimmillaan olla. (RYH2) 

Toisen asteen ongelmiin vastaamiseksi yksi ehdotus oli, että etsivän nuoriso-

työntekijät voisivat toimia putoajaehdokkaiden coacheina yläkoulusta aikuisteen 

saakka. Tällöin nuori saisi tukea vielä toisellakin asteella, ja hänellä olisi henki-

lö, joka tuntisi hänet jo pidemmältä aikaa. Tämä voisi näin ollen ennaltaehkäistä 
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syrjäytymistä. Nuorisotoimen ammattilaiset voisivat tuoda syrjäytymisen en-

naltaehkäisyyn uutta näkökulmaa ja kohdata nuoret erilaisesta asemasta käsin. 

Syrjäytymisen kokonaisvaltainen ennaltaehkäisy saattaisi myös helpottua, kun 

samalla taholla olisi yhtenäistä tietoa niin nuoren koulupäivästä kuin vapaa-

ajan tekemisistäkin.  

Niistä joista kannetaan huolta täällä, niin olis hyvä olla sellaset henkilökohtaset coachit 
tonne aikuisuuteen asti, että tavallaan niinku ehdonalaisvalvoja [naurua]. Et joku aikui-
nen olis kiinnostunu sitte, tutustuis siihen nuoreen täs yläkoulun aikana ja olis kiinnos-
tunu senki jälkeen ku me halataan ja annetaan päättötodistus. (RY5) 

Vaikka moni asia huolestutti rehtoreita, he eivät olleet turhautuneita tai toivot-

tomia, vaan pyrkivät aktiivisesti keksimään uusia keinoja nuorten auttamiseen. 

Kuohuntaan ja kyynisyyteen ei kuitenkaan rehtoreiden mielestä saanut mennä 

mukaan. Mikäli kyynisyys tai kuohunta meinasivat nousta esiin, tulisi siinä 

vaiheessa muistuttaa itseä siitä, että tästäkin selvitään. Kaiken kaikkiaan rehto-

reista huokui se, miten paljon he nauttivat työstään. Tällainen asenne kertoo 

myös rehtoreiden aidosta halusta auttaa syrjäytymisen riskissä olevia nuoria. 

Semmoseen kyynisyyteen, vaikka me ollaan puhuttu ny tämmösistä, niin siihen kyyni-
syyteen ei saa ikinä langeta. Et siinä kohassa, jos vähäkää kyynisyys nostaa päätään, niin 
pitää lähteä juoksemaan tai jotaki. (RY5) 

Kyllähän opettajan työ on aivan uskomattoman mahtavaa, et missä sä pystyt vaikutta-
maan maailmaan ja tulevaisuuteen niin paljo ku opettaja. Ja sitte noitten kakaroitten 
kanssa on ihan virkistävä ja mukava työskennellä ja siinä vaan täytyy luottaa omaan 
osaamiseen. (RY4) 

Tärkeää oli luottaa omaan ammattitaitoon ja tehdä työnsä nuorten parhaaksi. 

Kuten yksi rehtoreista tiivisti: ”nämä nuoret ansaitsee sen, että ne jotka tekee niiden 

kanssa tätä työtä, niin tekee sitä iloiten.” 

Rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä jakautui siis syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyyn liittyviin työtehtäviin ja yhteistyön tekemiseen eri tahojen 

kanssa. Yhteistyötä syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi tehtiin niin koulun 

sisäisten kuin koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Rehtorit olivat myös tun-

nistaneet syrjäytymisen riskien kannalta merkittäviä solmukohtia, jotka painot-

tuivat tuen puuttumiseen ja ongelmien kasaantumiseen. Ongelmiin vas-

taukseksi rehtorit pohtivat varhaisen tuen ja pysyvien kontaktien lisäämistä. 
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7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten rehtorit kuvaavat syrjäy-

tymistä, ja millaisilla keinoilla syrjäytymistä ennaltaehkäistään yläkouluissa. 

Lisäksi selvitettiin, mikä rehtorin rooli oli ennaltaehkäisyn prosessissa. Tutki-

mustehtäviin etsittiin vastausta haastattelemalla ylä- ja yhtenäiskoulujen rehto-

reita heidän kokemuksistaan.  

Aloitan tämän luvun pohtimalla rehtoreiden kuvauksia syrjäytymisen ris-

kistä kertovasta käyttäytymisestä ja syrjäytymisen taustalla olevista tekijöistä. 

Tämän jälkeen tarkastelen rehtorin roolia syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen 

prosessissa ja sitä, millaisilla keinoilla syrjäytymistä ennaltaehkäistiin yläkou-

luissa. Lopuksi pohdin syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn liittyvää yhteistyötä 

sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen haasteita. 

7.1 Syrjäytymisen riski ja syrjäytymisen taustatekijät 

Tässä tutkimuksessa rehtoreiden kuvaukset syrjäytymisen riskistä kertovasta 

käyttäytymisestä jakaantuivat kolmeen eri kontekstiin: yläkouluun, vapaa-

aikaan sekä yläkoulun jälkeisiin aikaan. Rehtoreiden mukaan yläkoulussa syr-

jäytyminen näkyi selkeimmin poissaolojen ja välinpitämättömyyden kautta. 

Myös epäsosiaalinen ja yhtäkkisesti muuttuva käyttäytyminen olivat selkeitä 

merkkejä riskistä. Kuvaukset syrjäytymisen riskitekijöistä ovat linjassa myös 

aikaisemman tutkimuksen kanssa (ks. Garrison 2006; Kuula 2000; Smith ym. 

2010; Vilppola 2007). Vapaa-ajalla syrjäytymisen riskiä ennustivat selkeimmin 

epäsovelias käyttäytyminen sekä mielenterveysongelmat. Vaikka vapaa-aika ei 

ollut koulun vastuulla, koulun tuli puuttua siihen, jos se alkoi vaikuttaa kou-

lunkäyntiin. Esimerkiksi vapaa-ajan päihdeongelmien tiedetäänkin olevan yh-

teydessä kyvyttömyyteen selviytyä koulunkäynnistä (THL 2014).  

Tutkimukseeni osallistuneiden rehtoreiden mukaan nuorten poissaolot 

olivat lisääntyneet viime vuosien aikana. Sama ilmiö on nähtävissä myös kan-

sallisella tasolla (ks. Vasantola 2016). Runsaiden poissaolojen on tutkittu aiheut-
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tavan merkittävää uhkaa tulevaisuudelle, sillä poissaolot lisäävät koulun kes-

keyttämisen riskiä (Garrison 2006, 209; Kuula 2000; Vilppola 2007). Poissaoloi-

hin liittyi usein myös välinpitämätön suhtautuminen koulunkäyntiä ja tulevai-

suutta kohtaan. Mikäli nuorelle kertyy jo yläkoulu aikana paljon poissaoloja, ja 

hän suhtautuu niihin välinpitämättömästi, aiheuttaa se merkittävän riskin pois-

saolokierteen jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Jos nuorta ei kiinnosta perus-

koulussa, jossa ohjausta on tarjolla vielä melko paljon, on hyvin todennäköistä, 

että toisella asteella, jossa ohjauksen määrä vähenee, nuoren on helppo jäädä 

kotiin ja lopulta keskeyttää koulu, jos kukaan ei soita aamulla perään. Koulun 

keskeyttämisen tiedetään puolestaan olevan yhteydessä antisosiaaliseen käyt-

täytymiseen sekä yhteiskunnasta syrjäytymiseen aikuisuudessa (Garrison 2006, 

209; McCrystal ym. 2007). Onkin erittäin tärkeää tiedostaa poissaolojen yhteys 

syrjäytymiseen, jotta nuorten poissaolokierre saataisiin katkaistua jo yläkoulus-

sa.  

Tutkimuksessani selvisi, että rehtorit kuvasivat syrjäytymisen taustalla 

olevan pääasiassa perheestä johtuvia tekijöitä. Rehtoreiden kokemukset vasta-

sivat aikaisempia tutkimustuloksia, sillä usein vanhempien ongelmat heijastu-

van lapseen (Eurostat 2015; McCrystal ym. 2007; STM 2017), tai vastaavasti 

vanhempien ongelmat periytyvät lapselle (ks. Larja ym. 2016; Paananen ym. 

2012, 37; Vauhkonen ym. 2017). Uusi näkökulma, joka nousi esiin, oli vanhem-

pien ylihuolehtiminen, jonka koettiin toisinaan edistävän nuoren syrjäytymisen 

riskiä. Näin ollen kyse ei ollut aina siitä, että vanhemmat eivät välittäneet tai 

huolehtineet lapsesta, vaan toisinaan myös liiallinen huolehtiminen saattoi olla 

haitaksi lapselle. Tällä tarkoitettiin sitä, ettei lapsi oppinut huolehtimaan itses-

tään, ja sen vuoksi esimerkiksi poissaolokynnys madaltui. Taustatekijöiksi ni-

mettiin myös biologisia tekijöitä ja kaveripiiristä johtuvia syitä, kuten netti-

kiusaamista. Mielenkiintoista oli myös se, että ainoastaan yksi rehtoreista kertoi 

taloudellisten syiden aiheuttavan syrjäytymisen riskiä, joskin tässäkin tapauk-

sessa se kuvattiin hyvin harvinaiseksi. Köyhyydessä kasvavilla lapsilla tiede-

tään kuitenkin olevan suurempi riski syrjäytyä (Eurostat 2015, 190), ja köyhyy-

den on tutkittu estävän yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista (Teodoro-
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vic 2011). Myös vuoden 2017 kouluterveyskysely osoitti, että perheen varalli-

suudella oli merkittävä yhteys nuorten kouluviihtyvyyteen (Wiss ym. 2017).  

Rehtorit kuvailut peruskoulun jälkeistä käyttäytymisestä jakaantuivat syr-

jäytymiskehityksen katkeamiseen ja jatkumiseen. Syrjäytymisen kehitys saatiin 

toisinaan katkaistua yläkoulussa, ja joissakin tapauksissa kehitys katkesi toisella 

asteella. Syrjäytymiskehityksen jatkuminen saattoi puolestaan aiheuttaa lopulta 

henkilön syrjäytymisen (ks. Järvinen & Jahnukainen 2001). Syrjäytyneen käyt-

täytymistä rehtorit kuvailivat siten, että henkilöltä puuttui perus- tai toisen as-

teen koulutus, eikä hän hakeutunut aktiivisesti koulutukseen tai töihin vaan jäi 

kotiin. Määritelmä on linjassa esimerkiksi NEET-indikaattorin kuvaukseen, 

jonka mukaan syrjäytynyt henkilö ei käynyt töissä tai koulussa eikä suorittanut 

varusmiespalvelusta (Eurostat 2017; Larja ym. 2016). Rehtoreiden kuvaukset 

tarkastelevat syrjäytymistä kuitenkin vain yksilön näkökulmasta, eikä yhteis-

kunnallista näkökulmaa oteta huomioon. Myöskään koulun roolia syrjäytymis-

tä edistävänä tekijänä ei nostettu esiin. The National Dropout Prevention Cente-

rin (1990) mukaan myös koulu saattaa edistää nuoren syrjäytymisen riskiä 

(Shannon & Bylsma 2003, 32). Koulu saattaakin itse heikentää heikko-osaisten 

lasten kouluviihtyvyyttä esimerkiksi koulun oheiskustannusten, kuten älylait-

teiden käytön vaatimisen kautta. Myös oppilaiden poissaolojen taustalla voi 

olla koulusta johtuvia syitä, jotka altistavat sille, että nuori ei halua tulla kou-

luun. Rehtorin kokemukset syrjäytymisen taustalla olevista tekijöistä voivatkin 

vaikuttaa, millaiset keinot he kokevat parhaiksi syrjäytymisen riskissä olevien 

nuorten auttamisessa. Koulujen olisikin tärkeää tarkastella myös omaa toimin-

taansa kriittisesti, jotta he pystyvät aidosti auttamaan nuoria heidän tarvitse-

mallaan tavalla.  

7.2 Rehtorin rooli ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen kou-
luissa 

Tutkimuksessani rehtorin rooliin syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä kuuluivat 

koulun toimintatapojen ja ilmapiirin luominen. Rehtorit siis suunnittelivat ja 

loivat kouluihin toimintatapoja, joilla syrjäytymistä ennaltaehkäistiin. Myös 
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Kariskosken (2009, 262–263) mukaan rehtorin rooliin kuuluu koulun toiminta-

tapoihin vaikuttaminen. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn onnistumisen kannalta 

on tärkeää, että koulussa on hyvä ja yhteisöllinen ilmapiiri. Rehtorit pyrkivätkin 

olemaan luottamuksen arvoisia ja näyttämään esimerkkiä omalla toiminnallaan 

siitä, millaista toimintaa he odottavat muilta. Rehtorin rooliin kuuluukin toimia 

koulun suunnannäyttäjänä ja vahvistaa jaettuja arvoja (Raasumaa 2010, 260). 

Henkilökunnan yhtenäinen toiminta ja esimerkin näyttäminen viestittää myös 

nuorille sitä millaista käyttäytymistä heiltä odotetaan (ks. Pulkkinen 2002, 214).  

Varsinainen syrjäytymisen ennaltaehkäisy jakautui tutkimuksessani viih-

tymisen edistämiseen ja ongelmiin puuttumiseen. Syrjäytymisen ennaltaehkäi-

seminen ennen ongelmien ilmenemistä, on tärkeää, sillä sen on tutkittu olevan 

tehokkaampaa kuin myöhempi puuttuminen tilanteeseen, jossa ongelmia on jo 

syntynyt (ks. Panaoyiotopoulus & Kerfoot 2007, 401). Koulussa viihtymistä 

edistettiinkin osallistamalla nuoria, tukemalla oppimista ja edistämällä yhteisöl-

lisyyttä. Kun nuoret pääsevät esimerkiksi mukaan vaikuttamiseen koulussa, 

lisää se myös kouluviihtyvyyttä (ks. Smith 2010). Oli mielenkiintoista, että kou-

luissa pyrittiin lisäämään nuorten kouluviihtyvyyttä ja sitä kautta vähentämään 

poissaoloja, vaikka rehtorit eivät tietoisesti pohtineet koulun osuutta syrjäyty-

misen riskiä edistävänä tekijänä. Tähän saattaa olla yhteydessä se, että rehtorei-

den kokemusten mukaan nuoret viihtyivät kouluissa hyvin. Rehtorit kertoivat 

myös kysyneensä nuorilta ideoita siitä, miten heidän kouluviihtyvyyttään voi-

taisiin parantaa ja näihin toiveisiin oltiin myös vastattu. Rehtorit saattoivat siis 

kokea, että he ovat onnistuneet tekemään koulusta viihtyisän paikan ja sen 

vuoksi poissaolot eivät johtuneet koulusta riippuvaisista syistä. On kuitenkin 

tärkeää tiedostaa se mahdollisuus, että myös koulu voi aiheuttaa syrjäytymistä, 

jotta syrjäytymistä voidaan ennaltaehkäistä entistäkin tehokkaammin.   

Koulujen keinossa ennaltaehkäistä syrjäytymistä nousi esiin myös netti-

kiusaaminen, joka heikensi koulujen yhteisöllisyyttä ja siten myös nuorten kou-

lussa viihtymistä. Rehtoreilla ei kuitenkaan ollut juurikaan keinoja vastata sii-

hen. Näyttääkin siltä, että kiusaaminen on muuttanut muotoaan ja näin ollen 

myös koulu on uusien haasteiden edessä. Saattaa olla, että nuoret eivät itsekään 

tiedosta nettikiusaamisen haittoja, sillä ilmiö on uusi, eivätkä koulut selkeästi 
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osanneet siihen vielä vastata. Koulut voisivatkin käsitellä kiusaamista nuorten 

kanssa yhdessä. Esimerkiksi kiusaamisen, vaikeuksien ja sosiaalisen inkluusion 

käsittelemisen yhdessä on tutkittu olevan tehokas keino puuttua kiusaamiseen 

(Lindsay ym. 2012). Nuorille voisikin tehdä selkeäksi sen, miksi nettikiusaami-

nen on haitallista, millaisia ongelmia se voi toiselle aiheuttaa. On tärkeää, että 

netin käyttämistä käydään yhdessä läpi, ja samalla käsitellään sen haittapuolia 

ja hyötyjä, sillä netti on nykypäivänä myös oleellinen opetusväline ja näin ollen 

merkittävä osa koulupäiviä. Kun oppilaat ymmärtävät netin käytöstä laajem-

min, voi se vähentää kiusaamisen määrää. Kiusaamiseen puuttumisella ja sen 

ennaltaehkäisemisellä voidaan ennaltaehkäistä myös kiusaajan ja kiusatun ris-

kiä syrjäytyä yhteiskunnasta (ks. Pirttiniemi 2000, 34).  

Ongelmiin puuttumisella tarkoitettiin sen sijaan niiden nuorten tilanteisiin 

puuttumista, joilla jo esiintyi syrjäytymisen riskitekijöitä. Eräs rehtoreista kertoi 

tunnistavansa noin 80 % syrjäytymisen riskissä olevista nuorista jo papereiden 

perusteella. Syrjäytymisen riskien tiedetään olevan usein saman tyyppisiä, mut-

ta mikään ongelma ei yksin aiheuta syrjäytymistä (ks. Lämsä 2009, 29). Yksilöt 

myös käsittelevät ongelmia eri tavoin (ks. Foster & Spencer 2011). Näin ollen 

esimerkiksi vanhempien ongelmat tai oppilaan oppimisvaikeudet eivät itses-

sään aiheuta syrjäytymisen riskiä. Mikäli koulussa ennustetaan jo etukäteen, 

ketkä nuorista tulevat syrjäytymään, saattaa ennuste alkaa toteuttamaan itse-

ään, ja koulu voi näin edesauttaa nuoren syrjäytymiskehitystä. Nuorten ongel-

mia tulisikin sen sijaan havainnoida koulun arjessa ja heitä tulisi auttaa, mikäli 

he tarvitsevat apua. Yleisesti kouluissa pyrittiinkin edistämään oppilaiden ja 

opettajien välisiä suhteita niin, että jokainen nuori löytäisi koulusta aikuisen, 

johon voisi luottaa ja jolle voisi kertoa asioistaan. Etenkin niiden nuorten koh-

dalla, joilla oli paljon riskitekijöitä hyvän opettaja–oppilas -suhteen tiedetään 

ehkäisevän koulupudokkuutta (Cemalciar & Göksen 2014; Hui & Sun 2010; 

Smith ym. 2010).  

Kun nuoren ongelmat tulivat tietoisuuteen joko opettajien omien havain-

tojen perusteella tai muun tahon huolen ilmauksena, tilanteisiin puututtiin vä-

littömästi. Kouluilla oli monipuolisia keinoja auttaa syrjäytymisen riskissä ole-

via nuoria ja tukitoimet suunniteltiin nuoren tarpeiden mukaan. Esimerkiksi 
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nuorten poissaoloihin puututtiin aktiivisesti, joka on tärkeää, jotta poissaolo-

kierre saataisiin katkaistua jo varhaisessa vaiheessa (ks. Panayiotopoulus & 

Kerfoot 2007; Sanchez 2012). Myös opetusjärjestelyillä pyrittiin vastaamaan 

nuorten tarpeisiin ja apua tarjottiin yksilön tarpeisiin. Tämä on tärkeää, sillä 

nuoren ongelmien kasaantuminen saattaa johtaa poissaoloihin ja lisätä riskiä 

koulunkäynnin lopettamiseen (Hämäläinen-Luukkainen 2004, 3). Rehtoreiden 

mukaan myös asenneongelmat olivat yksi syy syrjäytymisen riskille. Rehtorit 

eivät kuitenkaan nimenneet keinoja, joilla asenteisiin oltaisiin suoranaisesti vai-

kutettu. Nuoret voisivat kuitenkin hyötyä siitä, jos he saisivat koulusta keinoja 

elämänhallintaansa ja tulisivat tietoiseksi siitä, että heillä itsellään on kyky rat-

kaista ongelmia (ks. Vilppola 2007, 5, 240–241). Myös oppilaan positiivisen itse-

tunto ja luottamus omaan itseensä ovat yhteydessä koulutyytyväisyyteen (Hui 

& Sun 2010). Kouluissa tulisikin nähdä nuorten tilanteet yhä kokonaisvaltai-

semmin ja keskittyä siihen, millaiset keinot voisivat auttaa nuoren tulevaisuu-

dessa koulussa suoriutumisen lisäksi.  

7.3 Yhteistyön tekeminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemi-
sen haasteet 

Tässä tutkimuksessa rehtoreiden rooliin syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä 

sisältyi myös yhteistyön tekemistä eri tahojen kanssa. Yhteistyötahoihin kuu-

luivat oppilaat, opettajat, perheet ja koulun ulkopuoliset tahot. Tärkeimpänä 

koulun ulkopuolisena yhteistyötahona pidettiin sosiaalitoimea. Myös Saulion 

(2007) tutkimuksessa sosiaalitoimi nimettiin tärkeimmäksi yhteistyökumppa-

niksi. Sosiaalitoimen kanssa tehtävää yhteistyötä vaikeutti kuitenkin oleellisesti 

sosiaalitoimen ja koulun eroava mielipide runsaista poissaoloista huostaanoton 

perusteena. Jotta syrjäytymisen riskissä olevia nuoria voidaan tukea kokonais-

valtaisesti, tulee eri toimijoiden tehdä yhteistyötä (ks. Linnakangas & Suikka-

nen 2004, 110–111; Salmi ym. 2012, 137). Yhteistyön tekeminen on kuitenkin 

mahdotonta, jos eri osapuolilla on poikkeavat käsitykset asioiden hoitamista-

vasta. Nuorten auttamiseksi olisikin erittäin tärkeää luoda yhtenäinen mene-

telmä, jonka avulla tilanteeseen voidaan puuttua, sillä mikäli nuoren tilanteelle 
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ei tehdä mitään, saattaa se edesauttaa syrjäytymistä entisestään. Koulujen tuli-

sikin aktiivisesti pyrkiä löytämään sosiaalitoimen kanssa yhteisymmärrystä 

asiaan, jotta nuoria voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla.  

Rehtorit pitivät kotien kanssa tehtävää yhteistyötä merkittävänä syrjäyty-

misen ennaltaehkäisemisessä ja yhteistyön onnistumista olikin pyritty edistä-

mään eri keinoin. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn tiedetäänkin onnistuvan par-

haiten juuri silloin, kun koti, oppilas ja koulu sitoutuvat siihen sataprosenttises-

ti (Panayiotopoulus & Kerfoot 2007, 77). Tutkimuksessani kävi kuitenkin ilmi, 

että osa rehtoreista koki rooliinsa kuuluvan ohjeiden antamisen perheille. Täl-

löin yhteistyön tekeminen saattaa vaihtua vanhempien määräilemiseksi. Onkin 

tärkeää, että vaikka rehtorit ovat koulujen johtajia, he eivät asettuisi muiden 

yläpuolelle vaan pyrkisivät toimimaan yhteistyössä, jotta yhteistyön tekeminen 

onnistuisi mahdollisimman tehokkaasti. Se on tärkeää myös syrjäytymisen en-

naltaehkäisyn kannalta, sillä oppilaan tunnetta välittämisestä on voitu edistää 

koulun ja vanhempien hyvällä suhteella (Al-Hroub 2015). 

Tutkimuksessani rehtorit nostivat esiin syrjäytymisen riskien solmukohtia, 

joita he olivat tunnistaneet työssään. Rehtoreiden mukaan nuorten ongelmat 

olivat usein kasaantuneet yläkouluun tultaessa. Yläkoulun rooli syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyssä saattoikin kääntyä osan kohdalla vain tilanteen pahempaan 

suuntaan menemisen estämiseksi, eikä kuntouttamiseksi tai kompensoimiseksi 

(ks. Jahnukainen 2007). Tällöin kyseessä ei ole enää syrjäytymisen ennaltaehkäi-

sy. Tutkimukseni rehtorit pohtivatkin, että olisi tärkeää tarjota varhaista tukea 

ja riittäviä sekä pysyviä aikuiskontakteja niille nuorille, jotka ovat syrjäytymi-

sen riskissä. Varhaisen tuen tiedetäänkin olevan tehokkaampaa kuin myöhäisen 

intervention (Panayiotopoulus & Kerfoot 2007), ja toisinaan jo yksi luotettava 

aikuiskontaktia voi auttaa nuorta (Lämsä 2009, 56). Kun nuorten ongelmat eivät 

pääsisi kumuloitumaan myös nuorten väliset hyvinvointierot voisivat tasoittua, 

eikä vanhempien huono-osaistuminen pääsisi periytymään heidän lapsilleen 

yhtä helposti (Ks. Esim. Larja ym. 2016). 

Kaiken kaikkiaan olisi tärkeää, että rehtorit tarkastelisivat tietoisesti omia 

käsityksiään ja koulun roolia syrjäytymistä edistävänä tekijänä. Kouluissa syr-

jäytymisen ennaltaehkäisyssä on tärkeää puuttua nuorten poissaoloihin aikai-
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sessa vaiheessa, jotta tilanteen pahempaan suuntaan meneminen voidaan estää. 

Myös nettikiusaamiseen ja asenteisiin vaikuttamisesta voisi olla hyötyä syrjäy-

tymisen ennaltaehkäisemisessä. Yhteistyön tekemisen kannalta olisi merkittä-

vää, että kaikilla osapuolilla olisi yhtäläinen näkemys siitä, miten yhteistyötä 

toteutetaan. Tulevaisuuden syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä voisi olla 

hyödyllistä, jos kouluihin lisättäisiin enemmän aikuiskontakteja, ja nuorten sai-

sivat tukea varhaisemmassa vaiheessa. Näin ongelmien kasaantuminen voitai-

siin estää.  

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

7.4.1 Luotettavuuden arviointi 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan pohtia uskottavuuden, siir-

rettävyyden, varmuuden ja vahvistuvuuden näkökulmasta. Uskottavuus kuvaa 

sitä, vastaavatko tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien käsitykset toisiaan. 

Varmistin tutkimuksessani käsitysten vastaavuuden varmistamalla tutkittavil-

ta, olinko ymmärtänyt heidän vastauksensa oikein. Esitin myös tarkentavia ky-

symyksiä tarpeen vaatiessa. (Ks. Eskola & Suoranta 2008, 211.) Luotettavuutta 

olisi lisännyt, jos haastateltavat olisivat päässeet kommentoimaan tulkintojani 

ennen tutkimuksen lopullista julkaisemista. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista 

aikarajoitteiden vuoksi.  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin tästä tutkimuksesta saadut 

tutkimustulokset ovat sovellettavissa toisessa kontekstissa (Eskola & Suoranta 

2008, 211–222; Tynjälä 1991). Siirrettävyyden arvioimiseksi tutkijan tulee kuvata 

mahdollisimman hyvin tutkimuksen aineistoa ja tutkimustaan. Sen avulla lukija 

voi arvioida, miten siirrettävyys on toteutunut tutkimuksessa. (Tynjälä 1991.) 

Omassa tutkimuksessani pyrin vahvistamaan siirrettävyyttä kuvaamalla tutki-

mukseni toteuttamista mahdollisimman tarkasti, minkä lisäksi täydensin tut-

kimustani aineistolainauksilla ja kuvailulla. Näin lukijan on helpompi arvioida 

siirrettävyyden toteutumista. Tutkimuksen luotettavuutta saattaa kuitenkin 

heikentää se, että tutkimusaineisto oli melko pieni.  
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Tutkimuksen varmuudella tarkoitetaan tutkijan ennakko-oletusten tiedos-

tamista ja niiden ottamista huomioon. Pyrin tutkimuksessani huomioimaan 

ennakko-oletukseni tutkimukseni eri vaiheissa siten, että ne eivät ohjaisi esi-

merkiksi aineiston keruuta tai analyysiä. Pyrin myös hypoteesittomuuteen eli 

minulla ei ollut ennakko-oletuksia tutkimuskohteesta eikä tuloksista (ks. Eskola 

& Suoranta 2008, 19–20, 212). Tässä helpotti käyttämäni aineistolähtöinen sisäl-

lönanalyysi, jossa tulkinnat nousevat suoraan aineistosta (ks. Tuomi & Sarajärvi 

2018, 109–110).  

Vahvistuvuudella mitataan puolestaan sitä, miten tehdyt tulkinnat ovat 

yhteydessä aikaisempaan tutkimukseen aiheesta (Eskola & Suoranta 2008, 212). 

Myös tämä toteutui tutkimuksessani, sillä tulokseni olivat linjassa aikaisempien 

tutkimustulosten kanssa.  

7.4.2 Jatkotutkimuksen aiheita 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten rehtorit kuvaavat syrjäy-

tymistä, millaisia keinoja kouluilla on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, ja mikä on 

rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyn prosessissa. Aikaisempaa tutki-

musta syrjäytymisestä on tehty paljon, mutta tutkimusta rehtorin näkökulmasta 

ei juurikaan löydy. Tutkimuksessani selvisi, että rehtorit kuvailivat syrjäytymis-

tä yksilön näkökulmasta, kun taas yhteiskunnan näkökulma jäi kuvailujen ul-

kopuolelle. Olisikin mielenkiintoista tutkia, miten syrjäytymisen riskissä ole-

vien nuorten omat käsitykset syrjäytymisestä ja sen taustatekijöistä eroavat reh-

toreiden käsityksistä. Rehtoreiden käsityksiä voisi verrata myös koulun muun 

henkilökunnan kuvauksiin. 

Tutkimuksessani selvisi myös, että koulut pyrkivät ennaltaehkäisemään 

syrjäytymistä sekä edistämällä koulussa viihtymistä että puuttumalla niihin 

tilanteisiin, joissa ongelmia oli jo ilmennyt. Keinot liittyivät pääasiassa opiske-

luun, kun taas elämänhallintaan ja tulevaisuuteen suuntaavia menetelmiä ei 

nostettu esiin. Jatkotutkimuksissa voitaisiinkin tarkastella sitä, millaisia mene-

telmiä oppilaat itse kaipaavat, ja mitkä menetelmät ovat heistä tehokkaimpia. 

Tutkimusta voisi toteuttaa sekä yleisesti kaikkien nuorten näkökulmasta että 

niiden, jotka ovat jo syrjäytyneet tai syrjäytymisen riskissä.  
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Rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyn prosessissa oli tutkimukses-

sani moninainen. Siihen kuului esimerkiksi rakenteiden luomista sekä yhteis-

työn tekemistä eri tahojen kanssa. Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista sy-

ventyä rehtorin rooliin yhteiskunnallisella tasolla, joten olisi mielenkiintoista 

saada selville, miten rehtorin rooli näyttäytyy yhteiskunnalliselta tasolta tarkas-

teltaessa. Jatkotutkimuksessa voisikin keskittyä siihen, miten koko ennaltaeh-

käisyn verkosto toimii, ja mikä on rehtorin rooli ennaltaehkäisyn prosessissa. 

 Tutkimukseni toteutui melko pienellä aineistolla. Jatkossa ilmiötä voisikin 

tutkia laajemmin esimerkiksi isommalla aineistolla, hyödyntäen kuitenkin tä-

män tutkimuksen näkökulmaa. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy on tärkeää, ja 

rehtorin rooli merkittävä, joten on tärkeää, että aiheesta tehdään tutkimusta. 

Vaikka tutkimukseni oli pienimuotoinen, toivon, että tuloksista olisi jatkossa 

hyötyä niin rehtoreille ja opettajille kuin muille opiskelijoillekin.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelusopimus 

 
Haastattelusopimus 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa erityisopettajaksi. Tutkimukseni tavoitteena on kartoittaa rehtoreiden 
kokemuksia ja toimintamalleja syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä. Tutkimuksen on tarkoitus valmis-
tua toukokuuhun 2018 mennessä.  

Tutkijana sitoudun noudattamaan voimassaolevia tutkimusaineiston säilyttämiseen ja tietosuojalainsää-
däntöön (mm. salassapitosäännökset) liittyviä ohjeita. Tutkittavan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa 
valmiista tekstistä.  

Tutkijan allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä  

_________________________________________________________________ 

 

Tutkittava antaa suostumuksensa haastattelun nauhoittamiseen ja haastattelun lainauksien käyttöön 
pro gradu -tutkielmassa ja mahdollisessa jatkotutkimuksessa. Tutkittavalla on oikeus jäädä tutkimukses-
ta pois milloin tahansa. 

 

Haastateltavan allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä  

_________________________________________________________________  

 

Annamme mielelläni tutkimuksesta myös lisätietoja – yhteystietomme löydätte alta. 

 

Linda Lähdesmäki    Riitta Viitala 

linda.a.lahdesmaki@student.jyu.fi  KT, erityispedagogiikan 
lehtori  

050 9181517 Tutkielman ohjaaja 

     riitta.viitala@jyu.fi
     040 8053630 
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Liite 2. Haastattelukysymykset 

Taustakysymykset 

• Millainen koulutustausta sinulla on? 

• Kuinka kauan olet tehnyt opettajan ja rehtorin töitä? 

• Kuinka monta oppilasta koulussanne on, ja montako alaista sinulla on? 

Mitä on syrjäytyminen ja syrjäytymisen riski? 

• Millaiset asiat sinun mielestä kertovat, että nuori on syrjäytynyt tai syr-
jäytymisen riskissä? 

• Mitä tekijöitä sinun kokemuksesi mukaan syrjäytymisen taustalla on ol-
lut? 

• Miten syrjäytyminen/syrjäytymisen riski näkyy koulunne arjessa? 

• Miten yleistä syrjäytyminen/syrjäytymisen riskiin joutuminen koke-
muksesi mukaan on? 

• Miten pyritte tunnistamaan syrjäytymisen riskissä olevan nuoren?  

• Miten kuvaat syrjäytymistä? 

Miten nuorten syrjäytymistä pyritään ennaltaehkäisemään ja miten nuoren 
kiinnittymistä yläkouluun edistetään?  

• Miten koet yläkoulun merkityksen nuoren elämänkulussa? 

• Mitä mieltä olet tästä väitteestä, että yläkoulu koetaan usein epämiellyt-
tävänä paikkana ja useiden tutkimusten mukaan koulumotivaatio katoaa 
juuri siellä. Miksi tällaista väitetään? 

• Millaisia yleisesti sovittuja käytänteitä koulullanne on ennaltaehkäistä 
syrjäytymistä?  

• Onko koulullanne jotain hankkeita?/mukana joissain hankkeissa? 

• Miten pyritte vaikuttamaan siihen, että nuori viihtyisi koulussa? 

• Miten suhtaudutte nuorten vapaa-ajan tekemisiin?  
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• Mikä merkitys yhteisöllisyydellä on mielestäsi syrjäytymisen ennaltaeh-
käisemisessä? 

• Järjestetäänkö koulullanne harrastustoimintaa tai muuta sellaista? Miten 
näet sen merkityksen?  

Mikä on rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä?  

• Millaista yhteistyötä teet perheiden kanssa? 

• Minkä muiden tahojen kanssa teet yhteistyötä syrjäytymisen ennaltaeh-
käisemiseksi? 

• Miten yhteistyö on mielestäsi onnistunut?   

• Miten ohjeistat henkilökuntaa toimimaan syrjäytymisen ennaltaehkäi-
semiseksi?  

• Miten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan? 

• Minkä koet suurimmaksi ongelmaksi syrjäytymisen ennaltaehkäisemi-
sessä?  

• Miten koet oman roolisi syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen prosessissa? 

• Miten koette onnistuneenne syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä?  

• Millaisia kehittämisideoita sinulla on syrjäytymisen ennaltaehkäise-
miseksi jatkossa? 

• Vinkkejä vastavalmistuneelle opettajalle? 
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Liite 3. Aineiston luokittelu 

Taulukko 1. Syrjäytyminen rehtoreiden kuvaamana. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Välinpitämätön asenne 

Epäsosiaalinen käyttäytyminen 

Yhtäkkiset muutokset 

käyttäytymisessä 

Poissaolot 

Käyttäytyminen 

yläkoulussa 

Syrjäytymisen riskistä 

kertova 

käyttäytyminen 

Ryhmäkäyttäytyminen 

Vetäytyvä käyttäytyminen 

Käyttäytyminen  

vapaa-ajalla 

 

Syrjäytymiskehityksen  

katkeaminen  

Syrjäytymiskehityksen 

jatkuminen 

Käyttäytyminen  

yläkoulun jälkeen 

 

Vanhempien omat ongelmat 

Ongelmien periytyminen 

Ylihuolehtiminen 

Perhetausta  Syrjäytymisen  

taustatekijät 

Hyväksynnän hakeminen 

Nettikiusaaminen 

Kaveripiiri  

Oppimisvaikeudet 

ADHD 

Mielenterveysongelmat 

Biologiset syyt  
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Taulukko 2. Syrjäytymisen ennaltaehkäisykeinot yläkouluissa. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Vaikutusmahdollisuuksien  

tarjoaminen 

Harrastustoiminnan 

järjestäminen 

Osallistaminen Viihtymisen  

edistäminen 

Motivoiminen  

Tukitoimien tarjoaminen 

Oppimisen tukeminen 

Koko koulun hengen luominen 

Luokkien ryhmäyttäminen 

Nettikiusaamiseen puuttuminen 

Yhteisöllisyyden  

edistäminen 

Ennakkotiedot 

Havainnoiminen arjessa 

Muun tahon tuoma huolenilmaus 

Tunnistaminen Ongelmiin  

puuttuminen 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnioitus 

Perheiden tukeminen 

Yhteistyön tekeminen 

Yksilöllinen tukeminen 

 

Poissaoloihin ja käytökseen 

puuttuminen 

Merkityksen välittäminen 

Opetusjärjestelyihin  

vaikuttaminen 

Tukitoimien tarjoaminen 
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Taulukko 3. Rehtorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen prosessissa. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Tarpeiden havainnointi  

Tarpeisiin vastaaminen 

Toimintatapojen luominen Koulun  

toimintatapoihin  

vaikuttaminen 

 

Luottamuksen voittaminen 

Esimerkin näyttäminen 

Ilmapiirin luominen 

Yleisellä tasolla tietoisuus 

Ongelmatilanteissa auttaminen 

Perheet Yhteistyön tekeminen 

Kontaktin luominen Oppilaat 

Tukeminen 

Muistuttelu 

Opettajat  

Sosiaalitoimi, poliisi,  

Nuorisotoimi, kuraattorit,  

terveystoimi 

Muut tahot  

Liian myöhäinen puuttuminen 

Huomaamatta jääminen 

Ilman tukea jääminen 

Ongelmien kasaantuminen Syrjäytymisen riskien 

solmukohtien 

tunnistaminen 

 Varhainen tuki 

Kontaktien lisääminen 

Pysyvien suhteiden  

muodostaminen 

Ongelmiin vastaaminen 

 


