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YLÄASTEELTA ETEENPÄIN - Erityistä tukea peruskoulussa tarvinneiden 
oppilaiden peruskoulun jälkeinen suuntautuminen 
 
1. Johdanto 
 
Tässä artikkelissa analysoin peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden koulutus- 
tai kouluttumattomuusvalintoja peruskoulun jälkeen ja selvitän heidän valintoihinsa 
yhteydessä olevia tekijöitä. Erityisen tuen tarpeen määrittely peruskoulussa on tehty 
8.luokan keväällä, jolloin oppilaat itse, opettajat ja koulun oppilashuoltohenkilöstö arvioivat 
oppilaiden erityistä tukitarvetta seuraavaa lukuvuotta varten.(ks. Lappalainen 1999). 

Suomessa 1990-luvulla  alle 20-vuotiaista nuorista  90 % on osallistunut peruskoulun 
jälkeiseen yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen. Samaan aikaan yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen suhde on muuttunut jonkin verran. Lukioissa opiskelevien 
oppilaiden määrä on lisääntynyt ja  ammatilliseen koulutukseen osallistuminen on 
vähentynyt. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen tai jättäytyminen peruskoulun jälkeen on 
harvinaista. Koko maassa noin 10 % oppilaista jää tai jättäytyy peruskoulun jälkeisen 
koulutuksen  ulkopuolelle. (Tilastokeskus 1998). Koulutuksen ulkopuolelle jääneet ovat 
nuoria, jotka eivät ole päässeet haluamaansa  koulutukseen. Osa näistä oppilaista on eri 
syistä toisen asteen koulutuksen keskeyttäneitä tai koulutusalan vaihtajia. Vain muutama 
prosentti jää tai jättäytyy pysyvästi koulutuksen ulkopuolelle.  He  jättävät  kokonaan 
hakeutumatta toisen asteen koulutukseen tai eivät aio hakeutua koulutukseen 
myöhemminkään.  Kaikki heistä eivät  kuitenkaan jää toimettomaksi vaan osa koulutuksen 
ulkopuolella olijoista esim. työllistyy  lyhytaikaisiin työsuhteisiin, työpajoille tai osallistuu 
erilaisiin projekteihin.  

Vuonna 1996 peruskoulun yhdeksännellä luokalla olleista oppilaista  7 % ei jatkanut 
välittömästi koulunkäyntiä (Tilastokeskus 1998).  Ilmiö on yleisempi, jos sitä tarkastellaan 
koko valikoitumisprosessin näkökulmasta. Tällöin koulutuksen ulkopuolella olijoiksi 
katsotaan myös koulutuksen keskeyttäjät, jotka eivät syystä tai toisesta hakeudu uudestaan 
koulutukseen. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen onkin siirtynyt enemmässä määrin lukion 
käyneiden ongelmaksi. Nummenmaan ja Tarkiaisen (1993) mukaan koulutuksen 
ulkopuolella oleminen on yleinen, mutta suurimmalle osalle väliaikaiseksi osoittautuva ja 
usein suotavakin yksilön eteen nouseva elämäntilanne (vrt myös Komonen 1997). Kuitenkin 
etenkin peruskoulusta suoraan  koulutuksen ulkopuolelle jäävän joukon  katsotaan olevan 
yhteiskunnalle ongelmallinen. Osalle  koulutuksen  ulkopuolelle jättäytyjistä, jotka Nyyssölän 
(2000, 72 - 73)  mukaan ovat  kyseenalaistaneet muutkin yhteiskunnan perusarvot kuin 
koulutuksen ja työn, voi koulutuksen ulkopuolelle jääminen tai jättäytyminen olla lopullinen 
valinta ja johtaa vapaaehtoiseen liukumiseen yhteiskunnan reunalle. (ks myös Aho & 
Vehviläinen 1997). 

Millaisia polkuja peruskoulussa erityistä tukea tarvinnet oppilaat kulkevat peruskoulun 
päättymisen jälkeen ja mitkä tekijät ovat yhteydessä heidän valintoihinsa?  Aikaisempien 
tutkimusten mukaan etenkin peruskoulussa erityistä tukea tarvinneille oppilaille siirtyminen 
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ja kiinnittyminen  toisen asteen koulutukseen on ollut keskimääräistä hankalampaa. (ks. 
esim. Jahnukainen 1997, Kivirauma 1997, Maag & Katsiyannis 1998, Murray 1997, 
Rintanen 2000). 
Koulutukseen hakeutumattomuus, koulutuspaikan peruminen tai koulutuksen 
keskeyttäminen voivat olla erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden kohdallaan  myös 
luonnollinen osa ammatinvalintaprosessia ja koulutukseen hakeudutaan myöhemmin tai 
uudelleen. 

Usein oppilailla, joilla on ollut erityisen tuen tarpeita peruskoulussa, on heikko 
koulutodistus. Se  vähentää  valinnanmahdollisuudet koulutuksen suhteen minimiin 
koulumenestymistä korostavassa valikointijärjestelmässä. Miten erityistä tukea tarvinnet 
oppilaat  kiinnittyvät toisen asteen  koulutuspaikkoihinsa, jos mielikuva tulevasta 
opiskelupaikasta on kiteytynyt lauseeseen “putkipuolelle pääsee kaikki!”. Korostuvatko 
negatiiviset koulukokemukset ja kouluviihtymättömyys erityistä tukea tarvinneiden 
oppilaiden kohdalla myös heikon koulumenestymisen kautta? Oppilaat, joilla on erityisen 
tuen tarpeita, ovat usein tyytymättömiä koulumenestymiseensä. (ks. Lappalainen 1996).  
Lisäksi heidän vanhempansa ja opettajat odottavat heiltä parempaa suoriutumista 
koulussa. Erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden muodostama kuva omasta huonoudesta 
muihin verrattuna voi olla vaikuttamassa siihen, ettei omiin mahdollisuuksiin perinteisillä 
jatko-koulutusurilla uskota. (katso esim. Lappalainen 1999, Nyyssölä 2000). Eikö 
koulujärjestelmässä pystytä  tukemaan kokonaisvaltaisesti erilaisen oppilaan koulunkäyntiä 
ja yhteiskuntaan kiinnittymistä? Vai vaikeuttaako koulujärjestelmä oppilaiden kiinnittymistä  
koulutukseen ja yhteiskuntaan leimaamalla osan esim. erityistä tukea tarvitseviksi ja 
erilaisten  palvelujen käyttäjiksi?  

Erityistä tukea koulussa tarvitsevien nuorten vaikeudet koulunkäynnissä alkavat usein jo 
varhain. Tukitoimista etenkin erityisopetuksen tarpeella ja toisen asteen koulutukseen 
osallistumisen välillä on tutkimusten mukaan yhteyttä. (ks. esim. Murray 1997, Savolainen 
1991). Erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen tai 
jättäytymiseen liittyykin oleellisesti kysymys myös koulujärjestelmän tuki- ja ohjauspalvelujen 
toimivuudesta. Miten nämä palvelut ylipäätään pystyvät tukemaan,  motivoimaan ja 
ohjaamaan niitä oppilaita, joilla on koulussa erityisen tuen tarpeita? 
 
2. Tutkimuksen kulku ja kohdejoukko 
 
Tutkimus on 5-vuotinen seurantatutkimus, jonka  kohdejoukkona on erään peruskoulun yksi 
ikäluokka (n=143), heidän oppilashuoltohenkilöstönsä, opettajansa ja vanhempansa. 
Tutkimusjoukon seuranta on aloitettu 1995 keväällä oppilaiden ollessa peruskoulun 
kahdeksannella luokalla. Tutkimusaineisto on hankittu puolistrukturoiduilla kyselyillä. 
Vuosittain tehdyissä kyselyissä on hankittu tietoa oppilaiden koulukokemuksista, erityisen 
tuen- ja ohjauksen tarpeista sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan. Oppilaiden 
kouluhistoria ja koulumenestys on selvitetty oppilaskorteista ja koulutodistuksista. 
Tutkimuksen metodinen lähestymistapa on  kvantitatiivinen. 
 
3. Tutkimuksen tuloksia 
 
Tutkimuksen oppilaiden  erityisen tuen tarpeen määrä nousi suureksi. Kahdeksannen 
luokan keväällä yli puolella oppilaista havaittiin olevan jonkin asteista erityisen tuen tarvetta. 
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Jonkin verran tukitarvetta oppilaista oli reilulla kolmanneksella ja paljon (= kasautunutta) 
tukitarvetta vajaalla viidesosalla. Tuen tarpeen keskeisiksi määrittäjiksi nousivat 
koulumenestys ja kouluaineeseen liittyvät ongelmat. Eri tahot kokevat ja näkevät koulun eri 
tavoin, joka vaikuttaa myös oppilaiden ja koulun henkilökunnan koulukäsityksiin. Oppiaineet 
ovat näiden käsitysten tärkein säätelijä.  

Taulukossa 1 on esitetty koko tutkimusjoukon (n=143) osallistuminen toisen asteen 
koulutukseen ensimmäisenä, toisena ja kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen 
jälkeen (lv 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999). Koulutukseen osallistujiksi on katsottu myös 
ko. lukuvuosina koulutuksen keskeyttäneet oppilaat. 
 
Taulukko 1. Oppilaiden (n=143) erityisen tuen tarve 8.lk keväällä ja toisen asteen 
koulutukseen osallistuminen v. 1997-1999 (%).  
 
Tuen tarve 1995 8. lk/kevät Koulutuks

essa 
1996-

1997 (%) 

Koulutuks
essa 
1997-

1998 (%) 

Koulutuks
essa 
1998-

1999 (%) 
Ei tukitarvetta 47,6% n=68 100,0 

n= 68 
100,0 
n= 68 

97,1 
n=66 

Jonkin verran tukitarvetta 34,3% 
n=49 

97,9 
n=48 

97,9 
n=48 

81,6 
n= 40 

Paljon tukitarvetta 18,2 % n=26 92,3 
n= 24 

77,0 
n=20 

61,5 
n=16 

 
Seuraavassa analysoin tarkemmin peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden 
osallistumista tai osallistumattomuutta toisen asteen koulutukseen. 
 
3.1. Erityistä tukea peruskoulussa tarvinneiden oppilaiden osallistuminen toisen asteen 
koulutukseen 
 
Tutkimuksen tulosten mukaan peruskoulussa erityistä tukea tarvinneista oppilaista toisen 
asteen koulutukseen osallistui kolmen vuoden seurannan aikana 97, 3%. Tässä joukossa 
ovat mukana myös koulutuksen keskeyttäneet, joista osa ei koko seuranta-aikana 
hakeutunut uudelleen koulutukseen. Tarkasteltaessa erityistä tukea peruskoulussa 
tarvinnutta joukkoa siten, että kriteeriksi koulutukseen osallistumiselle asetetaan 
pitempiaikainen koulutukseen sitoutuminen (ei välttämättä tutkinnon suorittaminen),  toisen 
asteen koulutuksen ulkopuolelle heistä jäi tai jättäytyi 6 (8 %). 

Oppilaiden pieni erityisen tuen tarve peruskoulussa ei näyttänyt vaikuttavan heidän 
koulutus-aktiviteettiinsa kahtena ensimmäisenä vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen. 
Heistä kahta lukuun ottamatta kaikki oppilaat osallistuivat toisen asteen koulutukseen ko. 
vuosina. Kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen jonkin verran peruskoulussa 
erityistä tukea tarvinneista oppilaista osallistui vajaa 80%. Osaltaan tätä selittää heidän 
valintansa  lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä.  Suurin osa (2/3) peruskoulussa jonkin 
verran erityistä tukea tarvinneista oppilaista hakeutui ammatilliseen koulutukseen, jolloin 
kolmantena vuotena peruskoulu päättymisen jälkeen osa oppilista oli suorittanut 
ammatillisen perustutkinnon ( vajaa 1/5) ja siirtynyt koulutuksen ulkopuolelle.  Paljon 
peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden polut toisella asteella olivat alusta asti 
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erilaisia verrattuna  nuorten valintoihin keskimäärin. Vaikka suurin  osa paljon erityistä tukea 
tarvinneista oppilaista valitsikin perinteisen kouluttautumismuodon, osalle heistä kiinnostava 
opiskelupaikka löytyi   vasta useita vuosia peruskoulun päättymisen jälkeen. Nuorten 
koulutuspaikkavalintoihin toisella asteella peruskoulussa kasautuneet tuen tarpeet 
vaikuttivat etenkin siten, etteivät he hakeutuneet lukio-opintoihin. Myös heidän kohdallaan 
osallistuminen toisen asteen koulutukseen ensimmäisenä ja toisena vuotena peruskoulun 
jälkeen oli aktiivisempaa (noin 70%) kuin kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen 
jälkeen ( vajaa 50%). Tällöin reilu viidennes jo heistäkin oli suorittanut ammatillisen 
perustutkinnon eikä jatkanut välittömästi kouluttautumista.  

Vaikka erityistä tukea peruskoulussa tarvinneista oppilaista osa,  noin neljännes, oli 
keväällä 1996 sitä mieltä, että peruskoulumenestys kavensi heidän valinnan 
mahdollisuuksiaan toisen asteen koulutuksen suhteen, olivat he  pääsääntöisesti kuitenkin 
tyytyväisiä koulutuspaikkava-lintoihinsa keväällä 1997. “Tää on just sellanen koulu ku 
yläasteella aattelinkin“ kuvaa yleistä tyytyväisyyttä hyvin erään oppilaan itsensä sanomana. 
Toisen asteen koulutuksessa opiskelevista oppilaista vain 3 %  prosenttia sanoi olevansa 
tyytymätön koulutuspaikkavalintaansa. Riippumatta siitä, opiskeliko oppilas lukiossa vai 
ammatillisessa koulutuksessa,  oppilaiden tavoitteena  tuntui olevan  “saada koulu 
kunnialla läpi“. Oppilaiden tyytyväisyyttä koulutuspaikkavalintoihinsa kuvaavat hyvin myös 
pienet (n. 5 %) vuosittaiset keskeyttämis-prosentit. 

Erityistä  tukea peruskoulussa tarvinneiden oppilaiden toisen asteen koulutuksen 
ulkopuolelle jääneiden tai jättäyneiden joukko oli pieni, kuusi oppilasta. Heistä viisi nuorta ei 
osallistunut  “lyhyttä käväisyä” lukuun ottamatta toisen asteen koulutukseen lainkaan ja yksi 
nuori oli  erotettu ammatillisesta koulutuksesta käyttäytymisongelmien takia. Vaikka näiden 
nuorten elämä peruskoulun päätymisen jälkeen ei ole kulkenutkaan “koulutusputkessa”, 
heistä puolet  oli onnistunut työn kautta löytämään selviytymis- ja/tai 
kouluttautumismahdollisuuksia. Kolmen nuoren kohdalla tilanne keväällä 1999 ei näyttänyt 
valoisalta. Selviytymisstrategioita ei ollut ja tukea ei joko haluttu tai osattu hakea, joten aika 
kului kotona tai kaveripiirissä päämäärättä päivästä toiseen.  

Keväällä 1997 koulutuksen ulkopuolella olijoista löytyi koulutuksen ulkopuolelle vapaa-
ehtoisesti jättäytyneiden  ja toisaalta ilman omaa halua koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 
tai jätettyjen joukot. Seitsemän oppilaista kertoi koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen syiksi 
joko heikon peruskoulutodistuksen tai ettei päässyt haluamalleen koulutusalalle. Heistä 
kolme oli keskeyttänyt koulutuksen. Nämä oppilaat olivat  koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 
tai jätettyjä.  Kolme oppilaista oli tehnyt selkeän valinnan eli he olivat  jättäytyneet 
omaehtoisesti koulutuksen ulkopuolelle. Koulunkäynti ei heitä yksinkertaisesti kiinnostanut. 
Näistä oppilaista yksi jälkiohjauksen kautta koulutuksen aloittanut poika oli keskeyttänyt 
koulutuksen. 

Koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret olivat ensimmäisenä keväänä (1997)  
peruskoulun päättymisen jälkeen pääasiassa  kyselyhetkellä  kotona “oloneuvoksina”. 
Toisena vuonna peruskoulun päättymisen (1998) jälkeen oppilaiden tilanne kyselyyn 
vastaamishetkellä vaikutti jo huomattavasti aktiivisemmalta. Monet heistä kertoivatkin, että 
halusivat huokaista ja miettiä rauhassa tulevaisuuttaan ensimmäisenä vuotena, mutta 
toisena vuotena erilaisia mahdollisuuksia oli lähdetty jo aktiivisesti etsimään. Etenkin 
toisena vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen useat  oppilaista olivat olleet lyhyitä 
jaksoja töissä.  Osa heistä oli  myös osallistunut erilaisiin työllistymisprojekteihin tai 
työskennellyt nuorten työpajalla. Keväällä 1999 koulutuksen ulkopuolella olevista erityistä 
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tukea peruskoulussa tarvinneista nuorista  noin kolmannes (7) oli töissä, kolmannes (8) 
armeijassa ja pari nuorta työllisyyskurssilla.  Kotona ilman työtä olevia nuoria oli neljäsosa 
(6). Ammatillisen perustutkinnon nuorista oli suorittanut joka viides. Koulutuksen 
ulkopuolella olevat nuoret vaikuttivatkin olevan kaiken kaikkiaan eteenpäin suuntautuvia.  

Vain muutama nuori oli tyytymätön siihen, että oli jäänyt tai jättäytynyt koulutuksen ulko-
puolelle. Pääsääntöisesti tyytymättömät  olivat kotona olevia  koulutuksen ulkopuolelle 
jääneitä/jätettyjä.  Ensimmäisenä ja toisena vuotena peruskoulun jälkeen koulutuksen 
ulkopuolella olevista oppilaista puolet oli hakeutumassa seuraavaksi vuodeksi 
koulutukseen. Etenkin koulutuksen ulkopuolelle jättäytyneiden tyttöjen kohdalla päätöksessä 
olla hakeutumatta koulutukseen tuli esille vanhempien ymmärtävä suhtautuminen asiaan. 
Tyttöjen kertoman mukaan vanhemmat ikään kuin kannustivat heitä jäämään kotiin joksikin 
aikaa “vähän äitin apulaiseksi” tai sanomalla, että “välivuosi kannattaa niin ehkä sen jälkeen 
jaksat mennä johonkin kouluun!”.  Koulutuksen ulkopuolelle jättäytyneitä poikia vanhemmat 
patistivat koulunpenkille, mutta heitä koulutukseen hakeutuminen ei kiinnostanut. 
Perusteluja koulutukseen hakemattomuuteen pojat olivat varmasti joutuneet etsimään sekä 
itselleen että vanhemmilleen useasti ja monelta taholta. Eräs heistä perustelikin 
koulutukseen hakeutumattomuuttaan keväällä 1997 jopa sillä, että “työvoimatoimistostakin 
kehotettiin olla hakematta!”.   

Viisi nuorta ei osallistunut  “lyhyttä käväisyä” lukuun ottamatta toisen asteen 
koulutukseen lainkaan. Heistä neljällä oli ollut peruskoulussa paljon erityisen tuen tarvetta. 
Näistäkään nuorista kaikkien kohdalla ei voida puhua edes koulutuksellisesta 
putoamisriskistä tai vaarasta liukua yhteiskunnan reunalle. Osalle heistä lyhyetkin, hyvin 
sujuneet pistäytymiset työelämän eri aloilla olivat antaneet itseluottamusta ja auttaneet 
löytämään tavoitteita ja selviytymismahdollisuuksia elämässä. ”Ihan taitaa olla sama mitä 
nykypäivänä tekee, kunhan on töitä, ei oo vara nirsoilla” kuvaa eräs nuori  tämän pienen 
joukon yleistä asennetta. Yksi nuori olikin saanut vakituisen työpaikan poikakaverin 
yrityksestä, toinen oli työkokeilujen jälkeen löytänyt oman alansa ja hakeutumassa 
oppisopimuskoulutukseen. Pojista yksi oli armeijassa. Hän oli hakeutunut edellisenä 
vuotena ammatilliseen koulutukseen, mutta ei ollut päässyt. Vaikka tulevaisuuden 
suunnitelmana lausahdus “käyn ensin armeijan ja katotaan sitten mihin tässä joutuu” onkin 
vähän mollivoittoinen, armeijaan meneminen on aktiivisuutta osoittava tapa katkaista 
kotonaolo. Selviytyjiltä vaikuttavien nuorien kohdalla myös vanhempien tuella sekä 
“tervehenkisellä” kaveripiirillä näyttäisi olevan merkitystä. He olivat tyytyväisiä elämäänsä. 

Oppilaista vain 4 %:n , yhden tytön, yhden pojan ja ammatillisesta koulutuksesta 
käyttäytymisongelmien takia erotetun pojan, kohdalla voi pelätä riskiä pudota muunkin kuin 
koulutuksen ulkopuolelle. Heidän ongelmansa olivat jo peruskoulussa hyvin moninaisia. 
Peruskoulun jälkeen yrityksissä epäonnistumiset ovat seuranneet toinen toistaan ja 
seurannan aikana aktiivisuus  hakeutua koulutukseen, työelämään tai  projekteihin 
vähentyivät selvästi. Nämä nuoret olivat tyytymättömiä elämäänsä. Heiltä puuttui 
vanhempien tuki , eikä kodin ulkopuolelta joko osattu tai haluttu  hakea tukea. Heidän  
suunnitelmansa tulevaisuutta ajatellen olivat sattumanvaraisia, vuosittain vaihtuvia ja 
epärealistisia. Nuorista jo peruskouluaikana aranoloinen tyttö oli jättäytynyt totaalisesti kotiin 
sosiaalisenkin elämän ulkopuolelle. Pojat taas suuntautuivat aktiivisesti kodin ulkopuolelle 
viettäen aikaansa (“moniongelmaisten”)  kavereiden kanssa.  

Seuraavassa esittelen tarkemmin ensin jonkin verran peruskoulussa erityistä tukea 
tarvinneiden ja sitten paljon peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden koulutus- 



 
 

 6

tai kouluttumattomuusvalintoja. 
 
3.1.1 Jonkin verran erityistä tukea peruskoulussa tarvinneet oppilaat 
 
Taulukosta 2  nähdään, että 1997-1999 jonkin verran erityistä tukea peruskoulussa 
tarvinneet  oppilaat osallistuivat aktiivisesti toisen asteen koulutukseen. Kyselyhetkellä 
keväällä 1997 ja 1998 kahta lukuun ottamatta kaikki  (98%) jonkin verran erityistä tukea 
tarvinneista oppilaista osallistuivat toisen asteen koulutukseen. Koulutukseen 
osallistuneista opiskeli ensimmäisenä ja toisena vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen 
lukioissa reilu kolmannes ja ammatillisessa koulutuksessa hieman vajaa kaksi kolmannesta. 
Keväällä 1999 koulutukseen osallistui 77,5 % jonkin verran peruskoulussa erityistä tukea 
tarvinneista oppilaista. Heistä lukioissa opiskeli edelleen kolmannes ja ammatillisessa 
koulutuksessa kaksi viidennestä. 
 
Taulukko 2. Jonkin verran peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden (n= 49) 
koulutus- ja työaktiviteetti  v. 1996-1999. 
 
Koulutus- ja 
työaktiviteetti 
n=49 

Haku 
kevät 
1996 

Aloitus 
syksy 
1996 

Koulutuksessa 
kevä 1997 

Koulutuksessa 
kevät 1998 

Koulutuksess
a kevät 1999 

Hakee/aloittaa/ 
osallistuu 
koulutukseen 

48 
98% 

48 
98% 

47 
96% 

47 
96% 

38 
77,5% 

Keskeyttää 
koulutuksen 

  2 
4% 

2 
4% 

2 
4% 

Ei hae/ aloita/ 
osallistu 
koulutukseen 

1 
2% 

1 
2% 

2 
4% 

2 
4% 

11 
22,5% 

joista töissä     3 
joista 
työllisyyskurssilla 

    2 

joista kotona 
ilman työtä 

  2 2 3 

joista armeijassa     3 
 
Oppilaiden pieni erityisen tuen tarve peruskoulussa ei näytä vaikuttavan heidän 
koulutusaktiviteettiinsa heti peruskoulun jälkeen. Koulutuspaikkavalintaan pienikin tukitarve 
näyttää sen sijaan vaikuttavan, sillä suurin osa heistä hakeutui ammatilliseen koulutukseen. 
Vaikka jonkin verran peruskoulussa tukea tarvinneet oppilaat vielä pääsääntöisesti 
opiskelivat  kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen, ammatillisen 
perustutkinnon loppuun suorittaneita joukosta oli jo vajaa viidennes. Heistä töissä oli 1, 
armeijassa 3, työllistymiskursseilla 2 ja kotona ilman työtä 3. Valmistuneista puolet oli tyttöjä 
ja puolet poikia. Tutkinnon suorittaminen tuntuikin antaneen monelle nuorelle potkua 
elämään. “Lähen opiskelemaan tai töihin etelään” oli erään pojan vastaus kysymykseen 
mitä suunnitelmia hänellä on seuraavaksi talveksi. Kun työllisyystilanne monilla aloilla 
ammatillisen perustutkinnonkin suorittaneille nuorille on huono, useat heistä 
todennäköisesti hakeutuvat vielä jatkokoulutukseen. Ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneista vain yksi olikin töissä. Pojille tuntui olevan tärkeää suorittaa armeija 
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mahdollisimman pian “alta pois”. Tutkinnon suorittaneista kotona  olevista kolmesta 
nuoresta yksi työllistänyt itse itsensä ja hoiti esikoistaan. Kahdesta muusta kotona olijasta 
toinen oli keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen kolmannen vuoden ja toinen oli yrittänyt 
saada lukio-opintoja alkuun iltalukiossa siinä kuitenkaan onnistumatta. 

Koulutuksen keskeyttäjiä jonkin verran erityistä tukea tarvinneista oppilaista on jokaisena 
seurantavuotena kaksi (4 %). Heistä 1997 ja 1998 keskeyttäneet hakeutuivat uudelleen 
koulutukseen. Keväällä 1999 opintonsa keskeyttäneet olivat sopineet oppilaitostensa 
kanssa, että heillä oli mahdollisuus palata myöhemmin jatkamaan opintojaan. 

Ensimmäisenä ja toisena vuotena (1997  ja 1998) peruskoulun päättymisen jälkeen 
jonkin verran erityistä tukea peruskoulussa tarvinneista oppilaista koulutuksen ulkopuolella 
oli  kaksi nuorta (4%). Heistä toinen ei ollut hakeutunut, aloittanut koulutusta eikä 
hakeutunut koulutukseen 1997 ja 1998. Toinen koulutuksen ulkopuolella olijoista oli 
molempina vuosina koulutuksen keskeyttäjä, joka hakeutui seuraavaksi vuodeksi 
koulutukseen. Keväällä 1997 ja 1998 koulutuksen ulkopuolella olevat olivat kotona ilman 
työtä. Keväällä 1999 koulutuksen ulkopuolella olijoista toinen  oli keskeyttänyt väliaikaisesti 
ammatilliset opintonsa hankkiakseen opiskelurahaa. Toinen heistä oli  kaksi vuotta 
peruskoulun jälkeen koulutuksen ulkopuolella ollut nuori, joka talven 1999 aikana oli löytänyt 
oman alansa. Hän oli työssä suunnitellen aloittavansa ko. alalle oppisopimuskoulutusta.  
 
3.1.2 Paljon erityistä tukea peruskoulussa tarvinneet oppilaat 
 
Taulukossa 3 on esitelty peruskoulussa paljon erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden 
osallistuminen toisen asteen koulutukseen kolmena seurantavuotena. Kahtena 
ensimmäisenä vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen heistä noin  70 % osallistui toisen 
asteen koulutukseen. Keväällä  1997 ja 1998 yksi oppilas opiskeli lukiossa ja loput 
koulutuksessa olevista (2/3)  opiskelivat ammatillisessa koulutuksessa. Noin puolet 
peruskoulussa  paljon erityistä tukea tarvinneista oppilaista oli koulutuksessa keväällä 1999. 
Heistä edelleen yksi opiskeli lukiossa ja  loput ammatillisessa koulutuksessa.  Koulutukseen 
osallistuneista opiskelijoista 6  (23%) oli suorittanut ammatillisen perustutkinnon. Heistä 
töissä oli kaksi, armeijassa kaksi ja kotona ilman työtä kaksi. Valmistuneista puolet oli 
tyttöjä ja puolet poikia. 
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Taulukko 3. Paljon peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden (n= 26) koulutus- 
ja työaktiviteetti  v. 1996-1999. 
 

Koulutus- ja 
työaktiviteetti n=26 

Haku 
kevät 
1996 

Aloitus 
syksy 
1996 

Koulutuks
essa 
kevät 
1997 

Koulutuks
essa 
kevät 
1998 

Koulutuks
essa 
kevät 
1999 

Hakee/ aloittaa/ 
osallistuu 
koulutukseen 

24 
92,3% 

22 
84,6% 

18 
69,2% 

18 
69,2% 

14 
54% 

Keskeyttää 
koulutuksen 

  5 
19,2% 

2 
7,7% 

2 
7,7% 

Ei hae/ aloita/ 
osallistu 
koulutukseen 

2 
7,7% 

3 
11,5% 

8 
30,8% 

8 
30,8% 

12 
46% 

joista töissä   3 5 4 
joista kotona ilman 
työtä 

  5 3 3 

joista armeijassa     5 
 
Peruskoulussa paljon erityistä tukea tarvinneista oppilaista kaksi ei hakenut koulutukseen 
välittömästi peruskoulun päättymisen jälkeen. Kolme oppilasta (11,5%) ei aloittanut  
koulutusta. Keväällä 1997 koulutuksen ulkopuolella oli kahdeksan (30,8%) oppilasta. Näistä 
oppilaista viisi (19,2%) oli koulutuksen keskeyttäjiä. Keskeyttämisten syynä suurimman 
osan kohdalla  oli  vaikuttamassa ns. pakkohaku tai pakko-ohjaus heti peruskoulun jälkeen 
alalle, joka ei alun alkaenkaan tuntunut kiinnostavalta tai houkuttelevalta (“putkipuolelle 
pääsee kaikki”). Paineet koulun ja vanhempien taholta olivat saaneet heidät hakemaan 
koulutukseen. Vanhempien olikin oppilaiden kertoman mukaan ollut vaikea hyväksyä 
keskeyttämistä. “Koulun keskenjättö oli  äitille shokki, mutta se sano, että jos menet työhön, 
niin hyvä on!” kertoi eräs oppilas vanhempien suhtautumista asiaan. Tulkintaa taipumisesta 
hakemaan pakon edessä tukee myös se, että oppilaiden jatkokoulutuspaikka suunnitelmat 
olivat jäsentymättömiä vielä yhdeksännen luokan keväällä. Kun oppilaat olivat keväällä 
1996 jo hakeutuneet toisen asteen koulutukseen, kaikki eivät kysyttäessä  itse tienneet, 
mihin koulutukseen oli tullut hakeuduttua. Kolme näistä “pakkohakeneista” ei osallistunut 
uudelleen koulutukseen kolmen vuoden seurannan aikana. 

Koulutukseen osallistumattomista nuorista keväällä 1997 kolme oli töissä ja viisi kotona. 
Ensimmäisenä vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen koulutuksen ulkopuolella oleminen 
olikin osalle nuorista uusi ja osin heitä viehättäväkin tilanne. Nuoret halusivat pitää 
rauhassa välivuotta ja suunnitella tulevaisuuttaan. Toisaalta esim. töiden löytyminen 16-17-
vuotiaalle oli  vaikeaa ja projekteihin tai työpajoille ei ehkä vielä osattu hakeutua. Keväällä 
1998 tilanne olikin muuttunut päinvastaiseksi. Koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista 
viisi oli töissä ja kolme kotona. “Lutmuileminen” alkoi kyllästyttää! Useimmat nuorista olivat 
olleet talven aikana lyhyitä jaksoja töissä. Nuorten työt olivat tapahtuneet pääsääntöisesti 
harjoittelurahoituksella (Hara-raha) ja olleet lyhytaikaisia. “Ajattelin kokeilla ‘Haralla’ eri aloja 
ja hakea vasta sitten“ toteamus kertoo siitä, että jotkut oppilaista olivat etsineet omaa 
alaansa kokeillen useita vaihtoehtoja.  Osa heistä oli  myös osallistunut erilaisiin 
työllistymisprojekteihin tai työskennellyt nuorten työpajalla.  

Keväällä 1999, kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen, koulutuksen 
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ulkopuolella olevia nuoria oli 12 (46%) peruskoulussa paljon erityistä tukea tarvinneista. 
Heistä armeijassa oli noin puolet. Töissä nuorista oli neljä ja kotona kolme. Kotona olevista 
yksi oli ollut kotona kaikkina seurantavuosina. Keväällä 1999 toisenkaan kotona olijan 
kohdalla tilanne ei ollut muuttunut edellisestä keväästä. Nämä nuoret eivät hakeneet 
aktiivisesti sen enempää työtä kuin koulutustakaan. Kolmas työelämän ulkopuolella oleva 
oli valmistunut ammatillisesta koulutuksesta ja jatkanut opintojaan. Alan valinta alkoi tuntua 
väärältä, joten hän keskeytti opinnot. 

Paljon peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden polut toisella asteella eivät 
olleet  yhtä suoraviivaisia kuin  nuorten valinnat  keskimäärin olivat. Vaikka suurin  osa 
paljon tukea tarvinneista  valitsi perinteiset kouluttautumismuodot, osalle heistä 
kiinnostavan opiskelupaikan löytymiseen meni jopa vuosia peruskoulun päättymisen 
jälkeen. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääneet tai jättäytyneet eivät jääneet 
toimettomiksi vaan etsivät aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia löytää oma alansa. He 
kokeilivat innokkaasti erilaisia aloja työelämän kautta. Osa heistä etsi ja löysi myös 
vaihtoehtoisia tapoja hankkia koulutusta ja työllistyä (esim. oppisopimus, projektit, työpajat). 
Muutamaa nuorta lukuun ottamatta  peruskoulussa paljon erityistä tukea tarvinneet  oppilaat 
olivat halukkaita sekä kouluttautumaan että ennen kaikkea tekemään töitä.  Nuorten 
koulutusvalintoihin toisella asteella peruskoulussa kasautuneet tuen tarpeet vaikuttivat 
etenkin siten, etteivät he hakeutuneet lukio-opintoihin. Viisi (20%) nuorta jäi tai jättäytyi 
täysin toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle kolmen vuoden aikana. Näistäkin yksi nuori 
sai vakituisen  työpaikan. Yksi heistä meni armeijaan heti kun ikä riitti. Vain kolmen (11%) 
nuoren  kohdalla tilanne näytti huolestuttavalta keväällä 1999.    
 
4. Peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden koulutus- tai 
kouluttumattomuus valintoihin yhteydessä olevia tekijöitä  
 
Taulukossa 4 on esitetty korrelaatiot toisen asteen koulutukseen osallistuneiden ja 
osallistumattomien oppilaiden (v. 1997-1999) sekä sosioekonomisen taustan, 
koulumenestyksen ja erityisopetuksen  tarpeen välillä. Tarkasteltaessa kaikien oppilaiden 
koulutukseen osallistumista ja yhteyttä isän ammatilliseen koulutukseen voidaan todeta, 
että niiden välillä vallitsee tilastollisesti merkitsevä yhteys. Oppilaista pääsääntöisesti ne, 
joiden isillä joko ei ollut ammatillista koulutusta tai koulutus oli hankittu kursseilla tai 
ammattikoulussa jäivät tai jättäytyivät toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. 
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Taulukko 4. Yhteys koulutukseen osallistuneiden ja osallistumattomien oppilaiden (v. 1997-
1999) välillä sosioekonomisen taustan, koulumenestyksen ja erityisopetuksen tarpeen 
suhteen. 
 
Taustamuuttuja v.1997 

rxy 
v.1998 

rxy 
v.1999 

rxy 
Sosioekonominen 
tausta 

-.288 
Sig.= * 

-.266 
Sig.= * 

-.186 
Sig.= * 

Koulumenestys ala-
aste 

-.431 
Sig.=** 

-.393 
Sig.=** 

-.460 
Sig.=** 

Koulumenestys 
yläaste 

-.594 
Sig.=** 

-.540 
Sig.=** 

-.615 
Sig.=** 

Erityisopetus ala-
aste 

-.248 
Sig.=** 

-.304 
Sig.=** 

-.427 
Sig.=** 

Erityisopetus yläaste -.443 
Sig.=** 

-.381 
Sig.=**  

-.457 
Sig.=** 

Merkitsevyys: * (p £ 0.05) ja ** (p £ 0.01) 
 
Jo oppilaiden koulumenestys ala-asteella on tilastollisessa yhteydessä toisen asteen 
koulutukseen osallistumiseen (rxy = .-393-.-460). Ala-asteella kiitettävästi menestyneistä 
oppilaista suurin osa  (95%) opiskeli lukiossa. Kaikki kiitettävästi menestyneet oppilaat 
yläasteella opiskelivat lukiossa, samoin reilut kaksi kolmannesta hyvin menestyneistä 
oppilaista. Erityistä tukea peruskoulussa tarvinneista ja koulutuksen ulkopuolelle jääneistä 
tai jättäytyneistä oppilaista kaikki kahta lukuun ottamatta olivat menestyneet yläasteen 
keskiarvon  mukaan välttävästi. Tarkasteltiinpa oppilaiden osallistumista toisen asteen 
koulutukseen  ala-asteen  koulumenestyksen tai yläasteen koulu-menestyksen suhteen, on 
yhteys tilastollisesti erittäin merkitsevä. Oppilaiden   koulumenestyksen  yhteys heidän 
osallistumiseensa koulutukseen on suurin kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen 
jälkeen. 

Erityisopetustarpeilla joko ala- tai  yläasteella on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä 
yhteys  oppilaiden toisen asteen koulutukseen osallistumiseen. Yli puolet oppilaista ( 60%), 
joilla oli erityisen tuen tarpeita peruskoulun yläasteella (8 lk kevät),  oli tarvinnut 
erityisopetusta jo  ala- tai yläasteella. Heistä yli puolella oli paljon tukitarvetta. Tukitarve 
oppilaista, joilla ei ollut erityisopetustarpeita, paljon tukitarvetta oli vain joka kymmenennellä. 
Noin kymmenellä  prosentilla erityistä tukea tarvitsevista oppilaista oli ollut 
erityisopetustarpeita sekä ala- että yläasteella. Oppilaiden erityisen tuen tarpeisiin pyritään  
vastaamaan erityisopetuksella, joten erityisopetukseen ohjautuivat etenkin ne oppilaat, 
joiden tukitarpeet olivat suurimmat.  Erityisopetus näyttääkin  auttaneen  jo kolmannesta 
ala-asteella erityisopetusta tarvinneista, sillä yläasteella heillä ei enää ollut erityisen tuen 
tarpeita. 
 
5. Pohdinta 
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että  peruskoulussa erityistä tukea tarvinneista oppilaista 
suurin osa (97,3% ) osallistui toisen asteen koulutukseen kolmen vuoden seurannan 
aikana. Muutama oppilas heistä oli keskeytti koulutuksen eikä hakeutunut myöhemmin 
koulutukseen uudelleen. Koulutuksen ulkopuolelle jäi tai jättäytyi vain 6 oppilasta (8%). 
Vaikka näiden nuorten elämä peruskoulun päätymisen jälkeen ei kulkenutkaan 
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“koulutusputkessa”, heistäkin osa oli onnistunut etenkin työn kautta löytämään selviytymis- 
ja/tai kouluttautumismahdollisuuksia. Tutkimusjoukon oppilaat näyttivätkin selviytyneen 
toisella asteella erittäin hyvin. He etsivät itse aktiivisesti koulututtautumis- tai 
työmahdollisuuksia. Vaikka koulussa hyvin pärjäämisen kriteeriksi asetetaan  usein  vieläkin 
vain ja ainoastaan  menestyminen kouluaineissa,  joka takaa  siirtymisen ammatillisen 
koulutuksen kautta työelämään,  yhä useampi nuori joutuu peruskoulun jälkeen kohtaamaan 
tilanteita, joissa perinteinen “putkiajattelu” (peruskoulu => ammatillisen koulutus => 
työelämä) ei päde. Tutkimuksen tulosten mukaan näyttikin siltä, että ainakin niillä nuorilla, 
joiden valinnat toisella asteella eivät olleet yhtä suoraviivaisia kuin nuorten keskimäärin 
olivat, oli valmiuksia ja vahvuuksia kestää epävarmuutta sekä elämänhallinta- ja 
selviytymistaitoja selvitä erilaisista elämäntilanteista. 

Jonkin verran erityistä tukea peruskoulussa tarvinnet oppilaat erottuvat omaksi 
ryhmäkseen verrattaessa heitä oppilaisiin, joilla oli peruskoulussa paljon tuen tarpeita. 
Oppilaiden pieni erityisen tuen tarve peruskoulussa ei näyttänyt vaikuttavan heidän 
koulutusaktiviteettiinsa kahtena ensimmäisenä vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen. 
Kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen heidän koulutuspaikkavalintansa 
näkyivät koulutukseen osallistumattomuutena. Suurin osa (2/3) peruskoulussa jonkin verran 
erityistä tukea tarvinneista oppilaista oli hakeutunut  ammatilliseen koulutukseen, jolloin 
kolmantena vuotena peruskoulu päättymisen jälkeen osa oppilaista oli suorittanut 
ammatillisen perustutkinnon ja siirtynyt koulutuksen ulkopuolelle. Kun työllisyystilanne 
monilla aloilla ammatillisen perustutkinnonkin suorittaneille nuorille on huono, useat heistä 
todennäköisesti hakeutuvat myöhemmin vielä jatkokoulutukseen. 

Paljon peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden polut toisella asteella olivat 
erilaisia verratuna nuorten valintoihin keskimäärin. Vaikka suurin  osa paljon tukea 
tarvinneista  oppilaista valitsi perinteiset kouluttautumismuodot, osalle heistä kiinnostavan 
opiskelupaikan löytymiseen meni jopa vuosia peruskoulun päättymisen jälkeen. Nuorten 
koulutusvalintoihin toisella asteella peruskoulussa kasautuneet tuen tarpeet vaikuttivat 
etenkin siten, etteivät he hakeutuneet lukio-opintoihin. Myös heidän kohdallaan 
osallistuminen toisen asteen koulutukseen ensimmäisenä ja toisena vuotena peruskoulun 
jälkeen oli aktiivisempaa kuin kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen. Tällöin 
osa  heistäkin oli jo  suorittanut ammatillisen perustutkinnon eikä jatkanut välittömästi 
kouluttautumista. 

Pieni joukko peruskoulussa erityistä tukea tarvinneista nuorista jäi tai jättäytyi toisen 
asteen koulutuksen ulkopuolelle. Tämä joukko on mielenkiintoinen. Usein heidän 
kohdallaan puhutaan koulutuksellisesta putoamisriskistä, vaarasta liukua yhteiskunnan 
reunalle ja pidetään heitä potentiaalisina syrjäytyjinä. Seurantatutkimukseni mukaan näiden 
nuorten pärjääminen toisella asteella on hyvin yksilöllistä. He tarvitsevat aikaa löytää 
kiinnostuksen kohteensa. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääneet tai jättäytyneet 
eivät jääneet toimettomiksi vaan etsivät aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia löytää oma 
alansa. He kokeilivat innokkaasti erilaisia aloja työelämän kautta. Osa heistä etsi ja löysi 
myös vaihtoehtoisia tapoja hankkia koulutusta ja työllistyä (esim. oppisopimus, projektit, 
työpajat). Vain  muutama nuori oli tyytymätön siihen, että oli jäänyt tai jättäytynyt 
koulutuksen ulkopuolelle. Ainoastaan kolmen nuoren kohdalla tilanne keväällä 1999 ei 
näyttänyt valoisalta. Heillä itsellään ei näyttänyt olevan keinoja selviytyä  ja tukea ei joko 
haluttu tai osattu hakea, joten aika kului kotona tai kaveripiirissä päämäärättä päivästä 
toiseen. Näiden nuorten olisikin pikaisesti pitänyt pystyä löytämään itselleen mielekästä 



 
 

 12

tekemistä, sillä heidän kohdallaan liukuminen yhteiskunnan reunalle oli alkamassa. Kun 
näytti siltä, ettei heillä itsellään ollut vahvuuksia ja kykyä katkaista toimettomuuttaan eikä 
heidän perheillään voimavaroja tukemiseen, pitäisi yhteiskunnan taholta pystyä tukemaan  
heitä  aktiivisemmin.   

Oppilaiden koulumenestymisellä oli  jo ala-asteella selvä yhteys heidän toisen asteen 
koulutukseen osallistumiseensa. Koulumenestyminen peruskoulussa määrittääkin 
tutkimukseni mukaan vahvasti ja pysyvästi toisen asteen koulutukseen osallistumista. 
Peruskoulussa erityistä tukea tarvinneiden oppilaiden epäonnistumisen tuntemukset ja 
tyytymättömyys omaan koulumenestymiseen vaikuttavat koulumenestymättömyyden kautta 
oman alan  ja koulutuspaikan löytymiseen peruskoulun jälkeen. Oppilaan kokemukset siitä, 
ettei  hänen osaamistaan koulussa eikä kotona arvosteta voivat johtaakin epäonnistumisen 
kierteeseen  josta nouseminen on vaikeaa.  Kun oppilaista suurella osalla on erityisen tuen 
tarpeita ja nämä tuen tarpeet pääosin peruskoulussa liittyvät oppilaiden 
koulumenestymiseen, päävastuu tukea ja kannustaa oppilasta  koulumenestymiseen 
liittyvissä asioissa pitäisi olla luokan- ja aineenopettajilla. 

Oppilaiden erityisopetustarpeilla joko ala- tai  yläasteella oli myös yhteyttä  oppilaiden 
toisen asteen koulutukseen osallistumiseen. Oppilaiden erityisen tuen tarpeisiin pyritään 
koulussa vastaamaan osaksi  erityisopetuksella. Erityisopetukseen ohjautuivat etenkin ne 
oppilaat, joiden tukitarpeet peruskoulussa olivat suurimmat. Peruskoulun erityisopetus 
löytää erityistä tukea tarvitsevat jo varhain ja tutkimukseni mukaan koulussa pystytäänkin 
auttamaan heistä suurinta osaa. Kuitenkin osa peruskoulussa paljon erityistä tukea ja/tai 
erityisopetusta tarvinneista oppilaista näyttäisi tarvitsevan vielä kokonaisvaltaisempaa tukea 
kuin  mitä heille koulussa pystytään tällä hetkellä tarjoamaan. Heidän ongelmansa ovat 
päässeet kasautumaan. Rintasen (2000, 211) tutkimuksen mukaan jo ennen kouluikää 
terveydenhuollon tarkastuksissa voitaisiin  löytää valtaosa myöhemmin koulutuksellisessa 
putoamisvaarassa olevista nuorista, jotka todennäköisesti  vaativat koulussa erityistä tukea. 
Yhteistyötä pitäisikin  lisätä ja  kehittää uusia  työmuotoja sekä  perheiden että terveyden- ja 
sosiaalihuollon ammattilaisten ja kouluhenkilökunnan välillä kaikilla kouluasteilla. Näin olisi 
mahdollista ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista ja järjestää kokonaisvaltaisempia 
tukitoimia ajoissa niitä tarvitseville oppilaille etenkin peruskoulussa.  Koulutuksesta 
putoamisprosessin ehkäisemiseksi suoritettavat interventiotoimenpiteet tulisi  ulottaa myös 
kouluympäristön ulkopuolellekin, jolloin ne olisivat peruskoulun päättymisen jälkeen etenkin 
koulutuksen ulkopuolelle jäävien tai jättäytyvien oppilaiden saatavissa.  

Tänä päivänä korostetaan kaikilla kouluasteilla oppilaiden yksilöllisten piirteiden ja 
tarpeiden huomioimista. Myös koulutusjärjestelmän tulisi olla joustavampi, jolloin 
pystyttäisiin vastaamaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja hyväksyttäisiin heidän yksilölliset 
ratkaisunsa.( vrt. Rinne & Salmi 1998, 171). Pitääkö nuoren mennä toisen asteen 
koulutukseen esim. välittömästi peruskoulun jälkeen vain siksi, että se on tällä hetkellä  
melkeinpä lakisääteistä, taloudellinen tai sosiaalinen pakko? Jos koulutuksen tavoitteena on 
taata kaikille oppilaille yksilöllisen kasvatuksen ja koulutuksen avulla valmiudet työelämään 
ja yhteiskunnalliseen vastuuseen,  tulisi myös koulutusjärjestelmää  kehittää siten, että 
jossakin muodossa kaikille oppilaille pystyttäisiin tarjoamaan häntä kiinnostava 
opiskelumuoto joko toisen asteen koulutuksessa  tai mielekäs vaihtoehto  koulutuksen 
ulkopuolella. 
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