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OMA URA -KOKEILU SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVAN NUOREN TUKIJANA 
 
1. Johdanto 
 
Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten peruskoulun viimeisellä luokalla toimeenpantu 
koulukokeilu voi parantaa taustaltaan erilaisten oppilaiden koulumenestystä ja elä-
mänhallintaa. 

Oma ura -projektit perustuvat Saksan ja USA:n vastaaviin kokeiluihin, joissa koulun 
teoriajaksot ja työjaksot paikkakunnan yrityksissä ja muissa yhteisöissä vuorottelevat. 
Nämä projektit ovat olleet Mannerheimin Lastensuojeluliiton koordinoimia. Vuoden 
1997 alusta projektien koordinointi on kuitenkin siirtynyt oma ura -yhdistykselle. 
Tutkimusta tehtäessä näitä projekteja oli Suomessa kymmenellä paikkakunnalla ja 
tutkimuksen valmistuessa 20 paikkakunnalla.   

Tutkimus on tehty kolmen eri paikkakunnan oma ura -luokilla eli suurehkossa 
kaupungissa, pikkukaupungissa ja maalaiskunnassa. Siihen on osallistunut 28 
yhdeksännen luokan oppilasta, joista 19 on poikia ja 9 tyttöjä. Tutkimuksessa 
selvitettiin nuorten kodin tukea, koulun sujumista, elämänhallintaa. ammatinvalintaa ja 
vapaa-ajan käyttöä. Oppilaat haastateltiin kolme eri kertaa runsaan kahden vuoden 
sisällä eli oma ura -vuoden aikana syksyllä 1995 ja keväällä 1996 sekä runsas vuosi 
peruskoulun päättymisen jälkeen syksyllä 1997. Opettajien ensimmäinen haastattelu 
ajoittui vuoden 1996 alkuun ja toimen oma ura -vuoden loppuun eli kevääseen 1996. 
Vanhemmat on haastateltu yhden kerran ja heidän haastattelunsa sijoittui ajalle 
joulukuu 1995 - maaliskuu 1996. 

Kokonaiskuvan saamiseksi Suomen oma ura - projekteista selvitettiin myös 
kaikkien lukuvuonna 1995 - 1996 oma ura - projektiin osallistuvien nuorten 
taustatiedot. Tämä joukko käsitti 74 oma ura-luokalla opiskelevaa peruskoululaista.  

Tutkimuksessa verrattiin oppilaiden koulumenestystä peruskoulun kahdeksannen 
luokan keväällä ja oma ura -kokeilun päättyessä yhdeksännen luokan keväällä 1996. 
Oppilaiden keskiarvo oli noussut keskimäärin 0,4 eli 6,5 %. Tutkimuksessa oppilaat 
jaettiin erilaisten riskitekijöiden esiintymisen perusteella hyväkotitaustaisiin, johon 
ryhmään tuli 13 eli melkein puolet ja huonokotitaustaisiin johon kuului 15 oppilasta. 
Niillä joiden kodin tuki oli hyvä keskiarvot olivat nousseet keskimäärin 0,62 eli 9,7 %. 
Kun taas huonon kodin tuen omaavilla keskiarvot olivat nousseet keskimäärin 0,23 eli 
3,7 %.  Edelleen tarkasteltiin sitä, olivatko hyvä- ja huonokotitaustaiset selvinneet 
seurannan aikana pettymyksistä selviytyvien ryhmään vai olivatko he ajautuneet 
syrjäytyneiden ryhmään. Tosin jaon tekeminen ei ole tässä mitenkään helppoa.     

Elämänhallinnan voi sanoa jo oma ura -vuoden aikana lisääntyneen sikäli, että 10 
nuoren (28:sta) alkoholin käyttö väheni. Samoin väheni rötösten tekeminen. Syksyllä 
1995 oli rötöksiä ollut yli puolella nuorista. Kun taas keväällä 1996 rötöksiä oli vain 30 
%:lla.  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että nuorissa on tapahtunut myönteistä kehitystä 
oma ura -vuoden aikana. Suuri merkitys näyttää olleen sillä, että opiskeluryhmä on 
ollut pieni ja suhtautuminen opettajaan on ollut myönteisempää kuin yläasteen aikana. 
 
2.    Tutkimuksen taustaa 
 
Perinteinen koulu on näyttänyt jo pitkään epäonnistuvan joidenkin nuorten kohdalla. 
Olen työskennellyt hallinnossa nuorten syrjäytymisongelman kanssa useita vuosia, 
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jolloin työtehtäväni liittyivät ensin noin 10 vuotta nuorisotyön hallintoon ja sen jälkeen 
muutaman vuoden yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen. Nuorisotyössä, 
jossa on etusijalla erilaisten tapahtumien ja toimintojen organisoiminen nuorisolle, 
puututtiin erityisnuorisotyössä suhteellisen joustavasti nuorten ongelmiin, joskin olisi 
saatu mennä vieläkin syvemmälle kuin, mihin nuorisotyöntekijän ammattitaidot riittivät. 
Tosin erityisnuorisotyössä saavutettiin usein hyviä tuloksia. Koulun piirissä sen sijaan 
nuori jää ongelmineen melko lailla yksin. Sopeutumattoman ja oppimisvaikeuksisen 
nuoren tueksi koululaitos on rakentanut erityisopetuksen, mutta joustavia kokeiluja 
nuoren koulumotivaation lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi ei toistaiseksi ole 
koulussamme kehitetty riittävästi. 

Oma ura -kokeilu tuntui tulevan koulun tilanteeseen kuin tilauksesta, sillä  siinä oli 
otettu käyttöön kokonaan uusi mahdollisuus, nuoren työssä käyminen koulutyön 
lomassa ja lisäksi vielä siten, että työjaksot sisällytettiin opetussuunnitelmaan. Olen 
ajatellut, voisiko oma ura -kokeilu olla se kipinä, joka sytyttäisi oppimismotivaation 
nimenomaan pojissa, joille oppiminen on joskus vastenmielistä. Tämä kokeilu ei 
myöskään leimaa oppilasta niin kuin tarkkailuluokka. Tosin tähän projektiin tulevilla on 
yleensä lievempiä sopeutumisvaikeuksia kuin perinteiseen tarkkailuluokkaan siirtyvillä. 
Työssä olemista hyväksi käyttävä peruskoulukokeilu on myös omiaan helpottamaan 
sopeutumattomien vaikeana kokemaa siirtymistä peruskoulusta ammatillisiin 
opintoihin. 

Nuorten kotitaustan vaikutuksista oli olemassa useita tutkimuksia (esim. Richman, 
1982, McGee ym., 1984, Koro & Moberg, 1981, Kivirauma, 1989,1995, Haapaniemi 
1994, Kuorelahti 1996b ja Jahnukainen, 1997). Kiinnostuin siitä, minkälainen on se 
nuori, joka ei viihdy peruskoulussamme ja mitä hänen hyväkseen voitaisiin tehdä. 
Oma ura tuntui vastaukselta moniin kysymyksiin kuten esimerkiksi: Miksi niin monen 
oppilaan on jatkuvasti vaikea lähteä aamulla kouluun? Miksi koulussa oleminen on 
vain vetelehtimistä päivästä toiseen ilman, että koulussa kunnolla opitaan mitään? 
Miksi koulussa viihdytään huonosti? jne. Kiinnostuin myös  siitä, millaisia nuoria juuri 
oma ura -projekti voisi eniten auttaa. Olisiko tämä mahdollisuus auttaa alkavan 
päihde- ja rikoskierteen katkaisemisessa? Onko tässä myös malli paremman koulun ja 
vanhempien yhteistoiminnan aloittamiselle, kun luokkakoko on pieni? 

Olisiko koulullamme syytä alkaa ajatella, ettei oppimisen tarvitse tapahtua 
ainoastaan koulurakennuksessa, vaan sitä voi tapahtua paljon myös ympäröivässä 
yhteiskunnassa, missä voi jo varhain tutustua työelämään, joka kuitenkin on 
tavallisesti aikuiselle se elämänpiiri, jossa vietetään suuri osa elämästä.   

Koska selkein osoitus kouluvaikeuksista näytti olevan nimenomaan koulupinnaus, 
on tämä asia tutkimuksessani keskeisellä sijalla. Poissaolot koulusta on myös suurim-
pia syitä, jonka takia oppilaat valitaan tai valikoituvat oma ura -projektiin. Toinen hyvin 
ymmärrettävä syy tähän projektiin valikoitumiselle  on ollut häiriköinti tunnilla, mitä 
osoittaa jo sekin, että yhden oma ura -ryhmän pojista oli noin puolet (5 kpl) entisiä 
tarkkislaisia. Tähän projektiin tultiin myös suoraan vanhempien toivomuksesta. Tällöin 
vanhemmat näkivät projektin pelastuksena lapsensa koulunkäynnille. 

Kun oma ura -projekti toimi lukuvuonna 1995 - 1996 kymmenellä eri paikkakunnalla 
ja koulutuksen ja työelämän yhdistäminen näytti olevan varsinkin ammatillisen 
koulutuksen puolella  yleisenä puheenaiheena, päätin tehdä tutkimuksen tällä 
alueella. Samaan aikaan nuorten syrjäytyminen oli koettu siinä määrin ongelmaksi, 
että nuorten syrjäytymisen ehkäisy oli otettu myös vuonna 1995 toimintansa 
aloittaneen hallituksen ohjelmaan samoin kuin uuden vuoden 1999 hallituksen 
ohjelmaan.  

Oli tarvetta selvittää, miten oma ura -kokeilu oli selviytynyt kokeilun alkuvaiheessa 
ja miten oppilaat ja vanhemmat olivat sen kokeneet.  

Oma ura -projektin on määritellyt Jukka Somerharju (1996) seuraavasti: "Pro-
jektissa on kysymys ennen kaikkea kaupungin hyödyntämisestä oppimisympäristönä, 
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sillä kaupunkihan tarjoaa kulttuuri-, harrastus ja työmaailmoissaan myös mitä laajimpia 
mahdollisuuksia oppimiseen. Ajatuksena on, että nuoret eivät vieraannu yhteis-
kunnasta oppiessaan mahdollisimman paljon työelämässä. Esimerkiksi ranskaa ja 
kotitaloutta voi oppia työskentelemällä ranskalaisessa ravintolassa, kemiaa kemian 
tehtaassa, fysiikkaa optikolla tai polkupyöräverstaassa, historiaa museoissa jne." 

Tässä ajatellaan, että nuorta, joka ei ole kiinnittynyt mihinkään, ei auteta 
pakottamalla hänet suorittamaan tehtäviä tai vastaavasti pakottamalla käyttäytymään 
koulussa hyväksyttävällä tavalla. Nuorta auttaa se, että häntä tuetaan näkemään ja 
lähestymään omaa elämäntilannettaan eri näkökulmista. Monet nuoret eivät  ymmärrä 
oppimisen ja koulutuksen merkitystä tai mielekkyyttä, eivätkä saa kouluyhteisössä 
riittävää tukea kehitys- ja oppimisprosessilleen. 

Perinteisessä koulussa opiskellaan usein ymmärtämättä miksi, eikä koulussa opittu 
tieto tämän vuoksi siirry koulun ulkopuolelle. 

Suomen Oma ura -projektilla on ollut esikuvina New Yorkin ja Berliinin vastaavat 
projektit. 

New Yorkin City as School syntyi vuonna 1972 kahden vuoden suunnittelun 
tuloksena. Koulussa oli aluksi 61 oppilasta. Nykyisin oppilasmäärä on lähes 2000. 
Koulu toimii Manhattanilla vaihtoehtoisena High Schoolina. Opiskelijat opiskelevat eri 
puolilla kaupunkia 5 - 32 tuntia viikossa. 

Koululla on yhteistyökumppaneita työ- ja yhteiskuntaelämän joka saralla. Yhteistyö 
pedagogin, työpaikan vastuuhenkilön ja oppilaan välillä on tiivistä. Jos opiskelija 
työskentelee vaikkapa sairaalassa on työpaikan vastuuhenkilön osattava tarjota työ-
tehtäviä. Pedagogin on taas osattava liittää tehtävät osaksi koulukurssia. Hänellä on 
oltava ammattitaitoa ohjata koulukurssin opiskeluprosessi hyvin monenlaisista lähtö-
kohdista. 

Oma ura -projekti on ollut alusta lähtien kansainvälisesti aktiivinen, mikä juontaa 
juurensa jo projektin syntyvaiheisiin. Vastaavia projekteja toimii tällä hetkellä 18 
maassa ja ne muodostavat kansainvälisen produktiivisten koulujen verkoston 
INEPS:n, joka järjestää tällä alueella toimiville kongresseja vuosittain. Minulla on ollut 
mahdollisuus osallistua näihin kongresseihin vuonna 1996 Kuopiossa ja 1999 
Berliinissä. On ollut mielenkiintoista nähdä, miten monenlaisia kouluja tähän 
produktiivisen oppimisen malliin, kuten saksalaiset sitä nimittävät, liittyy. Osa 
berliiniläisistä kouluista oli keskittynyt oppimisvaikeuksista kärsivien lasten 
auttamiseen. Tähänkin malliin koulun ja työnteon vuorotteleminen näytti myös sopivan 
hyvin. Suomessa ei tällaista mallia ole toistaiseksi. Oli myös hauska nähdä, miten 
innostuneita opettajat olivat opetustyöstään tällaisen projektin puitteissa verrattuna 
perinteiseen kouluun. 

Suomessa oli nuorten oma ura -projekteja lukuvuonna 1995-1996 kymmenellä eri 
paikkakunnalla eli Helsingissä, Riihimäellä, Mikkelin maalaiskunnassa, Mikkelissä, 
Sairilassa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Joutsenossa, Vaasassa ja Espoossa. Kuluvana 
vuonna näitä projekteja on jo 20 paikkakunnalla. 
 
3. Tutkimuksen tarkoitus 
  
Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää oma ura - projektissa mukana olevien 
oppilaiden  kehitystä parempaa suuntaan projektin aikana ja mahdollisen myönteisen 
kehityksen ilmenemistä myöhemmissä koulunjälkeisissä vaiheissa eli koulutukseen ja 
työelämään hakeutumisessa. 

Tutkimuksella oli tarkoitus selvittää, miten nuoren syrjäytymiskehitys alkaa 
kouluelämässä ja minkälaisia muutoksia nuoren koulumenestyksessä, 
elämänhallinnassa, ammattiin suuntautumisessa, harrastuksissa ym. tapahtuu noin 
kahden vuoden sisällä. 
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Oletettiin, että oppilaiden suhteet perheeseen ja opettajaan paranevat projektin 
aikana. Edelleen seurattiin, mitä tapahtuu oppilaiden aktiivisuudessa ja 
koulumenestyksessä. Paremman elämän suunnan kartoittamisessa tulevat esiin myös 
mahdolliset ongelmat kuten päihteiden käyttö ja muut häiriöt kehityksessä, kuten 
rötöstely. Näiden esiintymistä seurattiin kouluvuoden aikana ja runsas vuosi koulusta 
pääsyn jälkeen. Suotuisaan kehitykseen vaikuttaa usein myös se, että pahin 
murrosikä alkaa olla ohi. 

Oletettiin, että koulupinnaus oppilaiden keskuudessa vähenee ja oppimistulokset 
sekä viihtyminen koulussa paranevat. 

Hyvin tärkeällä sijalla tutkimuksessa oli oppilaiden vanhempien haastattelu. 
Oletuksena oli se, että mitä parempi sosioekonominen tausta  ja suhde vanhempiin on 
sitä enemmän tapahtuu ns. "hyvää kehitystä" oma ura- projektin aikana. Ajatuksena 
oli se, että suhteet vanhempiin ja sisaruksiin paranevat ja oppilaan käytös on sekä 
kotona, että koulussa vastuuntuntoisempaa. 

Oma ura - projektin aikana osassa nuorista tapahtui myönteistä kehitystä 
suhteessa koulun käyntiin ja vanhempiin. Tämän toivotun kehityksen tutkiminen on 
merkittävää koulun kannalta sekä syrjäytyneiden nuorten auttamisessa yleensä. 
Autettaessa näitä nuoria yhteiskunta säästää huomattavia kustannuksia siinä 
suhteessa, että mahdollinen tuleva laitossijoitus ehkäistyy ajoissa. Maksaahan yhden 
nuoren hoitaminen laitoksessa yhteiskunnalle noin 360 000 markkaa vuodessa. 

Oletettiin, että taustalla olevat kouluvaikeudet vaikuttavat nuorten kuvaan tulevai-
suudesta ja siihen, miten he sijoittuvat jatkossa yhteiskuntaan. Toisaalta selvitettiin 
sitä, onko oma ura - projektissa mukana olemisesta ollut nuorelle hyötyä. Tätä tutkittiin 
uusintahaastattelulla vuoden 1997  syksyllä. 

Edelleen tarkoituksena oli selvittää sitä, miten nuoret kokevat oma ura - projektissa 
mukana olemisen verrattuna aikaisempaan koulunkäyntiinsä. Oletettiin, että näiden 
nuorten kohdalla oma ura on parempi vaihtoehto kuin perinteinen koulu ja joillakin 
ainoa mahdollisuus saada peruskoulun päästötodistus 

Koska vapaa-ajan vietto on hyvin tärkeä nuoren kehityksen ennuste (vrt. Lasse 
Siurala 1985), otettiin myös tämä tekijä selvityksen kohteeksi. Siurala on verrannut 
vapaa-aikanaan passiivisten ja aktiivisten nuorten työmarkkinakelpoisuutta. 

 Tarkoituksena oli myös  selvittää nuoren elämänuran valintaan ja 
jatkokoulutusratkaisuihin liittyvää tietoisuutta sekä näiden toiveiden mahdollista 
konkretisoitumista runsas vuosi peruskoulun päättymisen jälkeen. 

 Vuonna 1997 selvittiin nuoren  mahdollista sijoittumista koulutukseen tai työelä-
mään ja hänen suhdettaan ympäristöön lähinnä perheeseen sekä muita elämän 
muutoksia, kuten ystäväpiiriä ja elämänhallinnan kehittymistä. Lisäksi selvitettiin sekä 
nuorten että vanhempien tyytyväisyys oma ura projektiin verrattuna perinteiseen 
kouluun.  

Punaisena lankana oli se, voiko oma ura -projekti olla apuna myönteisen 
kehityksen aikaansaamisessa nuoren elämässä. 
 
4. Koulusta pinnaaminen, huumeiden käyttäminen ja rötöstely tutkimuksessa 
 
Koulusta pinnaavat 
 
Koulusta pinnaamisen suhteen oma ura -oppilaiden tilanne on ollut syksyllä 1995 eli 
peruskoulun yhdeksännen luokan alkaessa todella huono, sillä yksi syy, minkä takia 
oppilas valikoitui oma ura ryhmään oli juuri koulusta poissaolot. Poissaolot koulusta 
jakaantuivat syksyllä oma ura -oppilailla taulukon 1 mukaisesti. 
 
Taulukko 1. Poissaolokerrat koulusta. 
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poissa useita kuukausia 4 
poissa viikkoja 1 
poissa päiviä 17 
poissa tunteja 5 
ei lainkaan poissa luvatta 1 
yhteensä 28 

 
Verrattuna muihin tutkimuksiin on nimenomaan huomattava, että tässä kysyttiin 
luvattomia poissaoloja koulusta eli lintsaamista (vrt. Kivivuori 1997) eikä poissaoloja 
yleensä. 

Koulusta pinnaamisessa oli tapahtunut melko huomattavaa vähenemistä 
kokeiluvuoden alusta syksystä 1995 kevääseen 1996. Pinnaaminen oli vähentynyt 11 
oppilaalla 28:sta, pysynyt ennallaan 10 oppilaalla ja lisääntynyt 7 oppilaalla. 
Pinnaamisen vähentyminen oli muutamalla oppilaalla huomattavaa esimerkiksi Kirsillä 
ja Tiinalla pinnaaminen oli vähentynyt muutamasta kuukaudesta muutamiin tunteihin. 
Koulusta pinnaamisen väheneminen on tutkimusten mukaan usein nuoren elämän 
hallinnassa huomattava edistysaskel, sillä koulusta pinnaaminen liittyy usein muihin 
kiellettyihin toimintoihin kuten huumeiden käyttöön ja rötöstelyyn (vrt. Kivivuori 1997). 
 
Huumeiden käyttäjät 
 
Elämänhallintaan liittyvänä tekijänä tutkimuksessa selvitettiin sitä, missä tutkittavana 
olevista kolmesta oma ura -projekteissa löytyy huumeiden käyttäjiä ja missä määrin, 
nämä projektit poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tällöin huomataan, että oma ura -
vuoden aikana huumeita käyttäneistä seitsemästä nuoresta neljä on suurehkosta 
kaupungista, kolme pikkukaupungista ja maalaiskunnan projektista ei löydy 
peruskoulun ylimmällä luokalla yhtään huumeiden käyttäjää. Se, että suurehkosta 
kaupungista löytyy paljon huumeiden käyttäjiä, noudattaa Suomessa vallitsevaa 
yleistä tilannetta, jonka mukaan suuremmissa kaupungeissa käytetään enemmän 
huumeita kuin pienemmissä ja edelleen maaseudulla huumeiden käyttö on yleensä 
kaikkein harvinaisinta. Kuitenkin jos seuraamme jotain huumaavaa ainetta 
käyttäneiden prosenttiosuuksia kunnittain (Kouluterveys 2002 n:o 4/1997) huomataan, 
että juuri tutkimuksessa olevassa suurehkossa kaupungissa huumeita käyttäneiden 
prosenttiosuus on 19 eli huomattavasti pienempi kuin oma ura  -ryhmässä, jossa oli 
kuitenkin vain yhdeksän oppilasta, joista siis neljä käytti huumeita. Tässä voidaan 
ajatella, että huumeiden käyttämisen liittyminen nuoren syrjäytymisvaaraan tulee 
selvästi esille, sillä oma uraan mukaan tuleminen on monasti merkinnyt sitä, että 
nuorella on olemassa melkoinen syrjäytymisriski ilman erityistoimenpiteitä. 
Pikkukaupungin prosenttiosuus oli 21 ja tässä ryhmässä huumeiden käyttäjiä oli 
neljäsosa oppilaista eli kolme kahdestatoista. Maalaiskunnan ryhmässä (7 poikaa) ei 
ollut yhtään huumeiden käyttäjää. Kun taas kouluterveystutkimuksen mukaan juuri 
tämän kunnan huumaavaa ainetta käyttäneiden prosenttiosuus oli yksi koko maan 
suurimpia. Näin pienissä ryhmissä pääsee kuitenkin sattuma vaikuttamaan tuloksiin.  

Huumeiden käyttäjien osalta on hämmästyttävää se, että ryhmästä hyvä perheen 
tuki löytyy neljä huumeiden käyttäjää ja ryhmästä huono perheen tuki käyttäjiä löytyy 
kolme. Perheen riskitekijöillä ei näytä tässä tutkimuksessa olevan mitään vaikutusta 
siihen käytetäänkö huumeita.  

Muiden tekijöiden osalta voidaan todeta, että huumeiden käyttäjistä kolmella 
esiintyi rötöksiä, jotka olivat kaikki näpistyksiä ennen oma ura -vuotta ja sen aikana 
vain yhdellä. Muita rikoksia tällä ryhmällä ei esiintynyt.  

Koulusta poissaoloja on huumeiden käyttäjien kohdalla todettu paljon. Näin oli 
asian laita myös näiden seitsemän nuoren kohdalla. Kaksi huumeiden käyttäjää oli 
ollut poissa useita kuukausia. Kun taas koko aineistossa näitä nuoria oli puolet 
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vähemmän. Muut viisi huumeiden käyttäjää olivat olleet poissa päiviä. Näitä nuoria oli 
huumeiden käyttäjissä 1/3 enemmän kuin koko aineistossa. Oma ura -vuoden aikana 
koulusta poissaolo väheni huomattavasti, jolloin huumeiden käyttäjillä ei ollut 
poissaoloja kuin jonkin verran enemmän  kuin koko ryhmällä. 

Huumeiden käyttäjistä kaksi oli ehjästä perheestä, yhdellä oli isä kuollut ja yhden 
tytön huoltaja oli isä. Kun tyttöjen osuus ko. tutkimusjoukossa on kolmasosa, heidän 
osuutensa huumeiden käyttäjistä on yli puolet. 
 
Harrastuksia tällä ryhmällä on vähemmän kuin tässä ryhmässä keskimäärin. Yhdestä 
kahteen harrastusta on koko ryhmässä 40 %:lla kun taas tässä ryhmässä on näin 
vähän harrastuksia  70 %:lla. 
 
Taulukko 2. Huumeiden käyttö 
 
 kaikista tytöistä pojista 
vuoden 1995 syksyllä  29 % 67 %  7 % 
oma ura -vuonna (1996) 27 % 50 % 17 % 
seurantavuonna 1997 31 % 50 % 22 % 

 
Oma ura -nuorissa näkyy hyvin huomattava ero tyttöjen ja poikien huumeiden käytön 
välillä, joka tosin muuttuu tutkimusjakson aikana siten, että pojilla huumeiden käyttö 
lisääntyy ja taas tytöillä hieman laskee. Huomattavaa on, että tytöistä on lähes 
kolmasosa ollut koko ajan huumeiden käyttäjiä. Pojilla taas huumeiden käyttö on 
noussut syksyn 1995  7 %:sta syksyyn 1997  22 %:iin. 

Seurannassa syksyllä 1997 huumeiden käyttäjistä yksi on töissä ja yksi on työtön 
keskeytettyään opintonsa viime vuonna. Viisi näistä nuorista on opiskelemassa 
ammatillisessa oppilaitoksessa. Näistä kolme opiskelee toista vuotta ja kaksi 
ensimmäistä vuotta. Opiskelun suhteen tämä ryhmä ei poikkea muusta ryhmästä. 
 
Rötöstelevät 
 
Mielenkiintoisen ryhmän muodostavat rötöksiin syyllistyneet, joita on koko aineistosta 
noin puolet eli 15 vuoden 1996 kevääseen mennessä. Suurin ryhmä olivat näpistyk-
siin syyllistyneet, joita oli seitsemän ja toinen suuri ryhmä olivat pahoinpitelyihin 
syyllistyneet viisi. Muita rikoslajeja olivat ilkivalta, alaikäisenä mopolla ajaminen ja 
kioskiryöstö, joita esiintyi kutakin vain yhdellä nuorella. Neljä nuorta Tuomas, Tero, 
Risto ja Markus olivat syyllistyneet useampaan rikkomukseen. 

Rikosten yhteydestä lapsen perheessä saamaan kohteluun on aikaisemmin 
todettu, että siitä on useissa tutkimuksissa viitteitä, vaikka monet kysymykset 
varhaisten kokemusten ja myöhemmän rikoksiin syyllistymisen välillä kaipaavat vielä 
lisäselvitystä ja teorian kehittelyä. MCordin (1979) tutkimuksessa konfliktit perheessä 
ja lapseen kohdistunut aggressio oli yhteydessä lapsen myöhemmin tekemiin 
väkivaltarikoksiin. Patersonin, Reidin ja Dishion (1992) tutkimusten mukaan 
varastelevat, valehtelevat tai hyperaktiiviset pojat tulivat perheistä, joissa vanhemmat 
olivat vähän tekemisissä lastensa kanssa eivätkä puuttuneet lastensa tekemisiin. 
Aggressiiviset pojat tulivat perheistä, joissa vanhemmat käyttivät paljon pakkoa, 
käskyjä, lapsen arvostelua ja ärtyivät lapsen pienistäkin rikkeistä. Nuorten 
haastattelussa Kalle, Eero ja Risto mainitsivat isänsä olevan liian ankara. Nämä kolme 
nuorta kuuluvat kaikki niihin yhdeksään, jotka syyllistyivät pahoinpitelyihin 
tutkimusajanjakson kuluessa.  

Näiden tutkimusten taustaa vasten näytti mielenkiintoiselta selvittää sitä, millaiset 
olivat rikoksiin syyllistyneiden lasten perheissä lasten ja vanhempien välit. Jos otetaan 
ensin tarkasteltavaksi kaikkein hälyttävin rikoslaji eli pahoinpitelyt, voidaan todeta, että 
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koko kahden vuoden jaksolla pahoinpitelyihin syyllistyneitä nuoria olivat Noora, Kalle, 
Tuomas, Eero, Kimmo, Tero, Risto, Paavo ja Markus eli yhteensä yhdeksän nuorta. 
Näistä Nooralla, Kallella, Eerolla, Ristolla ja Markuksella on oman ilmoituksensa 
mukaan jossain vaiheessa ollut huonot välit joko isään tai äitiin eli viidellä yhdeksästä. 
Kaiken kaikkiaan oman ilmoituksena mukaan huonot välit joko isään tai äitiin on koko 
aineistossa yhteensä yhdeksällä 25:stä. Koko aineistossa huonot välit oli 20 %;lla kun 
taas pahoinpitelyrikokseen syyllistyneistä oli huonot välit 55 %:lla.  

Jos tarkastellaan kaikkia rötöksiin syyllistyneitä koko tutkimusaikana heitä on 
huumerikokset mukaan lukien yhteensä 17, joista 6:llä eli 35 %:lla oli huonot välit joko 
isän tai äidin kanssa. Koko aineistossa huonot välit oli, kuten edellä todettiin 20 %:lla. 

Oma ura -vuoden aikana rikokset olivat vähentyneet siten, että kahdeksalla näistä 
aikaisemmin rikoksiin syyllistyneistä nuorista ei esiintynyt lainkaan rikkomuksia. 
Kuvaavaa on myös se, että syksyn 1997 seurantahaastattelussa melkein 80 % tästä 
ryhmästä ilmoitti elämänhallintansa lisääntyneen. 

Jos verrataan Kivivuoren tutkimustuloksia tämän tutkimuksen tuloksiin, käy ilmi, 
että  
kaikki rötöslajit ovat oma ura -vuoden alkaessa tutkimusryhmillä yleisempiä, kuin 
Kivivuoren aineistossa. Tosin aineistokin on tutkimuksessani melko pieni (28 
oppilasta). Näpistyksiä esiintyi tässä ryhmässä 8:lla eli 29 % (Kivivuorella 20 %:lla), 
Pahoinpitelyjä 14 %:lla (Kivivuorella 7 %:lla) ja huumeiden käyttöä 29 %:lla 
(Kivivuorella 16 %:lla).  Oma ura -vuoden aikana rötöstely väheni huomattavasti ja oli 
näpistysten kohdalla 8 % eli jopa vähäisempää kuin Kivivuoren aineistossa (20 %). 
Valitettavasti kuitenkin pahoinpitelyt ja huumeiden käyttäminen pysyivät lähes 
ennallaan.  Seuraavasta taulukosta käy rötöstely tarkemmin selville: 
 
Taulukko 3. Rötösten esiintyminen oma ura -nuorilla ja Kivivuoren aineistossa (%) 
 
 I haast. oma ura v. Kivivuori 
näpistykset 29 8 20 
pahoinpitelyt 14 15 7 
huumeiden käyttö 29 27 16 
luvaton auton käyttö 0 4 1 
muu rötös 11 0 0  

 
Ensimmäisen haastattelun aikaan 28:sta nuoresta 13 ei ollut lainkaan syyllistynyt 
rötöksiin eli 46 % nuorista. Rötöksiin syyllistymättömien määrä nousi oma ura -vuoden 
aikana 19 eli oli 73 %:iin. Jälkimmäisellä kerralla kahta oppilasta ei tavoitettu ja kaksi 
oppilaista oli syyllistynyt enempään kuin yhteen rötökseen. 

Huumeiden käyttäjiä tässä ryhmässä on kolme Kalle, Eero ja Tiina. Alkoholin 
käytön suhteen tämä ryhmä erottuu siinä suhteessa, että kolme neljästä viikoittain 
alkoholia käyttävästä löytyy tästä ryhmästä. Koulusta pinnaamista tällä ryhmällä on 
jonkin verran enemmän kuin muilla oppilailla. Neljä 26:n oppilaan ryhmästä löytyvästä 
kuudesta työttömästä sijoittuu rötöksiä tehneiden ryhmään. Ammatillisen koulutuksen 
keskeyttäneistä yhdeksästä kuusi löytyi tästä ryhmästä ja molemmat kaksi kertaa 
keskeyttäneet kuuluivat tähän ryhmään. Harrastusten määrän osalta voidaan todeta, 
että seitsemän niistä kahdeksasta oppilaista, jotka ilmoittivat vain 0 - 2 harrastusta 
sijoittui rötöksiä tehneiden ryhmään. Vuonna 1997 olivat rötökset vähentyneet siinä 
määrin, että viidestätoista aikaisemmin rötöksiin syyllistyneestä vain kuudella oli rötök-
siä ja näistä kaksi oli syyllistynyt huumeiden hallussapitoon. Koulussa menestyminen 
oli tällä ryhmällä keskiarvon perusteella mitattuna vuonna 1996 parempaa kuin 
luokalla keskimäärin eli keskiarvojen keskiarvo oli 7,11 kun se oli koko luokalla 6.74. 
Keskiarvojen ero on 5,5 %.  
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5. Yhteenveto 
 
On selvästi nähtävissä, että oma ura - projektista on ollut näille oppilaille hyötyä. 
Yleensä ottaen työjaksoista on pidetty enemmän kuin teoriaopetuksesta. Toinen 
selvästi myönteisenä nähty asia on yksi ja sama opettaja lähes kaikissa aineissa. 
Ryhmän pienuuden takia opettajalla on myös ollut yhtä oppilasta kohti enemmän 
aikaa kuin normaalissa luokassa.  

Opettaja on yleensä nimennyt kultakin luokalta parhaiten menestyneet ja 
yleensäkin opettajien haastatteluista näkyy se, että he ovat olleet kiinnostuneita 
oppilaistaan ja heidän arviointinsa ovat olleet asiantuntevia. 

Erityisopetuksen negatiivisista puolista leimautumisen pelko ei näy vaivaavan oma 
ura - projektissa mukana olevia sen sijaan opetuksen yleisopetusta matalampi vaati-
mustaso näyttää olevan opettajien haastattelun perusteella kuvassa mukana. Tämä 
tulee jo pelkästään siitä, että lähes kaikilla koulupinnaus ja -haluttomuus ovat aiheut-
taneet  ennen oma ura - projektia varsin suuria aukkoja varsinkin matematiikan ja 
kielten osaamisessa. 

Oma ura - projekti on Suomessa vasta alussa. On tarkoitus saada selville 
tutkimuksen avulla joitakin mahdollisuuksia kehittää tätä koulumuotoa ja kartoittaa 
mahdollisuuksia laajentaa tätä mallia osaksi tavallista peruskoulua 

Tämän tutkimuksen ensimmäisten ja viimeisten oppilashaastattelujen väli on 
runsaat kaksi vuotta eli syksystä 1995 syksyyn 1997. Kaksi vuotta on nuoren 
elämässä pitkä aika. Kuitenkin esimerkiksi yhteiskuntaan sijoittumista ei tämän 
tutkimuksen puitteissa voida seurata tarpeeksi pitkälle. Tutkimuksesta näkyy vain 
koulun jälkeinen haparointi koulutuspaikan löytämisessä. 

Syksyllä 1997 suoritetussa seurannassa nuoret jaettiin elämänhallintatilanteen 
mukaan pettymyksistä selviytyjiin/pärjääjiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin. Kun nuoret 
oli alussa jaettu hyväkotitaustaisiin riskitekijöiden esiintymisen suhteen ja vastaavasti 
huonokotitaustaisiin, seurattiin nuorten jakautumista pärjääjien ja syrjäytymisvaarassa 
olevien ryhmiin kotitaustan perusteella. Tällöin havaittiin, että kolme nuorta oli 
pudonnut elämän hallinnan perusteella hyväkotitaustaisista syrjäytymisvaarassa 
olevien ryhmään. Huonokotitaustaisista taas oli seitsemän noussut pärjääjien 
ryhmään elämänhallintakriteerillä, eli tässä seurattiin huumeiden käyttöä ja rikoksiin 
syyllistymistä.  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että oma ura -vuoden aikana on tapahtunut 
hyvää kehitystä. Toisaalta nuoret ovat murrosiässään iän karttuessa  siirtymässä 
seestyneempään vaiheeseen ja näin ollen nuoruusiän koheltamiset ja vaikeudet 
alkavat väistyä. 

Sekä koulunkäynnissä että sosiaalisessa käyttäytymisessä samoin kuin elämän 
sujumisessa voidaan selvästi nähdä erilaisia tyyppejä. 

Tyttöjen osalta jakaminen koulumenestyksen mukaan kolmeen ryhmään toimi 
oikein hyvin seuraavasti: 

 
1. koulussa edistyneet tytöt 
2. pärjäävät tytöt 
3. pärjäämättömät tytöt 
 

Sen sijaan pojilla erot koulumenestyksessä olivat suhteellisen pieniä, eikä 
huomattavaa edistystä keskiarvoissa ollut havaittavissa myöskään oma ura vuoden 
aikana. Tämän takia jaoin pojat neljään ryhmään opettajan esittämien sosiaalisten 
tyyppien mukaan, jolloin sain ryhmittelyn 

 
1. poikavaltiaat 
2. seurailijapojat 
3. syrjäiset pojat 
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4. häirikköpojat. 
  

Tämä tyyppijako ei ole aivan selkeä ja siirtymistä ryhmästä toiseen tapahtuu 
tämänikäisillä normaaliin kehitykseen ja kasvuun liittyvänä. 

Tutkimuksessa oli mielenkiintoista kartoittaa myös sitä, miten nuoret olivat 
sijoittuneet opiskeluun ja työelämään seurantavaiheessa eli noin vuosi ja neljä 
kuukautta peruskoulun päättymisen jälkeen. Seuranta-ajankohdasta täytyy todeta, 
että olisi ollut mielenkiintoisempaa seurata nuoria vielä pitemmälle yhteiskuntaan 
sijoittumisen polulla, mutta se ei ollut käytännön syistä mahdollista. Oma ura -nuorista 
39 % ei valinnut mitään ammatillista linjaa tai lukiota yhteisvalinnassa. Tämä määrä 
on huomattavasti keskimääräistä korkeampi, sillä yhteisvalinnassa jonkin koulutuksen 
valitsevia on keskimäärin yli 90 prosenttia. Ammattikoulutuksen oli aloittanut tähän 
haastattelukysymykseen vastanneista 25 nuoresta 18, joista 8 oli keskeyttänyt 
opintonsa jo ensimmäisen vuoden aikana. Tosin näistä kahdeksasta puolet eli neljä 
vain vaihtoi ammatillista linjaa. Kaikenkaikkiaan tulos osoittaa, että näillä nuorilla, jotka 
ovat lähtökohdaltaan syrjäytymisvaarassa olevia, on ollut enemmän vaikeuksia  
sijoittua koulutukseen kuin nuorilla keskimäärin.  

Voidaan sanoa, että nuoret kuitenkin pyrkivät rakentamaan elämänsä mielekkääksi 
kokonaisuudeksi joko koulutuksen avulla tai ilman sitä. Tämä on asia, joka usein 
unohdetaan syrjäytyviä nuoria koskevassa julkisessa keskustelussa. Erilaiset huonot 
taustatekijät ajavat kuitenkin osan nuorista yhteiskunnassa heikkoihin asemiin,  sillä 
yhteiskunnallisesti vaikuttaviin asemiin päästään kuitenkin vain oman tietoisen 
toiminnan tuloksena.  

Oma ura -kokeilun tyyppisiä projekteja tulisi lisätä maassamme ja yleensäkin tulisi 
antaa vaihtoehtoja niille oppilaille, joilla on sopeutumisvaikeuksia koulussa. 
Kansainvälisen INEPS-järjestön mukaan Euroopassa on monia erilaisia produktiivisen 
oppimisen kokeiluja. Osa kokeiluista, mm. useat koulut Berliinissä, on tarkoitettu joko 
oppimis- tai sopeutumisvaikeuksista kärsiville lapsille ja nuorille. Osa taas on aivan 
tavallisille nuorille tarkoitettuja ja niissä on tarkoitus käyttää hyväksi nimenomaan niitä 
mahdollisuuksia, joita työelämässä mukana oleminen ja kouluttautuminen antaa 
lisänä tavalliseen luokkamuotoiseen opiskeluun. 
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