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1 Johdanto 
 

Ihanteena koulutuspoliittisesta näkökulmasta ovat useimmiten suorat koulutuspolut, 

joissa nuorten koulutussiirtymät koulutusasteelta toiselle ovat suoraviivaisia ja katkot-

tomia. Koulutuksen valintatilanteet ovat kuitenkin monimutkaistuneet, eivätkä koulu-

tuspolut välttämättä etene lineaarisesti koulutuksesta toiseen. (Kouvo, Stenström, Viro-

lainen & Vuorinen-Lampila 2011, 9–10.) Nykyään onkin yleistä, että nuorten siirtymät 

ovat pidentyneet ja muuttuneet yhä epävarmemmiksi erityisesti kaikista haavoittuvai-

simpien ryhmien, kuten etnisten vähemmistöjen, kohdalla (Webster 2009, 69). Nuorilta 

odotetaan kyvykkyyttä itseohjautuvuuteen ja päätöksentekoon, jotta he osaavat valita 

parhaat väylät suotuisaan tulevaisuuteen useiden siirtymien läpi (Heinz 2009, 5).  

 

Suomen peruskouluissa maahanmuuttajataustaisten1 oppilaiden määrä on kasvanut ja 

koulujen monikielisyys lisääntynyt 2000-luvulla (Teräs, Lasonen & Sannino 2010a, 85). 

Maahanmuuttajataustaisille nuorille koulutus on yhteiskuntaan integroitumisen kannalta 

keskeistä. Peruskoululla on merkittävä rooli luotaessa tasa-arvoista pohjaa etnisten 

ryhmien välille. (Kilpi-Jakonen 2011, 78.) Peruskoulun jälkeinen siirtymä kohti toisen 

asteen koulutusta toimii ensi askeleina koulutuksellisella polulla kohti korkeampaa kou-

lutusta ja työelämää. Suomessa on havaittu, että mikäli peruskoulun jälkeistä siirtymää 

ei tehdä välittömästi, on sillä negatiiviset vaikutukset tulevaisuuden työllistymismahdol-

lisuuksiin myöhemmin elämässä. (Kilpi-Jakonen 2011, 78; Vanttaja & Järvinen 2004, 

477.) 

 

Suomalainen yhteiskunta on toistuvasti todettu kohtalaisen tasa-arvoiseksi, esimerkiksi 

sosioekonomisten erojen merkitys koulussa suoriutumiseen on melko pieni (Kilpi-

Jakonen 2011, 78). Kuitenkin myös Suomessa maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on 

suurempi riski päätyä koulutuksen ja työn ulkopuolelle, riski voi olla jopa nelin-viisin-  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Tarkoitan maahanmuuttajataustaisella nuorella tai oppilaalla henkilöä, joka on joko itse muuttanut 
Suomeen tai jonka vanhemmista vähintään toinen on maahanmuuttaja. Maahanmuuttajalla tarkoitan 
henkilöä, joka on ulkomailla syntynyt ja itse Suomeen muuttanut. (Martikainen & Haikkola 2010, 
10; ks. myös Kalalahti ym. 2017, 35–36.) Maahanmuuttajataustaisen sijaan voitaisi käyttää esimer-
kiksi käsitteitä maahanmuuttotaustainen (Teräs, Lasonen & Cools 2015) tai ulkomaalaistaustainen 
(Myrskylä 2011, 36). Maahanmuuttaja-käsitteen ongelmallisuutta on pohtinut esimerkiksi Tuuli Kur-
ki (2008). 
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kertainen valtaväestön nuoriin verrattuna (Myrskylä 2011, 38). Lisäksi maahanmuutta-

jataustaisten kohdalla on yleisempää, että heidän koulutuksensa jää pelkän peruskou-

luasteen varaan (Hyvärinen & Erola 2011, 655; Teräs ym. 2010a, 92; Teräs, Niemi, 

Stein & Välinoro 2010b, 9). Sen lisäksi, että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on val-

taväestön nuoria suurempi riski jäädä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle, on heille 

myös peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaminen haasteellisempaa (Karppinen 2008, 

185–186: Kalalahti ym. 2017, 41). Siten siirtymä peruskoulusta toisen asteen koulutuk-

seen voi olla erityisen haastava osalle maahanmuuttajataustaisista nuorista (Teräs ym. 

2010b, 9).  

 

Nuoret tarvitsevatkin usein ohjausta erityisesti koulutuksen siirtymävaiheissa. Ohjauk-

sen tarpeen lisääntymisen on nähtävissä liittyvän elämän lisääntyneisiin riskeihin sekä 

lineaaristen koulutus- ja työurien vähenemiseen. Ohjauksen tavoitteena voidaan pitää 

ihmisten tukemista heidän elämänsä valinta- ja muutostilanteissa. (Vehviläinen 2014, 

34–35.) Ohjauksella nähdään olevan myös syrjäytymistä ehkäisevä ja hyvinvointia li-

säävä funktio (Opetushallitus 2014a, 5–6). Peruskouluissa ohjausta ja tukea nuorten va-

lintoihin ja päätöksentekoon antavat erityisesti oppilaanohjaajat. Oppilaanohjaajat aut-

tavat nuoria tekemään tulevaisuuden valintojaan yhteiskunnassa, jossa sekä valinnat että 

rajoitukset ovat lisääntyneet. (Valtonen & Korhonen 2013, 226.) Oppilaanohjauksella 

on erityinen merkitys tukea ja valmistaa oppilaita peruskoulun jälkeiseen nivelvaihee-

seen ja perusopetuksen yläluokilla oppilaanohjauksessa korostuukin oppilaiden jatko-

opintojen suunnittelu (Opetushallitus 2014a, 6; Opetushallitus 2014b, 442; Huhtala & 

Lilja 2008, 8). Oppilaanohjauksen voidaan nähdä edistävän myös yhdenvertaisuutta, ta-

sa-arvoa ja osallisuutta sekä ehkäisevän koulutuksellista syrjäytymistä (Opetushallitus 

2014b, 442). 

 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten korostunut riski jäädä syrjään peruskoulun jälkeen 

sekä ohjauksen mahdollisuudet tukea nuorten siirtymävaihetta olivat teemat, joista kiin-

nostukseni tutkielman tekoon syntyi. Tässä tutkielmassa tarkastellaan peruskoulun oppi-

laanohjaajien näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten jo peruskoulussa alkavas-

ta koulutussiirtymästä sekä oppilaanohjauksen roolia siirtymävaiheessa. Tutkielma liit-

tyy Helsingin ja Turun yliopistojen yhteistyönä toteuttamaan Transit-

tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan nelivuotisen pitkittäistutkimuksen keinoin 
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maahanmuuttajataustaisten nuorten peruskoulun jälkeisiä siirtymiä sekä koulutuksellisia 

trajektoreita.  

 

Tämä tutkielma etenee siten, että aluksi tarkastellaan nuorten siirtymiä laajemmasta nä-

kökulmasta ja määritellään keskeisiä käsitteitä. Luvun kaksi edetessä tarkennetaan nä-

kökulma nuorten koulutussiirtymiin sekä erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten 

peruskoulussa alkavaan koulutussiirtymään. Luvussa kolme tarkastellaan ohjausta ja 

erityisesti peruskouluissa tehtävää oppilaanohjausta: sen tarkoitusta ja mahdollisuuksia 

tukea nuoria peruskoulussa ja peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa. Luvun kolme lo-

pussa luodaan lyhyt katsaus aiempaan aihetta käsittelevään tutkimukseen. Luvussa neljä 

syvennytään tutkielman tarkoitukseen ja esitetään tutkimuskysymykset, ja siitä edetään 

lukuun viisi, jossa kuvataan tutkielman toteutusta. Luvuissa kuusi ja seitsemän käsitel-

lään tutkielman tulokset siten, että luku kuusi keskittyy ensimmäiseen ja luku seitsemän 

toiseen tutkimuskysymykseen. Luvussa kahdeksan käsitellään tutkielman eettisyyttä, 

luotettavuutta ja tutkielman toteuttamiseen liittyneitä haasteita. Lopuksi työn yhdeksän-

nessä luvussa tarkastellaan aluksi tutkielman keskeisimpiä tuloksia suhteuttaen niitä ai-

empaan tutkimukseen sekä tehdään lopulta muutamia keskeisiä johtopäätöksiä.  
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2 Nuoret koulutussiirtymissä 
 

Tämän luvun alussa määritellään siirtymän käsitettä ja tarkennetaan määrittely siirty-

män käsitteeseen koulutuskontekstissa. Tämän jälkeen tuodaan esiin niitä haasteita, joita 

nuorilla saattaa olla peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa ja siirtymisessä toiselle as-

teelle. Lopuksi tarkastellaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten jo peruskou-

lussa alkavaa koulutussiirtymää. Luodaan katsaus siihen, minkälaisia voimavaroja ja 

haasteita maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on peruskoulussa ja nivelvaiheessa sekä 

miten heidän siirtymisensä peruskoulusta toiselle asteelle sujuu ja minkälaiset tekijät 

siihen ovat yhteydessä. 

 

2.1 Selvyyttä siirtymän käsitteeseen  
 

Siirtymiä  (transition)  on tutkittu eri näkökulmista ja erilaisen tutkimuksen piirissä pal-

jon 2000-luvulla. Siirtymiä on tutkittu esimerkiksi kehityspsykologiassa, nuorisotutki-

muksessa ja koulutuksen tutkimuksessa. Siirtymän käsitettä käytetään kun pyritään ku-

vaamaan muutosta esimerkiksi jostakin vaiheesta tai tilasta toiseen. (Teräs, Lasonen & 

Cools 2015, 43.) Sosiologisesta lähestymistavasta käsin siirtymät hahmottuvat osana 

elämänkulkua, jolloin siirtymien tutkimuksessa oleellista on historiallinen muutos sekä 

rakenteiden ja instituutioiden merkitys. Siirtymiä voidaan lähestyä myös psykologisesta 

näkökulmasta, jolloin keskeistä on yksilön oma kokemus, sopeutuminen ja kehitys elä-

män myötä. (Kouvo ym. 2011, 12; Schoon & Silbereisen 2009,  5–6.) 

 

Nuorisotutkimuksessa siirtymä on oleellinen käsite. Käsitteessä on keskeistä se, kuinka 

yksilöllinen päätöksenteko, rakenteelliset tekijät sekä institutionaalinen säätely ovat yh-

teydessä toisiinsa. Nykyään nuorten siirtymät eivät ole yhtä ikäsidonnaisia kuin aiem-

min, ja aikuisuus saavutetaan vähitellen. Rajat eri elämänvaiheiden välillä ovat sumen-

tuneet, eivätkä elämäntapahtumien ajoitukset seuraa kulttuurisesti odotettuja ikänorme-

ja. (Heinz 2009, 3–5; Wyn 2009, 99–100.) Kun siirtymät nuoruudesta aikuisuuteen ovat 

muuttuneet, on myös elämänkulku muuttunut epälineaarisemmaksi. Nuorten siirtymät 

ovat pidentyneet sekä epäyhtenäistyneet. Tähän on vaikuttanut esimerkiksi koulutukses-

sa vietetyn ajan pidentyminen, elämäntyylien moninaistuminen sekä yleinen yksilölli-

syyden trendi. (Walther 2006, 120–121; Kouvo ym. 2011, 14.) 
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Siirtymiä voi luonnehtia nykyään käänteisyydellä lineaarisuuden sijaan, eli siirtymissä 

on edestakaisuutta esimerkiksi koulutuksen ja työn välillä. Edestakainen liike voi johtua 

yksilön omasta valinnasta tai sitten se on pakon seurasta, kuten työttömäksi jäädessä. 

Siirtymien edestakaiseen liikkeeseen ja siihen, kuinka nuoruuden ja aikuisuuden ikärajat 

hämärtyvät ja tulevaisuuden näkymät ovat epävarmoja, voidaan viitata käsitteellä ”jojo-

siirtymä” (yo-yo transition) (Walther 2006, 121–122; Kouvo ym. 2011, 14.) Nuoriso-

tutkimuksessa on viime aikoina käytetty myös käsitettä ”emerging adulthood”, jolla 

tarkoitetaan eräänlaista orastavaa aikuisuutta, joka sijoittuu teollisuusmaissa ikävuosien 

18–25 välille. Kuitenkaan tämä ajanjakso ei välttämättä näyttäydy koko ikäluokalle sa-

manlaisena. Esimerkiksi Iso-Britanniassa sosiaaliluokka määrää orastavan aikuisuuden 

muodon, koska se ohjaa pääsyä aikuisuuden reiteille. Vaikka siirtymät ovat siis muuttu-

neet yksilöllisemmiksi, eivät ne silti ole tasa-arvoisia, mikä ilmenee esimerkiksi epäta-

sa-arvoisena pääsynä lupaaville koulutus- ja työelämän poluille. (Heinz 2009, 7–8.)  

 

Siirtymiä ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä voidaan hahmottaa myös suuremmassa  

kokonaisvaltaisessa mielessä. David Raffe (2008) esittää näkemyksen siirtymäjärjes-

telmistä (transition system). Ne kuvaavat sitä, kuinka valtioiden institutionaaliset tekijät 

muovaavat nuorten siirtymiä. Nämä institutionaaliset ja rakenteelliset tekijät sisältävät 

koulutusjärjestelmän lisäksi muun muassa työmarkkinarakenteet, sosiaalisen hyvin-

voinnin sekä perherakenteet. (Raffe 2008.) Siirtymäjärjestelmien systemaattista luokit-

telua on hahmotellut puolestaan esimerkiksi Andreas Walther (2006) näkemyksellään 

siirtymäregiimeistä. Walther esittelee neljä erilaista siirtymäregiimiä eli hallintojärjes-

telmää: universaalijärjestelmä, liberaalijärjestelmä, työllisyyskeskeinen järjestelmä sekä 

matalan turvan järjestelmä. (Walther 2006.)  

 

Suomen järjestelmää eri siirtymäregiimeistä vastaa parhaiten universaalijärjestelmä. Se 

on pohjoismainen malli, joka pohjaa peruskoulujärjestelmään ja jossa peruskoulun jäl-

keen suurin osa nuorista suorittaa toisen asteen tutkinnon. Kansalliset linjaukset ohjaa-

vat koulutuspolkuja, linjauksissa on kuitenkin joustavuutta, joka sallii yksilöllisiä  

suunnitelmia. Universaalissa järjestelmässä ohjaus on pitkälti institutionalisoitu osaksi 

koulutusta. Nuorelta odotetaan aktiivista itsensä kehittämistä ja ohjaustoimet tähtäävät 

kaikilla tasoilla suurelti yksilön motivointiin tähän tehtävään. (Walther 2006, 125–127.) 

Nykyään onnistuneet siirtymät liittyvät osittain siihen, kuinka hyvin yksilö onnistuu jat-

kuvasti kehittymään valintojen tekijänä. Keskeistä on myös, että yksilö osoittaa ottavan-
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sa henkilökohtaista vastuuta siirtymäprosessistaan, on neuvokas sekä itseään reflektoiva 

iästään huolimatta. (Wyn 2009, 100–101.)  

 

2.2 Siirtymät koulukontekstissa  
 

Koulutustutkimuksessa siirtymän käsitteellä tarkoitetaan useimmiten siirtymistä luokka- 

tai kouluasteelta toiselle tai työelämään siirtymistä. Koulutuskontekstissa siirtymiä voi-

daan kutsua myös nivelvaiheiksi. (Teräs ym. 2010a, 96.) Eräs tapa määritellä nivelvaihe 

on hahmottaa se kahden kouluasteen välisenä taitekohtana. Kuitenkin nykyään nivel-

vaiheella tarkoitetaan usein laajempaa kokonaisuutta, jolloin nivelvaihe nähdään pi-

dempänä siirtymävaiheena, jonka kuluessa nuoret selkiinnyttävät suuntautumistaan tu-

levaisuuteen sekä koulutuksellisiin ja ammatillisiin valintoihin liittyen. Se kuinka kauan 

siirtymävaihe ajallisesti kestää, ja mitä toiminnallisia sisältöjä se käsittää vaihtelee yksi-

löittäin. Toisilla nuorilla nivelvaihe on lyhyt ja siirtymä kouluasteelta toiselle tapahtuu 

lineaarisesti ja katkotta. Toiset nuoret puolestaan hakevat paikkaansa pidempään, tällöin 

siirtymävaiheeseen voi kuulua vaihdellen välillä koulutusta tai työtä ja välillä näiden ul-

kopuolella olemista. (Opetusministeriö 2005, 10–11; Kouvo ym. 2011, 22; Vehviläinen 

2006, 31.) Siirtymävaiheeseen peruskoulun ja toisen asteen välillä liittyy nuoren valin-

tojen lisäksi oleellisesti muita huomioonotettavia tekijöitä kuten: perusopetuksen sisäl-

löt, opetusjärjestelyt, oppilaanohjaus sekä toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen tai 

koulutusalan vaihto (Opetusministeriö 2005).   

 

Tässä työssä käytetään selvyyden vuoksi käsitteellistä jaottelua, jossa nivelvaiheella 

tarkoitetaan suppeasti peruskoulun ja toisen asteen väliin jäävää vaihetta (ks. esim. Ho-

lopainen, Kalalahti & Varjo 2017, 206). Siirtymävaiheella puolestaan tarkoitetaan jo pe-

ruskoulussa alkavaa pitkäaikaista siirtymävaihetta, joka sisältää peruskoulusta esimer-

kiksi opetusjärjestelyt ja oppilaanohjauksen ja joka jatkuu kunnes nuori löytää kohtalai-

sen varmuuden elämänsä suunnasta ja seuraavista askelistaan (ks. esim. Opetusministe-

riö 2005, 10–11). Siirtymävaihe kattaa siis tutkielmassa peruskoulun, nivelvaiheen ja 

toisen asteen opintojen alun, painottuen oppilaitoksissa peruskoulun viimeisiin luokkiin 

sekä toisella asteella opintojen alkuun ja ensimmäiseen vuoteen. Ensimmäisen vuoden 

aikana on melko usein tiedossa, onko nuori valinnut itselleen soveltuvan koulutusalan, 

vai keskeyttääkö hän opintonsa ja palaa siten siirtymävaiheen päätöksiin.  
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Siirtymävaiheeseen yhteydessä olevia tekijöitä voidaan kutsua siirtymätekijöiksi ja niitä 

voidaan kuvata eri tasoilla: nuoreen itseensä liittyvinä, nuoren yhteisöön liittyvinä sekä 

yhteiskuntaan liittyvinä tekijöinä. Nämä tekijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kans-

sa ja ne joko estävät tai edistävät nuoren siirtymistä peruskoulusta toiselle toiselle as-

teelle. Yksilölliset siirtymätekijät ilmenevät yksilön elämänhistorian, kykyjen ja osaa-

misten kautta, maahanmuuttajataustaisten nuorten ollessa kyseessä kysymys voi olla 

esimerkiksi kielitaidosta. Yhteisöön liittyviä siirtymätekijöitä ovat puolestaan perhee-

seen, ystäviin sekä kulttuuri- ja kieliyhteisöön liittyvät tekijät. Yhteiskuntaan kytkeyty-

viä siirtymätekijöitä ovat järjestelmä ja rakenteet sekä palvelut ja koulutus. (Teräs ym. 

2015.)  

 

Erityisesti niiden nuorten kohdalla, joiden nivelvaihe pitkittyy, nivelvaihe peruskoulun 

ja toisen asteen välissä voidaan hahmottaa myös moniulotteisena sosiaalisena tilana tai 

kenttänä. Tässä määritelmässä nivelvaihe näyttäytyy pitkänä siirtymävaiheena, ja erään-

laisena ohjausympäristönä, jossa on mukana monta nuorta ohjaavaa toimijaa. Ohjaus 

muodostuu näiden erilaisten toimijoiden ohjauksellisten toimien kautta. Näin hahmotet-

tuun nivelvaiheeseen palataan ja sitä työstetään toisinaan useampaan kertaan. Toimijoita 

tällä nivelvaiheen kentällä ovat esimerkiksi peruskoulu, toinen aste, pajat, ohjauspalve-

lut, projektit sekä työvoimatoimi. Haasteen tälle moniammatilliselle nivelvaiheen ken-

tälle muodostaa se, että toimijoita on monta, ja siten palvelukenttä voi olla hajanainen ja 

epäyhtenäinen. Lisäksi monilla toimijoista on nuorten ohjaamisen ohella usein omat 

ydintyötehtävänsä, jolloin pääasiallinen vastuunottaja nuorten ohjaamiseksi toisen as-

teen opintoihin voi jäädä epäselväksi. (Vehviläinen 2006, 31–37.)  

 

On arvioitu, että Suomessa nivelvaiheen kentällä on noin 10000 nuorta, joiden kohdalla 

nivelvaihe muodostuu yllä kuvatun mukaiseksi pitkäksi siirtymävaiheeksi (Vehviläinen 

2006, 35). Kuitenkin Suomessa nivelvaihe perusasteelta toiselle asteelle on yleensä no-

pea, sillä suurin osa nuorista jatkaa toiselle asteelle suoraan perusopetuksen päätyttyä. 

Arvioista hieman vaihdellen 5–10 prosenttia nuorista ei jatka opiskelua seuraavana 

vuonna, eivätkä monet heistä jatka työelämässäkään. (Kouvo ym. 2011, 13; Rinne & 

Järvinen 2011, 77.) Vaikka suurin osa peruskoulun päättäneistä aloittaakin jatko-

opinnot, kohtalainen ongelma on toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen, erityisesti 

ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen. Lisäksi nuorten motivaation puute koulua tai 

valittua koulutusohjelmaa kohtaan on toinen siirtymävaiheen ongelma. (Huhtala & Lilja 
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2008, 6, 15.) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeytti lukuvuonna 2014/2015 

noin kahdeksan prosenttia nuorista (Tilastokeskus 2017).  

 

Opintojen keskeyttämisten ja kiinnostuksen puutteen lisäksi muita siirtymävaiheen 

haasteita on esimerkiksi oppilaitosten välisen yhteistyön vähäisyys. Erityisesti perus-

koulun ja ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö on toisinaan puutteellista. (Ope-

tusministeriö 2005, 73.) Kouluasteiden välinen yhteistyö olisi kuitenkin keskeistä nuor-

ten siirtymävaiheen kannalta, sillä se tukee nuorten siirtymistä kouluasteelta toiselle 

(Huhtala & Lilja 2008, 13). Myös oppilaanohjauksen riittävyys on eräs nivelvaiheen 

haaste, sekä perusopetuksen että ammatillisen koulutuksen oppilaanohjaus on toisinaan 

riittämätöntä (Opetusministeriö 2005, 67, 72).  

 

Suomessa nuorten siirtymävaiheen ongelmiin on haettu vastauksia monin eri tavoin ja 

hankkein. Ongelmiin on yritetty hakea ratkaisua esimerkiksi opinto-ohjauksen, valmis-

tavien koulutuksien sekä moniammatillisen yhteistyön keinoin. (Huhtala & Lilja 2008, 

17–18; Teräs ym. 2010a, 97.) Muutosta siirtymävaiheen käytäntöihin toi vuonna 2013 

voimaan tullut Nuorisotakuu. Nuorisotakuun ja siihen sisältyvän koulutustakuun tarkoi-

tuksena on ollut taata perusopetuksen päättäville nuorille jatkopaikka toisen asteen op-

pilaitoksessa tai muualla, kuten työpajoissa tai kuntoutuksessa. Koulutustakuuseen liit-

tyen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen kriteereitä muutettiin siten, 

että ne suosivat peruskoulun päättäviä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen aloituspaikko-

ja on lisätty eri alueilla, kuten Helsingissä. Muun muassa näiden toimien on ollut tarkoi-

tus varmistaa nuorille jatkopaikka perusopetuksen jälkeen ja siten tukea nuorten nivel-

vaiheen katkotonta etenemistä koulutusasteelta toiselle. (Pohjolainen & Lyra-Katz 

2014, 11; Savolainen, Virnes, Hilpinen & Palola 2015, 13–17.)  

 

Nivelvaiheen pidentymisen on  nähty johtavan mahdollisesti siihen, että opintojen uu-

delleen aloittamisesta tulee ongelmallisempaa. Perusopetuksen ja toisen asteen välinen 

nivelvaihe voi olla erityisen kriittinen niille, jotka ovat erilaisista tekijöistä johtuen syr-

jäytymisvaarassa koulutuksesta tai työelämästä. Erityisesti niiden nuorten, joiden siir-

tymävaihe pitkittyy tai on vaarassa pitkittyä – kuten hakematta jättävät nuoret tai ilman 

koulutuspaikkaa jäävät – kohdalla korostuu erityisen tuen ja ohjauksen tarve. (Opetus-

ministeriö 2005, 11.) Seuraavaksi tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten nuorten 
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asemaa koulutussiirtymissä, heilläkin voi olla korostunut riski siirtymävaiheessa perus-

koulun jälkeen. 

 

2.3 Maahanmuuttajataustaiset nuoret koulutussiirtymässä  
 

Tässä luvussa syvennytään aluksi siihen, minkälaisia voimavaroja ja haasteita maahan-

muuttajataustaisilla nuorilla on peruskoulussa ja nivelvaiheessa. Tämän jälkeen tarkas-

tellaan, miten maahanmuuttajataustaiset nuoret suoriutuvat siirtymässä toiselle asteelle.  

 

2.3.1 Maahanmuuttajataustaisten nuorten voimavaroja ja haasteita siir-
tymävaiheessa  

 

Eräs maahanmuuttajataustaisten nuorten voimavara peruskoulussa ja nivelvaiheessa on 

usein myönteinen asenne koulunkäyntiä sekä koulussa viihtymistä kohtaan (Kalalahti 

ym. 2017, 37: Kuusela & Etelälahti 2008, 114, 133). Maahanmuuttajataustaiset nuoret 

kuitenkin suoriutuvat koulussa keskimäärin heikommin kuin valtaväestön oppilaat, 

vaikka osa heistä suoriutuukin erittäin hyvin (Kuusela ja Etelälahti 2008, 133). PISA 

2012 -tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret suoriutuivat valtaväestön 

nuoria heikommin peruskoulussa niin matematiikassa, luonnontieteissä kuin lukutaidos-

sakin. Tuloksissa ei ollut merkittävää eroa ensimmäisen ja toisen sukupolven maahan-

muuttajataustaisten nuorten välillä. Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuorista 

suuri osa ei kuitenkaan yltänyt edes matematiikan osaamisen vähimmäistasolle (Harju-

Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni, Vettenranta 2014, 101–102.)  

 

Erityisesti ensimmäisen sukupolven heikko osaaminen tuli esiin myös Opetushallituk-

sen tutkimuksessa maahanmuuttajaoppilaiden oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja 

työllistymisestä. Tutkimuksen mukaan koulussa menestyi heikoiten ensimmäisen suku-

polven maahanmuuttajat, jotka olivat lähtöisin muista kuin EU-maista. Heillä oli myös 

suurempi riski jäädä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. (Karppinen 2008, 184–

185.) Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on useammin myös koulunkäyntiin liittyviä 

vaikeuksia, kuten vaikeuksia opetuksen seuraamisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa 

sekä opettajien kanssa toimeentulemisessa. Maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla 

voidaankin havaita eräänlainen paradoksi, vaikka heillä voi olla vaikeuksia koulun-
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käynnin kanssa, heillä on kuitenkin keskimääräistä myönteisempi asenne koulua koh-

taan. (Kalalahti ym. 2017, 37, 41.)   

 

Jotta maahanmuuttajataustainen nuori voi oppia ja menestyä peruskoulussa, edellyttää 

tämä riittävää suomen kielen hallintaa (Harju-Luukkainen ym. 2014, 102). Maahan-

muuttajataustaisten nuorten oppimisvaikeuksien ajatellaan opettajien mukaan kuitenkin 

johtuvan usein puutteellisesta suomen kielen taidosta (Virta, Räsänen & Tuittu 2011, 

169–170). Siinä missä maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat riittävää suomen kie-

len taitoa peruskoulussa, tarvitaan sitä oleellisesti myös nivelvaiheessa ja toisella asteel-

la. Kielelliset tekijät korostuvatkin esimerkiksi viranomaisten näkemyksissä kysyttäessä 

maahanmuuttajataustaisten nuorten peruskoulun jälkeiseen nivelvaiheeseen vaikuttavis-

ta tekijöistä (Teräs ym. 2015, 50). Puutteellinen suomen kielen taito nähdään usein 

maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen opintoihin siirtymistä hankaloittavana 

tekijänä. Eräs keino tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten kielitaidon ja muiden 

opiskeluvalmiuksien kehittymistä voisi olla peruskoulun valmistavan opetuksen piden-

täminen. Valmistavan opetuksen tyypillinen kesto on nykyisin yksi lukuvuosi. (Teräs 

ym. 2010b, 67–68.)  

 

Oppilaiden peruskoulussa tekemät koulutusvalinnat ovat merkittävästi yhteydessä hei-

dän nivelvaiheensa kulkuun. Aiemmassa tutkimuksessa on ilmennyt, että toisen suku-

polven maahanmuuttajat ovat halukkaita jatkamaan useammin lukiokoulutukseen kuin 

ammatilliseen koulutukseen. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että erityisesti afrikkalais-

taustaiset maahanmuuttajat voivat kokea Suomen työmarkkinat syrjivinä, minkä vuoksi 

he haluavat hankkia mahdollisimman yleislaatuisen ja muuntuvan koulutuksen, josta on 

hyötyä muuallakin maailmassa. Tähän lukiokoulutus sopii paremmin kuin Suomi-

kontekstiin usein painottuva ammatillinen koulutus. Maahanmuuttajataustaiset nuoret 

saattavat ylipäätään nähdä ammatillisen koulutuksen rajoittavan heidän mahdollisuuksi-

aan enemmän kuin yleislaatuisen lukiokoulutuksen. (Kilpi-Jakonen 2011, 92–93.) Maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla on ilmennyt, että he hakevat valtaväestön nuo-

ria useammin lukioon myös silloin, kun heillä on esimerkiksi runsaita koulunkäyntivai-

keuksia tai he suhtautuvat opiskeluun välttämisorientaation (tähtää työmäärän mini-

moimiseen) mukaisesti. Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalin-

taan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa: nuorten omat asenteet, tavoiteorientaatiot, 

nuorten perhe ja perhetausta sekä sosiaalinen ympäristö. (Kalalahti ym. 2017, 36, 41–
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42.) Maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla on usein korkeat odotukset lapsensa kou-

lutuksen suhteen. He odottavat usein lapsensa jatkavan peruskoulun jälkeen lukioon, 

usein toiveissa on myös pitkälle kouluttautuminen ja esimerkiksi lääkärin, insinöörin tai 

opettajan ammatti. (Rinne & Tuittu 2011, 129–134.) 

 

2.3.2 Maahanmuuttajataustaiset nuoret nivelvaiheesta toiselle asteelle 
 

Nuorten syrjäytymisriski näyttää olevan Suomessa kasvussa. Näin on siitä huolimatta,  

että suurin osa nuorista voi hyvin. Ongelmat näyttävät kasaantuvan tietyille nuorille, 

joiden hyvinvointi heikkenee. Koulutukseen ja työhön siirtymisessä huonoimmassa 

asemassa ovat vammaiset nuoret, koulupudokkaat sekä maahanmuuttajat. Nämä ryhmät 

voivat olla myös päällekkäisiä, esimerkiksi koulupudokkaiden joukossa on vammaisia 

ja maahanmuuttajia. Eroja maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä on muun muassa 

siinä, että maahanmuuttajanuoret suorittavat peruskoulun jälkeiset tutkinnot valtaväes-

tön nuoria vanhempina. Heistä myös useampi on vain peruskoulututkinnon varassa: 24-

vuotiaana 43 prosenttia maahanmuuttajanuorista on vain perusasteen tutkinnon varassa, 

kuin valtaväestössä vastaava luku on 14 prosenttia. Lisäksi maahanmuuttajanuorista alle 

kolme kymmenestä 20–24-vuotiaasta on ylioppilas (afrikkalaistaustaisista vain yksi 

kymmenestä), kun Suomessa syntyneistä joka toinen on ylioppilas. (Järvinen & Jahnu-

kainen 2008, 143–145;  Rinne & Järvinen 2011, 90–91.)  

 

Suomessa sosiaalisen ja kulttuurisen taustan merkitys oppimistulosten kannalta on kan-

sainvälisesti verrattaessa pienempi. Kuitenkin Suomessakin koulutuksesta syrjäytymi-

sessä on nähtävissä nuorten taustan merkitys. Niiden nuorten joukossa, jotka ovat jää-

neet koulutuksen ja työn ulkopuolelle, on selkeästi enemmän maahanmuuttajia sekä 

näiden nuorten vanhemmilla on usein alhainen koulutustaso. (Rinne & Järvinen 2011, 

77–78.) Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on siirtymävaiheessa suurempi riski jäädä 

ilman toisen asteen opiskelupaikkaa, lisäksi hakematta jättäminen tai koulutuksen kes-

keyttäminen on yleisempää heidän kohdallaan (Teräs ym. 2010b, 9). Erityistä tukea 

koulutuksen siirtymävaiheessa voivat tarvita esimerkiksi sota-alueilta saapuneet nuoret 

sekä yläasteikäisinä maahantulleet nuoret (Teräs ym. 2010b, 6). Yläasteikäisinä maa-

hantulleiden nuorten opintopolun järjestäminen voi olla erityisen haastavaa, eikä ole it-

sestään selvää, mille luokalle heidät tulisi ohjata valmistavan opetuksen jälkeen (Valto-

nen & Korhonen 2013, 227–228). Maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät ole kuitenkaan 
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yksi yhtenäinen ryhmä ja myös suurin osa heistä pärjää hyvin nivelvaiheessa (Teräs ym. 

2010b, 6). 

 

Mikäli nuori ei saa koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen tai hän keskeyttää opinnot toi-

sella asteella, hän voi hakeutua perusopetuksen lisäopetukseen (”kymppiluokka”), am-

matilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) tai lukiokoulu-

tukseen valmistavaan koulutukseen (LUVA). LUVA-koulutukseen voivat hakea esi-

merkiksi maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden kielitaito ei ole vielä riittävä suoriu-

tumiseen lukio-opinnoista. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa riittävät 

kielelliset ja muut valmiudet, jotta hänen on mahdollista selvitä lukio-opinnoista. 

VALMA-koulutus tähtää puolestaan siihen, että opiskelija saavuttaa tarvittavat valmiu-

det siirtyä opiskelemaan ammatillisia opintoja. Koulutuksen järjestäjät ovat arvionsa 

mukaan pystyneet vastaamaan VALMA-koulutuksella hyvin maahanmuuttajataustaisten 

nuorten tarpeisiin. Kuitenkin ammatillisen perusopetuksen opettajista vain noin kol-

mannes arvioi, että maahanmuuttajataustaiset nuoret saavuttavat riittävät kielelliset 

valmiudet koulutuksen aikana. Puolet opettajista myös arvioi, että maahanmuuttajataus-

taiset nuoret eivät saavuta koulutuksen aikana riittäviä muita opiskeluvalmiuksia. (Anti-

kainen ym. 2015, 69–76.)  

 

Maahanmuuttajataustaiset nuoret vaikuttavat keskeyttävän opintonsa useammin perus-

koulun jälkeen kuin valtaväestön nuoret. Tämä selittyy kuitenkin pitkälti nuorten vähäi-

semmillä perheresursseilla sekä heikommalla aikaisemmalla koulumenestyksellä. Erot 

maahanmuuttajataustaisten sekä valtaväestön nuorten välillä ovat ilmeisiä ainoastaan 

kaikista heikoimmin suoriutuvien nuorten kohdalla. Vakioitaessa vanhempien työmark-

kina-asema, toisen sukupolven maahanmuuttajat lopettavat opintonsa peruskoulun jäl-

keen todennäköisemmin kuin valtaväestön nuoret silloin, kun arvosanat ovat huonot. 

Tätä voi selittää se, että suurin osa peruskoulun jälkeen opintonsa keskeyttäneistä maa-

hanmuuttajataustaisista nuorista on nuoria, jotka ovat hakeneet koulutukseen, mutta ei-

vät päässeet sisään, eivätkä he hae uudelleen. Siten ongelma ei ole siinä, että maahan-

muuttajataustaiset nuoret aktiivisesti pyrkisivät keskeyttämään koulutuksensa tai että 

heillä olisi kouluvastaisia asenteita vaan siinä, että mikäli he eivät saa opiskelupaikkaa 

ensimmäisessä yhteishaussa, heillä ei ole välttämättä resursseja tai motivaatiota yrittää 

hyödyntää muita reittejä koulutukseen pääsemiseksi. Tällaisten nuorten tukemisen tu-

lisikin olla keskiössä nivelvaihekentän toimijoilla. (Kilpi-Jakonen 2011, 92–94.)   
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3 Ohjauksesta tukea koulutuksen siirtymävaiheisiin 
 

Tässä työn kolmannessa luvussa tarkastellaan, miten peruskoulussa ja peruskoulun jäl-

keisessä nivelvaiheessa tehtävä ohjaus tukee nuoria siirtymävaiheessa. Aluksi tehdään 

selkoa ohjauksen käsitteeseen ja määritellään, minkälaisista tekijöistä muodostuu hyvä 

ohjaus oppilaitoksessa. Sen jälkeen tarkastellaan syvemmin peruskoulun oppilaanohja-

usta: oppilaanohjauksen tarkoitusta ja tehtäviä sekä peruskoulun oppilaanohjaajien te-

kemään yhteistyötä nivelvaiheen toimijakentällä. Lopuksi luodaan vielä lyhyt katsaus 

tutkielman teemaa käsittelevään aiempaan tutkimukseen.  

 

3.1 Ohjauksen merkitys ja tehtävä 
 

Ohjauksella on nyky-yhteiskunnassa tärkeä tehtävä. Sen avulla yritetään saada ihmiset 

tuntemaan kuuluvuutta yhteiskuntaan sekä autetaan heitä muokkaamaan elämäänsä ja 

toimintaansa mielekkääksi ja arvojensa mukaiseksi. Useimmiten ohjaus tapahtuu jossa-

kin koulutuksellisen tai ammatillisen instituution kontekstissa, kuten oppilaitoksissa tai 

työvoimahallinnossa, ja silloin sitä määrittävät instituution asettamat tehtävät ja roolit 

sekä instituutiossa vallitsevat tavoitteet, painotukset ja rajat. Koulutuksellisissa instituu-

tioissa ohjaustilanteeseen liittyy myös vallan ulottuvuus: ohjaajalla ja ohjattavalla on ti-

lanteessa epätasainen määrä valtaa ja tietotaitoa. Keskeistä hyvän ohjauksen kannalta 

on, että valta- ja vaikuttamissuhteet ja niiden olemassaolo on tunnustettu ja eritelty. Oh-

jaustilanteeseen osallistuvilla on aina myös erilaisia tavoitteita ja päämääriä. Päämääri-

en ja ohjauksen tavoitteiden nimeäminen ja yhteen sovittaminen on oleellinen osa hyvää 

ohjausta. (Vehviläinen 2014, 16–20.)   

 

Ohjauksen lähikäsiteisiin kuuluu esimerkiksi neuvonta, mutta ohjauksessa lähestymis-

tapa yksilön elämäntilanteeseen on syvempi ja kokonaisvaltaisempi siinä missä neuvon-

ta tähtää löytämään konkreettisia ratkaisuja yksilön mieltä askarruttaviin kysymyksiin 

(Puukari & Korhonen 2013, 15–16). Opetushallituksen (2011, 30) Monikulttuurinen oh-

jaus -julkaisussa ohjaus määritellään yhtäältä ammatillisen keskustelun muodoksi, joka 

tukee ihmisen ura- ja elämänsuunnittelua, sekä toisaalta erilaisiksi toimiksi, joita hyö-

dyntämällä yksilö voi muun muassa hahmottaa valmiuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksi-

aan tehdä koulutuksellisia ja ammatillisia päätöksiä. Sanna Vehviläisen (2014, 12) mää-

rittely ohjauksesta korostaa ohjausta yhteistoimintana, joka kohdistuu erilaisiin proses-
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seihin, kuten ohjattavan oppimis- tai ongelmanratkaisuprosessien edistämiseen sekä oh-

jattavan toimijuuden vahvistamiseen. Ohjausprosessit voivat olla pitkäkestoisia kasvu- 

ja oppimisprosesseja tai sitten ohjausta voidaan tarvita esimerkiksi koulutuksen siirty-

mävaiheisiin liittyvien valintatilanteiden ja kehitys- ja kasvuprosessien tukena. (Vehvi-

läinen 2014, 12.) Eri yhteyksissä on korostettu ohjauksen merkitystä yksilön onnistu-

neiden siirtymävaiheiden kannalta, jotta siirtymät kouluaseelta toiselle tai siirtyminen 

koulutuksesta työelämään sujuisi katkotta ja toivotulla tavalla. Esimerkiksi OECD:n 

julkaisussa korostetaan ohjausta ja tiedon antoa eräänä toimivien siirtymäjärjestelmien 

ydinpiirteenä kohti sujuvia siirtymiä (OECD 2000).  

 

Opetushallituksen julkaisemissa Hyvän ohjauksen kriteereissä ohjauksen määritellään 

koulukontekstissa keskittyvän nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Oh-

jaus on vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa, johon koko kouluyhteisön tulisi 

jatkuvasti osallistua. Ohjauksen tarkoituksena on, että oppilaan itsetuntemus lisääntyisi, 

jotta hän tunnistaisi omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Ohjauksen myötä oppi-

laan ammatillisen identiteetin sekä ura- ja elämänsuunnittelutaitojensa tulisi kehittyä ja 

lisäksi ohjauksen tulisi antaa valmiuksia oppilaan tuleviin siirtymiin jatko-opintoihin ja 

työelämään. Ohjaustilanteessa oppilaan yksilöllisyyttä tulisi kunnioittaa ja hänellä tulisi 

antaa riittävää ja laadukasta ohjausta. Oppilaan puolestaan tulisi olla ohjaustilanteessa 

aktiivinen ja osallistuva sekä arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. (Opetushalli-

tus 2014a, 5.) 

 

Hyvän ohjauksen kriteereissä esitetään 12 teemaa, joiden kautta kuvataan hyvä ohjaus 

niin peruskoulussa kuin lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Kriteerit ovat suositus, 

joiden tarkoituksena on kehittää ohjauksen laatua ja monipuolista tarjontaa. Kriteerit 

tarjoavat myös työkalun päättäjille sekä koulutuksen järjestäjille, jotta he voivat tarkas-

tella paikallista ohjausta kriittisesti sekä tunnistaa ja parantaa kehittämistä vaativia oh-

jauksen teema-alueita. (Opetushallitus 2014a, 3.) Yksi kriteereistä koskee koulutuksen 

nivelvaiheita. Nivelvaiheisiin liittyen tärkeinä asioina, joita ohjauksessa tulee toteuttaa, 

mainitaan muun muassa: nivelvaiheyhteistyö, tutustumismahdollisuudet toisen asteen 

koulutuksiin sekä jälkiohjaus. Oma kriteerinsä on esimerkiksi myös sille, kuinka ohja-

uksen tulisi olla oppilaan koulutus- ja uravalintoja koskevien päätösten tukena sekä 

kuinka ohjauksen tulisi kehittää oppilaan työelämätaitoja ja tutustuttaa häntä työelä-
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mään. Lisäksi kriteereissä korostuu myös yhteistyön tärkeys, yhteistyö sekä kodin ja 

koulun välillä että oppilaitosten ja muiden verkostojen kanssa. (Opetushallitus 2014a.)  

 

3.2 Peruskoulun oppilaanohjaus: tukea oman koulutuspolun 
löytämiseen 

 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi niitä säädöksiä ja suosituksia, joihin peruskoulun op-

pilaanohjaus pohjaa. Lisäksi käydään läpi oppilaanohjauksen tavoitteita ja tehtäviä. Sen 

jälkeen syvennytään oppilaanohjaajien tekemään siirtymävaiheen yhteistyöhön, jota 

tehdään niin oppilaiden vanhempien kuin koulun sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa. 

 

3.2.1 Peruskoulun oppilaanohjauksen tarkoitus ja tehtävät 
 

Oppilaanohjauksella tarkoitetaan perusopetuksen aikana oppilaiden saamaa henkilökoh-

taista, pienryhmä- ja luokkamuotoista ohjausta (Opetushallitus 2011, 30). Perusopetuk-

sen oppilaanohjaus pohjaa valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, jota täydentävät 

kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja mahdollisesti myös ohjaussuunnitelmat 

(Valtonen & Korhonen 2013, 226–227). Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den mukaan koulujen ohjaussuunnitelmissa kuvataan oppilaanohjauksen järjestäminen, 

toimintatavat ja vastuut sekä esimerkiksi yhteistyö kodin ja koulun välillä ja työelä-

mäyhteistyö (Opetushallitus 2014b, 12–13, 442). Valtioneuvoston asetuksen mukaan 

yläkoulun vuosiluokilla oppilaanohjauksen vähimmäismäärä on yhteensä kaksi vuosi-

viikkotuntia (A 422/2012). Lisäksi ohjattavien määrästä annetun suosituksen mukaan 

yhdellä päätoimisella oppilaanohjaajalla pitäisi olla ohjattavia oppilaita enintään 250 

(SiVM 3/1998, 93; Huhtala & Lilja 2008, 8). Aiemman tutkimuksen perusteella oppi-

laanohjauksen saatavuudessa on kuitenkin ollut puutteita, eivätkä kaikki oppilaat saa 

tarpeeksi tukea opintoihinsa (Numminen ym. 2002, 21–22). 

 

Oppilaanohjauksen taustalla vaikuttavat erilaiset teoreettiset suuntaukset, joista nykyään 

vallitsevina ovat niin sanotut holistiset eli kokonaisvaltaiset teoriat ja konstruktivistiset 

teoriat. Vance Peavyn sosiodynaamisen ohjausteoria on esimerkki konstruktivistisesta 

teoriasta. Teorian mukaan ohjaaminen tapahtuu tasa-arvoisessa yhteistyösuhteessa oh-

jaajan ja ohjattavan kohtaamisessa ja ohjattavaa tuetaan konstruoimaan merkityksellisiä 
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suunnitelmia, jotta hänen mahdollisuutensa laajenisivat tai tilanteensa paranisi. (Korho-

nen & Nieminen 2010, 7; Vehviläinen 2014, 38.) Oppilaanohjaajan työtä ohjaavat lisäk-

si eettiset periaatteet, joita ovat esimerkiksi: itsemääräämisoikeus, luottamuksellisuus, 

riippumattomuus ja oman ammattitaidon kehittäminen (Valtonen & Korhonen 2013, 

226). 

 

Oppilaanohjauksen voidaan nähdä olevan syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa, sillä oh-

jauksen avulla voidaan ehkäistä opintoihin liittyviä ongelmia (Opetushallitus 2011, 12; 

Numminen ym. 2002, 30–31). Peruskoulun oppilaanohjaaja toimii oppilaiden kasvun ja 

kehityksen tukena, jotta oppilaat pystyisivät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuo-

rovaikutustaitojaan sekä tekemään omiin lähtökohtiinsa perustuvia arkielämää sekä 

koulutusta ja uravalintoja koskevia päätöksiä. Pyrkimyksenä on, että oppilaiden toimi-

juus ja oma-aloitteisuus päätösten tekijänä vahvistuu. Oppilaanohjauksen myötä on tar-

koitus, että nuoret oppisivat hyödyntämään erilaisia neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä 

saisivat tietoa peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista. Oppilaanohjauksella pyri-

tään kehittämään oppilaiden valmiuksia pärjätä muuttuvissa elämäntilanteissa, kuten 

opintojen siirtymävaiheissa. Lisäksi oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea oppilaita 

perusopetuksen loppuun suorittamisessa sekä siirtymisessä jatko-opintoihin. On tärkeää, 

että ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän jatkumon, jossa op-

pilaitoksen toimijat tekevät yhteistyötä. (Opetushallitus 2014b, 442.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetään tavoitteet yläkoulun vuosi-

luokkien oppilaanohjaukselle. Näissä tavoitteissa on kahdeksan kohtaa, joita ovat esi-

merkiksi: osallisuus ja aktiivinen toiminta, oppimaan oppimisen taidot sekä elinikäinen 

oppiminen. Yksi tavoite on oppilaan itsetuntemuksen lisääntyminen, jotta oppilaan kyky 

tunnistaa omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä kyky mukauttaa omaa toimin-

taansa kehittyisivät. Eräs ohjauksen tavoite on myös se, että oppilaat oppisivat koulutus- 

ja työelämätiedon hyödyntämistä omassa urasuunnittelussaan. Tähän tavoitteeseen si-

sältyy se, että ohjauksen tulisi antaa oppilaille ja huoltajille riittävästi tietoa Suomen 

koulutusjärjestelmästä ja sen mahdollisuuksista. (Opetuhallitus 2014b, 443.) Oppilaiden 

urasuunnittelutaitoja mitattiin vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa, kun osallistuvat maat 

saivat osallistua tähän valinnaiseen tutkimusteemaan (ks. Välijärvi & Kupari 2015). 

Urasuunnitteluteeman mukanaolo PISA-tutkimuksessa korostaa osaltaan kyseisten tai-
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tojen tärkeyttä, ja siten peruskoulun oppilaanohjauksen merkitystä, koska oppilaanoh-

jaajat ovat peruskouluissa yleensä nuorten urasuunnittelutaitojen opettajia. 

 

Oppilaanohjaajien työn tärkeimpiä osa-alueita onkin tukea oppilaita koulutus- ja amma-

tinvalinnoissa ja ylipäätään oman koulutuspolun löytämisessä (Vehviläinen 2014, 16; 

Opetushallitus 2011, 12). Oppilaanohjaaja kartoittaa oppilaan kanssa tämän kiinnostuk-

sen kohteita ja edellytyksiä ja sitä kautta käydään läpi soveltuvia opiskeluvaihtoehtoja. 

Tämä korostuu mitä lähemmäs nivelvaihetta ja koulutusvalintojen tekemistä tullaan. 

(Huhtala & Lilja 2008, 8.) Oppilaanohjaajan tulee huomioida oppilaan yksilölliset tar-

peet ja mahdollinen tuen tarve. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan jatko-opintoihin liit-

tyvä suunnittelu on hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja suunnittelu 

tulisi tehdä yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja mahdollisesti vastaanottavan oppilaitok-

sen kanssa. (Opetushallitus 2014b, 445.)  

 

3.2.2 Yhteistyöllä luodaan pohja onnistuneelle koulutussiirtymälle  
 

Oppilaanohjaajien työn eräs keskeinen osa-alue on yhteistyö oppilaan vanhempien 

kanssa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö edistää oppilaan jatkokoulutusvalintojen te-

kemistä sekä ongelmatilanteiden ratkaisemista. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä voi-

daan pitää asianomaisten yhteisenä velvollisuutena, ja se on erityisen oleellista nuorten 

kasvun tukemisen kannalta. Eräs keskeinen tapa edistää ja ylläpitää yhteistyötä ovat yh-

teiset tapaamiset ja vanhempainillat. (Huhtala & Lilja 2008, 46–47, 79.)  

 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhempien kohdalla voi korostua tarve saada tie-

toa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, koulutusaloista ja eri ammateista pätevyysvaa-

timuksineen (Opetushallitus 2011, 9). Esimerkiksi lukio-opiskelun vaatimukset tai se, 

että Suomessa voi opiskella myös ammatillisella puolella korkeakoulutuksen voi olla 

maahanmuuttajavanhemmille uuta tietoa (Teräs ym. 2010b, 45). Jos maahanmuuttaja-

taustaisten nuorten vanhempien tietämys koulutusasioista on kovin vähäistä, on oleellis-

ta, että oppilaanohjaajalla ja vanhemmilla on riittävästi yhteistä aikaa keskustella ja 

käydä läpi näitä aiheita. Vanhempien mukaan ottaminen ja mukanaolo nuorten pohties-

sa heidän tulevaisuuttaan sekä koulutus- ja ammatinvalintojaan on tärkeää. (Opetushal-

litus 2011, 8–9.) Vanhemmilla ja nuorilla saattaa kuitenkin olla erilainen näkemys siitä, 

mikä olisi nuorelle paras koulutusvalinta ja -ala peruskoulun jälkeen. Maahanmuuttaja-
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vanhemmat haluavat usein lapsensa hakeutuvan lukioon ja jatkavan siitä korkeakou-

luun. (Teräs ym. 2010b, 45.) Maahanmuuttajavanhemmat ja suku saattavat kuitenkin 

luoda nuorelle paineita toiveillaan ja odotuksillaan, joita he kohdistavat hänen koulutus- 

ja ammatinvalintoihinsa (Valtonen & Korhonen 2013, 231). 

 

Kodin ja koulun toimiva ja toista tahoa kunnioittava yhteistyö luo pohjan nuoren opin-

tojen tukemiselle (Opetushallitus 2011, 8). Tähän yhteistyöhön voi liittyä kuitenkin toi-

sinaan omat haasteensa. Haasteena yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten nuorten 

vanhempien kanssa voi olla esimerkiksi yhteydenpito kodin ja koulun välillä, mikäli 

vanhempien kielitaito on hyvin heikko ja he eivät pysty esimerkiksi käyttämään wilma-

järjestelmää. Mikäli vanhempien kielitaito on hyvin heikko, myös osallistuminen ta-

paamisiin ja vanhempainiltoihin voi olla maahanmuuttajavanhemmille haasteellista. 

(Teräs ym. 2010b, 47.) Kielihaasteiden ylittämisessä voidaan käyttää kuitenkin apuna 

tulkkeja (Valtonen & Korhonen 2013, 234). Maahanmuuttajavanhemmille voi olla haas-

teellista pysyä tietoisena lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista myös silloin, mikäli 

koko perhe on vastikään muuttanut Suomeen. Tällaisessa tilanteessa saattaa tapahtua 

eritahtinen kotoutuminen, kun vanhempien kielitaito on usein puutteellinen ja uudenlai-

sesta arkielämästä huolehtiminen sekä oma kielen oppiminen vie paljon vanhempien ai-

kaa ja voimavaroja. Kun taas nuori oppii usein nopeammin uutta kieltä ja toimimaan 

uudessa ympäristössä, näin nuoresta voi tulla vanhemmille tärkein tiedon lähde. Toiset 

nuorista saattavat käyttää vanhempien tietämättömyyttä hyväkseen, eivätkä esimerkiksi 

koulusta tulevat viestit näin aina välttämättä tavoita vanhempia. (Teräs ym. 2010b, 45.)  

 

Kodin kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi oppilaanohjaaja tekee yhteistyötä merkittävästi 

myös koulun sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ohjauksellinen yhteistyö 

onkin erityisen tärkeää nuorten nivelvaiheen sujuvuuden kannalta (Opetushallitus 

2014b, 445). Esimerkiksi peruskoulun ja toisen asteen välinen yhteistyö nivelvaiheessa 

on hyvin tärkeää, kuitenkin oppilaitosten välisessä yhteydenpidossa ja tiedonsiirrossa 

voi olla puutteita ja katkoksia (Huhtala & Lilja 2008, 81). Tiedonsiirtokäytännöt eivät 

ole vielä vakiintuneet ja ne vaihtelevat oppilaitoksittain, lisäksi tietosuojan rajoitteet 

saattavat estää tiedonsiirtoa oppilaitosten välillä. Opettajille voi olla epäselvää, mitä tie-

toja voi siirtää ja miten tämä tehdään. Toisaalta hidasteita tiedonsiirtoon voi tuoda se, 

että tiedonsiirtoon oppilaitosten välillä tarvitaan aina oppilaan ja huoltajan lupa. Oma 

haasteensa tiedonsiirrossa on myös se, että opiskelija ei välttämättä aina toimita tiedon-
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siirtokaavaketta uuteen oppilaitokseen. (Antikainen, Paavola, Salonen & Wiman 2015, 

76–77.) 

 

Keskeistä nivelvaiheessa on yhteistyö eri toimijoiden kesken. Oppilaitoksien tulisi tehdä 

yhteistyötä niin keskenään kuin muidenkin nuorten ohjauspalveluiden kanssa (Opetus-

ministeriö 2005, 77). Tämä ei kuitenkaan aina toteudu ja eräänä siirtymävaiheen keskei-

senä ongelmana on pidetty sitä, että peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten lisäksi 

ohjausta ja nivelvaihetyötä tehdään myös muualla, kuten työvoimahallinnossa, työpa-

joissa ja erilaisissa hankkeissa. Tämä ohjaustyön ja palveluverkoston hajanaisuus koros-

tuu varsinkin peruskoulun päättäneiden, mutta vailla jatkokoulutuspaikkaa olevien nuor-

ten kohdalla. (Vehviläinen 2006, 32; ks. myös Opetusministeriö 2005, 69.) Nuoret jotka 

ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella, saavat tukea ja ohjausta myös kun-

nan etsivästä nuorisotyöstä. Perusopetuksen järjestäjän tulee luovuttaa etsivään nuoriso-

työhön tietoja nuoresta, joka ei ole päässyt peruskoulun jälkeen mihinkään koulutuk-

seen. Myös toisen asteen oppilaitoksien tulee luovuttaa tiedot etsivään nuorisotyöhön 

nuoresta, joka keskeyttää toisen asteen opinnot. Tietojen luovutusta varten tarvitaan kui-

tenkin nuoren suostumus. (Antikainen ym. 2015, 76; L 2016/1285.) Peruskoulun jälkei-

sen ohjauskentän hajanaisuus ja moninaisuus voi osaltaan vaikuttaa myös siihen, että 

vaikka peruskoulun oppilaanohjaajan ohjausvastuu loppuu peruskoulun päättövaihee-

seen, saattavat nuoret tukeutua peruskoulun oppilaanohjaajaan vielä myöhemminkin 

(Valtonen & Korhonen 2013, 232–233).  

 

3.3 Oppilaanohjaajien näkemykset tutkimuksen kohteena 
 

Oppilaanohjaajien näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymistä 

ei olla Suomessa juurikaan aiemmin tutkittu. Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulu-

tussiirtymiä on kuitenkin tutkittu aiemmin jonkin verran. Koulutussiirtymätutkimus on 

keskittynyt yhtäältä maahanmuuttajataustaisten nuorten näkökulmaan. Nuoria tutkitta-

essa kiinnostus on saattanut kohdistua esimerkiksi heidän toisen asteen koulutusvalin-

toihinsa ja niiden taustalla oleviin tekijöihin. Esimerkiksi Tuuli Kurki (2008) tutki maa-

hanmuuttajataustaisten tyttöjen peruskoulun jälkeisiä koulutusvalintoja ja koulutussiir-

tymää. Mira Kalalahti ja kollegat (2017) tarkastelivat puolestaan maahanmuuttajataus-

taisten nuorten toisen asteen koulutusvalintoja ja koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöi-
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tä. Heidän tutkimuksessaan kiinnostus kohdistui siihen, minkälainen yhteys on nuorten 

perhetaustalla, asenteilla ja orientaatioilla heidän toisen asteen koulutusvalintoihinsa. 

(Kalalahti ym. 2017.)  

 

Peruskoulun ja toisen asteen välistä siirtymää on tutkittu toisaalta jonkin verran myös 

asiantuntijoiden ja viranomaisten näkökulmasta. Marianne Teräs, Johanna Lasonen ja 

Carine Cools (2015) ovat tutkineet maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutussiirtymää 

sekä viranomaisten että nuorten näkökulmasta. Kyseisessä tutkimuksessa on viran-

omaisten joukossa mukana myös muutamia oppilaanohjaajia peruskoulusta ja toiselta 

asteelta. Tutkijat keräsivät aineiston viranomaisten laadullisella kyselyllä sekä haastatte-

luilla. Kyselyyn osallistui 20 viranomaista ja yhdeksää heistä myös haastateltiin. Viran-

omaiset toimivat peruskoulussa ja toisella asteella opettajina, oppilaanohjaajina sekä 

työpajakoulutuksessa ohjaajina ja opetushallinnossa virkamiehinä. Lisäksi Johanna Ho-

lopainen, Mira Kalalahti ja Janne Varjo (2017) tutkivat maahanmuuttajataustaisia nuo-

ria toiselle asteelle ohjaavien ja hallinnoivien asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisesta 

siirtymäjärjestelmästä. Tähän tutkimukseen sisältyi myös muutama oppilaanohjaaja, sil-

lä haastatellut kymmenen asiantuntijaa olivat rehtoreita ja opinto-ohjaajia peruskoulus-

ta, lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta sekä opetushallinnon virkamiehiä. (Holopai-

nen ym. 2017.) 

  

Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuskysymyksistä on julkaistu 2000-luvulla 

myös jonkin verran erilaisia selvityksiä muun muassa Opetushallituksen ja Opetusmi-

nisteriön toimesta. Osassa niistä on ollut tarkastelussa maahanmuuttajataustaisten  nuor-

ten nivelvaihe peruskoulun jälkeen. Tällainen oli esimerkiksi Marianne Teräksen ja kol-

legoiden (2010b) tutkimus muunkielisten nuorten siirtymävaiheesta peruskoulusta toi-

selle asteelle. He tekivät selvityksen Helsingin kaupungin maahanmuutto-osaston tila-

uksesta. Selvityksessä kuvattiin muunkielisille nuorille Helsingissä tarjolla olevia palve-

luita peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa. Selvityksessä koottiin myös nuorten kans-

sa työskentelevien eri alojen toimijoiden sekä muunkielisten nuorten ja heidän vanhem-

piensa ajatuksia siirtymävaiheen palvelujen toimivuudesta. Selvityksessä muunkieliset 

nuoret pohtivat myös opinto-ohjaajien merkitystä siirtymävaiheessa. (Teräs ym. 2010b.) 

 

Lisäksi on julkaistu myös eräänlaisia kokoavia selvityksiä, joissa on tarkasteltu erilaisia 

teemoja liittyen esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten nuorten nivelvaiheeseen, toisen 
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asteen koulutusvalintoihin sekä siirtymävaiheen tukeen ja ohjaukseen, kuten oppi-

laanohjaukseen. Tällaisia julkaisuja ovat esimerkiksi Opetushallituksen tutkimus vuo-

delta 2008, jossa tarkasteltiin maahanmuuttajaoppilaiden oppimistuloksia, koulutusva-

lintoja ja työllistymistä. Raportissa tarkasteltiin maahanmuuttajaoppilaiden koulutusta 

laaja-alaisesti peruskoulusta aina työelämään asti. Tarkastelun kohteena oli muun muas-

sa toisen asteen koulutusvalinnat sekä toisen asteen opintoihin pääseminen ja niiden lä-

päisy. Tutkimuksessa käsiteltiin myös perusopetuksen oppimisen tukea ja siirtymävai-

heen tukea, johon sisältyi myös oppilaanohjaus. (Kuusela ym. 2008.) Lisäksi Kansalli-

sen koulutuksen arviointikeskuksen toimesta julkaistiin vuonna 2015 arviointi, joka 

keskittyi maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen saavutettavuuden ja opis-

kelun aikaisen tuen arviointiin. Arvioinnissa tarkasteltiin muun muassa maahanmuutta-

jataustaisten oppijoiden kielen oppimisen ja koulutusten haku- ja nivelvaiheiden tukea 

ja siinä sivuttiin myös maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeita opinto-

ohjuspalveluihin liittyen. (Pirinen 2015.) 

 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten peruskoulussa alkavasta siirtymävaiheesta on siis 

olemassa aiempaa tutkimusta. Kuitenkin sellainen tutkimus, jossa olisi keskiössä perus-

koulun oppilaanohjaajat ja heidän näkemyksensä maahanmuuttajataustaisten nuorten 

koulutussiirtymästä, on erittäin vähäistä. Tätä taustaa vasten asettuu tämä tutkielma: 

tuomaan esiin oppilaanohjaajien näkökulmaa ja lisäämään tietoa aihepiiristä. Seuraa-

vaksi syvennytään tarkastelemaan tutkielman tarkoitusta ja tutkimuskysymyksiä.  
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4 Tutkielman tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää ja kuvata, miten maahanmuuttajataustais-

ten nuorten jo peruskoulussa alkava koulutussiirtymä näyttäytyy peruskoulun oppi-

laanohjaajien näkökulmasta. Kuten edellä esitettiin, maahanmuuttajataustaisten nuorten 

kohdalla on yleisempää, että heidän koulutuksensa jää peruskouluasteeseen, lisäksi heil-

lä on suurempi riski päätyä koulutuksen ulkopuolelle. Halusin tutkia erityisesti maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymää juuri tämän korostuneen siirtymävai-

heen riskin vuoksi. Eräs keino tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirty-

miä on ohjauksen kautta. Peruskouluissa oppilaanohjaajat ovat läsnä nuorten pohtiessa 

peruskoulun jälkeisiä koulutus- ja ammatinvalintojaan. He tukevat nuoria tässä merkit-

tävässä siirtymävaiheessa ja yrittävät ohjata nuoria kohti kullekin soveltuvaa jatkokou-

lutuspolkua. Oppilaanohjaajia voidaan siten pitää keskeisinä peruskoulussa alkavan siir-

tymävaiheen asiantuntijoina. Tästä syntyi kiinnostukseni tutkia juuri oppilaanohjaajien 

näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten peruskoulussa alkavasta koulutussiir-

tymästä. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1) Miten maahanmuuttajataustaisten nuorten jo peruskoulussa alkava koulutussiirtymä 

näyttäytyy oppilaanohjaajien näkökulmasta?  

 

2) Miten oppilaanohjaajat kokevat pystyvänsä ohjaamaan ja tukemaan maahanmuuttaja-

taustaisia nuoria siirtymävaiheessa?  

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kiinnostus kohdistuu siihen, miten maahanmuut-

tajataustaiset nuoret pärjäävät oppilaanohjaajien mukaan peruskoulussa ja nivelvaihees-

sa peruskoulun jälkeen. Mitä tekijöitä peruskoulussa ja nivelvaiheessa on oppilaanoh-

jaajien mukaan tunnistettavissa sellaisina, jotka edistävät tai estävät nuorten siirtymä-

vaiheen sujuvuutta ja katkotonta etenemistä koulutuksesta toiseen. Huomio kohdistuu 

myös erilaisiin koulutusjärjestelmän piirteisiin sekä rakenteellisiin tekijöihin. Toiseen 

tutkimuskysymykseen liittyen pyritään selvittämään, mitä maahanmuuttajataustaisten 

nuorten ohjaaminen oppilaanohjaajien mukaan edellyttää. Minkälaiseksi muodostuu 

oppilaanohjaajien rooli nuorten siirtymävaiheen tukijoina? Entä minkälaisiksi oppi-

laanohjaajat kokevat mahdollisuutensa toteuttaa työtään nuorten siirtymien tukijoina? 
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5 Tutkielman toteutus 
 

Vastauksen löytämiseksi kuvattuihin tutkimuskysymyksiin haastattelin kymmentä pe-

ruskoulun yläkoulujen oppilaanohjaajaa, joilla oli kokemusta maahanmuuttajataustais-

ten oppilaiden ohjaamisesta. Haastatteluiden suorittamisen ja haastatteluaineistojen 

valmistumisen jälkeen toteutin aineiston analyysin aineistolähtöisellä sisällönanalyysil-

lä. Tutkielman toteutukseen syvennytään tässä luvussa tarkemmin.  

 

5.1 Haastateltavien valinta ja haastatteluiden toteutus 
 

Tutkielman kohdejoukko muodostui pääkaupunkiseudun – Helsinki, Espoo ja Vantaa – 

yläkoulujen oppilaanohjaajista. Näistä kolmesta eri kunnasta oppilaanohjaajia oli tut-

kielmassa mukana siten, että Helsingistä oli neljä, Espoosta kaksi ja Vantaalta neljä. 

Tutkielmaan osallistui siis kaikkiaan kymmenen oppilaanohjaajaa eri yläkouluista.  

Kaksi oppilaanohjaajista olivat kouluista, jotka ovat mukana Transit-

tutkimushankkeessa. Kahdeksan muuta yläkoulua valitsin käyttäen apuna Helsingin Sa-

nomien erään verkkoartikkelin hakutoimintoa, jonka avulla pystyi tarkastelemaan pää-

kaupunkiseudun eri alueiden vieraskielisten osuutta. Artikkeli käsitteli maahanmuuton 

keskittymistä pääkaupunkiseudulla tietyille asuinalueille (Hänninen 2014). Artikkelin 

hakutoiminnon avulla etsin pääkaupunkiseudun alueita, joilla vieraskielisten osuus oli 

noin 20 prosenttia tai sen yli. Tämän jälkeen etsin internetistä tietoa alueiden yläkou-

luista ja koulujen oppilaanohjaajista. Lopulta valitsin 13 eri yläkoulun oppilaanohjaajaa, 

joita päätin lähestyä, jotta saisin sovittua haastattelun yhteensä kymmenen oppilaanoh-

jaajan kanssa.  

 

Lähestyin valittuja oppilaanohjaajia maaliskuussa 2015 aluksi haastattelupyyntökirjeen 

(liite 1) muodossa, jotta he saisivat alustavan kuvan tutkielman tarkoituksesta. Haastat-

telupyyntökirjeessä kerrottiin, että otan puhelimitse yhteyttä haastateltaviin lähiviikkoi-

na. Toteutin yhteydenotot maalis-huhtikuussa 2015, jolloin tiedustelin oppilaanohjaajien 

halukkuutta osallistua tutkimukseen sekä kerroin tutkimuksen tarkoituksesta sekä muun 

muassa tutkimuksen luottamuksellisuudesta. Kolmestatoista kontaktoidusta oppilaanoh-

jaajasta kymmenen suostui haastattelupyyntöön, kahteen en saanut lainkaan yhteyttä ja 

yksi kieltäytyi. Suoritin oppilaanohjaajien haastattelut huhti- ja toukokuussa 2015. En-

nen haastattelutilanteita lähetin oppilaanohjaajille etukäteen tutustuttavaksi haastattelu-
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rungon (liite 2), jota he saivat pitää esillä myös haastatteluiden ajan. Suoritin haastatte-

lut oppilaanohjaajien työpaikoilla yläkoulujen tiloissa. Haastatteluiden kesto vaihteli 

37–80 minuutin väliltä, tyypillisin kesto oli noin 45 minuuttia.  

 

Oppilaanohjaajien ohjauskokemus haastatteluhetkellä kyseisissä peruskouluissa vaihteli 

noin vuoden ja kahdeksan vuoden välillä. Suurin osa oppilaanohjaajista oli työskennel-

lyt oppilaitoksessaan yli vuoden mutta alle viisi vuotta. Oppilaanohjaajien kohdejoukko 

oli valittu tutkielmaan mukaan valitsemalla oppilaanohjaajia, jotka työskentelivät kou-

luissa, joissa oli paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Toimin näin, jotta oppi-

laanohjaajilla olisi kokemusta maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaamisesta ja hei-

dän kanssaan työskentelystä. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä vaihteli kou-

luissa oppilaanohjaajien kertoman mukaan noin 10-30 prosentin välillä, yleisimmin op-

pilaanohjaajat arvioivat kouluissa olevan maahanmuuttajataustaisia oppilaita yli 20 pro-

senttia. Valikoin siis tutkielmaan kouluja, joissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

osuus oli keskimääräistä suurempi.  

 

Ennen haastatteluita oppilaanohjaajat allekirjoittivat suostumuslomakkeen tutkimukseen 

osallistumisesta (liite 3). Lomaketta oli kaksi kappaletta, joista toinen jäi haastateltaval-

le ja toinen minulle. Nauhoitin haastattelut käyttäen iPhonen nauhoitustoimintoa. Lisäk-

si tein haastatteluiden aikana muistiinpanoja myös käsin. Minulla oli haastattelutilan-

teissa mukanani oma laajempi haastattelurunko, josta seurasin, että eri teemojen oleelli-

simmat aiheet tulivat käsiteltyä. Haastatteluissa oli kolme pääteemaa. Näistä ensimmäi-

nen koski maahanmuuttajataustaisia nuoria kouluympäristössä. Teemaan liittyen halut-

tiin selvittää muun muassa, minkälaisista kieli- ja kulttuuriryhmistä koulun nuoret tule-

vat sekä miten maahanmuuttajataustaiset nuoret suoriutuvat peruskoulussa. Toinen pää-

teema koski oppilaanohjausta, johon sisältyi esimerkiksi oppilaanohjaajien työ maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten kanssa sekä yhteistyö nuorten vanhempien kanssa. 

Kolmas pääteema keskittyi peruskoulun jälkeiseen nivelvaiheeseen. Teema käsitti aihei-

ta kuten, maahanmuuttajataustaisten nuorten suoriutuminen nivelvaiheessa sekä yhteis-

kunnallisten tekijöiden merkitys nuorten nivelvaiheelle. Haastatteluiden jälkeen kirjoitin 

välittömästi ylös päällimmäiset ajatukseni haastatteluiden sisällöstä ja sujuvuudesta. 

Valmis pro gradu -tutkielma lähetettiin haastatelluille oppilaanohjaajille luettavaksi 

työn valmistuttua, koska niin oli heidän kanssaan sovittu haastattelutilanteessa. Haastat-
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teluaineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2015 ja pro gradu -tutkielma valmistui tästä 

kolmen vuoden kuluttua toukokuussa 2018. 

 

Haastattelut ovat luonteeltaan joustava tapa kerätä tietoa tutkimusaiheesta, sillä haastat-

teluissa on mahdollista toistaa asioita tai oikaista väärinymmärryksiä. Haastatteluissa 

pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 73.) Tässä tutkielmassa haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastatte-

luita, jolloin kaikkien haastateltavien kanssa käytiin läpi samat pääaiheet, mutta kysy-

mysten järjestys ja muoto vaihtelivat (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11). Teemahaastatte-

luissa tarkoituksena on löytää merkityksellisiä näkökulmia tutkimusaiheen määrittämiin 

tutkimusongelmiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Haastattelutilanteissa vuorovaikutus 

oppilaanohjaajien kanssa sujui hyvin, he keskustelivat ja kertoivat avoimesti näkemyk-

sistään tutkimusaiheesta. Oppilaanohjaajien haastatteluita voidaan pitää asiantuntija-

haastatteluina. Asiantuntijoilla on tietoa ja osaamista jostakin aihealueesta, josta maalli-

kolla ei ole. Asiantuntijuus voi perustua esimerkiksi institutionaaliseen asemaan tai 

ammattiin. Asiantuntijuus määrittyy työssä ja vuorovaikutuksessa, se ei ole niinkään 

pysyvä ominaisuus. Asiantuntijahaastattelussa tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tut-

kittavasta aiheesta haastateltavan erityistietämyksen pohjalta. (Alastalo, Åkerman & 

Vaittinen 2017, 181–187.)  

 

5.2 Aineiston analyysi aineistolähtöisen sisällönanalyysin kei-
noin 

 
Analyysini noudatteli Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2009, 109) kuvaamaa aineis-

tolähtöistä sisällönanalyysia. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa analyysi etenee ai-

neiston ehdoilla. Karkeasti kuvaten aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee siten, että 

aluksi aineisto pelkistetään, minkä jälkeen se ryhmitellään ja lopuksi abstrahoidaan eli 

luodaan teoreettiset käsitteet. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–109.)  Ennen analyysia on 

tärkeä olla tietoinen, mitä aineistosta haetaan, mistä tutkimuksessa siis ollaan kiinnostu-

neita. Sen jälkeen aineistosta etsitään tutkimustehtävään liittyviä lauseita, jotka pelkiste-

tään yksittäisiksi ilmaisuiksi ja nämä ilmaisut ryhmitellään samaan kategoriaan sopivien 

ilmaisujen joukoksi, josta muodostuu analyysin alaluokat. Luokille annetaan sisältöä 

kuvaava nimi. Luokkien muodostaminen on tärkeä vaihe analyysia, sillä tutkijan tulkin-

ta ohjaa luokkien muodostamista ja sitä, mitä ilmaisuja hän sisällyttää mihinkin luok-
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kaan. Analyysissa edetään yhdistämällä samaan aiheeseen liittyviä alaluokkia toisiinsa 

ja muodostamalla niitä kuvaava yläluokka, joka nimetään sisältöä kuvaavasti. Yläluok-

kia yhdistämällä luodaan pääluokat sekä lopulta pääluokkia ryhmittelemällä luodaan 

yhdistävä luokka, joka yhdistää kaikkia sen alla olevia luokkia. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 101, 108–110.) 

 

Analyysini alkoi oppilaanohjaajien haastatteluiden kuuntelulla ja litteroinnilla. Oppi-

laanohjaajien haastatteluista kertyi litteroitavaa aineistoa yhteensä noin 8tuntia ja 33 

minuuttia. Litteroin haastattelut sanasta sanaan, merkitsin myös muun muassa pitkät 

tauot, pisteet ja selkeät sanojen painotukset. Kun jokainen haastattelut oli litteroitu, tu-

lostin litteraatit ja aloin lukea litteraatteja järjestyksessä läpi. Nimesin oppilaanohjaajien 

haastattelut tunnuksella OPO1–OPO10 oppilaanohjaajien haastattelujärjestyksen mu-

kaan siten, että OPO1-koodilla olevaa oppilaanohjaajaa haastattelin ensimmäisenä ja 

OPO10-koodilla olevaa viimeisenä. Nämä samat tunnukset seurasivat läpi aineiston 

analyysin, tosin analyysivaiheessa lyhensin koodit jättäen ”opo”-sanan pois siten, että 

haastateltavaa kuvaavat tunnukset olivat O1–O10. Nimesin haastateltavat tunnuksella, 

jotta oppilaanohjaajien anonymiteetti säilytettiin koko tutkielman teon ajan, mutta py-

syin silti itse tietoisena, kuka haastateltava oli milloinkin kyseessä. Näitä samoja oppi-

laanohjaajia kuvaavia O1–O10-merkintöjä käytettiin myös tämän tutkielman sitaateissa. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 93) mukaan, mikäli aineisto on kerätty teemahaastattelul-

la, voidaan haastattelurungon teemoja hyödyntää aineiston jäsentämisessä. Tässä tut-

kielmassa toimin juuri näin: aloin jo ensimmäisellä lukukerralla merkitsemään aineis-

tosta tekstikatkelmia haastattelukysymyksistä muodostamieni teemojen avulla. Aloitta-

essani analyysin teemoja oli yhteensä 28, jotka muodostuivat kolmesta edellä mainitusta 

pääteemasta sekä näiden alateemoista. Alkuperäinen versio näistä teemoista löytyy työn 

liitteistä (liite 4). Tekstikatkelmien merkitseminen tapahtui siten, että merkitsin haastat-

teluiden marginaaleihin numerokirjain yhdistelmällä, mitä teemaa mikin aineiston kohta 

koski. Kävin näin läpi koko haastatteluaineiston. Kun tämä oli tehty loin Exceliin omat 

taulukkoasiakirjat kullekin pääteemalle sekä omat välilehdet kullekin alateemalle. Tä-

män jälkeen siirsin jokaisesta haastatteluaineistosta kutakin teemaa kuvaavat tekstikat-

kelmat Excel-taulukoihin. Samalla luin vielä jokaisen haastattelun läpi ja tarkistin, että 

olin edelleen samaa mieltä aineiston jäsennyksistä sekä siitä, ettei mitään oleellista koh-

taa ollut jäänyt aineistosta merkitsemättä. 



 27 

Kun koko aineisto oli käyty läpi ja jäsennetty oleelliset kohdat Exceliin, aloitin varsinai-

sen aineiston analyysin. Aloittaessani analyysin jätin suoraan jotkin teemat analyysini 

ulkopuolelle. Tällaisia teemoja olivat esimerkiksi teema nimeltä Maahanmuuttajataus-

taisen nuoren käsite sekä Opon tausta, koska nämä teemat eivät olleet tutkimuskysy-

mysteni kannalta oleellisia. Luin näidenkin teemojen alla olevat aineistokatkelmat kui-

tenkin läpi ja tarvittaessa huomioin sieltä tarvitsemiani tietoja, kuten oppilaanohjaajien 

ohjauskokemuksen määrän. Alkuperäisten teemojen lukumäärä supistui analyysin ede-

tessä, koska jotkin teemat olivatkin osittain päällekkäisiä tai sisällöllisesti niin lähellä 

toisiaan, että yhdistin nämä teemat. Toiset teemat taas osoittautuivat tutkimusaiheen 

kannalta epäoleellisia, joten jätin ne pois analyysin edetessä. Analyysia tehdessäni kir-

joitin saman tien ylös tutkimusaiheesta tekemiäni alustavia huomioita ja havaintoja.  

 

Analyysiyksikkönäni toimi useimmiten ajatuskokonaisuus tai lause. Kävin teemat läpi 

1A:sta alkaen ja aloin etsiä tekstikatkelmista pelkistettyjä ilmauksia. Siirsin kustakin 

tekstikatkelmasta muodostetun pelkistetyn ilmauksen omaan sarakkeeseensa. Halusin 

säilyttää pelkistetyissä ilmauksissa mahdollisimman hyvin oppilaanohjaajien äänen, jot-

ta ilmaisut kuvaisivat mahdollisimman autenttisesti haastateltavien puhetta. Kun kaikki 

kyseenomaisen teeman pelkistetyt ilmaukset oli muodostettu, listasin ne allekkain ja 

aloin ryhmitellä pelkistettyjä ilmauksia samankaltaisuuden perusteella. Yhdistettyäni 

pelkistetyt ilmaukset muodostin ilmauksia yhdistävän alaluokan. Alaluokkia ryhmitte-

lemällä loin yläluokat ja edelleen pääluokat. Analyysissani päädyin lopulta yhdistäviin 

luokkiin. Yhdistävät luokat loin yhdistämällä useamman pääluokan. Lopulta analyysin 

lopputuloksena ja aineiston abstrahoinnin eli käsitteellistämisen tuloksena muodostin 

kahdeksan taulukkoa (liite 5), joiden pohjalta tein ja kirjoitin tutkimuksen tulokset ja 

johtopäätökset. Ryhmittelyn edetessä pyrin siis koko ajan kohti käsitteellisempää näke-

mystä tutkimusaiheesta (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 112). Seuraavaksi siirrytään tar-

kastelemaan taulukoiden pohjalta kirjoitettuja tutkielman keskeisiä tuloksia.  
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6 Oppilaanohjaajien näkökulma maahanmuuttajataus-
taisten nuorten koulutussiirtymään 

 

Tässä luvussa tarkastellaan työn ensimmäistä päätutkimuskysymystä. Aluksi kuvataan 

oppilaanohjaajien näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten suoriutumisesta pe-

ruskoulussa ja nivelvaiheessa. Tämän jälkeen luodaan katsaus yhteisön tasolla siirtymä-

vaihetta edistäviin ja hankaloittaviin tekijöihin ja tarkastellaan erityisesti maahanmuut-

tajavanhempien merkitystä nuorten siirtymävaiheelle. Lopuksi syvennytään siihen, mi-

ten erilaiset koulutusjärjestelmän piirteet, esimerkiksi peruskoulussa ja toisella asteella, 

ovat yhteydessä nuorten koulutussiirtymään. Näin tässä luvussa tullaan koonneeksi op-

pilaanohjaajien näkemyksen mukaan nuorten koulutussiirtymään yhteydessä olevia teki-

jöitä kolmella eri tasolla: yksilön, yhteisön ja koulutusjärjestelmän rakenteiden tasolla.   

 

6.1 Maahanmuuttajataustaiset nuoret peruskoulussa ja nivel-
vaiheessa 

 
Tässä alaluvussa syvennytään siihen, minkälainen rooli peruskouluajalla on maahan-

muuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymälle. Minkälaisen pohjan peruskoulussa suo-

riutuminen sekä koulutusvalinnat luovat maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymä-

vaiheelle? Lisäksi tässä luvussa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten nuorten nivel-

vaiheen sujuvuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. 

 

6.1.1 Maahanmuuttajataustaisten nuorten voimavaroja ja haasteita pe-
ruskoulussa 

 

Oppilaanohjaajien kertoman myötä on havaittavissa, että koulutussiirtymän onnistumi-

selle luodaan pohja jo peruskoulun aikana. Se miten nuori pärjää ja suoriutuu opinnoista 

peruskoulussa, on yhteydessä siirtymävaiheen sujuvuuteen. Peruskoulussa tehtävät kou-

lutusvalinnat suuntaavat myös vahvasti nivelvaihetta. Nuori voi tehdä joko realistisia ja 

hänelle soveltuvia koulutusvalintoja, joiden kautta nivelvaihe etenee suoraviivaisesti 

koulutuksesta toiseen, tai sitten hän voi päätyä epärealistisiin tai itselleen sopimattomiin 

koulutusvalintoihin, jotka saattavat aiheuttaa nivelvaiheeseen katkoksen.  

 

Oppilaanohjaajien näkemyksen mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret suoriutuvat 

peruskoulun aikana suurimmaksi osin samoin kuin muutkin oppilaat. Muutama haasta-
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teltava on sitä mieltä, että koulumenestys on keskitasoa heikompaa sekä toisaalta, että 

koulumenestys vaihtelee eri kieli- ja kulttuuriryhmien välillä. Kuitenkin myös muuta-

mat haastateltavista totesivat, että toiset maahanmuuttajataustaiset nuoret pärjäävät oi-

kein hyvin.  

 

Koulussa suoriutumisen selittäviksi tekijöiksi esitetään oppilaan tausta sekä suomen kie-

len taito. Oppilaan taustaan liittyen erityisesti oppilaan aiemman kouluhistorian sekä 

Suomessa vietetyn ajan pituuden nähtiin olevan tärkeitä koulussa suoriutumisen kannal-

ta. Kuitenkin eräs oppilaanohjaaja mainitsee, että aina edes Suomessa syntyminen tai 

pitkään asuminen ei riitä takaamaan hyvää suomen kielen taitoa. Hän esittää, että kielen 

oppimista saattaa heikentää esimerkiksi perheen monikielisyys tai oppimisvaikeudet, ja 

vaikka nuorelle olisi annettu erilaisia tukitoimia, kielitaito saattaa olla yllättävän heikko 

vielä yhdeksännellä luokallakin. Oppilaan taustaan liittyen myös kodin merkitys tulee 

esille haastatteluissa. Kodin kulttuurin ja perhetaustan nähdään olevan yhteydessä kou-

lussa suoriutumiseen. Yksi haastateltava esittää, että maahanmuuttajataustainen nuori ei 

välttämättä aina saa opiskelurauhaa kodissaan vähäisestä tilasta ja suuresta ihmismää-

rästä johtuen. Alla olevassa sitaatissa oppilaanohjaaja puolestaan pohtii kodin kulttuurin 

vaikutusta opiskeluun, kuinka nuoren rooli perheessä on yhteydessä koulunkäyntiin ja 

kielen oppimiseen. Nuori ei aina anna välttämättä opiskelulle mahdollisuutta eikä heit-

täydy oppimaan, jos hän vastustaa koulun ohjeita ja sääntöjä, jolloin myös hänen kielen 

opiskelunsa kärsii. 

 

O: Ja tuota … oikeastaan tärkeintä ois niin ku koulunkin puolelta tuntea se niin 
kun se kodin kulttuuri. 
E: Joo. 
O: Mistä ne nuoret tulee, koska se jo paljon vaikuttaa siihen, niin ku tavallaan 
myöskin siihen koulun, miten suhtautuu kouluun opiskeluun ja siihen menestymi-
seen koulussa. 
E: Joo. 
O: Et on esimerkiksi tää, on hyvin, ei nyt yleistä, mut kuitenkin somalipojilla, 
jotka on tavallaan perheensä ainoita miehiä, niin sellasilla huomaa ihan selke-
ästi esimerkiksi koulussa auktoriteettien kunnioittaminen käskyjen ja ohjeiden 
noudattaminen ja niiden vastaanottaminen, niin niissä on monesti sit jouduttu 
vääntämään et miks sun täytyy tehdä näin.  
E: Joo. 
O: Et haluaisivat päättää itse asioistaan, ja se eivätkä ottais niin helposti vas-
taan niitä käskyjä. 
E: Joo. 
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O: Ja heillä myöskin on se kielen oppiminen sitten tavallaan voi olla hitaampaa, 
koska ei ei niin heittäydytä sillä tavalla mukaan siihen opiskeluun. 
E: Niin, joo. (O5) 

 

Kielitaidon nähdään olevan merkittävä tekijä opinnoissa suoriutumisen kannalta. Use-

ampi oppilaanohjaaja mainitsee, kuinka heikko suomen kielen taito hankaloittaa opiske-

lua ja koulussa pärjäämistä. Lisäksi heikon kielitaidon esitetään heikentävän oppilaan 

opiskelumotivaatiota ja kääntäen: kielitaidon lisääntyessä myös opiskelumotivaation 

nähtiin lisääntyvän. Eräs oppilaanohjaaja kokee erityisen haastavaksi tilanteen, jossa 

oppilas on tullut uuteen kulttuuriin yläasteikäisenä, jolloin motivaatio uuden kielen ja 

koulukulttuurin oppimiselle voi olla erityisen vähäinen, koska nuori kaipaa vanhaa ko-

timaataan ja ystäviään. Lisäksi kielitaitoa heikentävänä tekijänä pidetään sitä, mikäli 

maahanmuuttajataustaisella nuorella ei ole ystäviä kantaväestöstä, jolloin hänen suomen 

kielen harjoittelunsa saattaa jäädä vähäiseksi. Seuraavassa sitaatissa oppilaanohjaaja 

puntaroi kielitaidon yhteyttä opinnoissa ja koulussa pärjäämiseen. Hän tuo myös esiin, 

kuinka toiset heikolla kielitaidolla olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret opiskelevat 

todella kovasti ja sen ansiosta he pärjäävät samoin, kuin osa valtaväestön nuorista, jotka 

eivät näe lainkaan vaivaa opintojensa eteen. Näin oppilaanohjaaja tekee näkyväksi kieli-

taidon merkityksen sekä koulussa menestymisen toisinaan epäoikeudenmukaisuuden 

luonteen, kun heikon kielitaidon omaavat  joutuvat tekemään tuplasti töitä pärjätäkseen. 

 

E: No, mites sitten nää nuoret, ni miten he sun mielestä pärjää täällä koulussa, 
niin ku pärjääkö ihan siinä missä valtaväestön nuoretkin? 
O: Osa pärjää, osa pärjää hurjan hyvin itse asiassa ja ovat tavoitteellisia ja 
osaavat, on niin kuin hyvät työskentelytavat ja näin poispäin. 
E: Joo. 
O: Mutta tuota, toki sitten on aika paljon heitäkin, joilla ihan se suomenkielen 
taito on vielä sen verran heikko, heikko tai vajavainen. 
E: Mmm. 
O: Että tuota se jo hidastaa opiskelua ja sitten siinä menestymistä. 
E: Joo, niin just. 
O: Että no, sitten taas toisaalta on semmosia, niin ku siinä keskiryhmässä sel-
lasia nuoria, jotka tekee hirveesti töitä ja voivat sitten jo ihan sen ansiosta pär-
jätä yhtä hyvin, kun semmonen täysin suomenkielinen, joka ei viitti oikein tehä 
yhtään mitään. 
E: Joo, niin niin.(O4) 

 



 31 

6.1.2 Peruskoulussa tehtävät koulutusvalinnat suuntaavat siirtymävaihet-
ta 

 

Tässä tutkielmassa ei olla suoranaisesti kiinnostuneita siitä, minkälaisia toisen asteen 

koulutusvalintoja maahanmuuttajataustaiset nuoret tekevät. Kuitenkin peruskoulussa 

tehtävät koulutusvalinnat taustatekijöineen saavat suuren painoarvon oppilaanohjaajien 

näkemyksissä. Täten koulutusvalintoja ja niihin kytkeytyviä perusteluita tarkastellaan 

siltä kannalta, miten koulutusvalinnat laajemmassa mielessä ovat yhteydessä maahan-

muuttajataustaisten nuorten siirtymävaiheeseen.  

 

Haastateltavien mukaan maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusvalinnoista ei voi 

tehdä isoja yleistyksiä. Oppilaanohjaajien mukaan verrattaessa koulutusvalintoja valta-

väestön valintoihin vaikuttaa kuitenkin siltä, että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on 

erityisen suuri halu päästä opiskelemaan lukioon. Mikäli maahanmuuttajataustaiset nuo-

ret eivät saa peruskoulun jälkeisessä yhteishaussa koulutuspaikkaa, he hakevat useim-

miten ”kymppiluokalle”, siinä missä valtaväestön nuoret saattavat hakea esimerkiksi 

ammattistartille. Toive päästä kymppiluokan kautta opiskelemaan lukioon on oppi-

laanohjaajien mukaan erityisen suosittu toimintatapa somalinkielisillä maahaanmuutta-

jataustaisilla oppilailla.   

 

Peruskoulun jälkeisiin koulutusvalintoihin liittyen haastateltavat pohtivat myös jatko-

koulutussuunnitelmien realistisuutta. Oppilaanohjaajien mukaan maahanmuuttajataus-

taisten nuorten tavoitteet jatkokoulutuksen suhteen eivät aina näyttäydy täysin saavutet-

tavissa olevina. Erityisesti unelma lukio-opinnoista voi olla oppilaanohjaajien mukaan 

toisinaan epärealistinen. Lukioon saatetaan hakea liian alhaisilla arvosanoilla tai sitten 

kielitaito on liian heikko suoriutumiseen lukio-opinnoista. Erään  haastateltavan mukaan 

lukio tulee oppilaiden kanssa keskusteltaessa enemmän esiin, mutta lopulta ammatilli-

selle puolella haetaan enemmän ja siirrytään, koska sinne oppilaat pääsevät. Alla eräs 

haastateltava perustelee oppilaanohjaajien näkökulmaa koulutusvalinnoissa ohjaamiseen 

sekä ottaa kantaa kritiikkiin, jota oppilaanohjaajat toisinaan saattavat saada, mikäli hei-

dän ajatellaan ohjaavan maahanmuuttajataustaisia nuoria enemmän ammatilliseen kou-

lutukseen. 

 

E: Tai sit toisaalta vähän lähemmäksi sua, et minkälaisia asenteita sä oot näh-
nyt sitten niin kun maahanmuuttajataustaisia nuoria kohtaan? 
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O: Niin, no se on tavallaan niin kun, musta tuntuu, et peruskoulun opot saa 
ikään kuin pyyhkeitä siitä, että me ohjataan näitä aina sinne, sinne tota … sosi-
aali- ja terveysalalle. Siitähän tavallaan niin kun, niin kun jonkun verran puhu-
taan, tai että me ei kannustettaisi tarpeeksi lukioon … Mutta tota … Mutta mä 
jotenkin ite nään sen niin kun tavallaan vähän eri tavalla, että sitten tavallaan, 
jos se peruskoulu jo meillä tuottaa hankaluuksia niin sitten se, että, tai että hä-
din tuskin, nippa nappa, saadaan se seiska. 
E: Niin. 
O: Niin onko sillon se lukio se oikea paikka, että, että hirveällä ponnistelulla yl-
letään siihen, niin sitten tavallaan niin kun … Tämän vuoksi sitten tietenkin ehkä 
puhutaan enemmän niiden ammatillisten vaihtoehtojen puolesta. 
E: Mmm. (07) 

 

Maahanmuuttajataustaiset nuoret tekevät koulutusvalintansa yhtäältä oman näkemyk-

sensä mukaan sekä toisaalta sen mukaan, mitä heidän vanhempansa toivoisivat heidän 

valitsevan. Kuten kaikki nuoret, maahanmuuttajataustaiset nuoret tekevät pitkälti valin-

toja oman kiinnostuksensa perusteella. Maahanmuuttajataustaisille nuorille koulutusjär-

jestelmä saattaa kuitenkin olla vieraampi, erityisesti ammatillinen koulutus. Nuoret saat-

tavat ajatella, ettei ammatillinen koulutus mahdollista jatkokouluttautumista, ja tämä 

saattaa vaikuttaa siihen, että ammatillinen koulutus ei ole niin suosittu nuorten keskuu-

dessa. Sen sijaan nuoret arvostavat lukiokoulutusta ja se nähdään hyvänä väylänä suo-

tuisaan tulevaisuuteen.  

 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusvalintoihin vaikuttaa toisinaan myös se, et-

tä he haluavat tehdä mahdollisimman samanlaisia valintoja kuin muutkin nuoret. Eräs 

oppilaanohjaaja esittää, että valmistavien koulutuksien mieltäminen liian erilaiseksi 

koulutuspoluksi saattaa aiheuttaa sen, että maahanmuuttajataustainen nuori välttelee nii-

tä, vaikka niiden valinta saattaisi toisinaan olla hyvä päätös. Paine erilaisuuden välttä-

miseen voi johtaa koulutusvalintoihin, jotka saattavat pidentää maahanmuuttajataustai-

sen nuoren siirtymävaihetta, mikäli hän aloittaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, 

mutta joutuu siirtymään valmistavaan koulutukseen, kun ei pärjääkään ammatillisissa 

opinnoissa. Lisäksi oppilaanohjaajien kertoman mukaan maahanmuuttajavanhemmat ja 

heidän toiveensa vaikuttavat usein voimakkaasti nuorten koulutusvalintoihin. Tätä ai-

hetta tarkastellaan lisää luvussa 6.2. 
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6.1.3 Maahanmuuttajataustaiset nuoret nivelvaiheessa 
 

Haastateltavien mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret pärjäävät peruskoulun jälkei-

sessä nivelvaiheessa yleensä kuten muutkin nuoret, mikäli tietyt tekijät ovat kohdallaan. 

Yksilötasolla tärkeimpänä nivelvaiheeseen vaikuttavana tekijänä esitettiin nuoren kieli-

taito. Oppilaanohjaajat esittävät, että maahanmuuttajataustaiset nuoret pärjäävät nivel-

vaiheessa yleensä kuten muutkin nuoret, mikäli heillä on riittävän hyvä suomen kielen 

taito. Kielitaidon merkitys korostuu siis nuorten koko siirtymävaiheessa: sekä peruskou-

lussa suoriutumisessa että nuoren hakiessa jatkokoulutukseen ja edelleen toisen asteen 

opinnoissa. Oppilaanohjaajien mukaan heikko kielitaito voi aiheuttaa sen, että osa maa-

hanmuuttajataustaisista nuorista joutuu tekemään enemmän töitä pärjätäkseen nivel-

vaiheessa tai sitten kielitaidon merkitys voi näkyä siinä, että nuori joutuu keskeyttämään 

aloittamansa toisen asteen koulutuksen ja siirtymään valmentavaan koulutukseen.  

 

Yksilötasolla nivelvaiheen sujuvuuteen yhteydessä olevia tekijöitä kielitaidon lisäksi 

ovat: nuoren asenne, motivaatio ja itseluottamus. Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla 

todetaan olevan useimmiten koulutusmyönteinen ja hyvä asenne, josta on hyötyä nivel-

vaiheessa. Nuorilla koetaan olevan yleensä myös hyvä motivaatio opiskeluun sekä halu 

edetä koulupolulla mahdollisimman pitkälle. Nivelvaiheessa eduksi ajatellaan lisäksi se, 

että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on kulttuurista tuntemusta sekä osalla voi olla 

myös keskivertoa paremmat elämänhallintataidot, mikäli he ovat esimerkiksi huolehti-

neet pikkusisaruksistaan tai kodin askareista. Nivelvaihetta hankaloittavaksi tekijäksi 

eräs oppilaanohjaaja mainitsee, että nuoria saattaa haitata itseluottamuksen puute ja 

oman osaamisen epäily. Yksilötasolla nivelvaiheen sujuvuuteen ovat yhteydessä myös 

jo edellisessä luvussa käsitellyt nuorten tekemät koulutusvalinnat ja niiden realistisuus. 

 

Erään oppilaanohjaajan mukaan maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on yhtäläiset mah-

dollisuudet nivelvaiheessa, koska koulutuspaikkoihin haetaan todistuksen pisteillä, mikä 

tekee nivelvaiheesta tasa-arvoisen. 

  

E: No mites sitten jotenkin, jos sä ajattelet sitä nivelvaihetta, ni onks sun mieles-
tä se jotenkin tasa-arvoinen näille maahanmuuttajataustaisille nuorille?  
– –  
O: Ei hirveesti vaikuta, koska siinä vaiheessa, kun haetaan jatkoon niin se on 
kuitenkin niillä todistuksen pisteillä tai keskiarvoilla, millä sinne haetaan.  
E: Niin.  
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O: Et siinä ei edes kauheesti oo sijaa sellaselle, että kokis jotenkin, että mua syr-
jitään nyt tässä, kun mä haen nyt tänne tai muuta, koska se ei oo mahdollista. 
E: Mmm. (O9)  

 

6.2 Nuorten nivelvaihetta edistäviä ja hankaloittavia tekijöitä 
yhteisön tasolla 

 

Nivelvaihetta edistäviin ja hankaloittaviin tekijöihin yhteisön tasolla liittyen eräs oppi-

laanohjaaja mainitsee, että nuorille voi olla nivelvaiheessa hyötyä siitä, että heillä saat-

taa olla laajan oman kulttuurin tuttavaverkoston ansiosta eräänlaisia vertaiskokemuksia.  

Tietämystä siitä, kuinka jonkun toisen nuoren koulutuspolku on nivelvaiheessa mennyt, 

esimerkiksi kuinka hänellä on sujunut tietyssä oppilaitoksessa. Tämä voi auttaa nuorta 

tekemään omia nivelvaiheen päätöksiään. Toisaalta toisen oppilaanohjaajan mukaan 

maahanmuuttajataustaisen nuoren lähipiiristä ei välttämättä löydy henkilöitä, jotka oli-

sivat suorittaneet toisen asteen opinnot Suomessa, jolloin toisen asteen opintojen reali-

teetit ja vaativuus voivat yllättää nuoren. Siten maahanmuuttajataustaisten nuorten yh-

teisö saa hieman ristiriitaisen merkityksen oppilaanohjaajien näkemyksissä – toisaalta se 

nähdään mahdollisena voimavarana ja toisaalta heikkoutena. 

 

Nivelvaihetta hankaloittavana tekijänä pidetään sitä, että toisinaan maahanmuuttajataus-

taisilla nuorilla saattaa olla nivelvaiheessa heikompi kodin tuki, vanhempien vähäisestä 

suomen kielen taidosta johtuen. Alla kuvatussa sitaatissa kodin tuen mahdollinen puut-

tuminen nähdään maahanmuuttajataustaisten nuorten nivelvaiheen yhtenä keskeisenä 

haasteena. Kodin tuen puuttuminen jättää nuorelle suuren vastuun omasta nivelvaihees-

taan ja toisinaan vastuu ylettyy myös vanhempien elämään liittyvien asioiden hoitami-

seen.   

 

E: Miten, tai niin kun varmaan, no liittyy osittain just tähän mist puhuttiin, 
mut mitkä on sun mielestä sit ne suurimmat jotenkin haasteet maahan-
muuttajataustaisten nuorten kannalta siinä nivelvaiheessa?  
– – 
O: Ja sit yks iso haaste on se kodintuen puuttuminen, että sehän tavallaan 
näkyy vähän niin kuin kaikessa, että jos on, jos on tota, koti tota suomen-
kielen taidoton, niin niin niin, sillon se jää yksin sen oppilaan vastuulle ja 
ei ne aina kauheen helppoja oo ne kirjeet ja ne tavallaan ohjeet, miten tu-
lis toimia. Että vaikka me sitä käydään monta kertaa läpi täällä niin sit se, 
et siinä on se tavallaan niin kun suomalaiseen lapseen tai nuoreen verrat-
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tuna niin koti kyllä osaa sanoa, että nyt täytät sen lomakkeen ja toimit täl-
lä tavalla. 
E: Niin. 
O: Että sit näillä on ehkä se vastuu on isompi. 
E: Joo. 
O: Ja ehkä välillä liiankin suuri. 
E: Niin. 
O: Mikä ehkä myös näkyy siinä kouluarjessa, että sit nää lähtee aina välil-
lä hoitamaan niitä asioita, asioita sitten vanhempien puolesta. (O7) 

 

Kuten luvussa 6.1.2 mainittiin, maahanmuuttajavanhemmat ja heidän toiveensa vaikut-

tavat usein voimakkaasti nuorten koulutusvalintoihin. Tyypillisesti maahanmuuttaja-

vanhemmat arvostavat erittäin paljon koulutusta ja he haluavat lapsilleen mahdollisim-

man hyvän ja korkean koulutuksen. Yleensä tämä koulutus on nimenomaan lukiokoulu-

tus – lukio nähdään reittinä parempaan tulevaisuuteen. Muutamat haastateltavat esittä-

vät, että erityisesti somalitaustaiset vanhemmat haluavat lapsensa lukioon ja korkeakou-

luun, mielellään lääketieteelliseen asti. Oppilaanohjaajien mukaan on mahdollista, että 

maahanmuuttajavanhempien odotukset lapsilleen ovat liian korkeat. Seuraavassa sitaa-

tissa eräs oppilaanohjaaja kuvaa koulutusvalintatilannetta ja vanhempien odotuksia: 

 

O: Ja meil on hirveän hyvä maine suomalaisella koulutusjärjestelmällä ja muu-
ta, niin kaikista maahanmuuttajataustaisista, varmaan kaikki muutkin opot on 
sanonut, niin vanhemmat haluu, et tulee joko tuomari tai lääkäri [naurahtaa]. 
E: [naurahtaa]. 
O: Ja sitten se, että tää iskostetaan sen lapsen päähän. 
E: Joo. 
O: Ja onhan se mahdollista, mä en yhtään kiellä sitä, että, että se. Mutta sit on 
myöskin aivan hirvittävä kiire ja hoppu, hei et nyt pitää kiireesti saada tää ja 
näin. 
E: Joo. 
O: Niin se, et et vanhemmilla on et totta kai ku me päästään sinne [Suomeen] ni 
kaikki järjestyy ja he saattaa jopa unohtaa sen oman lapsensa niin kun persoo-
nalliset taipumukset, lahjakkuuden, et riittääkö hänellä, yksinkertaisesti riittää-
kö kapasiteetti. 
E: Joo. (O8) 

 

Yllä kuvatun mukaisessa tilanteessa vanhemmat liian vaativine koulutusodotuksineen 

saattavat pahimmillaan olla nuoren nivelvaiheen hidastavia tekijöitä. Useampi oppi-

laanohjaaja toi myös esiin, että toisinaan maahanmuuttajataustaisten nuorten ja van-

hempien näkemykset koulutusvalinnoista saattavat erota toisistaan,  ja näissä tilanteissa 

vanhempien sana saattaa lopulta ratkaista koulutusvalinnan.    
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6.3 Maahanmuuttajataustaiset nuoret koulutusjärjestelmän ra-
kenteissa  

 
Tässä luvussa syvennytään siirtymävaiheeseen yhteydessä oleviin koulutusjärjestelmän 

rakenteellisiin tekijöihin ja käytäntöihin. Tämä teema sai paljon mainintoja oppilaanoh-

jaajien näkemyksissä. Tässä luvussa käsitellään sellaisia koulutusjärjestelmän rakenteita 

ja palveluita, joiden oppilaanohjaajat mainitsivat koskevan erityisesti maahanmuuttaja-

taustaisia nuoria sekä toisaalta myös sellaisia, jotka koskevat kaikkia siirtymävaiheessa 

olevia nuoria, ovathan maahanmuuttajataustaiset nuoret nuoria muiden joukossa. Ra-

kenteita tarkastellaan sen mukaan ovatko ne nivelvaihetta edistäviä vaiko hankaloitta-

via, jotta nuoret siirtyisivät opiskelemaan koulutuksesta toiseen ilman katkoksia.  

 

6.3.1 Peruskoulun hyviä käytäntöjä sekä kehitettäviä toimintatapoja 
 

Peruskoululla on tärkeä rooli, jotta jo peruskoulussa alkava ensimmäinen koulutussiir-

tymä onnistuu. Oppilaanohjaajien mukaan keskeistä on se, että nuoret saavat tukea jo 

peruskoulun aikana. Tuen antaminen on tärkeää esimerkiksi silloin, mikäli koulussa ha-

vaitaan, että nuorelle alkaa tulla paljon poissaoloja. Silloin oleellista on puuttua tilantee-

seen nopeasti, eikä antaa ongelmien kasaantua. Erityisesti maahanmuuttajataustaisille 

nuorille merkittävänä tukena peruskoulussa mainitaan suomi toisena kielenä -opettajat. 

Heidän roolinsa koetaan merkittäväksi erityisesti, jos nuori on ollut Suomessa vasta vä-

hän aikaa. Eräs oppilaanohjaaja mainitsee hyväksi käytännöksi myös sen, että luokalla 

jonne siirtyy oppilaita peruskoulun valmistavalta luokalta, on tukena toisena opettajana 

lähes kaikissa aineissa kieli- ja kulttuuriryhmän opettaja. 

 

Oppilaanohjaajat esittävät, että on tärkeää edistää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

sopeutumista peruskouluun. Eräs oppilaanohjaaja kertoo, kuinka koulussa on yritetty 

löytää keinoja, jotta maahanmuuttajataustaiset oppilaat integroituisivat kouluympäris-

töön. Tätä on hänen mukaansa koulussa yritetty esimerkiksi luokkajaoilla ja ryhmityk-

sillä. Lisäksi eräs haastatelluista mainitsee, kuinka nykyään koulussa korostetaan kieli-

tietoisuutta kaikissa aineissa ja koulun käytännöissä. Pyrkimys kielitietoisuuden lisää-

miseen voidaan nähdä keinona, joka tähtää maahanmuuttajataustaisten nuorten sopeu-

tumisen edistämiseen.  
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Useat oppilaanohjaajista esittävät valmistavan luokan kehittämisen keskeiseksi, jotta 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden peruskouluaika sujuisi mahdollisimman hyvin ja 

jotta heillä olisi paremmat opiskeluvalmiudet nivelvaiheessa. Eräs oppilaanohjaaja mai-

nitsee ongelmalliseksi käytännön, jossa koulua vaihdetaan valmistavan luokan jälkeen. 

Juuri kun oppilas on tottunut yhteen kouluun ja sen ihmisiin, hänen täytyy vaihtaa kou-

lua, kun hänet integroidaan perusopetukseen toiseen oppilaitokseen. Haastateltujen mu-

kaan peruskouluun valmistava opetus voisi olla myös kestoltaan pidempi. Nykyisellään 

valmistava opetus ei oppilaanohjaajien mukaan takaa aina riittävää kielitaitoa, jolloin 

nuoren pärjääminen nivelvaiheessa voi olla haastavaa, kuten alla olevassa sitaatissa eräs 

oppilaanohjaaja kuvaa. Lisäksi hän tuo esiin, että valmistavan opetuksen järjestämisessä 

yksilökohtainen jousto olisi tarpeen. 

 

O: Ja tällä hetkellä se järjestelmä ei mun näkökulmasta niin suosi sitä, että et 
jos sä oot, et koulussahan on tämmönen valmistava luokka, ja maksimissaan sä 
saat olla siellä puoltoista vuotta.  
E: Joo.  
O: Eli maksimissaan sul on aikaa opiskella, okei sä oot voinut olla vastaanotto-
keskuksessa tai jossain, mut maksimissaan sä voit olla siellä puoltoista vuotta, 
jonka jälkeen sut integroidaan peruskouluun.  
E: Joo.  
O: Et kaikkien kanssa, jos sä et ole, et jotkut menee sinne silleen, että niillä ei 
ole lukutaitoa.  
E: Mmm.  
O: Ja niiden pitäisi puolessatoista vuodessa niin kun hankkia se sellanen, että sä 
pärjäät.  
E: Mmm.  
O: Ja se ei oo aina mahdollista (O1)  

  

Oppilaanohjaajien mukaan nivelvaiheen sujuvuutta kohti katkotonta etenemistä koulu-

tuksesta toiseen edistäisi myös se, että yhteistyökäytäntöjä toisen asteen kanssa kehitet-

täisiin. Yksi tällainen konkreettinen tekijä, jossa haastateltavien mukaan yhteistyötä pi-

täisi kehittää, on oppilaan tukitoimia koskeva tiedonsiirto peruskoulun ja toisen asteen 

välillä. Oppilaanohjaajat kertovat, että tiedonsiirto peruskoulusta toiselle asteelle ei tällä 

hetkellä aina toteudu riittävissä määrin. Ongelmaksi koettiin se, että tukitoimia koskevat 

tiedot eivät aina tavoita toisen asteen oppilaitosta. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, et-

tä oppilas ei toimita tiedonsiirtolomaketta toiselle asteelle tai sitten hän ei ole myöntänyt 

lupaa siihen, että oppilaanohjaaja saa toimittaa lomakkeen eteenpäin. Toisinaan oppilaat 

haluavat aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä, eivätkä sen takia halua viedä tuki-

toimia koskevia tietoja eteenpäin toiselle asteelle. Kuitenkin tämä voi johtaa siihen, että 
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oppilaiden on vaikea pärjätä uudessa oppilaitoksessa, jos he eivät heti saa sitä tukea, mi-

tä opintoihinsa tarvitsisivat. Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin toisen asteen 

oppilaitosten roolia nuorten nivelvaiheen kannalta.  

 

6.3.2 Toinen aste – miten edistää nivelvaiheen onnistumista? 
 

Oppilaanohjaajien mukaan toisen asteen opintoihin ja oppilaitoksiin liittyy tekijöitä, 

jotka edistävät tai haittaavat nuorten siirtymävaihetta. Ensinnäkin merkittävänä pidettiin 

sitä, että nuorella on mahdollisuus tutustua kunnolla toisen asteen oppilaitoksiin ja opin-

toihin ja että hänellä olisi perusteellinen kuva siitä oppilaitoksesta, johon hän on hakeu-

tumassa. Tärkeänä mainittiin myöskin se, että nuori saa heti tarvittaessa lisätukea toisel-

la asteella ja pääsee alusta asti opintoihin kiinni. Hyvä tapa tarjota lisätukea on esimer-

kiksi käytäntö, jossa ammattikouluissa nuorten sopeutumisen tukena ovat olleet arkioh-

jaajat. Myös se että toisen asteen opintojen alkuvaiheessa panostetaan ryhmäytymiseen, 

voi edistää nuoren sitoutumista uusiin opintoihin ja uusiin luokkatovereihin. Erään oppi-

laanohjaajan mukaan uusi käytäntö – jossa kielikokeet ovat poistuneet siirryttäessä am-

matilliseen koulutukseen, mikäli nuorella on suomenkielisen peruskoulun päättötodistus 

– on toimimaton. Päättötodistus ei oppilaanohjaajan mukaan kuitenkaan takaa sitä, että 

kielitaito olisi riittävä selviytymiseen ammatillisista opinnoista. Ennen käytäntö oli se, 

että kielikokeeseen kutsuttiin kaikki, joiden äidinkieli ei ollut suomi, ja tämä oli oppi-

laanohjaajan mukaan parempi käytäntö. Alla olevassa sitaatissa oppilaanohjaaja kuvaa 

tilannetta. Haastateltavan mukaan tämä uusi käytäntö voi lopulta hankaloittaa oppilaan 

siirtymävaihetta, jos hän joutuu siirtymään koulutuksesta toiseen. 

 

O: Ja sit yks semmonen juttu, niin no joo, tää menee ehkä ohi, mut et mietin sitä 
tavallaan haastetta, mikä siihen sisältyy, on tää, että kun aikasemmin ammatilli-
selle puolelle hakiessa niin kaikki joiden äidinkieli ei ollut suomi, niin kutsuttiin 
niin kun kielikokeeseen tai et suunnilleen näin et. 
E: Joo. 
O: Niin nythän se poistu. 
E: Okei. 
O: Niin se menee sillä tavalla, et jos sä saat peruskoulusta siis suomen kielisen 
peruskoulun päättötodistuksen, niin se katsotaan jo riittäväks osoitukseks siitä, 
että sulla on riittävä kielitaito ja et sä pärjäät siellä [ammatillisessa oppilaitok-
sessa]. 
E: Okei. 
O: Ja tää on nyt se ongelma, mihin törmätään tuolla niin kun ammatillisella 
puolella. 
E: Joo. 
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O: Et heille tulee oppilaita, joiden kielitaito ei oikeasti ole riittävä, et siel on sit-
ten käytössä tää valmentava koulutus et he sit tavallaan siirtää oppilaan sinne 
opiskelemaan ehkä vuodeksi ja sit on tää ammatilliseen valmentava koulutus. 
E: Joo. 
O: Mut et tää on sellanen vähän harmittava juttu tällä hetkellä, et se tapahtuu 
niin, et sä ikään kuin aloitat opinnot ja sit huomataan, et sä et pärjää ja sit sä 
joudut niin kun siirtymään. (O3) 

 

Oppilaanohjaajat kokevat kehittämisen varaa myös siinä, että toisen asteen koulutusva-

lintaprosessiin pitäisi saada lisää joustavuutta. Haastateltavien mukaan koulutusvalin-

noissa olisi hyvä huomioida muutakin kuin vain arvosanat, esimerkiksi alalle sopivuus 

ja harrastuneisuus. Nykyisessä järjestelmässä ongelmaksi nähdään se, että mikäli nuori 

huomaa toisen asteen opintojensa alettua tehneensä itsellensä sopimattoman koulutusva-

linnan, voi valintaa ja koulutusalaa olla hyvin hanakala myöhemmin muuttaa. Tämä 

johtuu osittain siitä, että peruskoulunsa päättävien nuorten on helppo saada ensimmäi-

nen toisen asteen koulutuspaikka, koska he saavat yhteishaussa hyvät lisäpisteet siitä, 

että he ovat peruskoulunsa juuri päättäneitä ja ensimmäistä kertaa hakevia. Jos he kes-

keyttävät toisen asteen opintonsa ja hakevat johonkin toiseen koulutukseen seuraavassa 

yhteishaussa, he eivät enää saa samoja lisäpisteitä ja siten heidän voi olla vaikeampi 

päästä uusiin toisen asteen opintoihin kiinni. Alla oppilaanohjaajat pohtivat valintapro-

sessin ja yhteishakukäytäntöjen toimivuutta: 

 

O: Et se mitä kritisoisin kyllä vähän, on se nuorisotakuuperiaate siltä osin, että 
niitä peruskoululaisten pisteitä on korotettu niin paljon, että lähes kaikki pääsee 
johonkin. 
E: Niin. 
O: Sehän ei lisää niiden motivaatiota nostaa niiden numeroita täällä peruskou-
lussa ja tsempata kauheesti, koska ne tietää, et no tonne autoalalle pääsee vito-
sen keskiarvolla, ettei mun tarvi yrittää tän enempää. 
E: Niin. 
O: Tai et semmonen, jota ei kiinnosta oikeen mikään, niin sit se pääsee vaan jo-
honkin. Ja sit siellä on epämotivoituneita nuoria niillä koulutusaloilla ja se an-
taa hirveen paineen sinne toiselle asteelle, että mitä me tehään nyt täällä. Kun 
tietyille aloille tulee sit vaan sellasta porukkaa, jota ei kiinnosta. 
E: Niin. 
O: Tai ne ei vaan niin kun pärjää siellä oikeesti. 
E: Mmm. Niin kun et johonkin tavallaan on mentävä niin sitten. 
O: Niin. Ja sitten kun se näyttää tilastoissa tietenkin hyvältä, että nyt meijän 
kaikki nuoret on päässyt opiskelemaan ja nää peruskoulun päättäneet on kaikki 
saanut koulutuspaikan.  
E: Mmm. 
O: Niin se näyttää tilastoissa hyvältä, mut sit kun se onkin väärä se valinta niin 
se alan vaihtaminen on tosi vaikeeta. (O9) 
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O: Et se järjestelmä on tällä hetkellä ja se asenne, että tähän pyritään, että kou-
lutusuria vähennetään niin mä väitän, että se että siinä tehään niin kun karhun-
palvelus, että siinä vaan pidennetään niitä, josset sä pääse enää opiskelemaan 
mitä sä haluut niin siinä ööm, se syö niin kun joka paikasta. 
E: Niinpä, joo. (O1) 

 

Ensimmäisessä sitaatissa oppilaanohjaaja esittää, että hetkellisesti ja tilastotasolla tilan-

ne voi näyttää hyvältä, kun lähes kaikki peruskoulunsa päättäneet nuoret ovat saaneet 

toisen asteen koulutuspaikan. Tilastojen taakse voi kuitenkin kätkeytyä todellisuus, jos-

sa toisella asteella aloittaneet nuoret eivät ole välttämättä lainkaan motivoituneita opin-

toihinsa, ja kun he yrittävät vaihtaa koulutusalaa, se voi osoittautua hyvin hankalaksi. 

Toinen oppilaanohjaaja jatkaa, että yritys lyhentää ja nopeuttaa koulutusuria voi lopulta 

johtaa vain päinvastaiseen tilanteeseen, kun nuorten valinnanmahdollisuutta rajoitetaan, 

voi siitä aiheutua vain koulutusurien pitenemistä. 

 

6.3.3 Apua nivelvaiheeseen erilaisista palveluista ja valmistavasta koulu-
tuksesta 

 

Oppilaanohjaajat ovat sitä mieltä, että mikäli nuorella on peruskoulun jälkeisessä nivel-

vaiheessa hankaluuksia, nuorelle on tarjolla hyviä nivelvaiheen palveluita. Haastatel-

luista Helsingin peruskoulujen oppilaanohjaajista useat mainitsevat niin sanotut nivelo-

pot hyvänä käytäntönä. Nivelopot tarjoavat nuorille lisäohjausta yhdeksänneltä luokalta 

aina toisen asteen opintojen alkuun asti. Haastatellut Vantaan peruskoulujen oppi-

laanohjaajat puolestaan kiittelevät nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinää. Kipinä tekee 

etsivää nuorisotyötä ja tarjoaa ohjausta esimerkiksi ilman opiskelupaikkaa jääneelle tai 

opintonsa keskeyttävälle vantaalaiselle nuorelle. Myös Espoon oppilaanohjaajat mainit-

sevat etsivän nuorisotyön hyväksi nivelvaiheen käytännöksi ja toimivaksi tavaksi saada 

nuoret ohjauksen piiriin peruskoulun jälkeen. 

 

Nivelvaiheen palvelukentän ongelmaksi oppilaanohjaajat kuitenkin kertovat sen, että 

palvelukenttä ei ole kovin selkeä. Haastateltavien mukaan nivelvaiheen toimijoita on 

paljon, ja nuoren voi olla hankala tietää, mihin hänen tulisi hakeutua ja keneen ottaa yh-

teyttä, mikäli hän kohtaa ongelmia nivelvaiheessa. Oikeiden palveluiden löytämisen 

mainitaan olevan erityisen hankalaa maahanmuuttajataustaisille nuorille, mikäli heidän 

kielitaitonsa on heikko. Myös se että nuoret uskaltaisivat lähestyä paremmin palveluita 

koetaan tärkeäksi.  
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Maahanmuuttajataustaisiin nuoriin liittyen oppilaanohjaajat esittävät haastavaksi tilan-

teen, jossa nuorilla on todella heikko suomen kielen taito. Tällaisessa tilanteessa ei nuo-

rille välttämättä löydy sopivaa etenemisväylää tämän hetken nivelvaiheen palveluista tai 

koulutuksista. Eräs oppilaanohjaaja mainitsee ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-

tavan koulutuksen (VALMA) hyvänä vaihtoehtona maahanmuuttajataustaisille nuorille, 

mikäli valmiudet eivät vielä riitä ammatilliseen koulutukseen. Oppilaanohjaajat pohtivat 

myös maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) toimi-

vuutta nivelvaiheessa. Eräs oppilaanohjaaja toteaa LUVA:n olevan hyvä nivelvaiheen 

koulutus, koska sen aikana nuorelle selviää, mitä lukio-opinnot todella vaativat. Oppi-

laanohjaaja myös mainitsee vastaavalle koulutukselle olevan enemmänkin tarvetta, kos-

ka maahanmuuttajataustaisia oppilaita on koko ajan enemmän. Toinen haastateltava 

kuitenkin esittää LUVA:n ongelmaksi sen, että aika harva nuorista osuu siihen kohde-

ryhmään, että LUVA:n hakukriteerit täyttyvät. Tällainen kriteeri on esimerkiksi se, että 

peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon pitää olla noin seitsemän. Oppilaanohjaajan 

mukaan kuitenkin moni alle seitsemän keskiarvolla olevista maahanmuuttajataustaisista 

nuorista haluaisi myös lukioon.  

 

Seuraavassa eräs haastateltavista pohtii heikoilla kielitaidolla olevan maahanmuuttaja-

taustaisen nuoren tilannetta nivelvaiheessa ja näkökulmia eri palveluihin ja koulutuk-

siin.  

 
E: Joo, no mites sitte, jos ajatellaan just sitä nivelvaihetta ja siinä niin ku niit 
palveluita, mitä nuorille on, niin mitäs sitte just maahanmuuttajataustaset nuo-
ret, et onks sun mielest heille semmosii hyvii palveluita tällä hetkellä? Vai pitäs-
kö olla vielä jotain muuta? 
O: Siis on hyviä palveluita. Äää ehkä se et miten, mä aina mietin sen, et miten he 
sitten löytää ne palvelut. – – Ja sitte ehkä semmonen joukko, mitä mä oon täs 
just miettiny, että ne just joilla se kielitaito on tosi heikko, ni must tuntuu, et heil-
le ei oikein oo, että on se maahanmuuttajien valmistava koulutus. 
E: Joo. 
O: Mitä Espoossakin on, mutta ja mihin nuoret voi hakea, mut ainakin täällä 
Espoossa siel on ollu niin ku se, niin ku opiskelijoiden keski-ikä siel Mavalla on 
ollu selkeästi niiku korkeampi et se, et ne on ollu 30–vuotiaita tai ylikin, et nuo-
ret ei halua sinne, koska siel ei oo niin ku heidän ikäsiään. 
E: Joo. 
O: Ja sitte kuitenkaan heillä ei se kielitaito vaikka riitä opiskeluun siellä toisella 
asteella. Ja no sitte on tietenkin 10-luokka, mut et sit se vaikka on niin ku perus-
koulun päättötodistus niin se 10-luokan suorittaminen voi olla myös sil heikol 
kielitaidol tosi haastavaa, et sekin on ihan, et saaks he, et he ei välttämättä saa 
ees sitä 10-luokan todistusta. Et ei oo oikein sellast niin ku nuorille maahan-
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muuttajille omalla tavallaan, et heilt niiku puuttuu sellanen, et et joil ei oo viel 
ihan niin ku niitä valmiuksii siihen opiskeluun toisella asteella, mut on se päät-
tötodistus, nii siitä puuttuu niin ku ehkä sellanen. 
E: Niin. 
O: Että, että tota, et omalla tavallaan se Mava on varmasti tosi hyvä, mut jos-
tain syystä nää nuoret ei sitte sinne halua, koska siellä ei oo sitten niitä, niitä 
vertaisia niin kuitenkaan. (O6) 

 

Oppilaanohjaajan mukaan MAVA-koulutuksen ongelmana on ollut se, että siellä ikäja-

kauma on ollut niin suuri, että se ei ole vedonnut nuoriin. Tämä voi viitata siihen, että 

nuoret haluavat välttää liian erilaista koulutuspolkua ja hakea sinne missä muutkin sa-

man ikäiset nuoret opiskelevat (ks. luku 6.1.2). Lisäksi oppilaanohjaaja esittää, että jopa 

kymppiluokan suorittaminen voi olla haastavaa, mikäli kielitaito on todella heikko. 

 

6.4 Yhteenveto luvun tuloksista 
 

Tässä työn kuudennessa luvussa on selvitetty, miten maahanmuuttajataustaisten nuorten 

jo peruskoulussa alkava koulutussiirtymä näyttäytyy oppilaanohjaajien näkökulmasta. 

Luvun aikana tätä kysymystä on hahmotettu eri teemojen kautta mahdollisimman perus-

teellisesti. Vastauksen tutkimuskysymykseen voi lopulta tiivistää neljään keskeiseen tu-

lokseen. Ensinnäkin kielitaito näyttäytyy maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla 

merkittävänä tekijänä jo peruskoulussa sekä nivelvaiheessa peruskoulun jälkeen. Kieli-

taidon merkitys näkyy siinä, miten nuori pärjää opinnoissa peruskoulussa sekä siinä 

kuinka hänen nivelvaiheensa toiselle asteelle sujuu ja edelleen kuinka hänen toisen as-

teen opintonsa lähtevät käyntiin.  

 

Toiseksi nuorten peruskoulussa tekemät toisen asteen koulutusvalinnat hahmottuvat tär-

keinä nivelvaihetta suuntaavina tekijöinä oppilaanohjaajien näkemyksissä. Koulutusva-

lintojen merkityksen korostuminen on sinänsä luontevaa, koska jatkokoulutusvalinnat ja 

niissä ohjaaminen ovat keskeinen osa peruskoulun oppilaanohjaajien työtä. Haastatelta-

vien mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret haluavat usein opiskelemaan lukioon pe-

ruskoulun jälkeen. Kaikkien maahanmuuttajataustaisten nuorten jatkokoulutusvalinnat 

eivät aina näyttäydy täysin realistisina oppilaanohjaajien mielestä. Erityisesti toive lu-

kio-opinnoista saattaa joidenkin nuorten kohdalla olla epärealistinen. Tätä perustellaan 

sillä, että jos nuorella on heikko kielitaito, voi hänen olla vaikea pärjätä lukio-

opinnoissa. Oppilaanohjaajien mukaan on mahdollista myös, että nuori saattaa haluta 
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hakea lukioon, vaikka todistuksen keskiarvo ei ole riittävä eikä hän ole täysin ymmärtä-

nyt lukio-opintojen vaatimuksia. 

 

Kolmanneksi maahanmuuttajataustaisten nuorten koti ja vanhemmat ovat yksi tekijä, 

joka korostuu oppilaanohjaajien näkemyksissä. Haastateltavien mukaan kodin ja van-

hempien tuki on tärkeää nuorten peruskouluopintojen ja siirtymävaiheen kannalta. 

Maahanmuuttajavanhemmilla on toisinaan vahva näkemys siitä, kuinka heidän lastensa 

koulutuspolun tulisi edetä, ja monesti maahanmuuttajataustaiset nuoret kuuntelevat 

vanhempiaan. Maahanmuuttajavanhemmat haluavat lapsensa hyvin usein lukioon, se 

nähdään reittinä parempaan tulevaisuuteen, ammatillinen koulutus on monelle vieraam-

pi. Lisäksi esitetään, että kaikki maahanmuuttajataustaisten nuoret eivät saa kotoaan riit-

tävästi tukea siirtymävaiheen päätöksiin. Tämä selittyy usein vanhempien heikolla suo-

men kielen taidolla. Näissä tilanteissa maahanmuuttajataustaiset nuoret saattavat tukeu-

tua enemmän oppilaanohjaajaan. 

 

Neljänneksi oppilaanohjaajien näkemyksissä erilaisilla koulutusjärjestelmän rakenteelli-

silla tekijöillä ja käytännöillä on suuri merkitys nuorten siirtymien suuntaajina. Oppi-

laanohjaajien mukaan siirtymävaiheessa on sekä hyviä käytäntöjä että kehittämisen va-

raa. Peruskoulun puolella oppilaanohjaajat kokevat kehittämisen varaa esimerkiksi sii-

nä, että valmistavan opetuksen keston pitäisi olla nykyistä pidempi. Tämä saattaisi aut-

taa maahanmuuttajataustaisia oppilaita saavuttamaan paremman kielitaidon ja opiskelu-

valmiudet, joista olisi hyötyä niin peruskoulussa kuin nivelvaiheessakin. Lisäksi yhteis-

työn lisääminen siirtymävaiheen toimijoiden kesken, erityisesti yhteistyön kehittäminen 

peruskoulun ja toisen asteen välillä koetaan keskeisenä. Tähän yhteistyöhön voisi liittyä 

muun muassa oppilaan tukitoimia koskevien tiedonsiirtokäytäntöjen kehittäminen. Tai 

sitten kyse voisi olla parempien tutustumismahdollisuuksien luomisesta toiselle asteelle, 

jolloin peruskoulun oppilailla voisi olla kattavampi kuva opiskelusta toisella asteella. 

Lisäksi oppilaanohjaajat tuovat esiin nivelvaiheen koulutus- ja palvelukentän ongelma-

na sen, että peruskoulun jälkeen soveltuvan opintopolun löytäminen heikolla kielitaidol-

la oleville maahanmuuttajataustaisille nuorille, voi olla haasteellista. Tällaisia koulutuk-

sia tai palveluita tulisi oppilaanohjaajien mukaan yhteiskunnan kehittää ja tarjota laa-

jemmin.  



 44 

7 Oppilaanohjaajat nuorten tukena siirtymävaiheessa 
 

Tässä luvussa syvennytään toiseen päätutkimuskysymykseen, miten oppilaanohjaajat 

kokevat pystyvänsä ohjaamaan ja tukemaan maahanmuuttajataustaisia nuoria siirtymä-

vaiheessa. Aluksi tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaamista perus-

koulussa. Toiseksi syvennytään siihen, miten yhteistyö maahanmuuttajavanhempien 

kanssa sujuu ja miten oppilaanohjaajat voivat tukea maahanmuuttajavanhempia. Lopuk-

si pohditaan, miten koulutusjärjestelmän rakenteelliset tekijät ja käytännöt raamittavat 

oppilaanohjaajien työn toteuttamista. 

 

7.1 Maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaaminen peruskou-
lussa  

 
Oppilaanohjaajien mahdollisuudet edistää nuorten siirtymävaiheen sujuvuutta yksilöta-

solla kytkeytyvät niihin keinoihin, joilla oppilaanohjaajat voivat ohjauksen kautta tukea 

ja auttaa nuoria peruskoulussa sekä erilaisissa siirtymävaiheen kysymyksissä ja valin-

noissa. Tässä alaluvussa tarkastellaan aluksi yhteistyön sujuvuutta maahanmuuttajataus-

taisten nuorten kanssa sekä ohjauksen edellytyksiä. Tämän jälkeen syvennytään niihin 

keinoihin, joilla ohjauksen kautta voidaan tukea nuoria siirtymävaiheessa. 

 

7.1.1 Iloa työhön ja vaihtelevaa käytöstä 
 

Haastateltavien mukaan yhteistyö maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa sujuu kou-

luissa useimmiten hyvin. Muutamat oppilaanohjaajista mainitsevat, kuinka maahan-

muuttajataustaiset nuoret ovat rikkaus kouluympäristössä. Eräs oppilaanohjaaja kertoo, 

kuinka erilaisten ja eri taustoista tulevien nuorten ohjaaminen tekee päivittäisestä työstä 

mielenkiintoista. Lisäksi useamman oppilaanohjaajan mielestä maahanmuuttajataustais-

ten nuorten kohdalla on erityisen antoisaa seurata ajan kanssa tapahtuvaa kehitystä ja 

edistymistä opinnoissa. Kehitys näkyy esimerkiksi siinä, kuinka kielitaidon kohentuessa 

nuoret pääsevät usein paremmin kiinni opintoihinsa ja mahdollisesti myös kaverisuhtei-

siin. Alla eräs oppilaanohjaaja pohtii näitä maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaami-

seen liittyviä ilonaiheita: 
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E: No mites sitten, onks, onks siinä tavallaan just jotain erityisen haasta-
vaa tai sitten toisaalta sellasta iloa tuottavaa tai kiinnostavaa siinä maa-
hanmuuttajataustaisten nuorten ohjauksessa? 
O: Kyllä se mun mielestä on, on sillä tavalla niin kun positiivista, positii-
vistakin väriä. 
E: Joo. 
O: Tähän työhön tuovaa niin ku paljolti. 
E: Joo. 
O: Paljolti sitäkin. Ja sitten kun näkee, että että joku joka on tullut tullut, 
tai siis on ollut ehkä alaluokilla paljonkin vaikeuksia just, vaikka sen kieli-
taidon puutteiden takia, niin sitten on, on tuota tsempannut ja kasvanut ja 
kehittynyt ja pyrkii sitten vaikka mihin, ja on paljon omia ideoita ja aja-
tuksia niin. 
E: Joo. 
O: Niin kyllähän se toki on hirveen iloinen asia opollekin, että. 
E: Niin. 
O: Kun näkee sen kasvun ja kehityksen. 
E: Joo. (O4) 

 

Haastateltavat tuovat esiin kuitenkin myös yhteistyön haasteita. Muutama oppilaanoh-

jaaja mainitsee, kuinka kulttuuriset tekijät voivat tuoda haasteita ohjaukseen. Erään op-

pilaanohjaajan mukaan, mikäli nuori on tottunut entisessä kotimaassaan täysin erilai-

seen työkulttuuriin, niin häneltä voi mennä hetki oppia Suomen suoraviivainen toimin-

tatapa. Haastatellun mukaan hankaluuksia voi tuoda esimerkiksi sen oppiminen, kuinka 

Suomessa sovituista asioista pidetään kiinni. Toinen oppilaanohjaaja puolestaan mainit-

see, että kokee maahanmuuttajataustaisia nuoria ohjatessaan enemmän epävarmuutta, 

jos ei tunne nuoren kulttuuritaustaa ja perhettä. 

 

Kolme oppilaanohjaajista kertoo, että yhteistyöhön haasteita tuo toisinaan se, että kaikki 

maahanmuuttajataustaiset poikaoppilaat eivät aina kunnioita naisopettajan auktoriteet-

tia. Tämän mainitaan olevan tilanne erityisesti joidenkin somalipoikien kohdalla, jotka 

eivät aina tottele naisopettajaa yhtä hyvin kuin miesopettajaa. Erään haastatellun mu-

kaan maahanmuuttajataustaisten nuorten käytös vaihtelee kovasti henkilökohtaisen elä-

mäntilanteen mukaan, jos nuoret ovat oppilaanohjaajan sanojen mukaan ”sinut itsensä 

kanssa” ja heillä on turvaa kotona ja perheessä, he ovat usein oikein hyväkäytöksisiä. 

Mikäli perheessä on kuitenkin ristiriitoja ja nuorella on oman identiteetin kanssa ongel-

mia, niin se voi oppilaanohjaajan mukaan näkyä siinä, että käytös voi olla todella huo-

noa. Lisäksi toinen haastateltava esittää, että maahanmuuttajataustaisten nuorten käytös 

voi olla kiivasta, mikäli oppilas ei ole tyytyväinen johonkin ratkaisuun, ja toisinaan he 

saattavat syyttää oppilaanohjaajaa rasismista. Alhaalla oppilaanohjaa kertoo tästä: 
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O: Ja samoin sitten käyttäytyminen, OSALLA voi olla hyvin sellaista tulis-
ta, niin kuin maahanmuuttajataustaisilla, että ne niin kun suoraan antaa 
palautteen niin kun. 
E: Mmm. 
O: Jos eivät oo tyytyväisiä. 
– – 
O: Mut he laantuu sit kyllä, mut et antaa sen palautteen tosi tiukkaan sä-
vyyn ja joskus kuulee sit sitä, että sä sanot mulle noin kun sä oot rasisti. 
E: Mmm. 
O: Tai tää on rasismia, et he vetoo niin kun siihen. 
E: Niin niin. (O10) 

 

7.1.2 Maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaamisen edellytykset 
 

Useat oppilaanohjaajat ovat sitä mieltä, että maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaa-

minen vie enemmän aikaa kuin valtaväestön nuorten ohjaaminen. Tämä johtuu esimer-

kiksi siitä, että maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa yksilölliset ohjauskeskustelut 

saattavat olla pidempiä ja niitä voidaan tarvita useampia kuin muiden valtaväestön 

kanssa. Voi myös olla, että maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle pitää kertoa perusteel-

lisemmin Suomen koulutusjärjestelmästä ja eri koulutusvaihtoehdoista. Erään haastatel-

lun mukaan oppilaanohjauksen oppitunneilla joidenkin käsitteiden selventäminen maa-

hanmuuttajataustaisille oppilaille vie enemmän aikaa. 

 

Haastateltavien mukaan maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaaminen vaatii toisinaan 

erilaisia erityisjärjestelyitä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että oppilaanohjaaja voi tar-

vita nuoria ohjatessaan avuksi tulkkipalveluita. Oppilaanohjaajat kertova myös, että toi-

set maahanmuuttajataustaiset nuoret lähtevät kesäloman alettua omaan kotimaahansa, 

jossa he saattavat olla koko kesän. Tämä voi tuoda oppilaanohjaajalle hankaluuksia ta-

voittaa nuori esimerkiksi yhteishaun tulosten tultua. Eräs oppilaanohjaaja mainitsee, että 

hänellä on nuorten tavoittamista varten Skype-tili, jotta hän voi soittaa ulkomaille. Op-

pilaanohjaajien täytyy mahdollisesti myös jo ennakkoon sopia näiden nuorten kanssa, 

miten toimitaan opiskelupaikan vastaanottamisen kanssa tai tilanteessa, jossa nuori ei 

saa koulutuspaikkaa. 

 

Haastateltavat esittävät, että maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla oppilaanoh-

jaajan on hyvä olla tietoinen maahanmuuttajataustaisille suunnatuista koulutuksista, ku-

ten valmistavista koulutuksista sekä mahdollisesti erilaisista hakukäytännöistä, kuten 

harkinnanvaraisesta valinnasta. Oppilaanohjaajien mukaan myös toiset maahanmuutta-
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jataustaiset nuoret tarvitsevat keskivertoa enemmän apua yhteishakuun liittyvissä asi-

oissa. Tällaisia asioita mainitaan olevan esimerkiksi yhteishakulomakkeen täyttäminen 

tai opiskelupaikan vastaanottaminen. Tai sitten maahanmuuttajataustaiset nuoret saatta-

vat turvautua oppilaanohjaajaan enemmän, mikäli toisen asteen koulutuspaikka jää 

saamatta. Näin erityisesti silloin, mikäli nuorten kotoa ei ole tukea paljoa saatavilla. 

Seuraavassa sitaatissa yksi haastatelluista kuvaa tällaista tilannetta, jossa maahanmuut-

tajataustaiset vanhemmat eivät pysty auttamaan lastaan nivelvaiheessa, jolloin nuori 

tarvitsee enemmän oppilaanohjaajan apua. 

 

O: Koska kyllä siinä on huomannut, että nuorihan ensimmäistä kertaa sillon 
vahvistaa opiskelupaikkansa tai sitten jos ei oo saanu mitään, niin miettii, et mi-
tähän sitte, vaikka me opot olemme toki yhteydessä tämmösissä, tämmösissä 
ikävissä tapauksissa niihin huoltajiin vielä kesälläkin. 
E: Joo. 
O: Niin kyllä sen jo etukäteen, kun se huolestuttaa välillä hirveen paljon ihan 
näitä meidän supisuomalaisiakin, et mitä mä teen sitten jos. 
E: Niin, niin. 
O: Vaikka niitä käydään monta kertaa läpi tunnillakin ja ne lukee siellä ja täällä 
ja tuolla ja netistä löytää senkin tiedon. 
E: Niinpä. 
O: Niin mitä se tekee, se ajattelee, sit se maahanmuuttajataustainen nuori, jonka 
vanhemmat ei ees välttämättä ymmärrä näitä juttuja, että kyllä se siinä määrin 
eroaa. 
E: Joo, no minkäs- 
O: Et varmaan tarvitsevat enemmän tukea sitten siinäkin vaiheessa. (O4) 

 

7.1.3 Nuorten toimijuuden tukeminen kohti onnistuneita koulutusvalinto-
ja 

 

Peruskoulun oppilaanohjaajat työskentelevät koko peruskoulun ajan sen edistämiseksi, 

että nuorten peruskoulun jälkeinen nivelvaihe sujuisi mahdollisimman hyvin. Oppi-

laanohjaajien mukaan eräs keskeinen tekijä on se, että nuoret kohdataan yksilöinä koko 

ohjausprosessin ajan. Oppilaanohjaajat korostavat, kuinka tärkeää on ohjata nuoria hei-

dän yksilölliset taipumuksensa ja persoonansa huomioiden. Tämä koskee maahanmuut-

tajataustaisia nuoria siinä missä muitakin nuoria. Eräs haastateltava toteaa, että maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla on tärkeää, ettei mennä nuorten tausta edellä, 

vaan nimenomaan huomioidaan nuorten yksilöllisyys. Haastateltavien mukaan hyvä ta-

pa huomioida nuoren yksilöllisyys ja persoona on henkilökohtaisen ohjaamisen kautta. 

Ylipäätään oppilaanohjaajat korostavat henkilökohtaista ohjaamista ohjauskeinoista 

parhaimpana. Erään haastateltavan mukaan henkilökohtaiset tapaamiset voivat olla eri-
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tyisen keskeisiä maahanmuuttajataustaisille nuorille. Hän toteaa, että henkilökohtaisissa 

ohjaustilanteissa nuoret usein puhuvat rohkeammin suomea ja kysyvät mieltään askar-

ruttavista asioista.  

 

O: Niin, siis joo kyllä, ehdottomasti se henkilökohtainen ohjaus on niin kun ää-
rimmäisen tärkee ja musta tuntuu, et nimenomaan nää monikulttuuriset nuoret 
niin kun, jahka ne sen ensimmäisen kerran tulee niin sen jälkeen niin kun uskal-
taa ja osaa myös pyytää sitä ohjausta. 
E: Joo 
O: Että ehkä jopa aktiivisemmin kuin niin kun tämmönen kantaväestö, et sit he 
niin kun. Ja niin kun siinä kahdenkeskisessä ohjauksessa he myös uskaltaa esit-
tää niitä kysymyksiä, ja vaikka se kielitaito olis vajavainen, niin sitten niin kun 
siinä he myös saa sitä rohkeutta sitten niin kun. 
E: Joo. 
O: Puhua sitä suomea ja niin kun voivat kysyä niitä asioita, jotka niin kun mieti-
tyttää. (O7) 

 

Oppilaanohjaajat myös kertovat, että nuoria kohdatessa on tärkeä ennakoida sitä, kenel-

le voi tulla vaikeuksia peruskoulun aikana. Mikäli vaikeuksia ilmenee ja oppilas pärjää 

heikosti, on haastateltavien mukaan tärkeä panostaa hänen ohjaukseensa mahdollisim-

man aikaisessa vaiheessa. Ennakointia tarvitaan myös esimerkiksi tilanteissa, joissa op-

pilaalla on epärealistiset hakutoiveet, kuinka toimitaan, jos oppilas ei saa koulutuspaik-

kaa, mikä on varasuunnitelma. Haastateltavien mukaan ohjaustyössä heidän tärkeä teh-

tävänsä onkin auttaa nuoria tekemään mahdollisimman realistiset, mieleiset ja soveltu-

vat koulutusvalinnat. Koulutusvalintapäätöksissä ohjaamisen lisäksi haastateltavien mu-

kaan on tärkeää tukea nuoria, jotta he oppisivat tunnistamaan ja tuntemaan omat vah-

vuutensa ja osaamisensa. Alla eräs oppilaanohjaaja kuitenkin pohtii, kuinka tulisi toimia 

tilanteessa, jossa nuori ei ole vielä ollenkaan varma siitä, mitä hän tulevaisuudeltaan ha-

luaa. Kuinka paljon oppilaanohjaaja saa tällaisissa tilanteissa ottaa kantaa? Lisäksi oppi-

laanohjaaja pohtii ohjauksen tavoitetta, onko oppilaanohjauksen tavoite aina opiskelu-

paikan saanti – vaikkei opiskelupaikka olisikaan nuorelle mieluinen. 

 
E: Pystyyks sun mielest sitte niin ku jotenkin sillä peruskoulun oppilaanohjauk-
sella jotenkin vaikuttaa siihen toisen asteen koulutuksen sujuvuuteen, et pystyyks 
opot sitä niin kun keskeyttämisiä vähentämään tai jotenkin niin kun välillisesti? 
O: No kyllä. Ehkä se että, just että, et jos niin ku on hyvin mietitty ja pohdittu se, 
että ja tota, et mitä peruskoulun jälkeen haluaa, niin kylhän se varmaan niin ku 
siihen vaikuttaa ja myöskin se, että jos ei tiedä vielä, niin että ollaan keskusteltu 
just siitä, että onko niin ku pakko hakee ihan mihin tahansa, jos ei yhtään tiedä. 
E: Mmm. 
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O: Niin kyl varmaan tämmösillä asioilla niin ku opo niin kun pystyy vaikutta-
maan ja just se, että että ja kuinka paljon, niin ku sitte on oikeus vaikuttaa siinä, 
että et kylhän niitä hakuvaihtoehtoja on paljon, mut et jos vaikka ei halua, jos ei 
vielä yhtään tiedä, niin mikä se on niin ku se järkevin vaihtoehto siinä vaiheessa. 
Ja niin kun just se, että et jos nuori ei yhtään tiedä vaikka aloista, niin niin on-
han siinä mahollisuus just, just vaikuttaa siihen että, et sais niin ku mahollisim-
man hyvän kuvan siitä. 
E: Niin. 
O: Siitä tota toisella asteella opiskelusta. 
E: Joo. 
O: Et kyl siinä varmasti jonkin verran pystyy niin ku, että onhan ne sitte ihan … 
Ja pystyy myös niin ku se toinen ääripää, että et varmasti pystyis myös siihen, 
että että kaikille se tulee se opiskelupaikka, mut et onks se sitte ihan oikee opis-
kelupaikka tai semmonen onnistunu opiskelupaikka. 
E: Niin. 
O: Niin ei välttämättä oo sitten. (O6) 

 

7.1.4 Tietoa ja yhteistyötä peruskoulussa ja sen jälkeen 
 

Useat haastateltavat esittävät, että oppilaanohjaajan yksi keskeinen vastuu on tiedon ja-

kaminen toisen asteen opinnoista. Toisen asteen opinnoista on oppilaanohjaajien mu-

kaan keskeistä yrittää välittää nuorille mahdollisimman todenmukainen kuva. Tärkeää 

on, että nuoret saisivat käsityksen muun muassa siitä, mitä lukio-opinnot käytännössä 

ovat ja mitä ne edellyttävät sekä toisaalta tiedon lisääminen siitä, mitä kaikkea ammatil-

lisella puolella voi opiskella. Mitä paremmin oppilaanohjaaja saa välitettyä nuorille pe-

rusteellisen kuvan toisen asteen opinnoista ja eri koulutusvaihtoehdoista, sitä enemmän 

nuorilla on tietoa päätöksentekonsa tueksi. 

 

Haastateltavat kertovat, että mikäli nuori ei saa koulutuspaikkaa kevään yhteishaussa, 

oppilaanohjaajat hakevat yhdessä nuoren kanssa esimerkiksi perusopetuksen jälkeiseen 

valmistavaan koulutukseen tai sitten lisähaussa mahdollisesti vapaaksi jääneitä ammatil-

lisen koulutuksen paikkoja. Useat oppilaanohjaajat toteavat, että he osaavat ennakoida 

tiettyjen oppilaiden jälkiohjauksen tarvetta jo koulutusvalintoja tehdessä, mikäli oppi-

laan hakutoiveet näyttävät epärealistisilta. Haastateltavat kertovat, että he ottavat yhteyt-

tä ilman koulutuspaikkaa jääneisiin oppilaisiin, mikäli nuoret eivät ota yhteyttä oppi-

laanohjaajaan itse.  

 

Toiset haastateltavat mainitsevat, että he auttavat ja ohjaavat nuoria tarvittaessa myös 

peruskoulun jälkeisenä syksynä. Eräs oppilaanohjaaja kertoo, että hän voi vaikka saattaa 
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nuoren uuteen toisen asteen oppilaitokseen opintojen alkaessa. Toinen puolestaan mai-

nitsee, että hän on kertonut oppilaille, että mikäli syksyllä tulee ongelmia uudessa opis-

kelupaikassa, niin oppilaat voivat tulla vielä juttelemaan hänen kanssaan. Kyseinen op-

pilaanohjaaja toteaa, että se on aina parempi vaihtoehto kuin se, että nuoret jäisivät esi-

merkiksi yksin kotiin ilman ohjausta. Eräs haastateltava esittää alla, että maahanmuutta-

jataustaiset nuoret saattavat tukeutua peruskoulun oppilaanohjaajaan muita nuoria 

enemmän vielä peruskoulun päättymisen jälkeen, koska heillä voi olla enemmän epä-

selviä asioita. 

 

E: No miten sitten tota sun opon työllä niin koetsä, että sä pystyt just niiku 
auttamaan tai tukee näitä nuoria, jotka on siinä siirtymävaiheessa tai et 
miten paljon opo pystyy tukemaan?  
O: Kyllä, kyllä mä koen pystyväni ainakin sen mitä nyt tässä vaiheessa ja 
se, et et siitä huomaa just sen, että ottavat yhteyttä myöhemmin, että taval-
laan on tullu sillä tavalla tutuksi, ja maahanmuuttajanuoret ehkä vielä 
enemmän, enemmän koska heillä on monta asiaa vielä vielä epäselvem-
pää. 
E: Joo. 
O: Vielä enemmän tukeutuvat. (O5) 

 

7.2 Maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhempien kohtaa-
minen  

 
Oppilaanohjaajien työn yksi osa-alue on yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa. Kun 

yhteistyö ja tiedonkulku kodin ja oppilaanohjaajan välillä toimii, on se myös nuoren etu. 

Oppilaanohjaajat kertovat, että yhteistyö maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhempi-

en ja kodin kanssa sujuu vaihtelevasti. Toisaalta tuodaan esiin, että yhteistyö sujuu 

usein hyvin, ja esimerkiksi maahanmuuttajaäidit ovat ystävällisiä ja kiitollisia yhtey-

denpidosta. Lisäksi eräs haastateltava mainitsee, että maahanmuuttajavanhemmilla on 

Suomen koulutusjärjestelmää arvostava asenne, mikä helpottaa yhteistyötä heidän kans-

saan.  

 

Kuitenkin oppilaanohjaajat tuovat esiin myös monia haasteita, joita yhteistyössä maa-

hanmuuttajavanhempien kanssa voi olla. Näitä haasteita ovat esimerkiksi yhteydenpi-

don hankaluudet: haastateltavat kertovat, että maahanmuuttajavanhempien tavoittami-

nen on toisinaan vaikeampaa ja että osa maahanmuuttajavanhemmista käyttää vähem-

män Wilma-järjestelmää. Oppilaanohjaajien mukaan yhteydenpidon hankaluudet ja asi-
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oista sopimisen vaikeus johtuvat usein yhteisen kielen puuttumisesta. Useat haastatelta-

vista kertovat, että osa maahanmuuttajavanhemmista osallistuu hieman vähemmän van-

hempainiltoihin, ja heitä voi olla myös vaikea saada tulemaan koululle tapaamisiin op-

pilaanohjaajan kanssa. Tosin yksi oppilaanohjaaja mainitsee, että maahanmuuttajataus-

taisten nuorten vanhemmat osallistuvat enemmän tapaamisiin oppilaanohjaajan kanssa.  

 

Muutama oppilaanohjaajista kertoo, että maahanmuuttajavanhempia tavatessa hanka-

luuksia voi tuoda se, että osalla vanhemmista on hyvin vahva näkemys siitä, kuinka hei-

dän lapsensa koulutuspolun tulisi edetä. Haastateltavien mukaan nämä näkemykset jat-

kokoulutusvalinnoista eivät ole aina täysin realistisia, ja tämän selventäminen maahan-

muuttajavanhemmille voi olla hankalaa. Oppilaanohjaajan rooli saattaa olla näissä tilan-

teissa toimia ikään kuin neuvottelijana oppilaan ja vanhempien välillä, mikäli heidän 

näkemyksensä koulutusvalinnoista eroavat suuresti toisistaan. Tämä neuvottelijan rooli 

ei ole aina täysin helppo asema oppilaanohjaajalle. Alla eräs haastateltava pohtii tällais-

ta asetelmaa: 

 

E: Onks siinä tullu sit ikinä sellasta han-, hankaluutta, et jos vaik oppilas 
haluis jotain muuta kuin mitä vanhemmat? Niin sit opo jää siinä ehkä vä-
hän keskelle sitä? 
O: Kyllä, kyllä. Näin se on. Ja usein voi olla, että oponhuoneessa pur-
kaantuukin sitten niitä tilanteita, että siinä on semmosta niin kun. Se on 
niin tunneherkkääkin toi, toi tota ammatinvalintakysymykset. 
E: Niin. 
O: Että et siinä saattaa tulla niin kun esille, esille et oppilas sanoo esi-
merkiks, et kotona sä puhut mulle näin ja täällä sä sanot mulle näin.  
E: Niin niin 
O: Elikkä tavallaan asettaa huoltajan tosi kiusalliseen tilanteeseen. 
E: Joo. 
O: Ja samalla mä koen siinä itse myös olevani kiusallisessa tilanteessa. 
E: Niin. 
– – 
O: Mut onhan tää yhtä taiteilemista välillä. 
E: Niin niin. (O10) 
 

Useat oppilaanohjaajat mainitsevat myös, että maahanmuuttajataustaisten nuorten van-

hemmat tarvitsevat enemmän tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä – erityisesti 

ammatillisesta koulutuksesta. Oppilaanohjaajat kertovat, että maahanmuuttajavanhem-

mat eivät aina miellä ammatillista koulutusta hyvänä koulutusvaihtoehtona. Oppi-

laanohjaajat joutuvatkin toisinaan korjaaman ammatillista koulutusta koskevia vääriä 
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mielikuvia ja tuomaan esiin ammatillisen koulutuksen hyviä puolia. Vanhempien hyvä 

tietämys Suomen koulutusjärjestelmästä on tärkeää, koska maahanmuuttajavanhemmilla 

voi olla suuri merkitys lapsensa koulutusvalinnoille. Antamalla tietoa Suomen koulutus-

järjestelmästä sekä koulutus- ja ammattialoista oppilaanohjaajat voivat tukea maahan-

muuttajataustaisten nuorten vanhempia, jotta nämä pystyvät olemaan paremmin lastensa 

tukena siirtymävaiheessa. Alla eräs haastateltava kuvaa sitä, kuinka vanhemmat tarvit-

sevat tietoa erilaisten koulutusvalintojen mahdollisuuksista, ja sen jälkeen toinen oppi-

laanohjaaja kertoo, kuinka on tärkeää selventää erityisesti ammatillisen koulutuksen 

mahdollisuuksia maahanmuuttajavanhemmille. 

 

O: Ehkä vanhemmille tukee siihen, että tietoa ja tukea siihen, että Suo-
messa voi oikeasti valita monella tavalla, ja se johtaa hyvään koulutuk-
seen ja hyvään ammattiin. 
E: Niin. 
O: Että se ei oo semmonen kapee pieni putki. (O2) 

 

O: Mutta se lukio on melkein nyt kun toiselle asteelle siirrytään, niin mel-
kein niin ku semmonen lähes pakko, ja siinä on sitten tullut näitä tämmö-
siä tilanteita, missä keskiarvot ei tahdo riittää ja ja niin ku … joutuu pe-
rustelemaan myöskin kodille, että muitakin vaihtoehtoja on, et jos haluaisi 
sitä kautta lähteä liikkeelle.  
E: Joo.  
O: Ja se suomen koulutusjärjestelmä, ja nimenomaan se ammatillinen, jo-
ka on aika monimutkanen ja sen selvittäminen niin, että huoltajat ja koti 
tajuaa, että sitäkin kautta pääsee eteenpäin, et se lukio ei ole ainoa. (O5) 
 

7.3 Koulutusjärjestelmän rajoittavat raamit oppilaanohjauksel-
le 

 
Tässä luvussa syvennytään siihen, minkälaisten koulutusjärjestelmä tason tekijöiden 

oppilaanohjaajat mainitsevat rajoittavan heidän työtään, siis minkälaisiin asioihin he 

kaipaisivat muutosta, jotta he voisivat toteuttaa ohjaustyötään paremmin. Tämän jälkeen 

tarkastellaan vielä hieman sitä, miten oppilaanohjaajat kokevat, että he pystyvät tuke-

maa nuorten siirtymävaihetta koulutusjärjestelmän tasolla.  
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7.3.1 Puutteelliset ohjausresurssit  
 

Se kuinka hyvin oppilaanohjaajat pystyvät olemaan nuorten tukena koko peruskoulun 

ajan, on pitkälti kiinni niistä resursseista ja käytännöistä joiden puitteissa oppilaanohjaa-

jat ohjaustyötään tekevät. Useat haastatelluista kertovat, kuinka he tarvitsisivat enem-

män ohjausresursseja työnsä toteuttamiseen. Monet oppilaanohjaajista toteavat, että 

heillä on liikaa ohjattavia; suositus on noin 200–250 oppilasta, mutta toisilla haastatel-

luista on ohjattavanaan 300–350 oppilasta, jolloin oppilaanohjaajan aika ei riitä kaik-

keen. Erään oppilaanohjaajan mukaan aikapula aiheuttaa sen, että hänen täytyy karsia 

henkilökohtaista ohjaamista niiltä oppilailta, jotka eivät sitä akuutisti tarvitse, ja tällöin 

oppilaanohjaajan mukaan opetussuunnitelman tavoitteet eivät toteudu, koska ohjausta ei 

pystytä antaa riittävästi sitä haluaville.  

 

Haastatellut kaipasivat siis enemmän ohjausresursseja, kuten sitä, että kouluissa olisi 

kaksi ”opoa”. Tämä mahdollistaisi haastateltujen mukaan sen, että esimerkiksi pien-

ryhmäohjausta olisi mahdollista toteuttaa, jolloin esimerkiksi samoista jatkosuunnitel-

mista kiinnostuneita nuoria voisi oppilaanohjauksentunnilla jakaa omiin pienryhmiin. 

Toiset haastatelluista mainitsevat maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjauksen vievän 

enemmän resursseja, koska osa heistä tarvitsee useamman ohjauskerran. Alla eräs oppi-

laanohjaaja kuvaa, kuinka ohjausresurssien ollessa aiemmin paremmat, pystyttiin kou-

lussa järjestämään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden toisen asteen valintojen tueksi 

koulun aiempia oppilaita kertomaan heidän opiskelukokemuksistaan.   

 

O: Joo, mä oon tällä hetkellä ainoa [oppilaanohjaaja], et meil on aikasempina 
vuosina ollu kaksi opoa, sillon oli niin ku tosi hyvät resurssit. 
E: Joo. 
O: Tehdä sitä ohjausta ja oli niin ku paljon, meillä oli myös niin ku pienryhmiä 
ja, ja tota pysty niin ku enemmän myös tähän, et me järjestettiin myös jokunen 
vuosi takaperin meil oli esimerkiks, just jos ajattelee näitä maahanmuuttajataus-
tasii nuoria. Niin järjestettiin sellasia, sellasia niin ku, että meidän koulusta niin 
ku aiemmin opiskelleet maahanmuuttajataustaiset nuoret tuli sit kertomaan, 
vaikka S2-tunnille siitä, että missä he on tota, missä he on opiskelleet, et oli niin 
ku lukiosta ja ammatillisesta ja sit he kerto, et millasta siellä on ollut. Mut et sit 
tänä vuonna kun oon ollu yksin, niin tota sitä aikaa on tosi paljon vähemmän, 
kun on kuitenkin se noin 300 oppilasta yhteensä, niin. 
E: Joo. (O6) 
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7.3.2  Käytäntöjen ja yhteistyön kehittäminen 
 

Oppilaanohjaajien mukaan tiettyjä koulumaailman käytäntöjä kehittämällä heidän olisi 

helpompi tehdä työtään. Eräs haastatelluista toivoo, että oppilaanohjaajalla olisi mah-

dollisuus jäädä pois osasta koulun tiimeistä ja hän voisi priorisoida työaikansa yksilöoh-

jaukseen. Useampi oppilaanohjaajista mainitsee, että he kaipaisivat lisää tietoa erilaisis-

ta kulttuureista ja kulttuurisista käytännöistä. Tämä auttaisi heitä maahanmuuttajataus-

taisten nuorten ohjaamisessa. Erään oppilaanohjaajan mukaan kulttuurituntemus ja sii-

hen lisäresurssit olisivat erityisen keskeisiä, koska todennäköisesti maahanmuuttajataus-

taisia oppilaita tulee koko ajan enemmän. Alla eräs oppilaanohjaaja toivoo avointa kes-

kusteluyhteyttä eri kulttuureiden välille, jolloin väärinkäsitykset voisivat selvitä ja tieto 

asioista voisi lisääntyä molemmin puolin.  

 

O: Mut kyl mä tavallaan, mä toivoisin, mikä mua auttais hirveesti niin olis, tie-
tenkin omaa laiskuutta myös, mutta että pitäs enempi tehdä näiden eri kieli- ja 
kulttuuriryhmien kanssa yhteistyötä ja jotenkin niin kun sitä keskustelua käydä 
heidän kulttuurista ja meidän kulttuurista ja niin kun … Ja tavallaan niin kun 
oikaista väärinkäsityksiä, ja niin kun tulla myös itse tietoisemmaksi siitä, että 
mitkä ne on ne heidän kulttuurien ne ehkä rajoitteet, ja missä määrin he voi tul-
la, niin kun joustaa niistä sit osana kuitenkin suomalaista yhteiskuntaa. 
E: Mmm. 
O: Ja niin kun tämmönen keskustelu ois hirmu tervetullutta.  
E: Niin. 
– – 
O: Vaikka sitten toisaalta myös aina ajattelee sitä, että ei liiaksi halua olla 
semmonen, okei kulttuurisensitiivinen kyllä, mutta sitten niin kun se, että myös-
kin haluais nimenomaan avata niitä mahdollisuuksia ja rajoja ja rajotteita, että 
tota. Ja sitä aina miettii, et mitä sitten siellä liikkuu näissä omissa yhteisöissä, 
että minkälaisia asioita he niin kun pohtii tai et, voi olla et helposti jotain tällas-
ta virheellistäkin tietoa. 
E: Mmm. 
O: Siellä sit niin kun puhutaan ja niin kun kylvetään toinen toisilleen, että sit si-
tä että käytäs sitä keskustelua, että miten tää juttu niin kun oikeesti on. 
E: Niin, joo. Hyvä. (O7) 

 

Haastatellut toivat myös esiin, että yhteistyön tiivistäminen koulun sisällä olisi tärkeää. 

Erään haastatellun mukaan tieto oppilaan asioista voi jäädä koulun sisällä toisinaan sir-

paleiseksi ja hän kaipasikin tiiviimpää yhteistyötä luokanvalvojan, suomi toisena kiele-

nä -opettajien ja erityisopettajien välille. Yhteistyön kehittäminen toisen asteen suun-

taan nähtiin lisäksi erityisen tärkeänä: parempi yhteistyö toisen asteen kanssa helpottaisi 

oppilaanohjaajien työtä. Lisäksi oppilaanohjaajat mainitsevat yhteistyön – erityisesti yh-
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teistyö tekemisen toisen asteen kanssa – siirtymävaiheessa keinona, jolla he voivat tu-

kea nuorten siirtymävaihetta. Tällaista yhteistyötä voi oppilaanohjaajien mukaan olla 

esimerkiksi se, että he ovat järjestäneet toisen asteen oppilaitosten eri koulutusaloihin 

tutustumispäiviä. Tai sitten oppilaanohjaajat ovat pitäneet nuoren puolesta yhteyttä toi-

sen asteen oppilaitokseen. Alla eräs oppilaanohjaaja pohtii oppilaanohjaajan työn mer-

kitystä nuorten siirtymävaiheessa, ja kuinka hän yhteydenpidolla toisen asteen oppilai-

tokseen, voi yrittää jo ennakkoon hieman tasoittaa nuorten nivelvaihetta. 

 

E: Joo, joo, kyllä. Ööm. No mites sittten niin kun sun opotyöllä, niin miten hyvin 
sä koet, et sä pystyt just auttaa näitä siirtymävaiheessa olevia nuoria? 
– – 
O: Et kyl mä uskon, et pystyy aika paljon vaikut- tai kyl mä nään, et mun työllä 
on merkitystä, mut et se, et enemmänkin toivois, tai et toivois voivansa tehdä. 
E: Joo. 
O: Ja sit tavallaan jo kun, on alkanut jo selvitä se, et mihin he on hakemassa ni 
ehkä ennakoiden olla niin kun yhteydessä niihin kouluihin tai ainakin. Tai no 
oon mä paljon kyllä konsultoinukin. Ottanut ihan yhteyttä sinne opoihin tai eri-
tyisopettajaan tai ketä nyt onkaan ja sit et, voitko antaa yhtään vinkkiä et onko 
tämmösen tai et kuinka realistista ois pärjätä siellä, tai et mitä vois tehä täällä 
jo, et se [oppilas] sit mahdollisesti pärjäisi siellä paremmin. 
E: Joo. (O3) 

 

7.4 Yhteenveto luvun tuloksista 
 

Tässä työn seitsemännessä luvussa on käsitelty toista tutkimuskysymystä: miten oppi-

laanohjaajat kokevat pystyvänsä ohjaamaan ja tukemaan maahanmuuttajataustaisia nuo-

ria siirtymävaiheessa. Keskeiset tulokset voidaan lopulta tiivistää seuraaviin näkökul-

miin. Ensinnäkin henkilökohtaisen ohjaussuhteen luominen nuoriin on keskeistä ohja-

tessa heitä siirtymävaiheessa. Henkilökohtainen ohjaussuhde tarkoittaa sitä, että oppi-

laanohjaaja kohtaa nuoret yksilöinä ja pyrkii huomioimaan kunkin nuoren yksilölliset 

tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä tukemaan nuorten toimijuutta, jotta nuoret pystyi-

sivät tekemään realistisia ja mieleisiä koulutusvalintoja. Oppilaanohjaajien mukaan 

nuorten auttaminen koulutusvalintojen tekemisessä ja soveltuvan koulutuspolun löytä-

misessä on heidän keskeinen keinonsa tukea nuoria siirtymävaiheessa. Oppilaanohjaa-

jan ja nuorten väliset henkilökohtaiset tapaamiset voivat olla erityisen keskeisiä maa-

hanmuuttajataustaisille nuorille, koska niiden aikana he saattavat avoimemmin kysyä 

mieltään askarruttavista asioista.  
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Toiseksi keskeistä on, että nuorten saama ohjaus on riittävää sekä laadukasta. Tämä tar-

koittaa sitä, että oppilaanohjaajat pystyvät antamaan nuorille riittävästi ohjausaikaa sekä 

tietoa erilaisista kyseistä nuorta kiinnostavista toisen asteen koulutusvaihtoehdoista. 

Useampi oppilaanohjaaja tuo esiin, että joidenkin maahanmuuttajataustaisten nuorten 

ohjaaminen vaatii enemmän aikaa kuin valtaväestön nuorten, sillä osa maahanmuuttaja-

taustaisista nuorista tarvitsee enemmän tietoa esimerkiksi suomalaisesta koulutusjärjes-

telmästä sekä erilaisista koulutuksista ja ammateista.  

 

Kolmanneksi oleellista on, että oppilaanohjaajat kohtaavat maahanmuuttajataustaisten 

nuorten vanhempia ja antavat heille tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä ja erilaisista 

koulutusmahdollisuuksista. Mitä paremmin maahanmuuttajavanhemmat ovat tietoisia 

erilaisista vaihtoehdoista ja koulutusjärjestelmän käytännöistä, sitä paremmin he pysty-

vät olemaan lastensa tukena koulutusvalintoja tehtäessä ja siirtymävaiheessa. Kuitenkin 

oppilaanohjaajat tuovat esiin, että yhteisen kielen puuttuminen maahanmuuttajataustais-

ten nuorten vanhempien kanssa saattaa hankaloittaa yhteistyötä ja asioista sopimista. Li-

säksi oppilaanohjaajien mukaan maahanmuuttajavanhempien tavoittaminen voi olla 

hankalampaa, koska osa heistä osallistuu esimerkiksi vanhempainiltoihin vähemmän. 

 

Neljänneksi tietyt koulutusjärjestelmätason tekijät rajoittavat oppilaanohjaajien ohjaus-

työn toteuttamista. Useat oppilaanohjaajista esittävät, että heillä on puutteelliset resurs-

sit toteuttaa työtään. Nämä puutteelliset resurssit saattavat rajoittaa ohjauksen riittävyyt-

tä ja laatua. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että oppilaanohjaajat eivät pysty toteutta-

maan pienryhmäohjausta niin paljon kuin haluaisivat tai on mahdollista, että he joutuvat 

jopa tinkimään yksilöohjauksesta, koska ohjattavia on niin paljon. Koulutusjärjestelmän 

tasolla oppilaanohjaajat kokevat, että heidän on mahdollista tukea nuorten siirtymävai-

hetta tekemällä yhteistyötä siirtymävaiheessa, erityisesti korostuu yhteistyö toisen as-

teen oppilaitosten kanssa.  
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8 Tutkielman eettisyys, luotettavuus ja toteuttamisen 
haasteet 

 

Tutkielmassa suoritetut haastattelut pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman eettisesti si-

ten, että kunnioitettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ihmistieteisiin so-

vellettavia eettisiä periaatteita. Eettisten periaatteiden kolme osa-aluetta ovat: tutkitta-

van itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksi-

tyisyys ja tietosuoja. (TENK 2009; Ranta & Kuula-Luumi 2017, 357–362.) Ensimmäi-

sen periaatteen puitteissa tutkittaville pyrittiin antamaan riittävästi tietoa tutkimuksen 

tarkoituksesta ja käytännön edellytyksistä, kuten paljon osallistuminen vie aikaa, sekä 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Tutkittavilta pyydettiin myös kirjallinen suostumus 

haastatteluun ennen haastattelun suorittamista. Suostumuslomakkeessa (liite 3) kuvattiin 

muun muassa tutkimuksen tarkoitus sekä tutkielman tekijän ja hänen ohjaajiensa yh-

teystiedot, jotta haastateltavat voivat ottaa halutessaan heihin yhteyttä. Toiseen eettiseen 

periaatteeseen liittyen tutkielman teossa pyrittiin tutkittavia arvostavaan kohteluun sekä 

tutkielman kirjoitustavassa pyrittiin tutkittavia kunnioittavaan ilmaisuun (ks. TENK 

2009, 7). Kolmannen eettisen periaatteen puitteissa haastatteluaineistot pidettiin luotta-

muksellisina ja säilytettiin turvallisesti sekä pidettiin huolta, että tietosuoja säilyy tutki-

musaineiston keruun ja käsittelyn aikana ja että tutkittavien anonymiteetti säilyy tut-

kielman raportoinnissa (ks. TENK 2009, 8–11). 

 

Haastatteluiden avulla tutkija pyrkii saamaan mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta 

aiheesta, tätä tukee se, että haastateltava ehtii tutustua etukäteen haastattelun aiheisiin ja  

kysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Tässä tutkielmassa haastatellut oppilaanoh-

jaajat saivat haastattelun pääteemat etukäteen tutustuttavaksi, joten he ehtivät pohtia 

tutkielman teemoja ennakkoon. Ennen ensimmäistä haastattelua tutkielman tekijä ei ol-

lut tehnyt harjoitushaastattelua, eikä haastattelurunkoa siten ollut testattu etukäteen. 

Harjoitushaastattelun puuttuminen ei tuntunut juuri vaikuttavan ensimmäisen haastatte-

lun kulkuun tai vuorovaikutukseen, mutta testihaastattelun suorittaminen olisi kuitenkin 

ollut perusteltua tehdä. Ensimmäisestä haastattelusta tuli kestoltaan kaikista pisin, tämä 

saattoi osittain johtua juuri harjoitushaastattelun puutteesta.  

 

Aineistolähtöiseen tutkimukseen liittyy sen hyväksyminen ja käsitteleminen, että tutki-

jan tekemillä havainnoilla on teoriapohja, tutkijan tekemät havainnot eivät siis voi olla 
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teoriasta täysin ”puhtaita”. Tutkijan tekemät valinnat – kuten hänen käyttämänsä käsit-

teet ja menetelmät – ovat yhteydessä tutkijan tekemiin tuloksiin. Siten puhtaasti aineis-

tolähtöisen tutkimuksen toteuttaminen on erittäin vaikeaa. Tässä tutkielmassa hyväksyt-

tiin se, että tutkielman analyysi ei ole puhtaasti aineistolähtöistä. Olin tietoinen, että tut-

kielman teoria ohjasi esimerkiksi haastattelukysymysten laatimista ja oli siten yhteydes-

sä siihen, miten lähdin toteuttamaan analyysia. Pyrin myös tiedostamaan omat ennak-

kokäsitykseni koskien tutkimusaihetta. Haastattelukysymysten pohtimisen yhteydessä 

kirjoitin ylös omat ennakkokäsitykseni aiheesta ja siitä, mitkä teemat tulisivat näkemyk-

seni mukaan esiintymää korostetusti oppilaanohjaajien puheessa. Näitä teemoja olivat 

muun muassa se, että haastatteluissa tulisi korostumaan kielitaidon ja koulutusvalintojen 

merkitys, miten haastatteluissa kävikin. Lisäksi odotin, että haastatteluissa tulisi koros-

tumaan yksityiskohtaisempi pohdinta nuorten valitsemista koulutusaloista ja ammateis-

ta, mutta tämä aihe ei kovin merkittävästi tullut esiin. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa mitään täysin yksi-

selitteisiä ohjeita (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140). Tässä tutkielmassa luotettavuutta on 

pyritty parantamaan mahdollisimman tarkalla kuvauksella tutkielman toteuttamisesta 

(ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232–233). Tutkielman raportoinnissa on pyrit-

ty kertomaan riittävän perusteellisesti muun muassa: aineiston keruusta, tutkimuksen 

tiedonantajista ja aineiston analyysista (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 140). Laadulliseen 

tutkimukseen liittyy usein kysymys myös aineiston koosta, kuinka paljon aineistoa pitää 

olla, jotta tutkimus olisi edustava. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole kuiten-

kaan tilastollinen yleistettävyys, vaan esimerkiksi sisällöllisesti yhtenäisen tulkinnan 

tuottaminen jostakin ilmiöstä, tapahtumasta tai toiminnasta. Siten tutkimusaineiston ko-

ko ei ole tärkein tutkimuksen arvioinnin kriteeri. Laadullisessa tutkimuksessa on myös 

perusteltua, että tutkittavilla on runsaasti tietoa tutkittavasta asiasta ja että tutkittavien 

valintaa on harkittu, eikä se ole satunnaista. Toisinaan laadullisessa tutkimuksessa ai-

neiston riittävyyden arvioinnissa käytetään saturaation käsitettä, jossa on kyse siitä, kun 

aineisto alkaa toistaa itseään, niin sitä voidaan pitää merkkinä aineiston riittävyydestä. 

Tässä tutkielmassa haastateltavien määrä oli ennakkoon päätetty, joten saturaatioon ei 

sinänsä kiinnitetty huomiota. Kuitenkin tutkielmassa ilmeni saturaatiota, sillä haastatte-

luiden edetessä tietyt teemat toistuivat usein, eikä uusia teemoja viimeisimmissä haas-

tatteluissa enää juurikaan ilmennyt. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–89; Eskola & Suoran-

ta 1999, 60–64.) 
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Tutkielman haastatteluaineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2015, tästä meni kolme vuot-

ta, kun pro gradu -tutkielma valmistui. Tässä yhteydessä voi pohtia aineiston vanhene-

mista. Tutkielman aihepiiri on kuitenkin sellainen, että siinä käsitellyt teemat ovat tus-

kin muuttuneet merkittävästi näiden kolmen vuoden kuluessa. Tänä aikana kuitenkin 

esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi Suomessa merkittävästi, joten yhteis-

kunnassa on tapahtunut asioita, jotka ovat liittyneet tutkielman aihepiirin ympärillä ole-

vaan laajempaan ilmiökenttään. Lisäksi koulutuksen kentässä on saattanut tapahtua tuo-

na aikana joitain muutoksia, kuten ammatillisen koulutuksen uudistus vuoden 2018 

alussa. 

 

Tutkielman teon aikana pohdin tutkielman aiheen ja asetelman ongelmallisuutta siltä 

kannalta, toistaako tutkielman asetelma omalla tavallaan erontekoja. Tutkimalla maa-

hanmuuttajataustaisia nuoria muista nuorista käsitteellisesti erotettuna ryhmänä, tut-

kielma saattaa uusintaa erontekoa ja kahtiajakoa: maahanmuuttajataustaiset nuoret ja 

valtaväestön nuoret. Vaikka tämän eronteon vahvistaminen ei ollutkaan tarkoitus, ei silti 

voi olla pohtimatta niitä merkityksiä, joita käsitteiden käyttöön ja tutkielman rajauksiin 

sisältyy. Toinen käsitteellinen haaste tutkielmassa liittyy siihen, kuinka maahanmuutta-

jataustaiset nuoret on kuvattu tutkielmassa yhdeksi ryhmäksi. Olin tietoinen, että todel-

lisuudessa ei ole olemassa yhtä yhtenäistä maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmää, 

vaan erillisiä yksilöitä moninaisine taustoineen, ominaisuuksineen ja tavoitteineen. 

Myös haastatellut oppilaanohjaajat toivat paljon esiin maahanmuuttajataustaisten nuor-

ten yksilöllisyyttä. Tutkielmassa jouduin kuitenkin tuomaan asioita esiin tietyin käsit-

tein, vaikkei niiden käyttö ongelmatonta olekaan.  
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9 Johtopäätökset 
 

Tässä tutkielmassa haluttiin löytää vastaus kahteen pääasialliseen tutkimuskysymyk-

seen. Ensimmäinen tutkimuskysymys koski sitä, miten maahanmuuttajataustaisten nuor-

ten peruskoulussa alkava koulutussiirtymä näyttäytyy oppilaanohjaajien näkökulmasta. 

Toisessa tutkimuskysymyksessä puolestaan oltiin kiinnostuneita siitä, miten oppi-

laanohjaajat kokevat pystyvänsä ohjaamaan ja tukemaan maahanmuuttajataustaisia nuo-

ria siirtymävaiheessa. Aiemmissa luvuissa näitä kysymyksiä tarkasteltiin tutkimusai-

neiston pohjalta mahdollisimman perusteellisesti. Tässä yhdeksännessä luvussa edetään 

alaluvuittain tutkimuskysymys kerrallaan tulkiten aluksi keskeisimpiä tuloksia ja peila-

taan saatuja tuloksia aiempaan tutkimukseen. Viimeisessä alaluvussa laajennetaan tar-

kastelun näkökulmaa ja pohditaan hieman jatkotutkimusaihetta 

 

9.1 Tarkastelussa oppilaanohjaajien näkemykset koulutussiir-
tymästä 

 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymää ja siihen liittyviä tekijöitä voi-

daan hahmottaa oppilaanohjaajien näkökulmasta kolmesta eri tasosta käsin: yksilö, yh-

teisö ja rakenteet. Tämä jaottelu pohjaa Teräksen ja kollegoiden (2015) kehittämään 

siirtymätekijöiden malliin, jossa on kolme tasoa – yksilö (mikrotaso), yhteisö (mesota-

so) ja yhteiskunta (makrotaso) – ja nämä eri tasot ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. 

Näiden tasojen siirtymätekijät voivat yhtäältä edistää sekä toisaalta estää nuorten siir-

tymää. (Teräs ym. 2015.) Tämä siirtymätekijöiden niin sanottu kaksoisluonne tuli myös 

tässä tutkielmassa esiin, esimerkiksi kuinka nuoren asenne tai kielitaito voi olla yhtäältä 

siirtymää edistävä tai toisaalta sitä estävä tekijä. 

 

Kuten Teräksen ja kollegoiden (2015) tutkimuksessa myös tässä tutkielmassa yksilölli-

sistä siirtymätekijöistä kielelliset seikat toistuivat runsaasti oppilaanohjaajien puheessa. 

Sinänsä kielitaidon korostuminen sujuvan ja katkottoman siirtymävaiheen kannalta ei 

ole yllättävää, luohan suomen kielen osaaminen pitkälti pohjan yhteiskunnalliselle osal-

listumiselle kaikkine toimintoineen, mukaan lukien koulutus ja opiskelu. Edellä maini-

tut tutkijat (2015, 50) kuitenkin esittävät kysymyksen siitä, onko kielitaidosta puhumi-

nen eräänlainen itsestäänselvyys, kun puhutaan maahanmuuttajataustaisista nuorista. 
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Tämä tutkielma herättää pohtimaan samaa aihetta. Kenties kielitaito on eräänlainen 

helppo ja turvallinen vastaus maahanmuuttajataustaisista nuorista puhuttaessa. Voi olla 

myös lohdullista ajatella, että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on samanlaiset mah-

dollisuudet yhteiskunnassa, mikäli heillä on vain riittävä valtaväestön kielitaito hallus-

saan.  

 

Nuorten peruskoulussa tekemät koulutusvalinnat suuntaavat siirtymävaihetta ja oppi-

laanohjaajat antoivat niille suuren painoarvon. Oppilaanohjaajat toivat esiin, että maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten tekemät jatkokoulutusvalinnat eivät aina näyttäydy täy-

sin realistisina. Aiemmassa tutkimuksessa on ilmennyt sama. Esimerkiksi Teräksen ja 

kollegoiden (2010b, 58) tutkimuksessa haastateltujen opettajien mukaan, joillain maa-

hanmuuttajataustaisilla nuorilla saattaa olla epärealistisia koulutusvalintoja ja heidän 

näkemyksensä koulutusjärjestelmästä voi myös olla epärealistinen. Helsingin Sanomis-

sa (El-Khoury 2015) oli uutinen ”Ulkomaalaistaustaisia tyttöjä ohjataan lähihoitajaksi, 

vaikka rahkeet riittäisivät lääkäriksi”, jossa maahanmuuttajataustaiset nuoret kertoivat, 

että oppilaanohjaajat olivat suositelleet heille heidän taitoihinsa nähden liian vaatimat-

tomia koulutusvalintoja, erityisesti ammatillista koulutusta ja lähihoitajan tutkintoa.  

 

Tämän tutkielman perusteella ei kuitenkaan vaikuta siltä, että oppilaanohjaajat ohjaisi-

vat maahanmuuttajataustaisia oppilaita ammatilliseen koulutukseen sen takia, että heillä 

on maahanmuuttajatausta. Sen sijaan vaikuttaa siltä, että oppilaanohjaajat katsovat pit-

kälti peruskoulussa suoriutumisen, arvosanojen sekä oppilaan yksilöllisyyden ja toivei-

den mukaan, mitkä hakutoiveet ovat realistisia. Mikäli peruskoulussa suoriutuminen on 

ollut haastavaa, oppilaan kielitaito on heikko ja keskiarvo hädin tuskin seitsemän, eivät 

oppilaanohjaajat kuitenkaan lukiota suosittele. Ehkä kysymys tiivistyykin siihen, kumpi 

painaa vaakakupissa enemmän se, että oppilaan jatkokoulutusvalinnat olisivat realistisia 

vai että ne olisivat täysin mieluisia. Aina ei ole mahdollista toteuttaa molempia. 

 

Oppilaanohjaajien näkemyksissä maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhemmat ja koti 

ovat yksi tekijä, joka korostuu nuorten siirtymävaiheen kannalta. Maahanmuuttajavan-

hemmat arvostavat paljon lukiokoulutusta. He näkevät lukion reittinä parempaan tule-

vaisuuteen ja tahtovat kovasti lapsensa tälle elämänpolulle. Tämä sama on havaittu 

myös aiemmassa tutkimuksessa, kuten Risto Rinteen ja Anne Tuitun (2011) tutkimuk-

sessa, jonka mukaan 68% maahanmuuttajavanhemmista arvioi lapsensa menevän pe-
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ruskoulun jälkeen lukioon (Rinne & Tuittu 2011, 129–130). Tämän tutkielman perus-

teella maahanmuuttajataustaiset nuoret kuuntelevat usein vanhempiensa mielipiteitä 

koulutusvalintoja koskien. Tämä saattaa osittain johtua kulttuuritekijöistä siinä mieles-

sä, että osa maahanmuuttajataustaisista nuorista tulee kulttuureista, joissa on vahvempi 

yhteisöllisyys, siinä missä suomalainen (länsimaalainen) kulttuuri painottaa enemmän 

yksilöllisyyttä. Yhteisöllisissä kulttuureissa huomioidaan usein enemmän suvun ja per-

heen mielipiteet päätöksenteossa. (Puukari & Korhonen 2013, 13.) Toisaalta esimerkik-

si Tuuli Kurjen (2008, 25) tutkimuksessa maahanmuuttajataustaiset tytöt kokivat, että 

heidän vanhempansa tukivat heidän tekemiään koulutusvalintoja. Vanhempien toive 

lapsiensa pitkistä koulutusurista on ymmärrettävä, se on heidän keinonsa ohjata lapsiaan 

siihen suuntaan, että nämä saisivat mahdollisimman tukevan jalansijan yhteiskunnassa, 

joka ei aina osaa tarjota maahanmuuttajataustaisille nuorille sopivia ponnahduslautoja 

kohti hyvää koulutusta ja tulevaisuutta. 

 

Oppilaanohjaajien näkökulmasta koulutusjärjestelmän rakenteet ja erilaiset vallitsevat 

käytännöt ovat paljolti yhteydessä maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymävaiheen 

sujuvuuteen. Tämän voi ajatella viittaavan siihen, että maahanmuuttajataustaisten nuor-

ten koulutussiirtymä ei tapahdu tyhjiössä, vaan yhteiskunnan rakenteet luovat sille raa-

mit rajoitteineen ja mahdollisuuksineen. Peruskoulun kohdalla oppilaanohjaajat kokivat 

tarvetta kehittää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen kehit-

täminen voisi tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten pärjäämistä peruskoulussa ja 

koko siirtymävaiheessa, mikäli esimerkiksi valmistava luokka olisi kestoltaan pidempi 

ja nuorten kielitaito ja muut opiskeluvalmiudet paranisivat. Erityisesti yläkouluikäisinä 

Suomeen tulleet maahanmuuttajanuoret voisivat hyötyä, jos he ehtisivät valmistavan 

luokan aikana omaksua paremmin suomen kielen. Myös Teräksen ja kollegoiden 

(2010b, 5) mukaan valmistavan opetuksen pidentämisellä voisi olla mahdollista vähen-

tää maahanmuuttajataustaisten nuorten koulupudokkuutta.  

 

Tutkielmassa ilmeni, että mikäli nuori ei etene nivelvaiheessa katkotta koulutuksesta 

toiseen, yhteiskunta tarjoaa hyviä palveluita ja koulutuksia nuoren tueksi. Hankalassa 

asemassa voivat olla kuitenkin ne maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden kielitaito on 

hyvin heikko, tällaisessa tilanteessa nuoren voi olla vaikea pärjätä edes perusopetuksen 

lisäopetuksessa. Näin voi olla, vaikka nuorella olisikin perusopetuksen päättötodistus. 

Toisaalta valmentavat koulutuksetkaan eivät aina näyttäydy oppilaanohjaajien mukaan 
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houkuttelevina maahanmuuttajataustaisille nuorille. Nuoret eivät välttämättä itse halua 

niihin, koska he haluavat opiskelemaan sinne missä muutkin oman ikäiset nuoret opis-

kelevat. Kuitenkin toisinaan esimerkiksi valmentavilla koulutuksilla on varmasti paik-

kansa, mikäli ne johtavat kokonaisuudessaan sujuvampaan siirtymävaiheeseen.  

 

Maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnatun lukioon valmistavan koulutuksen on-

gelmana pidettiin sitä, että harva nuorista osuu sen kohderyhmään, myös alle seitsemän 

keskiarvon omaavista oppilaista osa haluaisi lukioon opiskelemaan. Täten heikolla kie-

litaidolla olevien maahanmuuttajataustaisen nuorten peruskoulun jälkeiset kouluttautu-

mismahdollisuudet saattavat olla melko vähäiset. Saman suuntaisia tuloksia ilmeni Kan-

sallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisussa, jonka mukaan maahanmuuttaja-

taustaisilta nuorilta puuttuu perusopetuksen jälkeen kielitaitotason mukaista koulutusta, 

eikä koulutustarjonta ole nykyisellään riittävää. (Antikainen ym. 2015, 69, 77). Myös 

Holopaisen ja kollegoiden tutkimuksessa asiantuntijat kokivat olemassa olevat perus-

koulun jälkeiset muut koulutusvaihtoehdot, kuten kymppiluokat tai valmentavat koulu-

tukset, tarkoituksenmukaisina. He toivat kuitenkin esiin, että esimerkiksi vain yhdenlai-

nen lukioon valmistava koulutus ei ole välttämättä riittävä, koska lukioon haluavat 

maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat niin moninainen joukko. (Holopainen ym. 2017, 

211.)  

 

Holopaisen ja kollegoiden (2017) haastattelemien asiantuntijoiden mukaan siirtymäjär-

jestelmä kohtelee kaikkia nuoria samanarvoisesti, esimerkiksi hakuprosessit ja yhtäläi-

set valintakriteerit koskevat kaikkia nuoria. Lisäksi, kun nuori on käynyt suomalaisen 

peruskoulun, niin hänellä ajatellaan olevan sen mukaiset valmiudet. Edellä mainitut kir-

joittajat kuitenkin esittävät, että tilanne ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen – maahan-

muuttajataustaisella nuorella ei välttämättä ole peruskoulun tuottamia valmiuksia, riittä-

vää kielitaitoa tai koulutusjärjestelmän mahdollisuuksien tuntemusta. (Holopainen ym. 

2017, 214.) Tässä tutkielmassa tuli esiin molemmat näkökulmat, toisaalta ilmeni näke-

mys siitä, että järjestelmä kohtelee oppilaanohjaajien mukaan maahanmuuttajataustaisia 

nuoria tasa-arvoisesti juuri esimerkiksi samanlaisten valintakriteerien kautta. Toisaalta 

ilmeni myös, että vaikka nuori olisi syntynyt ja käynyt peruskoulunsa Suomessa, eivät 

hänen kielelliset valmiutensa silti ole välttämättä riittävällä tasolla jatko-opintoihin, jo-

ten näiden nuorten koulutusmahdollisuudet siirtymävaiheessa ovat rajallisemmat.  
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Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymä näyttäytyy oppilaanohjaajien nä-

kökulmasta prosessina, jolle luodaan pohja jo peruskoulun aikana. Nuorten tekemät jat-

kokoulutusvalinnat realisoituvat joko koulutuspaikan saamisena uudesta koulutuksesta 

tai sitten ne palauttavat nuoren takaisin nivelvaiheen päätöksiin, mikäli hän jää ilman 

opiskelupaikkaa. Toisen asteen opiskelupaikan saaneiden nuorten kohdalla on keskeistä, 

että opintojen alettua he ovat tyytyväisiä valintaansa ja kiinnittyvät uusiin opintoihinsa. 

Aiemmassakin tutkimuksessa on todettu, että mikäli halutaan tukea maahanmuuttaja-

taustaisten nuorten siirtymävaihetta, tulisi toimenpiteitä tehdä jo peruskoulun aikana ja 

pitäisi tähdätä pitkäaikaisen tuen syntymiseen (Teräs ym. 2010b, 6). Siirtymävaiheessa 

pitkäaikaisen tuen syntymistä voisi edistää yhteistyön kehittäminen peruskoulun ja toi-

sen asteen välille. Useampi oppilaanohjaaja mainitsi kuitenkin, ettei yhteistyö peruskou-

lun ja toisen asteen välillä ole nykyisellään riittävää, esimerkiksi oppilaan tukitoimia 

koskeva tiedonsiirto koettiin puutteelliseksi. Tämä sama on havaittu myös aiemmassa 

tutkimuksessa, esimerkiksi Maire Antikaisen ja kollegoiden (2015, 77) arvioinnin mu-

kaan perusopetuksen ja toisen asteen tiedonsiirtokäytännöt ovat vielä puutteelliset. Mi-

käli tiedonsiirto ei toteudu, voi tämä vaikeuttaa nuorten toisen asteen opintojen suju-

vuutta, kun he eivät saakaan tarvitsemaansa tukea, mikä voi pahimmillaan johtaa toisen 

asteen koulutuksen keskeyttämiseen. 

 

9.2 Tarkastelussa maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemi-
nen siirtymävaiheessa 

 

Tutkielman toiseen päätutkimuskysymykseen liittyen työssä selvitettiin, miten oppi-

laanohjaajat kokevat pystyvänsä olemaan maahanmuuttajataustaisten nuorten tukena 

siirtymävaiheessa. Tärkeäksi lähtökohdaksi tehtävälle ohjaustyölle nähtiin se, että oppi-

laanohjaajat pystyvät antamaan ensinnäkin ohjattavilleen riittävästi aikaa ja henkilökoh-

taista ohjausta. Henkilökohtaisen ohjauksen aikana maahanmuuttajataustaiset nuoret 

kysyvät usein rohkeammin mieltään askarruttavia asioita ja sitä kautta saavat esimerkik-

si selvyyttä jatkokoulutusvalintoihinsa. Maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjauksen 

koettiin kuitenkin vievän toisinaan enemmän aikaa. Opetushallituksen (2011, 10) Moni-

kulttuurinen ohjaus -oppaassa esitetään, että maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaa-

miseen olisi hyvä varata vähintään kaksinkertainen määrä aikaa, ainakin mikäli oppilas 

on vastikään tullut Suomeen.  
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Tutkielmassa ilmeni, että oppilaanohjaajat kokivat jatkokoulutusvalinnoissa ohjaamisen 

yhdeksi keskeisimmäksi keinokseen edesauttaa maahanmuuttajataustaisten nuorten siir-

tymävaiheen sujuvuutta. Tärkeää on, että koulutusvalinnat olisivat sekä realistisia että 

mieleisiä, sillä opiskelijan voi olla vaikea innostua opiskelemaan aihetta, joka ei häntä 

juurikaan kiinnosta. Oppilaanohjauksella voi olla kuitenkin mahdollista herättää oppi-

laan kiinnostusta eri opiskelumahdollisuuksia kohtaan (Huhtala & Lilja 2008, 15). Ai-

emmassa tutkimuksessa on todettu perusopetuksessa tapahtuvan jatko-opintoihin suun-

tautuvan ohjauksen toteutuvan oppilaiden mielestä hyvin (Numminen ym. 2002, 24). 

Holopaisen ja kollegoiden (2017) tutkimuksessa haastatellut asiantuntijat kokivat, että 

toiminnan keskiössä tulee olla nuoret ja heidän yksilölliset valintansa, joita ohjauksen 

tulee tukea. Asiantuntijoiden mukaan maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiir-

tymää voidaan tukea henkilökohtaisella kontaktilla, ohjauksella ja läsnäololla. (Holo-

painen ym. 2017, 211.) Samansuuntainen näkemys tuli vahvasti esiin myös tässä tut-

kielmassa. Keskeistä oppilaanohjaajien mukaan on nuorten valinnoissa ohjaaminen, oh-

jauksen henkilökohtaisuus ja kunkin yksilöllinen huomiointi.  

 

Se että oppilaanohjaajat pystyvät tekemään yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuor-

ten vanhempien kanssa ja antamaan heille riittävästi tietoa nuoren opiskeluun ja hänen 

tekemiin koulutusvalintoihin liittyvistä asioista, on keskeinen tapa edistää maahanmuut-

tajataustaisten nuorten siirtymävaihetta. Tämä sama on todettu myös aiemmassa tutki-

muksessa. Teräksen ja kollegoiden (2015, 54) tutkimuksessa merkittävänä näyttäytyy 

maahanmuuttajavanhempien tietämys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä heidän 

mahdollisuutensa tukea lapsiaan siirtymävaiheessa. Tämän tutkielman perusteella yh-

teistyö maahanmuuttajataustaisen nuorten vanhempien kanssa ei aina suju täysin on-

gelmitta, esimerkiksi vanhempien puutteellisesta suomen kielen taidosta johtuen. Siten 

oppilaanohjaajien mahdollisuus tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiir-

tymää yhteisön tasolla, ei aina toteudu ongelmitta.  

 

Oppilaanohjausta rajoittavana tekijänä useat oppilaanohjaajista esittivät, että heillä on 

puutteelliset resurssit ja liikaa ohjattavia, eikä siten riittävästi aikaa kaikille. Myös ai-

emmassa tutkimuksessa on havaittu tämä, esimerkiksi Ulla Nummisen ja kollegoiden 

(2002, 22) arvioinnissa sekä oppilaat että oppilaanohjaajat arvioivat opinto-ohjauksen 

saatavuuden korkeintaan kohtalaiseksi. Oppilaista 19 % ei ollut saanut tai käyttänyt 

lainkaan henkilökohtaista ohjausta yläkoulun vuosiluokkien aikana (mp.). Arvioinnin 
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perusteella ajan puute oli suurin syy sille, ettei opiskelija saanut ohjausta heti tai lain-

kaan. Kuitenkin suurin osa tutkimuksen oppilaanohjaajista ilmoitti, että opiskelija saa 

halutessaan ohjausta heti tai muutaman päivän kuluessa. (Numminen ym. 2002, 201.)  

 

Se että oppilaanohjaajilla on liian vähäiset resurssit toteuttaa työtään, on huolestuttavaa. 

Tässäkin tutkielmassa ilmeni, että kaikki oppilaanohjaajat eivät pysty antamaan riittä-

västi henkilökohtaista ohjausta kaikille oppilaille, näissä tilanteissa he joutuvat keskit-

tymään niihin oppilaisiin, joilla on akuutisti suurin tarve ohjaukselle. Tai siten resurssi-

en puute voi vaikuttaa esimerkiksi ohjauksen laatuun ja monipuolisuuteen siten, että 

esimerkiksi pienryhmäohjauksen toteuttaminen voi jäädä kokonaan tekemättä. Resurs-

seihin liittyvää ristiriitaa ilmentää se, että Nummisen ja kollegoiden (2002, 31) arvioin-

nissa ilmeni, että lähes jokainen koulutuksen järjestäjistä koki oppilaanohjauksen olevan 

tärkeää syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta, mutta silti läheskään kaikki koulutuksen 

järjestäjät eivät olleet ohjanneet siihen mielestään tarpeeksi resursseja. Peruskoulun op-

pilaanohjaajat tekevät siirtymävaiheen ohjaustyötä nuorten arjessa kiinni – riittävien re-

surssien tarjoaminen oppilaanohjaajille pitäisi olla koulutuspolitiikassa ja resursoinnissa 

huomioitu, jos halutaan tukea nuorten siirtymävaiheen sujuvuutta peruskoulusta lähtien.  

 

Jos hahmotetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten peruskoulussa alkavaa siirtymä-

vaihetta sen kautta, minkälaisia tekijöitä siihen on yhteydessä – yksilön, yhteisön ja ra-

kenteiden tasolla (ks. Teräs ym. 2015) – voidaan oppilaanohjaajien mahdollisuuksia tu-

kea nuoria tässä siirtymävaiheessa taas hahmottaa sen kautta, miten he näillä eri tasoilla 

voivat toimia ja vaikuttaa nuorten siirtymävaiheen sujuvuuteen. Eniten tämän tutkiel-

man perusteella oppilaanohjaajat pystyvät vaikuttamaan luonnollisesti yksilötasolla, an-

tamalla peruskoulun aikana riittävästi henkilökohtaista ohjausta kullekin nuorelle. Myös 

yhteisön tasolla on mahdollista vaikuttaa jonkin verran: kohtaamalla maahanmuuttaja-

taustaisten nuorten vanhempia ja antamalla heille tietoa. Sitä vastoin koulutusjärjestel-

män tasolla oppilaanohjaajat pystyvät vaikuttamaan kaikista vähiten, he voivat kuiten-

kin tehdä yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa nuorten siirtymävaiheen suju-

vuuden edistämiseksi. Koulutusjärjestelmän rakenteelliset tekijät korostuivat kuitenkin 

paljon tässä tutkielmassa, kuten myös Teräksen ja kollegoiden (2015) tutkimuksessa. 

Teräs ja kollegat (2015, 54) pohtivat, kuvastaako rakenteellisten tekijöiden toistuminen 

viranomaisten vastauksissa heidän voimattomuuttaan. Sama kysymys tulee mieleen tä-

mä tutkielman äärellä. Vaikka oppilaanohjaajat ohjaavat kutakin nuorta tämän yksilölli-
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syydestä käsin, koulutusjärjestelmä tekee kuitenkin nuorista oppilasvirran, joka kulkee 

siirtymävaiheen läpi tiettyjen käytäntöjen mukaan ja joiden tulevaisuuden suunnan esi-

merkiksi arvosanat pitkälti määräävät. 

 

9.3 Lopuksi 
 

Tämä tutkielma tarjoaa erään näkemyksen maahanmuuttajataustaisten nuorten jo perus-

koulussa alkavaan koulutuksen siirtymävaiheeseen. Tutkielman alussa esitettyyn – ai-

empaan tutkimukseen perustuvaan – havaintoon siitä, että maahanmuuttajataustaisilla 

nuorilla on suurempi riski jäädä peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa koulutuksen ul-

kopuolelle, oppilaanohjaajat eivät ottaneet juurikaan suoranaisesti kantaa. Kuitenkin 

oppilaanohjaajien näkemyksissä on löydettävissä viitteitä siitä, että osalla maahanmuut-

tajataustaisista nuorista saattaa olla enemmän hankaluuksia siirtymävaiheessa.  

 

Se kuinka tärkeäksi oppilaanohjaajat nostivat kielitaidon merkityksen siirtymävaiheessa 

pärjäämisen kannalta, on eräs tekijä. Lisäksi tutkielmassa ilmenneet havainnot siitä, että 

oppilaanohjaajien mukaan toisilla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on epärealistisia 

koulutusvalintoja ja ettei kaikilla heistä välttämättä ole niin suurta kodin tukea nivel-

vaiheessa, tukevat väitettä mahdollisista nivelvaiheen haasteista. Eräs tekijä on myös se, 

että heikon kielitaidon omaavien maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusvaihtoeh-

tojen todettiin olevan nivelvaiheessa suhteellisen vähäiset. Siten voisi todeta, että tut-

kielman perusteella oppilaanohjaajien näkökulmasta suurin osa maahanmuuttajataustai-

sista nuorista pärjää hyvin peruskoulussa alkavassa siirtymävaiheessa, mutta osalla voi 

kuitenkin ilmetä hankaluuksia. Näin tämä tutkielma on yhteneväinen esimerkiksi Sauli 

Hyvärisen ja Jani Erolan (2011, 655) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan suurimmalla 

osalla maahanmuuttajataustaisista nuorista menee hyvin koulutuksen näkökulmasta, 

mutta osalla kasautuu riskitekijöitä yhä enemmän.  

 

Maahanmuutto Suomeen tulee tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti lisääntymään. 

Tästä on nähtävissä viitteitä esimerkiksi siinä, kuinka viime vuosina turvapaikanhaki-

joiden määrä lisääntyi voimakkaasti. Kun ihmisten elinolot maailmalla käyvät ahtaiksi, 

esimerkiksi sotien tai luonnonmullistuksien takia, lähtevät he etsimään turvallisempaa 

elämää sieltä, mistä sitä voi olla mahdollista löytää. Suomen yhteiskunnan yhtenäisyy-
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den ja tasapainon säilyttämiseksi on tärkeää, että tänne saapuvat ihmiset löytävät sovel-

tuvat kouluttautumis- ja työllistymisväylät sekä integroituvat osaksi yhteiskuntaa. Tämä 

on tärkeää yhteiskunnallisessa mielessä mutta myös, jotta tänne saapuvat ihmiset pysty-

vät rakentamaan tarkoituksenmukaisen elämän. Koulutus on merkittävässä roolissa ih-

misten integroitumisen kannalta. Mikäli maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät saa tasa-

arvoista kohtelua koulutuksen kentällä, voi heidän olla vaikea paikata tätä myöhemmin 

työmarkkinoilla. (Kilpi-Jakonen 2011, 78.) Hyvärinen ja Erola (2011, 655) nostavat 

esiin huolen siitä, kuinka toisen sukupolven maahanmuuttajanuorten ”suuri ikäluokka” 

on vasta aikuistumassa ja erityisen tärkeää integraation näkökulmasta on, että nämä 

nuoret saavat yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. 

 

Jotta maahanmuuttajataustaiset nuoret löytävät paikkansa koulutuksen kentällä, tarvit-

sevat he siihen apua kuten kaikki nuoret – toiset vähemmän ja toiset enemmän. Oppi-

laanohjaus on siinä mielessä merkittävää toimintaa siirtymävaiheessa, että kaikki perus-

koulun oppilaat käyvät henkilökohtaisessa tapaamisessa oppilaanohjaajan luona. Oppi-

laanohjaus ei ole siten mikään erityinen nivelvaiheen tukitoimi ainoastaan maahanmuut-

tajataustaisille nuorille vaan yhteistä kaikille nuorille: voidaan puhua oppilaanohjauksen 

universalistisesta luonteesta (Teräs ym. 2010b, 41; Holopainen ym. 2017, 207). Ohjauk-

sen kohdalla on kuitenkin hyvä muistaa pohtia, onko ohjaus todella yksilöä voimaannut-

tavaa ja toimijuutta tukevaa toimintaa, vai onko se yhteiskunnallinen hallinnan muoto, 

joka kontrolloi ja vastuullistaa yksilöä ongelmista, joiden tausta onkin rakenteellisissa 

tekijöissä (Vehviläinen 2014, 35–36). 

 

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymää 

pitäisi tukea pitkällä aikavälillä ja jatkuvuus olisi erityisen tärkeää myöhemmällä iällä 

maahan tulleilla nuorille (Holopainen ym. 2017, 212). Kiinnostavaa jatkotutkimuksen 

kannalta olisikin tarkastella yläkouluikäisenä Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuor-

ten ohjauksen ja tuen tarvetta sekä koulutuspolkua peruskoulun jälkeen. Minkälaisena 

heidän ohjauksellinen tuen tarpeensa näyttäytyy peruskoulussa ja toisella asteella? Mi-

ten perusopetuksen valmistava opetus pystyy vastaamaan heidän tarpeisiinsa? Minkä-

lainen ohjauksen tarve heillä on toisella asteella? Entä miten heidän opintonsa sujuvat ja 

minkälaisiksi heidän siirtymävaiheensa muodostuvat: siirtymävaihe peruskoulun jäl-

keen sekä myöhemmät siirtymät?  
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Tämän tutkielman alussa todettiin, että nuorten siirtymät eivät ole enää yhtä lineaarisia 

ja yhtenäisiä kuin aiemmin. Siirtymävaiheet koulutukseen ja työelämään ovat usein pi-

dentyneet ja ne sisältävät nykyään enemmän vaihtelevuutta. Kansallisella tasolla siirty-

miä pyritään säätelemään, jotta nuorten sosiaalista syrjäytymistä ei pääsisi tapahtumaan 

(Walther 2006, 120). Ohjausta voidaan pitää eräänä tällaisen säätelyn muotona, joka 

pyrkii syrjäytymisen ehkäisyyn. Universaalissa järjestelmässä siirtymiä ohjaavat toi-

menpiteet ovat keskittyneet pitkälti yksilön koulutukseen ja aktivointiin (Walther 2006, 

126). Tämän tutkielman perusteella vaikuttaisi siltä, että vaikka ohjauksella nähtiin ole-

van aktivoiva funktio, korostui tutkittavien näkemyksissä ohjauksesta myös tuen anta-

misen merkitys. Siten vaikka oppilaanohjaajat korostivatkin nuorten vastuuta omasta 

siirtymävaiheestaan, eivät he sysänneet kaikkea vastuuta nuorten kontolle. He toivat 

vahvasti esiin rakenteiden merkitystä ja niiden monesti määräävää ja joustamatonta 

luonnetta nuorten siirtymävaiheen muokkaajina.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Haastattelupyyntökirje 

 

Hei, 

Opiskelen kasvatustiedettä Helsingin yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaa maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymistä perusasteelta toiselle asteelle. Ke-

rään tutkimusaineiston haastattelemalla pääkaupunkiseudun yläkoulujen oppilaanohjaa-

jia. 

 
Tutkimukseni liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen Transi-

tions and educational trajectories of immigrant youth (Transit). Tutkimushankkeessa 

tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymiä pitkittäistutkimuksen 

keinoin. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva maahanmuut-

tajanuorten peruskoulun jälkeisistä koulutuspoluista. Tutkimuksella on Helsingin, Es-

poon ja Vantaan kaupunkien tutkimuslupa. 

 
Teidän asiantuntemuksenne maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymiin ja 

oppilaanohjaukseen liittyen olisi ensisijaisen arvokasta tutkimukselle. Haluaisin haasta-

tella teitä aiheeseen liittyen huhtikuun 2015 aikana. Haastattelun teemat liittyvät maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymiin ja oppilaanohjauksen merkitykseen 

koulutussiirtymien kannalta sekä ohjauksen toteuttamiseen. Voin lähettää teille tutki-

muskysymykset etukäteen tutustuttavaksi ennen haastattelua. Haastattelu toteutettaisiin 

työpaikallanne ja sen kesto olisi noin tunti. Käsittelen haastatteluaineiston täysin luot-

tamuksellisesti, eikä haastateltavan nimi tai oppilaitos tule missään vaiheessa esiin tut-

kimuksessa tai tutkimusraportissa. 

 
Tulen ottamaan teihin yhteyttä puhelimitse lähiviikkoina, ja tiedustelen mahdollisuut-

tanne osallistua tutkimukseen. Mikäli teillä ilmeni jotain kysyttävää, voitte ottaa minuun 

yhteyttä jo aiemmin. 

 
Ystävällisin terveisin, 

Tutkielman tekijän nimi ja yhteystiedot   –  Tutkielman ohjaajien yhteystiedot 

Lisätietoa tutkimuksesta tutkimushankkeen verkkosivuilla: 

http://blogs.helsinki.fi/kupoli-unit/research/transit/   
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Liite 2. Haastattelurunko oppilaanohjaajille 
 
Teema 1) Maahanmuuttajataustaiset nuoret  kouluympäristössä 
 
Monikulttuurisuuden näkyminen koulussanne ja eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien nuorien 

taustat. Maahanmuuttajataustaisten nuorten pärjääminen kouluympäristössä sekä nuorten teke-

mät koulutusvalinnat ja valintoihin vaikuttavat tekijät.  Kysymyksiä kuten: 

o Minkälaisista kieli- ja kulttuuriryhmistä koulunne nuoret tulevat?  
o Miten maahanmuuttajataustaiset nuoret pärjäävät koulussanne? 
o Minkälaisia koulutusvalintoja maahanmuuttajataustaiset nuoret tekevät?  

 

Teema 2) Oppilaanohjaus 
 
Oppilaanohjauksen toteuttaminen koulussanne ja siihen liittyvät asiat kuten: ohjauksen tavoit-

teet, ohjauskäytännöt ja jälkiohjaus. Maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaus, ohjauksen edel-

lytykset sekä mahdolliset erityiset haasteet tai mahdollisuudet/ilonaiheet. Oppilaanohjauksen 

merkitys ja vaikutusmahdollisuudet nivelvaiheessa peruskoulusta toiselle asteelle. Tekemänne 

yhteistyö nuorten koulutusvalintoihin ja nivelvaiheeseen liittyen sekä yhteistyö nuorten huolta-

jien kanssa. Kysymyksiä kuten: 

o Mitä maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaus edellyttää oppilaanohjaajalta ja ohjauk-
selta? 

o Koetteko pystyvänne työllänne tukemaan nivelvaiheessa olevia nuoria? 
o Onko jotain mitä toivoisitte koululta ja/tai yhteiskunnalta, mikä auttaisi teidän työnne 

toteuttamista, jotta teidän olisi entistä helpompi tukea nivelvaiheessa olevia nuoria? 
 
Teema 3) Nuoret siirtymävaiheessa peruskoulusta jatkoon 
 
Näkemyksenne peruskoulun jälkeisestä nivelvaiheesta ja sen onnistumiseen/ epäonnistumiseen 

vaikuttavista tekijöistä sekä nivelvaiheessa oleville nuorille suunnatuista palveluista. Maahan-

muuttajataustaisten nuorten pärjääminen nivelvaiheessa peruskoulusta toiselle asteelle sekä 

myöhemmissä siirtymävaiheissa, kuten siirtymässä työelämään. Maahanmuuttajanuorten vah-

vuudet ja heikkoudet siirtymävaiheissa sekä yhteiskunnallisten tekijöiden, kuten koulutusjärjes-

telmän ja asenteiden, merkitys maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymiin. Kysymyksiä ku-

ten: 

o Millainen on mielestänne onnistunut nivelvaihe peruskoulusta toiselle asteelle? 
o Miten maahanmuuttajataustaiset nuoret pärjäävät peruskoulun jälkeisessä nivelvaihees-

sa?  
o Minkälaiset ratkaisut voisivat auttaa nuoria siirtymävaiheiden mahdollisissa haasteissa?  
o Miten yhteiskunnan palvelut vastaavat maahanmuuttajataustaisten nuorten tarpeisiin? 
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Liite 3. Suostumuslomake 
 
 
Minua on pyydetty osallistumaan Helsingin yliopistossa tehtävään pro gradu -

tutkielmaan, jonka aiheena on maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymät se-

kä oppilaanohjaus. Tutkielman pääteemat ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, nivel-

vaihe peruskoulusta toiselle asteelle sekä oppilaanohjaus. Pro gradu -tutkielma liittyy 

Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen Transitions and educational 

trajectories of immigrant youth (Transit).  

 

Olen saanut riittävästi tietoa tutkittavasta aiheesta ja mahdollisuuden esittää siitä kysy-

myksiä tutkielman tekijälle. Olen antanut luvan haastattelun nauhoittamiseen ja sen 

purkamiseen tekstimuotoon. Voin missä tahansa vaiheessa peruuttaa osallistumiseni il-

moittamalla siitä tutkielman tekijälle. Vastauksiani saa käyttää tieteelliseen raportointiin 

sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä vastaajaa tai hänen kouluaan ei voida tunnistaa. 

Tutkimuksen tekijät käsittelevät tutkimustiedot luottamuksellisesti sekä vastaavat tut-

kimusaineiston turvallisesta säilyttämisestä. Tutkimusaineistot hävitetään tutkimusai-

neiston raportoinnin jälkeen. 

  
Suostun osallistumaan tutkimukseen:  
 
 
_______________________________________________________________ 
Henkilön allekirjoitus     Päiväys 
 
 
Nimenselvennys    
 
 
Suostumuksen vastaanottaja: 
 
 
_______________________________________________________________ 
Tutkielman tekijän allekirjoitus    Päiväys 
 
_______________________________________________________________ 
Nimenselvennys 
 
 
    
Lisätietoja    Tutkielman ohjaajat 
Tutkielman tekijän yhteystiedot Tutkielman ohjaajien yhteystiedot  
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Liite 4. Alkuperäiset teemat 

 

1. Mmt-nuoret koulu-

ympäristössä 
2. Oppilaanohjaus 3. Nivelvaihe 

1A. Nuorten taustat 2A. Opon tausta 
3A. Onnistunut 

nivelvaihe 

1B. Mmt-nuoren käsite 2B. Ohjauksen tavoitteet 
3B. Epäonnistunut 

nivelvaihe 

1C. Kouluympäristössä 

pärjääminen 
2C. Ohjauksen keinot 

3C. Mmt-nuorten 

pärjääminen nivel-

vaiheessa 

1D. Koulutusvalinnat 
2D. Näkemys TET-

jaksosta 

3D. Mmt-nuorten vah-

vuudet nivelvaiheessa 

1E. Perusteet valinnoille 2E. Jälkiohjaus 
3E. Mmt-nuorten heik-

koudet nivelvaiheessa 

1F. Valintojen realisti-

suus 

2F. Mmt-nuorten 

ohjauksen edellytykset 

3F. Opontyön 

vaikutusmahdollisuudet 

 
2G. Mmt-nuorten 

ohjauksen innostavuus 

3G. Yhteistyö 

nivelvaiheessa 

 
2H. Mmt-nuorten 

ohjauksen haastavuus 

3H. Nivelvaiheen suju-

vuuden edistäminen 

 
2I. Yhteistyö 

mm-vanhempien kanssa 

3I. Yhteiskunnan 

palvelut nivelvaiheessa 

 
2J. Yhteistyö 

koulun sisällä 

3J. Mmt-nuorten 

palveluiden kehittäminen 

 
2K. Asenteet 

mmt-nuoria kohtaan 
 

 
2L. Opon 

työtä helpottaisi 
 

  



 81 

Liite 5. Analyysitaulukot 

Taulukko 1. Maahanmuuttajataustaiset nuoret kouluympäristössä  
Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Pärjäävät kuten muutkin 

Suoriutuvat kuten 
muutkin 

Suoriutuminen vaih-
telee 

Suoriutuminen 
kouluympäristössä 
ja siihen yhteydes-

sä olevat tekijät 

  

Koulumenestys vaihtelee 

  

Yksilökohtainen vaihtelu 

	  	  
 

Huonompi menestyminen Suoriutuvat hei-
kommin 

  
 

 Pärjäävät hyvin Suoriutuvat hyvin 

  
 

Vaihtelu kieli- ja kulttuuriryhmien 
välillä 

Vaihtelu kieli- ja 
kulttuuriryhmien 

välillä 

  
 

  

Kouluhistoria ja olosuhteet 

Oppilaan tausta 

Suoriutumiseen vai-
kuttavat tekijät 

  

Suomessa oloajan pituus 

  

Kodin merkitys 

    

Heikko kielitaito 

Kielitaito 
  

Kielitaidon vaikutus motivaatioon 
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Taulukko 2. Maahanmuuttajataustaisten nuorten jatkokoulutusvalinnat 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Samanlaiset koulutusvalinnat 
kuin valtaväestöllä 

Kiinnostava jatko-
koulutus 

Koulutusvalinnat 

Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten jatkokoulutusva-
linnat ja niiden taustateki-

jät 

  

Suuntana lukiokoulutus 

   

Koulutussuunnitelmien epä-
realistisuus 

Epärealistiset kou-
lutusvalinnat   

Lukio-opiskelun epärealisti-
suus 

   
Realistinen ammatillinen 

koulutus 
Realistiset koulu-

tusvalinnat   
Hyvät arvosanat, realistiset 

hakukohteet 
	  	  

	  
 

Oma kiinnostus 

Nuorten perusteet 
koulutusvalinnoille 

Koulutusvalintoihin 
yhteydessä olevat 

tekijät  

  

Lukiokoulutuksen suuri ar-
vostus 

  

Koulutusjärjestelmä vieraam-
pi 

  
Erilaisten valintojen välttä-

minen 
   

Suuri vaikutus valintaan 

Vanhempien vai-
kutus koulutusva-

lintaan 
  

Koulutuksen arvostus 
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Lukiokoulutuksen arvostus 

  

Korkeat koulutusodotukset 
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Taulukko 3. Siirtymävaiheeseen yhteydessä olevat tekijät - yksilö ja yhteisö 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Riittävä kielitaito 

Edistävät tekijät 

Yksilötaso 

Yksilön ja yhteisön 
tasolla nivelvaihetta 
edistävät ja hanka-

loittavat tekijät 

  

Hyvä asenne 

  

Motivaatio opiskella 

  
Kulttuurien tunteminen 

  
Elämänhallintataidot 

  
	  

Heikko kielitaito 
Hankaloittavat tekijät 

  
Itseluottamuksen puute 

	  	  
	   	  Vertaiskokemukset Edistävät tekijät 

Yhteisötaso 

	  	  
	  Kokemustiedon puuttuminen lähipii-

ristä 

Hankaloittavat tekijät 

  

Vähäisempi kodin tuki 

  

Vanhemmilla ja lapsilla erilainen nä-
kemys koulutusvalinnoista  
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Taulukko 4. Siirtymävaiheeseen yhteydessä olevat koulutusjärjestelmän rakenteelliset tekijät 
- peruskoulu ja toinen aste 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Tuki peruskoulussa Kaikki nuoret 

Peruskoulun hyvät 
käytännöt 

Kouluasteiden ta-
solla siirtymävai-
hetta edistävät ja 

hankaloittavat teki-
jät 

  
 

Tuki peruskoulussa 

Mmt-nuoret 
  

Sopeutumisen edistäminen 

  
  

Tiedon siirtymisen käytäntö Kaikki nuoret 

Peruskoulun kehitet-
tävät käytännöt   

 

Peruskoulun valmistava opetus Mmt-nuoret 

  
  

Mahdollisuus opintoihin tutustu-
miseen 

Kaikki nuoret Toisen asteen hyvät 
käytännöt 

  

Lisätuki toisella asteella 

  

Panostaminen opintojen alkuun 

      

Joustavuutta koulutusvalintaan 

Kaikki nuoret 
Toisen asteen kehi-
tettävät käytännöt 

  
Koulutusalan vaihtamisen hanka-

luus 

  
 Kielikokeet ammatilliseen koulu-

tukseen Mmt-nuoret 
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Taulukko 5. Nivelvaiheeseen yhteydessä olevat koulutusjärjestelmän rakenteelliset tekijät - 
palvelukenttä ja koulutukset 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Nivelopot 

 Kaikki nuoret  

Nivelvaiheen toimi-
vat koulutukset ja 

palvelut 

Nivelvaiheen pal-
velujärjestelmän ja 
koulutuksien toi-

mivuus  

  

Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Ki-
pinä 

  

Etsivä nuorisotyö 

   
VALMA 

Mmt-nuoret 
  

LUVA 

  
 

  

Toimijakentän ja palveluiden ke-
hittäminen Kaikki nuoret 

Palveluiden kehittä-
minen   

 
Palveluiden puuttuminen Mmt-nuoret 
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Taulukko 6. Maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaaminen peruskoulussa ja nivelvaiheessa 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Rikkaus kouluympäris-
tössä 

Sujuva yhteistyö 

Nuorten kohtaaminen 

Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten ohjaaminen siir-

tymävaiheessa 

  

Iloa ja mielenkiintoa 
ohjaustyöhön 

  

Hyvä kontakti opetta-
jiin 

  

Hyvä asenne ja käytös 

    

Kulttuuritekijöistä joh-
tuvat haasteet 

Yhteistyön haastei-
ta 

  

Naisopettajan auktori-
teetin kunnioittamat-

tomuus 

  

Vaihteleva käytös 

  

Syyte rasismista 

  
  

Ohjaukseen menee 
enemmän aikaa  Aika 

Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten ohjaamisen edelly-

tykset    

Tulkkipalveluiden 
käyttö 

Erityisjärjestelyt 
  

Opiskelupaikan var-
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mistamisen erityisjär-
jestelyt 

    

Tieto maahanmuutta-
jille suunnatuista kou-

lutuksista 

Tieto ja neuvonta 	  	  

 Yhteishakuun liittyvä 
apu 

     

Henkilökohtainen oh-
jaaminen 

Yksilöllisyyden 
huomioiminen 

Nuorten tukeminen ohja-
uksen keinoin 

	  	  

Yksilölähtöinen ohjaus 

	  	  

Ennakointi ja heikosti 
pärjäävien tukeminen 

	  	  
	  

Valinnoissa ohjaami-
nen ja tukeminen 

Toimijuuden vah-
vistaminen 

  

Osaamisen ja vah-
vuuksien löytämisen 
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tukeminen 

   

Tieto toisen asteen 
opinnoista 

Tiedollinen tuke-
minen ja yhteistyö 

    

Yhteydenpito 

Ohjauksen jatku-
vuus 

	  	  

Ohjaussuhteen  jatka-
minen 
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Taulukko 7. Oppilaanohjaajien tekemä yhteistyö maahanmuuttajataustaisten nuorten van-
hempien kanssa 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Sujuva yhteydenpito ja yhteis-
työ 

Sujuva yhteistyö 

Yhteistyö 

Maahanmuuttajavanhempien 
kohtaaminen ja tukeminen 

  
Aktiivinen osallistuminen 

	  	  
	  

Yhteydenpito 

Yhteistyön 
haasteita 

	  	  

Asioista sopiminen 

	  	  

Osallistuminen tapaamisiin 

	  	  

Vahva näkemys koulutusvalin-
nasta 

   
	  

Tietoa koulutusjärjestelmästä 

Neuvonta ja tie-
don lisääminen Tukeminen 

	  	  

Tietoa ammatillisesta koulutuk-
sesta 
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Taulukko 8. Koulutusjärjestelmän raamit oppilaanohjaukselle 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Puutteelliset ohjausresurssit Resurssit 

Oppilaanohjausta rajoit-
tavat koulutusjärjestel-

mätason tekijät Koulutusjärjestelmän 
tasolla ohjausta rajoit-
tavat tekijät ja oppi-

laanohjaajien toimin-
tamahdollisuudet 

  
 Ei mahdollisuutta työtehtävien 

priorisointiin 

Käytännöt 

	  	  

Kulttuureita koskeva tieto vähäis-
tä 

	  	  

Puutteellinen yhteistyö 

	  	       

Kouluasteiden välinen yhteistyö 
Nuorten siir-
tymien tuke-

minen 

Oppilaanohjaajien toi-
minta järjestelmän tasol-

la 

 


