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”Kylmien ja karujen numeroiden taakse kätkeytyy monta ihmiskohtaloa,
joiden esittelylle pelkkä tilasto ei tee oikeutta. Erityisen tärkeää olisi
todeta ne tekijät, joiden avulla useaan aluksi vaikealta näyttäneeseen
elämänkulkuun on sisältynyt runsaasti myönteisiä ja joskus valoisiakin
piirteitä, oman vähäisen paikan arvokastakin täyttämistä
yhteiskunnassa’
(Mäki, 1951, 54).

Peruskoululaki 1983, 85:
”Peruskoulun tehtävänä on pitää erityistä huolta entisistä
erityisopetusta saaneista oppilaistaan ja tukea heidän sijoittumistaan
jatko-opintoihin, työelämään ja yhteiskuntaan”

Erityisluokilta (ESY, EMU) jatko-opintoihin siirtyminen ja valmistuminen (Jahnukainen, 1996)
verrattuna peruskoulun päättäneeseen ikäluokkaan
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Erityisen tuen tarve 8. luokan keväällä ja toisen asteen koulutukseen osallistuminen kolmena
peruskoulun jälkeisenä vuonna (Lappalainen, 2001)
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Yksilöllistäminen ja sijoittuminen toisen asteen opintoihin (2004, 2006 ja 2009 ikäluokat) (Kirjavainen,
Pulkkinen & Jahnukainen, 2016)
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Koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy koulutusvaiheittain

(vaiheiden toiminnat kumuloituvat primaaritasolta tertiääritasolle) (Jahnukainen, 2005)
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Diversiteetti ja siirtymät, 2 tutkimushanketta
TRANSIT - Transitions and educational trajectories of immigrant youth:
A 4-year longitudinal study from compulsory to further education,
2014-2018, Suomen akatemia
- seuranta: n. 450 nuorta, maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisia, myös
erityisopetuksen oppilaita

EMED – Employment, education and diversity, 2016 – 2019, Suomen
akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto STN
- rekisteritutkimus sekä etnografia toisen asteen oppilaitoksissa

”Maahanmuuttajien paradoksi” (Kalalahti ym. 2016)
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Toisen asteen valinta nuoren ja vanhemman
yhteistyönä
• Maahanmuuttajataustaisten nuorten valintoihin vaikuttavat muita
useammin sukulaiset, sisarukset ja opettajat.
• Suomalaistaustaisten nuorten päätökset individualistisempia.

Tilanne peruskoulun jälkeen syksyllä 2016 (Kalalahti ym. 2016)

Maahanmuuttajataustainen tyttö (n = 77)

56

Maahanmuuttajataustainen poika (n =67)

34

8

70

Suomalaistaustainen poika (n = 128)
Ammattikoulu

1 5

48

Suomalaistaustainen tyttö (n = 139)

Lukio

38

59

Muu

Tuntematon (ei valittu)

25

38

Lopettanut

10

3 21

2

Johtopäätöksiä
• Siirtymät ovat edelleen ongelmallisia (erityisesti) nuorille, joilla tuen
tarvetta, koskee myös työelämäsiirtymää.
• Kohdennettua siirtymäsuunnittelua erityisopetuksen ja opintoohjauksen yhteistyönä tarvitaan!
• Vaatimus siirtymäsuunnittelusta tulisikin saada (takaisin)
lainsäädäntöön, käytännöissä se elää parhaimmillaan hyvin, ja
pahimmillaan…. sattumanvaraisesti.
• Ammatillisen koulutuksen rakenteet murroksessa. Toiminnassa osin
varastoivaa funktiota; onko liian kallista päivähoitoa? Pitäisi päästä
kohdennetumpiin koulutuksiin, joista työllistyy.
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