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Abstract 
 
This is a case-study of students’ well-being studying in Sibelius Upper Secondary School which 
has got a special educational task in dance and music. The first purpose of this study is to analyse 
the students’ well-being, motivation, studying satisfaction and try to find out what kind of prob-
lems the students meet when studying in Upper Secondary School. The second purpose of this 
study is to try find means in counselling to help students in their Upper Secondary School Stud-
ies.  

The data were gathered in three parts. The first questioning was based on Allardt’s (1976; 
1998) well-being theory. In this questioning (N = 187) the students described their satisfaction in 
having (material things), loving (social relationships) and being (free time). The second data was 
collected by interviews (N = 19). The third data is a follow-up questioning (N = 10) for gradu-
ated students. The whole data was analysed with qualitative methods. The gathered qualitative 
data were compared with the quantitative data gathered by the National Institute for Health and 
Welfare. 

Results of this study indicate that the students in this case-study are mainly satisfied with 
their well-being, social and material things in their studying environment including counselling 
and teaching. The research results show that some of the students are exhausted due too much 
time spent in studying. This was verified also in the quantitative data gathered by the National 
Institute for Health and Welfare. These students suffer for the lack of free time and rest. Students 
who are motivated and have reached the autonomous way of studying do better in their Upper 
Secondary School Studies than those who study in unautonomous way.  

A quite wide range of students tend to make individual studying programmes and spend four 
or more years in Upper Secondary School instead of the three year programme. The individual 
programme gives them more time for practicing their special skills in the field of the school’s 
special educational task and to give themselves more time for studying the basic subjects of the 
Upper Secondary School. Some of the students who tend to take extra years in Upper Secondary 
School have difficulties in their studying skills and are unsure of their studying motivation. The 
competition among students in Upper Secondary School with the special educational task causes 
stress and exhaustion for some of the studied students. These students have difficulties with 
integrating themselves into the social environment. For the other students the school’s social 
environment works as a motivator for their studies and increases their well-being in their studies. 
According to the results of the follow-up questioning in this study the students value most the 
network with the other students they made while studying at the Sibelius Upper Secondary 
School. 

According to this study the students would need more counselling in all stages of their 
Upper Secondary School Studies. The autonomous students do quite well in their studies despite 



 

of the small amount of given counselling. They would also need more counselling in planning 
their further studies after Upper Secondary School. 

The biggest challenges to student counselling in Sibelius Upper Secondary School are help-
ing the students to find their individual ways of studying and helping them to learn the ways of 
autonomous studying skills. 

 
 

 

Keywords: Upper Secondary School with a special educational task, well-being, talent, Upper 
Secondary School, Young person in Upper Secondary School, motivation, counselling, studying 
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Tiivistelmä 
 
Tässä tapaustutkimuksessa selvitetään opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelutyytyväisyyttä 
yhdessä erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa. Tutkimuksessa luodaan kuvaus opiske-
lussaan etenevistä ja lukiossa opiskeluaikaansa pidentävistä opiskelijoista. Tutkimustulosten 
avulla etsitään erityislukiossa opiskelevien nuorten opiskeluun ja ohjaamiseen liittyviä solmu-
kohtia sekä tarkastellaan, miten opetuksen ja ohjauksen avulla voitaisiin tukea heidän opiskelu-
aan. Tapaustutkimuksen kohteena ovat Sibelius-lukion opiskelijat. Opiskelutyytyväisyyttä ja 
hyvinvointia on tutkittu sekä analysoitu integroivalla metodologialla. Kyselyllä on seurattu 
tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukion jälkeisiä opintopolkuja. Kyselyn ja haastatte-
lun toteutuksessa sekä tulosten analysoinnissa on sovellettu Allardtin (1976; 1998) hyvinvointi-
teoriaa, jossa hyvinvointi jakautuu yksilön tyytyväisyyteen elinoloihinsa (having), sosiaalisiin 
suhteisiinsa (loving) ja mahdollisuuksiinsa itsensä toteuttamiseen (being). Kysely- ja haastattelu-
aineiston tulkitsemisen tukena on käytetty omaa työtään tutkivan ja kehittävän opinto-ohjaajan 
havaintoja lukion arjesta. Tutkimustulosten vertailuaineistona on käytetty Stakesin (Anon. 2008 
a) kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimus paikantuu kasvatustieteessä kasvatus- ja koulutus-
sosiologian sekä kasvatuspsykologian alaan. Tutkimusaineisto muodostuu opiskelijoiden hyvin-
vointia ja tyytyväisyyttä tutkivasta kyselyaineistosta (N = 187), kyselyä syventävästä haastattelu-
aineistosta (N = 19) sekä seurantakyselyaineistosta (N = 10).  

Tutkimus osoitti, että tapaustutkimuksen kohteena olevan erityislukion opiskelijat ovat pää-
osin tyytyväisiä hyvinvointiinsa, lukioympäristöönsä sekä saamaansa opetukseen ja opinto-
ohjaukseen. Osa opiskelijoista tuntee itsensä väsyneeksi liiallisesta työmäärästä johtuen ja heillä 
on liian vähän vapaa-aikaa. Tutkimustulosten mukaan opiskelijat pyrkivät parantamaan hyvin-
vointiaan pidentämällä opiskeluaikaansa lukiossa. Suunnitelmallisesti opiskeluaikaansa lukiossa 
pidentävät opiskelijat haluavat keskittyä erityisen koulutustehtävän mukaiseen harrastukseensa ja 
opiskella perusaineita kiireettömämmin. Suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävät 
opiskelijat ovat pääasiallisesti opiskelumotivaatiostaan ja opiskelutavoitteistaan epävarmoja niin 
lukion perus- kuin erityisen koulutustehtävän mukaisissa oppiaineissa. Heillä on vaikeuksia 
kiinnittyä lukion sosiaaliseen ympäristöön. Tutkimustulokset osoittavat opinto-ohjauksen riittä-
mättömyyttä lukio-opiskelun eri vaiheissa. Lukio-opiskeluun motivoituneet, autonomisen ja 
itseohjautuvan opiskelutavan omaavat opiskelijat suoriutuvat lukio-opiskelusta muita paremmin. 
Ohjauksen kehittämishaasteet liittyvät opiskelijavalinnan sekä ohjauksen ja opetuksen kehittämi-
seen. Opinto-ohjauksen ja opetuksen avulla olisi kyettävä ottamaan huomioon yksilöllisemmin 
opiskeluunsa eri tavoin orientoituneita opiskelijoita. Opiskelijoita olisi ohjattava itseohjautuvan 
opiskelutavan omaksumiseen. 

Opiskelutaitojen ohjaamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota lukion aloitusvaiheessa. 
Autonomisen, itseohjautuvan opiskelutavan omaksuneet opiskelijat suoriutuvat lukio-opinnois-
taan vähäiselläkin ohjausresurssilla, mutta he kaipaisivat enemmän ohjausta jatko-opintoihin 



 

hakeutumisessa. Erityisen koulutustehtävän mukaisen lukio-opiskelun keskeisin lisäarvo on 
tutkimustulosten mukaan varhainen verkostoituminen muiden saman alan osaajien kanssa. 
Tulokset osoittavat erityisen koulutustehtävän toimivan opiskelijoita yhdistävänä tekijänä lukio-
opiskelussa ja lisäävän opiskelijoiden hyvinvointia. Vertailuaineisto (Anon. 2008 a) osoittaa 
tapaustutkimuksen kohteena olevien lukiolaisten kokeman opiskeluun liittyvä työmäärän olevan 
vertailulukiolaisia suurempi ja heillä on muita enemmän opiskeluun liittyviä vaikeuksia. Vertai-
luaineiston mukaan he kokevat koulu-uupumusta vertailuryhmiä useammin.  

 
 

 

Avainsanat: erityisen koulutustehtävän saanut lukio, hyvinvointi, lahjakkuus, lukio, lukioikäinen 
nuori, motivaatio, opinto-ohjaus, opiskelu. 
 



Nuorten hyvinvointi, opiskelu ja opinto-ohjaus erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa 

 
 
Esipuhe 
 
 
Tutkimusten mukaan osa nuoristamme voi hyvin ja toisille vaikeudet näyttä-
vät kasautuvan. Tässä tutkimuksessa olen selvitellyt nuorten hyvinvointia 
yhdessä erityislukiossa. Tutkimukseni mukaan nuorten hyvinvointia alentavat 
liiallinen kiire ja osin mahdollisuuksien paljous.  

Koulutusjärjestelmämme kehittäjät ja sen keskeisinä toimijoina opettajat 
sekä ohjausjärjestelmät ovat suurten kysymysten äärellä tarjotessaan nuorille 
matkalippuja tuntemattomaan. Valintojen runsaus ja niiden tuottama epävar-
muus eivät lisää kaikkien hyvinvointia ikävaiheessa, jossa oma minuus on 
muotoutumassa ja tulevaisuus näyttää kenties muutoinkin epävarmalta. Ohja-
us- ja tukijärjestelmät ovat harvoin riittäviä. Uskon kasvatus- ja opetustyötä 
tekevien haluavan löytää aikaa kehittyvien lasten ja nuorten tukemiseen. 
Erityisen tarpeellista toisen kannustaminen on epävarmuuden hetkinä. 

Yksilön hyvinvointi muodostuu eri osatekijöistä. Nuorten on mielestäni 
ensiarvoisen tärkeää saada kuulua ikätovereidensa yhteyteen. Toivon eri 
organisaatioiden ja näiden johtajien ymmärtävän opiskelu- ja työskentelyil-
mapiirin merkityksen yksilön hyvinvoinnille. Toimintaympäristössään hyvin-
voiva yksilö on kaikkien etu. 

Kiitän tutkimukseeni osallistuneita nuoria, jotka ovat antaneet minun 
käyttää puhettaan ja kokemuksiaan tutkimuksessani. Toivon heidän koke-
mustensa hyödyntävän tutkimukseni lukijoita. Kiitän toimintaympäristöä, 
jossa olen voinut toteuttaa tutkimustani. 

Ohjaajina tutkimuksessani toimineet professori emerita Sirkka Ahonen ja 
dosentti Jan Löfström olivat tutkimushankkeeni mukana sen valmistumiseen 
saakka. Tutkimukseni valvojana toimi professori Jukka Rantala. Kiitokset 
heille. Kiitän Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitosta siitä, että sain 
julkaista tutkimukseni laitoksen julkaisusarjassa sekä muista tutkimuksen 
tekemiseen liittyvistä oheispalveluista. Samalla kiitän Helsingin yliopiston 
kirjastohenkilökuntaa avuliaisuudesta ja ammattitaidosta. Kirjastot tekevät 
erinomaista työtä tiedonhakijoiden hyväksi. 

Lehtori Katri Halkka on jakanut osaamistaan, kannustanut, tukenut ja ol-
lut ystävä tutkimukseni kaikissa vaiheissa. Kiitos. 

Erityiskiitokseni omasta hyvinvoinnistani osoitan perheelleni ja läheisil-
leni. He eivät ole jättäneet minua käänteissäni pulaan. Ihmissuhteet muotou-
tuvat ajan myötä ja omassa elämässäni ne ovat hyvinvointini peruskiviä.  



vi Matti Koistinen 

Jokainen meistä kantaa lopulta vastuun omista tekemisistään. Ilman omaa 
tahtoa hyväkin suunnitelma voi jäädä puolitiehen. Kukkasista hehkeimmät 
ojennan itselleni autonomiastani.  
 
 
”Luoja, tee minusta hyvä – mutta älä ihan vielä.” 
 
 
Helsingin Arabiassa 1. marraskuuta 2010 
 
 
 
 
Matti Koistinen 
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Nuorten hyvinvointi, opiskelu ja opinto-ohjaus erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa 

1 Johdanto 
 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

 
Suomen Lukiolaisten Liitto julkaisi vuonna 2003 tutkimuksen Kestääkö ka-
verisi? Entä Sinä? (Anon. 2003a). Tutkimuksen mukaan lukiolaisten pahoin-
vointi oli lisääntynyt verrattuna edellisiin tutkimuskertoihin. Kyseinen tutki-
mus lukiolaisten terveydentilasta ja hyvinvoinnista kertoi tyttöjen kokevan 
terveydentilansa selvästi poikia huonommaksi. Tytöistä joka neljäs koki kär-
sivänsä erilaisista hyvinvointia haittaavista oireista päivittäin. Pojista näin 
usein vastaavista oireista kärsi joka kymmenes. Suomen Lukiolaisten Liitto 
arvioi, että poikien oireiden vähäisyyteen vaikuttanee perinteinen suomalai-
nen käsitys siitä, että valittamattomuus on miehekästä. Huoli opiskelijoiden 
hyvinvoinnista on noussut entistä voimakkaammin esille julkisessa keskuste-
lussa. Suomen Lukiolaisten liitto käynnisti vuoden 2007 alussa tutkimuspro-
jektin, jonka tarkoituksena oli selvittää lukiolaisten hyvinvoinnin ajankohtais-
ta tilannetta. Kyselyyn vastasi noin 80 000 lukion 1. ja 2. vuositason opiskeli-
jaa. Syksyllä 2008 ilmestyi Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2007-julkaisu 
(Anon. 2008a1), joka perustuu osin Stakesin2 kouluterveyskyselyyn vuosilta 
2005 ja 2006. Selvityksen mukaan lukiolaisten arvio omasta terveydentilas-
taan on parantunut verrattuna vuoden 2003 selvitykseen, mutta varsinainen 
oireilu on lisääntynyt. Tutkimuksen mukaan pahoinvointi kasautuu pienelle 
joukolle. Nykypäivän tiivistahtinen elämä uuvuttanee nuoria. Sosiaali- ja 
terveysalan kehittämiskeskus Stakes tutkii määräajoin opiskelijoiden hyvin-
vointia ja terveystottumuksia lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Ke-
väällä 2008 kerätty tutkimusaineisto3 vahvistaa nuorten pahoinvoinnin jatku-
van.  

Eräät lukiot ovat erikoistuneet johonkin erityiseen koulutustehtävään säi-
lyäkseen elinvoimaisina muuntuvilla koulutusmarkkinoilla. Niihin hakeutu-
vat nuoret haluavat kehittää omaa erityisaluettaan ja omaa erityisosaamistaan 
lukio-opintojensa rinnalla. Tavanomaisten lukioiden rinnalle on kehitetty 
lisäksi eri tavalla opetussuunnitelmaansa painottavia lukioita. Virallisen ase-
man koulutusjärjestelmässämme ovat saaneet erityisen koulutustehtävän 
saaneet lukiot 4.  

                                                             
1 Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2007-julkaisusta käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä. 

Kouluterveyskysely 2008 a. 
2 Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi (THL) 

1.1.2009 
3 http://info.stakes.fi/ kouluterveyskysely 
4 Lukiolaki (629/1998) ja sen 4§:n 2 momentti säätää lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyvät 

asiat. Lukiot, jotka ovat saaneet erityisen tehtävän koulutustehtäväkseen, käyttävät lukiostaan 



2 Matti Koistinen 

Opetusministeriö voi myöntää lukioille erityisen koulutustehtävän. Näillä 
lukioilla on mahdollisuus järjestää erityisen koulutustehtävän mukainen opis-
kelijavalinta. Erityisen koulutustehtävän saanut lukio voi painottaa opetus-
suunnitelmassaan erityisen koulutustehtävänsä mukaisia oppiaineita. Lukioi-
den erikoistuminen ja opetussuunnitelmien painottuminen on lisääntynyt, 
mikä voidaan nähdä osana laajempaa koulutuspolitiikan ja koulutuskulttuurin 
muutosta. Ensimmäiset erityisen koulutustehtävän mukaiset lukioluvat 
myönnettiin vuonna 1981. Suurin yksittäinen erityisen koulutustehtävän 
mukainen lukioryhmä koostuu taidelukioista (Järvinen 2003, 6; 14–16 ).  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL (entinen Stakes) on vastannut lu-
kio-opiskelijoiden hyvinvointitutkimuksista Suomessa. Näiden tutkimusten 
mukaan lukio-opiskelijoiden yleinen huonovointisuus ja turvattomuuden 
tunne ovat lisääntyneet lukioissa. Pääkaupunkiseudun lukiolaisilla on opiske-
luvaikeuksia muita lukiolaisia enemmän. Useat lukiolaiset kokevat vaikutus-
mahdollisuutensa lukiossa heikoiksi. Kurssimuotoinen lukio on lisännyt opis-
kelijoiden valinnanmahdollisuuksia lukiossa ja samalla lisännyt heidän häm-
mennystään lukuisten valintatilanteiden edessä. Osaltaan nämä tekijät näyttä-
vät tutkimusten mukaan heikentävän lukio-opiskelijoiden hyvinvointia. 

Opinto-ohjausta tarjotaan nykyisin ratkaisuksi useisiin kouluelämää kos-
kettaviin asioihin ja opinto-ohjauksen kasvanut tarve on todettu monessa 
yhteydessä. Koulutusta ja urasuunnittelua käsitteleviin kysymyksiin keskitty-
nyt, yhteiskunnan järjestämä organisoitu ohjaus on suhteellisen nuori ilmiö. 
Vuonna 1939 Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston nuoriso-osastolle 
perustettiin psykologin virka. Viran alueeseen kuului ohjauksen antaminen 
kansakoulun jatkoluokan oppilaille, keskikoulun oppilaille sekä muille sitä 
haluaville. Tämä toiminta laajeni erilaisten vaiheiden kautta valtakunnallisek-
si järjestelmäksi. 1970-luvun alkuun saakka urasuunnittelun ohjaus kuului 
työvoimahallinnon alaisena toimiville asiantuntijoille. 1970-luvun jälkeen 
urasuunnittelusta ovat vastanneet kouluissa toimivat opinto-ohjaajat ja oppi-
laanohjaajat. (Nummenmaa 1992, 6.)  

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea nuoria heidän valinnoissaan ja oh-
jata nuoria toimimaan itseohjautuvasti. Aholan & Mikkolan (2004) tutkimuk-
sen mukaan lukion opinto-ohjaajat kokevat luokattomuuden ja kurssimuotoi-
suuden ohjauksen kannalta pääasiassa ongelmaksi. Luokattoman lukion tar-

                                                                                                                                   
virallista nimitystä erityisen koulutustehtävän saanut lukio. Käsitteistö on tältä osin monimuo-
toista, sillä lukiot voivat profiloitua ilman erityistä koulutustehtävääkin ja tällöin puhutaan 
erikoistuneesta lukiosta. Koska tutkimuksen kohteena oleva lukio on saanut erityisen koulu-
tustehtävän, käytän tämän tutkimuksen kohteena olevasta lukiosta nimitystä ”erityislukio” tai 
erityisen koulutustehtävän saanut lukio. Järvinen (2000, 293) on käyttänyt nimitystä erikoislu-
kio erityisen koulutustehtävän saaneista lukioista. 
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koitus on edistää opiskelijan yksilöllisen opinto-ohjelman rakentamista ja 
toteuttamista. Ne toteutuvat kuitenkin vain harvojen kohdalla. Lukion valin-
naisuudessa opinto-ohjaajat näkevät kuitenkin paljon sekä hyviä että huonoja 
puolia. Opiskelijalle luokattomuuden ja valinnaisuuden tuoma vapaus tuntuu 
heti, vastuu ja hankaluudet vasta myöhemmin. Opiskelijoiden luvattomat 
poissaolot ovat hyvä esimerkki luokattoman lukion ongelmista. Ne liittyvät 
paitsi vastuun ja vapauden määrittelyyn ja tulkintoihin, myös siihen, millai-
seksi luokattomuus lopulta lukion käytännöissä organisoituu. Aholan & Mik-
kolan (2004, 86–87) haastattelemien opinto-ohjaajien mielestä suurin ongel-
ma luokattomassa lukiossa on sen aiheuttama lisäohjauksen tarpeen merkittä-
vä kasvu.  

Luokaton ja kurssimuotoinen lukiojärjestelmä on lisännyt valinnaisuutta 
ja yksilöllisyyttä opiskeluun. Tämä on tuonut mukanaan lisääntyneen opinto-
ohjauksen tarpeen. Vaikka opinto-ohjauksen ammattihistoria on jo pitkä ja 
lukioissa on opinto-ohjauksen lehtorin virkoja, lukioiden opinto-ohjaajat 
työskentelevät edelleen ilman omaa virkaehtosopimusta. Lukioiden opinto-
ohjaukseen varatut resurssit ja tehtävät ovat koulukohtaisia ja ne sovitaan lu-
kuvuosittain ohjaussuunnitelmassa. Opinto-ohjauksen sisältötavoitteet on ny-
kyisin kirjattu lukion osaltakin opetussuunnitelman valtakunnallisiin perus-
teisiin. 

Koulutuspolitiikan näkökulmasta on tehokasta ja taloudellista ajatella, että 
opiskelijat suorittavat lukion keskimäärin kolmessa lukuvuodessa. Päiväluki-
oiden kurssitarjottimet on rakennettu niin, että lukion suorittaminen on mah-
dollista tässä ajassa. Toisaalta luokattoman lukion toimintaperiaatteisiin kuu-
luu, että opiskelijalla on oikeus myös näennäisesti epätaloudellisiin ratkaisui-
hin hänen tehdessään lukio-opintoihin liittyviä valintoja esimerkiksi pidentä-
mällä opiskeluaikaansa lukiossa. Lukioikäinen luo vielä persoonallisuuttaan 
etsien itseään ja paikkaansa yhteiskunnassa. Luokattoman lukion tulisikin 
olla paikka, jossa nuorella olisi aikaa itsensä etsimistyölle. Opetusohjelman 
hidastamisesta, nopeuttamisesta tai normaalisuorituksesta ei pitäisikään pu-
hua lukiokoulutuksen yhteydessä. Luokattoman lukion perusajatukseen ei ole 
sisään rakennettua mallia lukion suorittamiseen liittyvästä normaalisuori-
tusajasta (Mehtäläinen 2001, 19). 

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on haluttu panostaa myös erityislah-
jakkuuksiin. Näin on pyritty osaltaan varmistamaan ja vahvistamaan maam-
me kilpailukykyä. Erityislukiot tarjoavat omalla osaamisalueellaan lahjak-
kaille nuorille mahdollisuuden keskittyä erityisosaamiseensa osana lukio-
opintojaan koulutusjärjestelmässämme. Erityislukioiden opiskelijat suoritta-
vat lukio-opintonsa erityisen koulutustehtävän tuntijaon mukaisesti. Erityisen 
koulutustehtävän saaneet lukiot edustavat koulutuspolitiikkaa, jossa koroste-
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taan yksilöllisyyttä, valinnaisuutta ja erinomaisuutta. Pohdittaessa lukiokou-
lutuksen tehtävää ja asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, ovat myös 
erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot haasteiden edessä puolustaessaan 
omaa paikkaansa tässä järjestelmässä. Lukiokoulutuksen tilanne on ristiriitai-
nen. Yhtäältä koulutuspolitiikka ja talouselämä ohjaavat opiskelijoita suoriu-
tumaan lukio-opiskelustaan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti, toisaalta 
koulutusjärjestelmä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden yksilöllisiin ratkai-
suihin lukio-opiskeluun liittyviä valintoja tehdessään.  

Opinto-ohjausta on tutkittu eri tavoin ja erilaisissa oppilaitoskonteksteis-
sa. Opinto-ohjaukseen liittyvän tutkimuksen määrä on kuitenkin vielä vähäis-
tä, sillä Suomessa uranvalinnan ja urakehityksen tutkimus tuli näkyväksi 
vasta 1970- ja 1980-luvulla ja ohjauksen teoriaan ja metodiikkaan vaikutta-
vaksi tutkimusalueeksi. (Nummenmaa, Sinisalo & Vanhalakka-Ruoho 2008, 
17.) Väitöskirjatasolla on tutkittu opinto-ohjauksen ja ammatinvalinnan yhte-
yttä nuorten koulutus- ja työvoimauriin (Sinisalo 1986), ohjauksellisia inter-
ventioita (Helander 2000) ja virtuaalista ohjausta (Vuorinen 2006). Muutoin 
viimeaikaiset ohjausalaan kuuluvat väitöskirjat ovat painottuneet yliopistojen 
(Annala 2007), ammattikorkeakoulujen (Lerkkanen 2002) ja ammatillisen 
koulutuksen ohjauskysymyksiin (Honkanen 2006). 

Erityislukioiden opinto-ohjaus ja siihen liittyvät erityispiirteet eivät ole ol-
leet aiemmissa väitöskirjatutkimuksissa tutkimuksen kohteena. Erityislukioi-
hin liittyvä tutkimuksen tarve on ilmeinen, sillä erityislukiot ja niiden opiske-
lijat muodostavat oman tutkimuskohteensa lukiolaisnuorten ryhmässä ja suo-
malaisessa koulutuspolitiikassa. Erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioi-
den toimintakäytänteissä konkretisoituvat monet viime vuosikymmenten 
koulutuspoliittiselle ajattelulle tunnusomaiset piirteet: opiskelijoiden yksilöl-
listen koulutustarpeiden huomioiminen ja lahjakkuuksien tukeminen. Tässä 
tutkimuksessa selvitetään, minkälaiset seikat tukevat ja heikentävät opiskeli-
joiden hyvinvointia ja opiskelutyytyväisyyttä erityislukioissa. Tämä tutkimus 
tuo kasvatustieteelliseen tutkimukseen ohjaustutkimuksesta puuttuvan näkö-
kulman. Viimeksi lukiolaisten ikävaiheeseen liittyvää opiskelun, ammatilli-
sen suuntautumisen ja vapaa-ajan toiminnallisuuden problematiikkaa on tut-
kinut Laipio (1988).  

Erilaiset tutkimukset (esim. Anon. 2008a) ovat raportoineet yleislukio-
laisten hyvinvoinnista. Esiin ei ole nostettu erilliseksi tarkastelun kohteeksi 
lukiolaisia, jotka yhdistävät valtakunnallisten lukiokurssien yhteyteen lukion 
erityisen koulutustehtävän mukaisen opiskelun. Tämä tutkimustehtävä kyt-
keytyy koulutuspolitiikkaan ja tätä kautta yhteiskuntapolitiikkaan. Suomessa 
koulutus on osa yhteiskuntapolitiikkaa. Keskeisinä teemoina koulutuspoliitti-
sessa keskustelussa ovat olleet koulutuksen itseisarvo ja hyötytavoite. Koulu-
tuspolitiikassamme on kysytty, onko koulutuksessa keskeisintä sivistys vai 
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koulutuksesta yksilölle ja yhteiskunnalle tuleva hyöty. (Sarjala 1995, 9–10). 
Tässä tutkimuksessa kysytään nuorilta itseltään, minkälaista henkilökohtaista 
hyötyä he itse kokevat saaneensa opiskelusta erityisen koulutustehtävän saa-
neessa lukiossa.

Kuvio 1. havainnollistaa lukio-opiskeluun liittyvää jännitekenttää. Yh-
teiskuntamme lähettää koulutuspolitiikan kautta signaaleja, joissa korostetaan 
opiskelun tehokkuuden merkitystä. Toisen asteen koulutusjärjestelmän kehit-
tämisen yhteydessä etsitään keinoja, joilla voitaisiin nopeuttaa nuorten siir-
tymistä korkea-asteelle ja sieltä edelleen työelämään.

Suomalaisen koulutuspolitiikan tavoitteena on tukea lukio-opiskelua, jos-
sa opiskelijoilla on mahdollisuudet henkilökohtaisiin opiskeluvalintoihin. 
Luokattoman ja kurssimuotoisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet pyrkivät mahdollistamaan opiskelijoille yksilöllisten opiskelusuunni-
telmien ja erilaisten valintojen tekemisen. Valinnaisuuden mahdollistamiseen 
liittyvät eri tavoin opetussuunnitelmaltaan painottuneet lukiot. Lukiovalintoi-
hin liittyvät kilpailu ja keskustelu erinomaisuudesta. Opiskelijat tekevät va-
lintoja omien kykyjensä ja taustansa mukaisesti. Vuoropuhelun lisääminen 
tutkimusten, koulutuspolitiikan ja opetussuunnitelmien kehittämisen välillä 
voi osaltaan lisätä opiskelijoiden hyvinvointia lukioissa.

 
 
Kuvio 1. Lukio-opiskeluun liittyvät jännitteet 
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Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan koulutusjärjestelmää, 
jossa korostetaan yksilöllisyyttä ja valintojen tekemiseen yhteydessä olevia 
tekijöitä. Erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden tehtävänä on tarjota 
opiskelijoilleen mahdollisuuksia yksilöllistyviin valintoihin ja erikoistumi-
seen lukion erityisen koulutustehtävän mukaisella alla.  

Koulutusjärjestelmän sisällä opiskelija tekee valintoja omien tietojensa ja 
taitojensa mukaisesti. Valinnanmahdollisuuksia on runsaasti. Koska yhteis-
kuntamme ei voi luvata kansalaisilleen vakautta ja ennustettavuutta tulevai-
suudesta, koulutusjärjestelmämme pyrkii tarjoamaan nuorille mahdollisim-
man laajan tieto- ja taitomäärän, jotta heillä olisi edellytyksiä selviytyä erilai-
sissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Opiskelijalla on valintojensa taustalla 
huoltajiensa sosioekonominen viitekehys ja sen tuomat valmiudet. Ne osal-
taan vaikuttavat hänen tekemiinsä valintoihin. Valveutunut ja koulutusjärjes-
telmään kiinnittynyt opiskelija pyrkii valitsemaan mahdollisimman paljon 
opiskeltavaa lukiossa, jotta takaisi itselleen erilaisia jatko-opintomahdolli-
suuksia ja edes jollakin tavalla ennakoitavan tulevaisuuden. Valintojen ja 
mahdollisuuksien kohtaamispisteessä on opiskelijan hyvinvointi: kykyjen, 
resurssien ja mahdollisuuksien todellisuus, johon nykypäivän nuoret reagoi-
vat hyvinvoinnillaan eri tavoin.  

Nykypäivän lukiokoulutus edellyttää opiskelijoiltaan jatkuvaa valintojen 
tekemistä. Luokattomuus ja kurssimuotoisuus ovat lisänneet opiskelijan va-
lintojen tekemisen määrää. Opiskelijan tekemillä valinnoilla voi olla kauas-
kantoisia seuraamuksia. Ainevalinnat ohjaavat ja mahdollistavat myöhem-
mässä vaiheessa eri koulutuksiin hakeutumisen. Samaan aikaan nuori elää 
kehitysvaihetta, jossa hän on siirtymässä kohti aikuisuutta. Nuori harjoittelee 
itsenäistä toimintaa ja itsenäisten päätösten tekemistä. Lukiokoulutus edellyt-
tää kuitenkin opiskelijoilta kykyä itsenäiseen toimintaan ja itseohjautuvuu-
teen opiskelussa. Huoli valinnoista ja niiden seuraamuksista voi vaikuttaa 
nuoren hyvinvointiin sekä opiskeluaikaan lukiossa.  

Tämän tutkimuksen ajankohtaisuutta lisää keskustelu, jossa tutkijat kai-
paavat lukiotutkimusta, jolla osin voitaisiin selittää yliopisto-opintojen piden-
tymistä. Räihän ja Rautiaisen (2009) mukaan lukioiden kiireinen opiskelutah-
ti voi johtaa yliopisto-opiskelujen pitkittymiseen. Heidän mukaansa kiireinen 
lukio-opiskelu ei jätä nuoren muulle elämälle aikaa. Akateeminen vapaus voi 
tarjota nuorille mahdollisuuden ottaa menetettyä aikaa takaisin. Osin pitkitty-
neet yliopisto-opinnot voivat selittyä tutkijoiden mukaan myös sillä, että 
lukio ei ole luonut nuorille riittävästi edellytyksiä opiskella yliopistojen edel-
lyttämällä tavalla.  

Tutkimukseni tulokset voivat osaltaan antaa materiaalia lukioiden toimin-
nan itsearviointiin ja opetussuunnitelman kehittämistyöhön. Lukion opetus-
suunnitelman perusteet (Anon. 2003b) edellyttävät nuorten kuulemista heidän 
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opiskeluunsa kuuluvissa asioissa. Nykyiset lukion opetussuunnitelman perus-
teet otettiin lukioissa käyttöön syksyllä 2005. Ensimmäiset uutta opetussuun-
nitelmaa noudattaneet opiskelijat ovat kirjoittaneet ylioppilaaksi keväällä 
2008. Opetussuunnitelmien toimivuutta on nyt mahdollista tarkastella koko-
naisvaltaisesti. Tämän tutkimuksen toimintatutkimukselliseen osuuteen kuu-
luu opetussuunnitelman kehittäminen siten, että ohjauksellinen näkökulma 
tulisi entistä painokkaammin esille opetussuunnitelman tasolla. Tutkimuksen 
tutkimusaineistoa on jo osin voitu hyödyntää kysely- ja haastatteluaineiston 
osalta syksyllä 2005 Sibelius-lukiossa käyttöönotettua opetussuunnitelmaa 
valmisteltaessa. Toimintatutkimuksellista osuutta tässä tutkimuksessa edustaa 
Sibelius-lukion opetussuunnitelmassa oleva kiinnipitävän ympäristön malli 
sekä opiskelun tueksi suunniteltu opinto-ohjauksen kurssi, jotka ovat tämän 
tutkimuksen liitteessä 10. 

Oppilaitosten opetussuunnitelmaprosessi on yhteistyötä ja kompromissien 
tekemistä eri intressiryhmien välillä. Tutkimukseni tavoitteena on antaa lisä-
tietoa nuorten elämästä ja hyvinvoinnista lukiokoulutuksen ja erityisen koulu-
tustehtävän mukaista opetussuunnitelmaa noudattavien lukioiden kehittämis-
työn ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa toimiville. Kysymyksessä on 
nuorten kuuleminen heidän opiskeluaan koskevassa asiassa. Vaikka käsillä 
oleva tutkimus on tapaustutkimus, pyrin yleistämään saamiani tutkimustulok-
sia aiemman tutkimuskirjallisuuden ja tutkimustulosten avulla sekä yleis- että 
erityislukioiden opiskelijoihin. 

 
 

1.2 Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimukseni koostuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäisessä johdantolu-
vussa esittelen tutkimukseni lähtökohtia ja tutkimuksen teoreettisia perustei-
ta. Luku kaksi muodostaa tutkimukseni pääasiallisen teoreettisen viitekehyk-
sen. Tämän vuoksi kuvaan sen sisältöä tässä yhteydessä muita lukuja tar-
kemmin. Luvun kaksi tarkoituksena on rakentaa ymmärrystä sille, minkälai-
sessa koulutuspoliittisessa kehikossa lukiot ja niiden opiskelijat toimivat. 
Nostan esille yksilöllisyyttä, valinnaisuutta ja huippusuorituksia korostavaa 
koulutuspoliittisen ajattelua, sillä näitä tekijöitä on liitetty erityislukiokeskus-
teluun (Simola 2001). Kuvaan nuorten kehityspsykologista ikävaihetta ja 
lukio-opiskelua ympäröivän yhteiskunnan keskellä. Ympäröivä todellisuus on 
muotoutuva ja epävarma. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Nuorten 
olisi osattava kuitenkin tehdä tietoisia valintoja opiskelunsa ja tulevaisuuten-
sa suhteen ikävaiheessa, jossa oma identiteetti ja kehitys ovat voimakkaassa 
muutostilassa. 
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Yleislukiokoulutuksen esittelyn jälkeen tuon tarkasteluun erityisen koulu-
tustehtävän saaneet lukiot, jotka ovat tulleet yleislukioiden rinnalle ja tarjon-
neet opiskelijoille mahdollisuuden painottaa lukio-opiskelussa omaa erityis-
osaamistaan. Osaltaan erityislukiot toimivat koulutuksen kentässä yhteiskun-
nallista eriarvoisuutta lisäten mahdollistamalla toiselle väestöryhmälle enem-
män mahdollisuuksia kuin toiselle. Tarkastelussani on mukana lahjakkuus-
keskustelu, jota erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden ja niiden 
opiskelijoiden ympärillä käydään. Teorian avulla tarkastelen tutkimukseni 
keskiössä olevia lukioikäisiä opiskelijoita ja heidän kehityspsykologista ikä-
vaihettaan. Tässä tarkastelussa esittelen lukio-opiskelua tukevia tekijöitä: 
motivaatiota, opiskelutaitojen merkitystä, opetusta ja opinto-ohjausta, koulun 
sosiaaliseen ympäristön merkitykseen liittyviä tekijöitä ja opiskelijan sosiaa-
lisen taustan yhteyttä lukio-opiskeluun. Luvussa kaksi esittelen lukiolaisten 
hyvinvointia, opiskelijan hyvinvoinnin tukemista sekä lukiolaisten hyvin-
vointiin liittyvää tutkimusta. Lisäksi esittelen tässä luvussa opinto-ohjaajan 
tehtäväkenttää ja toimintakäytänteitä hänen tukiessaan opiskelijan hyvinvoin-
tia. Tapaustutkimuksen kohteena olevan erityislukion ja sen toimintaympäris-
tön esittelen pääasiallisesti opetussuunnitelmatekstin kautta. Tarkemmin 
pohdin erityisen koulutustehtävän saaneen lukion opiskelijoiden hyvinvointia 
Stakesin hyvinvointitutkimuksen (Anon. 2008a) näkökulmasta ja valotan 
Sibelius-lukion järjestämää erityisen koulutustehtävän mukaista lukiokoulu-
tusta.  

Luvussa kolme siirryn tutkimuksen metodologiseen osuuteen ja esittelen 
tutkimukseni metodologisen luonteen sekä tutkimuksessani käyttämäni tut-
kimusmenetelmät. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, jäsentää ja ymmärtää 
erityislukiossa opiskelevien nuorten opiskelua ja opiskeluun liittyvien valin-
tojen perusteita. Asettamani tutkimustehtävät jakautuvat kahteen päätutki-
musongelmaan ja niihin liittyviin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisen tutki-
musongelman avulla pyrin luomaan kuvauksen opiskelijoiden hyvinvointia ja 
opiskelua edistävistä sekä heikentävistä tekijöistä Sibelius-lukiossa. Toisessa 
tutkimusongelmassa tarkastelen opiskelijoiden arvioita erityislukio-opiske-
lunsa merkityksestä koulutus-ja urapolkunsa kokonaisuudessa.  

Luvussa neljä esittelen tutkimukseni tulokset tutkimusongelmien mukai-
sessa järjestyksessä ja tutkimuksen viidennessä luvussa tarkastelen tutkimus-
tulosteni mukaisesti opiskelijoiden hyvinvointia ja opinto-ohjausta erityislu-
kiossa. Käytän tutkimukseni tulososassa laajasti nuorten puhetta, jotta nuor-
ten opiskeluun ja elämään liittyvät seikat tulisivat monipuolisesti esille. Lu-
vussa kuusi arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja luvussa seitsemän pohdin 
tutkimustuloksiani sekä niiden asettamia tarpeita opinto-ohjauksen kehittämi-
seksi erityislukiossa ja sitä, miten Sibelius-lukio on asettamissaan toiminnas-
saan onnistunut ylläpitämään opiskelijoiden hyvinvointia. Saamieni tutkimus-
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tulosten perusteella tutkimukseni lopuksi pohdin, miten opiskelijoiden hyvin-
vointia ja opinto-ohjausta voitaisiin kehittää. 





Nuorten hyvinvointi, opiskelu ja opinto-ohjaus erityisen koulutustehtävän saaneessa … 11 

 
2 Lukio-opiskelun ja opinto-ohjauksen kontekstit 
 
2.1 Koulutuspolitiikka lukio-opiskelun kehyksenä 
 
Koulutuspolitiikalla tarkoitetaan yhteiskuntapolitiikan osa-aluetta, jonka pää-
asiallisena poliittisena tehtävänä on valvoa ja ohjata muodollisen kasvatuksen 
jakamista (Lehtisalo & Raivola 1999, 31).  

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on siirrytty keskusjohtoisesta politii-
kasta tulosjohtoiseen politiikkaan. Keskusjohtoista hallinnon säätelyä on pu-
rettu ja siirretty paikallisille tasoille. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus-
järjestelmä uudistettiin vuonna 1993, samoin 1990-luvulla luovuttiin koulu-
piirijaosta. Koulutuksen järjestäjille maksetaan valtionosuutta rahana sen 
mukaan, kuinka monta opiskelijaa oppilaitoksessa on. Opetussuunnitelmat 
ovat koulukohtaisia, mutta ne pohjautuvat valtakunnallisiin opetussuunnitel-
mien perusteisiin. Tämä on lisännyt päätäntävaltaa oppilaitosten tasolle. Osin 
sen on katsottu vahvistaneen opettajienkin asemaa koulua koskevissa linjauk-
sissa. Nykyisen järjestelmän puitteissa kuntatason opetussuunnitelmat voi-
daan laatia itsenäisesti. Niiden on kuitenkin oltava valtakunnallisesti määri-
teltyjen tavoitteiden ja sisältöjen kanssa sopusoinnussa. Oppilaitosten rahoi-
tus on sidoksissa suoritettuihin tutkintoihin ja opiskelijamääriin. Oppilaitok-
set kilpailevat motivoituneimmista ja tasokkaimmista opiskelijoista, jotta 
oppilaitokset voisivat saavuttaa tutkintotavoitteensa. Erityisesti kaupungeissa 
koululaitos on muuttunut koulumarkkinoiksi, jossa kodit kilpailuttavat koulu-
ja ja koulut markkinoivat itseään. Koulutukselliselle tasa-arvolle rakentunut 
koulutusideologia on heikentynyt. Koulujen profiloituminen tuo mukanaan 
lisäkustannuksia, jotka on rahoitettava esimerkiksi tekemällä yhteistyötä pai-
kallisten yritysten kanssa. Vuonna 1999 voimaan astuneet koululait toivat 
liike-elämän periaatteet kouluun. (Ahonen 2003, 158–159; Järvinen 2003, 
10–12). Simolan (2004a, 135) mukaan koulutuspolitiikan ja sen toteutumisen 
välillä on kuitenkin etäisyys, jossa viimeisen sanan saavat kentän toimijat eli 
opettajat. Ylhäältäpäin säädettyjen ja hallinnoitujen koulutusreformien vai-
kuttaessa koulujen toimintaympäristöön koulut muokkaavat uudistuksia ja 
niiden tavoitteita omalla toiminnallaan (Varjo 2007, 248). 

Koulutuspolitiikassamme ilmenneet virtaukset ovat olleet yhteisiä monen 
muun läntisen maan koulutuspolitiikan kanssa. Esimerkiksi angloamerikka-
laisessa keskustelussa on jo 1970-luvulla alkanut esiintyä kritiikkiä virkaval-
taisuutta ja jäykkää byrokratiaa kohtaan. (Spring 2002, 35–37.) Valtion kat-
sottiin rajoittavan turhaan taloudelliselle kasvulle välttämätöntä kilpailua. 
Koulujen kaltaisten julkisten verovaroin ylläpidettävien instituutioiden näh-
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tiin toimivan epätaloudellisesti eikä niiden katsottu tuottavan tyydyttäviä 
tuloksia. (Apple 2001, 38). Tilanteen ratkaisemiseksi tarjottiin muun muassa 
koululaitoksen ohjaamisen ja rahoitusvastuun ainakin osittaista siirtämistä 
yksityisille markkinoille. (Levin & Belfield 2003, 2.) 

Varjon (2007, 88) mukaan koulutusta tuotetaan julkisesti, mutta jaetaan ja 
hankitaan yksityisesti. 

Kuluttajilla on oikeus valita itselleen parhaiten sopivia koulutuspalveluja. 
Koulutus nähdään henkilökohtaisena sijoituksena tulevaisuuteen. Uuslibera-
listisen koulutuspolitikan mukaan koulutus on hyödyke josta käydään vaihtoa 
markkinatyyppisten mekanismien välityksellä. Kilpailutilanteessa koulutuk-
sen järjestäjien täytyy pyrkiä vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. (Varjo 
2007, 15.) Tätä ylikansallista koulutuspoliittista mekanismia on pyritty jäsen-
tämään eri tavoin. Simola, Rinne ja Kivirauma (1999, 56) ovat nimenneet 
aikamme koulutuspolitiikan hallinnan päämekanismeiksi markkinaistumisen, 
resurssien jakamisen sekä evaluaation.  

Ballin (2001) mukaan markkinasuuntautunut koulutusjärjestelmä on luo-
nut itsekkyyden kulttuurin koulutusmarkkinoille, joka näkyy niin oppilaitos-
ten kuin yksittäisten ihmisten toiminnassa. Koulutusmarkkinat luovat Ballin 
näkemyksen mukaan uusia identiteettejä ja tuhoavat yhteisöllisyyttä rohkais-
ten yksilöitä kilpailevaan individualismiin ja välineellisyyteen. Valinnan ja 
kilpailun voimat tuottavat uudenlaisen piilo-opetussuunnitelman: tunteen 
siitä, mitä koulutus on ja keitä varten. Ballin (2004) mielestä keskiluokalla on 
nykyisin parhaimmat mahdollisuudet käyttää valtaa ja valintaoikeuksia erilai-
sissa koulutusympäristöissä. Keskiluokan kulttuurinen pääoma mahdollistaa 
sellaisten koulutuspääomien hyödyntämisen, joita uusliberalistisen koulutus-
politiikka tarjoaa. Keskiluokan vanhemmat osaavat Ballin näkemyksen mu-
kaa puhua ja toimia oikealla tavalla oikeassa paikassa ja olla lojaaleja oppilai-
tokselle aina sen mukaan, mikä kulloisessakin mahdollisuuksien kirjoissa 
tuntuu parhaiten tukevan ja edistävän heidän omien lastensa etuja. Uuslibera-
listinen koulutuspolitiikka muotouttaa koulutusjärjestelmän kaupallistuneek-
si, yhtiöityneeksi ja suorituskeskeiseksi. Oppilaitokset joutuvat tässä tilan-
teessa näkemään oppilaat ja vanhemmat tietynlaisina koulutuksen kuluttajina. 
Ball kritisoi tätä toimintamallia, sillä kaikki vanhemmat eivät pysty toimi-
maan koulutusjärjestelmässä sen edellyttämällä tavalla. Tämän seurauksena 
yhteiskunnallinen ja koulutuksellinen epätasa-arvo lisääntyy. Uusliberalisti-
nen koulutuspolitiikka on tuonut kouluihin ja erilaisiin oppilaitoksiin kannus-
timia, jotka liittyvät yrittäjyyteen, kilpailuun, suorituskeskeisyyteen ja erin-
omaisuuteen. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja suvaitse-
vaisuus voivat jäädä tässä kilpailussa taka-alalle. (Ball 2001, 30–32; Ball 
2004, 17–18.) 
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Norris ym. (1996, 7) kyseenalaistavat markkinalähtöisyyden, kaupallis-
tumisen, tulosjohtamisen ja -vastuun. Opetussuunnitelmaltaan painottuneet ja 
erikoistuneet koulut voivat luoda yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Yksilölli-
syyden korostaminen, lahjakkuuden esilletuominen ja lukioiden erikoistumi-
nen herättävät keskustelua koulutuspolitiikan suunnasta ja sen vaikutuksista 
kasvatukseen ja opetukseen myös suomalaisessa yhteiskunnassa (Syrjäläinen 
1996, 8.) Suomalaisen koulutuspolitiikan tausta-ajatuksiin kuuluu opiskelijan 
yksilöllisyyden korostaminen valinnaisuutta lisäämällä niin, että opiskelijat 
voivat opiskella erilaisten lahjakkuuksien pohjalta. (Välijärvi 1993, 252.)  

Erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden, erityislukioiden, toimin-
takäytänteissä ovat konkretisoituneet monet viime vuosikymmenten koulu-
tuspoliittiselle ajattelulle tunnusomaiset piirteet: markkinasuuntautuneisuus, 
opiskelijoiden yksilöllisten koulutustarpeiden huomioiminen ja lahjakkuuksi-
en tukeminen. Ikäluokan koulutuksellisen kärjen erottaminen muista opiskeli-
joista on koettu tärkeäksi muun muassa siksi, että opetuksessa ei tällöin jou-
duta etenemään hitaampien ehdoilla. Näin ajatellaan voitavan vähentää lah-
jakkaiden opiskelijoiden turhautumista. Koulutuspolitiikassa on haluttu pa-
nostaa erityislahjakkuuksiin pyrkien varmistamaan ja vahvistamaan Suomen 
kilpailukykyä, minkä turvaamisessa huippuosaamisella on nähty olevan tär-
keä merkitys. (Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 113–117, 138–140.) Järvisen 
(2000) mukaan suomalainen koulutusjärjestelmä on siirtymässä tilanteeseen, 
jossa lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeät valinnat tehdään yhä 
aikaisemmin. Koska vanhemmat vastaavat lastensa ensimmäisistä valinnois-
ta, muotoutuu koulutusjärjestelmäämme yksilöitä eri tavoin palkitsevia reitte-
jä. Samalla ne toimivat sosiaalisesti erottelevina väylinä. Ylioppilastutkinnon 
suorittaminen erityislukioissa kasautuu Järvisen tutkimuksen mukaan yhteis-
kunnan ylempiin kerroksiin. (Järvinen 2003, 299–300). 

Koulutuksen kasautuminen on jatkunut edelleen Myrskylän (20095) tut-
kimuksen mukaan. Myrskylä on tutkinut suomalaisten nuorten koulutusväyliä 
tilastotietojen avulla. Hänen tutkimuksensa mukaan vanhempien korkea kou-
lutus lisää merkittävästi lasten todennäköisyyttä hankkia samantasoinen tai 
korkeampi koulutus. Pitkälle kouluttautumisen todennäköisyys suurenee 
Myrskylän tutkimuksen mukaan huomattavasti, mitä pidemmälle vanhemmat 
ovat kouluttautuneet. Suurimmillaan korkean koulutuksen todennäköisyys on 
tutkijavanhempien lapsilla: tutkijaksi kouluttautuneen lapsella on jopa 7–10-
kertainen todennäköisyys hankkia samantasoinen tutkinto. Samalla vanhem-
pien korkea koulutus pienentää selvästi todennäköisyyttä, että lapset jäisivät 
peruskoulutuksen tai keskiasteen koulutuksen varaan. Sekä isän että äidin 

                                                             
5 http://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-03-16_002.html 
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koulutuksella on samansuuntainen vaikutus, mutta hieman eritasoinen. Äidin 
korkea koulutus näyttää Myrskylän tutkimuksen mukaan lisäävän lasten 
todennäköisyyttä pitkälle kouluttautumiseen hieman enemmän kuin isän kou-
lutus. Lisäksi äidin koulutus näyttää ehkäisevän jonkin verran tehokkaammin 
lasten jättäytymistä pelkän peruskoulun varaan. 

Goodsonin (2001) mukaan koulujen opetussuunnitelmat voivat osaltaan 
toimia koulutuksellista eriarvoisuutta lisäävänä tekijänä. Opetussuunnitelmia 
painottamalla voidaan toisille opiskelijoille tarjota enemmän koulutuksellista 
pääomaa kuin toisille. Tarjoamalla kyvykkäille opiskelijoille opetussuunni-
telmiltaan painottuneita kouluja, heitä ohjaillaan hakeutumaan jatkokoulutuk-
siin, jotka tuottavat heille myöhemmissä vaiheissa erilaisia yhteiskunnallisia 
asemia ja sen myötä erilaista pääomaa. Monet tahot ottavat osaa opetussuun-
nitelmakeskusteluun, sillä valtion ja kuntien ylläpitämä opetus on läheisessä 
yhteydessä taloudelliseen ja sosiaaliseen reproduktioon. (Goodson 2001, 21–
22, 40–41.)  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan erityislukion opiskelijoiden kokemuksia to-
teutuneesta, eletystä ja koetusta opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelma ja 
koulujen erikoistuminen jakavat osaltaan opiskelijoita niihin, joille tarjotaan 
lisäresursseja itsensä kehittämiseen ja niihin, joille tätä mahdollisuutta ei 
tarjoudu esimerkiksi vanhempien koulutuksellisen ja muun yhteiskunnallisen 
pääoman vähäisyyden vuoksi. Erityislukiot toimivat suomalaisessa koulutus-
järjestelmässä jännitteisessä kentässä. Vaikka rinnakkaiskoulujärjestelmää ei 
suomalaisessa yhteiskunnassa ole, voivat erityisen koulutustehtävän saaneet 
lukiot tuoda osaltaan esille piirteitä, jotka näkyivät rinnakkaiskoulujärjestel-
män aikana koulutuksen kahtiajakautumisen muodossa.  

Kasvatuksen ja opetuksen problematisoitumiseen kuuluvasta yhteiskun-
nallisesta muutoksesta Giddens (1995) käyttää nimitystä refleksiivinen mo-
derni. Sen kaksi keskeistä piirrettä ovat globalisoituminen ja traditionaalisten 
toimintatapojen tyhjentyminen. Giddensin mukaan postmodernin ajan ihmiset 
näyttävät mieltävän itsensä aiempia sukupolvia yksilöllisemmiksi, vapaam-
miksi perinteiden rajoituksista sekä tiedostavammiksi ja kykenevämmiksi 
omakohtaisiin ratkaisuihin kuin heidän omat vanhempansa tai isovanhempan-
sa. 

Yksilöllistymisellä voidaan Giddensin mielestä lisäksi tarkoittaa yhteis-
kunnallista kehitystä, jossa havaitaan ihmisten eriytyvän toisistaan yhä enem-
män. (Giddens 1995, 84, 107.) 

Ziehen (1995) mukaan yhteiskunnan sirpaloitumisen ja selvien totuuksien 
häviämisen myötä nuorista on kasvanut yhä narsistisempia. He eivät enää 
tunnusta aikuisen aseman tuomaa valtaa itsestäänselvyytenä, sillä perinteiset 
aikuisuuden alueet ovat tulleet nuorille aiempaa saavutettavimmiksi. Nuorten 
varhainen mukaanpääseminen aikuisten kokemuksiin laajentaa nuorten kykyä 
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ja mahdollisuuksia kritiikkiin. Nuoret kysyvät aiempaa useammin miksi, sillä 
esimerkiksi kuilu koulun edustamien arvojen ja nuorten arvojen välillä on 
kasvanut. Pätevyys- ja voimasuhteet vanhempien ja nuoruusiässä olevien 
lasten välillä eivät aina ratkea vanhempien eduksi (Ziehe 1995, 42–43).  

Nykypäivän elämäämme luonnehtivat sellaiset ilmaisut kuten epävar-
muus, yksilöllistyminen ja elämäntapojen moninaistuminen, joustavat työ-
markkinat, muuttuneet ammatit ja koulutusväylät, kilpailuhenkisyys ja muu-
tosvaatimukset. Giddensin (1992, 80–84) mukaan jokaista auktoriteettia ja 
uskomusta kyseenalaistetaan aiempaa enemmän. Paikallinen, perinteiden 
täyttämä yhteisöllinen elämisen malli on länsimaissa muuttunut kansainväli-
seksi, dynaamiseksi ja yksilöllistetyksi elämänprojektiksi. Baumanin (1996) 
mukaan nyky-yhteiskunnalle on ominaista eräänlainen nomadisuus, mikä 
merkitsee sitä, että yksilöt vaeltavat jatkuvasti vailla pysyviä päämääriä tai 
identiteettejä. Yhden elämänprojektin sijaan elämä koostuukin nyt monista 
pienemmistä projekteista. Jatkuvasta muutoksesta voi selviytyä sopeutumalla 
siihen, ja itse asiassa Bauman näkee tämän kehityksen yksilön kannalta vapa-
uttavana, koska se luo avoimemman ilmapiirin yksilöllisten valintojen ja 
elämäntapojen monimuotoisuudelle. Postmodernissa ajassa elävien yksilöi-
den valinnat ovat heidän itsensä tekemiä ja johtavat täyteen vastuuseen omis-
ta valinnoista. Se merkitsee sitä, että lasten ja nuorten vastuu valinnoista 
saattaa jäädä heidän harteilleen tilanteissa, jossa heille ei ole vielä kehittynyt 
riittävää omaa käsitystä kestävästä hyvästä�(Bauman 1996, 181–187). Rifki-
nin (1997.) mukaan postmodernissa ajassa ei ole realistista rakentaa elämään-
sä esimerkiksi pysyvän työpaikan varaan tai suunnitella itselleen elämänpro-
jektia, jonka läpiviemisestä tulee elämäntehtävä, sillä jatkuvasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa tällainen onnistuu harvoin. Yksilöt voivat olla aiempaa halut-
tomampia uhrautumaan työnsä vuoksi, sillä he haluavat käyttää enemmän 
aikaa oman henkilökohtaisen elämänprojektin läpiviemiseen (Rifkin 1997, 
233, 245).  

Yhteiskunnallinen muutos on luonnollisesti vaikuttanut koulutuspolitiik-
kaan ja on sitä kautta konkreettisesti muuttanut koulujen ja oppilaitosten 
toimintakulttuureja niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Pysyäkseen 
ajassa mukana koulujen ja oppilaitosten on kilpailtava olemassaolostaan. 
Niiden on mietittävä, minkälaista koulutusta ne järjestävät, kenelle ja miten. 
Opiskelupaikkoja hakevat nuoret ohjataan tekemään valintoja ja koulutusta 
järjestävät tahot kilpailevat opiskelupaikkoja hakevista. Muodollisten koulu-
tusvalintamahdollisuuksien lisääntyessä nuorten tulisi tehdä ”oikeita” ja ”hy-
viä” valintoja, jotka tulevaisuudessa takaisivat menestymisen (Aapola, Go-
nick & Harris 2005, 61–62, 76). 
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Järvisen (2003) mielestä on perusteltua kysyä, osaavatko nuoret itse tehdä 
koulutuksellisia, ammatilliseen tulevaisuuteen liittyviä rationaalisia valintoja, 
kuten nykyisin oletetaan. Harvoin nuoret ja heidän huoltajansa ovat Järvisen 
mukaan informoituja erilaisista vaihtoehdoista erilaisiin koulutusvalintoihin 
liittyen. Valinnanvapauksien ja yksilön vastuun lisääntyminen tehdyistä va-
linnoista muokkaavat koulutusjärjestelmää. Opintopolut ovat yksilöllistyneet 
ja kiinteät yhteisöt lukioissa ovat kadonneet ja kilpailu koulutusresursseista 
on lisääntynyt. Tasa-arvoideologian rinnalle koulutuspolitiikassa on entistä 
vankemmin tullut individualismin ja yksilöiden erilaisuuden huomioimisen 
korostaminen. Valinnaisuuden, yksilöllisyyden ja kilpailun korostaminen 
voivat johtaa koulutusmarkkinoihin, joilla syntyy eriarvoisuutta koulujen ja 
opiskelijoiden kesken. Lukiokoulutuksessa 1990-luvulla toteutetut uudistuk-
set, esimerkiksi siirtyminen luokattomaan lukioon, ylioppilaskirjoitusten 
hajauttaminen sekä lukioiden opetussuunnitelmauudistuksen mahdollisuudet 
koulukohtaisiin painotuksiin ovat johtaneet siihen, että lukio-opiskelijoiden 
opinnot lukiossa ovat yksilöllistyneet sekä kestoltaan että sisällöltään. Nykyi-
sin koulujen ja oppilaitosten asiakkaita ovat koululaiset ja opiskelijat, jotka 
tekevät koulutukseen liittyviä valintoja koulutusmarkkinoilla. Koulutuksen 
on liikuttava ajan hengessä ja seurattava markkinoita, jotta asiakkaat löytäisi-
vät heitä kiinnostavaa koulutustarjontaa. Mikäli yksittäinen koulu saavuttaa 
tunnustetun aseman koulutusmarkkinoilla, kilpailu opiskelupaikoista kiristyy. 
Tällöin koulu voi valita opiskelijoikseen motivoituneimmat ja menestyneim-
mät hakijat. (Järvinen 2001, 20–21; 60–67; Järvinen 2003, 11.) 

Väitöskirjassaan Koulu ja yksilöllisyys Saukkonen (2003) kuvaa koululai-
tosta kohdannutta yhteiskunnallista muutosta ja sen vaikutuksia koulumaail-
maan. Saukkosen mukaan koulutuspolitiikassa on nähty muutos, jossa tasa-
arvoa tavoittelevasta politiikasta on siirrytty kilpailua korostavaan politiik-
kaan. Kysymykset sosiaalisen taustan, kasvuympäristön ja kulttuurisen pää-
oman yhteydestä esimerkiksi koulusaavutuksiin tai peruskoulun jälkeiseen 
koulutukseen valikoitumiseen ajankohtaistuvat uudelleen. Syinä näille muu-
tokselle Saukkonen näkee muiden muassa teknologisen kehityksen, maail-
mankaupan vilkastumisen ja kulttuurierojen liudentumisen. Postmodernissa 
ajassa kulttuurimme on moniaineksinen. Sosiaalista todellisuuttamme jäsen-
tävät tekijät ovat entistä vähemmän sitovia ja yhteiskunnalliset roolimme ovat 
aiempaa epäselvempiä. (Saukkonen 2003, 59–62.) 
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2.2 Lukiot ja erityislukiot opiskeluympäristöinä 
 

2.2.1 Lukiokoulutus 

Lukiokoulutus on osa toisen asteen koulutusta, jonka pääasiallisena tehtävänä 
on antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikor-
keakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutukses-
sa. Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuu-
den korkeakouluihin. 

Lukiokoulutus on luonteeltaan yleissivistävää, ylioppilastutkintoon val-
mentavaa koulutusta. Lukion oppimäärä on mahdollista suorittaa 2–4 vuodes-
sa. Luokattomassa lukiossa opiskelijan opintojen eteneminen ei ole sidottu 
vuosiluokkiin. Opiskelija voi itse säädellä sekä opinto-ohjelmansa sisältöä 
että sen läpiviemiseen tarvittavaa aikaa. Opiskelu tapahtuu vaihtelevissa ryh-
missä riippuen oppilaitoksen kurssitarjonnasta ja opiskelijan omasta opinto-
ohjelmasta. Lukio päättyy valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon. Lukiokou-
lutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoi-
siksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskeli-
joille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden moni-
puolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuk-
sen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä 
kehittämiseen elämänsä aikana. Nuorten lukiokoulutuksen tulee olla yhteis-
työssä kotien kanssa. Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa 
ja muissa oppilaitoksissa. (Anon. 2006a, 6; Lukiolaki 11§.) 

Lukionkäynti on yleistynyt Suomessa voimakkaasti 1960-luvulta lähtien. 
1900-luvun lopulla lukion aloitti noin 60 % ikäluokasta. Lukioiden opiskeli-
jajoukko on naisistunut vuosikymmenten saatossa, lukiosta on tullut avoi-
mempi kaikille yhteiskuntaluokille. Eriarvoisuus perheiden ja nuorten koulu-
tusvalinnoissa ei kuitenkaan ole kadonnut. Lukiolaitoksen kohdalla ollaan 
tekemässä uusia arvioita koulutustarpeesta ammatilliseen koulutukseen liitty-
neen kiinnostuksen vuoksi. (Rinne 2007, 207–209.) Tilastokeskuksen mu-
kaan6 tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2008 yhteensä 
114240 opiskelijaa. Opetushallituksen lukiotilasto vuodelta 2007 ilmoittaa 
Suomessa olevan yhteensä 417 lukiota7. 

Lukiokoulutukseen hakeutuvien määrä on laskusuunnassa. Kevään 2009 
toisen asteen yhteishaussa oli ammatilliseen koulutukseen enemmän hakijoita 
kuin keväällä 2008. Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden joukossa oli 
myös enemmän abihakijoita. Lukioihin nuoret hakivat hieman aiempaa vä-

                                                             
6 www.tilastokeskus.fi 
7 www.oph.fi 
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hemmän. Peruskoululaisista 31 000 haki ensisijaisesti ammatilliseen koulu-
tukseen ja 32 000 lukioon. Ammatilliseen koulutukseen oli yli 5 000 hakijaa 
enemmän kuin keväällä 2008. Vastaavasti lukioihin pyrki 800 hakijaa edel-
lisvuotta vähemmän8.  

Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
2007–20129 mukaan lukioiden keskinäistä verkostoitumista sekä ammatilli-
sen koulutuksen ja lukioiden alueellista yhteistyötä koulutuksen saavutetta-
vuuden varmistamiseksi on kuitenkin tuettava. Lukiokoulutuksen sekä työ- ja 
elinkeinoelämän välisiä yhteyksiä on kehitettävä. Koulutuksen ja tutkimuk-
sen kehittämissuunnitelman mukaan on edelleen lisättävä ammatillisen kou-
lutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä opintotarjonnan, opinto-ohjelmien ja 
koulutustarjonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lainsäädäntö velvoittaa 
lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä alueelliseen yhteistyöhön kou-
lutuksen järjestämisessä. Säädökset mahdollistavat myös yksilölliset opinto-
valinnat. Tavoitteena on lisätä toisen asteen koulutuksen sisäistä yhteistyötä 
ja verkostomaista toimintatapaa. Erilaisia koulutuksen järjestämis- ja ylläpi-
tomalleja on mahdollistettava. Yhteistyön muotoja opintoasioissa ovat yhtei-
set opintojärjestelyt ja kurssit sekä kahden tai kolmen tutkinnon samanaikai-
nen suorittaminen. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
(2007–2012) mukaan toisen asteen koulutuksen yhteistyön etuja ovat opiske-
lijoiden mahdollisuudet yksilöllisiin opinto-ohjelmiin ja valintoihin koulutuk-
sen muodosta tai järjestäjästä riippumatta. Yhteistyö mahdollistaa kahden tai 
kolmen tutkinnon samanaikaisen suorittamisen aikaa säästäen. Opiskelijalla 
on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteil-
taan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. 
Yhteisjärjestelyillä koulutukseen käytössä olevat resurssit pyritään saamaan 
tehokkaaseen käyttöön samalla varmistaen koulutusvaihtoehtojen laatua.  

Suomalaista lukiojärjestelmää uudistettiin 1990-luvun puolivälissä siirty-
mällä luokattomaan opetusjärjestelyyn. Luokattomassa lukiossa opiskelijalla 
on entistä enemmän oikeuksia ja vastuuta päättää opintojensa etenemisestä. 
Myös ylioppilaskirjoitusten suorittaminen hajautetusti on nykyisin mahdollis-
ta. Luokattomassa järjestelmässä opiskelijat laativat itse lukujärjestyksensä 
lukion tarjoaman kurssitarjottimen puitteissa, heidän opiskeluaikansa voi 
vaihdella yksilöllisen etenemisen mukaan. Lukioissa ei myöskään ole enää 
pysyviä opetusryhmiä. Luokaton lukiojärjestelmä on lisännyt opiskelijoiden 
vapautta päättää omista opinnoistaan ja niiden etenemisestä. Vapaus ja yksi-
löllisyys ovat tuoneet mukanaan lisääntyneen vastuun, jonka opiskelija kan-
taa tekemistään valinnoistaan. Julkisessa keskustelussa on katsottu, että kaik-

                                                             
8 http://www.koulutusnetti.fi/files/ammatti_ja_lukio_kevat_2009.pdf 
9 http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2012_fi.pdf  
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ki eivät pysty tätä vastuuta kantamaan. Erityisen ongelmallista luokaton lu-
kio-opiskelu vaikuttaa olevan niille, jotka eivät ole perusopetuksen aikana 
tottuneet ottamaan vastuuta omista opinnoistaan. Kiinteiden opetusryhmien 
puute on nähty ongelmana lukiokeskusteluissa, joissa korostetaan sosiaalisen 
ympäristön merkitystä oppimisessa ja kouluun kiinnittymisessä. Viime aikoi-
na on myös keskusteltu (Järvinen 2003) lukioiden jakautumisesta hyviin ja 
huonoihin lukioihin. Suuret kaupunkikeskustojen lukiot pystyvät tarjoamaan 
opiskelijoille enemmän valinnanmahdollisuuksia. Samalla pienempien luki-
oiden elinmahdollisuudet kapenevat. Erityislukioiden arvellaan eriytyvän 
eliittikouluiksi. (Järvinen 2003, 12.) 

Ahola ja Mikkola (2004) ovat tutkineet Turun yläasteiden ja lukioiden 
opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista. Tut-
kimus on osa laajempaa Abiturientista opiskelijaksi -projektia, jossa on seu-
rattu varsinaissuomalaisten abiturienttien opiskelupolkuja. Tutkimuksessa 
haastateltiin yhteensä 12 Turun kaupungin yläasteella ja lukiossa työskente-
levää opinto-ohjaajaa. Luokattomasta ja kurssimuotoisesta lukiojärjestelmäs-
tä näyttävät heidän tutkimuksensa mukaan hyötyvän ne opiskelijat, jotka 
osaavat tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja tulevia jatko-opintoja varten. 
Kuitenkin vain osalla lukiolaisista on selkeä käsitys siitä, minne he ovat luki-
on jälkeen hakeutumassa ja vain osa etenee aikanaan yliopisto-opintoihin. 
Valinnaisuuden ja luokattomuuden ongelma ei ole sinällään valinnanmahdol-
lisuuksien runsaudessa vaan niiden puuttumisessa sekä siinä, onko opiskeli-
joilla tosiasiasiassa mahdollisuuksia tehdä valintoja. Heikoimmin lukiossa 
menestyvät opiskelijat tarvitsevat ohjausta lähes koko ajan, sillä he eivät osaa 
tai jaksa tulkita kurssitarjotinta ja tekevät vääriä tai epätarkoituksenmukaisia 
valintoja. Aholan & Mikkolan tutkimuksen mukaan lukion opinto-ohjaajat 
kokevat luokattomuuden ja kurssimuotoisuuden ohjauksen kannalta pääasias-
sa ongelmaksi. Luokattoman lukion tarkoitus on edistää opiskelijan yksilölli-
sen opinto-ohjelman rakentamista ja toteuttamista. Tämä toteutuu kuitenkin 
vain harvojen kohdalla. Lukion valinnaisuudessa opinto-ohjaajat näkivät 
tutkimuksessa kuitenkin paljon sekä hyviä että huonoja puolia. Opiskelijoille 
luokattomuuden ja valinnaisuuden tuoma vapaus tuntuu heti, vastuu ja hanka-
luudet vasta myöhemmin. Opiskelijoiden luvattomat poissaolot koulusta ovat 
hyvä esimerkki luokattoman lukion ongelmista, jotka liittyvät paitsi vastuun 
ja vapauden määrittelyyn ja tulkintoihin, myös siihen, millaiseksi luokatto-
muus lopulta lukion käytännöissä organisoituu Aholan & Mikkolan haastatte-
lemien opinto-ohjaajien mielestä suurin ongelma luokattomassa lukiossa on 
se, että luokattoman lukion opiskelukäytänteet ovat lisänneet opiskelijoille 
merkittävästi opinto-ohjauksen tarvetta. (Ahola & Mikkola 2004, 86–87)  
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Häivälän (2009, 130–131) tutkimuksen mukaan lukioiden aineenopettajat 
kokevat edelleen ammattitaidon puutetta ryhmänohjaustehtävissä ja lukio-
opintoihin kohdistuneet muutokset lisäävät opettajien huolta opiskelijoiden 
syrjäytymisriskistä. Häivälän tutkimuksen mukaan opinnoissaan menestyvät 
opiskelijat hyötyvät nykyisestä lukiokoulutuksesta, mutta tutkimuksen mu-
kaan lukion aineenopettajat arvioivat muiden opiskelijoiden osalta sen lisää-
vän syrjäytymisriskiä. 

 
Lukion oppimäärä ja hakuedellytykset lukio-opiskelijaksi 

Lukion oppimäärä sisältää valtakunnallisen tuntijaon mukaisia oppiaineita: 
äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä, mate-
maattis-luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, 
katsomusaineita, liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa. 
Mainituissa kursseissa ja opinnoissa voi olla erilaajuisia oppimääriä. Koulu-
tuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma 
tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin opin-
toja koskeviin valintoihin tarvittaessa myös muiden koulutuksen järjestäjien 
antamaa opetusta hyväksi käyttäen. Valtioneuvosto päättää lukiokoulutuksen 
yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä opetukseen käytettävän ajan ja-
kamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjauk-
seen. Lukion oppimäärään voi sisältyä myös yhdistelmäopintoja ammatilli-
sesta koulutuksesta ja muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja sen mukaan 
kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Nämä opinnot ovat osittain tai koko-
naan vapaaehtoisia tai valinnaisia. (Lukiolaki 629/1998, 10§, tuntijako). 

Ylioppilastutkintoa uudistettiin 1990-luvulla ja 2000-luvulla. Ylioppilas-
tutkintoa on pyritty muokkaamaan siten, että pystyttäisiin paremmin otta-
maan huomioon luokattoman, kurssimuotoisen lukion, mutta myös ammatil-
lisen koulutuksen kautta ylioppilastutkintoa suorittavat opiskelijat. (Vuorio-
Lehti 2006, 285–286.) Lukiokoulutuksen päätteeksi opiskelija suorittaa yli-
oppilastutkinnon. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkin-
toon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä 
koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa 
kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliai-
neissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon osallistuva voi 
suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. (Lukiolaki 629/1998; 
18§, ylioppilastutkinto; Laki lukiolain muuttamisesta 478/2003.) 

Suomalaista lukiokoulutusta tutkineen Kuuselan (2003a) näkemyksen 
mukaan lukiokoulutuksessa vaikuttaa virallisen opetussuunnitelman ohella 
piilo-opetussuunnitelma. Lukion opetussuunnitelmassa ovat Kuuselan mu-
kaan vastakkain yhteiskunnallista muutosta vastustavat ja yhteiskunnallista 
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vakautta puolustavat voimat sekä uudistushakuinen, emansipatorinen pyrki-
mys. Lukiokoulutus yhdessä ylioppilastutkinnon kanssa uusintaa suomalaisen 
yhteiskunnan sosiaalista rakennetta ja jakoa ylläpitämällä samalla eriarvoista 
kilpailuyhteiskuntaa (Kuusela 2003a, 25). 

Lukio-opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusope-
tuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi 
voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimää-
rää mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opin-
noista suoriutumiseen. Yleislukiolinjalle sisäänpääsyyn vaadittava peruskou-
lun päättötodistuksen keskiarvo vaihtelee huomattavasti lukiosta ja paikka-
kunnasta riippuen. Pienemmissä lukioissa keskiarvorajaa ei ole lainkaan. 
Erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden yleisin opiskelijaksi ottami-
sen käytäntö on, että puolet opiskelijaksiottamisen pisteistä määräytyy perus-
koulun lukuaineiden päättötodistuksen keskiarvon perusteella ja puolet har-
rastuneisuutta, ansioita ja soveltuvuutta eri tavoin mittaavien näyttöjen, haas-
tattelun tai kirjallisen materiaalin perusteella, mikäli lukio järjestää erillisen 
pääsykokeen ja siihen liittyvät lisänäytöt harrastuneisuudesta. Pääsykokeita 
järjestävät lähinnä erityisen koulutustehtävän mukaista opetussuunnitelmaa 
noudattavat lukiot. (Lukiolaki 2003/478, 20 §, opiskelijaksiottaminen.) 

Todistuksen ulkopuolisten ansioiden painotus valinnassa vaihtelee. Pe-
rusopetuksen päättötodistuksen lisäansioiden osuus ei voi olla enemmän kuin 
puolet kokonaisvalintapistemäärästä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeli-
jaksioton perusteista sekä mahdollisesti järjestettävistä pääsy- tai soveltu-
vuuskokeista. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 
(Lukiolaki 629/998, 20 §; opetusministeriön asetus 856/2006, 3 §.) 

 
Opiskeluaika lukiossa 

Lukion oppimäärä on suoritettava enintään neljässä vuodessa, jollei opiskeli-
jalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Neljän vuoden 
opintosuunnitelmaan riittää asiasta ilmoittaminen koulutuksen järjestäjälle. 
Lukiossa viidettä vuotta opiskeluaan jatkavan on haettava tätä varten erillinen 
lupa koulutuksen järjestäjältä. Mikäli opiskelija ei suoriudu opinnoistaan 
mainitussa ajassa, hänet katsotaan eronneeksi ja lukio-opinnot kyseissä luki-
ossa keskeyttäneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka 
ilman pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja mikäli on ilmeistä, 
ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. 

Vuonna 2007 uusia ylioppilaita oli 33 400, kolme sataa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Uusista ylioppilaista aloitti yliopistokoulutuksen 20 pro-
senttia, ammattikorkeakoulukoulutuksen 19 prosenttia ja toisen asteen amma-
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tillisen koulutuksen 4 prosenttia. Ammattikorkeakoulukoulutuksen aloitta-
neiden osuus on viime vuosina hieman lisääntynyt. Vuoden 2007 ylioppilais-
ta yli puolet, 57 prosenttia, ei jatkanut opiskelua ylioppilaaksi valmistumis-
vuotena. Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus on viime vuosina ollut 
yli puolet, mutta on vuodesta toiseen hieman pienentynyt.  

Tilastotietojen mukaan Helsingistä valmistuneet ylioppilaat jatkavat yli-
opistossa opintojaan muualta maasta valmistuneista ylioppilaita useammin. 
He jatkavat ammattikorkeakoulussa opintojaan harvemmin kuin muualta 
Suomesta valmistuneet ylioppilaat. (Anon. 2006b, 18–24; Tilastokeskus 
12.12.2008.)  

Toisen asteen koulutuksen osalta vuoden 2006 Koulutuspoliittisessa se-
lonteossa10 asetettiin painopisteeksi koulutuksen alueellinen saavutettavuus 
sekä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyö. Ammatillisen 
tutkinnon ja ylioppilastutkinnon samanaikaisella suorittamisella on selonteos-
sa ajateltu poistettavan ylioppilaiden siirtyminen ammatilliseen koulutukseen.  

Neljä prosenttia ylioppilaista, noin 1 500, jatkaa välittömästi lukion jäl-
keen ammatillisessa peruskoulutuksessa11. Nuorisoasteen ammatillisessa pe-
ruskoulutuksessa aloittaa kuitenkin vuosittain noin 7 000 ylioppilasta, joista 
valtaosa on siis aiemmin lukion suorittaneita. Kaksoistutkintoon tästä määräs-
tä on mahdollista ohjata vain murto-osa. Noin 30 % (n. 12 000 opiskelijaa) 
vuosittain valmistuvista ylioppilaista ei hae lainkaan opiskelupaikkaa samana 
vuonna ja alle 40 % saa heti opiskelupaikan. Koska samana vuonna lukion 
suorittaneista noin 60 % jää joko omasta tahdostaan tai muuten ilman opiske-
lupaikkaa, näyttää Koulutuspoliittisen selonteon (2006) mukaan olevan tarve 
myös lukiopohjaiselle ammatilliselle koulutukselle. Tämä tarve korostuu 
etenkin niissä maakunnissa, joissa korkea-asteella aloittavien suhteellinen 
osuus lukiokoulutuksen suorittaneista on maan keskiarvoa alempi. 

Tutkiessaan helsinkiläisten lukiolaisten opintopolkuja Mehtäläinen (2003) 
havaitsi, että lukio-opiskeluaikaansa pidentävien määrä on noin 23 % helsin-
kiläisten lukioiden opiskelijoista. Pidentäjien määrää on hankala arvioida 
tarkasti, sillä opiskelujen pidentämisajat ovat erilaisia. Osa opiskelijoista 
pidentää opiskeluaikaansa lukiossa puolella vuodella, osa vuodella ja muuta-
ma prosentti opiskelijoista kahdella vuodella. Tyypillisempää opiskeluajan 
pidentäminen on Mehtäläisen mukaan erityisen koulutustehtävän saaneiden 
lukioiden opiskelijoilla, sillä pidentäminen liittyy useinkin jonkin erityisalan 
syventämiseen. Opintojaan pidentävien määrää on joskus myös hankala erot-
taa keskeyttäneiden määrästä, mikäli opiskelija ei ole ilmoittanut opiskelu-

                                                             
10 http://www.stat.fi/meta/til/lop.html, 12.12.2008 
11 http://www.stat.fi/til/lop/index.html, 21.4.2009 
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suunnitelmansa muutoksesta oppilaitokseensa. Pidentäjien määrä vaihtelee 
lukioissa vuosittain (Mehtäläinen 2003, 50–51). 

Koulutuspoliittisen selonteon (2006) mukaan nuorten tulisi siirtyä työ-
markkinoille keskimäärin vuotta nykyistä aikaisemmin. Tavoitteen saavutta-
minen edellyttää, että siirtymät koulutukseen ja työelämään tapahtuvat suju-
vasti ja kattavasti. Lisäksi on entistä tärkeämpää huolehtia tutkintojen lop-
puunsuorittamisesta. Työvoimakehitys ja pienenevät ikäluokat edellyttävät, 
että nykyistä suurempi osa nuorista siirtyy työelämään ammatillisen tai kor-
keakoulututkinnon suorittaneina. Tämä ei voi toteutua, jollei koulutuksen 
keskeyttämistä saada huomattavasti vähenemään Koulutuspoliittisen selonte-
on mukaan. Nykytilanteessa ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulu-
tuksen, ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen ja yliopistojen 
perustutkinto-koulutuksen aloittajista tutkinnon suorittaa vain noin 70 %.  

Nykyisen koulutuspolitiikan mukaan nuorten yhteyksiä työelämään tulisi 
lisätä. Eräs tapa työelämäyhteyksien luomiseen on opiskelijoiden työssäkäy-
minen opiskelun ohessa. Lukiolaisten työssäkäyntiä lukio-opiskelun ohessa 
on helpottanut lukion muuttuminen luokattomaksi, joustavammaksi ja entistä 
yksilöllisemmäksi. Vaarana on nähty, että nuoret joustavat liikaa työelämän 
hyväksi ja tämä johtaa opintojen pitkittymiseen ja lisää mahdollisesti haluk-
kuutta lopettaa opinnot kokonaan. Lisäksi opiskelijoiden työssäkäynti on 
yhteydessä nuorten vapaa-ajan kaupallistumiseen ja ongelmakäyttäytymiseen 
kuten päihteiden käyttämiseen. Toisaalta pieni määrä palkkatyötä voi opettaa 
nuorelle vastuullisuutta ja auttaa nuoren itsenäistymistä. Tuitun (2007, 181–
199) ja Kouvosen (2000a 102–104; Kouvonen 2000b, 298; 2001, 15–16) 
tutkimusten mukaan lukiolaistytöt käyvät työssä lukiolaispoikia enemmän 
eikä lukiolaisten työssäkäymisellä näyttänyt Kouvosen tutkimuksen mukaan 
olevan yhteyttä opintojen pitkittymiseen. Työssäkäyvät lukiolaiset suunnitte-
livat jatkavansa opintoja yliopistossa yhtä useassa tapauksessa kuin työssä 
lukion ohella käymättömätkin. 

 
2.2.2 Erityislukiot ja lahjakkaat opiskelijat 

Erityisen koulutustehtävän saaneella lukiolla tarkoitetaan lukiota, jolle ope-
tusministeriö myöntänyt erityisen koulutustehtävän eli oikeuden tiettyjen 
oppiaineiden painottamiseen opetussuunnitelmassa. Toimivalta erityislu-
kiolupien myöntämisessä siirtyi valtioneuvostolta opetusministeriölle vuonna 
1991 (Järvinen 2001, 294). Lukiot voivat poiketa valtakunnallisesta lukion 
tuntijaosta sekä opiskelija-valinnan kriteereistä. Erityisen koulutustehtävän 
mukaisia lukioita ovat taidelukiot, urheilulukiot, kansainväliseen ylioppilas-
tutkintoon valmentavat IB-lukiot sekä lukiot, jotka painottavat opetuksessaan 
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joitain oppiaineita tai yksittäisiä aloja. Erityislukioita ovat myös Steiner-
lukiot. Erityinen koulutustehtävä merkitsee usein lukiolle ylimääräisiä talou-
dellisia resursseja. Ministeriö voi maksaa erityisen koulutustehtävän perus-
teella koulutuksen järjestäjälle oppilaskohtaista yksikköhintaa korotettuna 
erityisen koulutustehtävän mukaista opetussuunnitelmaa noudattavista opis-
kelijoista. Ensimmäiset erityislukioluvat myönnettiin vuonna 1981. Erityislu-
kioiden määrä kasvoi nopeasti 1990-luvulla vaikka vuoden 1993 tuntijakouu-
distuksen yhtenä lähtökohtana oli vähentää lukioiden tarvetta erikoistumiseen 
lisäämällä lukio-opintojen valinnaisuutta. Suhteutettuna Suomen lukioverk-
koon erityislukioiden määrä on kuitenkin pysynyt pienenä. Opetusministeriön 
kanta on viime aikoina ollut se, että ainoastaan IB-lukioiden määrää voitaisiin 
lisätä. (Blom 1994, 304; Järvinen 2003, 12–15; Klemelä ym. 2007, 19–20.) 
Erityisen koulutustehtävän saaneita lukioita on Suomessa 75 kappaletta 12. 
Erityislukioiden lukumäärässä ilmenee vaihtelua laskentatavasta riippuen. 
Esimerkiksi Steiner-lukiolla voi olla sivutoimipisteitä, jotka lasketaan joissa-
kin tilastoissa omiksi yksiköikseen. IB-lukiot13 voivat toimia esimerkiksi 
osana yleislukiota. 

Tavoitteena erityisen tehtävän toteuttamiselle lukiokoulutuksessa on se, 
että opiskelijalle pyritään mahdollistamaan erikoistuminen ja oman lahjak-
kuutensa harjoittaminen lukiokoulutuksen yhteydessä. Erityisen koulutusteh-
tävän saaneessa lukiossa opiskelija voi korvata valtakunnallisen tuntijaon 
pakollisia kursseja erityisen tehtävän mukaisilla lukiokursseilla. Erityinen 
koulutustehtävän saaneiden lukioiden tehtävänä on tukea lukiolaisen yksilöl-
listä lahjakkuutta hänen omalla alallaan. Erityinen koulutustehtävä lukiossa 
voi antaa lisäarvoa muutoin pieniin taideaineiden oppimääriin, tukea lahjak-
kaita urheilijoita ja tarjota laajempia kieli- tai luonnon-tieteellisiä valmiuksia. 
Vaikka ylioppilastutkinnon merkitys yleisellä yhteiskunnallisella tasolla on 
vähentynyt, erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot ovat muodostaneet 
uudenlaisen, erottelevan väylän nuorisoasteen koulutuksessa. Erityisen tehtä-
vän mukaista opetussuunnitelmaa noudattavat kaikki tai osa lukion opiskeli-
joista. Erityislukioissa on pyritty tarjoamaan lahjakkaille opiskelijoille mah-
dollisuuksia erikoistumiseen. Tämä ei ole ollut tuntijaon ja opetussuunnitel-
man perusteiden vuoksi mahdollista muissa lukioissa (Järvinen 2001, 17). 

Järvinen (2000) on tutkinut erityislukioissa ylioppilastutkinnon suoritta-
neiden nuorten sukupuoleen ja kotitaustaan liittyviä jakaumia sekä alueellista 
sijoittumista. Järvisen tutkimuksesta ilmenee erityislukioiden sijoittumisen 
keskittyvän Etelä-Suomeen. Eri puolilla Suomea asuvilla nuorilla on näin 
ollen erilaiset mahdollisuudet hakeutua erityislukioihin. Tyttöjen osuus on 

                                                             
12 www.koulutusnetti.fi 
13 IB-lukioissa voidaan suorittaa kansainvälinen International Baccalaurette ylioppilastutkinto tai 

osia siitä. Pääasiallisena opetuskeilenä on englanti. 
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ollut poikia suurempi lukioissa. Erityislukioissa tilanne on päinvastainen, 
sillä ainoastaan taidelukioissa oli vuoden 1995 tilastojen mukaan naisia suh-
teellisesti enemmän. Järvisen mukaan erityislukioiden perustaminen on osal-
taan vahvistanut kehitystä, jossa opetusta eriytetään kohderyhmien mukaan. 
(Järvinen 2000, 293–296.)  

Simola (2001) on herättänyt keskustelua lahjakkaiden opiskelijoiden ase-
masta suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Siinä keskeisimpiä arvoja ovat 
Simolan (2001) mukaan erinomaisuus, tehokkuus, tuloksellisuus ja erinomai-
suuden tavoittelu. Erityisen koulutustehtävän saaneisiin lukioihin valikoituu 
oman alansa eksperttiopiskelijoita. Ekspertit ovat opiskelijoita, joilla on osoi-
tettua pätevyyttä siltä koulutusalalta, jonne hän pyrkii opiskelemaan. Erityi-
sen koulutustehtävän saaneet lukiot kantavat jo nimessään sanaa ”erityinen”, 
mikä antaa ymmärtää, että tuossa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret ovat 
erityisiä, erityisen lahjakkaita tai erityisen hyviä. (Simola 2001, 290–293.)  

Tutkimukseni kohdejoukko opiskelee erityisen koulutustehtävän saanees-
sa lukiossa. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan käsitteitä lahjak-
kuus, älykkyys ja eksperttiys. Maijala (2003) käyttää käsitteitä taipumus ja 
eksperttiys käsitellessään lahjakkuutta omassa tutkimuksessaan. Hänen ar-
gumentaatioidensa lähtökohtana on, että yksilöllä on musiikillisia ja muita 
taipumuksia. Yksilö on osoittanut eksperttiytensä alalla ja on saanut tunnus-
tusta taidoistaan. Taipumukset muuntuvat pitkän harjoittelun ja koulutuksen 
kautta eksperttiydeksi. Varsinaisista eksperteistä ei tämän tutkimuksen koh-
teena olevista musiikki- ja tanssilinjalla opiskelevien nuorten kohdalla voida 
vielä puhua. Eksperttiys viittaa Maijalan mukaan ominaisuuteen, jonka kehit-
tymiseen tarvitaan sekä kokemusta että harjoitusta, jonka seurauksena taidot 
kehittyvät eksperttiydeksi. (Maijala 2003, 52.) 

Älykkyys on mukana lähes kaikissa lahjakkuuden määritelmissä, mutta 
vain yhtenä osatekijänä. Lahjakkuuden tutkimus sekä lahjakkuuteen liittyvä 
tutkimusteoria on laaja. Tässä tutkimuksessa esitellään Gagnén (1985) ja 
Gardnerin (1999) teoriat lahjakkuudesta. Gagné korostaa teoriassaan sosiaali-
sen vuorovaikutuksen merkitystä lahjakkuuden kehittymisessä. Gardner puo-
lestaan on tuonut teoriassaan esille musiikillisen ja kinesteettis-kehollisen 
älykkyyden. Näihin teorioihin liittyviä käsitteitä sovelletaan tässä tutkimuk-
sessa kuvattaessa tutkimuskohteena olevia nuoria sekä heidän opiskeluympä-
ristöään.  

Gagné (1985, 108–109) erottelee omassa lahjakkuutta käsittelevässä teo-
riassaan käsitteet giftedness ja talent. Giftedness (lahjakkuus) liittyy kyvyk-
kyyteen, joka on selvästi keskitason yläpuolella yhdellä tai useammalla ky-
kyalueella. Lahjakkuuden toteamiseksi on olemassa standardoituja mittareita, 
joilla voidaan ennustaa yksilön tulevia suorituksia. Talent (erityislahjakkuus) 
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ilmenee suorituksissa, jotka ovat selvästi keskitason yläpuolella yhdellä tai 
useammalla alueella. Erityislahjakkuus liittyy johonkin laajuudeltaan vaihte-
levaan toimintaan ja ilmenee käyttäytymisenä sekä suorituksina tuolla alueel-
la. Lahjakkuuden ilmenemistä helpottavat ympäristö, persoonallisuus ja mo-
tivaatio. Ympäristön merkitys kykyjen kehittymisessä on yksilön suoritusten 
arvostamisessa ja palkitsemissa, ei ainoastaan virikkeiden tarjoamisessa. 
Lahjakkaiden opetusohjelmien tulisi suuntautua Gagnén mukaan eri kykyalu-
eilla havaittuihin lahjoihin. Lahjakkaille suunnatut erilliset opetusohjelmat 
voivat tarjota suotuisat olosuhteet korkeiden suoritusten ilmentymiseen. 

Gagnén (1985) ajatukset soveltuvat erityislukioihin liittyvään lahjakkuus-
keskusteluun. Niissä on mahdollista painottaa opetussuunnitelmaa siten, että 
se tarjoaa laajemmat mahdollisuudet erityisalueen harjoittamiseen kuin ta-
vanomaisessa lukiossa. Erityistehtävän mukaisia kursseja on mahdollista lu-
kea mukaan lukion oppimäärään. Ympäristö voi toimia Gagnén (1985) teori-
an mukaan kannustavana ja tukevana oppimisympäristönä.  

Gardner (1999) on kehittänyt moniälykkyysteorian, joista musiikillinen) 
ja kehollis-kinesteettinen lahjakkuus ovat hänen älykkyysteoriassaan omat 
osionsa seitsemästä älykkyyden (lahjakkuuden) lajista. Muita ovat kielelli-
nen, loogis-matemaattinen, spatiaalinen, intrapersoonallinen (kyky ymmärtää 
itseä) ja interpersoonallinen älykkyys (kyky ymmärtää muita). Myöhemmin 
hän lisäsi teoriaansa naturalistisen älykkyyden, jolla tarkoitetaan luontoon 
liittyvien asioiden ja ilmiöiden käsityskykyä. Gardner on todennut edellä esi-
tetystä luettelosta puuttuvan spiritualistis-eksistentiaalisen älykkyyden, jolla 
tarkoitetaan kykyä ymmärtää elämän syvimpiä henkisiä tarkoituksia. (Gard-
ner 1999, 53–57; 60–62.)  

Sibelius-lukion opiskelijoista käytän tässä tutkimuksessa ilmausta omalla 
alallaan (musiikki ja tanssi) lahjakkaat nuoret. Gardnerin (1999) esilletuomat 
musiikillisen ja kehollis-kinesteettisen älykkyyden/lahjakkuuden osa-alueet 
soveltuvat nimenomaan tämän tutkimuksen kohdejoukkoon, sillä he opiske-
levat musiikki- ja tanssilinjalla erityislukiossa. 

Älykkyys ja lahjakkuus eivät enää tieteellisen tutkimuksen mukaan ole 
rinnastettavissa synnynnäisiin huippusuorituksia tuottaviin biologisiin omi-
naisuuksiin vaan kysymyksessä ovat toiminnot ja taidot, jotka tarvitsevat 
kehittyäkseen oikeanlaista tukea ja harjoittelua. Näiden poikkeavalle kehit-
tymiselle on edellytyksenä ympäristön tuki, ohjauksen systemaattisuus ja 
motivoitunut harjoittelu Älykkyys ja lahjakkuus mielletään arkiajattelussa 
melko pysyviksi, perityiksi ja syntymässä saaduiksi ominaisuuksiksi. Hellerin 
(1993, 58) mukaan lahjakkuus ja älykkyys ovat käsitteinä staattisia; näiden 
käsitteiden käyttämisen sijasta voitaisiin hänen mukaansa ryhtyä käyttämään 
käsitettä ”asiantuntijuus”, sillä asiantuntijuus käsitteenä sisältää olettamuksen 
jatkuvasta kehitysprosessista. Suomalaisena lahjakkuuden tutkijana tunnetaan 
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erityisesti Uusikylä, jonka näkemyksen mukaan yksilön taidot ilmenevät 
suhteessa muiden yksilöiden kykyihin ja käsityksemme lahjakkuudesta ovat 
sidoksissa yhteiskunnan arvostuksiin sekä ajan henkeen ja arvoihin. (Uusiky-
lä 1997, 69–70.) 

Järvinen on tutkinut erityislukiolaisten lukio- ja jatko-opintopolkuja. Hä-
nen tutkimuksessaan nousee esille ammatillinen aspekti erityislukiokoulutuk-
sen yhteydessä. Yli kaksi kolmannesta Järvisen (2003) tutkimukseen osallis-
tuneista nuorista oli hakeutunut lukioon, joka parhaiten tuki heidän ammatil-
lisia pyrkimyksiään. Erityisesti tämä korostui taidelukiolaisten vastauksissa. 
Kaksi kolmasosaa niistä, joille ammatinvalinta oli selkiytynyt lukiossa tai jo 
sitä ennen, oli hakeutumassa taide- ja viihdealalle. Opettajan ammatti oli 
myös taidelukiolaisille suosittu ammatti, jossa tavoitteena oli suuntautua tai-
deaineiden opettamiseen. Joukkoviestinnän alue oli ainoa, joka vetosi kaik-
kiin erityislukiolaisiin lukion painotuksesta riippumatta, tosin pieneen vä-
hemmistöön kussakin lukiossa. Taidelukioissa media-ala oli kolmanneksi 
suosituin vaihtoehto. Pieni vähemmistö taidelukioiden opiskelijoista suunnit-
teli psykologin koulutukseen ja ammattiin hakeutumista. Järvisen (2003) tut-
kimusaineiston perusteella näyttää siltä, että taide- ja urheilulukiot ovat saa-
neet opiskelijoikseen nuoria, jotka ovat suuntautumassa myös oman alansa 
työtehtäviin, joten tässä mielessä erityislukiot ovat olleet osaltaan laajenta-
massa lukiokoulutusta puhtaasti yleissivistävästä koulutuksesta ammatillisen 
koulutuksen alueelle. Kyse ei kuitenkaan ole tällöin muodollisen ammattipä-
tevyyden tarjoamisesta vaan pikemminkin erityislukioiden tarjoamasta mah-
dollisuudesta tutustua perusteellisesti alaan, josta opiskelija mahdollisesti 
aikoo itselleen ammattia tulevaisuudessa. IB-lukiolaiset näyttävät Järvisen 
tutkimuksen mukaan vetävän puoleensa nuorisoa, joka on kunnianhimoista ja 
joka tavoittelee akateemisen koulutuksen kautta perinteisille professioaloille. 
Muiden kuin taide- tai urheilulukioiden opiskelijat ovat hakeutumassa teknii-
kan, taide- ja viihdealan, biologian, media-alan sekä juridiikan ammatteihin. 
Tekniikka, biologia ja viestintä heijastelevat suoraan lukioiden painotuksia. 
Ammattitavoitteiden suhteen erityislukiolaiset jakaantuivat Järvisen tutki-
muksessa korkean tavoitetason nuoriin sekä niihin, jotka olivat vielä epävar-
moja tulevasta ammatistaan. (Järvinen 2003, 65–74.) 

 
Yhteenveto 

Lukiokoulutus on säilyttänyt paikkansa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä 
ja nuoret arvostavat ylioppilastutkintoa edelleen vaikka toisen asteen amma-
tillinen koulutus on lisännyt suosiotaan heidän keskuudessaan. Helsingin 
kaupungissa kaksi kolmesta peruskoulunsa päättäneestä nuoresta jatkaa opis-
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kelujaan lukiossa. Lukio-opiskelunsa keskeyttävien määrä on Helsingin kau-
pungissa pieni, vain noin 4,5 %. Lukiokoulutus on siirtynyt 1990-luvulla 
luokattomaan ja kurssimuotoiseen järjestelmään. Muutos on lisännyt opiske-
lijoiden mahdollisuuksia valinnaisuuteen. Luokaton järjestelmä sisältää ope-
tusjärjestelmän, jossa kiinteitä opiskelijaryhmiä ei juurikaan tunneta. Kiintei-
den ryhmien puute on nähty lukiotutkimuksissa negatiivisena asiana silloin, 
kun oppimisen keskiöön nostetaan sosiaalisen ympäristön merkitys.  

Yleislukioiden rinnalla toimivat erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot. 
Nämä lukiot järjestävät erillisiä pääsykokeita opiskelijavalinnoissaan. Opis-
kelijat erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa ovat monin eri tavoin 
valikoituneita ja omalla alallaan lahjakkaita. Tämän vuoksi erityisen koulu-
tustehtävän saaneiden lukioiden ympärillä käydään keskustelua lahjakkuu-
desta, erinomaisuudesta, lahjakkaiden opettamisesta sekä ohjaamisesta.  

Erityislukioiden asemasta ja merkityksestä keskustellaan niin yksilön kuin 
laajemmin koulutuksellisen tasa-arvon kannalta. Lukiokeskustelun keskiössä 
on kysymys, onko erityislukioilla nuorisoa ja laajemmin ajateltuna koko 
kansakuntaa erotteleva vai yhdistävä vaikutus. Suomalainen yhteiskunta ja 
koulutuspolitiikka näyttävät korostavan yksilöllisyyttä oppimiseen ja koulu-
tukseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä murentaa entistä koulutuksen tasa-
arvoideologiaa. Kärjistetysti ajateltuna valinnaisuuden, yksilöllisyyden ja 
kilpailun korostaminen voivat johtaa koulutusmarkkinoihin, joilla syntyy 
eriarvoisuutta koulujen ja opiskelijoiden kesken. Koulutuksen jakautuminen 
näyttää edelleen olevan sidoksissa opiskelijan sosiaalisen taustan kanssa. 
Erityislukiolaisten sosiaalista taustaa tutkittaessa on todettu erityislukioiden 
opiskelijoiden kuuluvan sosiaaliselta taustaltaan ylempään keskiluokkaan.  

Koulutusjärjestelmä on siirtynyt uusliberalistiseen koulutuspolitiikkaan, 
jossa keskeisenä teemana toimii oppilaitosten kilpailu opiskelijoista. Koulu-
tusmyönteisesti suuntautuneilla perheillä ja heidän lapsillaan on käytössään 
suuremmat mahdollisuudet valita itselleen sopiva koulutuspaikka kuin per-
heillä, joissa vanhemmat itse ovat kouluttautuneet vähemmän. Opintopolku-
jen jakautuminen alkaa jo varhain. Kilpailu koulutuspaikoista voi lisätä oppi-
laitosten laatua, mutta vaarana on myös se, että toisille kouluille suunnataan 
enemmän resursseja, jolloin koulujen kehittyminen ei ole alueellisesti eikä 
paikallisesti tasavertaista. 

Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot tarjoavat osaltaan opiskelijoil-
leen mahdollisuuden erityisen koulutustehtävän mukaisille ammattialoille 
tutustumiseen lukiokoulutuksen yhteydessä. Suurin osa erityislukioiden opis-
kelijoista hakeutuukin tilastotietojen mukaan jatko-opinnoissaan lukionsa 
jälkeen erityisen koulutustehtävän mukaisille ammattialoille.  

Tutkimuksessani tarkastelen lukioikäisten nuorten yksilöllisiä valintoja 
lukio-opiskelussa sekä heidän kokemuksiaan toimimisesta omassa vertais-
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ryhmässään. Uusliberalistinen koulutuspolitiikka edellyttää nuorilta rationaa-
lisuutta ja autonomisuutta suoriutuakseen lukio-opiskelustaan. Tutkimukseni 
tehtävänä on selvittää, minkälaiseksi nuoret kokevat opiskelunsa erinomai-
suutta, lahjakkuutta, valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä korostavassa lukiokoulu-
tuksessa, jossa ei ole kiinteitä opiskeluryhmiä vaan ryhmät vaihtuvat jopa 
kursseittain.  

Tutkimukseni kohteena ovat omalla alallaan lahjakkaat nuoret. Kysyn tut-
kimuksessani, minkälaisena nuorten lahjakkuus on näyttäytynyt opiskelijoi-
den itsensä kokemana. Aiemmissa lukiotutkimuksissa ei ole tutkittu nuorten 
omia käsityksiä lahjakkuudesta ja lahjakkaiden opettamisesta. Tutkimukses-
sani selvitän lisäksi, minkälaisia ovat erityislukiolaisten lukion jälkeiset opin-
topolut. 

 
 

2.3 Lukio-opiskelun kehystekijät nuoren elämässä ja 
omassa lähiympäristössä 

 
2.3.1 Nuoruusikä ja autonomian kehittyminen  

Lukioikäiset ovat pääasiallisesti 15–19-vuotiaita nuoria. Nuoruus elämänvai-
heena on pitkä ajanjakso ja sen aikana yksilö siirtyy lapsuudesta aikuisuu-
teen. Yleisiä kriteereitä nuoruusiän alkamiselle ja päättymiselle ei ole. Nuo-
ruusiän voi kuitenkin jakaa esimerkiksi varhaisnuoruuteen (ikävuodet 11–
14), keskinuoruus (ikävuodet 15–18) ja myöhäisnuoruus ~ varhaisaikuisuus 
(ikävuodet 19–25). Yhteiskunnallisessa keskustelussa esitetään usein huoli 
nuorison tilasta ja erityisesti ongelmakäyttäytymisestä. Nuoruusiän kehitys 
on monimutkainen tapahtuma, joten yksinkertaistukset eivät aina auta ym-
märtämään nuoruusiän kehityksen luonnetta. Vaikka nuoruus näyttää osin 
sujuvan ilman erityistä, näkyvää kuohuntaa, osalle nuorista tämä kehitysvaihe 
näyttää muodostavan jonkinlaisen kehitysriskin. (Nurmi 1998, 256–258.) 

Nuoruusiän alkamista tai päättymistä on siis vaikea määritellä tarkasti. 
Nuoruus on itsenäinen elämänvaihe, johon kuuluvat sille ominaiset kehitys-
tehtävät. Nuoruusikää ja nuoruuteen liittyviä muutoksia leimaa vuorovaikutus 
itselle tärkeiden ihmisten kanssa. Tässä vuorovaikutussuhteessa kietoutuvat 
yhteen lähiyhteisö ja yhteiskunnalliset olosuhteet nuoren elämään keskeisesti 
vaikuttavina tekijöinä. Vuorovaikutussuhteiden sekä kasvuun ja kehitykseen 
liittyvien kehitystehtävien kautta nuoruusiässä keskeistä on saavuttaa auto-
nomia eli kyky toimia itsenäisesti. (Välimaa 2000, 38.) 

Kehitystehtävä-käsitteen määritteli ensimmäisenä Havighurst vuonna 
1953 (Lappalainen 2001, 19). 
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Havighurstin (1953, 2–7) mukaan kehitystehtävät liittyvät yksilöiden ikä-
kausiin (esimerkiksi nuoruusikään), elämäntilanteisiin (esimerkiksi kouluun), 
henkilökohtaisiin ratkaisuihin (esimerkiksi koulutukseen, uranvalintaan) ja 
sopeutumiseen ei-normatiivisiin elämäntapahtumiin (esimerkiksi koulume-
nestykseen). Kehitystehtävät liittyvät yksilön kognitiiviseen, fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, niihin taitoihin ja ominaisuuksiin, 
jotka yksilön odotetaan omaksuvan tietyissä elämänvaiheissa. 

Havighurstin (1972, 45–82) mukaan keskeisiä kehitystehtäviä nuoruusiäs-
sä ovat seuraavat: 

• uusien suhteiden luominen kumpaakin sukupuolta oleviin ikätoverei-
hin 

• sukupuoliroolin omaksuminen 
• oman fyysisen olemuksen hyväksyminen 
• emotionaalisen itsenäisyyden saavuttaminen vanhemmista ja muista 

aikuisista 
• perhe-elämään valmistautuminen 
• valmistautuminen työelämään 
• ideologian ja maailmankatsomuksen kehittäminen. 
• sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen omaksuminen. 

 
Kehitystehtäviä on kritisoitu sisällöltään normatiiviksi ja vain tiettyyn kult-
tuuris-historialliseen tilanteeseen sopiviksi. Jos kehitystehtävien teemat ym-
märretään sisällöltään muuttuviksi, sopii kehitystehtävä-käsite edelleen suo-
malaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. (Nurmi 1998, 259.) 

Marcia (1993) näkee identiteetin muodostumisen tapahtumasarjana, jossa 
voidaan erottaa kaksi vaihetta. Ensiksi nuoret etsivät erilaisia vaihtoehtoja, 
jotka liittyvät sukupuolirooleihin, ammatinvalintaan ja maailmankuvaan. 
Päätöksen tehtyään he myös sitoutuvat joihinkin vaihtoehtoihin. Identiteetin 
vakaantuminen ja lujittuminen myöhäisnuoruudessa merkitsee lapsuuden 
loppua ja aikuisuuden alkua. Marcia (1993) esittelee neljä ryhmää, joilla 
yksilöt käsittelevät identiteetin muodostamisen tehtävää. Näiden avulla voi-
daan erottaa identiteetin saavuttaneet, ajautujat, identiteetiltään hajaantuneet 
ja moratoriossa olevat. Hajautuneen identiteetin vaiheessa oleva nuori ei ole 
käynyt etsintävaihetta läpi eikä ole sitoutunut päätöksiinsä. Hänen käsityk-
sensä itsestään tulevaisuudessa vaihtelevat, eivätkä ne ole realistisia. Myös-
kään ajautujat eivät ole läpikäyneet etsintävaihetta, mutta he ovat tehneet 
tulevaisuutta koskevia valintoja ja sitoutuneet niihin. Nuoren päämäärät voi-
vat olla esimerkiksi pitkälti samat kuin hänen vanhempiensa. Ajautujanuoret 
eivät kuitenkaan ole itse tehneet tulevaisuuttaan koskevia valintoja vaan ovat 
toimineet ulkoa ohjatusti, esimerkiksi vanhempien odotusten mukaisesti. Mo-
ratoriovaiheessa nuoret ovat identiteettikriisissä. Tässä kriisissä nuoret aktii-
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visesti miettivät tulevaisuuden valintoja, mutta eivät ole vielä sitoutuneet 
mihinkään valintaan. Erityisesti myöhäisnuoruuden aikana moratoriossa 
olevat näyttävät pohtivan yleisiä sitoutuneisuuden alueita, eivät erityisesti 
ammatillista sitoutuneisuutta, vaikka he tutkivatkin aktiivisesti eri mahdolli-
suuksia. Heidän pohdintansa ei välttämättä ole intensiivistä kamppailua, vaan 
se saattaa olla rationaalista mahdollisuuksien kartoittamista ja he yrittävät 
päästä ratkaisuun. He yrittävät päästä tasapainoon itsensä ja ympäristönsä 
kanssa. Neljänteen ryhmään kuuluvat, identiteetin saavuttaneet, ovat läpikäy-
neet henkilökohtaisen etsintävaiheensa ja sitoutuneet omaa tulevaisuuttaan 
koskeviin ratkaisuihin. Nuoret ovat kokeilleet eri vaihtoehtoja ja sitoutuneet 
päätöksiinsä. Heidän suhteensa ympäristöön on realistinen, ja heillä on keino-
ja käsitellä sekä itsessä että ympäristössä tapahtuvia muutoksia. (Marcia 
1993, 214–220.) 

Lukioikäinen nuori elää monissa ristipaineissa omassa kehitysvaihees-
saan: kehityspsykologisesti hän siirtyy psyykkisesti ja fyysisesti aikuisuuteen, 
hänen toimintamahdollisuuksiinsa vaikuttavat ne tekijät, joita ympäröivä 
yhteiskunta ja kulttuuriset standardit määrittävät. Kulttuurisilla standardeilla 
tarkoitetaan sitä, millaisia kehitystehtävien ratkaisuja pidetään onnistuneina 
ja mihin ikävaiheeseen mennessä niiden oletetaan toteutuneen (Nurmi 1998, 
264). Koulussa hänen on prosessoitava minäkuvaansa, kiinnostuksenkohtei-
taan, tehtävä valintoja ja suunnitelmia, arvioitava toimintaansa ja oltava arvi-
oinnin kohteena sekä haettava selityksiä toiminnoilleen. Jokainen nuori käy 
tätä prosessia yksilöllisen kehityksensä tahdissa. Kysymys on nuoren hyvin-
voinnista. Nurmi esittelee tutkimusta, joka kertoo 23–27-vuotiaiden nuorten 
tyytyväisyyden, vähäisen masentuneisuuden ja elämänhallinnan tunteen ole-
van erityisesti yhteydessä siihen, miten he arvioivat omien koulutukseen ja 
työhön liittyvien tavoitteidensa (jossain määrin myös parisuhteeseen liittyvi-
en toiveidensa) toteutuneen omassa elämässään. Nuorten elämänsuunnittelu 
perustuu usein tiedostamattomiin, aiemmin opittuihin ratkaisumalleihin. On 
kuitenkin muistettava, että myös ennalta-arvaamattomilla tekijöillä on mo-
nestikin merkittävä osa ihmisen elämänkulussa. Ikäsidonnaisiin kehitystehtä-
viin liittyvien tavoitteiden puuttuminen näyttäisi johtavan nuorten huonoon 
sopeutumiseen ja vähäiseen hyvinvointiin elämässään. (Nurmi 1998, 266–
268.) 

Kasvaessaan ja kehittyessään nuoret harjoittelevat itseohjautuvaa ja au-
tonomista käyttäytymistä. Autonomisella käyttäytymisellä Peters (1981) tar-
koittaa yksilön kykyä muodostaa itse omat sääntönsä. Autonomian tavoittee-
na on vapauden ja itsemääräämisen kokemusten saavuttaminen. Kyse on 
yksilön itseohjautuvasta käyttäytymisestä, jossa hän ymmärtää esimerkiksi 
vapauteen liittyvän vastuun. Petersin (1981, 116–117) näkemyksen mukaan 
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yksilön käyttäytymiseen liittyy vapaus valintojen tekemiseen. Jotta yksilö voi 
tehdä valintoja, hänellä täytyy olla vaihtoehtoisia toimintamalleja. Nuorella 
on oltava sääntöjä, joita vastaan hänellä on mahdollisuus kapinoida. Näin 
nuorelle voi syntyä ymmärrys siitä, mitä seuraamuksia on, mikäli hän ei toimi 
vallitsevan järjestelmän mukaan. Mikäli nuori ei joudu kohtaamaan konkreet-
tisia seuraamuksia toiminnastaan, hänen on vaikea oppia tekemään elämäs-
sään realistisia valintoja. (Peters 1981, 198.) 

Yksilöillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Opettajien ja vanhempien 
mielestä nuoren pitäisi olla kiinnostunut opiskelusta ja kokea, että se on hyö-
dyllistä. Opiskelusta kiinnostumattomalle nuorelle on haasteellista yrittää 
ymmärrettävästi perustella, miksi esimerkiksi opiskelu voisi olla hyödyllistä, 
sillä nuori tekee useinkin valintoja tässä hetkessä miettimättä ratkaisujensa 
seuraamuksia. (Peters 1971, 168–171.) 

Peters (1981) kyseenalaistaa yksilön mahdollisuudet autonomiaan ja yksi-
löllisiin valintoihin ilman niistä johtuvia myönteisiä tai kielteisiä seuraamuk-
sia. Hänen mielestään ajatus yksilön autonomisesta käyttäytymisestä ei ole 
todellista, sillä yksilön odotetaan yhteiskunnassa harkitsevan ennakolta toi-
minnastaan seuraavia etuja ja haittoja sekä pohtivan toimintojensa seuraa-
muksia. Autonomialla tarkoitetaan omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Autono-
mia on omaehtoisia valintoja tekevän ihmisen ominaispiirre. Jos autonomia-
käsitteeseen yhdistetään tiukka rationaalisuuden vaatimus, joudutaan helposti 
autonomialle vastakkaisiin tuloksiin. Kouluympäristössä nuori joutuu koh-
taamaan ristiriitoja pyrkiessään autonomiaan. Nuoren voi olla vaikea sopeu-
tua koulun sääntöihin ja toimintakäytänteisiin, sillä koulussa oppilas ei kui-
tenkaan voi toimia täysin oman valintansa mukaisesti, kuten ei muutoinkaan 
yhteiskunnassa. Toimiessaan koulun sääntöjen vastaisesti hänen oletetaan 
tietävän toiminnastaan olevan erilaisia seuraamuksia. Yksilö tarvitsee pienyh-
teisöä, jossa hänet hyväksytään, jossa häntä tuetaan ja jonka puitteissa hän 
osittain määrittää oman identiteettinsä. Koululuokan tulisi olla pienryhmä, 
joka tukee nuoren autonomian kehittymistä. Yksilön odotetaan kasvavan ym-
märrykseen siitä, että hänen valintansa vaikuttavat hänen myöhempiin toi-
mintoihinsa. Petersin mukaan yksilön voidaan katsoa olen kykenevä toimi-
maan autonomisesti silloin, kun hän ymmärtää, että erilaisista säännöistä on 
mahdollista keskustella, niitä voidaan kritisoida ja ne koskettavat kaikkia. 
Keskiluokkaisten perheiden lapsilla on koulussa Petersin näkemyksen mu-
kaan paremmat valmiudet joustaviin autonomian kokemuksiin esimerkiksi 
kehittyneempien kielellisten valmiuksiensa vuoksi kuin työntekijätaustaisilla 
nuorilla. Nuoret, joita on jo varhaisessa iässä rohkaistu itsenäiseen toimin-
taan, kykenevät muita nuoria paremmin toteuttamaan autonomian tarvettaan 
esimerkiksi kouluyhteisön sääntöjen puitteissa. (Peters 1981, 128–133.) 
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Lukio-opiskelu edellyttää nuorelta autonomista ja itseohjautuvaa käyttäy-
tymistä. Koulutuksen haasteena on opiskelijoiden itseohjautuvan opiskelutyy-
lin kehittäminen. Nuorille tulisi järjestää mahdollisuuksia tilanteisiin, joissa 
he voivat jäsentää elämäänsä ja tehdä siihen liittyviä suunnitelmia sekä käydä 
keskustelua siitä, minkälaisia seurauksia esimerkiksi kurssien keskeyttämi-
sestä on. Ohjaustilanteissa nuorilla olisi oltava mahdollisuus käsitellä opiske-
luun liittyviä pettymyksiäkin. Ohjaus- ja opetustilanteissa olennaista olisi 
luoda nuoren elämään toiveikkuutta ja uskoa hänen omiin kykyihinsä.  

Tasapainoisen kehityksen kannalta tärkeää on, että lapset ja nuoret oppi-
vat kohtaamaan pettymyksiä ja käsittelemään kielteistäkin palautetta. Ongel-
maratkaisutaidot lisäävät keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisäävät 
autonomista käyttäytymistä sekä itseohjautuvaa toimintaa. Nurmen (1998, 
268–271) mukaan tutkimustieto osoittaa sen, että epäonnistumista pelkäävät 
koululaiset eivät keskity tehtävänratkaisuun vaan erilaisten verukkeiden kek-
simiseen tehtävän välttämiseksi. Nämä nuoret menestyvät koulussa huo-
nommin kuin omiin kykyihinsä uskovat, myönteisesti tilanteeseen suhtautu-
vat ja tehtäviin keskittyvät koululaiset. Kielteiset kokemukset koulussa, epä-
onnistuminen toverisuhteissa ja toistuvat epäonnistumiset koulussa johtavat 
negatiiviseen minäkuvaan. Kielteisiin kehityskulkuihin tulisi puuttua mahdol-
lisimman varhain. Opiskelijahuoltohenkilöstön tarjoama ohjaus ja keskustelu 
uusien toimintatapojen arvioimisessa voivat olla keino negatiivisen toiminta-
tavan katkaisemissa. Myönteiset koulukokemukset ovat osoittautuneet kehi-
tystä suojaaviksi tekijöiksi. (Pulkkinen & Hämäläinen 1992, 39.)  

Tämän tutkimuksen kohteena olevien nuorten voidaan katsoa elävän mo-
ratoriovaihetta. Sille on ominaista identiteetin etsiminen, aikuisuuteen siirty-
minen ja sen myötä itseohjautuvan toiminnan saavuttaminen. Tähän ikäryh-
mään kuuluvilla on käynnissä erilaisten ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin 
liittyvien vaihtoehtojen pohtiminen. Opetussuunnitelman mukaiset opiskeli-
jahuollolliset tukitoimet ovat tässä pohdinnassa apuna.  

Yksilön identiteetistä ja sen rakentumisesta on keskusteltu eri tavoin post-
modernia aikaa tarkasteltaessa. Tässä keskustelussa on kysytty, miten nuorten 
yksilöityminen ja identiteetti rakentuvat vuosituhannen vaihteen yhteiskun-
nallisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä. Tutkimuksissa (Ziehe 1995, 
19; Ziehe 2000, 54–63; Hoikkala 1993, 251; Ojakangas 1997, 292–297) ku-
vataan kasvatus-, koulutus- ja opetuskulttuurista muutosta, jossa aikuisuuden 
ja lapsuuden rajat ovat hämärtyneet, kuten myös erilaiset auktoriteettisuhteet. 
Koulutuspoliittisen ajattelun mukaan opetuksen, kasvatuksen ja ohjauksen 
odotetaan olevan lapsi- ja yksilökeskeistä. Toisaalta tutkimuksissa puhutaan 
yhteisöllisyydestä ja yhteisöjen merkityksestä. Tutkimuksissa nostetaan esille 
yksilön persoonallisuus ja sen hauraus. Samaan aikaan yksilöiltä edellytetään 
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yhä älyllisempiä, tietoisempia ja tavoitteellisempia suorituksia läpi koko 
elämän. Lapsia ja nuoria on sanottu aikuistettavan tulosvastuullisuuden ni-
missä. Siltala (1996, 172–173) kysyykin, siirrämmekö lapsillemme enemmän 
vastuuta kuin he jaksavat kantaa. 

 
2.3.2 Opiskelumotivaatio ja tavoitteellisuus opiskelussa  

Ihmisen oppimista, ajattelua ja toimintaa on vaikea ymmärtää ilman tietoa 
hänen kiinnostuksistaan, ja toiveistaan eli motivaatiosta. Opiskeluun tarvitaan 
motivaatiota. Motivaatio liittyy keskeisesti oppimiseen ja opiskeluun, joten 
kappaleen alussa esitellään motivaatio-käsitteen määritelmiä ja motivaa-
tiotutkimusta. Tämän jälkeen tutkimuksessani siirryn tarkemmin käsittele-
mään nuorten opiskelumotivaatioon liittyviä tekijöitä.  

Motivaatioksi voidaan määritellä se, mikä kontrolloi yksilön huomion 
suuntautumista kullakin hetkellä. Motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedos-
tamattomia (Lazarus 1977, 83). Sekä tiedostetut että tiedostamattomat motii-
vit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin motiiveihin. Sisäisiä motiiveja ovat 
esimerkiksi tarpeet, asenteet, tavat, toiveet, sympatiat, antipatiat ja harrastuk-
set. Sisäiseen motivaatioon kuuluu kiinnostusta, uteliaisuutta ja spontaaniutta 
ilman ulkoisia palkkioita. Huippusuoritukset vaativat motivaatiota, joka pe-
rustuu kovaan sisäiseen motiiviin tai motiiveihin. Ulkoisia motiiveja ovat 
sosiaalinen arvostus, menestyminen, epäonnistuminen, palkkio ja rangaistus. 
Ulkoisesti motivoitunut henkilö toimii sen perusteella, mitä muut haluavat. 
(Pervin 2003, 104–142.) 

Perinteisesti motivaatiota on mitattu projektiivisilla menetelmillä. Näistä 
esimerkkinä Salmela-Aro (2002) mainitsee Murrayn 1930-luvulla kehittämän 
TAT-mallin, jonka pohjalta on laadittu motivaation mittaamiseen tarkoitettu-
ja kyselylomakkeita. Modernin motivaatiopsykologian tutkimuksen kehitty-
minen on tuonut mukanaan uusia tapoja tutkia ja käsitteellistää motivaatiota 
erilaisten henkilökohtaisten pyrkimysten sekä projektien avulla. Motivaatiota 
selvitetään nykyisin henkilökohtaisten pyrkimysten arviointimenetelmien, 
kehityksellisten tavoitteiden, mielenkiinnon kohteiden ja tulevaisuuteen suun-
tautumisen tavoitteiden kartoitusten avulla. Ne kaikki perustuvat ihmisen 
itsensä kertomiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Henkilökohtaisten tavoittei-
den, projektien, menetelmää on käytetty myös arvioitaessa ihmisen psyykkis-
tä ja fyysistä hyvinvointia. Henkilökohtaisten projektien menetelmää on alet-
tu käyttää yhä useammin ohjauksen ja terapian välineenä. Ohjauksessa henki-
lökohtaisten projektien menetelmiä on sovellettu erityisesti ammatinvalinnan 
ohjauksessa. (Salmela-Aro 2002, 28–35.)  

Byman on tutkimuksissaan (1993, 1995, 2001) selvitellyt motivaatio-kä-
sitettä ja sitä, mitä oppimiseen liittyvällä uteliaisuudella tarkoitetaan. Byma-



Lukio-opiskelun ja opinto-ohjauksen kontekstit 35 

 

nin (2001) mukaan uteliaisuus, mielenkiinto, elämyshakuisuus, kiinnostus ja 
sisäinen motivaatio liittyvät keskeisinä tekijöinä aktiiviseen itseohjautuvaan 
ja itsemääräytyvään oppimiseen. Väitöskirjassaan Byman (2001) kuvaa laa-
timansa mallin avulla motivaatiota kolmiulotteisena ilmiönä, joka koostuu 
uteliaisuudesta, elämyshakuisuudesta ja metodista. Uteliaisuus-ulottuvuudelle 
on ominaisista tiedon etsimiseen suuntautuminen, elämyshakuisuudelle on 
tyypillistä tunneaspektien korostaminen. Byman osoitti, että tutkimukseen 
osallistuneet (N = 529) tytöt ja pojat saattoivat ymmärtää laaditun uteliai-
suusmittarin osiot eri tavoin. (Byman 2001, 12–13, 41–51.)  

Koulu on sosiaalinen kohtaamispaikka, jossa nuoret voivat verrata suun-
nitelmiaan ja tavoitteitaan toisten nuorten suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Op-
pimistilanteissa oppijan minän järjestelmä kytkeytyy motivaatioon: käsitykset 
itsestä ja tilannekohtaiset reagoimistavat ovat oppimistilanteissa mukana. 
Oppija on motivoitunut sellaisiin toimiin, joilla voi maksimoida persoonalli-
sen arvon ja minimoida minäkäsitykselle aiheutuvat uhat. Kososen (1991, 
34–37) mukaan motivaatioon kytkeytyy keskeisesti itseluottamus: miten 
aktiivisesti yksilö yrittää kohti tavoitetta ja miten hän kohtaa onnistumisen tai 
epäonnistumisen kokemukset. Itseluottamusta omaavien henkilöiden käyttäy-
tymistä ja oppimista ohjaa onnistumisen tuottama ilo ja kyvykkyyden tunne. 
Heikon itsetunnon omaavan yksilön toimintaa ohjaa epäonnistumisen välttä-
minen. Kun oppija luottaa kykyihinsä ja ponnistelujensa tuloksellisuuteen, 
hänen suhtautumisensa asiaan lisää onnistumisen todennäköisyyttä. Lapset, 
jota pitävät oppimistilanteita mahdollisuutena kehittää itseään ja jotka osaa-
vat käsitellä työnsä arviointia menettämättä omanarvontuntoaan, valitsevat 
todennäköisesti haastavia tehtäviä ja toimivat tehtäväkeskeisellä tavalla. 
(Aunola 2002, 107, 115.) 

Nykypäivän taitavalta oppijalta edellytetään itseohjautuvuutta. Häneltä 
edellytetään halua saavuttaa tuloksia, oppia uutta ja kontrolloida ympäristöä. 
Se ohjaa käyttäytymistä tarpeiden tyydyttämisen suuntaan. Tavoitteet ohjaa-
vat nuorta käyttämään erilaisia oppimisstrategioita, jotka johtavat menesty-
miseen tai epäonnistumiseen. Epäonnistumisen pelko vaikuttaa käyttäytymi-
seen yleensä niin, että asiat jätetään kokonaan tekemättä (Malmberg & Todd 
2002, 128). 

Motivaatio ja henkilökohtaiset tavoitteet ovat yhteydessä psyykkiseen hy-
vinvointiin. Ihmiset asettavat itselleen erilaisia tavoitteita. Taitavan oppijan 
ominaisuuksiin kuuluu kyky sopeuttaa henkilökohtaisia tavoitteitaan vallitse-
viin olosuhteisiin. Tavoitteet, jotka auttavat ihmistä tulevien haasteiden ja 
kehitystehtävien ratkaisemisessa, näyttävät johtavan psyykkiseen hyvinvoin-
tiin. Ympäristön ja kehitystehtävien vaatimusten huomiotta jättäminen henki-
lökohtaisissa tavoitteissa vähentää ihmisen psyykkistä hyvinvointia. Henkilö-
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kohtaisten tavoitteiden sopeuttaminen muuttuneisiin elämänvaatimuksiin 
näyttää lisäävän ihmisen psyykkistä hyvinvointia ja vähentävän masennusta. 
Ihmisen tulisi pystyä luopumaan sellaisista tavoitteista, joiden saavuttaminen 
osoittautuu heidän kohdallaan ylivoimaisiksi. Ihmisillä on rajalliset resurssit, 
joten sen takia ihmisten tulee valita tietyt henkilökohtaiset tavoitteet, joihin 
he suuntautuvat ja sitoutuvat. (Salmela-Aro & Nurmi 2002, 158–159.) 

Lukioon hakeutumisvaiheessa opiskelijat tekevät henkilökohtaisia opiske-
lusuunnitelmia perusopetuksen opintomenestyksensä perusteella. Motivoitu-
nut opiskelija valitsee itselleen maksimimäärän suoritettavia kursseja ja laajat 
kurssit mahdollisimman monesta oppiaineesta. Näistä voidaan käyttää edellä 
esitettyä ilmausta henkilökohtaiset tavoitteet. Henkilökohtaiset tavoitteet 
määräävät, minkälaisia kursseja opiskelija lukio-opintoihinsa valitsee. Opin-
to-ohjaajan kanssa asioivat opiskelijat tekevät opiskelusuunnitelman muutok-
sia, osa opiskelijoista useasti lukuvuoden aikana. Yleisin opiskelusuunnitel-
man muutos on oppimäärän laajuuden vaihtaminen. Opiskelija on huoman-
nut, että lukion alussa asetettu tavoite ei ole hänen kohdallaan realistinen. 
Oppimäärän laajuuden vaihtamista on yleensä edeltänyt asian pohtiminen. 
Opiskelija voi kokea epäonnistuneensa niissä valinnoissa, joita hän teki luki-
oon hakeutuessaan. Salmela-Aron & Nurmen (2002, 159) mukaan on hyvä, 
jos ihminen pystyy luopumaan tavoitteestaan, joka hänen kohdallaan osoit-
tautuu ylivoimaiseksi. Opiskelijoiden ainevalintoihin tulee kiinnittää huomi-
oita lukioon hakeutumisvaiheessa, jotta opiskelijoille vältettäisiin aiheutta-
masta turhia pettymyksiä ja epäonnistumisen kokemuksia.  

 
2.3.3 Koulun sosiaalinen ympäristö opiskelun tukena 

Koulun sosiaalinen ympäristö muodostuu opiskelijoista, opettajista ja koulun 
muusta henkilökunnasta. Koulua pidetään yhtenä nuorten keskeisistä elä-
mänympäristöistä. Se on paitsi oppilaitos mutta myös sosiaalinen kasvuym-
päristö, joka vaikuttaa keskeisesti nuoren hyvinvointiin (Anon. 2008a, 7). 
Koulu sosiaalistajana muovaa ihmisten elämää Clausenin (1986, 29) mukaan 
seuraavin tavoin:  

1. Oppiminen ja opiskelu tarjoavat lapsille ja nuorille valmentautumista 
yhteisiin tehtäviin ja toimiin yhteiskunnassa. 

2. Vanhempien sosiaalinen asema vaikuttaa siihen, millaiset mahdolli-
suudet koulujärjestelmään osallistuvilla nuorilla on tehdä valintoja ja 
millaiset ovat heidän omat voimavaransa tavoitteidensa saavuttami-
seksi.  

3. Menestyminen koulujärjestelmässä, yksilön vuorovaikutustaidot ja 
lahjakkuus yhdessä institutionaalisten valikointiprosessien kanssa 
tuottavat eroja erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin pääsemisessä. 
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4. Lapsuudessa ja nuoruudessa opitut arvot sekä tehdyt valinnat vaikut-
tavat myöhempiin rooleihin aikuisuudessa, esimerkiksi ammattiroo-
leihin. Sosiaalistumisprosessiin kuuluu, että yksilöt omaksuvat eri ta-
voin heille osoitetut odotukset ja vaatimukset. Lisäksi yksilöillä on ol-
tava valmiuksia kohdata erilaisia vaatimuksia sekä heillä on oltava ha-
lu omaksua ja toteuttaa roolille ominaista käyttäytymistä ja tavoitella 
päämääriä. 

 
Tutkimuksessaan koulutuksen ulkopuolelle jäävistä nuorista Aho ja Vehvi-
läinen (1997) totesivat tutkimuksessaan, että koulutusta voidaan tarkastella 
ensinnäkin siitä näkökulmasta, onko koulutuksessa olemisesta hyötyä itselle 
vai ei. Valitsemalla jommankumman vaihtoehdon nuori joutuu kertomaan ja 
perustelemaan itselleen ja kysyjille näkemyksensä siitä, miksi hän haluaa 
mennä kouluun tai miksi ei halua mennä kouluun. Nuori tietää itse parhaiten 
oman toimintansa syyt ja hänen kaveripiirinsä jakaa todennäköisesti saman-
laiset arvot ja asenteet. Vanhemmat ja viranomaiset yrittävät puolestaan par-
haansa mukaan päästä selville nuoren toiminnan motiiveista ja ymmärtää sitä. 
Tämän ymmärtämisen tarkoituksena on yritys sovittaa omia ajattelutapoja 
nuorten esittämiin perusteluihin, jolloin aikuisen perspektiivistä katsottuna 
epärationaalinen toiminta muuttuukin ymmärtämisen edetessä mielekkääm-
mäksi. (Aho & Vehviläinen 1997, 121.) 

Vahteran (2007) väitöskirjan tulokset osoittavat kehityksen ja kasvun sekä 
opintomenestyksen kumuloituvan. Jos nuori elää koulumyönteisessä viite-
ryhmässä, ovat oppimistulokset ja orientoituminen tulevaisuuteen optimisti-
sempia kuin nuorilla, joilla on toisenlainen viiteryhmä ja kotitausta. Vahteran 
tutkimuksen mukaan lukiossa viihtymisellä ensimmäisenä opiskeluvuotena 
on vaikutusta opiskelijan hyvinvointiin abivuonna. Kouluviihtyvyys on Vah-
teran mukaan yhteydessä opiskelijan masentuneisuuden kanssa. (Vahtera 
2007, 54–55.) 

Lukiolainen viettää suuren osan ajastaan koulun ja koulutehtävien parissa. 
Tutkittaessa oppimisympäristön sosiaalisia rakenteita, opiskelijoiden hyvin-
vointia ja opiskelua koulussa, on tarkastelun kohteeksi otettava myös koulus-
sa tarjottava opetus. Tällöin on tutkittava, minkälaista opetuksen tulisi olla, 
jotta se olisi myös oppijan kannalta tyydyttävää ja hänen hyvinvointiaan 
edistävää. 

Opettajan työn ytimenä ovat pedagoginen vuorovaikutus oppilaiden kans-
sa ja tavoitteena olevan oppimisen edistäminen. Silti opettaja ei työssään voi 
pitäytyä vain opettamisessa. Opettajan työ on muuttunut kiireisemmäksi: ryh-
mäkoot kasvavat ja oppijoiden yksilölliset tarpeet moninaistuvat. Opettajan 
työssä ovat lisääntyneet sosiaalisen ja terapeuttisen työn elementit sekä entis-
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tä enemmän erilaiset hallinnolliset tehtävät, kuten opetussuunnitelmatyö ja 
erilaiset kehittämishankkeet. Opettajan työ eli opettajuus määrittyy kulttuuri- 
ja yhteiskuntasidonnaisesti. Opettajan tehtävä on luoda sosiaalista vuorovai-
kutusta ja refleksiivistä toimintaa edistävä oppimisympäristö, jossa oppijaa 
voidaan tukea, kannustaa ja ohjata aktiiviseksi toimijaksi (Lätti 2007, 64–66). 

Opettajuuden muotoutumiseen vaikuttavat Luukkaisen (2004) mukaan 
opettajan ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys. Opettajuudella Luuk-
kainen tarkoittaa käsitystä opettajan tehtävästä yhteiskunnassa ja yhteiskun-
nan edellyttämästä orientaatiosta opettajan tehtävään. (Luukkainen 2004, 91.) 

Opetukseen ja opettajan työhön kuuluu Opetussuunnitelman perusteiden 
(2003b; 2004c ) mukaan ohjaus. McLaughlin (1998) mukaan on kolme eri-
laista osatekijää: opetukseen kytkeytyvä ohjaus (educative element), reflek-
tiivinen ohjaus (reflective element) ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä 
ohjauksellinen elementti (welfare element). Opetukseen liittyvä ohjaus tulee 
esille opetussuunnitelmissa, joissa korostuu tietopuolisen opetuksen rinnalla 
oppijan persoonallisen ja sosiaalisen kehittymisen tukeminen. Opettajat voi-
vat edistää myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista kehittämällä omia 
pedagogisia taitojaan ja soveltamalla niitä omaan työhönsä. Ohjauksen ref-
lektiivinen elementti tarkoittaa persoonallisen ja sosiaalisen kasvun sekä 
henkisen hyvinvoinnin mahdollistumisen arvioimista koulussa ja luokkayh-
teisössä. Reflektiivinen elementti liittyy keskeisesti oppilaitosten opiskelija-
huollolliseen tehtävään. Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen ja mahdol-
lisuus saada kuuluviin omat kokemukset koulusta ovat merkittäviä. On tärke-
ää, että koko koulu edistää yhteisönä myönteisen ilmapiirin rakentumista 
kouluyhteisössä. Koululla ja opettajilla on myös opiskelijoiden ja oppilaiden 
hyvinvointiin liittyvä tehtävä eli vastuu reagoida asioihin, jotka vaikuttavat 
opiskelijoiden ja oppilaiden hyvinvointiin (McLaughlin 1998, 129–136). 

Opettajilla on vastuu ja mahdollisuus oman opetustyönsä yhteydessä osal-
listua kouluissa tehtävään ohjaustyöhön. Päivittäisessä työssään opettajille 
mahdollistuu oppijoiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeen var-
hainen tunnistaminen esimerkiksi oppituntien aikana. Suuret ja jaksoittain 
vaihtuvat opetusryhmät vaikeuttavat tätä opettajan työhön kuuluvaa ohjaus- 
ja opiskelijantuntemuselementtiä. 

Luokkatilanteet ovat vuorovaikutussuhteita, joissa sosiaalis-affektiivista 
ilmapiiriä luo suuressa määrin opettaja. Hän konstruoi vuorovaikutusta ja 
työskentelyä luokassa. Hän arvottaa ja sanktioi tilanteessa päteviä arvostuksia 
ja normeja. Hän on oppitunnilla vallitsevan maailmankuvan lähde. Koko 
oppilaitoksessa, opettajien kesken ja kussakin opetusryhmässä, samoin jokai-
sen opiskelijan ja opettajan välillä, vallitsee vallan, vaikuttamisen, tiedonku-
lun, tunteiden kokemisen ja ilmaisemisen, arvostusten ja luottamisen tila: 
pelisäännöt ja elämisen tapa. Taitava, didaktisesti olennaisiin asioihin keskit-
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tyvä opetus osoittaa oppimistehtäviin sisältyvän loogisen mielekkyyden ja on 
havainnollista ja elämänläheistä. (Kosonen 1991, 64–65.) 

Hyvää oppimista edistävät tekijät ovat opettajan ja opiskelijoiden välisen 
suhteen varassa. Hargreaves (1972, 169) on esittänyt myönteisen oppimissuh-
teen neljä ominaisuutta. Opettajan ja opiskelijan suhteen perusta on siinä, että 
opettaja arvostaa opiskelijaa ja kunnioittaa hänen yksilöllisyyttään. Opettajan 
on luotettava opiskelijaan, uskottava hänen haluunsa ja kykyynsä oppia; 
opiskelijan on sisäistettävä, että opettaja on hänen käyttöönsä annettu resurs-
si. Kolmanneksi opettajalla tulee Hargreavesin mukaan olla taito eläytyä 
opiskelijan kulloiseenkin tilanteeseen, hänen tulee pyrkiä ymmärtämään opis-
kelijaa ja hänen on koetettava katsoa asioita opiskelijan kannalta eli kuunnel-
la opiskelijaa. Hyvän oppimisen perustana on myös se, että opettaja on oma 
itsensä, aito ja rehellinen, ei pelkkä julkisivu tai rooli. 

Opiskelijat odottavat opettajalta hänen auktoriteettiasemansa mukaisesti 
opettajan kykyä opetustilanteiden kontrollointiin eli järjestyksen ylläpitämistä 
luokassa ja laajemmin otettuna koko koulussa. Toinen opettajan tehtävä on 
opetuksen hoitaminen. Opettaja ei voi täysipainoisesti ja laadukkaasti hoitaa 
opetustyötään, mikäli luokkaan ei ole syntynyt järjestäytynyttä oppimisilma-
piiriä. Kolmanneksi opiskelijat odottavat opettajalta aitoa ihmisen kohtaamis-
ta eli kykyä välittömään vuorovaikutussuhteeseen. Tähän liittyy opettajan 
taito olla oikeudenmukainen. Se tarkoittaa erilaisten resurssien, kuten vuoro-
vaikutuksen, ajankäytön, palkkioiden ja rangaistusten, arvosanojen ja muun 
arvioinnin jakamista oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja hyväksyttävällä 
tavalla. Vuorovaikutuksen ja vallankäytön tapa (opettajan johtamistyyli luo-
kassa) rakentaa keskeisesti oppimisilmastoa luokassa. Opettajan johtamista-
van Hargreaves (1972) jakaa autoritaariseen (käskyvaltainen), demokraatti-
seen (tasapuolinen) ja laissez-faire – (hällä väliä) tyyliin. Oppimistulokset 
ovat suotuisimpia demokraattisessa ilmapiirissä. Kun opettaja vaikuttaa oppi-
joihin epäsuorasti eli tukee oppijoiden oma-aloitteisuutta ja omaa toimintata-
paa, näissä kehittyy pysyviä myönteisiä asenteita oppimista kohtaan ja oppi-
laan itsearvostus lisääntyy. Myös oppilaan halu kantaa vastuuta oppimises-
taan kehittyy näin parhaiten. Opettajan ankaruus ja oppilaiden aloitteiden 
rajoittaminen lisäävät oppilaiden viihtymättömyyttä. (Hargreaves 1972, 136–
164.) 

Tutkimusten mukaan opettajien tekemässä ohjaustyössä (Bor, Ebner-
Landy, Gill & Brace 2002, 91; Lätti 2007, 69; McLaughlin 1999, 19–20) on 
nähty ongelmalliseksi opettajilta puuttuvat ohjaukseen tarvittavat koulutus- ja 
aikaresurssit. Opettajat itse voivat aliarvioida omaa merkitystään oppilasta 
kuuntelevana ja ohjaavana henkilönä arvioiden muiden pystyvän auttamaan 
oppilaita ja opiskelijoita paremmin. Oppilaat arvostavat sitä, että opettajalla 
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on aikaa kuunnella ja keskustella heidän kanssaan. Opinto-ohjaajan ohjauk-
sessa voidaan käsitellä opettajan ohjaukselliseen ammattitaitoon verrattuna 
sensitiivisempiä aiheita. Opettaja edustaa oppilaalle auktoriteettia, joka voi 
vaikuttaa ohjaustilanteeseen sekä käsiteltäviin asioihin ja siten estää avoimen 
ohjauskeskustelun muotoutumisen.  

Laineen (1997; 2000) mukaan koulu on välitilassa, jossa sen käytännöt ja 
mallit ovat kulttuurisesti menettäneet merkitystään. Nuorten kokemina kou-
lun vallitsevat käytännöt ja toimintatavat näyttävät ongelmallisilta. Tähän 
vaikuttaa mm. se, että koulun oppilaaseen kohdistamat vallankäytön muodot 
ovat kehittyneet hyvin toisenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa kuin 
missä nuoret nykyään elävät. Nykyisin nuoret sosiaalistuvat suoraan yksilöl-
listyvään kulttuuriin. Koulu sitä vastoin usein perustuu perinteisille sopeutu-
misen, alistumisen ja kuuliaisuuden vaatimuksille sekä massamuotoisesti 
järjestetyille opetusmuodoille. Kouluyhteisö näyttäytyy toisaalta usein myös 
yksilöllisten suoritusten areenana. Tämän vuoksi jotkut nuoret kokevat itsen-
sä ulkopuolisiksi koulun sosiaalisessa maailmassa. Henkilökohtaisesti merki-
tykselliset asiat siirtyvät koulun ulkopuolelle vapaa-aikaan ja harrasteisiin. 
Opettaja on Laineen tutkimustulosten mukaan nuorten mielestä kuitenkin 
koulun keskeisin henkilö.  

 
2.3.4 Perhetaustan yhteys opiskelupolkuihin 

Esittelen tässä kappaleessa tutkimustuloksia perhetaustan ja sukupuolen mu-
kaisesta koulutuksen jakautumisesta, jotta tämän tutkimuksen tulokset pai-
kantuisivat laajempaan koulutuspoliittiseen kontekstiin. Keräämässäni tutki-
musaineistossa en vertaile perhetaustan tai tyttöjen ja poikien hyvinvointiin 
liittyviä eroja. 

Opiskelijan perhetausta on monin tavoin yhteydessä nuorten opiskeluun ja 
hyvinvointiin. Lapset ja nuoret ovat vanhempiensa sosiaalisen statuksen 
vuoksi hyvin eri asemissa koulutuksen kentällä. (Clausen 1986, 29; Kuusela 
2003b, 14–18, 28; Kuusinen 1995, 311–322.) Koululaitos ja koulu instituu-
tiona ovat monijännitteinen kenttä, jonka sosiaalisissa järjestelmissä toimimi-
sella on suuri vaikutus yksilön kehitykselle. Vielä nykyäänkin koulu toimii 
vahvasti valikoijana erilaisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Erilaiset arvot ja 
suhtautumistavat opiskeluun siirtyvät nuorille osin kotikasvatuksen kautta. 
Kotikasvatus on aina tietynlainen vuorovaikutusprosessi vanhempien ja las-
ten välillä. Siinä vanhemmat pyrkivät siirtämään tärkeinä pitämiään asioita 
lapsilleen. Tärkeinä pidetyt asiat ovat arvoja ja toimintatapoja, joita vanhem-
pien ja perheen kulttuuripiirissä sekä sosiaaliluokassaan arvostetaan. (Hämä-
läinen, Kraav & Raudik 1994, 30–31.) 
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Huomattavan monet nuoret päätyvät yhä samantasoiseen koulutukseen ja 
ammattiasemaan kuin omat vanhempansa. Samanaikaisesti valinnat ovat 
kytkeytyneet osin sukupuolen ja perheen luokka-aseman mukaisiin perintei-
siin (Bates & Riseborough 1993, 2–10; Lampinen 1998; 22–27; Lehtisalo & 
Raivola 1999; 151; Vanttaja 2003; 131–140; Tolonen 2005, 33–65).  

Yksilön sosiaalinen tausta ei vaikuta suoraan koulutusvalintoihin vaan 
perheenperinteet, käytännöt, resurssit sekä koulutussysteemissä tapahtuva 
luokittelu rakentavat yksilöiden koulutusreittejä sekä tulevaa asemaa työelä-
mässä ja yhteiskunnan hierarkioissa (Bourdieu 1998, 124–125). Keskiluokas-
ta ja ylemmästä keskiluokasta tulevien lasten ja nuorten ominaisuuksien ja 
identiteetin on todettu vastaavan työväenluokkaisia nuoria paremmin koulu-
tusjärjestelmän keskiluokkaisia ihanteita (Antikainen, Rinne & Koski 2000, 
234; Metso 2004, 149). 

Ammatillinen koulutus on toimintakulttuuriltaan ja arvoiltaan lähempänä 
työväenluokkaista kulttuuria kuin lukio. Työväenluokkaiseen elämäntapaan 
ja kulttuuriin kuuluu käytännöllisten taitojen ja ruumiillisen työn arvostus. 
(Aho & Vehviläinen 1997, 234.) Nuorten paikantuminen koulun ja kodin 
kulttuureihin määrittää sitä, mitkä koulutusväylät ja -reitit nähdään tavoitte-
lemisen arvoisiksi ja mitä halutaan välttää. Näin toimittaessa nuori torjuu 
toista kulttuuria. (Mietola & Lappalainen 2005, 128.)  

Willisin (1984) teos Koulun penkiltä palkkatyöhön selvitteli työnväen-
luokkaisten nuorten koulunvastaista kulttuuria ja sitä, miksi sosiaalisen uusin-
tamisen kehän murtaminen koulutuksen avulla on vaikeaa. Tutkimuksessa 
kuvatut nuoret halusivat ylläpitää maskuliinisen emokulttuurinsa arvoja ja 
samastua niihin, mikä tarkoitti koulun edustamien arvojen ja kulttuurin aktii-
vista vastustamista. Samalla kun he vastustivat koulun edustamaa kulttuuria, 
he asemoivat itsensä emokulttuurinsa asemiin, eikä sosiaalisen uusintamisen 
kehän murtaminen mahdollistunut. (Willis 1984, 17–23.) 

Bourdieun (1986) mukaan perheillä ja vanhemmilla on käytössään pää-
omaa, jota he voivat eri tavoin käyttää lastensa opiskelun tukemiseen ja edis-
tämiseen. Bourdieun mukaan kysymyksessä on myös koulun välineellistämi-
nen pääoman keräämiseen. Kerätty ja kerättävä pääoma voi olla taloudellista, 
sosiaalista tai kulttuuripääomaa. Taloudellisella pääomalla tarkoitetaan omai-
suutta ja tuloja, sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan suhdeverkostoa sekä 
ryhmiä, joihin kuulutaan ja joita voi hyödyntää. Kulttuuripääomalla tarkoite-
taan kulttuurisia hyödykkeitä (kirjat, taideteokset, soittimet) ja esimerkiksi 
koulutusta. Taloudellista pääomaa perheet käyttävät esimerkiksi lastensa 
koulutusuran kustannuksiin. Sosiaalinen pääoma ilmentyy Bourdieun ajatte-
lun mukaan käyttäytymismallien, tietojen ja taitojen sekä kielenkäytön eri-
tyisten muotojen hallintana, joita koulu suosii ja joiden osaamista se opiskeli-
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joilta edellyttää. Kun perheen sukulais- ja tuttavaverkko koostuu koulutetuis-
ta ihmisistä, on keskustelu kouluasioista ja koulutuskysymyksistä luonnolli-
nen osa ihmisten välistä kanssakäymistä. Vähemmän koulutettujen vanhem-
pien perheissä suhde koulutusasioihin on etäisempi eikä se tunnu yhtä merki-
tykselliseltä ihmisten arkipäivän elämän kannalta. Suoritetut tutkinnot ja 
oppiarvot ovat Bourdieun mukaan institutionalisoitua kulttuuripääomaa. 
(Bourdieu 1986, 243.) 

Järvisen mukaan vanhempien koulutustaso merkitsee kykyä tarjota lapsel-
le lisäresurssointia pedagogiseen ohjaukseen ja opiskelua suosivia kielellisiä 
valmiuksia. Tiedon organisointi ja symbolien käsittely on tutumpaa koulute-
tuille vanhemmille (Järvinen 1999, 45).  

Kuusinen (1986) on tutkinut lasten lahjakkuuden sekä sosiaaliluokan yh-
teyttä koulumenestykseen. Hänen mukaansa lapsen koulumenestykseen vai-
kuttaa lahjakkuuden lisäksi myös perheen sosiaaliluokka ja lahjakkuuden 
yhteys koulumenestykseen on erilainen eri sosiaaliluokissa. Ylimmän sosiaa-
liluokan lapset menestyvät Kuusisen (1986) mukaan lähes poikkeuksetta 
hyvin koulussa eikä heidän kohdallaan lahjakkuuden puutekaan näyttäisi 
olevan esteenä heidän koulumenestykselleen. Alimman sosiaaliluokan lapsi 
ei aina menesty koulussa vaikka olisi lahjakaskin. Tutkimustulos viittaa sii-
hen, että koulutusinstituutio suosii ylä- ja keskiluokan lapsia. Keski- ja ylä-
luokan lapset omaksuvat perheessään sellaiset arvot sekä käyttäytymis- ja 
kielenkäyttötavat, joita koulussa menestyminen edellyttää. Alempiin sosiaali-
luokkiin kuuluvien lasten on hankalampaa vähäisemmän kulttuuripääoman ja 
rajoittuneempien verbaalisten taitojen vuoksi menestyä koulussa. (Kuusinen 
1986, 192–197.) 

Suomalaisessakin tutkimuskirjallisuudessa (Kivinen ym. 1985; 12–35; 
Kuusinen 1986, 192–197) isän ammatti ja koulutus ovat toimineet perintei-
sesti perheen sosiaalisen aseman määrittäjinä. Äidin koulutuksella näyttää 
kuitenkin nykypäivänä olevan keskeinen asema lapsen ja nuoren opiskelussa 
sekä hyvinvoinnissa. Korppaksen (2007, 175) tutkimuksen mukaan ylimpään 
ja alimpaan sosiaaliluokkaan kuuluvien lukiolaisten uupumus korreloi äidin 
ammatin kanssa. Näille opiskelijoille uupumus on hieman muita tavallisem-
paa. Yrittäjä-äitien lapset suhtautuvat Korppaksen (2007) tutkimuksen mu-
kaan opiskeluunsa muihin sosiaaliluokkaan kuuluvia huolettomammin. Mää-
riteltäessä sosiaaliluokka isän ammatin mukaan, vastaavanlaisia eroja uupu-
neiden määrissä ei tutkimuksessa tullut esiin. Samoin Kuusela (2003b, 14–
18) on Helsingin koulujen eroja tutkiessaan päätynyt tutkimustuloksissaan 
siihen, että nimenomaan äidin koulutustausta selittää oppimistulosten eroja. 
Kuuselan mukaan 85 % oppilaiden päättövaiheen arvosanojen eroista selittyy 
äitien koulutustaustan avulla.  
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1990-luvulla toteutettujen koulu-uudistusten on pelätty johtavan siihen, 
että perhetaustan merkitys lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksien määrit-
täjänä ja koulutusurille hakeutumiselle alkaa korostua yhä enemmän. Samoin 
on pelätty, että eri sosiaaliryhmistä tulevien opiskelijoiden koulutusreitit 
eroaisivat yhä varhemmassa vaiheessa. Järvisen (2003) tutkimustulokset lu-
kioiden erikoistumisesta osoittavat perhetaustalla olevan merkittävän yhteys 
erityislukioihin valikoitumiseen. Erityislukiolaisten huoltajissa on enemmän 
ylempiä toimihenkilöitä, korkeakoulutettuja ja ylimpään tuloryhmään lukeu-
tuvia kuin väestössä keskimäärin. Tutkimuksen mukaan suuntaa-antavalla 
tarkkuudella tulokset viittaavat siihen, että erityislukiot ovat yleisellä tasolla 
yleislukioita selvemmin ylempien sosiaaliryhmien jälkikasvun kansoittamia 
oppilaitoksia. Erityislukiolaisten sosiaalisessa taustassa oli kuitenkin eroja 
sen mukaan, miten lukiot olivat painottuneet. Taide- ja IB-lukioiden opiskeli-
jat edustivat suhteellisesti eniten korkeakoulutettujen, ylempien toimihenki-
löiden ja ylimpään tuloryhmiin kuuluvien huoltajien lapsia. Urheilulukioihin 
oli puolestaan valikoitunut opiskelijoita tasaisemmin eri yhteiskuntaryhmistä, 
joskin myös heidän joukossaan ylemmät sosiaaliryhmät olivat yliedustettuina 
(Järvinen 2003, 70). Ylempien toimihenkilöiden lasten muita ryhmiä suu-
rempaa edustusta taidelukioissa Järvinen selittää eri yhteiskuntaryhmien 
välisillä elämäntapaeroilla. Taidetta kohtaan tunnetun kiinnostuksen sekä 
taide- ja korkeakulttuuriharrastusten on perinteisesti katsottu liittyvän korke-
asti koulutetun väestön ja ylempien sosiaaliryhmien elämäntapaan (Järvinen 
2003, 30). Toisaalta koulutukseen valikoitumisen eroja on selitetty eri yhteis-
kuntaryhmiin lukeutuvien vanhempien resursseilla ja kyvyillä tukea lastensa 
koulutusuraa. (Bourdieu 1986, 243.)  

Maijala (2003) kuvaa omassa tutkimuksessaan Muusikon matka huipulle 
sitä prosessia, jossa musiikin harrastus muuttuu eksperttiydeksi. Tutkimuk-
seen osallistui 12 musiikillisesti lahjakasta henkilöä. Muusikon uralla huipul-
le selviytyneiden taustaa tarkasteltaessa huomattiin useimpien olevan aka-
teemisesta muusikkoperheestä. Perhe oli kyennyt tukemaan musiikin harras-
tusta tarjoamalla resursseja musiikkiin liittyvän taipumuksen kehittämiselle. 
Tutkimuksessaan Maijala on jakanut tutkimukseensa osallistuneiden muusi-
koiden soittamisen historian neljään eri vaiheeseen: alkutaival (ikävuodet n. 
4–11), toinen vaihe (ikävuodet n. 11–18), kolmas vaihe ja neljänneksi varsi-
naisen soittamisen eksperttiyden vaiheeseen. Leikkimielinen soittaminen oli 
edennyt tutkimukseen osallistuneilla innostavan opettajan välityksellä ja 
kannustavien vanhempien ja sisarusten tuella eri vaiheissa eteenpäin. Toises-
sa vaiheessa opittiin harjoittelurutiinit ja ankkuroiduttiin musiikin maailmaan. 
Kolmannessa vaiheessa opiskeltiin kokonaisvaltaista muusikkoutta solistista 
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uraa tehneen mestariopettajan johdolla. Neljännessä vaiheessa soittoura oli jo 
ammattimaista solistina toimimista. (Maijala 2003, 77–78.)  

Perhetaustalla ja nuoren sukupuolella on yhteyksiä hänen tekemiinsä va-
lintoihin. Vanhempien sosioekonominen asema ja opiskelijan sukupuoli ni-
voutuivat Välijärven ja Tuomen (1995) tutkimuksessa lukiolaisten kurssiva-
lintoja ohjaavaksi tekijäksi. Lukiolaisen vanhempien koulutustaustalla oli 
tutkimuksen mukaan selvä yhteys lukiolaisen kurssivalintoihin. Lukiolaisen 
kurssivalintojen laajuus oli suurempi vanhempien koulutustaustan kohotessa. 
Opinnoissaan hyvin menestyneiden tyttöjen kurssivalinnat olivat poikia her-
kempiä kotitaustan vaikutuksille. (Välijärvi & Tuomi 1995, 49–55.) Uusiky-
län (1989, 76) tutkimuksessa lahjakkaiden musiikinopiskelijoiden vanhempi-
en koulutustaso oli korkeampi kuin esimerkiksi matematiikan opiskelijoiden 
tai urheilijoiden vanhempien koulutustaso. Opetushallituksen lukion fysiikan 
ja kemian oppimistulosten arviointitutkimuksen mukaan naisopiskelijat valit-
sevat edelleenkin lukio-opintoihinsa miesopiskelijoita vähemmän esimerkiksi 
fysiikkaa ja kemiaa vaikka heidän arvosanansa olisivat hyviä, toisin kuin 
miesopiskelijat, joiden lukion ainevalintoihin peruskoulun päättöarvosanat 
eivät näytä vaikuttavan yhtä voimakkaasti (Halkka 2003, 40). 

Tämän tutkimuksen liitteeseen 3 olen koonnut tutkimuksen kohteena ole-
van lukion opiskelijatietolomakkeista huoltajien ammatit, jos opiskelijat ovat 
ne ilmoittaneet. Isien ammattinimikkeitä on ilmoitettu 366 kappaletta ja äitien 
ammattinimikkeitä 337. Ammatteja ei ole muokattu ammatti- tai koulutus-
luokituksiin, koska opiskelijatietolomakkeiden antamat tiedot ovat puutteelli-
set. Niistä on luettavissa ainoastaan ammattinimike. Suurimmasta osasta am-
mattinimikkeitä ei voi päätellä, minkälainen koulutus näihin ammattinimik-
keisiin sisältyy (esimerkiksi johtaja tai toimitusjohtaja). Liitteestä 3 on ha-
vaittavissa, että tämän tutkimuksen kohdejoukkona olevien opiskelijoiden 
huoltajat kuuluvat pääosin ylempiin toimihenkilöihin, korkeakoulutettuihin ja 
mahdollisesti ylimpiin tuloryhmiin. Isien yleisin ammattinimike on johtaja tai 
päällikkö. Heitä on yhteensä 73 henkilöä eli 20 % ilmoitetuista ammat-
tinimikkeistä. Toiseksi suurimman ryhmän muodostavat insinöörit, joita isien 
ammattien joukossa on 52 henkilöä eli 14 % ammattinimikkeistä. Äitien 
ammateista suurimman ryhmän muodostavat opettajat. Näitä ammattinimik-
keitä on ilmoitettu yhteensä 76 henkilölle eli 22 %. Äitien toiseksi suurim-
man ammattiryhmän muodostavat hoitoalan ammattinimikkeet (sairaanhoita-
ja, perushoitaja, lähihoitaja). Heitä on yhteensä 45 henkilöä eli 13 %. Koska 
tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, en selvitä vanhempien sosiaali-
luokan yhteyttä tutkimustuloksiini tarkemmin. Tämänkaltainen tarkastelu ei 
muutoinkaan kuulu tutkimukseni ongelmanasetteluun. Tutkimustulosten 
arvioimisen kannalta on kuitenkin tärkeää todeta yhtymäkohtia Järvisen 
(2003) tutkimuksen tuloksiin näiltä osin. Järvisen (2003, 30) tutkimuksen 
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mukaan taidelukioiden opiskelijat edustivat suhteellisesti eniten korkeakoulu-
tettujen, ylempien toimihenkilöiden ja ylimpään tuloryhmiin kuuluvien huol-
tajien lapsia. Tilanne näyttäytyy samanlaisena Sibelius-lukion osalta, sillä 
suorittamani huoltajien ammattivertailun perusteella tähän tutkimukseen 
osallistuneet opiskelijat näyttävät olevan lähtöisin pääosin korkeakoulutettui-
hin ja ylempiin toimihenkilöihin kuuluvista perheistä. Suurin osa Sibelius-
lukion opiskelijoista on tyttöjä (70%).  

Perheen ja perherakenteen merkitystä lapsen ja nuoren opiskeluun ei ole 
tutkittu riittävästi. Suuri osa erilaisten koulujen oppilaista ei tule enää perin-
teisistä perheistä, joihin kuuluvat äiti, isä ja yhteiset lapset. Se, minkälaisia 
yhteyksiä nuorten opiskelusuorituksiin ja hyvinvointiin erilaisilla perheraken-
teilla on, kaipaa vielä lisätutkimusta. (David 1993, 181–185.) 

Klemelän ym:n (2007) tutkimuksen mukaan sellaiset nuoret, joiden mo-
lemmat biologiset vanhemmat olivat läsnä perheessä, saavuttivat paremmin 
koulutustavoitteitaan ja heidän hyvinvointinsa oli parempi kuin muunlaisessa 
perherakenteessa elävien nuorten. Nykyisen tutkimustiedon mukaan ei pysty-
tä osoittamaan, minkälaisia vaikutuksia yhden vanhemman taloudessa tai 
uusperheessä elämisellä on nuoren opiskeluun, kun muut mahdolliset tekijät 
– kuten vanhempien tulot sekä lapsen ja vanhempien kommunikaation laatu – 
otetaan huomioon. (Klemelä ym. 2007, 15–16.) 

 
2.3.5 Opinto-ohjaus lukio-opiskelun tukena  

Ohjaus-käsitettä (counseling) käytetään yleisesti kahdessa toisistaan jonkin 
verran poikkeavassa merkityksessä. Ohjaus, ohjauskeskustelu, on opetustyös-
sä sekä erilaisissa ihmissuhdeammateissa käytetty työmenetelmä. Se on yksi 
ammatillisen keskustelun muoto, joka perustuu henkilökohtaisen vuorovaiku-
tuksen kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen. Tämän lisäksi ohjaus ja opinto-
ohjaus ovat yleisnimityksiä laajemmalle toiminnalle, jolle on asetettu erik-
seen tietyt sisällölliset tavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi työstä 
vastaava opinto-ohjaaja käyttää erilaisia ammattimenetelmiä: tiedottamista, 
neuvontaa, ohjantaa, opettamista ja työharjoittelua. Ohjauksen kohteena voi 
olla yksilö, ryhmä tai laajempi yhteisö. Ohjaus nähdään erillisenä työmene-
telmänä. Sillä on omat metodologiset lähtökohtansa ja tavoitteensa, joiden 
perusteella se on erotettavissa muista vuorovaikutukseen perustuvista vaiku-
tuksen muodoista. (Nummenmaa 1992, 7.) 

Opetustoimen lainsäädännössä on määritelty opinto-ohjaajan pätevyys-
vaatimukset ja opiskelijan subjektiiviset oikeudet saada ohjausta. Opetus-
suunnitelman perusteissa on ohjaustoiminnalle asetettu tavoitteet sekä kuvat-
tu, miten ja missä ohjauspalveluja tulisi järjestää. Koulutuspoliittisissa linja-
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uksissa on määritelty tavoitteita ja keinoja, joiden avulla pyritään takaamaan 
tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet ja ohjauspalvelut oppilaille ja opiskeli-
joille. Opetusministeriön kehittämissuunnitelmassa (Anon. 2004a) painote-
taan kansallisen koulutuspolitiikan ja aluepolitiikan kehittämistavoitteiden 
yhteensovittamista. Tämä edellyttää elinkeino- ja työelämän sekä eri hallin-
nonaloilla toimivien organisaatioiden yhteistyön vahvistamista.  

Kehittämissuunnitelman tavoitteiksi onkin asetettu koulujen eriarvoistu-
misen ehkäiseminen, joustavien koulutusratkaisujen kehittäminen sekä yhte-
yksien tiivistäminen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi opetusministeriö tukee alueellista ja 
yhteistoimintaan perustuvaa kehittämistyötä. Lisäksi opetusministeriön kehit-
tämissuunnitelmassa korostetaan ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merki-
tystä lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtavien prosessien katkaisemiseksi. 
Tavoitteeksi asetetaan opinto-ohjauksen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon 
kehittäminen. Erilaisten ohjauspalvelujen tuottamisessa korostetaan mo-
niammatillista yhteistyötä sekä kodin, koulun ja ympäröivän yhteisön välistä 
vuorovaikutusta. (Kasurinen 2006, 13.) 

Merimaa ja Kasurinen (2003, 37) kuvaavat opinto-ohjausta koulun palve-
lujärjestelmäksi, jolla on monia tehtäviä: opiskelijan opiskeluvalmiuksien ja 
sosiaalisen kypsymisen edistäminen, ura- ja elämänsuunnittelun kannalta 
olennaisten tietojen ja taitojen hankkimiseen ohjaaminen, koulutyön vaikut-
tavuuden edistäminen, syrjäytymiskehityksen ehkäiseminen sekä hyvinvoin-
nin lisääminen koulussa. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(2003 b) mukaan ohjauksen kurssien tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuus 
hankkia ne tiedot ja taidot, joiden varassa hän tekee jatko-opintojaan koske-
via suunnitelmia ja pohtii ammatillista suuntautumistaan. 

Opinto-ohjauksen14 sisältötavoitteet ovat peruskoulun, lukion ja ammatil-
lisen koulutuksen osalta määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Lukiolain 
(629/1998) nojalla ja lukioasetuksen 1. §:n mukaan (Lukioasetus 6.11.1998/ 
810) opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 
tuntia kestävinä kursseina. Opinto-ohjauksena opiskelijoille annetaan 1. §:n 
mukaan toteutetun ohjauksen lisäksi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista 
ohjausta. Opinto-ohjauksesta määrätään opetussuunnitelmassa. Opetusta kos-
kevassa lainsäädännössä painotetaan perusopetuksen oppilaiden ja lukion 
opiskelijoiden oikeutta saada ohjausta koulupäivien aikana. Opetussuunni-
telman perusteissa on perinteisesti lähdetty liikkeelle ajatuksesta, että oppija 
on oman tilanteensa paras asiantuntija ja opettaja on koulutusprosessin asian-
tuntija. Oppijan tarvitsemaa omakohtaista tietoa työelämästä ja koulutusmah-

                                                             
14 Lukion ja perusasteen ohjaustoiminnasta käytettiin oppilaanohjaus-käsitettä vuoteen 1998 

saakka. Lukiolaissa (1998) siirryttiin käyttämään opinto-ohjaus-käsitettä.�
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dollisuuksista ei yleensä katsota olevan missään valmiina. Henkilökohtainen 
tiedonhankinta nähdään tärkeimmäksi keinoksi tuottaa opiskelijan ajankoh-
taisen tilanteen kannalta merkityksellistä tietoa (Onnismaa 1998, 21). 

Ohjaus ei ole pelkästään tietojen ja taitojen oppimiseen ohjaamista. Ohja-
uksen tavoitteeksi Opetussuunnitelman perusteisiin (Anon. 2003b; 2004c) on 
kirjattu, että oppilaat ja opiskelijat hankkivat sellaisia valmiuksia, joiden 
avulla he selviävät erilaisissa valinta- ja päätöksentekotilanteissa sekä valin-
toja seuraavissa oloissa. Tällaisia taitoja ja valmiuksia ovat esimerkiksi itse-
tuntemus, kulttuurinen kompetenssi, tiedonhankinta- ja opiskelutaidot sekä 
kyky toimia ja työskennellä erilaisissa ryhmissä. Yhä enemmän ohjauksen 
avulla tulisi voida hankkia elämänhallintataitoja ja kykyä selvitä arkielämässä 
ja yhteiskunnassa. Tavoitteena on yksilön voimaantuminen; tunne siitä, että 
hän pystyy selviytymään tulevaisuuden mukanaan tuomissa erilaisissa tilan-
teissa niin opiskelussa ja työelämässä kuin elämässä yleensäkin (Kasurinen 
2006, 14). 

Opetushallituksen johtokunta hyväksyi 15.8.2003 nuorille tarkoitettua lu-
kiokoulutusta varten lukion opetussuunnitelman perusteet (Anon. 2003b). 
Opetussuunnitelman perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat 
otettiin käyttöön 1.8.2005 lukion aloittaneilla opiskelijoilla. Näissä opetus-
suunnitelman perusteissa opinto-ohjaus jäsentyy kaksitasoiseksi toiminnaksi 
siten, että varsinaisen ohjaustoiminnan lisäksi oppilaitosten tulee laatia erilli-
set ohjaussuunnitelmat, joissa sisältö-, menetelmä- ja työnjakokysymykset on 
määritelty. Koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan kirjatut ohjaussuunnitelmat 
toimivat myös arvioinnin ja kehittämisen välineinä. Opetussuunnitelmatyön 
teoreettiseksi viitekehykseksi on otettu sosiokonstruktivistinen oppimis- ja 
ohjauskäsitys. 

Opetussuunnitelman perusteissa ohjauksen tavoitteiden lähtökohtana on 
sosiodynaaminen ohjauskäsitys. Sosiodynaaminen ohjauskäsitys on konstruk-
tivistinen, yleisluonteinen ja kokonaisvaltainen elämänsuunnittelun menetel-
mä. Ohjauksessa korostetaan sen prosessinomaista luonnetta ja ohjaajan sekä 
ohjattavan välistä vuorovaikutussuhdetta. Tulevaisuudensuunnittelu ja amma-
tillisen suuntautumisen ohjaus perustuvat ajatukseen kokonaisvaltaisesta ura- 
ja elämänsuunnittelusta, jossa ura käsittää elinikäisen opiskelu- ja työuran ja 
elämään katsotaan kuuluvan erilaisia valintoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 
Opinto-ohjauksella on erilaisia lähestymistapoja ja ohjausfilosofioita suhtees-
sa ohjattaviin. Ohjauksen lähestymistavat voivat perustua psykodynaamisiin, 
behavioristisiin, kognitiivisiin ja humanistisiin teorioihin.  

Tämän tutkimuksen taustalla oleva ohjausfilosofia on sosiodynaaminen. 
Sen kehittäjä on Peavy (1999; 2004). Hän on kehittänyt ohjausmallia, jota 
kutsutaan sosiodynaamiseksi ja konstruktivistiseksi. Konstruktivistinen tar-
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koittaa sitä, että ohjaus nähdään konstruoimisena ja minuuden luomisena. 
Sosiodynaaminen näkökulma on ihmisen toiminnan ja ihmisten vuorovaiku-
tuksen havaitsemisessa, tulkinnassa ja ymmärtämisessä käytettävä tulkinta-
kehys tai ajattelumalli. Se tutkii, miten konstruoimme omaa itseämme, sosi-
aalisia suhteitamme, eettisiä arvojamme ja yhteiskuntaamme. Sosiodynaami-
nen näkökulma on holistinen näkökulma ja sen taustalla on ajatus ihmisistä, 
jotka toimivat sosiaalisissa konteksteissa. Peavyn (1999; 2004) sosiodynaa-
misen näkökulman mukaan ihmisiä voidaan pitää itseään luovina, koska he 
elävät muuttuvassa maailmassa, jossa rakennamme vuorovaikutussuhteitam-
me yhä uudelleen. Ihmiset ovat tarinankertojia, sillä kertomalla tarinoita 
ymmärrämme toisiamme ja itseämme. Ihmiset antavat kokemuksilleen mer-
kityksen ja tulkinnan. Ihmiset havainnoivat itseään, mikä mahdollistaa kriitti-
sen reflektion ja tuo mukanaan lisäinformaatiota yksilöiden itseorganisoitu-
mista varten. Ihmiset kykenevät itsenäiseen ajatteluun ja pystyvät toimimaan 
tarkoituksellisesti. Tämä tapahtuu tilanteisiin sidottuna, suhteessa toisiin. 
Konstruoimme suhteitamme vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Olemme 
osallisina sosiokulttuurisissa konteksteissa. Kun kulttuurin ohjeet käyvät 
epäselviksi ja epävakaiksi tai muuttuvat, minuudet yleensä kokevat epävar-
muutta. Tämä korostaa yhteiskunnassa sellaisten ihmisten tarvetta, jotka 
pystyvät auttamaan ahdinkoon joutuneita yksilöitä. Ihmisten käyttämät sanat 
ovat kulttuurisia työkaluja, joilla voimme viestiä, oppia ja antaa ilmiöille 
merkityksiä. Peavy (2004) esittää, että ihmiset hakeutuvat ohjaukseen saa-
dakseen apua käytännön elämän konkreettisten ongelmien selvittämiseen. 
Sosiodynaaminen ohjaus on elämän suunnittelemisen yleismenetelmä, jossa 
lähtökohtana on ohjattavan tilanteen kartoittaminen ja tulevaisuuden tavoit-
teiden selvittäminen. Sosiodynaamisesti suuntautuneessa ohjaustilanteessa 
ohjaaja pyrkii mahdollistamaan ohjattaville uusia keinoja heidän ajattelu-, 
päätöksenteko- ja toimintatapoihinsa. Toisena keskeisenä tavoitteena on luo-
da ohjaustilanteeseen sellainen viestintä- ja vuorovaikutusympäristö, jossa 
ohjattava saa aikaa ja tilaa käsitteidensä, huoltensa ja valintojensa tutkimi-
seen yhdessä ohjaajan kanssa. Tällainen vuorovaikutusympäristö edellyttää 
yhteistyötä, toivorikkautta ja selventämistä korostavaa ilmapiiriä. Tavoitteena 
on luoda sellaiset olot, joissa ihminen voi löytää näkökulmia siihen, mitä 
pitäisi tehdä seuraavaksi ja miten voisi päästä elämässään eteenpäin, kukin 
omien valintojensa pohjalta (Peavy 2004, 20–23). 

Toiskallio (2002, 161–164) kuvaa elämää vaihtelevien, yllättävien ja ou-
tojen tilanteiden kohtaamiseksi ilman valmiita malleja. Näihin tilanteisiin 
tarvitaan toimintakykyä (action competence, capacity to act), jolla Toiskallio 
(2001, 452) tarkoittaa valmiutta toimia luovasti, kehittävästi ja vastuullisesti 
tilanteissa ja vuorovaikutusjärjestelmissä, joille ovat ominaiset muutokset, 
epävarmuus, ainutlaatuisuus, kompleksisuus, arvo-ongelmat ja henkilökoh-
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tainen vastuun ottaminen asioista. Toimintakykyyn liittyvät voimavarat, ku-
ten elämän kokeminen merkitykselliseksi, itseluottamus ja elämäntaidot riip-
puvat sosiaalisesta pääomasta: ihmissuhteitten monipuolisuudesta ja luotta-
muksellisuudesta, verkoston takaamasta riittävästä taloudellisesta, kulttuuri-
sesta ja sosiaalisesta osallisuudesta. (Onnismaa 2004, 282.) 

Ohjaustilanne perustuu vuorovaikutukseen ohjattavan ja ohjaajan välillä. 
Opinto-ohjaus on kommunikaatioprosessi, ja ohjauskeskustelu on tämän 
prosessin keskeisin osa. Ohjauskeskustelussa pyritään saavuttamaan ymmär-
rystä ohjattavan tilanteesta, ylläpitämään hänen toimintakykyään ja autta-
maan häntä ottamaan vastuuta omista opiskeluun ja elämään liittyvistä asiois-
taan. Konstruktivistinen ohjauskeskustelu on dialogia, jossa kumpikaan ei 
pyri nousemaan toisen yläpuolelle. Kuunteleminen on keskustelussa olennai-
nen osa. Dialogissa kuunnellaan avoimin mielin. Tavoitteena kuuntelemises-
sa on toisen ymmärtäminen hänen omasta viitekehyksestään lähtien. Paneu-
tuva ja myötätuntoinen kuunteleminen on tapa antaa tukea ja herättää toivoa. 
(Peavy 1999, 87–89.) 

Richardsonin (2000, 197–211) mielestä vanha ura-ajattelu ei vastaa nyky-
päivän todellisuutta. Lähtökohtana vanhassa ura-ajattelussa on yksilön oma 
toiminta eikä siinä oteta huomioon ihmisen ja hänen ammatillisen ympäris-
tönsä vuorovaikutusta. Vanhassa ura-ajattelussa onnistumisten ja epäonnis-
tumisten ajateltiin johtuvan yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista. Van-
ha uraideologia liittyy moderniin yhteiskuntaan ja uusi uraideologia liittyy 
postmoderniin yhteiskuntaan. Vanhan uraideologian mukaan ohjauksessa 
yksilön urakehitys nähtiin lineaarisena ja sen ajateltiin etenevän hierarkkisesti 
alhaalta ylöspäin kohtia uusia ura-asetelmia, osin yksilön sosiaalisesta ase-
masta riippuvana. Nykyisin ihmisen elämänkulkua kuvataan epälineaarisena, 
jatkuvasti muuttuvana ja ennakoimattomana. Uusi uraideologia lähtee siitä, 
että urakehitys on usein sattumanvaraista ja äkkinäistä. Vastakohdaksi perin-
teiselle käsitykselle urasta on luotu käsite boundaryless career, rajaton ura. 
Se kuvaa muutoksen nopeaa tahtia ja siihen liittyvää epävarmuutta. (Onnis-
maa 2003, 70.) Yksilöiden odotetaan entistä enemmän hallitsevan erilaisia 
mahdollisuuksia, vaikka asioiden hallinta ja seurausten ennakointi näyttävät 
tuleen mahdottomiksi. Ihmiset joutuvat suuntautumaan ammatillisesti ristirii-
taisissa epäselvissä tilanteissa (Onnismaa 2004, 276–277 ).  

Nykyisin ohjauksessa korostetaan sen yhteisöllistä luonnetta. Savickas 
(1993; 2000) korostaa Peavyn (2004) tavoin konstruktivistisen ohjaustavan 
soveltuvuutta nykyajan ohjauksellisiin tarpeisiin. Ohjaussuhteessa tavoitteena 
on vuorovaikutus, dialogi, ohjaajan ja ohjattavan välillä eikä valta-aseman tai 
tietynlaisen uraideologian esilletuominen. (Savickas 1993, 207; Savickas 
2000, 60.) 
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Opinto-ohjaus on osa ennaltaehkäisevää oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä. 
Ne sivuavat toisiaan monissa koulun toimintaan liittyvissä kysymyksissä. 
Ohjaukseen liittyvä seuranta ja varhainen tunnistaminen ovat keskeisiä ennal-
taehkäisevän työn muotoja (Kasurinen 2006, 14–15). Oppilas- ja opiskelija-
huollon merkitystä on korostettu sekä lainmuutoksessa että opetussuunnitel-
man perusteissa (Peltonen 2003, 64–69 .)  

Ohjaukseen liittyvä asiantuntijuus voidaan jakaa kouluissa kolmeen eri 
tahoon ja tasoon. Tasojen tarkoituksena on tuoda esille ohjaukseen liittyvien 
toimijoiden välisen yhteistyön ja korostaa opettajien ohjaustyön merkitystä. 
Ensimmäisellä ohjaukseen liittyvällä tasolla opettajat ohjaavat oppilaita päi-
vittäisessä kanssakäymisessä. Toinen taso muodostuu koulun sisäisestä asian-
tuntijuudesta, jota edustavat esimerkiksi opinto-ohjaaja ja kouluterveydenhoi-
taja. Ohjaus kytkeytyy näillä tasoilla osin opetukseen. Kolmannen ohjauksen 
tason muodostavat koulun ulkopuoliset tahot ja joissain tapauksissa koulun 
sisällä toimivat ohjausasiantuntijat. Heitä ovat esimerkiksi psykologi ja sosi-
aalityöntekijä. (Lairio & Puukari 1999, 67–69.)  

Lähtökohtana opiskelijoiden ohjaamisessa eri tahojen välillä on oppimis-
kumppanuus, joka edellyttää työyhteisössä olevien osaamisen rajojen ylittä-
mistä, neuvottelua ja uudenlaisia sopimuksia. Ohjaukseen liittyvät osaamis-
haasteet voivat eriytyä, mikä ei tarkoita sitä, että toisen alueet olisivat enem-
män ja toisen vähemmän merkityksellisiä. Opiskelijan ohjaamisen kannalta 
tärkeintä on, että opiskelijoiden ohjaamiseen osallistuvat muodostavat ohja-
uksesta järkevän kokonaisuuden. (Nummenmaa 2004, 117–120.) 

Nummisen ym:n (2002) Opetushallituksen opinto-ohjaukseen liittyvästä 
kansallisesta arviointitutkimuksesta ilmenee, että opinto-ohjausta toteutetaan 
lukioissa vaihtelevin resurssein. Lukioissa opiskelijoiden määrä opinto-
ohjaajaa kohti vaihteli välillä 16–685. Ohjattavia opiskelijoita oli päätoimisil-
la lukion opinto-ohjaajilla keskimäärin 288 ja sivutoimisilla 182 ohjattavaa 
opiskelijaa. Lähes neljäkymmentä prosenttia tutkimukseen osallistuneista 
opiskelijoista ei pitänyt saamaansa ohjausta lainkaan riittävänä. Lukio-opis-
kelijat arvioivat tässä tutkimuksessa opinto-ohjauksen saatavuutta asteikolla 
jokseenkin heikko–kohtalainen. Kaikki tutkimukseen osallistuneet lukiolaiset 
kokivat saavansa tarvitessaan aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tutki-
muksen mukaan tytöt käyttivät lukioissa henkilökohtaista opinto-ohjausta 
jonkin verran poikia enemmän. (Numminen ym. 2002, 120.) Samansuuntaisia 
tutkimustuloksia esittivät Mehtäläinen ja Halonen Helsingin kaupungin luki-
oissa toteuttamassaan tutkimuksessa: kolmasosa tutkittavista koki saamansa 
ohjausajan liian vähäiseksi. Tutkimuksen mukaan lukio-opiskelun hahmotta-
misen ongelmat, kurssivalintakysymykset ja muut opiskeluun liittyvät asiat 
siirretään yleensä ryhmänohjaajalta opinto-ohjaajalle vaikka ryhmänohjaajat 



Lukio-opiskelun ja opinto-ohjauksen kontekstit 51 

 

osaisivat hoitaa suuren osan näistä ongelmista. (Mehtäläinen & Halonen 
1999, 41, 91.)  

Mehtäläinen (2001, 46) pohti omassa, lukiolaisten opintopolkuja selvitte-
levässä tutkimuksessaan, onko opiskelijoiden silmissä ohjaustarjonta sekavaa 
ja vaikeasti lähestyttävää. Mehtäläisen näkemyksen mukaan vaarana ohjaus-
tarjonnassa ovat informaatiokatkokset. Erityisesti vähemmän oma-aloitteiset 
opiskelijat voivat hänen mukaansa jäädä ilman ohjausta. 

Suomen Lukiolaisten Liiton julkaisema selvitys Kokemuksia lukion opin-
to-ohjauksesta (Anon. 2008e) kertoo opinto-ohjauksen tilasta lukioissa siten, 
kuinka lukiolaiset sen kokevat. Suomen Lukiolaisten Liiton järjestämää kyse-
lyyn vastasi 2160 lukiolaista yhteensä 391 suomalaisesta lukiosta. Tutkimuk-
sessa on mukana 16 ruotsinkielistä lukiota. Vastaajat olivat iältään 16–19-
vuotiaita. Vastanneista 73 % oli tyttöjä. Lukiolaisten Liiton julkaiseman tie-
don mukaan lukiolaisista 57 % on tyttöjä. Tytöt vastasivat lukiolaisten mää-
rään suhteutettuna kyselyyn poikia huomattavasti aktiivisemmin. Kyselyyn 
vastanneista 86 prosenttia aikoi suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Lähes 90 
prosenttia vastanneista oli valinnut lukion opiskelupaikakseen, koska lukio 
tuki heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan. Vanhempien toiveesta lukion oli 
valinnut 37 % ja tovereiden vanavedessä lukioon oli hakeutunut 27,7 % vas-
tanneista. Suomen Lukiolaisten Liiton kyselyyn (2008e) vastanneista puolet 
oli kokenut saaneensa tarpeeksi opinto-ohjausta lukiossa ja kolmannes vas-
taajista kaipasi enemmän opinto-ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi. 
Opiskelijat kaipasivat ohjausta itseopiskelun tueksi sekä apua jatko-opintojen 
suunnitteluun. Erityistä ammatinvalinnanohjausta lukio-opintoihin toivoi 36 
% vastaajista. Opinto-ohjauksen laatuun lukiolaiset olivat melko tyytyväisiä. 
Hyödyllisimmäksi ohjauksen malliksi lukiolaiset mainitsivat henkilökohtai-
sen ohjauksen. Kolmannes kyselyyn vastanneista tytöistä ja noin 40 % pojista 
kokee ongelmia yhdellä tai useammalla opiskelun osa-alueella (kokeissa, 
itsenäisten tehtävien suorittamisessa, sopivan opiskelutavan löytämisessä, 
läksyissä, opetuksen seuraamisessa, ryhmätyöskentelyssä, koulukavereiden 
tai opettajien kanssa toimeentulemisessa tai kirjoitustehtävissä). Hyvin opin-
noissaan menestyvät opiskelijat kokivat samassa määrin avun tarvetta opiske-
lussaan kuin heikommin menestyvät. On ilmeistä, että opiskelijat kokevat, 
että he eivät menesty opinnoissaan omien tavoitteidensa edellyttämällä taval-
la. Joka kymmenes (n. 10 %) opiskeluissaan vaikeuksia kokenut opiskelija 
koki jäävänsä vaille kodin ja koulun tukea. (Anon 2008e, 7–9, 14–19, 47–
51.) 

Tuijula (2007) on tutkinut Turussa lukio-opiskelijoiden kokemuksia opin-
to-ohjauksesta. Tutkimuksesta ilmeni opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-oh-
jaukseen, vaikka 70 % tutkimukseen vastanneista lukiolaisista ei ollut käynyt 
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henkilökohtaisessa ohjauksessa kertaakaan ja 32 % vain kerran. 83 % oli 
melko tai erittäin tyytyväisiä saamaansa opinto-ohjaukseen. Opinnoissaan 
uupuneet käyttivät opinto-ohjaajan palveluita huomattavasti muita opiskeli-
joita enemmän. Tuijula arvioi, että mikäli lukiolaisen tulevaisuuden suunni-
telmat ovat kohtuullisen selkeitä ja opiskelu sujuu omien tavoitteiden mukai-
sesti, ei ohjaukseen välttämättä kohdistu kovin suurta tarvetta. Opiskeluissaan 
väsyneille ja opiskelusuunnitelmastaan epävarmoille opiskelijoille hyvä oh-
jaus voi olla erittäin tärkeätä. (Tuijula 2007, 58–60). 

Opiskelijoiden harjaannuttaminen epävarmuuden sietämiseen olisikin ol-
tava yhtenä keskeisenä opinto-ohjauksen tehtävänä. Tulevaisuutta on vaikea 
ennustaa ja jokaisen on tehtävä tässä hetkessä voitavansa. Ymmärryksen ja 
tietoisuuden lisääntyessä opiskelija voi tehdä uusia valintoja. Mikäli valintoja 
ja koulutuspäätöksiä esitellään opiskelijoille lopullisina, voi tämä tuottaa 
opiskelijoille päätösten tekemisestä ylivoimaisen tehtävän. Tämänkaltainen 
toiminta ei myöskään voi olla vaikuttamatta opiskelijoiden ylimääräiseen 
kuormittumiseen ja sitä kautta hyvinvoinnin heikkenemiseen. ”Nuoret stres-
saantuvat vaikean, kauaskantoisen ja koko loppuelämään vaikuttavan päätök-
sen edessä” (Garam & Ahola 2001, 36). 

Opinto-ohjauksen laatu ja määrä on yhteydessä lukioiden tarjoamaan 
opinto-ohjaukseen resurssiin. Opinto-ohjaajien määrää ja koulutusta on kar-
toitettu esimerkiksi Suomen opinto-ohjaajien yhdistyksen toimesta. Tässä 
kartoituksessa (Anon. 2007) todettiin, että yli puolella tutkimukseen osallis-
tuneista opinto-ohjaajista on ohjattavanaan yli 300 opiskelijaa. Noin 60 % 
lukioiden opinto-ohjaajista on päätoimisia. Kartoitus osoittaa opinto-ohjauk-
sen tilan heikentyneen verrattuna Nummisen ym:n (2002) suorittaman tutki-
muksen tuloksiin. Yhtä opinto-ohjaajaa kohden tulisi olla enintään 200–250 
opiskelijaa, jotta kaikille opiskelijoille voitaisiin turvata samanlaiset oikeudet 
sekä henkilökohtaiseen että ryhmäohjaukseen. (Kopra & Niemi 2007, 263.) 
Useiden tutkimusten ja selvitysten avulla on osoitettu opinto-ohjauksen re-
surssin niukkuus lukioissa. Tämän vuoksi ryhmänohjauksen asemaa lukioissa 
on selvitettävä ja organisoitava tarkemmin. Monet opinto-ohjaajille siirtyneet 
tehtävät ovat myös ryhmänohjauksen avulla hoidettavissa. Ohjaussuunnitel-
mat ja ohjausstrategiat sekä työnjako ohjausta antavien tahojen välillä kaipaa 
selventämistä. Mikäli informaation kulussa eri toimijoiden välillä on ongel-
mia tai yhteistyössä on muutoin puutteita, opinto-ohjaajan työmäärää lisään-
tyy. Lairion & Nissilän (2001) mukaan verkottuvan yhteistyön tarvetta opin-
to-ohjaajien työhön lisää se, että hei eivät kykene työhönsä liittyvien resurssi-
en niukkuuden vuoksi yksin selviytymään kaikista työhönsä liittyvistä haas-
teista. Oman ammattialansa tuntemuksen lisäksi tarvitaan esimerkiksi sosiaa-
lityön, terveydenhuollon ja psykologian asiantuntemusta. Nuorten erilaisten 
tarpeiden, yksilöllisyyden ja muiden mahdollisten nuorten elämään liittyvien 
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ongelmien moninaistuminen edellyttävät jaettua asiantuntijuutta (Lairio & 
Nissilä 2001, 14–20). 

Aholan & Mikkolan (2004, 92) tutkimuksen mukaan yhteistyö ohjausta 
toteuttavien eri tahojen välillä sujuu huonommin kuin miten koulutuksen 
järjestäjät arvioivat sen sujuvan opetushallituksen (Numminen ym. 2002, 
259–260) opinto-ohjauksen arviointiraportissa. 

 
Yhteenveto 

Viime vuosina on alettu korostaa yhä enemmän nuoruuden kehityksen yh-
teiskunnallisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Nuoruusikä nähdään yleisesti kas-
vun ja muutosten vaiheena, siirtymävaiheena lapsesta aikuiseksi vaikka nuo-
ruus voi kestääkin toisen elinvuosikymmenen alusta kolmannelle vuosikym-
menelle. Aikuistuminen on yksilöllinen prosessi eivätkä nuoret ole homogee-
ninen joukko. Aikuistuminen voi tapahtua monella tapaa, jopa monta kertaa. 
Menestys oman elämän ohjaamisessa näyttää tutkimusten valossa luovan 
pohjaa nuoren hyvälle itsetunnolle, myönteiselle kehitykselle ja hyvinvoinnil-
le sekä onnellisuuden kokemuksille. Kasvuympäristö, ympäröivä yhteiskunta, 
on kuitenkin hyvin vaativa. 

Opiskelussa on kyse motivaatiosta. Motivaatio voi karkeasti jaoteltuna ol-
la joko ulkoista tai sisäistä. Ulkoisesti motivoitunut opiskelija opiskelee ta-
voitellakseen oppimisessa arvosanoja tai hän toimii jonkin ulkoisen ärsyk-
keen, esimerkiksi vanhempien tai toveripiirin, aktivoimana. Sisäisesti moti-
voitunut opiskelija opiskelee omaksuakseen tietoja ja taitoja tiedon itsensä 
vuoksi, ei pelkän arvosanan takia. Nykypäivän opiskelukulttuuri edellyttää 
opiskelijalta itseohjautuvuutta. Taitava opettaja hallitsee opettamansa asian 
sisällön, mutta muuttuneeseen opettajuuteen kuuluu entistä keskeisemmin 
vuorovaikutustaitojen hallinta ja opiskelijahuollollisiin seikkoihin paneutu-
mista.  

Perheen yhteyttä nuoren opiskeluun on selitetty sosiaalisen pääoman ka-
sautumisella. Sisäisen motivaation syntymiseen ja sitä kautta opiskelumoti-
vaation ylläpitämiseen tarvitaan vanhempien osallistumista lapsen koulun-
käyntiin. Lapsen autonomiaa tukevat vanhemmat parantavat lapsen koulume-
nestystä ja lisäävät lapsen uskoa omiin kykyihinsä.  

Lukioikäiset elävät kehitysvaihetta, jossa he erilaisten kehitysvaiheiden 
kautta siirtyvät kohti aikuisuutta ja itsenäistä toimintaa eli autonomiaa. Nuo-
ret pyrkivät tasapainoon itsensä ja ympäristönsä kanssa. Osa nuorista on 
saavuttanut tai saavuttaa lukio-opiskelun aikana itseohjautuvan opiskeluta-
van, osa heistä toimii ulkoaohjautuvasti. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mi-
ten lukioikäiset toimivat opiskellessaan lukiossa ja tehdessään erilaisia opis-
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keluunsa liittyviä valintoja. Lisäksi tutkitaan, minkälaiseksi lukioikäiset ko-
kevat opiskelunsa lukiossa, jonka opetussuunnitelmallisiin lähtökohtiin kuu-
luu vapaus valintoihin ja niihin liittyvä vastuu.  

Lukiolaisen vanhempien koulutustaustalla on esitellyissä tutkimuksissa 
todettu yhteys lukiolaisen opiskeluun ja niihin liittyviin valintoihin. Tutki-
musten mukaan nuoret hakeutuvat koulutuksiin, jotka ovat heidän sosiaalisen 
taustansa mukaisia. Uusimman tutkimustiedon mukaan äitien koulutustausta 
näyttää vaikuttavan aiempaa enemmän nuorten koulutusvalintoihin ja uupu-
muksen kokemuksiin. Tässä tutkimuksessa kuvataan erityislukiolaisia, jotka 
kuuluvat kotitaustansa mukaan pääosin ylempiin tulo- ja koulutusluokkiin. 

Koulu on sosiaalinen kohtaamispaikka, jossa nuoret voivat verrata suun-
nitelmiaan ja tavoitteitaan toisten nuorten suunnitelmiin ja tavoitteisiin Opis-
kelussa on kyse motivaatiosta. Tässä tutkimuksessa kuvataan tapaustutki-
muksen kohteena olevan lukion opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja moti-
vaation yhteyttä lukio-opiskelun etenemiseen. Opiskelumotivaatiota tutkin 
tämän tutkimuksen haastatteluosuudessa. Tutkimuksessa selvitetään opiskeli-
joiden tyytyväisyyttä opiskelupaikkansa sosiaaliseen ympäristöön, opetuk-
seen ja opinto-ohjaukseen. Näitä asioita ei ole viimeaikaisissa lukiotutkimuk-
sissa tutkittu kouluterveyskyselyjä lukuunottamatta. Lisäksi tässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan, miten ohjaus ja opetus kohtaavat lukioikäiset nuoret Sibe-
lius-lukiossa kysymällä heidän tyytyväisyyttään näihin seikkoihin. Tulosten 
avulla pohditaan, minkälaisia opetussuunnitelman mukaisia ohjauspalveluita 
erityislukion opiskelijoille voitaisiin kohdentaa ja miten nykypäivän opiske-
lukulttuurin mukainen itseohjautuvuus opiskelijoiden kokemana toteutuu 
tutkimusaineistossa. 

 
 

2.4 Lukiolaisten hyvinvointi ja lukiotutkimukset 
 

2.4.1 Hyvinvoinnin käsite 

Ihmisen hyvinvointiin liittyvää tutkimusta on tehty pääasiallisesti psykologi-
sesta viitekehyksestä tarkastelemalla yksilön henkistä hyvinvointia, koettua 
hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Lisäksi hyvinvointia ja elämänlaatua on tar-
kasteltu sosiologisista lähtökohdista, jolloin yksilöä tarkastellaan sosiaalisena 
toimijana ja yhteisönsä jäsenenä. Tutkimuskohteena on ei-materiaalinen 
hyvinvointi sekä ihmisen tarpeet ja halut. Filosofisesta viitekehyksestä tarkas-
tellen yksilön hyvinvointia tutkitaan selvittämällä hänen elämän arvojaan, 
hyvää elämää. Taloustieteellinen hyvinvoinnin tarkastelutapa tutkii taloudel-
lisia resursseja ja resurssien jakautumista. Lääketieteen tutkimusintressi hy-
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vinvointia tutkittaessa tarkastellaan ihmisen fyysistä terveyttä ja lääketieteel-
listen interventioiden vaikutuksia.  

Allardtin (1976) hyvinvointiteoria on tausta-ajatuksiltaan sosiologinen. 
Hyvinvointi määräytyy historiallisesti ja elinolojen muuttuessa se on määri-
teltävä uudelleen. Allardtin mukaan hyvinvointi on tila, jossa ihmiselle mah-
dollistuu perustarpeiden tyydyttäminen. Elämänlaadulla hän tarkoittaa niiden 
tarpeiden tyydyttämistä, jotka määräytyvät inhimillisten suhteiden laadun 
perusteella. Elintaso puolestaan on yhteydessä tarpeisiin, joiden tyydyttämi-
nen liittyy aineettomin tai persoonattomiin resursseihin. (Allardt 1976, 32–
33.) 

Allardt jakaa ihmisten hyvinvoinnin kolmeen ulottuvuuteen: elinolot (ha-
ving), sosiaaliset suhteet (loving) ja itsensätoteuttaminen (being). Elinolot 
viittaavat materiaalisiin olosuhteisiin, joita kaikki ihmiset tarvitsevat. Elin-
oloon kuuluvat perinteisesti tulotasoon ja asuntoon liittyvät tyytyväisyyden 
kokemukset. Having-ulottuvuus sisältää yksilön tyytyväisyyden aineellisiin 
resursseihinsa ja omaan terveyteensä, loving-ulottuvuus puolestaan yksilön 
tyytyväisyyden sosiaalisiin suhteisiinsa. Being-ulottuvuus sisältää ihmisen 
tyytyväisyyden itsensä toteuttamiseen. Yhteisyyssuhteet, kuten ystävien mää-
rä, kontaktit paikallisyhteisössä sekä onnellisuuden ja onnettomuuden elä-
mykset kuuluvat Allardtin hyvinvointiteoriassa loving-ulottuvuuden piiriin. 

Allardt erottelee tarpeet Maslowin (1943; 1968) tarvehierarkian mukai-
sesti puutostarpeisiin ja kehitystarpeisiin. Puutostarpeilla (ravinnonsaanti ja 
terveys) on yläraja, mutta kehitystarpeilla (ystävyyssuhteet ja itsensä toteut-
taminen) ei ole ylärajaa. Sosiaaliset suhteet viittaavat tarpeisiin kuulua mui-
den ihmisten joukkoon. Itsensä toteuttaminen viittaa persoonalliseen kas-
vuun, ympäröivään yhteiskuntaan sopeutumiseen. Positiivinen näkökulma 
itsensä toteuttamiseen on henkilökohtaisessa kehityksessä, vastaavasti nega-
tiivinen puoli viittaa vieraantumiseen yhteisöstä, syrjäytymiseen. Itsensä 
toteuttamiseen kuuluvat yksilön mahdollisuudet harrastuksiin ja vapaa-
aikaan. Being-ulottuvuus Allardtin hyvinvointiteoriassa sisältää yksilön aktii-
viset harrastukset ja kokemukset itsestä vieraantumisesta ja kuvaavat yksilön 
käsityksiä tyytyväisyydestään ihmisenä olemiseen. Itsensä toteuttamisen osa-
alueelle kuuluu myös osallistuminen mielekkääseen työelämään sekä mah-
dollisuudet luonnosta nauttimiseen sekä mahdollisuudet osallistua itseään ja 
omaa elämässänsä koskevaan päätöksentekoon ja toimiin. Allardt sijoitti 
terveyden having-ulottuvuuteen. Terveys on hyvinvoinnin keskeinen osa-alue 
Allardtin hyvinvointiteoriassa. (Allardt 1976, 134; 236–237.)  

Allardt (1998) on täydentänyt hyvinvointitarkasteluaan korostamalla elä-
mänlaatua ja sen subjektiivista kokemista. Allardtin mukaan hyvinvointi on 
muutakin kuin aineellisia olosuhteita ja niiden objektiivista mittaamista. Al-
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lardt pyrki mittaamaan kaikista kolmesta hyvinvoinnin ulottuvuudesta sekä 
objektiivisen että subjektiivisen tason, koska hän halusi sisällyttää indikaatto-
reihin ihmisten kokemuksen ja asenteet. Hyvinvointi ja onnellisuus voivat 
olla Allardtin (1998) näkemyksen mukaan melko riippumattomia ulkoisista 
olosuhteista ja elämäntilanteista. Kyseessä on tällöin yksilön subjektiivinen 
arvio omasta tilanteestaan, tavoitteistaan ja tulevaisuudestaan. Hyvinvointia 
ei pidä ymmärtää vain mielihyvään liittyvänä asiana. Hyvinvoinnin tarkaste-
lussa tulee huomioida sen kognitiiviset, emotionaaliset ja motivationaaliset 
puolet. Hyvinvoinnin tarkastelussa on nähtävä keskeisenä osana elämänlaatu, 
joka Allardtin (1976) hyvinvointiteoriassa jakautuu having-, loving- ja being-
ulottuvuuteen. Allardtin myöhemmissä hyvinvointitarkasteluissa korostuu 
hyvinvoinnin sosiaalinen aspekti. Allardtin mielestä yksilön tarve kuulua 
yhteisöön on hänen hyvinvointinsa kannalta keskeistä. Ilman johonkin yhtei-
söön kuulumisen tunnetta monet olisivat hyvin yksinäisiä. Allardt nimittää 
yhteisyyden puuttumista tai mihinkään ryhmään kuulumattomuutta yksilölli-
seksi hätätilaksi. Allardtin mukaan identiteetin muodostamisen tarve ihmisel-
le on erittäin tärkeä. Siihen sisältyy sekä käsitys omista kyvyistä että tietoi-
suus omasta taustasta ja ryhmäjäsenyyksistä. Ihminen muodostaa identiteetti-
ään erilaisissa yhteisöissä rakentamalla sen yhteisössä saamiensa kontaktien 
varaan. (Allardt 1998, 38–43.)  

Konu (2002, 21–22) on soveltanut Allardtin (1976) hyvinvointiteoriaa 
omassa Oppilaiden hyvinvointi koulussa -tutkimuksessaan. Konu (2002) on 
modifioinut Allardtin hyvinvointiteoriaa ja irrottanut having-ulottuvuudesta 
yksilön terveyttä koskevan tarkastelun omaksi kokonaisuudekseen lisäämällä 
Allardtin hyvinvointiteoriaan health-ulottuvuuden. Konun mielestä hyvin-
voinnin moninaisuus ja sen tutkiminen edellyttää hyvinvoinnin tutkijoilta 
oman tutkimuskäsitteensä tarkkaa määrittelyä ja rajausta. Tässä tutkimukses-
sa yksilön terveydentilaan liittyvät hyvinvointikokemukset kuuluvat having-
ulottuvuuteen. Tarkastelen yksilön terveydentilaan liittyviä kokemuksia osa-
na yksilön kokonaishyvinvointia enkä ole irrottanut niitä omaksi tutkimus-
kohteekseen. 

Karisto (1984, 28) on kritisoinut Allardtin (1976) hyvinvointiteoriaa ja 
siihen liittyvää hyvinvoinnin mittaamista. Hänen mielestään Allardt (1976) ei 
ota hyvinvointiteoriassaan riittävästi huomioon ihmisten objektiivisia elinolo-
ja ja niihin kytkeytyviä subjektiivisia kokemuksia. Ihmisten tyydytettyjen 
tarpeiden vajeen (subjektiivinen kokemus) ja objektiivisten olojen välimatka 
kasvaa modernissa yhteiskunnassa, sillä koetut tarpeet pakenevat kokoa ajan 
tyydytyttyjen tarpeiden edellä. Subjektiiviset hyvinvoinnin indikaattorit suo-
sivat hyväosaisia, sillä nämä todennäköisimmin pystyvät ilmaisemaan tarpei-
taan huono-osaisia paremmin. 
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Tässä tutkimuksessa olen soveltanut Allardtin (1976) hyvinvointiteoriaa 
erityislukionuorten hyvinvoinnin tutkimisessa. Opiskelupaikka, lukioyhteisö, 
on kasvavalle ja kehittyvälle nuorelle sosiaalinen tila, joka tarjoaa hänelle 
mahdollisuuksia itsensätoteuttamiseen sekä persoonalliseen kasvuun ja iden-
titeetin muodostamiseen. Allardtin (1976) mukaan yksilölle yhteisöön kuu-
lumisen tarve on keskeistä. Jotta nuori voisi hyvin opiskelupaikassaan, on 
hänellä oltava kokemuksia tyytyväisyydestä sosiaalisiin suhteisiinsa (loving), 
hänen on koettava olonsa hyvinvoivaksi ja hänen tulisi olla tyytyväinen saa-
maansa opetukseen sekä omaan opiskelumenestykseensä (having). Lisäksi 
hänellä oltava mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja rentoutumiseen va-
paa-aikanaan (being). Opiskelijoiden terveyteen liittyvät kuvaukset olen si-
joittanut Allardtin alkuperäisen hyvinvointiteorian mukaan having-ulot-
tuvuudelle. Suorittamani kysely (liite 2) perustuu opiskelijan hyvinvoinnin ja 
opiskelutyytyväisyyden tutkimiseen. Terveyteen liittyvät kokemukset ovat 
kuitenkin keskeinen osa yksilön hyvinvointia Allardtin mukaan. Stakesin 
kouluterveyskyselyn eri osioissa on tutkittu opiskelijoiden terveydentilaa. 
Opiskelijoiden terveydentilaan liittyvät tutkimustulokset (Anon. 2008a) toi-
mivat tutkimuksessani vertailuaineistona. Opiskelijan terveydentilan tutkimi-
nen muutoin on tässä tutkimuksessa jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. 

 
2.4.2 Tutkimusten kuva lukiolaisten hyvinvoinnista ja lukio-opiskelusta 

Hyvinvointi 

Lukiolaisten hyvinvointia ja opiskeluoloja käsittelevät tutkimukset selvittele-
vät pääosin opiskelijoiden kokemuksia lukio-opiskeluun liittyvästä työmää-
rästä ja ajankäytöstä (~ having), sosiaalisista suhteista (~ loving) ja hyvin-
voinnista (~ being). Lukio-opiskeluun liittyvää työmäärää opiskelijan kannal-
ta ovat tutkineet Kosonen (1992) ja Välijärvi & Tuomi (1995). Kosonen 
(1992) on tutkinut lukiolaisten keskimääräisen työpäivän ja -viikon pituutta 
1990-luvun alkupuolella. Tuittu (2007) ja Kouvonen (2000a; 2000b; 2001) 
ovat puolestaan tutkineet lukiolaisten ajankäyttöä. 

Monen lukiolaisnuoren työpäivä oli Kososen (1992, 18–29) tutkimukses-
sa lähes kymmenen tunnin mittainen, joillakin jopa pidempi. Koulupäivän 
jälkeen opiskelija tekee opiskelutehtäviään ja lukee kokeisiin. Näitä tehtäviä 
voitiin tehdä myös viikonloppuisin, jolloin työviikon pituudeksi voi tulla jopa 
50 tuntia. Välijärven ja Tuomen (1995) tutkimuksessa lukiolaisten lukio-
opintojen piirteistä korostui työskentelyn vaativuus sekä arvostelukäytäntei-
den voimakas työskentelyä ohjaava vaikutus. Oppimisympäristöä kuvaavissa 
luonnehdinnoissa kuvastui kiire. Tytöt arvioivat lukio-opiskelun poikia vaati-
vammaksi. Keskimääräistä alhaisempi peruskoulun päättötodistuksen kes-
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kiarvo ennakoi lukio-opiskelun kokemista keskimääräistä vähemmän vaati-
vaksi. (Välijärvi & Tuomi 1995, 44.) 

Kuormittumiskokemukset liittyvät opiskeluun liittyvään ajankäyttöön ja 
itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin opiskelun ohessa (~ being). Korppak-
sen (2007) tutkimuksessa suurin osa uupumusta kokeneista lukiolaisista arvi-
oi oman uupumuskokemuksensa erittäin suureksi ja uupuneimpia lukio-
opiskelijoita olivat tytöt. Ensimmäistä vuotta lukiossa opiskelevat olivat 
Korppaksen tutkimuksessa vähiten uupuneita, kun taas neljännen vuoden 
opiskelijat olivat uupuneimpia. Toista ja kolmatta vuotta opiskelevat lukiolai-
set olivat jokseenkin yhtä uupuneita hänen tutkimusaineistossaan. Uupuneita 
opiskelijoita oli sekä heikosti, keskinkertaisesti että hyvin menestyvien lukio-
laisten joukossa. (Korppas 2007, 174.)  

Suomen Lukiolaisten liiton vuonna 2003 (Anon. 2003a) julkaiseman tut-
kimuksen mukaan tytöt voivat myös fyysisesti huonommin kuin pojat. Ty-
töistä 46 % oli niska- ja hartiasärkyä viikoittain. Kymmenelle prosentille 
lukiolaisista ongelmat kasautuivat; he olivat masentuneita, yksinäisiä ja me-
nestyivät koulussa huonosti. Lukiolaiset kokivat itsenäisen työskentelyn 
vaikeimmaksi opiskeluun liittyväksi taidoksi. Lukiolaiset kaipasivat itselleen 
sopivan työskentelytavan löytämisessä apua. Yli puolet tutkimukseen osallis-
tuneista oli sitä mieltä, että lukiossa on aivan liikaa työtä.  

Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus Stakes on kerännyt vuosittain 
koululaisten ja opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia koskevia tietoja kyse-
lyn avulla. Kevään 2008 kouluterveyskyselyyn vastasi yhteensä 28 633 luki-
on 1. ja 2. vuositason opiskelijaa. Pääkaupunkiseudulta tutkimukseen osallis-
tui 10957 1. ja 2. vuositason opiskelijaa eri lukioista. Tämän tutkimuksen 
mukaan lähes puolet (49 %) lukiolaisista kokee koulutyön määrän melko 
usein tai jatkuvasti liian suureksi, lukion työmäärä koetaan suuremmaksi 
lukion toisella vuosikurssilla. Lukio arvioitiin tutkimuksessa yläastetta työ-
läämmäksi. Luokattomassa lukiossa opiskelija pystyy periaatteessa säätele-
mään omaa työmääräänsä omilla valinnoillaan. Liiasta työmäärästä ja kiirees-
tä aiheutuu kuormitusta ja uupumusta. Kouluterveyskyselyn (2008 d) tulosten 
mukaan kyselyyn vastanneista 13 % oirehtii koulu-uupumuksella. Kyselyn 
mukaan tytöt oirehtivat jonkin verran poikia enemmän. Yleisintä kuormittu-
neisuus on lukion toisena lukiovuotena. (Anon. 2008d, 55.)  

Lukiolaisten liiton julkaiseman (Anon. 2003a) tutkimuksen mukaan 22 % 
tutkimukseen osallistuneista koki, että lukiolaisia ei kuulla heitä koskevissa 
asioissa tarpeeksi. Silti vain 4 % tutkimukseen osallistuneista ilmoitti, ettei 
viihdy lukiossa. Koulussa viihtyminen on keskeinen osa nuoren hyvinvointia. 
Kouluinstituution piirissä yksilöt saavat käsityksiä omista kyvyistään, mah-
dollisuuksistaan ja rajoistaan koulutuksen kentällä. Itsensä tunnistaminen 
joko kädentaitoja omaavaksi tai lukupäätä omaavaksi on yksi tehtävä, jonka 
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odotetaan selviävän lapselle ja nuorelle oppivelvollisuuskoulun kuluessa. 
Omien kykyjen ja osaamisen hahmottaminen edistää opiskelijan ja oppilaan 
hyvinvointia ja kiinnittymistä opiskeluun. (Mietola, Lahelma, Lappalainen & 
Palmu 2005, 15.) 

Kivinen, Rinne ja Kivirauma (1985) ovat laatineen neljä kouluun suhtau-
tumisen perustyyppiä koulumyönteisyyden/koulukielteisyyden ja aktiivisuu-
den/ passiivisuuden mukaan. Menestyjät muodostavat aktiivisesti koulu-
myönteisen ryhmän. Heille koulunkäynti on mieluista, he tavoittelevat hyviä 
arvosanoja ja toimivat tulevaisuusorientoituneesti. Sopeutujat ovat passiivi-
sesti koulumyönteisiä, joiden suhtautuminen kouluun on lähinnä neutraali ja 
he tavoittelevat lähinnä keskinkertaisia arvosanoja. Vetäytyjät ovat passiivi-
sesti koulukielteisiä, yleensä arkoja ja ahdistuneista oppilaita. He saattavat 
olla masentuneita ja monet tuntevat itsensä ulkopuolisiksi kouluyhteisössä. 
Vastustajat ovat aktiivisesti koulukielteisiä, jotka eivät menesty eivätkä viih-
dy koulussa. He eivät ole kiinnostuneita koulun päämääristä, vastustavat 
koulun käytäntöjä ja ovat konfliktissa koulun kanssa. (Kivinen, Rinne, Kivi-
rauma 1985, 74–88.) 

Suomen Lukiolaisten liiton (Anon. 2003a) tutkimuksen mukaan lukiolais-
tytöistä 12 % ja pojista 7 % oli vaikeasti tai keskivaikeasti masentuneita. 
Henkinen ja fyysinen yksinäisyys heikensi tutkimuksen mukaan nuoren itse-
tuntoa. Masentuneeksi itsensä kokeneista tytöistä puolet menestyi hyvin kou-
lussa ja heidän todistuksensa keskiarvo oli yli 8,0. Tutkimuksen mukaan 
pojat eivät tunnistaneet ahdistukseen liittyviä oireitaan eivätkä puhuneet 
ahdistuksen tunteistaan. Pojat eivät myöskään hakeneet samassa määrin apua 
ammattilaisilta ongelmiinsa. Stakesin Kouluterveyskyselyn (2008a) mukaan 
masentuneisuudesta oirehtivista nuorista ne, jotka olivat puhuneet mielialas-
taan jollekin Kouluterveyskyselyssä mainitulle taholle, arvioivat tarvitsevan-
sa apua mielialaansa selkeästi harvemmin kuin ne opiskelijat, jotka eivät 
olleet puhuneet mielialastaan. Kouluterveyskyselyn mukaan poikien keskuu-
dessa korostuu enemmän yksin pärjääminen ja tyttöjen keskuudessa puhumi-
nen. (Anon. 2008a, 28.) Vastaavanlaiseen tutkimustulokseen on päätynyt 
Salmela-Aro (2009) tutkiessaan lukiolaisten koulu-uupumusta. Uupuminen 
lukiokoulutuksessa on entistä yleisempää varsinkin tytöille hänen tutkimustu-
lostensa mukaan. (Salmela-Aro 200915). Karlssonin & Marttusen (2007, 11) 
mukaan masentuneesti oirehtivat nuoret tukeutuvat enemmän ikätovereihinsa 
kuin vanhempiinsa, opettajiin tai muihin aikuisiin. Suuremmissa huolissaan 
nuoret yleensä tukeutuvat vanhempiinsa tai muihin aikuisiin. 

                                                             
15 http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Tama-on-Akatemia/Akatemian-tiedotteet2/Joka-

viides-lukiolaistytto-karsii-koulu-uupumuksesta/ 
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Verrattaessa vuoden 2008 Kouluterveyskyselyn (Anon. 2008a) tuloksia 
vastaaviin vuoden 2006 tuloksiin, näyttää lukio-opiskelijoiden yleinen huo-
novointisuus ja turvattomuuden tunne lisääntyneen lukiolaisten keskuudessa. 
Lukiolaispojat joutuivat noin kaksi kertaa yleisemmin fyysisesti uhatuksi 
kuin lukiolaistytöt. Lukiolaisten vanhemmat tietävät aiempaa huonommin 
poikiensa kuin tyttäriensä viikonloppuiltojen viettopaikat. Pääkaupunkiseu-
dun lukiolaiset kokivat vuonna 2008 hieman yleisemmin puutteita koulun 
fyysisissä työoloissa kuin koko Etelä-Suomen läänissä. Pääkaupunkiseudun 
lukiolaisilla oli myös hieman keskimääristä enemmän vaikeuksia lukio-
opiskelussa kuin muilla Etelä-Suomen läänissä asuvilla lukiolaisilla. Pojilla 
oli hieman tyttöjä enemmän vaikeuksia opiskelussa. Tytöistä 55 % piti kou-
lun työmäärää liian suurena, kun vastaava osuus pojista oli 41 %. Helsinki-
läislukiolaiset olivat luvatta pois koulusta muita pääkaupunkiseudun lukiolai-
sia enemmän. Lukiolaisten päivittäiset oireet ja viikoittainen päänsärky yleis-
tyivät kahden viime vuoden aikana. Viikoittain pääsärkyä oli 26 % lukiolai-
sista. Viikoittaisia niska- tai hartiakipuja oli joka kolmannella lukiolaisella. 
Päänsärkyä vähintään kerran viikossa oli 36 % tytöistä ja 16 % pojista. Yli-
painoisuus oli pojilla yleisempää kuin tytöillä. Laittomia huumeita oli kokeil-
lut pääkaupunkiseudulla 18 % lukiolaisista. Vastaava osuus koko Etelä-Suo-
men läänissä oli 14 %. Aterianosien syömättä jättäminen kouluruoalla, lii-
kunnan harrastaminen vapaa-ajalla, myöhään valvominen ja humalajuominen 
olivat pääkaupunkiseudulla hieman yleisempää kuin koko läänissä keskimää-
rin tehdyn terveyskyselyn mukaan. Epäterveellisten välipalojen syöminen 
koulussa, myöhään valvominen, humalajuominen ja huumekokeilut olivat 
lukiolaispojille tyypillisempiä kuin lukiolaistytöille. Tytöt harrastivat poikia 
yleisemmin liian vähän liikuntaa viikossa. Masentuneisuuden kokemukset 
ovat pääkaupunkiseudulla lukiolaisten keskuudessa pysyneet entisellä tasolla. 
Tutkimuksen mukaan lukiolaisten viikoittaisten käyttövarojen kasvu on li-
sääntynyt kahden viime vuoden aikana. (Anon. 2008a, 12–30, 35.) 

Kouluterveyskyselyn (Anon. 2008a, 44) tutkimustulosten mukaan pää-
kaupunkiseudulla lukioissa opiskelijoiden kuulluksi tuleminen on lisääntynyt. 
Suuremmissa lukioissa opiskelijat olivat muita tietoisempia omista vaikutta-
miskeinoistaan koulun toimintaan. Yksilön kokemilla vaikutusmahdollisuuk-
silla omaa toimintaympäristöään kohtaan on merkittävä osa yksilön hyvin-
vointia. Tutkimuksesta ilmeni, että yli kolmannes (36 %) kyselyyn vastan-
neista lukiolaisista ei tiennyt, miten voisi vaikuttaa koulunsa asioihin. Pienten 
lukioiden työilmapiirin opiskelijat kokivat levottomammaksi kuin suurempi-
en lukioiden. Kouluterveydenhoitajalle pääsemisen opiskelijat kokivat melko 
tai erittäin vaikeaksi. Tutkimuksen mukaan opiskelumotivaatio oli alhaisinta 
pienissä, alle 200 opiskelijan lukioissa. Tutkimuksessa lukio näyttäytyi opis-
kelupaikkana, josta opiskelijat eivät saa tukea elämänsä vaikeuksiin, mutta 
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toisaalta lukiolaiset pyrkivätkin tutkimuksen mukaan hakeutumaan vain vä-
häisessä määrin lukionsa tarjoaman tuen piirin.  

Korppaksen (2007) mukaan koulussa hyvinvointi liittyy opiskelijan jak-
samiseen. Koulu-uupumuksella tarkoitetaan pitkittynyttä stressioireyhtymää, 
joka on seurausta koulunkäyntiin liittyvästä stressistä. Koulu-uupumus koos-
tuu Korppaksen mielestä kolmesta tekijästä: emotionaalinen väsymys, kyyni-
syys koulunkäyntiä kohtaan sekä riittämättömyyden tunne. Emotionaalinen 
väsymys on pitkäkestoista eikä poistu nukkumalla ja voi johtaa kyyniseen 
suhtautumiseen koulunkäyntiä kohtaan. Kyyninen suhtautuminen koulun-
käyntiin ilmenee siten, että opiskelija ei koe koulutyötä merkityksellisenä 
eikä hänellä ole mielekkäitä tavoitteita, joita kohti hän pyrkii. Riittämättö-
myyden tunteet liittyvät kouluun ja siellä menestymiseen. Uupunut nuori 
opiskelija ei koe kykenevänsä suoriutumaan kaikista tehtävistään niin hyvin 
kuin pitäisi. Tästä on mahdollisena seurauksena koulusuoritusten heikkene-
minen, mikä on omiaan lisäämään entisestään riittämättömyyden tunteita. 
Nimestään huolimatta koulu-uupumuksen perimmäinen syy ei Korppaksen 
mielestä ole aina koulu. Muu koulun ulkopuolinen elämä voi muodostua liian 
kuormittavaksi ja haitata opintoja esimerkiksi silloin, kun harrastus, työssä-
käynti tai ihmissuhteet vievät paljon energiaa ja aikaa. Myös laiskottelu ja 
mukavuudenhalu voivat johtaa tehtävien kasautumiseen. Monet kärsivät 
myös liian vähäisistä yöunista. (Korppas 2007, 153, 177.) 

Siirtymä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen on haastava vaihe mo-
nelle nuorelle. Erityisesti lukio on monelle nuorelle vaativa elämänvaihe. 
Eniten koulu-uupumuksesta kärsivät menestymistä hakevat lukiolaistytöt 
Suomen Akatemiassa tehtyä seurantatutkimusta johtaneen Salmela-Aron 
(2009) mukaan. Koulu-uupumus on Salmela-Aron mukaan pitkittynyt kou-
luun liittyvä stressioireyhtymä, joka näkyy uuvuttavana väsymyksenä, kou-
luun liittyvinä kyynisyyden kokemuksina ja riittämättömyyden tunteina. 
Suoritetun tutkimuksen mukaan noin 20 prosenttia lukiolaistytöistä kokee 
lukiossa koulu-uupumusta. Salmela-Aron (2009) tutkimuksen mukaan tytöt 
menestyvät hyvin lukio-opinnoissaan, mutta kokevat lukiolaispoikia enem-
män koulu-uupumusta. Tyttöjen riittämättömyyden tunteet näyttävät Salmela-
Aron johtaman tutkimuksen mukaan lisääntyvän lukiossa. Lukiolaispojilla 
lisääntyy seurantatutkimuksen mukaan kyyninen, negatiivinen suhtautuminen 
kouluun ja opiskeluun. Koulu-uupumus lukiossa vaikeuttaa siirtymää jatko-
opintoihin. Opettajien myönteinen suhtautuminen ja motivointi tukevat tut-
kimuksen mukaan lukiolaisia. Mitä enemmän lukiolaiset saavat mainitun 
tutkimuksen mukaan myönteistä kannustusta opettajiltaan, sitä vähemmän he 
kokevat koulu-uupumusta. (Salmela-Aro 2009.) 
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Lukiolaisten kokema työmäärä lukiossa näyttää kasvaneen edellä esitel-
lyissä tutkimustuloksissa. Samassa suhteessa opiskelijoiden hyvinvointi on 
heikentynyt. Hyvinvoinnin heikentyminen näkyy tutkimuksissa koulu-uupu-
muksena ja riittämättömyyden tunteena erityisesti tytöillä viimeaikaisissa 
tutkimuksissa. Kiinnittyminen koulun sosiaaliseen ympäristöön ja toimiva 
oppilashuolto sekä kodin tuki lisäävät opiskelijan hyvinvointia ja vähentävät 
kyynistä suhtautumista opiskelua kohtaan esiteltyjen tutkimusten mukaan. 
Nuoren hyvä itsearvostus toimii myös olennaisesti hyvinvointia edistävänä 
tekijänä.  

Edellä on esitelty lukiolaisten hyvinvointiin keskittynyttä tutkimusta. Seu-
raavaksi laajennetaan lukio-opiskeluun liittyvää tarkastelukulmaa ja siirry-
tään esittelemään luokattomaan ja kurssimuotoiseen lukioon sekä opinto-oh-
jaukseen liittyvää tutkimusta. 

 
Luokattomuuden toteutuminen ja opinto-ohjaus 

Syrjäläinen (1996) on tutkinut helsinkiläisten oppilaiden, opettajien ja rehto-
reiden kokemuksia uudistuneesta lukiosta lukuvuonna 1995–1996. Tutkimus-
aineisto perustuu 276 lukiolaisen vastauksiin tehdyssä kyselyssä. Syrjäläisen 
(1996, 46–60) tutkimuksessa opiskelijoiden kokemuksien mukaan opetusta 
leimasi opettajajohtoisuus ja kirjasidonnaisuus. Opiskelijat kokivat opetuksen 
teoriapainotteisena ja opetusta leimasi osin kiireen tuntu täysien kurssisisältö-
jen vuoksi. Eräät tutkimukseen osallistuneet kokivat olevansa alisteisessa 
suhteessa opettajiinsa nähden opettajan autoritäärisen asenteen vuoksi. Lu-
kioelämän valopilkuksi tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat lukion 
valinnaisuuden, sillä sen myötä opiskelijat tunsivat voivansa vaikuttaa omaan 
opinto-ohjelmaansa. Lukio tarjoaa opiskelijalle parhaimmillaan kokemuksia 
vapaudesta ja vastuusta ja valmentaa tutkimuksen mukaan nuorta yhteiskun-
taan, jossa itsenäistä vastuunottoa kaivataan. Osa opiskelijoista koki lukion 
vapaamman suoritusohjelman vähentävän lukiostressiä. Suurin osa Syrjäläi-
sen (1996) tutkimukseen osallistuneista nuorista koki opiskelijayhteisön mer-
kityksen lukioelämän laatua kohottavaksi tekijäksi vaikka kilpailuakin esiin-
tyi opiskelijoiden välillä. Monet korostivat vastauksissaan hyvän kouluhen-
gen merkitystä. Hyvät ystävyyssuhteet toivat kevennystä lukioelämään. Tut-
kimustuloksista ilmeni myös, että osalla nuorista on yksinäisyyden ja syrjäy-
tymisen kokemuksia ahdistavien toverisuhteiden vuoksi. (Syrjäläinen 1996, 
92–105.) 

Kosonen (1991) on selvitellyt omissa, 1990-luvun alkupuolelle sijoittu-
vissa lukiotutkimuksissaan opiskelun mielekkyyttä ja opiskelumotivaatiota 
lukiossa sekä sitä, minkälaisin perustein tutkimukseen osallistuneet olivat 
lukion opiskelupaikakseen valinneet. Yleisin perustelu lukiovalinnalle oli 
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tutkimustuloksissa lukion itsestäänselvyys, muita vaihtoehtoja tutkimukseen 
osallistuneet ovat pohtineet vähän. Toiseksi yleisin peruste oli se, että lukio-
aika antoi miettimisaikaa eli uravalintaa saattoi lykätä. Muita syitä lukioon 
hakeutumiselle olivat tietty ammattitavoite ja lähiympäristön odotukset. Ko-
sosen (1991) mukaan koulutuksen valinnassa useat syyt ja taustatekijät vai-
kuttavat samanaikaisesti. (Kosonen 1991, 82–86.) 

Kosonen (1991, 1992) tutkimuksista ilmenee, että läheskään kaikki opis-
kelijat eivät viihdy lukiossa. Pakko ja epäonnistumisen pelko vaikeuttavat 
lukio-opiskelun mielekkääksi kokemista ja selkeä uratavoite lisää opiskelu-
motivaatiota ja lukio-opiskelun mielekkyyttä. Opiskelun mielekkyyttä vähen-
sivät kokemukset valinnaisuuden vähäisyydestä. Opiskelija- ja opettajasuhtei-
ta tutkimuksiin osallistuneet opiskelijat luonnehtivat vain osittain avoimiksi 
ja tutkimuksiin osallistuneet opiskelijat kokivat opettajiensa taholta alistavaa 
vallankäyttöä. Kososen (1991, 1992) tutkimuksiin osallistuneet nuoret koki-
vat lukiossa myönteisten toverisuhteiden lisäävän ja pitävän yllä lukiossa 
viihtymistä, kuten Syrjäläinenkin (1996) omassa tutkimuksessaan totesi. 
Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet omaan lukio-opiskeluunsa sekä 
tyytyväisyys lukion sosiaaliseen ilmapiiriin ovat lisääntyneet myöhempien 
lukiotutkimusten mukaan. (Anon. 2008a.) 

Opinto-ohjauksen ja erityisen tuen tarpeisiin kohdentuviin tutkimuksiin 
perusopetuksen jälkeisessä toisen asteen koulutuksessa kuuluu Lappalaisen 
(2001) tutkimus. Tutkimuksessaan hän nostaa esille ohjauksen merkityksen. 
Nelivuotisen seurantatutkimuksen kohdejoukon muodosti 143 erään pohjois-
suomalaisen yläkoulun oppilasta, heidän opettajansa ja oppilashuoltohenki-
löstönsä. Oppilasjoukosta noin puolet valitsi toisen asteen koulutuspaikak-
seen lukion ja noin 40 prosenttia ammatillisen koulutuksen. Pääsääntöisesti 
ne oppilaat, joilla ei arvioitu olevan erityisen tuen tarpeita perusopetuksessa, 
valitsivat lukion. Tutkimustulosten mukaan erityisen tuen tarvetta toisen 
asteen opinnoissaan jonkin verran tarvinneilla opiskelijoilla korostuivat vas-
tauksissa tukitarpeen syiksi koulumenestykseen liittyvät vaikeudet, epätietoi-
suus jatkokoulutukseen hakeutumisessa sekä opinto-ohjauksen vähäisyys. 
Ensimmäisenä ja kolmantena vuotena peruskoulun päättymisen jälkeen oppi-
laiden arvioitiin tarvitsevan tukea psyykkiseen jaksamiseen. Toisena ja kol-
mantena vuotena toisella asteella motivaatio-ongelmat olivat keskeisiä. Lap-
palainen (2001) pohtii tutkimuksessaan, tuottavatko koulujen joustamattomat 
käytänteet ja oppilaaseen kohdistamat vaatimukset tuottavat erityisen tuen 
tarvetta. Lappalaisen (2001) tutkimukseen osallistuneet eivät kokeneet koulu-
aineissa tarvitsemansa tuen johtuvan heidän kyvyttömyydestään oppia. Lap-
palaisen (2001) tutkimukseen osallistuneet kokivat tarvitsevansa ohjausta ja 
tukea opiskeluunsa useammin kuin koulun henkilökunta arvioi heidän sitä 
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tarvitsevan. Oppilaiden vastausten perusteella panostusta psyykkiseen oppi-
lashuoltoon sekä opinto-ohjaukseen etenkin lukiossa kaivattaisiin kipeästi. 
(Lappalainen 2001, 145–152.) 

Opinto-ohjaajan työtä ja ohjauskeskustelua luokattomassa lukiossa ovat 
tutkineet Juutilainen (2003) ja Pekkari (2006). Juutilaisen (2003) väitöskirja-
tutkimuksen tehtävänä oli kuvata, jäsentää ja ymmärtää lukion opinto-
ohjauskeskustelua opiskelijan elämän-kokonaisuuden suunnittelun ja suku-
puolen rakentamisen ja purkamisen areenana. Tutkimuksen tavoitteena oli 
myös tehdä opinto-ohjaajan ammatillista toimintaa näkyväksi ja samalla 
luoda siihen uusia näköaloja. Tutkimusaineisto koostui yhdeksästä ohjaus-
keskustelusta sekä 18 haastattelusta Juutilaisen tutkimustulokset osoittivat 
lukion opinto-ohjauskeskustelujen olevan tietopainotteisia ja yksilökeskeisiä. 
Ohjauskeskusteluissa käsiteltiin opiskelijan elämää ja tulevaisuutta oppiaine- 
ja koululähtöisesti. Ohjauskeskusteluissa oli paljon opiskelijan toiminnan 
kokemusten kuvaamista, mutta vähän opiskelijan oman elämän laaja-alaista 
prosessoimista. Ohjauskeskustelut olivat luonteeltaan sukupuolineutraaleja, 
mutta sisälsivät runsaasti sukupuolittuneita käsityksiä. Opinto-ohjaajan suku-
puoli vaikutti Juutilaisen tutkimuksessa vain vähän ohjaus-keskustelun aihe-
alueisiin tai muihin ohjaukseen liittyviin prosesseihin. Opinto-ohjaajan suku-
puoli tuli esiin samaan sukupuoleen kohdistuvina yhteisyyden kokemuksina, 
mutta opiskelijan sukupuolella oli Juutilaisen (2003) tutkimuksessa suuri 
merkitys ohjauskeskustelujen sisällöllisen kulun ja opiskelijan elämäntilan-
teen jäsentämisen kannalta. (Juutilainen 2003, 212–213.)  

Pekkari (2006) keskittyi tutkimuksessaan erityisesti lukion henkilökohtai-
sen ohjauskeskustelun tutkimiseen ja siihen, miten ohjauksen toimivuuteen 
voitaisiin vaikuttaa. Pekkari keräsi tutkimusaineistonsa ohjauspäiväkirjojen, 
tulevaisuustehtävien sekä elämänkenttäharjoitusten avulla. Tutkimuksen mu-
kaan opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus sujui hyvin, 
mutta opinto-ohjaajat eivät Pekkarin (2006) tutkimuksen mukaan näyttäneet 
riittävästi tiedostavan omia ohjausstrategioitaan. Opiskelijoiden ura- ja elä-
mänsuunnittelu jäi tämän tutkimusaineiston mukaan vähälle huomiolle opin-
to-ohjauksessa. Ohjaus vaikutti Pekkarin tutkimuksen mukaan olevan opiske-
lijoiden ”koulusta kouluun” -ohjaamista (Pekkari 2006, 203). 

Klemelän ym:n tutkimuksessa (2007) opiskelijat kokivat opinto-ohjauk-
sen tarpeen lukiossa suuremmaksi kuin peruskoulussa. Siirtyminen peruskou-
lusta lukioon sujui naisopiskelijoilta poikia helpommin, silti he kokevat tar-
vitsevansa poikia useammin enemmän ohjausta peruskouluun verrattuna. 
Tutkimustulosten mukaan opiskelijat eivät juuri puhu opinto-ongelmistaan 
sen enempää ryhmänohjaajan kuin opinto-ohjaajankaan kanssa. Useimmiten 
opiskelijat keskustelevat opinnoistaan ja opiskeluongelmistaan vanhempiensa 
ja vertaisryhmänsä opiskelijoiden kanssa, muiden lukioiden opiskelijoiden ja 
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muiden ystäviensä kanssa. Muilta opettajilta opiskelijat hakevat tutkimuksen 
mukaan ohjausta omiin opintoihin lähes yhtä harvoin kuin ryhmänohjaajalta. 
Opinnoista keskusteleminen rehtorin, terveydenhoitajan, kanslistin tai koulu-
kuraattorin kanssa oli tutkimuksen mukaan vähäistä. Useinkaan opiskelijat 
eivät näyttäneet keskustelevan opiskeluasioistaan juuri kenenkään kanssa. 
Kokonaistyytyväisyys ohjaukseen turkulaisten lukio-opiskelijoiden keskuu-
dessa oli melko hyvä. (Klemelä ym. 2007, 133–134.) 

Kupiainen (2009) on tutkinut kasvatustieteen väitöskirjatutkimuksessaan 
opinto-ohjaajien ohjausajattelua ja sen muuttumista analysoimalla ohjaajien 
kokemuksia ja kuvauksia omasta työstään. Tutkimus on tapaustutkimus ja 
aineisto koostuu seitsemän peruskoulussa tai lukiossa työskentelevän opinto-
ohjaajan haastattelusta. Kupiaisen tutkimuksen mukaan ohjauksen tarve li-
sääntyy kouluissa ja oppilaitoksissa, mutta samaan aikaan opinto-ohjaajien 
mahdollisuudet yksilöllisen ohjauksen antamiseen ovat heikentyneet. Henki-
lökohtaisen ohjauksen antamiseen on entistä vähemmän mahdollisuuksia 
koulun arjessa. Kupiaisen tutkimuksen mukaan tuen tarvetta kasvattavat 
esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen ja heidän puut-
teelliset elämäntaidot. Yksilöllisyyden ja valinnaisuuden korostuminen opis-
kelussa lisäävät Kupiaisen tutkimuksen mukaan opinto-ohjauksen tarvetta. 
Kupiaisen tutkimuksen mukaan ohjaukseen liittyvät tarpeet ja odotukset ovat 
lisääntyneet niin koulujen sisäisessä toiminnassa kuin yhteiskunnassakin, 
mutta ohjausresursseja ei ole lisätty samassa suhteessa. Kupiaisen tutkimuk-
sen mukaan opettajien suhtautuminen ohjaukseen on muuttunut myöntei-
semmäksi ja ohjausvastuuta on alettu jakaa aiempaa enemmän oppilaitoksis-
sa. (Kupiainen 2009, 162–166.) 

Lukio-opiskeluun ja opinto-ohjaukseen liittyvän tutkimuksen määrä Suo-
messa ja muualla on lisääntynyt viime aikoina runsaasti lukio-opiskeluun liit-
tyneen tuen tarpeen myötä. Opinto-ohjauksen merkitys on korostunut opin-
toihin liittyvän valinnaisuuden ja vaativuuden lisääntyessä. Lukioihin ja opin-
to-ohjaukseen liittyvät tutkimukset ovat yleisluonteisia kartoituksia, joissa 
lähinnä on tutkittu erilaisia opetukseen ja opinto-ohjaukseen liittyviä resurs-
seja. Tutkimuksissa on tuotu esille erilaisia näkökulmia lukio-opetuksen to-
teuttamisesta, opiskelun kuormittavuudesta ja luokattomuuden toimivuudesta 
sekä lukion kehittämistarpeista. Esimerkkinä tämänkaltaisista tutkimuksista 
ja selvityksistä mainittakoon opetusministeriön selvitys nuorten ohjauspalve-
luiden järjestämisestä (Anon. 2004b.)  

Laaja lukioon ja opinto-ohjaukseen liittyvä kehittämishanke on Opetus-
hallituksen vuonna 2003 käynnistämä kansallinen Oppilaan- ja opinto-oh-
jauksen kehittämishanke. Kyseisen hankkeen (Karjalainen & Kasurinen 
2006) tavoitteeksi asetettiin ohjauspalveluiden saatavuuden ja riittävyyden 
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parantaminen niin perusopetuksessa kuin toisella asteella. Kyseistä hanketta 
käynnistettäessä huomattiin tarvittavan lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa 
kehittämistyön tueksi. Esimerkiksi Ohjauksen tila -opinto-ohjauksen kansal-
lisessa arviointiraportissa (Numminen ym. 2002) oli tullut esille ohjaustoi-
mintaan liittyviä osa-alueita, joista tutkimustietoa ei ollut. Yhteiskunnalliset 
muutokset, koulutuspoliittiset ratkaisut, monikulttuurisuuden lisääntyminen, 
moniammatillisuus, verkostoyhteistyö ja opetus-suunnitelmien perusteiden 
laatiminen toivat tarpeen lisäkehittämishankkeelle, joka sai nimekseen Opin-
to-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (myöhem-
min CHANCES-projekti, Kasurinen & Launikari 2007). CHANCES-
hankkeen osaprojektit ovat tuottaneet julkaisuja, joissa on tarkasteltu kehit-
tämisen kohteena olevaa ohjauksen osa-aluetta (sukupuoli ja seksuaalisuus 
koulun arjessa, ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen, monikulttuuri-
suus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä, nuorten ohjaaminen) 
perusteellisemmin (Asikainen 2006; Juutilainen 2007; Nykänen ym. 2007 
sekä Taajamo & Puukari 2007). Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämis-
hankkeen jatko-haasteita opinto-ohjauksen kehittämiselle ovat mm. alueelli-
sen ja poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen, oppilaitoksissa olevien 
ohjaussuunnitelmien käytäntöön laittaminen, henkilöstön ohjausvalmiuksien 
kehittäminen, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen, arvioin-
ti- ja palautejärjestelmien kehittäminen sekä alueellisten ohjausryhmien saa-
minen käytännöiksi. (Karjalainen & Kasurinen 2006.) 

Vuonna 2009 julkaistiin opetusministeriön toimeksiannosta suoritettu lu-
kiopedagogiikan arviointia koskeva tutkimus Lukiopedagogiikka16. Tutki-
muksen toteutti Koulutuksen arviointineuvosto. Tutkimuksen mukaan suoma-
laiset lukiot ovat pääosin hyvin toimivia ja tarjoavat opiskelijoilleen mahdol-
lisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin opintoihin. Lukio-opiskelijat kokevat 
saamansa opetuksen, lukioidensa yhteishengen ja viihtyvyyden hyväksi. Tut-
kimukseen mukaan opiskelijat toivovat opetukseen lisää vuorovaikutteisuut-
ta. Osin opiskelijat kokevat lukio-opiskelunsa aine-, koe- ja opettajakeskei-
seksi. Opiskelijat kokevat lukio-opiskelunsa kiireiseksi. Tutkimuksen mu-
kaan lukio-opiskelua tulisi kehittää siten, että työelämä ja lukion jälkeinen 
aika olisivat enemmän läsnä lukiolaisten arjessa jo lukio-opiskelun aikana. 
Opinto-ohjaajien määrä suhteessa opiskelijoiden määrään vaihtelee tutkimuk-
sen mukaan lukioittain paljon. Opiskelijat ovat edelleen eriarvoisessa ase-
massa sekä ohjauksen painottumisen että sen laadun suhteen. 

 
 
 

                                                             
16 http://www.edev.fi/portal/julkaisu 
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Lukiolaisten opintopolut  

Lukioon hakeutumista, lukio-opiskelua ja lukiolaisten jatkokoulutukseen 
hakeutumista, koulutusväyliä ja uranvalintaa Suomessa on tutkinut Mehtäläi-
nen. Mehtäläisen (2001; 2003) tutkimukseen osallistui syksyllä 1999 suo-
menkielisissä päivälukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa aloittaneet 
opiskelijat. Lukiolaisten perusjoukon muodosti 3349 lukiolaista. Heidän 
opintopolkujaan seurattiin kolmen lukuvuoden ajan kyselyin ja haastatteluin. 
Koulutusalan valinta ei ole hänen tutkimustuloksensa mukaan absoluuttisesti 
sidoksissa perhetaustaan, osalla koulutusvalintaan vaikuttavia tekijöitä on 
useita eikä yhtä vaikuttavaa tekijää vielä yläasteen lopulla voitu löytää. Tut-
kimukseen osallistuneista lukiolaisista noin kolmella neljäsosalla oli opinto-
jensa alussa tavoitteellinen orientaatio tulevaisuuttaan ja opiskeluaan kohtaan 
ja noin puolella oli tulevaisuudestaan ja siihen liittyvistä asioista suunnitelmat 
ja päämäärät. Noin neljäsosalla ei ollut henkilökohtaisia tavoitteita tulevai-
suutensa suhteen. Sama määrä ilmoitti, että tulevaisuuden pohtiminen ei 
tutkimushetkellä ollut tärkeää. 85 % mukaan vanhemmat pitävät nuoren 
opiskelua todella tärkeänä. Kolme prosenttia tutkimukseen osallistuneista 
ilmoitti suorittavansa lukion keskimääräistä nopeammassa tahdissa eli hie-
man yli kahdessa vuodessa. Mahdollisesti kolme ja puoli tai neljä vuotta 
opiskelevia oli joukossa tutkimushetkellä 21 %. Miesopiskelijat olivat tutki-
muksessa naisopiskelijoita varmempia itsestään ja luottavaisempia itseensä ja 
mahdollisuuksiinsa. Mahdollisista opintonsa keskeyttävistä Mehtäläinen 
(2001) nosti esille ryhmän, joka muodostuu peruskoulussa heikosti menesty-
neistä, opiskeluunsa motivoitumattomista nuorista miehet, joilla on heikko 
luottamus omiin kykyihinsä ja jotka eivät näyttäneet suhtautuvan tulevaisuu-
teensa tavoitetietoisesti. Vain 5 prosenttia tutkimukseen osallistuneista opis-
kelijoista oli opintojensa alussa kokenut ongelmia kaverisuhteissa ja kolme 
prosenttia ilmoitti tulleensa kiusatuksi lukiossa. Parhaiten lukiossa viihtyivät 
korkeimmin koulutettujen huoltajien lukiolaiset, samoin heidän suhteensa 
opettajiin ja kouluun ovat muita paremmat. Yleisimmät opiskelijoiden koke-
mukset luokattomasta lukiosta olivat myönteisiä. Puolet tutkimukseen osallis-
tuneista lukiolaisista oli kokenut koulun panostavan heitä yhteishengen luo-
miseen.(Mehtäläinen 2001, 13–14, 68–69, 72–74, 94–95, 109–110, 128–
129.) 

Noin puolet Mehtäläisen (2003) tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista 
oli muuttanut opiskelusuunnitelmaansa lukiossa. Yleinen piirre tutkimukseen 
osallistuneiden lukio-opiskelijoiden opiskelustrategioissa oli, että lukio-
opintojen edetessä opiskelijat useassa tapauksessa keskeyttivät pitkän mate-
matiikan ja lukiossa aloitettujen kielten opiskelun ja siirtyivät opiskelemaan 
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lyhyttä matematiikkaa. Syyksi tähän opiskelijat kertoivat, ettei heidän ym-
märryksensä riittänyt kyseisten oppiaineiden opiskelemiseen, eivätkä he 
halunneet opiskella niin paljon kuin pitkän matematiikan opiskeleminen olisi 
edellyttänyt. Yleinen motivaation loppuminen oli syynä kurssien keskeyttä-
miselle. Mehtäläisen tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista 14 % oli muut-
tanut ammattialatoivettaan lukioaikana. Syinä muutokseen olivat muutokset 
opiskelijan ajatus- ja arvomaailmassa, kiinnostuksen hiipuminen aiemmin 
kiinnostaneista oppiaineista ja niihin liittyviä harrastuksia kohtaan, toisen 
vahvan harrastuksen tai peruskoulun aikaisen alanvalintatoiveen aktivoitumi-
nen. Niistä lukiolaisista, jotka alkuhaastatteluissa ilmoittivat, ettei heillä ole 
aavistustakaan tulevasta alastaan, edelleenkin puolet kuului tähän ryhmään. 
Tulevan opiskelupaikkansa tietäneistä miltei kaikki aikoivat pyrkiä suoraan 
opiskelemaan. Miesopiskelijoista noin puolet aikoi suorittaa asevelvollisuu-
den ensin. Naisopiskelijoista kolme aikoi pitää välivuoden. Naisopiskelijat 
olivat tutkimuksessa enemmistönä, heitä tutkimusjoukkoon kuului 67 %. 
Mehtäläinen korostaa lukion alussa tehtävien ohjauskeskustelujen merkitystä. 
Mikäli opiskelijoilla olisi realistisemmat käsitykset eri oppiaineiden vaati-
vuudesta lukiossa suhteessa omiin tavoitteisiin ja oppiaineiden merkityksestä 
jatko-opintojen kannalta, voitaisiin välttää ainakin osa opintosuunnitelmien 
muutoksista. (Mehtäläinen 2003, 17–23, 41.) 

Mehtäläisen tutkimuksen (2003) mukaan lukiolaisista 23,5 % suoriutuu 
lukio-opinnoistaan vähintään kolmessa ja puolessa vuodessa. Tutkimuksen 
mukaan yleisin opintojen pidentymisen syy oli harrastuksen aikaavievyys, 
seuraavina tulivat motivaatio- ja opiskeluongelmat, opintosuorituksen paran-
taminen keventämällä opinto-ohjelmaa, elämäntilanne ja sairastelu, suuri 
kurssimäärä ja työssäkäyminen. Lukiolaisista 9 % keskeytti opintonsa. Kes-
keyttäminen oli lähinnä oppilaitoksen vaihtamista. Kun tutkimuksessa otettiin 
huomioon neljäntenä opiskeluvuotena jossakin opiskelemassa olleet, jäi opin-
tonsa toistaiseksi keskeyttäneiden määrä yhteen prosenttiin ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana. Keskeyttämisen syynä oli opintojen alussa epäonnis-
tunut koulun valinta. Toisena opiskeluvuotena keskeyttämisen suurimpina 
syinä olivat henkilökohtaiset syyt ja kolmantena opiskeluvaikeudet. Mehtä-
läisen (2003) mukaan ohjaukseen olisi sekä yläasteella että lukio- ja ammat-
tiopintojen alkuvaiheessa löydyttävä keskusteluaikaa kunkin opiskelijan 
motivaatioista ja tavoitteista. Ehdoton perusedellytys tälle on riittävä ohjaus-
resurssi, joka Mehtäläisen mukaan on korkeintaan 250 opiskelijaa opinto-
ohjaaja kohden. Tutkimukseen osallistuneista opinto-ohjaajan palveluita 
kahdenkeskisten keskustelun muodossa käyttivät suhteessa eniten määrätie-
toiset, alastaan jollakin tavalla varmat opiskelijat. Mehtäläisen mukaan nämä 
opiskelijat kävivät kahdenkeskisissä keskusteluissa kartoittamassa joitakin 
vaihtoehtoja ja hakemassa tarkempaa informaatiota. Karkeasti arvioiden 
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neljäsosa tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista olisi ollut ohjauskeskuste-
lun tarpeessa, vaikka eivät itse sitä tuntuneet tarvitsevankaan. Opinto-ohjaa-
jan työn luonne näyttäytyy tutkimuksessa opiskelijoille kurssimuutosten teke-
misenä ja opinto-ohjelmien toteutumisen seuraamisena. Opiskelijat kaipasivat 
aikaa henkilökohtaisiin keskusteluihin. (Mehtäläinen 2003, 31–34.) 

Turun yliopistossa on tutkittu luokattoman lukion opiskelijoita ja heidän 
taustojaan. (Klemelä ym. 2007.) Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla vuonna 
2004. Tutkimuksessa selvitettiin lukiovalinnan perusteita, perhetaustan yhte-
yttä opiskelumenestykseen, luokattoman lukion toimivuutta, opiskelijan saa-
maa ohjausta, opiskelijan kokemaa opiskelumotivaatiota ja sitä, minkälaisia 
ovat ne lukio-opiskelijat, joiden opiskeluaika lukiossa kestää yli perinteisen 
kolmen vuoden. Klemelän ym:n tutkimukseen mukaan (2007) lukioon hakeu-
tumiseen opiskelijoilla vaikuttivat vanhempien ja yhteiskunnan odotukset. 
Kyselyyn vastanneista lukiolaisista hiukan yli puolet arvioi luokattomuudesta 
lukio-opiskelussa olevan enemmän hyötyä kuin haittaa. Neljännen vuositason 
opiskelijoista miltei kolmannes koki opiskeluaikansa pidentyneen luokatto-
man lukion opiskelukäytänteiden vuoksi. Tutkimukseen osallistuneilla ylei-
simpiä syitä yli kolmen vuoden opiskeluaikaan lukiossa olivat heikko opiske-
lumenestys, harrastusten suuri määrä, epätietoisuus jatko-opinnoista ja yliop-
pilastutkinnon hajauttaminen. Aktiivisiksi pidentäjiksi kutsutuilla opiskeli-
joilla opintojen pitkittyminen johtui harrastuksista ja runsaista kurssivalin-
noista, passiivisiksi pidentäjiksi kuvattujen opiskelijoiden opintojen pidentä-
misen syitä olivat heikko menestyminen opinnoissa, heikko motivaatio, vas-
tuun ottamisen ja opintojen suunnittelun vaikeus. Neljännen vuoden opiskeli-
joita oli tässä tutkimuksessa 5,9 % tutkimuskoulujen opiskelijamäärästä. Tut-
kimukseen osallistuneista tytöistä yliopistoon aikoi 48,4 % ja pojista 46,5 %. 
Ammattikorkeakouluopinnot kiinnostivat suoritetun tutkimuksen mukaan 
poikia enemmän kuin tyttöjä. 

Klemelän ym. (2007) tutkimustulosta tukevat Kirjavaisen (2009) väitös-
kirjatutkimuksen Essays on Efficiency of Schools and Student Achievement 
tulokset, jossa tutkimukseen kuuluvien esseiden empiirisenä aineistona ovat 
Suomen lukiot ja lukiolaiset vuosina 1990–2004. Tutkimuksen mukaan opis-
keluajan pidentäminen lukioissa ei näytä lisäävän menestystä ylioppilaskirjoi-
tuksissa. Tärkein yksittäinen opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusmenestystä 
selittävä tekijä on tutkimuksen mukaan heidän aikaisempi peruskoulumenes-
tyksensä eivätkä koulujen erilaiset resurssit näytä vaikuttavan opiskelijoiden 
opintomenestykseen. Tehokkaissa lukioissa tutkimuksen mukaan opettajien 
ja rehtorien asenne oli huolehtiva ja korosti erityisesti heikkojen opiskelijoi-
den tukemista. Opiskelijan sosiaalinen tausta tuki osaltaan menestystä yliop-
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pilastutkintotuloksissa. Lukion opiskelijoille tarjoamat lisäresurssit eivät 
myöskään näyttäneet merkittävästi lisäävän ylioppilastutkintomenestystä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteistutki-
muksen (2009)17 mukaan opettajainhuoneen ilmapiirillä on vaikutusta myös 
oppilaiden hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen. Hyvän työilmapiirin tunnus-
merkkejä olivat henkilökunnan keskuudessa vallitseva luottamus, osallistu-
mismahdollisuudet sekä yhteisesti hyväksytyt selkeät tavoitteet. Tutkimuk-
sessa kävi ilmi, että opettajien huono työilmapiiri voi näkyä oppilaiden ma-
sennusoireina. Huonon työilmapiirin kouluissa oppilailla oli 14 % todennä-
köisemmin masennusoireita ja 17 % todennäköisemmin psykosomaattisia 
vaivoja kuin hyvän työilmapiirin kouluissa. Huonon työilmapiirin kouluissa 
opiskelijoiden luvatonta poissaoloa koulusta esiintyi 54 % todennäköisemmin 
verrattuna hyvän ilmapiirin kouluihin.  

Suomen Lukiolaisten Liiton ja opetusministeriön Lukion suunta 2009-
tutkimuksen mukaan opettajien ja hyvän opetuksen merkitys korostuu myös 
lukiolaisten vastauksissa tarkasteltaessa opiskelutyytyväisyyttä lukiossa. Lu-
kiolaiset ovat tutkimuksen mukaan pääosin tyytyväisiä saamaansa opetukseen 
ja koulunsa ilmapiiriin. Kaksi kolmasosaa (70 %) vastaajista lisäisi edelleen 
valinnaisuutta lukio-opiskeluun. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista koki 
lukiokursseissa olevan liikaa opeteltavia asioita18. 

 
Erityislukioiden profiilit 

Järvinen (2003) on tutkinut erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden 
opiskelijaprofiilia ja niissä tapahtuneita muutoksia vuosien 1985 ja 1999 
välisenä aikana. Vuosien 1985 ja 1995 osalta aineistona on kokonaisotos suo-
menkielisissä erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa (mukana myös 
IB-lukiot) ylioppilastutkinnon suorittaneista ylioppilaista (1985: N = 142 ja 
1995: N = 3407). Kyselytutkimuksen vertailuryhmänä oli alueellinen otos 
yleissivistävien lukioiden opiskelijoita. Vertailuaineisto kerättiin syksyllä 
2001 ja vertailuryhmän muodosti 385 ensimmäisen vuoden opiskelijaa nel-
jästä turkulaisesta lukioista. Järvinen (2003) selvitteli tutkimuksessaan niitä 
merkityksiä, joita erityisen koulutustehtävän saaneissa lukiossa opiskelevat 
antavat koulutukselle ja työnteolle. Järvisen (2003) tutkimuksen mukaan 
erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa opiskelevat nuoret ovat yleisel-
lä tasolla päämäärätietoisia ja suoritusorientoituneita, menestyjän habituksen 
sisäistäneitä nuoria, jotka uskovat koulutukseen ja suhtautuivat myönteisesti 
koulunkäyntiin ja opiskeluun. Opiskelu- ja ammattitoiveiden suhteen tutki-
mukseen osallistuneet nuoret jakautuivat niihin, joilla oli korkeat koulutus- ja 

                                                             
17 www.aka.fi/fi/.../Opettajien-hyvinvointi-heijastuu-oppilaisiin-/ 
18 www.lukio.fi/lukionsuunta2009 
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ammattitoiveet ja niihin, joilla ei ollut vielä konkreettisia koulutukseen ja 
työntekoon liittyviä suunnitelmia. Verratessaan yleissivistävissä lukioissa 
opiskelevien nuorten vastauksia erityislukiolaisten vastauksiin, eivät tulokset 
juurikaan poikenneet. (Järvinen 2003, 68–70.) 

Vahteran (2007) väitöskirjassa Optimistit opintiellä. Opinnoissaan menes-
tyvien nuorten hyvinvointi lukiosta jatko-opintoihin on seurattu yhden helsin-
kiläisen erityisen koulutustehtävän saaneen lukion opiskelijoita kolmen luku-
vuoden sekä puolitoista vuotta lukion päättymisen jälkeen. Adaptiiviset ajat-
telu- ja toimintastrategiat olivat yhteydessä optimaalisiin motivaatio-orientaa-
tioihin eli oppimis- ja menestysorientaatioihin lukio-opiskelijoiden opintopo-
luissa. Opinnoissaan menestyvät optimistit sopeutuivat nopeasti ja joustavasti 
uusiin tilanteisiin. He viihtyivät koulussa hyvin ja kokivat saavansa perheen-
sä lisäksi tovereiltaan tukea sitä tarvitessaan. Opinnoissaan menestyneitä 
opiskelijoita motivoi halu tehdä itselle tärkeitä asioita yhdessä muiden kans-
sa. Nuoren masentunutta mielialaa selitettiin tutkimuksessa optimistisen 
strategian vähäisyydellä. Nuoren hyvinvointia selitettiin tutkimuksessa hy-
vinvoinnilla lukion ensimmäisenä vuotena, sosiaalisen välttämisen strategian 
vähäisyydellä ja hyvillä suhteilla vanhempiin. Pessimistinen oman opintome-
nestyksen arviointi oli yhteydessä heikompaan opintomenestykseen ja masen-
tuneeseen mielialaan. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten vanhemmat oli-
vat koulutetumpia kuin lukiolaisten vanhemmat keskimäärin. Tähän tutki-
mukseen osallistuneet nuoret olivat jatkaneet peruskoulusta lukioon samojen 
tovereiden kanssa. Toverijoukko oli homogeeninen niin motivaatio-orientaa-
tioiden kuin psyykkisen hyvinvoinnin suhteen. Nuoret menestyivät opinnois-
saan ja heidän positiivinen kehityksensä vaikutti kumuloituvalta. 

Tässä tutkimuksessa lukioita, opinto-ohjausta, lukiolaisten hyvinvointia ja 
opinto-polkuja käsittelevä aikaisempi tutkimus on suomalaista tutkimusta. 
Kansanvälisesti opinto-ohjaukseen liittyvää arviointia ovat suorittaneet muun 
muassa OECD (Sultana 2004; Watts & Fretwell 2004). Kansainvälisen tai 
muun eurooppalaisen opinto-ohjauksen tai lukiotutkimuksen tarkempi esitte-
leminen ei ole tämän tutkimuksen yhteydessä tarkoituksenmukaista, koska 
kansainvälisesti eri maiden lukioita ja niiden ohjausjärjestelmiä on vaikea 
vertailla keskenään. Eri maissa koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät 
poikkeavat toistaan. Pohjoismaissakin lukiot ovat erilaisia. Luokattomuutta 
on kokeiltu myös eurooppalaisissa kouluissa lähinnä Saksassa, Hollannissa ja 
Englannissa. Koulutus-järjestelmien tehokkuusvaatimukset, opiskelijoiden 
opiskelumotivaation heikkous ja opintojen keskeyttämisten määrän lisäänty-
minen ovat vaikuttaneet siihen, että joustavampia koulutuskäytänteitä on 
kehitetty (Välijärvi 1996, 9–10). Yhdysvalloissa luokattomuuteen liittyvät 
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kokeilut ovat kohdistuneet lähinnä ala-asteisiin. (Apajalahti & Kartovaara 
1995, 33.) 

 
Yhteenveto 

Yksilön hyvinvointia on tutkittu lähinnä psykologisesta viitekehyksestä tar-
kastelemalla yksilön henkistä hyvinvointia, koettua hyvinvointia sekä tyyty-
väisyyttä omaan hyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa sovellettu Allardtin 
hyvinvointiteoria on tausta-ajatuksiltaan sosiologinen. Lukiolaisten hyvin-
vointia tutkitaan vuosittain eri alueilla Stakesin toimesta kouluterveyskyselyn 
avulla. Keskeisin viesti lukiolaisten hyvinvointitutkimuksissa on se, että luki-
olaisten kuormittuneisuus on eri vuosina tehtyjen mittausten mukaan lisään-
tynyt ja kuormittuneisuus johtuu lukion lisääntyneestä työmäärästä.  

Opinto-ohjaaja ja opiskelijahuolto ovat keskeisessä asemassa huolehditta-
essa opiskelijan hyvinvoinnista kouluissa. Opinto-ohjaus näyttää tutkimusten 
mukaan toimivan hyvin, sillä tutkimuksen mukaan noin puolet lukiolaisista 
on tyytyväinen opinto-ohjauksen toimivuuteen. Kolmasosa tehtyyn kyselyyn 
vastanneista kaipaa enemmän resurssia opinto-ohjaukseen. Yllättävää on 
kuitenkin se, että suuri osa lukiolaisista ei välttämättä käytä lainkaan opinto-
ohjaajan palveluita lukioaikanaan. 

Lukiotutkimukset ovat pääosin kvantitatiivisia kyselytutkimuksia. Lukio-
laisten hyvinvointia käsittelevät tutkimukset keskittyvät pääosin opiskelijoi-
den työmäärän tutkimukseen. Lukiolaisten sosiaalisia suhteita sekä kokemuk-
sia opiskelupaikan sosiaalisesta ympäristöstä on tutkittu vähemmän. Lukio-
tutkimukset voidaan jakaa lukion tehtävään ja toimintaan, opetussuunnitelmi-
en toteutumiseen, opinto-ohjaukseen ja lukion oppimisympäristöä käsittele-
viin tutkimuksiin.  

Tutkimusten mukaan lukiolaiset kokevat pääsääntöisesti opiskelupaikkan-
sa oppimisympäristön miellyttäväksi. Luokaton lukio tarjoaa erilaisia vaihto-
ehtoja mahdollisuuksia edetä opiskelussa joustavasti. Luokattomassa lukiossa 
yksilölliset valinnat ja koulun joustavat järjestelyt edellyttävät opiskelijalta 
enenevässä määrin oma-aloitteisuutta. Opiskelijat kokevat luokattomuuden ja 
eri ryhmien vaihtumisen olevan sinällään hyvä asia, mutta kiinteät opiskelu-
ryhmät voisivat lisätä opiskelijoiden viihtyvyyttä ja yhteishenkeä lukioissaan. 
Lukiolaisten hyvinvoinnissa on kuitenkin vakavia puutteita. Tytöt oirehtivat 
poikia näkyvämmin ja kertovat huonovointisuudestaan poikia enemmän. 
Niska- ja hartiasäryt lukiolaisten keskuudessa ovat lisääntyneet, samoin vä-
symys sekä huumeiden käyttäminen. Luokaton lukio näyttää tutkimusten 
mukaan soveltuvan parhaiten opiskeluissaan hyvin menestyville opiskelijoil-
le. Uutena piirteenä opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on 
nostettu opettajien hyvinvointi ja työilmapiiri. 
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Parhaiten lukiossa viihtyvät korkeimmin koulutettujen huoltajien lapset, 
samoin heidän suhteensa opettajiin ja kouluun ovat muita paremmat. Erityi-
sen koulutustehtävän saaneissa lukioissa opiskelevat nuoret ovat tutkimusten 
mukaan päämäärätietoisia ja suoritusorientoituneita, menestyjän habituksen 
sisäistäneitä nuoria, jotka uskovat koulutukseen ja suhtautuivat myönteisesti 
koulunkäyntiin ja opiskeluun. Tutkimustuloksissa korostuu opinto-ohjauksen 
ja ohjauskeskustelun merkitys lukio-opiskelun tukena ja erityisesti lukio-
opiskelun aloittamisvaiheessa. 

Viimeisimpien lukiotutkimusten mukaan nykylukio on hyvin toimiva jär-
jestelmä ja pedagogisesti hyvin tasalaatuinen. Pienissä lukioissa kurssitarjon-
ta on rajoitetumpaa, mutta esimerkiksi opetuksessa, viihtymisessä ja ystä-
vyyssuhteissa ei eroja juuri ole lukion koon, sijainnin tai opetuskielen suh-
teen. Tutkimuksissa lukiot näyttäytyvät edelleen perinteisinä opiskelu- ja 
oppimisympäristöinä, joiden toimintaa leimaavat aine-, koe- ja opettajakes-
keisyys sekä jatkuva kiire. Lukioissa on paneuduttu aiempaa enemmän kou-
lun yhteishengen rakentamiseen, viihtymiseen ja opiskelijahuoltoon. Lukion 
opinto-ohjauksen tila on kohentunut. Opiskelijoista vain pieni osa toivoo 
luokattomuudesta luopumista. 

Esitellyissä tutkimuksissa on kuvattu luokattoman lukion toimintaa ja 
opinto-ohjauksen toteutumista. Erityislukiolaisten hyvinvointia ja opinto-oh-
jausta ei ole otettu aiemmissa tutkimuksissa erilliseksi tutkimuskohteeksi. 
Tämän tutkimuksen keskiössä ovat erityislukiossa opiskelevien nuorten tyy-
tyväisyyskokemukset koetusta opetuksesta, opinto-ohjauksesta, lukion fyysi-
sestä sekä sosiaalisesta ympäristöstä. Tutkimuksessani selvitän lisäksi erityis-
lukion opiskelijoiden mahdollisuuksia vapaa-aikaan. 
 
 
2.5 Sibelius-lukio ja sen opiskelijat 
 
2.5.1 Sibelius-lukion toiminta ja tehtävät 

Sibelius-lukion toiminta perustuu lukiota koskevaan lainsäädäntöön, valta-
kunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin kaupungin päätök-
siin. Musiikkilukiotoiminta alkoi Kouluhallituksen luvalla vuonna 1978 sil-
loisessa Kruununhaan lukiossa (nykyinen Sibelius-lukio) musiikkipainottei-
sena lukiona. Vuonna 1985 valtioneuvosto antoi Sibelius-lukiolle musiikki-
lukioluvan ja Kruununhaan lukion nimi muutettiin Sibelius-lukioksi (Laine 
1996, 56). Nykyisin opetusministeriö voi myöntää lukiolle erikoislukioluvan. 
Vuonna 2009 opetusministeriö myönsi Sibelius-lukiolle erikoislukioluvan 
tanssitaiteen opetusta varten.  
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Sibelius-lukio on nykyisin musiikin ja tanssin erityislukio, jossa on myös 
yleislukiolinja. Sibelius-lukion tehtävänä on antaa opiskelijoille sellainen 
yleissivistys, joka mahdollistaa jatko-opintovalmiudet eri aloille. Koulutuk-
sen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia toimia vastuullisesti ja 
itseohjautuvasti muuttuvassa maailmassa. Opiskelijoille tarjotaan mahdolli-
suuksia kehittää omaa erikoisosaamistaan ja luovuuttaan valitsemissaan tai-
deaineissa omien kykyjensä mukaan. Opiskelijoita kannustetaan kriittiseen 
tiedonhankintaan informaatioyhteiskunnassa. Sibelius-lukio haluaa ylläpitää 
ja kehittää jatkuvaa kiinnostusta oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen. 

Sibelius-lukio noudattaa erityisen tehtävän saaneen lukion tuntijakoa (liite 
1) opetusministeriössä vahvistetun erityislukioluvan mukaisesti. Opiskelijat, 
jotka suorittavat vähintään 12 kurssia erityisen koulutustehtävän opintoja, 
ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8 §:ssä 
säädetystä pakollisten kurssien määrästä enintään kahdeksan kurssia. Opiske-
lijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen 
oppiaineen pakollisista kursseista. Erityisen koulutustehtävän mukaisten 
opintojen tulee olla muita kuin opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä 
pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja. Ylioppilaskirjoituksiin saa 
pääsääntöisesti osallistua, kun on suorittanut vähintään oppiaineen valtakun-
nalliset pakolliset kurssit. Ylioppilastutkintoasetuksessa on tarkemmat mää-
räykset tutkintoon osallistumisesta ja sen suorittamisesta. (Anon. 2005a, 12.) 

Sibelius-lukioon pyritään toisen asteen koulutuksen yhteishaussa. Yleis-
linjalle opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden kes-
kiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Rehtori päättää vuosittain, 
miten musiikki- ja tanssilinjalle pyrkivät opiskelijat valitaan. Valintakoejär-
jestelmä Sibelius-lukiossa on ollut kaksivaiheinen: puolet valintapisteistä 
kertyy peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta ja toinen 
puoli valintakokeesta.  

Sibelius-lukioon hakevan on toimitettava erillinen liitelomake lukioon, 
jossa hän kertoo hakeutumismotivaatiostaan sekä esittelee kirjallisesti harras-
tuneisuutensa erityisen koulutustehtävän mukaisella alalla. Sibelius-lukio 
järjestää pääsykokeen hakijoille, johon sisältyy haastatteluosuus sekä musii-
killista tai tanssitaiteellista osaamista kartoittava osio. Hakijamäärä on kes-
kimäärin kolminkertainen suhteessa valittavien määrään. Hakija saa kymme-
nen pistettä peruskoulun päättötodistuksesta, mikäli keskiarvo on kymmenen. 
Toiset kymmenen pistettä opiskelija voi saada pääsykoepisteytyksestä, joten 
maksimipistemäärä on 20. (Anon. 2008c, 138.) Keväällä 2009 musiikkilinjal-
le valitun alin yhteispistemäärä oli 16,40, vastaava pistemäärä tanssilinjalle 
oli 15,40. Yleislukiolinjalle hyväksytyn alin keskiarvo oli 8,80. Yleislukiolin-
jalle opiskelijat valitaan pelkän peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon 
perusteella.  
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Sibelius-lukiossa on opiskelijoita noin 520, lukumäärä vaihtelee luku-
vuoksittain tilastointiajasta riippuen. Opintojaan pidentävien määrä on vaihte-
leva, samoin opiskelijavaihdossa olevien opiskelijoiden määrä. Opiskelijoista 
naisia on enemmistö, suhdeluku tyttöjen ja poikien välillä on vuosittain noin 
70/30. Sibelius-lukiossa opiskeluaikaansa pidentävien määrä on vakiintunut 
noin 10 % opiskelijamäärästä. Mehtäläisen (2003) tutkimuksen mukaan Hel-
singin kaupungissa keskimääräinen opintojaan pidentävien määrä ikäluokasta 
on noin 23 %. 

Opiskeluaikaansa pidentäneiden opiskelijamäärää on tilastoitu Sibelius-
lukiossa vuodesta 2003 lähtien. Opiskelijamäärät ovat vaihdelleet näiden 
tilastointivuosien aikana niin, että pienimmillään opiskelijamäärä on ollut 490 
ja suurimmillaan 520. Tammikuussa 2010 opiskelijamäärä oli 490. Tuolloin 
opiskeluaikaansa pidentäväksi opiskelijaksi oli ilmoittautunut 57 opiskelijaa, 
mikä on 11 % opiskelijamäärästä. Opiskeluaikaansa pidentävistä on tyttöjä 
37 ja poikia 20. Lukuvuosien 2003–2009 aikana opiskeluaikaansa lukiossa 
pidentävien prosentuaalinen keskiarvo on ollut noin 10 % opiskelijamäärästä 
riippuen. Sibelius-lukiossa lukiosta päättötodistuksen saaneiden kurssimääri-
en keskiarvo vuosilta 2006–2009 on 79 kurssia. Päättötodistukseen oikeutta-
vien kurssien vähimmäismäärä lukiossa on 75 kurssia. 

 
2.5.2 Sosiaalinen ympäristö ja opiskelijoiden osallisuus lukion 

toiminnassa 

Tunne–tiedä–taida–tahdo 

Sibelius-lukio on kiteyttänyt toiminta-ajatuksensa neljään sanaan: tunne, tie-
dä, taida ja tahdo. Sanat pitävät sisällään ajatuksen Sibelius-lukiosta on yhtei-
sönä, jossa arvostetaan vastuullista vapautta. Sibelius-lukion toiminta perus-
tuu avoimuuteen ja aktiivisuuteen. Sibelius-lukiossa pyritään auttamaan opis-
kelijoita hahmottamaan ympäröivää maailmaa, tulkitsemaan sitä ja vaikutta-
maan siihen. Sibelius-lukiossa pyritään luovan, motivoivan ja erilaisuutta 
hyväksyvän ilmapiirin luomiseen. (Anon. 2005a, 56.) 

Sibelius-lukion toimintakulttuurissa pyritään avoimeen vuorovaikutuk-
seen yhteisössä toimivien kesken. Yhteisön jäsenet kantavat vastuuta koulun 
tavoitteiden toteutumisesta ja jokainen yhteisön jäsen rakentaa omalta osal-
taan Sibelius-lukion perustehtävän mukaista oppimisympäristöä sekä luo 
syrjäytymistä ehkäisevää toimintaympäristöä. Sibelius-lukion toimintakult-
tuuriin sisältyy vastuullisen vapauden periaate: opetussuunnitelman ja yhteis-
ten toimintakäytäntöjen noudattamisessa mahdollistetaan kaikille vapaus ja 
vastuu toteuttaa tehtäväänsä kouluyhteisössä oman persoonansa ja taitojensa 
avulla. Opiskelijalla on vastuu opiskelustaan ja opettajalla opettamisestaan. 
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Sibelius-lukion toimintakulttuurin tavoitteena on rakentaa integraatiota valta-
kunnallisen tuntijaon mukaisten oppiaineiden ja erityisen tehtävän mukaisten 
oppiaineiden välille ja ympäröivään yhteiskuntaan. Oppilaskunnalla on kes-
keinen osa luotaessa myönteistä opiskeluympäristöä. Tämän vuoksi Sibelius-
lukiossa arvostetaan oppilaskunnan toimintaa ja sen toiminnalle luodaan 
edellytyksiä. Kaikki opiskelijat ovat mukana rakentamassa yhteisöllisyyteen 
ja vastuullisuuteen kannustavaa ympäristöä. Opinto-ohjaus, ryhmänohjaus, 
tutor-toiminta, opiskelijahuoltoryhmä ja oppilaskunnan hallituksen toiminta 
edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja vuorovaikutusta muun henkilöstön 
kanssa. 

Opiskelijat osallistuvat koulun hallintoon johtokunnan jäseninä. Opiskeli-
joita kuullaan opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyvissä asioissa, esimer-
kiksi yksittäisten kurssien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 
Sibelius-lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijoita suoriutu-
maan opinnoistaan oman opiskelusuunnitelmansa mukaan, ohjata heitä teke-
mään suunnitelmallisia valintoja sekä seurata opintojen etenemistä, opiskeli-
joiden hyvinvointia ja tukea opiskelijoita opintojen eri vaiheissa. Opetustar-
jonta Sibelius-lukiossa on suunniteltu niin, että lukio-opinnot on mahdollista 
suorittaa keskimäärin kolmessa lukuvuodessa. Kurssitarjotin pyrkii mahdol-
listamaan yksilöllisten opintosuunnitelmien tekemisen. Ainevalintojen teke-
miseen sisältyy henkilökohtainen vastuu tehdyistä ratkaisuista. Opiskelijoi-
den opintosuunnitelmien toteutumista seuraa opinto-ohjaaja yhteistyössä 
rehtorin, ryhmänohjaajien, aineenopettajien, koulusihteerin sekä opiskelijan 
huoltajien kanssa. Keskeistä on, että opinto-ohjauksen toteuttamiseen osallis-
tuu koko opettajakunta. Lisäksi opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opis-
kelijoita valintoihin, jotka tarjoavat hänelle mahdollisimman monipuoliset 
jatko-opintomahdollisuudet. Opiskelijahuoltotyön tavoitteena on seurata 
opiskelijoiden opintojen etenemistä ja heidän hyvinvointiaan. Opinto-ohjauk-
selliseen opiskelijahuoltotyöhön osallistuu koko henkilöstö, ja sen tavoitteena 
on, että opiskelija tiedostaa omat voimavaransa ja mahdollisuutensa niin, että 
hän voi suoriutua opinnoistaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Anon. 2005a, 
8–10, 19–20.) 

Sibelius-lukion toiminta-ajatus edellyttää kaikkien Sibelius-lukiossa toi-
mivien huolehtivan omalta osaltaan yhteisön jäsenten hyvinvoinnista (liite 
10). Sibelius-lukiossa pyritään sosiaaliseen vahvistamiseen opiskelu- ja työ-
ympäristössä. Aineenopettajien tehtävänä on opetuksen lisäksi seurata oppi-
tunneillaan opiskelijoiden läsnäoloa ja hyvinvointia. Aineenopettajan tärkeä 
tehtävä oppitunnilla on myös hyvän ja turvallisen oppimisilmapiirin luomi-
nen. Hän pyrkii huomioimaan erilaiset oppijat. Aineenopettajat keskustelevat 
mahdollisista opiskeluun liittyvistä ongelmista opiskelijan kanssa ja ohjaavat 
häntä tarvittaessa eteenpäin yhteistyössä opiskelijan itsensä, hänen huoltaji-
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ensa ja opiskelijahuoltoryhmän kanssa. Aineenopettaja ilmoittaa ryhmänoh-
jaajalle, opinto-ohjaajalle tai opiskelijahuollon edustajalle esimerkiksi opiske-
lijan poikkeuksellisen runsaista poissaoloista tai muusta opettajaa opiskelijan 
käyttäytymisessä askarruttavasta asiasta. Erilaisista toimintatavoista sovitaan 
tilannekohtaisesti aineenopettajan, ryhmänohjaajan, rehtorin, opinto-ohjaajan, 
opiskelijahuollon ja opiskelijan itsensä kanssa.  

Ryhmänohjaajat seuraavat oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen ete-
nemistä kokonaisvaltaisemmin ja tekevät yhteistyötä ryhmänsä opiskelijoiden 
huoltajien kanssa. Ryhmänohjaajat ovat keskeisessä asemassa opiskelijahuol-
toryhmässä käsiteltäessä hänen ryhmänsä opiskelijoiden asioita. Ryhmänoh-
jauksessa huomiota kiinnitetään ryhmäytymiseen heti opiskelujen alkaessa ja 
sitä ylläpidetään opintojen edetessä. Sibelius-lukioon hakeudutaan opiskele-
maan ympäri Suomen. Ryhmänohjauksella, tutortoiminnalla ja opinto-
ohjauksella on tärkeä tehtävä näiden opiskelijoiden perehdyttämisessä uuteen 
opiskelu- ja asuinympäristöön. Opiskelupaikkakunnalle muuttaneiden opiske-
lijoiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin pyritään kiinnit-
tämään erityistä huomiota. 

 
2.5.3 Opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto opiskelun tukena 

Opinto-ohjaaja koordinoi opinto-ohjausta ja sen toteutumista Sibelius-lukios-
sa. Opinto-ohjausta tehdään yhteistyössä ryhmänohjaajien ja aineenopettajien 
kanssa. Tavoitteena Sibelius-lukiossa on, että jokainen opetushenkilökuntaan 
kuuluva sisällyttää toimenkuvaansa kuuluvana työtehtävänä opinto-ohjauk-
sen. Käytännön työmuodot ohjauksessa ovat ryhmänohjaus sekä henkilökoh-
tainen ohjaus. Pääosa opinto-ohjauksesta toteutuu henkilökohtaisena ja pien-
ryhmäohjauksena. Lisäksi huolehditaan siitä, että opiskelijat oppivat käyttä-
mään keskeisiä tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- 
ja tietopalveluita. 

Ryhmänohjauksessa opinto-ohjaaja sekä ryhmänohjaajat perehdyttävät 
opiskelijoita lukion opiskelukäytänteisiin ja käsittelevät ajankohtaisia opiske-
luun ja jatko-opintoihin liittyviä asioita. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat 
auttavat opiskelijoita laatimaan henkilökohtaisen opiskelu- ja ylioppilastut-
kintosuunnitelman ja seuraavat näiden toteutumista. Sibelius-lukiossa anne-
taan myös erityistä taideaineiden opinto-ohjausta. (Anon. 2005a, 19–20.) 

Lukiolain 29 a §:n mukaan opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimi-
sen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa luki-
oissa. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että opiskelijalle anne-
taan tietoa hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
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palveluista, ja että häntä tarvittaessa autetaan hakeutumaan näihin palvelui-
hin. 

Sibelius-lukion opiskelijahuoltoryhmä on moniammatillinen. Opiskelija-
huoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi opinto-ohjauksen, terveydenhuollon, 
psykologipalveluiden erityisen tuen ja aineenopetuksen edustajat. Opiskelija-
huoltoryhmä käsittelee opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Opiskeli-
jahuoltoryhmä osaltaan toteuttaa, koordinoi ja kehittää opiskelijahuoltotyötä 
yhteistyössä eri tahojen kanssa koulussa ja koulun ulkopuolella. Ryhmän 
toiminnasta vastaa rehtori. Opiskelijahuoltoryhmän toiminnasta tiedotetaan 
lukion sisällä: vanhempainilloissa, vanhempaintoimikunnassa, ryhmänohja-
uksessa sekä opettajien kokouksissa. (Anon. 2004, 19–23.) 

Sibelius-lukiossa annetaan erityistä tukea niille opiskelijoille, jotka ovat 
tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat 
heikentyneet sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Erityisen tuen piiriin 
kuuluvat myös opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea psyykkisistä, sosiaalisista 
tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä tai joilla on oppimisvaikeuksia. Ta-
voitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on mahdollisuus 
suorittaa lukio-opintonsa. Opiskelija voi saada erityisopetusta, opiskelijahuol-
lon palveluita tai hänet ohjataan tarvittaessa käyttämään koulun ulkopuolisia 
hoitopalveluita. Sibelius-lukiossa opiskelussa ilmeneviin vaikeuksiin pyritään 
puuttumaan välittömästi. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus- ja 
koetilanteet järjestetään siten, että hänen yksilölliset tarpeensa voidaan ottaa 
huomioon eri oppiaineiden opetuksessa. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskeli-
jalle laaditaan kirjallinen suunnitelma, jossa todetaan, miten hänen yksilölli-
set tukitoimensa koulussa järjestetään. Suunnitelmaa toteuttavat kaikki opis-
kelijaa opettavat opettajat sen mukaan, miten kunkin opiskelijan tarpeiden 
perusteella sovitaan. Erityisiä opetusjärjestelyjä voivat olla myös lahjakkaille 
järjestetyt kurssit sekä hyväksilukemisen käyttäminen (Anon. 2008b, 4–5). 

Terveydenhoitaja, psykologi ja erityisopettaja eivät työskentele yksin-
omaan Sibelius-lukiossa vaan ovat koulujen yhteisiä työntekijöitä. Tervey-
denhoitaja ja psykologi palvelevat opiskelijoita vastaanottoaikoinaan. Sibeli-
us-lukiossa työskentelee laaja-alainen erityisopettaja. Erityisopetusta anne-
taan kurssimuotoisena sekä yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Sibelius-lukios-
sa järjestetään erityisopettajan toimesta kursseja, jotka kehittävät opiskelijoi-
den opiskeluvalmiuksia. Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijan 
ohjaukseen ja arviointiin silloin, kun on kyse oppimisvaikeuksiin liittyvistä 
asioista ja toimii yhteistyössä opiskelijaa opettavien aineenopettajien kanssa.  

Sibelius-lukion erityisopetuksen kurssit ovat soveltavia kursseja. Lukion 
erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan 
oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen 
oppijana. Erityisopetus tukee myös opiskelijaa, jolla on kielellisiä erityisvai-
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keuksia tai muita oppimisvaikeuksia. Opiskelijan tukeminen toteutetaan Sibe-
lius-lukiossa moniammatillisena yhteistyönä, johon opiskelija itse ja tarvitta-
essa hänen vanhempansa osallistuvat. Ylioppilastutkintolautakunnalta ano-
taan erikseen oikeus erityisjärjestelyihin ylioppilaskokeita varten. 

 
2.5.4 Sibelius-lukion opiskelijoiden hyvinvointi aiemman tutkimuksen 

valossa 

Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus Stakes on kerännyt vuosittain kou-
lulaisten ja opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia koskevia tietoja kyselyn 
avulla. Kouluterveyskysely tehdään samoissa kunnissa joka toinen vuosi huh-
tikuun kolmen viimeisen viikon aikana. Parillisina vuosina kyselyyn osallis-
tuvat Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänin kunnat. Parittomina vuosina 
kysely suoritetaan Länsi-Suomen, Oulun läänin sekä Ahvenanmaan kunnissa. 
Opettajan ohjaama luokkakysely tehdään peruskoulujen 8. ja 9. luokilla sekä 
lukioiden 1. ja 2. luokilla. Vuodesta 2008 alkaen kysely on suoritettu lisäksi 
ammatillisten oppilaitosten 1.ja 2. vuosiluokilla. Tässä tutkimuksessa rapor-
toin lukion 1. ja 2. vuosiluokkien opiskelijoilta saatuja tutkimustuloksia.  

Ensimmäinen kouluterveyskysely suoritettiin vuonna 1995. Kouluter-
veyskysely on tehty pääkaupunkiseudulla parillisina vuosina vuodesta 2000 
alkaen. Kysely sisältää opiskelijan perheeseen, opiskeluun, terveystottumuk-
siin, harrastuksiin ja ystäviin liittyviä kysymyksiä. Kyselyn osiot ovat elinolot 
(perherakenne, vanhemmat, ystävät, käyttövarat), kouluolot (koulun fyysiset 
tilat, koulutapaturmat, työilmapiiri, vaikeudet opiskelussa), terveys (tervey-
dentila, oireet, masennus, koulu-uupumus), terveystottumukset (ateriointi, lii-
kunta, tupakointi, päihteet, huumeet) sekä terveysosaaminen ja oppilashuolto 
(terveystieto oppiaineena, tiedot terveydestä, oppilashuollon palvelut). Tut-
kimusaineisto käsitellään kvantitatiivisesti. Käytän Stakesin Kouluterveys-
kyselyn kvantitatiivista tutkimusaineistoa omassa tutkimuksessani vertailuai-
neistona. Stakesin Kouluterveyskyselyaineistosta ei ole erotettavissa omaksi 
tarkastelunkohteekseen erityislukion opiskelijoita. Kyselyn tiedot ovat lukio-
kohtaisia. Kaikki erityislukion opiskelijat eivät suorita lukio-opintojaan eri-
tyisen koulutustehtävän mukaisesti vaan suorittavat lukiotutkintonsa valta-
kunnallisen yleislukion opetussuunnitelman mukaisesti. Stakesin kouluter-
veyskyselyssä ei ole kysytty, minkälaisen opetussuunnitelman mukaisesti 
kyselylomakkeeseen vastaava lukio-opintojaan suorittaa. Nämä yleislukio-
laiset kuuluvat Stakesin tutkimusaineistossa erityislukiolaisten ryhmään. 
Samalla tavoin heidät on ryhmitelty tässäkin tutkimuksessa. Sibelius-lukioon 
otetaan vuosittain yleislukiolinjalle noin 35 opiskelijaa. Stakesin tutkimusai-
neistossa tämänkaltaiset yleislukiolaiset käyttäytyvät erityislukiolaisten ta-
voin vastauksissaan. 
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Tutkimuskäytössä ovat tiedot sibeliuslukiolaisten hyvinvoinnista vuosilta 
2000–2008. Tähän tutkimukseen olen koonnut Stakesin kyselyaineiston tu-
loksista tutkimusongelmieni kannalta merkittävät osiot tutkittaessani ja esitel-
lessäni opiskelijoiden hyvinvointia Sibelius-lukiossa. Tässä tutkimuksessa 
esiteltävät tutkimustiedot kertovat kouluoloista, opiskelijoiden terveydestä ja 
terveystottumuksista. Stakesin keräämiä tutkimustietoja sibeliuslukiolaisten 
hyvinvoinnista esittelen tutkimukseni kuvioissa 2–4. Kuvioissa esittelemäni
luvut ovat prosenttilukuja.

Ensimmäiseksi tarkastelen Kouluolot-tutkimusosion tuloksia. Samalla 
vertailen Sibelius-lukion opiskelijoiden hyvinvointia koskevia tutkimustulok-
sia Helsingin kaupungin muiden lukioiden sekä pääkaupunkiseudun lukio-
opiskelijoiden hyvinvointia koskeviin tutkimustuloksiin.

 
* prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa ilmoitettujen prosent-

tiosuuksien kanssa 
 
Kuvio 2. Sibeliuslukiolaisten kouluolot 
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Kuvioissa 2–4 esittelen sibeliuslukiolaisten kouluoloja sekä terveyttä ja ter-
veystottumuksia. Kouluolot-, terveys- ja terveystottumukset-kuvioiden nimet 
ja asiasisällöt ovat Stakesin (2008a) nimeämiä. Stakes on kerännyt tutkimus-
aineistoa parillisina vuosina Sibelius-lukiosta aikavälillä 2000–2008. Kyseis-
ten mittausvuosien tulokset näkyvät kuviossa eri tavoin väritettyinä pylväinä. 
Alin pylväs kuvaa Helsingin lukioiden tilannetta. Helsingin pylvään kohdalla 
on prosenttiluku, johon vertaan Sibelius-lukion tuloksia. 

Keväällä 2008 tehdystä Stakesin kyselystä huomataan (kuvio 2), että ajan-
jaksolla 2006–2008 Sibelius-lukion opiskelijoiden tyytymättömyys koulun 
fyysisiin työoloihin on lisääntynyt, mutta Sibelius-lukion opiskelijat ovat 
tyytyväisempiä koulunsa fyysisiin työoloihin kuin muut vertailuryhmän hel-
sinkiläislukiolaiset. Työilmapiirin ongelmien määrä on kyselyn mukaan jon-
kin verran lisääntynyt. Työilmapiiriongelmien määrä on kuitenkin ollut vä-
häisempi kuin muissa Helsingin lukioissa. Sibelius-lukiossa opiskelijan kuul-
luksi tulemisen kokemus lukiossa on kohentunut edellisestä tutkimuskerrasta 
ja tilanne on parempi muihin Helsingin lukioihin verrattuna. Viidesosa Sibe-
lius-lukion opiskelijoista kokee, että ei tule riittävästi kuulluksi opiskelupai-
kassaan. Kokemus koulutyöhön liittyvästä suuresta työmäärästä on vähenty-
nyt Sibelius-lukiossa, mutta koettu opiskeluun liittyvä työmäärä edelleen 
hiukan suurempi muihin Helsingin lukioihin verrattuna. Opiskeluun liittyviä 
vaikeuksia on sibeliuslukiolaisilla enemmän kuin muilla Helsingin lukioiden 
opiskelijoilla keskimäärin, joskin opiskeluun liittyvät vaikeudet ovat vähen-
tyneet vuoden 2006 tutkimuskerrasta. Sibelius-lukion opiskelijoilla on kui-
tenkin jonkin verran vähemmän avun puutetta opiskelussaan kuin muissa 
Helsingin lukioissa ja avun puute on vähentynyt edelliseen tutkimuskertaan 
verrattuna. Sibelius-lukiossa luvattomat poissaolot opiskelijoiden keskuudes-
sa ovat lisääntyneet kahden viimeisen lukuvuoden aikana, silti luvattomien 
poissaolojen määrä on Sibelius-lukion opiskelijoiden keskuudessa muita 
Helsingin lukiolaisia vähäisempää. Yleisenä suuntauksena voidaan todeta lu-
vattomien poissaolojen määrän lisääntyneen kaikissa Suomen lukioissa.  

Lukiolaisten terveyttä kuvaava osio (kuvio 3) kertoo Sibelius-lukion opis-
kelijoiden kokemuksen omasta terveydentilastaan pysyneen vakioisena edel-
liseen tutkimusajankohtaan verrattuna. Sibeliuslukiolaisten kokemus omasta 
terveydentilastaan on kuitenkin parempi kuin muiden Helsingin lukiolaisten 
kokemus omasta terveydentilastaan. Lääkärin toteamien pitkäaikaissairauksi-
en määrä on hiukan vähentynyt Sibelius-lukiossa kevään 2006 tutkimusker-
rasta. Opiskelijoiden pitkäaikaissairauksien määrä on sama muissakin Hel-
singin lukioissa. Sibelius-lukion opiskelijoilla on vähemmän ylipainoa kuin 
muilla Helsingin lukiolaisilla ja ylipainon määrä on vähäisempi verrattuna 
muiden Helsingin lukioiden opiskelijoihin. Päivittäisten oireiden määrä on 
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vähentynyt sibeliuslukiolaisilla, kuitenkin sibeliuslukiolaiset oirehtivat muita 
Helsingin lukio-opiskelijoita enemmän. Päivittäisestä väsymyksestä oirehti 
Stakesin kouluterveyskyselyn mukaan keväällä 2008 viidesosa vastanneista 
ja väsymyksen kokeminen on lisääntynyt edellisestä tutkimuskerrasta. Niska-
ja hartiasärkyjen määrä on hieman lisääntynyt. Sibelius-lukion opiskelijoista 
puolet kärsii niska- ja hartiasäryistä, muissa Helsingin lukiossa niska- ja har-
tiasäryistä oirehtii kolmannes. Päänsäryn määrä on vähentynyt Sibelius-
lukiossa, mutta päänsärystä oirehtivia opiskelijoita on Sibelius-lukiossa muita 
Helsingin lukio-opiskelijoita enemmän. Muissa Helsingin lukioissa on opis-
kelijoiden keskuudessa hiukan enemmän keskivaikeaa tai vaikeaa masennus-
ta. Koulu-uupumuksen määrä on vähentynyt Sibelius-lukion opiskelijoilla 
vuodesta 2006, mutta heillä on edelleen koulu-uupumusta enemmän kuin 
muissa Helsingin lukioissa keskimäärin. 

* prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa ilmoitettujen prosent-
tiosuuksien kanssa 

 
Kuvio 3. Sibeliuslukiolaisten terveys 
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Tarkastelen seuraavaksi lukiolaisten terveystottumuksia-koskevan tutkimus-
osion tuloksia Kouluterveyskyselyn (2008a) tutkimuksen mukaan. Kuviosta 4
on nähtävissä, että Sibelius-lukion opiskelijoiden ateriointiin liittyvät ongel-
mat ovat hieman vähentyneet verrattuna edelliseen tutkimuskertaan, silti 
Sibelius-lukiossa opiskelijat jättävät kouluruoalla aterianosia syömättä use-
ammin kuin muut Helsingin lukiolaiset. Sibelius-lukion opiskelijat syövät 
epäterveellisiä välipaloja vähemmän kuin muut Helsingin lukiolaiset

 
* prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa ilmoitettujen prosent-

tiosuuksien kanssa 
 
Kuvio 4. Sibeliuslukiolaisten terveystottumukset 
 
Sibeliuslukiolaiset harrastavat merkittävästi vähemmän liikuntaa kuin Hel-
singin kaupungin lukiolaiset keskimäärin. Liikunnan harrastaminen näyttää 
vähentyneen edelliseen tutkimuskertaan verrattuna, mutta prosenttiosuudet 
eivät ole tämän muuttujan kohdalla Stakesin mukaan vertailukelpoisia aiem-
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pien vuosien ilmoitettujen prosenttiosuuksien kanssa, sillä vuonna 2006 kerä-
tyt tiedot ovat joidenkin lukioiden osalta puutteelliset. Nukkumaan Sibelius-
lukiolaiset menevät muita Helsingin lukiolaisia hiukan aikaisemmin, silti 
nukkumaan menemisen ajankohta on myöhentynyt edellisestä tutkimusker-
rasta. Yleinen suuntaus on, että lukiolaiset nukkuvat liian vähän ja ovat väsy-
neitä. Tupakointi on vähentynyt sibeliuslukiolaisten keskuudessa ja he tupa-
koivat vähemmän kuin keskimäärin muut Helsingin lukiolaiset. Alkoholin 
käyttö on lisääntynyt edelliseen mittauskertaan nähden Sibelius-lukiossa, 
mutta tosi humalaan itsensä juovien lukiolaisten määrä Sibelius-lukiossa on 
hiukan vähäisempi kuin muissa Helsingin lukioissa. Laittomien huumeiden 
kokeilu on lisääntynyt sibeliuslukiolaisten keskuudessa verrattuna vuoden 
2006 kyselyyn. Laittomien huumeiden kokeilut opiskelijoiden keskuudessa 
ovat yleisempiä sibeliuslukiolaisilla kuin keskimäärin Helsingin lukiolaisilla. 

Avun puute muissa kuin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa on vähäisem-
pää Sibelius-lukion opiskelijoiden keskuudessa kuin muissa Helsingin luki-
oissa. Avun puute on vähentynyt tuntuvasti vuoden 2006 kyselyyn verrattuna 
Sibelius-lukiossa. Terveydenhoitajan vastaanotolle pääseminen on helpom-
paa Sibelius-lukiossa kuin muissa Helsingin lukioissa keskimäärin, mutta 
opiskelijoiden kokemuksen mukaan koululääkärin vastaanotolle pääseminen 
on muita Helsingin lukioita vaikeampaa. 

Yhteenvetona voidaan todeta niin Sibelius-lukion opiskelijoiden kuin 
muiden Helsingin kaupungin lukiolaisten osalta, että opiskeluun liittyvä työ-
määrä sekä päivittäisten oireiden määrä on lisääntynyt. Tämä näkyy tutki-
musaineistossa opiskelijoiden niska- ja hartiasäryn lisääntymisenä sekä vä-
symyksenä. Kuulluksi tulemisen määrä on lisääntynyt Helsingin lukioissa. 
Sibelius-lukion opiskelijat poikkesivat tässä muista Helsingin lukioista muita 
vertailuryhmän lukiolaisia suuremmalla tyytyväisyydellään. Terveystottu-
musten huonontuminen niin Sibelius-lukiossa kuin muissakin Helsingin luki-
ossa näkyy heikentyneinä ruokailutottumuksina, liikunnan vähentymisenä, 
väsymyksen lisääntymisenä sekä päihde- ja huumekokeilujen yleistymisenä. 
Myönteisenä suuntauksena voidaan nähdä avun saamisen opiskeluun ja mui-
hin asioihin liittyen jonkin verran helpommaksi kuin vuonna 2006. Opiskeli-
joiden kokemus kuulluksi tulemisesta lukioissaan on parantunut. 

Sibeliuslukiolaisilla viikoittainen niska ja hartiasärky sekä päänsärky ovat 
lisääntyneet, kun taas masentuneisuus ja koulu-uupumus ovat vähentyneet 
vuoteen 2006 verrattuna. Silti lukemat ovat muita Helsingin lukiolaisia kor-
keammat. Sibelius-lukiossa syömiseen liittyvät häiriöt ovat lisääntyneet opis-
kelijoiden keskuudessa ajanjaksolla 2006–2008, mikä näkyy aterianosien 
poisjättämisenä. Sibelius-lukion opiskelijat harrastavat vähemmän liikuntaa, 
menevät myöhemmin nukkumaan, mutta tupakoivat vähemmän kuin vuonna 
2006. Laittomien huumeiden käytön kokeilut ovat lisääntyneet vuodesta 2006 
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muita Helsingin lukioita enemmän. Sibelius-lukion opiskelijoiden tyytyväi-
syys yleiseen avun saamiseen muissakin kuin opiskeluun liittyvissä asioissa 
on lisääntynyt vuodesta 2006. 

 
Yhteenveto 

Sibelius-lukio on kiteyttänyt toiminta-ajatuksensa neljään sanaan: tunne, tie-
dä, taida ja tahdo. Sanat pitävät sisällään ajatuksen Sibelius-lukiosta on yhtei-
sönä, jossa arvostetaan vastuullista vapautta. Sibelius-lukion toiminta perus-
tuu avoimuuteen ja aktiivisuuteen. Sibelius-lukiossa pyritään luovan, moti-
voivan ja erilaisuutta hyväksyvän ilmapiirin luomiseen. Työilmapiiriongel-
mat näyttäytyvät määrältään vertailulukioita suuremmilta. Sibelius-lukion 
toimintakulttuurissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen yhteisössä toimi-
vien kesken. Lukion kasvatuksellisuutta merkitystä painottava linjaus on osa 
yhteisön kiinnipitävää ympäristöä. Kasvatuksellisen otteen tarkoitus on, että 
kukaan ei jäisi tahtomattaan yhteisön ulkopuolelle.  

Opinto-ohjauksen tavoitteena Sibelius-lukiossa on kiinnipitävän ympäris-
tön luomisen mallin kehittäminen siten, että jokainen opetushenkilökuntaan 
kuuluva sisällyttää toimenkuvaansa kuuluvana työtehtävänä opinto-ohjauk-
sellisen elementin. Opinto-ohjaus on osa opiskelijahuoltoa, jonka tehtävänä 
on edistää hyvää oppimista ja hyvinvointia. Opiskelijahuoltoryhmä osaltaan 
toteuttaa, koordinoi ja kehittää opiskelijahuoltotyötä.  

Sibelius-lukio ei ole onnistunut kaikissa opetussuunnitelmansa mukaisissa 
tavoitteissaan. Keväällä 2008 suoritetetun kouluterveyskyselyn mukaan sibe-
liuslukiolaiset olivat muita helsinkiläislukiolaisia uupuneempia ja huonovoin-
tisempia. Opiskelijoiden terveystottumusten heikentyminen näkyy Stakesin 
tekemän kyselyn mukaan eri tavoin. Sibelius-lukion opiskelijat jättävät syö-
mättä aterianosia muita kyselyyn osallistuneita lukiolaisia useammin ja he 
harrastavat liikuntaa muita vertailulukiolaisia vähemmän. Laittomien huu-
meiden kokeileminen on yleisempää Sibelius-lukion opiskelijoiden keskuu-
dessa kuin vertailukohteena olleissa lukiossa. Sibeliuslukiolaisten kokemus 
omasta terveydestään on parempi kuin keskimäärin Helsingin ja pääkaupun-
kiseudun lukiolaisten terveys. Sibeliuslukiolaisten ylipaino on vähäisempää 
verrattuna muihin tutkimukseen osallistuneisiin lukio-opiskelijoihin. Lisään-
tyneestä opiskelijoiden huonovointisuudesta Sibelius-lukiossa kertovat li-
sääntynyt päivittäisten oireitten määrä, väsymys, niska- ja hartiasäryt, pään-
särky ja koulu-uupumus. Nämä ovat muita lukiolaisia yleisimpiä vaivoja 
Sibelius-lukion opiskelijoiden keskuudessa. Sibelius-lukion opiskelijoilla on 
muita vertailulukiolaisia vähemmän keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta. 
Sibelius-lukiossa on vähemmän työilmapiiriongelmia kuin muissa kyselyyn 
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osallistuneissa lukiossa. Sibeliuslukiolaiset tupakoivat vähemmän kuin muut 
Helsingin kaupungin lukiolaiset ja ovat muita Helsingin lukiolaisia harvem-
min humalassa.  

Tässä tutkimuksessa pyrin tulkitsemaan opiskelijoiden hyvinvointikuva-
usten avulla, miten Sibelius-lukio on opetussuunnitelmaansa asettamiensa 
tavoitteiden toteutumisessa onnistunut. Sibelius-lukion opetussuunnitelman 
tavoitteena on myönteisen opiskelukulttuurin luominen ja ylläpitäminen si-
ten, että kouluyhteisön jäsenet kokisivat olevansa osa yhteisöä ja tulisivat 
kuulluiksi opiskeluunsa liittyvissä asioissa.  
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3 Tutkimuksen toteutus 

 
3.1 Tutkimuksen tehtävät ja tutkimusongelmat 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaiseksi Sibelius-lukion opiskeli-
jat kokevat oman hyvinvointinsa, ja tutkia, miten opiskelijat suhtautuvat lu-
kio-opiskelunsa eri vaiheisiin ja miten opinto-ohjaus ja opetus voisivat tukea 
heidän hyvinvointiaan. Tässä tapaustutkimuksessa erityisen koulutustehtävän 
saaneen lukion opiskelijoilla on puheenvuoro kertoessaan lukiovalinnoistaan, 
hyvinvoinnistaan ja opiskelutyytyväisyydestään. Tutkimukseni tehtävänä on 
osallistua nuorten hyvinvointiin ja koulutusvalintoihin liittyvään keskuste-
luun erityisesti lukiokontekstissa.  

Tutkimuksin (Anon. 2003a; Anon. 2008a) on osoitettu lukiolaisnuorten 
uupumuksen ja huonovointisuuden olevan kasvusuunnassa. Selvittämättä on 
jäänyt, mistä nuorten huonovointisuus johtuu. Tämän tutkimuksen eräänä 
tehtävänä on etsiä tekijöitä, jotka ovat tapaustutkimuksen kohteena olevan 
erityislukion opiskelijoiden hyvinvoinnin taustalla. Tutkimukseni tarkastelun 
kohteena on lukio-opiskeluun liittyvien valintojen, opiskelijan käytössä ole-
vien erilaisten resurssien määrän ja opiskelijan hyvinvoinnin yhteys. 

Tutkimukseni tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ja selittämään opiskeli-
joiden erilaisia opintopolkuja tapaustutkimuksen kohteena olevassa erityislu-
kiossa. Saamieni tutkimustulosten avulla pohdin, minkälaisia haasteita eri-
tyislukion opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja opiskelutyytyväisyydessä on ja 
minkälaisia haasteita opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät asettavat 
opinto-ohjaukselle.  

Aiemmissa luokioita ja opinto-ohjausta käsittelevissä tutkimuksissa on 
jäänyt selvittämättä erillisenä tutkimuskohteena erityislukiolaisten hyvinvoin-
ti ja opinto-ohjauksen mahdollisuudet opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiske-
lutyytyväisyyden tukemisessa. Tutkimukseni pyrkii tuomaan esille sellaisia 
opiskeluun liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijan hyvinvointiin ja 
opiskelun etenemiseen erityislukiossa. Stakes (THL) on kerännyt tutkimustie-
toa myös sibeliuslukiolaisten hyvinvoinnista kouluterveyskyselyjen avulla. 
Omassa tutkimuksessani käytän vuoden 2008 kouluterveyskyselyn (Anon. 
2008a) tutkimustuloksia taustatietona ja vertailuaineistona. Vertailuaineiston 
tarkoituksena on tuoda esille eri tavoin kerättyä tutkimustietoa sibeliuslukio-
laisten hyvinvoinnista. Esittelemäni vertailuaineiston tehtävänä on tuottaa 
tietoa omien tutkimustulosteni luotettavuustarkastelua varten. 

Tutkimustehtäviini haen vastauksia avoimen kyselyn, haastattelujen ja ti-
lastotietojen avulla. Aiheen tutkimisen tarpeellisuus kytkeytyy laajemminkin 
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nuorten opiskeluun ja heidän opiskelunsa ohjaamiseen. Nuorten uupumus ja 
huonovointisuus on tullut aiempaa näkyvämmäksi koulumaailmassa. Opiske-
luun liittyvien valintojen määrä, erityisesti lukiossa, on kasvanut. Julkinen 
puhe nuorten tavoitteellisen suhtautumisen merkityksestä tulevaisuuteen ja 
erinomaisuudesta ovat lisääntyneet. Samaan aikaan tulevaisuuden ennustami-
nen ja siihen liittyvä epävarmuus ovat tulleet entistä varhemmin nuorten 
tietoisuuteen.  

Tässä tutkimuksessa en vertaile tyttöjen ja poikien välisiä hyvinvoinnin 
eroja. Olen esitellyt näitä eroja Stakesin kouluterveyskyselyn yhteydessä. 
Sibelius-lukion opiskelijoista on noin 70 % tyttöjä. Haastattelututkimukses-
sani on mukana 7 poikaa ja 12 tyttöä. Oma tutkimusaineistoni pyrkii kuvaa-
maan sibeliuslukiolaisten hyvinvointia pääosin laadullisesti enkä tutkimukse-
ni ongelmanasettelussa pyri vertailemaan tai selittämään hyvinvoinnin eroja 
tai opiskelutyytyväisyyttä eri sukupuolten välillä. En myöskään kyselytutki-
musvaiheessa kysynyt, millä linjalla kyselyyn vastannut opiskelija lukiossa 
opiskelee. Tätä ei ole kysytty Stakesin kvantitatiivisessa kouluterveyskyse-
lyssäkään. 

Tutkimuksessani haen vastauksia kahteen päätutkimusongelmaan ja niihin 
liittyviin tutkimuskysymyksiin. Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

 
1. Minkälaisia ovat opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelua tukevat ja 

heikentävät tekijät Sibelius-lukiossa? 
 
Tutkimuksessani kysyn lukio-opiskelijoiden kokemuksia omasta hyvinvoin-
nistaan ja opiskelutyytyväisyydestään kysely- ja haastattelumenetelmän avul-
la. Opiskelijoiden hyvinvointia tutkittaessa olen tässä tutkimuksessa tarkas-
tellut opiskelijoiden tyytyväisyyttä opetukseen ja opinto-ohjaukseen (~ ha-
ving), sosiaalisiin suhteisiin (~ loving) sekä heidän omaan ajankäyttöönsä eli 
mahdollisuuksiinsa vapaa-aikaan (~ being). Tutkimuksessani en ole selvittä-
nyt opiskelijoiden tyytyväisyyttä oppimisympäristönsä sellaisiin fyysisiin 
tekijöihin (having) kuten opetustilat, huoneilma, pulpetit ja opetusvälineet. 
Tutkimukseni kohdentuu pääasiallisesti opiskelijoiden psyykkisen hyvin-
voinnin tutkimiseen. Fyysisillä, aineellisilla, resursseilla tässä tutkimuksessa 
tarkoitan lukion tarjoamaa opetusta ja ohjausta. Tarkemman opiskelijoiden 
terveydentilan tutkimisen olen rajannut kasvatustieteen alaan kuuluvan tut-
kimukseni ulkopuolelle. Tutkimuksessani opiskelijoiden terveydentilaan liitt-
yvät hyvinvoinnin kuvaukset kuuluvat having-ulottuvuuteen enkä käsittele 
niitä Konun (2002) tavoin erillisinä health-ulottuvuuksina. 

Ensimmäisen tutkimusongelmani avulla etsin tekijöitä, jotka tutkimusai-
neiston mukaan edistävät tai hidastavat nuorten opiskelua erityislukiossa. 
Allardtin (1976; 1998) hyvinvointiteoriassa yksilön hyvinvointi muodostuu 
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hänen tyytyväisyydestään ympäristönsä fyysisiin ja sosiaalisiin puitetekijöi-
hin sekä mahdollisuuksiin riittävään vapaa-aikaan. Hyvinvointikokemus on 
yksilöllinen ja kuvaa hänen omaa tuntemustaan henkisestä hyvinvoinnistaan 
ja tyytyväisyydestään elämäänsä. Tutkimusongelman yhteydessä kysytään, 
minkälaiseksi opiskelijat kokevat oman hyvinvointinsa ja miten käsitys vas-
taa muista lähteistä (Anon. 2008a) saatuja tietoja tutkimuksen kohteena ole-
vien opiskelijoiden hyvinvoinnista. 

Oppimisen ja opiskelun etenemiseen vaikuttaa keskeisesti motivaatio. 
Tutkimuskirjallisuudessa opiskelijoita on jaettu sisäisesti ja ulkoisesti moti-
voituneiksi opiskeluun suuntautuessaan. Opiskelijat tekevät yksilöllisiä valin-
toja koulutukseen hakeutuessaan. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, min-
kälaisin motiivein opiskelijat ovat hakeutuneet erityislukioon ja minkälaisia 
muutoksia opiskelumotivaatiossa tapahtuu opintojen aikana sekä sitä, minkä-
lainen erilaisten opiskelumotivaatioiden yhteys on opintojen etenemiseen 
erityislukiossa.  

Opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta opiskelussa selvitän tutkimuk-
sessani haastattelun avulla. Tässä yhteydessä pyrin selvittämään, minkälaisia 
ovat ne Sibelius-lukion opiskelijat, jotka pidentävät opiskeluaikaansa lukios-
sa, minkälaiset opiskelijat mahdollisesti keskeyttävät lukio-opiskelunsa ja 
minkälaisia ovat ne opiskelijat, jotka suorittavat lukion kolmessa vuodessa. 
Tutkimusongelmiin vastatessani haen selitystä opintojen pidentämiselle tai 
ennakoidulle etenemiselle siitä motivaatiosta, jolla opiskelijat ovat hakeutu-
neet opiskelemaan Sibelius-lukioon ja josta he ovat kertoneet tutkimukseni 
haastatteluosuudesta sekä tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden 
opiskelukokemuksista Sibelius-lukiossa.  

Sibelius-lukiossa on myös yleislukiolinja. Tutkimusaineistossa on muka-
na kaksi yleislukiolinjan opiskelijaa. Heidän opiskelukokemuksensa erityis-
lukiosta ovat mukana tutkimustuloksissa. Haastatteluaineiston esittelyn yh-
teydessä nimeän tutkimukseeni osallistuneet yleislukiolaiset. 

 
2. Minkälaiseksi opiskelijat arvioivat Sibelius-lukion merkitystä oman 

opinto-ja urapolkunsa kokonaisuudessa? 
 
Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot ovat osaltaan muodostaneet väylän 
nuorisoasteen koulutuksessa tarjoamalla opiskelijoilleen mahdollisuuden lu-
kio-opintojen yhteydessä tukea lahjakkaita opiskelijoita heidän omalla eri-
tyisalallaan. Erityisen koulutustehtävän saaneisiin lukioihin valikoituu omaa 
erityisalaansa edustavia lahjakkaita nuoria. 

Erityislukioiden tavoitteissa konkretisoituvat viime vuosikymmenten kou-
lutuspolitiikalle tunnusomaiset piirteet kuten yksilöllisten koulutustarpeiden 
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ottaminen huomioon ja lahjakkuuksien tukeminen. Kysyn tutkimuksessani, 
minkälainen rooli oman erityisalan opiskelulla on lukio-opintojen kokonai-
suudessa opiskelijoiden itsensä kokemana ja minkälaisia arvioita seuranta-
kyselyyni osallistuneet opiskelijat esittävät erityislukio-opiskelijoihin liitty-
västä lahjakkuuskeskustelusta. Lisäksi kysyn, minkälaiseksi opiskelijat ar-
vioivat lukio-opintojensa päätyttyä erityislukio-opiskelunsa antia ja merkitys-
tä omalla opintopolullaan.  

Tutkimusongelmiin 1–2 haen vastauksia haastattelu- ja kyselyaineistosta-
ni sekä vertailuaineistona käyttämästäni Kouluterveyskyselyn tilastoaineis-
tosta (Anon. 2008a). Toiseen tutkimusongelmaan vastaan haastatteluaineiston 
sekä lukio-opiskelunsa päättäneille opiskelijoille suunnatusta kyselystä saatu-
jen vastausten avulla. Tutkimuksen lopuksi pohdin, minkälaisia tarpeita tut-
kimustulokset asettavat opinto-ohjaukselle ja sen kehittämiselle. 

Esittämieni tutkimustulosten yhteydessä en pyri tilastolliseen tutkimusai-
neiston edustavuuteen tai tutkimustulosten tilastolliseen selittämiseen, sillä 
tutkimusote tässä tutkimuksessa on pääosin laadullinen. 

 
 

3.2 Tutkimuksen kohdejoukko ja tutkimusprosessi 
 
Tutkimukseni kohdejoukon muodostavat tutkimusajankohtana (lukuvuodet 
2003–2004 sekä 2004–2005) helsinkiläisessä Sibelius-lukiossa opiskelleet 
musiikki-, tanssi- ja yleislukiolinjalaiset nuoret. Tutkimusaineisto ja tutki-
musprosessi on moniosainen. Tutkimukseni soveltaa etnografista tutkimus-
otetta, jossa on myös toimintatutkimuksellisia piirteitä. Pääasiallisen tutki-
musaineistoni olen kerännyt kyselyn (N = 187) ja haastattelun avulla. Kyse-
lyni kohdistin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Haastattelin Sibe-
lius-lukion opiskelijoita (N = 19) tavoitteenani syventää kyselystä saamiani 
tutkimustuloksia. Haastatteluihini osallistuneista opiskelijoista on lukion 
toisen ja neljännen vuoden opiskelijoita 17 henkilöä ja kaksi ensimmäisen 
vuositason opiskelijaa. Seurantakyselyn suuntasin haastatteluuni osallistu-
neille opiskelijoille, jotka olivat päättäneet opintonsa Sibelius-lukiossa. Kyse-
ly- ja haastatteluosuuksista saamiani tutkimustuloksia peilaan Stakesin 
(2008a) kouluterveyskyselyn tutkimustuloksiin.  

Tutkimukseni ensimmäinen vaihe alkoi syksyllä 2002 lukioympäristön 
observoimisella. Observoimista eli havainnointia olen käyttänyt tässä tutki-
muksessa esiymmärryksen saamiseksi tutkimuskohteesta ja sen toimijoista. 
Observoiminen ei ollut tutkimuksessani systemaattista vaan se oli tutkimuk-
sen kohteena olevan erityislukion opiskelijoiden toiminnan vapaamuotoista 
havainnoimista arkipäivän opiskelu- ja ohjaustilanteissa heidän opiskelupäi-
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vänsä aikana. Tavoitteenani oli Sibelius-lukiossa opiskelevien opiskelukäy-
tänteisiin tutustuminen. 

Tutkimukseni toisen vaiheen muodostaa kysely. Suorittamani kyselyn (lii-
te 2) laadin soveltamalla Allardtin hyvinvointiteoriaa. Tutkin opiskelijoiden 
hyvinvointia ja opiskelutyytyväisyyttä Sibelius-lukiossa. Tutkimuksessani 
tarkastelen, mitkä hyvinvoinnin ulottuvuudet sibeliuslukiolaisten hyvinvoin-
nissa toteutuvat ja millä Allardtin hyvinvointiteorian alueilla heidän hyvin-
voinnissaan on puutteita. Kyselyssäni kartoitin opiskelijoiden kokemuksia 
opetuksesta ja opinto-ohjauksesta, opiskelijayhteisöstä, tyypillisestä opiske-
lupäivästä ja opiskelijan hyvinvoinnista. Esittelen tulokset tutkimusotteeni 
mukaisesti kuvaillen prosentti- ja frekvenssilukujen avulla. 

Haastatteluosuus muodostaa tutkimukseni kolmannen vaiheen. Haastatte-
luosuudessa syvensin kyselystä saamiani tutkimustuloksia. Haastattelemistani 
opiskelijoista osa tuli luokseni ilmoittamaan halukkuutensa osallistua nauhoi-
tettavaan haastatteluun. Ryhmänohjaustunnin yhteydessä kaikille ryhmille oli 
kerrottu mahdollisuudesta osallistua tekemääni haastatteluun, jossa selvittäi-
sin sibeliuslukiolaisten opiskelua ja opiskelukokemuksia sekä kartoittaisin 
haastateltavien nykyistä opiskeluvaihetta ja tulevaisuudensuunnitelmia. Opis-
kelijoille kerrottiin ryhmänohjauksessa ja henkilökohtaisesti, että nauhoitan 
haastattelut ja että jokainen haastatteluun osallistuva voi osallistua tutkimuk-
seeni nimettömänä eikä kenenkään henkilöllisyys paljastu missään tutkimuk-
sen vaiheessa. 

Osa ohjaukseen tulleista opiskelijoista kertoi kiinnostuksestaan osallistua 
tekemääni tutkimukseen ja sen haastatteluosuuteen. Tässä yhteydessä so-
vimme haastatteluajan. Kysyin myös itse opiskelijoilta heidän mahdollista 
halukkuuttaan osallistua tutkimukseeni, elleivät he itse ottaneet sitä puheeksi. 
Haastatteluun lupautuneiden kanssa sovin erillisen haastatteluajan ja he lupa-
sivat antaa ohjauskeskustelumme nauhoitettavaksi tutkimuskäyttöön. Haas-
tattelusta kerrottiin eri yhteyksissä noin 400 opiskelijalle. Kuvatulla tavalla 
toimien sain tutkittavan opiskelijajoukon mukaan tutkimukseeni. Tutkimuk-
seeni osallistuminen oli opiskelijoille vapaaehtoista. 

Tutkimukseni haastatteluosuuteen eri tavoin valikoitunut opiskelijajoukko 
muodostuu 19 opiskelijasta, joita haastattelin lukuvuoden 2004–2005 aikana. 
Haastatteluosuuteen osallistuneista opiskelijoista oli tyttöjä 15 henkilöä ja 
poikia 4 henkilöä. Iältään he olivat 16–19-vuotiaita: 18-vuotiaita haastattelu-
hetkellä oli 13 henkilöä, 19-vuotiaita 4 henkilöä ja 16-vuotiaita oli mukana 2 
henkilöä. Kolmannen vuoden opiskelijoita haastateltaviini kuului 4 henkilöä 
ja 4. vuoden opiskelijoita haastateltavistani oli 3 henkilöä ja ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita kaksi henkilöä. Yleislinjalaisia haastateltavistani oli 
kaksi opiskelijaa, musiikkilinjalaisia 14 opiskelijaa ja tanssilinjalaisia 3 opis-
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kelijaa. Tutkimustulosten esittelemisen yhteydessä kuvaan case-muodossa 
tutkimukseni haastatteluosuuteen osallistuneet opiskelijat. 

Esittelen yhdeksäntoista haastatteluosuuteen osallistunutta opiskelijaa ja 
heidän opiskelutilanteensa haastatteluajankohtana. Kaikkien tutkimukseen 
osallistuneiden nimet on muutettu. Heidän yksilöllisten opintopolkujensa 
tarkastelu on tämän tutkimuksen tulososassa. 

 
1. Case SAARA Saara on 18-vuotias musiikkilinjalainen. Ensimmäi-

sen opiskeluvuoden jälkeen Saaran opiskelumoti-
vaatio katosi, samoin innostus musiikkiin. Opiske-
luun osallistumattomuuden vuoksi opiskeluaika lu-
kiossa on vähintään neljä vuotta. 

2. Case TARU 18-vuotias Taru opiskelee kolmatta vuotta musiikki-
linjalla ja aikoo pidentää opiskeluaikaansa lukiossa. 

3. Case NINA Nina on tanssilinjalainen ja 18-vuotias abiturientti. 
Nina aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Ni-
nan jatko-opintosuunnitelmat ovat vielä avoimia.  

4. Case TUULA Yleislinjalainen Tuula on 18-vuotias abiturientti ja 
aikoo suorittaa lukio-opintonsa kolmessa lukuvuo-
dessa. Lukioaika ei ole selventänyt jatko-opinto-
suunnitelma. 

5. Case KAJ Kaj on musiikkilinjalainen. Hän on 18-vuotias ja 
asuu opiskelija-asunnossa itsenäisesti. Kaj aikoo 
suorittaa lukio-opinnot kolmessa vuodessa.  

6. Case SOINTU Musiikkilinjalainen Sointu on 18-vuotias. Sointu 
aikoo suorittaa lukion neljässä vuodessa.  

7. Case KASIMIR Musiikkilinjalainen Kasimir on 19-vuotias ja neljät-
tä vuotta lukiossa. Hänen lukio-opintonsa ovat ol-
leet keskeytyneinä jo noin vuoden ajan. Pääasialli-
sesti Kasimir käy työssä.  

8. Case JOEL Joel on musiikkilinjalainen ja 16-vuotias ja opiske-
lee lukiossa ensimmäistä vuottaan. Lukio-opinnot 
eivät etene. 

9. Case EEVA Musiikkilinjalainen Eeva on 18-vuotias ja suorittaa 
lukion kolmessa ja puolessa vuodessa.  

10. Case ARTTU Arttu on 18-vuotias musiikkilinjalainen ja hän opis-
kelee neljättä vuotta Sibelius-lukiossa. Lukio-
opinnot eivät juurikaan ole edenneet ensimmäisen 
opiskeluvuoden jälkeen. Artun suunnitelmissa on 
lukion keskeyttäminen ja siirtyminen iltalukioon.  
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11. Case MARI 18-vuotias tanssilinjalainen Mari opiskelee lukiossa 
kolmatta vuotta. Lukio-opinnot eivät ole edenneet 
kahteen lukuvuoteen ja hänen suunnitelmissaan on 
lukio-opintojen keskeyttäminen. 

12. Case HANNA Hanna on musiikkilinjalla kolmatta vuotta opiskele-
va 18-vuotias opiskelija. Lukio-opiskelu on sujunut 
Hannalta ongelmitta.  

13. Case LIISA 17-vuotias Liisa on lukion kolmannella opiskeleva 
musiikkilinjalainen. Liisa suorittaa lukion kolmessa 
vuodessa. Lukion pakolliset kurssit Liisa sai suori-
tetuksi jo lukion toisena opiskeluvuotena. 

14. Case KEN Ken on musiikkilinjalla ensimmäistä vuotta opiske-
leva 16-vuotias poika, joka on soittanut kitaraa ak-
tiivisesti kolme vuotta ennen lukioon hakeutumis-
taan. Ken pohtii lukiovalintaansa. 

15. Case ANNA Anna on 19-vuotias musiikkilinjalainen. Hän opis-
kelee kolmatta vuotta lukiossa. Anna on asunut lu-
kioajan opiskelija-asunnossa itsenäisesti. 

16. Case TIIA 18-vuotias yleislinjalainen Tiia opiskelee kolmatta 
vuotta Sibelius-lukiossa. Hän suorittaa lukio-opin-
tonsa kolmessa lukuvuodessa. Käytännössä Tiia on 
tanssilinjalainen, koska hän on suorittanut tanssilin-
jan kurssit, mutta alun perin hän on hakeutunut 
opiskelemaan yleislinjalle. Tiian opiskeluaikana lu-
kion opetussuunnitelma vielä mahdollisti tämänkal-
taisen opiskelun. 

17. Case SAMPO Sibelius-lukiossa kolmatta vuotta opiskeleva 18-
vuotias Sampo aikoo opiskella lukiossa neljä vuotta 
eli pidentää opiskeluaikaansa lukiossa suunnitellusti 
vuodella.  

18. Case ULLA Ulla on 18-vuotias kolmannen vuosikurssin tanssi-
linjalainen ja aikoo valmistua ylioppilaaksi kolmes-
sa vuodessa.  

19. Case ANTON Anton on 19-vuotias lukion neljännen vuoden opis-
kelija ja opiskelee musiikkilinjalla. Anton on käynyt 
ala- ja yläkoulun opetussuunnitelmiltaan painottu-
neissa kouluissa.  

 
Tutkimukseni neljännessa vaiheessa halusin vertailla Sibelius-lukiosta saa-
miani tutkimustuloksia muita yleis- ja erityislukiolaisia koskeviin tutkimustu-
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loksiin sillä omat tutkimustulokseni herättivät minut kysymään, minkälaisia 
hyvinvoinnin eroja opiskelijoilla on yleis- ja erityislukioissa ja miten Sibeli-
us-lukiosta saadut tutkimustulokset opiskelijoiden hyvinvoinnista suhteutuvat 
niihin. Suorittamani vertailu on suuntaa-antava. Hain tälle vertailulle Stake-
sista aineistonkäyttöluvan (liite 6). Tarkastelussani ovat mukana koko Suo-
men yleis- ja erityislukiot niistä kunnista, joissa on sekä yleis- että erityislu-
kio. Vertailuaineistossani on lisänä vuoden 2007 Stakesin keräämät Koulu-
terveyskyselyn tulokset. Halusin tarkasteluuni koko maan lukioita käsittele-
vän tutkimusaineiston. Stakes kerää tutkimusaineistoa eri kunnista peräkkäi-
sinä vuosina. Jotta saisin tiedot koko maan tilanteesta, olen ottanut tarkaste-
luuni mukaan lisäksi vuoden 2007 tulokset. Tämä näkyy siten myös taulukoi-
den 8–11 opiskelijamäärissä. Erityislukioista poimin vertailuaineistoon mu-
kaan ne erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot, joiden erityisen koulutus-
tehtävän mukainen tuntijako on verrattavissa tapaustutkimukseni kohteena 
olevan lukion tuntijakoon. Näin toimien jätin tutkimuksessani tarkastelun 
ulkopuolelle IB-lukiot ja kansainvälisen lukiokoulutuksen (15 lukiota) sekä 
Steiner-lukiot (14 lukiota). Tarkastelussani on täten mukana 46 erityisen 
koulutustehtävän saanutta lukiota. Suomessa on erityisen koulutustehtävän 
saaneita lukio yhteensä 75 kappaletta (www.koulutusnetti.fi). Erityislukioi-
den määrä vaihtelee laskentatavasta riippuen. Stakesin tutkimusaineisto pe-
rustuu tähän samaan lukumäärään. 

Kuviot 8–11 (luku 4.4.) esittelevät yleis- ja erityislukiolaisten erilaisia 
hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Lukioiden määriä tarkasteltaessa on huomioita-
va, että yleislukioiden määrään sisältyvät myös erityislukiot. Stakesin tutki-
musaineistosta ei ollut erotettavissa lukioita, jotka ovat pelkästään erityisen 
koulutustehtävän saaneita lukiota. Erityislukioiden sisällä on yleislukion 
opetussuunnitelmaa noudattavia opiskelijoita. Stakesin tutkimusaineistossa 
nämä opiskelijat on sijoitettu kuuluvaksi erityislukioiden opiskelijoihin. Sta-
kesin kyselyssä ei ole kysytty vastaajilta, opiskelevatko nämä yleis- vai eri-
tyislukion tuntijaon mukaisesti. Vastaava tilanne on kuvioiden 2–4 (luku 
2.5.4.) kohdalla. Alkuperäisessä Stakesin tutkimusaineistossa on mukana 223 
lukiota ja kyselyyn vastanneita yhteensä 28 633 lukioiden 1. ja 2. vuositason 
opiskelijaa. Aineisto on kerätty vuonna 2008 ja siinä ovat mukana ne kunnat, 
joiden lukiolaisilta kouluterveyskyselyaineisto kerätään parillisina vuosina. 
Vuoden 2008 tilastoissa ovat mukana kyseiseen tutkimusaineistoon kuuluvat 
yleis- ja erityislukiot. 

Tutkimukseni viidennen osion muodostaa seurantutkimus (liite 4), jonka 
suoritin marras- ja joulukuussa 2008. Suuntasin sen lukuvuosina 2004–2005 
tutkimukseni haastatteluosuuteen osallistuneille opiskelijoille.  
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Keräsin tutkimusaineistoa kevään 2004 ja syksyn 2008 aikana. Kuvion 5 
avulla esittelen tutkimusprosessia kokonaisuutena ja seuraavissa kappaleissa 
esittelen tarkemmin tutkimuksen eri vaiheita.

 
 
Kuvio 5. Tutkimusprosessin eri vaiheet 
 
Tutkimus sai alkunsa syksyllä 2002. Vuodet 2002 ja 2003 olivat kouluympä-
ristöön tutustumisen aikaa työskentelyn, keskustelujen, vapaamuotoisen ha-
vainnoimisen, muistiinpanojen ja kirjallisuuteen perehtymisen avulla. Olin 
mukana lukion opetusssuunnitelmatyöryhmässä. Esiymmärrykseni lukion 
opiskelijoista ja sen toimintakulttuurista alkoi muotoutua, samoin tutkimuk-
seeni liittyvä ongelmanasettelu. Tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa tut-
kimuskohteena on Sibelius-lukio ja sen opiskelijoiden hyvinvointiin ja opis-
kelutyytyväisyyteen liittyvä opiskelukulttuuri. Opiskelijoiden hyvinvointia 
seurasin ja tutkin vapaamuotoisen havainnoimisen, kyselyn ja haastattelujen 
avulla. Nämä tutkimukselliset menetelmät muodostavat tutkimukseni etno-
grafiatyyppisen kehyksen. Toimintatutkimukselliset piirteet tutkimuksessani 
liittyvät opetussuunnitelmatyöryhmän työskentelyyn. Opetussuunnitelmaa 
pyrittiin kehittämään ja muuttamaan siten, että siihen saataisiin lisää opinto-
ohjauksellisia elementtejä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi (liite 10). 
Keväällä 2004 tutkimukseni jatkui. Tuolloin suoritin opiskelijoiden hyvin-
vointiin liittyvän lomakekyselyn. Perehdyin edelleen tutkimuskirjallisuuteen. 
Lukuvuoden 2004–2005 aikana suoritin tutkimukseen liittyvät haastattelut ja 
opetussuunnitelma valmistui. Vuosien 2005–2007 aikana litteroin tutkimus-
haastattelut ja laadin tutkimukseen liittyvää teoreettista viitekehystä. Vuosina 
2007–2010 valmistelin ja viimeistelin tutkimusraporttia. Jälkiseurantakyselyn 
tein aiemmin haastattelemilleni opiskelijoille syksyllä 2008. Kuvion 5 mukai-
sesti palasin tutkimukseni eri vaiheissa tarkentamaan aineiston keräämis-, 
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analysointi- ja raportointivaiheessa tekemiäni havaintoja sekä tulkintoja tut-
kimusaineistostani.  

Tutkimustehtävänäni ei ole ollut tässä tutkimuksessa suoranaisesti opiske-
lijoiden terveyteen liittyvien tietojen kerääminen enkä ole sitä tutkimuksessa-
ni erikseen kartoittanut. 

Kyselyni viidennessä osiossa pyydän opiskelijoita kuvaamaan vapaamuo-
toisesti omaa hyvinvointiaan (having, sisältäen terveyden- ja hyvinvoinnin). 
Kuvauksissaan opiskelijat ovat ilmaisset joitakin terveydentilaansa liittyviä 
mainintoja. Alkuperäinen Stakesin Kouluterveyskysely (2008a) koostuu vii-
destä eri osiosta: elinolot, kouluolot, terveys, terveystottumukset sekä terveys-
osaaminen ja oppilas/opiskelijahuolto. Pyytäessäni kouluterveyskyselyn 
tutkimusaineistoa Stakesista lisätarkasteluani varten, otin tutkimukseeni mu-
kaan kyselyaineistosta tämän tutkimuksen tehtävän ja tutkimusongelmien 
kannalta olennaiset osiot. Niitä ovat kouluolot, terveys ja terveystottumukset. 
Näiden osioiden sisältämät indikaattorit soveltuvat kuvaamaan tutkimukses-
sani tarkasteltavaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelutyytyväisyyttä. 
Kouluterveyskysely toimii vertailuaineistona ja kuvaa sitä tilannetta, mitä 
tutkimukseni kohteesta jo aiemman tutkimustiedon perusteella tiedetään 
(kuviot 2–4). Vertailuaineistona käyttämäni tutkimusaineiston tehtävänä on 
lisätä omasta tutkimusaineistostani tekemieni päätelmien luotettavuutta. 
Opiskelijoiden terveyteen liittyvät kokemukset olen sijoittanut Allardtin hy-
vinvointiteorian mukaisesti having-ulottuvuudelle. Muutoin olen jättänyt 
opiskelijoiden terveyteen liittyvän tarkastelun tästä tutkimuksesta pois.  

 
 

3.3 Tutkimusmenetelmälliset ratkaisut 
 
3.3.1 Integroivan tutkimusmetodologian soveltaminen 

Tämä tutkimus edustaa integroivaa tutkimusmetodologiaa (Mixed methods 
research). Tavoitteena tutkimuksessani on ollut sellaisen tutkimusmenetel-
mällisen kokonaisuuden käyttäminen ja soveltaminen, jolla parhaalla mah-
dollisella tavalla löydän asettamilleni tutkimusongelmille vastaukset. Sovel-
lan tutkimuksessani sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. 
Käytän lisäksi erilaisia tutkimustekniikoita kyetäkseni tutkimukseni avulla 
selittämään ja ymmärtämään tutkimukseni kohteena olevien opiskelijoiden 
toimintaa heidän opiskellessaan erityislukiossa.  

Määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä on pidetty kasvatustieteelli-
sessä tutkimuksessa toisistaan erillisinä ja jopa vastakkaisina. Integroivan 
lähestymistavan soveltaminen on Pitkäniemen (2009) mukaan kasvatustie-
teellisessä tutkimuksessa vähäistä. Opetustoiminnan ja oppimisen suhteiden 
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tutkimisessa tämä voi olla jopa puute Pitkäniemen mielestä. (Pitkäniemi 
2009, 329–331, 335.) Mixed methods-lähestymistapaa soveltavassa tutki-
muksessa tutkija yhdistelee kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusteknii-
koita, metodeja, lähestymistapoja, käsitteitä ja kieltä. Mixed methods lähes-
tymistavassa kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimustekniikka täydentävät 
ja tasapainottavat toisiaan (Johnson, Onwuegbuzie & Turner (2007, 114–
118). Erilaisten tutkimustapojen yhdistämistä voidaan pitää siirtymisenä 
kohti konstruktivistista tiedekäsitystä (Heikkinen 2002a, 192). 

Käytän tutkimuksessani useita erilaisia lähestymistapoja ja tutkimusmene-
telmiä. Tutkimukseni ei puhtaasti sijoitu yhteen tiettyyn tutkimussuuntaan 
vaan liikkuu useilla kasvatustieteen tutkimuskentillä. Se kohdentuu kasvatus- 
ja koulutussosiologiaan, jossa tutkimuskohteena ovat nuoruusikäiset. Tutki-
mukseni sivuaa siten nuorisotutkimusta. Tutkimus on saanut alkunsa käytän-
nön opinto-ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon liittyvistä kehittämistyön tar-
peista. Kysymyksessä on tutkimus, jossa erityislukion opinto-ohjaaja pyrkii 
tutkimaan ja kehittämään omaa työtään opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämi-
seksi. Tutkimuksessani on piirteitä toimintatutkimuksesta, sillä tutkimustu-
losten avulla pyrin kehittämään opinto-ohjausta ja koko lukion opiskelijoiden 
ohjaamista tukevaa ilmapiiriä.  

Toimintatutkimuksesta ei ole olemassa yhtä määritelmää tai tapaa, jolla 
sitä toteutettaisiin. Yhteistä toimintatutkimuksen määrittelemiselle on Kuulan 
(1999) kuvauksen mukaan tutkimusprosessi, jossa tutkijan ja tutkittavien 
suhteen perustana on yhteistyö ja yhteinen osallistuminen. Tutkimusproses-
sissa vuorottelevat suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi. Toimintatut-
kimus suuntautuu käytäntöön ja sen kehittämiseen. Toimintatutkimuksessa 
tutkittavat ovat aktiivisia osallistuja muutos- ja tutkimusprosessissa. (Kuula 
1999, 218.) 

Aaltola ja Syrjälä (1999) puolestaan määrittelevät toimintatutkimuksen 
prosessiksi, joka tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen entistä pa-
remmiksi. Tieteellisenä lähestymistapana toimintatutkimus on saanut alkunsa 
jo 1940-luvulla USA:ssa, kun sosiaalipsykologi Lewin otti käyttöön käsitteen 
action research. Lewin on kiteyttänyt toimintatutkimuksen merkityksen ja 
toimintatutkimuksellisen lähestymistavan seuraavasti: "Tutkimus, joka ei 
tuota muuta kuin kirjoja, ei riitä" (Lewin 1946, 34). Tällä Lewin tarkoittaa 
refleksiivisyyden merkitystä tutkimuksen ja käytännön toiminnan välillä. 

Heikkisen ja Jyrkämän mukaan (1999) toimintatutkimuksen kriteerit täyt-
tyvät, jos tutkija toimii yhteisössä, jossa työtä reflektoidaan ja kehitetään, 
analysoidaan toiminnan historiallista taustaa, kehitetään vaihtoehtoja ongel-
mien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tuotetaan toimin-
nasta uutta tietoa ja teorioita. Toimintatutkimukseen liittyy piirteitä erilaisista 
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tutkimusperinteistä. Vaikka se tavallisesti saatetaan mieltää laadulliseksi 
lähestymistavaksi, voi se hyödyntää myös kvantitatiivisia menetelmiä. Toi-
mintatutkimus on ymmärrettävä pikemminkin tutkimuksellisena lähestymis-
tapana, tutkimusorientaationa, jossa hyödynnetään erilaisia kvalitatiivisen ja 
kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimusaineistoa voidaan kerätä 
kyselyllä, haastattelulla tai vaikkapa havainnoimalla. Asiakirjoja tai muuta 
kirjallista materiaalia voidaan käyttää tutkimusaineistoina. Tutkimushankkei-
siin voi liittyä toimintatutkimuksen piirteitä, vaikka se ei olisikaan puhtaasti 
toimintatutkimusta. Laajassa mielessä mikä tahansa ihmisen sosiaaliseen 
toimintaan kohdistuva tutkimus voidaan ymmärtää toimintatutkimukseksi, jos 
se käy vuoropuhelua kohdeyhteisönsä kanssa ja vaikuttaa sen toimintaan. 
(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25, 55.) 

Tutkimukseni on suoritettu Sibelius-lukiossa. Case- eli tapaustutkimus on 
empiirinen tutkimus, joka käyttää monipuolista ja monilla eri tavoilla hankit-
tua tietoa analysoimaan tiettyä nykyistä tapahtumaa tai toimintaa tietyssä 
rajatussa ympäristössä. Tapaustutkimuksen tarkoituksena on tutkia tiettyä 
yksilöä, ryhmää, laitosta tai yhteisöä. Tapaustutkimus on ns. intensiivinen 
tutkimusmenetelmä. Se kohdistuu ajankohtaisiin asioihin, siinä on mahdolli-
suus suorittaa systemaattista observointia sekä haastatteluja. Case-tutkimus ei 
pyri tulosten esittelyn yhteydessä yleistettävyyteen. Tapaus sinänsä on kiin-
nostava. Koska tutkijalla itsellään on merkittävä tehtävä kohdetta koskevien 
tietojen kokoamisessa, tuloksessa voi olla nähtävissä tutkijan kädenjälki, 
siitäkin huolimatta, että hyvä case- tutkija ei pyri tulkitsemaan vaan ainoas-
taan kuvaamaan tarkasti kohdettaan. (Yin 1987, 23.) Tapaustutkimukselle on 
luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta tuotetaan yksityiskohtaista, 
intensiivistä tietoa (Saarela & Kinnunen 2007, 185). 

Tapaustutkimus on edellä esitetyn perusteella kuvailevaa tutkimusta, mut-
ta toisaalta kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa voidaan pyrkiä löytämään 
tutkittaville ilmiöille selityksiäkin. Tässä tutkimuksessa tutkin ja kuvailen 
tutkimusaineistoni perusteella erityislukiolaisten hyvinvointia ja opiskelutyy-
tyväisyyttä. Olen käyttänyt tiedonhankintamenetelminäni vapaamuotoista 
havainnointia ja olen suorittanut kaksi kyselyä sekä haastatellut opiskelijoita 
tapaustutkimuksen kohteena olevassa erityislukiossa. Kvantitatiivista tutki-
musaineistoa käytän kvalitatiiviseen tutkimusaineistoon perustuvien tutki-
mustulosten vertailuaineistona ja tapaustutkimukseni tutkimustulosten tukena 
eli kysymyksessä on tutkimustulosten luotettavuuteen liittyvä triangulaatio-
menetelmä.  

Tutkimuksessani on kouluetnografisen tutkimuksen vaikutteita. Kouluet-
nografia on määritelty kouluinstituutioissa tehtäväksi tutkimukseksi, joka 
pohjautuu osallistuvaan havainnointiin. Se voi olla myös jokapäiväisessä 
ympäristössä tapahtuvaa arkipäivän pitkäaikaista seuraamista. (Delamont & 
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Atkinson 1995, 15.) Etnografisessa tutkimusotteessa pyritään tekemään jokin 
kulttuurinen maailma ymmärrettävämmäksi. Hammersleyn (1992, 11, 29) 
mielestä etnografia voidaan nähdä laadullisena tutkimusmenetelmänä, joka 
perustuu havainnointi- tai haastatteluaineistoihin ja pyrkii tutkittavan ilmiön 
täsmälliseen kuvaukseen ja siitä tehtyihin yleisiin päätelmiin. Tutkittavia 
tarkastellaan jokapäiväisessä ympäristössä. Tutkija käyttää useita aineiston-
keruumenetelmiä ja tutkimusprosessi on joustava. Etnografisen tutkimuksen 
uranuurtajana Suomessa pidetään Syrjäläisen vuonna 1990 ilmestynyttä tut-
kimusta, jossa hän tutki etnografisella tutkimusotteella oppilaiden ja opettajan 
roolikäyttämistä peruskoulun ja steinerkoulun 4. luokalla. Etnografisen tut-
kimuksen piirteitä on nähtävissä tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston han-
kintatavassa.  

Olen tutkinut erityislukiota ja sen opiskelijoiden käyttäytymistä opiskelu-
ympäristössään samalla, kun olen toiminut tapaustutkimukseni kohteessa 
olevassa erityislukiossa opinto-ohjaajana. Tutkimukseni alkoi tutustumisella-
ni erityisen koulutustehtävän saaneen lukion arkeen. Toimin omaa työtäni 
tutkivana, vapaamuotoisesti havainnoivana ja omaa työtäni kehittämään pyr-
kivänä opinto-ohjaajana. Toimintaympäristö, lukion opiskelijat ja opinto-
ohjaajan työ olivat minulle tutkimuksen alkaessa vieraita. Tutustumiseni 
tutkimuksen kohdejoukkoon tapahtui työskentelemällä lukion arjessa, koh-
taamalla opiskelijoita ja lukion henkilökuntaa. Tutkimuskysymykseni nousi-
vat esille niistä havainnoista ja keskusteluista, joita tein päivittäisessä työssä-
ni opiskelijoiden ja kollegojeni kanssa.  

Erityiseen koulutustehtävään suomalaisessa lukiojärjestelmässä liittyvät 
omat, ainutkertaiset ja oppilaitoskohtaiset haasteensa. Jokainen lukio laatii 
oman, yksilöllisen opetussuunnitelmansa lukion opetussuunnitelman perus-
teiden linjausten mukaisesti. Jokainen oppilaitos laatii myös oman ohjaus-
suunnitelmansa, joka on rakennettu kyseisen oppilaitoksen tarpeita vastaa-
vaksi. Opetussuunnitelman kehittämistä ja ohjaussuunnitelman oppilaitos-
kohtaista laatimista ei voi tehdä tuntematta kyseisen oppilaitoksen toiminta-
kulttuuria ja toimintakäytänteitä. On tutustuttava sen opiskelijoihin ja heidän 
erityistarpeisiinsa. Vapaamuotoisen havainnoimisen, kyselyn ja haastattelujen 
avulla olen pyrkinyt luomaan kuvauksen opiskelusta ja opiskelijoiden hyvin-
voinnista erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa opiskelijoiden kerto-
mana. Saamieni tutkimustulosten perusteella pyrin kehittämään tutkimuksen 
kohteena olevan lukion ohjauskulttuuria. Tavoitteenani on opiskelijoiden 
hyvinvoinnin ja opiskelutyytyväisyyden lisääminen esimerkiksi pyrkimällä 
sitouttamaan opetushenkilökuntaa mieltämään ohjauksellisen aspektin osaksi 
omaa opetustyötään.  
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Olin havainnoinut työssäni opiskelijoiden käyttäytymistä Sibelius-luki-
ossa vapaamuotoisesti sekä ohjaustilanteessa. Osa opiskelijoista kertoi ohja-
ustilanteissa kiireisestä elämästään, väsymyksestään ja he olivat huolissaan 
opintojensa etenemisestä. Havaintojeni perusteella tutkimukseni keskiöön 
nousi huoli kiireisten opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskelijoiden hyvin-
voinnin tutkimisen tarpeellisuudesta. Tutkimukseni erääksi tehtäväksi muo-
toutui tarve kehittää koulun toimintakulttuuria siten, että opiskelijoiden hy-
vinvointi tulisi siinä aiempaa paremmin otetuksi huomioon. Tekemieni ha-
vaintojen ja suorittamani aineistonkeräämisen (kysely ja haastattelu) jälkeen 
pystyin hyödyntämään tutkimukseni ensimmäisen vaiheen tutkimustuloksia 
(kysely- ja haastattelut) syksyllä 2005 käyttöönotetussa Sibelius-lukion ope-
tussuunnitelmassa. Tutkimustulosteni avulla luotiin opetussuunnitelmaan 
kiinnipitävän opiskeluympäristön malli (liite 10) erityisesti opiskelijahuollon 
ja opinto-ohjauksen tarpeita varten. Myöhemmin syyslukukaudella 2009 
Sibelius-lukiossa otettiin käyttöön ohjauksen kurssi ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille. Se toteutettiin moniammatillisena yhteistyönä. Kurssin tarkoi-
tuksena oli lisätä opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla heille opiskelun 
tukemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvää informaatiota. Kurssin sisäl-
tö on nähtävänä liitteessä 10. Opinto-ohjauksen kurssi on osa Sibelius-lukion 
kiinnipitävän ympäristön mallia. 

Toimintatutkimuksellisen tutkimusotteen mukaisesti toiminnan kehittä-
minen on spiraali tai prosessi, joka on jatkuva ja jossa tutkimuksen eri vaiheet 
nivoutuvat toisiinsa. (Syrjäläinen 1994, 81.) Opinto-ohjaajan toimintatutki-
muksellisen ja sosiokonstruktivistisen työorientaation myötä kehittämistyö on 
jatkuvaa. Työn jatkuessa edelleen kehitetään opinto-ohjausta siten, että se 
paremmin pystyisi vastaamaan mahdollisiin erityisen koulutustehtävän saa-
neen lukion opinto-ohjauksen haasteisiin. Tässä tutkimuksessa esitettävät 
ohjaukseen ja opetukseen liittyvät kysymykset toimivat haasteina, joihin 
pyritään vaikuttamaan päivittäin lukion arjessa ohjaussuunnitelman ja opetus-
suunnitelman kehittämisen avulla. Kuvio 6 havainnollistaa tutkimusprosessi-
ni etenemistä ja sen eri vaiheisiin liittyviä metodologisia vaikutteita. 
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Kuvio 6. Integroivan tutkimusotteen vaikutteita 

Tutkimuksessani pyrin kehittämään tapaustutkimuksen kohteena olevassa 
erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa opiskelijoiden hyvinvointia 
sekä opinto-ohjausta opetussuunnitelmaa kehittämällä ja luomalla ohjauksel-
lista järjestelmää, joka tukee opiskelua ja opiskelijan hyvinvointia (toiminta-
tutkimukselliset piirteet). Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa uutta teo-
reettista tietoa siitä, miten Sibelius-lukion opiskelijat toimivat opiskelupai-
kassaan ja miten heidän opiskelukäytänteitään voitaisiin selittää sekä kehit-
tää. Aineistonhankinta- ja analyysitavaltaan tutkimukseni on saanut vaikuttei-
ta narratiivisen tutkimuksen piirteistä. Narratiivinen tutkimus ja toimintatut-
kimus pyrkivät molemmat ymmärtämään ja kehittämään tutkimuksen kohde-
ryhmän toimintaa ja toimintaympäristöä. Syrjälän ja Heikkisen (2002) mu-
kaan toimintatutkimuksen tehtävänä ei ole pelkästään maailman kuvaaminen 
vaan sen muuttaminen paremmaksi erityisesti tutkimuksen kohderyhmän 
osalta. Tämänkaltainen ajattelutapa yhdistää toimintatutkimuksen ja narratii-
visen tutkimuksen edustajia. Molemmat tutkimustavat osoittavat käytännöl-
listä suuntautumista tutkimukseen eli huomion kohdistamista siihen, miten 
yksilö toimii. Molempiin tutkimusotteisiin kuuluu ajatus tiedon subjektiivi-
sesta luonteesta ja henkilökohtainen ote tutkittaviin. (Syrjälä & Heikkinen 
2002, 158.) Narratiivisessa tutkimuksessa ei ole niinkään tärkeää se mitä 
kerrotaan, vaan miten kokemuksille ja elämälle annetaan merkityksiä tarinoi-
den kautta (Hatch & Wisniewski 1995, 115). Kertomusten ja tarinoiden kaut-
ta koemme elämäämme ja paikannamme kokemuksiamme. Kokemukset 
liittyvät aina kertomuksiin. (Forbes 1999, 29.) Eri ihmiset kokevat ja tulkitse-
vat tilanteet eri tavoin ja ottavat tarinaansa mukaan juuri heille itselleen mer-
kityksellisiä ja tarinaan sopivia asioita. Toiset asiat voivat unohtua ja toiset
taas jäävät muista syistä pois. (Syrjälä 1994b, 59–60.) 
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Narratiivisuus on käsitteenä varsin laaja. Narratiivisuudella voidaan viita-
ta tiedonhankintaprosessiin sekä toisaalta tietämisen tapaan ja tiedon luontee-
seen. Sitä voidaan käyttää kuvattaessa tutkimusaineiston luonnetta tai sillä 
voidaan viitata aineiston analyysitapoihin. Tutkimuskirjallisuudessa käsite on 
usein liitetty narratiivien käytännölliseen merkitykseen. Narratiivinen tutki-
mus on väljä metodinen viitekehys, jossa huomio kohdistetaan kertomuksiin 
tiedon, todellisuuden ja maailman merkitysten välittäjänä ja tuottajana. Se on 
ikään kuin avoin keskusteluverkosto, jota yhdistää tarinan käsite. (Heikkinen 
2002a, 185–186; Heikkinen 2002b, 15; Heikkinen, Huttunen & Kakkori 
1999, 39; Hänninen 2000, 16.) Ihminen tulkitsee ja jäsentää tietoa kertomuk-
sellisesti eli narratiivisesti ja tarinat ymmärretään kertomuksiksi ihmisen 
arkipäivän tapahtumista ja sosiaalisista suhteista. Niissä vastataan muun mu-
assa kysymyksiin, mitä ihmiset tekevät, miksi ja minkälaisia vaikutuksia 
heidän tekemisillään on. (Ihanus & Lipponen 1997, 254–255, 258.) Narratii-
visen tutkimuksen kehyksessä tehdään sisällöllisesti ja metodologisesti hyvin 
monenlaista tutkimusta. Tutkimuskirjallisuuden mukaan ei voida sanoa yk-
simielisesti, mitä narratiivinen tutkimus on. Tutkijan omat valinnat, esimer-
kiksi käsitteet ja metodit ohjaavat tutkimuksen tiettyyn suuntaan. (Erkkilä 
2005, 202). Narratiivisessa tutkimuksessa tutkijat käyttävät termejä kertomus, 
tarina ja narratiivi. Ne ovat käsitteinä ymmärretty joko erillisiksi tai toistensa 
synonyymeiksi (Heikkinen 2000, 48; Hänninen 2000, 16–18).  

Hyvinvoinnin ja ohjauksen tutkiminen sekä kehittäminen erilaisin mene-
telmin on keskeinen osa koulukulttuurin kehittämistä. Seuraavassa alaluvussa 
tarkastelen omaa työtään tutkivan ja kehittävän opinto-ohjaajan roolia erityis-
lukion ohjauskulttuuria kehittävässä tutkimuksessa. 

 
3.3.2 Omaa työtään tutkiva opinto-ohjaaja  

Lairio ja Nissilä (2003) kirjoittavat teoksessa Ohjauksen uudet orientaatiot 
tutkivasta opinto-ohjaajuudesta. Ohjauksellinen asiantuntijuus edellyttää 
tutkimustoimintaa. Käytännön ohjaustyötä tekeville opinto-ohjaajille oman 
työn tutkiminen, pätevän ja luotettavan tiedon saaminen juuri omasta työkon-
tekstista, omasta oppilaitoksesta, ohjattavista ja ohjauksen etenemisestä on 
tärkeää. Ongelmaksi tutkimuksen tekemiselle Lairio ja Nissilä näkevät sen, 
että monet ohjausalan tutkimuksesta kiinnostuneet opinto-ohjaajat työskente-
levät oppilaitoksessaan yksin ja vailla tutkimuksellista tukiverkkoa. Tutkiva 
opinto-ohjaajuus rakentuu opinto-ohjaajan työkokemuksen, toiminnan ja 
työkontekstin sekä teoreettisen aikalaiskeskustelun kautta. Toimiminen tutki-
vana opinto-ohjaajan loisi Lairion ja Nissilän näkemyksen mukaan edellytyk-
siä kehittää kriittistä suhdetta omaan työskentelyyn, mahdollisuuksia pohtia 
oman työn tavoitteita, toimintaympäristöä sekä käytännön tilanteita. Oman 
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työn tutkiminen on viime kädessä ajattelun, toiminnan ja kokemuksen rikas-
tamista, oppimista. Tutkimuksen yhdistäminen käytännön ohjaustyöhön on 
tapa lähestyä niitä kysymyksiä ja ongelmia, jotka näyttävät olevan ohjaustyön 
kehittämisen esteenä. Tieteellinen tutkimus edellyttää aikaa ja tilaa ajattelul-
le, kriittiselle tiedon arvioinnille ja kokonaisuuden hahmottamiselle. (Lairio 
& Nissilä 2003, 24–25.) 

Omaa työtään tutkivan ja kehittävän tutkijan on pohdittava omaa rooliaan 
tutkimuksessa tarkoin. Tarkastelun kohteeksi tulevat tutkimuksen luotetta-
vuuteen ja objektiivisuuteen liittyvät kysymykset. Niin tässäkin tutkimukses-
sa. Lukioyhteisön ulkopuolinen tutkija olisi kenties voinut saada erilaisen 
näkökulman tutkimuksen kohdejoukkoon. Ehkä lukion ulkopuoliselle tutki-
jalle opiskelijoiden olisi ollut helpompaa kertoa tutkimusteemoihini liittyvistä 
asioista. Edustin tutkimuksessani lukiota ja sen henkilökuntaa, mikä saattoi 
tutkimuksessani aiheuttaa haastatteluun osallistuneille varautuneisuutta. Tut-
kimukseeni osallistuneet opiskelijat eivät kenties esittäneet kritiikkiä opinto-
ohjauksesta siinä määrin, kuin he olisivat voineet esittää sitä oppilaitoksen 
ulkopuoliselle tutkijalle. Etuna omassa toimintaympäristössä tutkimusta teke-
välle on toimintaympäristön monipuolinen tuntemus, mikä helpottaa haasta-
teltavien puheen ymmärtämistä. Ohjausrooliini kuuluva suhde opiskelijoihin 
tutkimuksessani haastatteluosuuteen liittyvän luottamuksen tunteen syntymis-
tä. Haastatteluissa pyrin luomaan ilmapiirin, jossa jokainen haastateltava 
voisi kertoa ainoastaan sen, minkä hän halusi kertoa. Tutkimusaineistoni olen 
pyrkinyt analysoimaan tarkasti ja huolellisesti. 

Tapaustutkimuksen lähtökohtana on yksilöiden kyky tulkita inhimillisen 
elämän tapahtumia. Tapaustutkimuksessa tutkija ja tutkittava ovat vuorovai-
kutuksessa keskenään. Vuorovaikutukseen kuuluu olennaisesti demokratia; 
jokainen ihminen omistaa itseään koskevat tiedot ja hän voi itse määrätä, 
mitä tietoja itsestään toiselle antaa. Tutkija on mukana hankkeessa omine 
subjektiivisine kokemuksineen. Kysymys on siitä, että tutkijalla on oma ta-
pansa ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja hänellä on siihen omia olettamuksiaan. 
Tapaustutkimus mahdollistaa induktiivisen päättelyn. Tutkijan on kuitenkin 
tiedostettava nämä oletuksensa ja raportoitava ne. Tässä mielessä tapaustut-
kimus on arvosidonnaista. Lähtiessään tekemään tapaustutkimusta tutkijalla 
voi olla lähtökohtaoletuksia ja tietty esiymmärrys tutkittavasta asiasta. Nämä 
oletukset voivat kuitenkin muuntua tutkimuksen edetessä (Syrjälä 1994a, 13–
16). 

Haastatteluissa sovelsin hermeneuttista eli ymmärtävää metodia. Se on 
osa sosiodynaamista ohjausmenetelmää ja ohjauskeskustelua. (Peavy 1999, 
2004.) Ohjauskeskustelussa pyritään tällöin saavuttamaan ymmärrystä haas-
tateltavan tilanteesta. Hermeneuttinen haastattelu on dialogia, jossa kumpi-
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kaan ei pyri nousemaan toisen yläpuolelle ja jossa kuunteleminen on keskus-
telussa olennainen osa. Hermeneuttisessa menetelmässä on kyse sanoman 
tulkitsemisesta ja esittämisestä. Tavoitteena on nähdä asiantila haastateltavan 
näkökulmasta ja pyrkiä asettumaan haastateltavan asemaan hänen oman nä-
kemyspiirinsä puitteissa. Mikäli tutkija ei näe ennakkoasenteitaan ja subjek-
tiivisuuttaan, hän ei ymmärrä mahdollisten ennakkoasenteidensa vaikutusta 
haastattelutilanteeseen ja tulosten tulkintaan. Tutkijan tulisi olla vastaanotta-
vainen tutkimuskohteen ilmaisemille asioille ja olla avoin uusille kysymyk-
sille ja niiden tekemiselle. Se ei ole mahdollista, mikäli tutkija ei ole selvittä-
nyt omia ennakkokäsityksiään. (Perttula 2000, 428–429.) 

Haastatteluvaiheen jälkeen olin työpaikaltani poissa kaksi lukuvuotta en-
kä toiminut tuona aikana opinto-ohjaajan tehtävissä. Kyseisten lukuvuosien 
aikana sain etäisyyttä tutkimusaineistooni ja työtehtäviini opiskelijoiden 
parissa. Palattuani takaisin työhöni kykenin tarkastelemaan työpaikkaani, 
työtäni ja opiskelijoiden toimintaa uusin silmin. Olin saanut etäisyyttä tutki-
musaineistooni ja kykenin arvioimaan sitä entistä objektiivisemmin ja tietoi-
semmin. Pystyin arvioimaan tutkimuskysymyksiäni ja niihin liittyviä vasta-
uksia uudelleen. Erityisesti laadullista tutkimusta tehdessään tutkijan on 
muistettava huomioida se, että tutkijalle itselleen tutut asiat aineistossa yleen-
sä korostuvat ja vieraat piirteet voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Niiden 
välillä tutkija voi kuitenkin tasapainoilla hakemalla lisäselvitystä tutkijalle 
vieraampiin asioihin ja yrittää vieraannuttaa itseään tutuista asioista. (Varto 
2001, 186–187.) 

Roolini opiskelijoiden ja lukion toimintaympäristön havainnoimisessa oli 
luonteeltaan osallistuvaa havainnoimista työskentelemällä siinä yhteisössä, 
jossa opiskelijat toimivat. Koulun arjessa, luokkahuoneissa, käytävillä ja 
muissa kohtaamistilanteissa koulun henkilökunta voi havainnoida opiskeli-
joiden toimintaa koulussa. Tutkimukseeni liittyy Sibelius-lukion kirjoitetun 
opetussuunnitelman laatimista ja sen toteutumisen arviointia. Aktiivisessa 
osallistuvassa havainnoinnissa tutkija vaikuttaa aktiivisesti läsnäolollaan 
tutkittavaan ilmiöön. Hän voi esimerkiksi olla mukana työntekijänä, projek-
tissa tai muussa vastaavassa tilanteessa aktiivisena toimijana. Passiivisella 
osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan tutkijan osallistumista tutkittavaan 
tilanteeseen ilman vaikuttamista tilanteiden kulkuun. Molemmissa tapauksis-
sa tutkijan on kuitenkin pystyttävä erittelemään oma roolinsa ja sen mahdol-
linen vaikutus tutkimustilanteeseen. Havainnointitilanteessa tutkija on läsnä 
tavallaan kahdessa persoonassa: toisaalta osallistujana, toisaalta muiden käyt-
täytymisen seuraajana. Riippuen tilanteesta tutkija osallistuu toimintaan 
enemmän tai vähemmän aktiivisesti (Anttila 1996, 218–224).  

Goodson (2001) on tutkinut opetussuunnitelmien toteutumista koulun ar-
jessa. Hänen pyrkimyksenään on rakentaa sellaista kasvatuksen tutkimuksen 
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lähestymistapaa, joka mahdollistaa koulutuksen ulkoisen rakenteen ja koulun 
sisäisen toiminnan yhteyden ja niiden muodostaman kokonaisuuden tarkaste-
lemisen. Opetussuunnitelmaa tehdään ja kehitetään monenlaisilla kentillä ja 
monenlaisilla tasoilla. Opetussuunnitelmien toteutumiseen vaikuttavat Good-
sonin mukaan ainakin valtio poliittisena yksikkönä, yksityinen sektori, opet-
tajankoulutusjärjestelmä, opettaja- ja muiden resurssien vaihtelu sekä eri op-
piaineet ja niihin liittyvät oppiaineyhdistykset. Opetussuunnitelmaa ja oppi-
mista arvioitaessa on tehtävä erottelua esitetyn, kirjoitetun, toteutetun, eletyn 
ja koetun opetussuunnitelman välillä. Valtion kustantama opetus on läheises-
sä yhteydessä taloudelliseen ja sosiaaliseen reproduktioon, siksi on ymmär-
rettävä monen eri tahon käyvän neuvotteluja kirjoitetusta opetussuunnitel-
masta. (Goodson 2001, 21–22.)  

Tässä tutkimuksessa tutkin opiskelijoiden kokemuksia Sibelius-lukiossa 
toteutuneesta, eletystä ja koetusta opetussuunnitelmasta. 

 
3.3.3 Avoin kysely, teemahaastattelu ja narratiivisuus 

Opiskelijoiden hyvinvointia, tyytyväisyyttä opetukseen, opinto-ohjaukseen ja 
omaan opintomenestykseen tutkin kyselyn avulla, jonka suuntasin 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoille huhtikuussa 2004 (4. jaksossa). Kyselyyn vastasi yh-
teensä 189 opiskelijaa, kahta palautettua lomaketta en käsitellyt sen tutki-
mukseen soveltumattoman asiasisällön vuoksi.  

Sibelius-lukion 1. ja 2. vuositasolla opiskelee keskimäärin 320 opiskeli-
jaa. Opiskelijat täyttivät kyselylomakkeen ryhmänohjaustunnilla ja kyselylo-
makkeet palautettiin ryhmänohjaajille. Ryhmänohjaajat toimittivat palautetut 
lomakkeet tämän tutkimuksen tekijälle. Uusintakyselyä tai ”karhuamista” en 
suorittanut. Palautettujen lomakkeiden määrä on 59 % suhteutettuna lasken-
nalliseen opiskelijamäärään 1. ja 2. vuosiluokalla. Abiturienteille ei ryhmän-
ohjausta järjestetä enää neljännessä ja viidennessä jaksossa, joten ryhmänoh-
jauksessa läsnä olivat ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat kyselyä teh-
täessä. Tutkimuksen haastatteluosuuteen osallistuivat pääasiallisesti kolman-
nen ja neljännen vuoden opiskelijat, joten kyselysssä kysymäni tiedot sain 
heiltä tutkimuksen haastatteluosuudessa. 

Muodostin kyselylomakkeen (liite 2) soveltamalla Allardtin (1976) hy-
vinvointiteorian having, loving ja being käsitteitä. Kyselylomakkeessa on 
viisi kysymystä, jotka pohjautuvat Allardtin hyvinvointiteoriaan. Kyselylo-
makkeen kysymykset 1 ja 2 (tyytyväisyys opetukseen ja opinto-ohjaukseen 
sekä omaan opintomenestykseen) kartoittaa opiskelijan tyytyväisyyttä elin-
oloihinsa lukiossa (having). Kyselylomakkeen kysymys 3 kartoittaa opiskeli-
jan tyytyväisyyttä sosiaalisiin suhteisiin lukiossa (loving) ja kysymys 4 tutkii 
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opiskelijan mahdollisuuksia toteuttaa itseään koulun ulkopuolella (being) 
esimerkiksi vapaamuotoisten harrastusten muodossa. Kysymyksessä 4 opis-
kelija on saanut kuvata tyypillistä opiskelupäiväänsä. Vastauksista tulkitsen, 
näyttääkö opiskelijalle jäävän aikaa itsensä toteuttamiseen koulupäivisin. 
Itsensä toteuttamisella tarkoitan tässä tutkimuksessa opiskelijoiden mahdolli-
suuksia ystävyyssuhteidensa ylläpitämiseen, muihin vapaa-ajan toimintoihin 
ja harrastuksiin. Kysymys 5 tutkii opiskelijan yleistä hyvinvointia (having).  

Seurantakyselyn (liite 4) avulla halusin tarkentaa niitä merkityksiä, joita 
opiskelijat antavat erityisen koulutustehtävän saaneelle lukiolle osana opinto-
polkunsa kokonaisuutta. Opiskelijoiden osoitetiedot sain Väestörekisterikes-
kuksesta. Postitin kyselylomakkeen 19:lle haastatteluun osallistuneelle palau-
tuskuorineen. Pyysin heitä vastaamaan marraskuun 2008 loppuun mennessä. 
Vastaukset oli mahdollista palauttaa minulle myös sähköpostin välityksellä. 
Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi kolme opiskelijaa. Lähetin joulu-
kuun alussa 2008 tutkimukseen osallistuneille uusintakyselyn, jonka jälkeen 
seitsemän vastaajaa palautti täyttämänsä kyselylomakkeen. Yhteensä vasta-
uksia palautui tutkimuskäyttöön kymmenen kappaletta. 

Haastattelututkimuksen avulla tutkin opiskelijoiden opiskelumotivaatiota, 
orientoitumista lukio-opiskeluun ja syvensin kyselyaineiston kautta muotou-
tunutta käsitystä opiskelijoiden hyvinvoinnista. Haastattelu- ja kyselyaineis-
ton avulla muodostan kuvauksen opinnoissaan etenevistä, opintojaan hidasta-
vista tai opiskelunsa keskeyttävistä opiskelijoista ja syvennyn erityisen kou-
lutustehtävän saaneen lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksellisiin haasteisiin. 
Laadullisilla tutkimusmenetelmillä tuotettu kuvaileva tieto auttaa ymmärtä-
mään ilmiöitä. Siksi laadulliset menetelmät ovat perusteltuja tutkittaessa 
ihmisiä. (Mäkelä 1990, 57–59.) Haastattelussa tutkimustieto syntyy osapuol-
ten välisestä vuorovaikutuksesta, jossa toteutuu intersubjektiivisuus. Haastat-
telutilanteessa tuotetut subjektiiviset käsitykset saattavat muuttua vuorovai-
kutustilanteesta toiseen (Warren 2002, 92–93). Elämänkokemuksia tutkivassa 
lähestymistavassa on mahdollista tutkita yksilöllisten tapahtumien lisäksi 
yhteiskunnan rakenteita eli niitä instituutioita, jotka asettavat ehtoja ihmisen 
elämälle. (Maijala 2003, 36.) 

Haastattelun avulla voidaan Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan sel-
ventää ja syventää vastauksia. Haastattelussa tutkittava on nähtävä subjekti-
na, jossa hänelle on annettava mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia 
asioita mahdollisimman vapaasti. Tutkittava on tutkimuksessa merkityksiä 
luova ja aktiivinen osapuoli. Haastattelumenetelmänä tässä tutkimuksessa 
olen käyttänyt teemahaastattelua. Teemahaastattelu on tutkimushaastattelun 
muoto, joka kohdennetaan tiettyihin keskusteltaviin teemoihin. Teemahaas-
tattelu etenee yksityiskohtaisten kysymysten sijaan määrättyjen teemojen 
varassa ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelu ottaa huomioon 
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sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset 
ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutukses-
sa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48).  

Haastatteluteemat kohdistuivat seuraaviin asioihin: 

1. Taustatiedot (ikä, kurssimäärä, kotitausta) 
2. Lukioon hakeutumisen perusteet (motivaatio) 
3. Hyvinvointi ja opiskelutyytyväisyys lukiossa (hyvinvointi: having, lo-

ving, being): 
- opiskelukokemukset lukiossa (opiskelua edistävät ja hidastavat te-

kijät) 
- opettajat, opettajan merkitys opiskelussa  
- ohjaus, ohjaajan merkitys opiskelussa  
- opiskelutoverit ja heidän merkityksensä  
- lukion työmäärä ja ajankäyttö  

4. Lukio-opiskelun pidentäminen tai eteneminen (opiskelua edistävät ja 
tukevat seikat, opiskeluaika) 

5. Erityinen koulutustehtävä ja sen merkitys opiskelijalle (erityisen kou-
lutustehtävän mukainen opiskelu) 

6. Lukion jälkeinen aika (opintopolkuihin liittyvät suunnitelmat ja erityi-
sen koulutustehtävän mukaisen lukio-opiskelun merkitys) 

 
Haastattelun teemat perustuvat tutkimusongelmiini ja kyselyyn, jonka perus-
teella halusin syventää tietämystäni tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä 
eli opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskelutyytyväisyydestä. Haastattelu-
teemojen valintaa tukivat aiemmat tutkimukset (Välijärvi & Tuomi 1995; 
Syrjäläinen 1996; Mehtäläinen 2001; Anon. 2008a), joiden pohjalta muokka-
sin haastatteluteemoja, jotta tutkimustulosten vertailu aiempiin tutkimuksiin 
mahdollistuisi paremmin.  

Haastattelussa käytin jokaisen haastateltavan kohdalla samaa teemahaas-
tattelurunkoa. Haastateltavat kertoivat haastattelutilanteessa aluksi taustas-
taan ja erityisesti siitä, miten soitto- tai tanssiharrastus alkoi ja miten se oli 
edennyt. Pyrin selvittämään, miten haastateltavan lapsuuden perhe eli van-
hemmat ovat olleet mukana hänen harrastuksessaan. Näiden kysymysten 
avulla pyrin selvittämään haastateltavan motivaation syntymistä musiikki- tai 
tanssiharrastukseen. Seuraavaksi siirryimme keskustelemaan haastateltavan 
kouluhistoriasta ja erityislukioon hakeutumisen perusteista. Kolmas teema, 
tämän tutkimuksen kannalta keskeisin teema, oli haastateltavan elämä haas-
tatteluhetkellä ja opiskelukokemukset lukiossa. Viimeisin eli neljäs teema oli 
haastateltavan tulevaisuuden suunnitelmat lukion jälkeen.  
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Jokainen suorittamani haastattelu noudatti samaa haastattelukaavaa, silti 
muodostaen oman, yksilöllisen tilanteensa. Jokaisella haastateltavalla oli oma 
ainutkertainen kokemuksensa käsillä olevasta teemasta. Asetuin kuulemaan 
jokaisen omaa kertomusta hänen omasta näkökulmastaan lähtien. Pyrin haas-
tatteluissa tiedostamaan, että tutkijan äänenpainot tai tiettyjen sanojen koros-
tukset voivat vaikuttaa haastateltavaan. Haastateltava voi reagoida haastatteli-
jan nonverbaaliseen kieleen ja tämä voi vaikuttaa hänen puheeseensa. (Kvale 
1996, 11; Warren 2002, 97.) 

Teoreettisen viitekehyksen kautta kykenin tulkitsemaan haastatteluja suh-
teessa ympäröivään yhteiskunnalliseen tilanteeseen sekä kouluinstituutioon. 
Näin minulle tutkijana syntyi käsitys yksilöstä ja hänen toiminnastaan raken-
netun koulujärjestelmän piirissä ja jokaisen omasta, subjektiivisesta koke-
muksesta siinä. Työskentelin lukiossa, jossa tutkittavani opiskelivat. Heidän 
ei tarvinnut selvittää minulle kaikkia lukiossa opiskelevan muusikon ja tans-
sijan elämään kuuluvia asioita. Minulla oli jo esiymmärrys näistä asioista. 
Tarkentavien kysymysten avulla sain lisätietoa epäselviin asioihin haastatte-
lutilanteessa. Kykenin jäsentämään haastatteluissa tutkittavien kertomuksia ja 
heillä oli mahdollisuus korjata mahdollisia väärinkäsityksiä tai vahvistaa 
tekemiäni tulkintoja. Tein haastattelujen jälkeen muistiinpanoja haastattelujen 
kestosta sekä muista haastattelussa ilmenneistä asioista, joita jäin pohtimaan 
haastattelun jälkeen. Lähinnä ne olivat muistutuksia itselleni siitä, mihin 
kohtaan tutkimukseni teoreettinen viitekehys kytkeytyy kyseinen haastattelun 
yhteydessä tai minkälaisia ajatuksia haastattelu minussa herätti. Hain lisäsel-
vitystä joihinkin erityisiin musiikkitermeihin musiikin ammattilaisilta osatak-
seni paremmin tulkita kyseistä haastattelua.  

Nauhoitin kaikki haastattelut ja ne olivat keskimäärin kestoltaan tunnin 
mittaisia (lyhin 45 minuuttia, pisin 75 minuuttia). En valikoinut tutkimukseen 
osallistuneita systemaattisesti esimerkiksi niin, että olisin poiminut heidät 
tutkimukseen määrätynlaisena otoksena edustamaan opiskelijajoukosta erilai-
sia opiskelijatyyppejä. Saatuani muutamia haastatteluaikoja sovituksi ja nau-
hoitetuksi, päätin aineiston keräämisessä noudattaa aineiston kyllääntymisen 
periaatetta. Jatkoin tutkimushenkilöiden keräämistä ja haastattelujen tekemis-
tä siihen saakka, kunnes koin haastattelujen alkavan tuottaa samantyyppisiä 
vastauksia eli aineisto kyllääntyi. Tuolloin koin kykeneväni tutkimusaineis-
toni perusteella vastaamaan asettamiini tutkimusongelmiin. 

Tutkimukseni haastatteluja voidaan kutsua osin elämäkerrallisiksi haastat-
teluiksi. Elämäkerrallisten haastattelujen nimitystä on käyttänyt omassa tut-
kimuksessaan Käyhkö (2006, 34) kuvatessaan tutkimukseensa osallistuneiden 
elämänhistoriaa. Tässä tutkimuksessa pyrin haastattelujen avulla rakentamaan 
tutkittavien elämänhistoriaa ymmärtääkseni haastateltavien elämää ja lukio-
polkua. Haastateltavani kertoivat elämäkerrallisen tarinan, jossa juonena oli 
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heidän kehittymisensä erityislukion opiskelijaksi ja opiskelunsa erityislukios-
sa. Tarinan juoni on keskeinen elementti narratiivisessa tutkimuksessa. Juoni 
kutoo yhteen ajallisesti etenevien tapahtumien ketjun: tapahtumilla on syynsä 
ja vaikutuksensa. Tyypillisimmin juonen tunnistaa kertomuksen sisältämistä 
vaiheista. Kertomuksen lopussa on saatu aikaan jonkinlainen ratkaisu ilmi-
öön, tapahtumaan tai ongelmaan. Kerrotuista tarinoista muodostin tutkimuk-
seni tulokset kertomalla haastateltavieni elämäntarinat. Elämäntarinoilla 
tarkoitan tässä tutkimuksessa esitettyjä case-kuvauksia. Tapauskohtaisista 
tarinoista pyrin rakentamaan yleisempiä tutkimustuloksia teoreettisen viite-
kehyksen avulla. Haastattelumenetelmässäni ja haastatteluaineistoni tulkin-
nassa on näin ollen löydettävissä narratiivisen tutkimusotteen piirteitä. Ker-
rontaan perustuvaa narratiivista aineistoa ovat esimerkiksi haastattelut tai 
vapaat kirjalliset vastaukset, joissa tutkittaville annetaan mahdollisuus kertoa 
käsityksensä asioista omin sanoin. Narratiivisessa tutkimuksessa huomio 
kohdistuukin siihen, millä tavalla vastaajat antavat merkityksiä asioille tari-
noidensa kautta. (Heikkinen 2001, 116, 121, 129.) Toisin kuin perinteisessä 
tieteellisessä ajattelussa tätä yksilön elämää hänen itsensä kokemana ja niitä 
merkityksiä, joita hän kertomuksensa välityksellä antaa pidetään narratiivi-
sessa tutkimuksessa vahvuutena. (Hatch & Wisniewski 1995, 118.) Lähtö-
kohtana on, että tieto itsestä ja maailmasta rakentuu kertomusten kautta muo-
toutuen uudelleen. Yksilöiden kertomuksiin perustuva merkityksenanto mah-
dollistaa myös sen, että ihmisten äänet pääsevät autenttisella tavalla kuulu-
viin. Tieto muodostuu näin moniäänisempänä joukkona pieniä kertomuksia. 
(Heikkinen 2001, 118, 129–130.) Tutkittavien ääni tulee tutkimuksessani 
esille kyselystä ja haastatteluista tekemieni sitaattien kautta.  

Tutkimuksessani kyselyaineisto ja haastatteluissa tuotettu puhe ovat kun-
kin tutkimukseen osallistuneen opiskelijan jäsentämää tulkintaa heidän omis-
ta kokemuksistaan. Ne tuottavat tietoa tutkimukseen osallistuneiden elämästä 
ja opiskelukokemuksista. Tutkimuksessani käytän kertomuksen ja tarinan 
käsitteitä synonyymeinä. Suorittamissani haastatteluissa sivuttiin tutkimuk-
seen osallistuneiden koko siihenastisen elämän kertomusta. Pääasiallisesti 
keskityin haastatteluissa rajattuun aihealueeseen, tarinaan, opiskelijoiden mu-
siikillisen tai tanssillisen harrastuksen etenemiseen ja opiskelukokemuksiin. 
Tutkijana muodostin opiskelijoiden yksittäisistä tarinoista kuvauksia eli ker-
tomuksia heidän opiskelutyytyväisyydestään ja lukio-opintojen etenemisestä. 
Narratiivisuus näkyy tutkimukseni lähestymistavassa, tutkimusaineistoni ke-
räämisessä sekä opiskelijoiden tarinoiden tulkinnassa. 

Elämäkerralliseen haastattelututkimukseen liittyy myös ongelmia. Se, mi-
tä tutkittava kertoo, on valinnan tulosta. Honkonen (1995, 182–184) on käyt-
tänyt ilmausta ”strukturoitu minäkuva” omien kokemusten kertomisesta. 
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Honkosen mukaan muistikuvat muuntuvat elämän aikana. Kaikkia tapahtu-
mia ei kyetä muistamaan ja unohdettujen asioiden tilalle voi tulla uusia asioi-
ta. Haastateltava ei edes halutessaan muista kaikkea kokemaansa. Mäkelän 
(2003, 37–38) mukaan vasta noin 6-vuotias lapsi kykenee kytkemään yhteen 
tapahtumia ja antamaan niille kertomusmuodon. Yksilön muistot tuota aiem-
milta ajoilta ovat enemmänkin vanhempien tai sukulaisten kertomuksia tai 
valokuvista nähtyjä. Edellä esitetty seikat on syytä muistaa tässäkin tutki-
muksessa tulosten tarkastelun ja luotettavuuden tarkastelun yhteydessä. Haas-
tateltavat saattoivat kertoa yksityiskohtaisiakin muistoja varhaislapsuuteensa 
liittyvästä musiikki- tai tanssi-innostuksesta. Kertomuksissaan he olivat aina 
halunneet esiintyä ja kertoivat ilmaisseensa halustaan esiintyä yleisölle. 
Oman luovuuden ilmaiseminen soittamisen tai tanssin avulla on tutkimuk-
seeni osallistuneille keskeisempiä elämänalueita. Todennäköistä on, että 
muistikuvat näiltä alueilta ovat kuitenkin muiden kertomina mieleen jääneitä. 

 
 

3.4 Kysely- ja haastatteluaineiston analysoiminen 
 
Esittelen ensin haastatteluaineiston analyysin vaikka ajallisesti suoritin kyse-
lyn ennen haastattelua. Litteroin haastattelut tekstimuotoon (kuvio 7, vaihe 
1). Kirjoitin autenttisesti sen, mitä haastateltavat olivat puhuneet. Haastattelu-
tilanteissa pyrin osaltani toimimaan mahdollisimman neutraalisti ja yhden-
mukaisesti kaikkien haastateltavien kanssa.  

Haastattelujen litteroimisen jälkeen luin tekstimuotoisia haastatteluja. Ky-
symyksessä oli haastatteluaineiston kirjalliseen muotoon tutustuminen ja sen 
sisäistäminen (kuvio 7, vaiheet 1 ja 2). Tämän vaiheen jälkeen kykenin jaka-
maan haastatellut opiskelijat kahteen ryhmään: opiskelijoihin, jotka suoritta-
vat lukion kolmessa vuodessa (8 opiskelijaa) eli etenivät ennakoidusti opetus-
suunnitelman mukaisesti lukio-opinnoissaan ja opiskelijoihin, jotka suoritti-
vat lukion pidemmässä kuin kolmessa lukuvuodessa. Tähän ryhmään tuli 
yksitoista opiskelijaa. Kun olin jakanut litteroidut haastattelut kahteen ryh-
mään, aloin analysoida kumpaakin ryhmää erikseen. Opiskeluaikaansa piden-
tävät jakautuivat tapauskuvausten perusteella edelleen kahteen ryhmään: 
opiskeluaikaansa lukiossa suunnitellusti ja suunnittelemattomasti pidentäviin 
opiskelijoihin. Kuvaamalleni jaottelulle sain tukea jo haastattelujen yhteydes-
sä tekemistäni päätelmistä. Tämän tutkimuksen kuvio 7 ja kyseisen kuvion 
vaihe 3 kuvaa tätä haastatteluaineiston analyysivaihetta. 

Suunnitellusti opiskeluaikaansa pidentävät opiskelijat tekevät tutkimusai-
neistoni mukaan lukioon tullessaan tai lukio-opinnot aloitettuaan opinto-oh-
jaajan kanssa opiskelusuunnitelman, jossa lukio-opinnot suunnitellaan suori-
tettavaksi esimerkiksi neljässä lukuvuodessa. Suunnittelemattomasti opiske-
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luaikaansa lukiossa pidentävät opiskelijat päätyvät eri tavoin pidentämään 
opiskeluaikaansa lukiossa. Näille opiskelijoille on ominaista se, että he eivät 
käy keskustelemassa opiskeluaikansa pidentämis- tai hidastamisaikomuksis-
taan opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan kanssa. Nämä opiskelijat eivät osal-
listu lukiossa päivittäiseen opiskeluun eivätkä ryhmänohjaukseen. Opinto-
ohjaaja ja ryhmänohjaaja voivat tavoitella näitä opiskelijoita eri tavoin ja 
yrittää saada heitä tulemaan keskustelemaan tilanteestaan esimerkiksi opinto-
ohjaajan luokse. Tutkimuksen kohdejoukkoa kuvatessani olen lyhyesti esitel-
lyt tutkimukseni haastatteluosuuteen osallistuneet 19 opiskelijaa. Heistä 11 
opiskelijaa on opiskeluaikaansa pidentäviä. Heitä ovat Saara, Taru, Sointu, 
Kasimir, Joel, Eeva, Arttu, Mari, Ken, Sampo ja Anton. Heistä ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita ovat Joel ja Ken. Näistä opiskelijoista Saara, Kasimir, 
Joel, Arttu, Mari, Ken ja Anton kuuluvat suunnittelemattomasti opiskeluai-
kaansa lukiossa pidentävien ryhmään.  

Ennakoidusti lukio-opinoissaan opiskelijoilla tarkoitan tässä tutkimukses-
sa tutkimuaineistoni perusteella niitä opiskelijoita, jotka suorittavat lukio-
opintonsa ennakoidusti kolmen lukuvuoden aikana. Tässä tutkimuksessa 
Nina, Tuula, Kaj, Hanna, Liisa, Anna, Tiia ja Ulla suorittivat kolmessa vuo-
dessa lukion suorittamiseen vaadittavat 75 kurssia. Heistä Anna, Hanna ja 
Liisa ovat musiikkilinjalaisia, Ulla tanssilinjalainen, Tiia yleislukiolinjalainen 
/ tanssilinjalainen ja Tuula yleislinjalainen.  

Haastatteluaineistoni karkean jaottelun jälkeen tutkimusaineiston analyy-
sissä seurasi aineiston hienojakoisempi analysointi. Alleviivasin tutkimuson-
gelmieni mukaisesti opiskelijoiden litteroidusta puheesta ne ilmaisut eli ydin-
kohdat, jotka toivat esiin opiskelijan oman kuvauksen käsitellystä teemasta. 
Luin alleviivaamaani opiskelijan tekstimuotoista puhetta ja pyrin tulkitse-
maan tiivistetysti, mistä opiskelijan puhe kertoo. Alleviivausten jälkeen mer-
kitsin hakasulkujen sisään opiskelijoiden kertomuksesta näihin teemoihin 
liittyvät ydinkohdat eli ilmiöt (liite 7). Ilmiöllä tarkoitan ydinkohtaa eli tiivis-
tystä siitä, mihin tutkimusongelmieni teema-alueeseen ja teoreettisen viiteke-
hyksen ydinkohtaan opiskelijan puhe liittyy. Tulkintojeni tukena olivat haas-
tattelumuistiooni tekemäni huomiot, joiden avulla kykenin palauttamaan 
mieleeni kuhunkin haastatteluun liittyviä asioita. Kutsun tätä haastatteluai-
neiston analyysivaihetta haastatteluaineiston koodaamiseksi.  

Haastatteluanalyysin vaiheissa 6 ja 7 (kuvio 7) kokosin yhteen teemat ja 
analysoin kunkin opiskelijan puheen sisältöä haastatteluteemojeni mukaisen 
luokituksen avulla. Kokosin nämä tiedot matriisiin, josta osa on esimerkkinä 
tämän tutkimuksen liitteessä 8. Luokitukseni perusteella ryhdyin yksityiskoh-
taisemmin tarkastelemaan, mitä ja miten kukin opiskelija puhuu hakeutu-
mismotivaatiostaan Sibelius-lukioon, mitä opiskelijat kertovat kokemastaan 
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opinto-ohjauksesta ja opetuksesta sekä siitä, minkälaiset tekijät lukio-opis-
kelussa tukevat tai hidastavat heidän lukio-opiskeluaan. Tarkastelin lisäksi, 
minkälaisia strategioita kukin opiskelija käyttää edistääkseen omaa hyvin-
vointiaan ja miten he toimivat kohdatessaan opiskeluunsa liittyviä solmukoh-
tia Sibelius-lukiossa.  

Tarkasteltuani kuvaamallani tavalla opiskelijoiden litteroitua puhetta, 
aloin tutkia kolmen eri opiskelijaryhmän vastausten sisäisiä eroja ja ilmiöiden 
määriä laatimalla matriisin, johon kokosin opiskelijoiden esilletuomat asiat 
kustakin teema-alueesta. Etsin omasta tutkimusaineistostani ryhmien sisäisiä 
eroja ja yhtäläisyyksiä pyrkiessäni löytämään haastatteluaineistostani tekijöi-
tä, jotka olivat yhteydessä opintojen etenemiseen kolmessa vuodessa ja niitä 
tekijöitä, jotka hidastivat opiskelijan lukio-opiskelun etenemistä. Yhdistin 
haastattelumatriisiin eri opiskelijaryhmät (suunnittelemattomasti ja suunnitel-
lusti opiskeluaikaansa lukiossa pidentävät ja ennakoidusti lukio-opinnoissaan 
etenevät opiskelijat) ja poimin heidän puheestaan kaikki ne ilmiöt, jotka edel-
lisessä analyysivaiheessa olin alleviivannut ja koodannut hakasulkuihin sekä 
laskin näiden ilmiöiden frekvenssit opiskelijaryhmittäin. Tällä menetelmällä 
pyrin saamaan näkyville teema-alueittain tietoa siitä, minkälaisista asioista, 
miten ja kuinka paljon eri opiskelijaryhmät puhuvat kyseistä teema-aluetta 
käsiteltäessä (liite 9). Esimerkiksi käsiteltäessä teema-aluetta opiskelua edis-
tävät ja hidastavat tekijät, ennakoidusti lukio-opinnoissaan etenevät opiskeli-
jat ovat korostaneet opiskelutaitojen merkitystä kymmenen kertaa. Vastaaval-
la tavalla käsiteltäessä haastateltavan tyytyväisyyttä Sibelius-lukion opinto-
ohjaukseen ja opetukseen, suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävi-
en opiskelijoiden puheessa on esiintynyt kahdeksan mainintaa ilmiöstä ohja-
us. Tämä haastatteluanalyysin osa liittyy kuvion 7 vaiheisiin 4 ja 5. Kvale 
(1996, 194–195) kutsuu tätä tutkimusaineiston analyysivaihetta aineiston 
uudelleen järjestelyksi ja sen tulkinnaksi  

Kokosin eri opiskelijaryhmät henkilöittäin matriisiin, jonka jaoin myö-
hämmässä vaiheessa kolmeen erilliseen taulukkoon (taulukot 6–8). Laadin 
taulukoihin sarakkeet, joihin merkitsin kunkin opiskelijan kohdalle haastatte-
lussa esiintulleet tutkimusongelmieni kannalta keskeiset piirteet. Näille piir-
teille annoin seuraavat nimet: opiskelijan hakeutumismotivaatio lukioon, 
opiskelua tukevat tai hidastavat tekijät sekä strategia. Strategialla taulukoissa 
tarkoitan opiskelijan toimintatapaa opiskelutehtäviensä suorittamisessa tai 
suorittamatta jättämisessä lukio-opinnoissaan.  

Haastatteluaineistoni analyysin seuraava vaihe oli taulukoiden 6–8 osoit-
tamien tietojen avaaminen tapausesimerkkien avulla tutkimukseni tulososios-
sa. Pyrin analyysissäni käyttämään opiskelijoiden omia ilmauksia kyetäkseni 
antamaan mahdollisimman autenttisen kuvauksen kunkin yksilöllisestä tilan-
teesta eli siitä, minkälaiset syyt ovat johtaneet opiskeluajan pidentymiseen tai 
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siihen, että opiskelija on suoriutunut lukio-opinnoistaan ennakoidulla tavalla. 
Opiskelijoiden kertomusten perusteella tavoitteenani on kuvailla opiskelijoi-
den yksilöllisiä opintopolkuja ja pohtia niitä tekijöitä, joiden avulla opinto-
ohjaus voisi tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja lukio-opintojen etenemistä. 
Kunkin tapausesimerkin yhteyteen olen koonnut haastattelun ydinteemat 
selkiyttämään tekemiäni päätelmiä. Tutkimustulosten analyysissä tulkitsen 
opiskelijoiden vastauksia tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä esittä-
miini tutkimustuloksiin ja teorioihin sekä omiin lukion arjesta tekemiini ha-
vaintoihini perustuen. Kysymyksessä on saatujen luokkien tarkasteleminen 
teoreettisen viitekehyksen sekä omien tulkintojeni avulla (kuvio 7, vaihe 6). 

Eskola (2001, 136–138) jakaa kvalitatiivisen aineiston analyysin aineisto-
lähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin. Analyysini on 
pääasiallisesti teoriasidonnainen. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys toimi 
apuna analyysin etenemisessä. Teorian ja tutkimusongelmien avulla kykenin 
luokittelemaan haastatteluaineiston tutkimukseni kannalta mielekkäisiin ka-
tegorioihin. Teoriasidonnaisessa analyysissä analyysiyksiköt valitaan aineis-
tosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa analyysiä. Analyysistä on tunnistettavissa 
aikaisemman tiedon vaikutus, joka toimii uusia ajatuksia herättävänä, mutta 
ei ole teoriaa testaava Eskolan mukaan. Tässäkin tutkimuksessa tutkimustu-
lokset todentavat teoriaa. Teoriasidonnaisessa aineiston analyysissä edetään 
aluksi aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa tuodaan teoriasta 
nousseet luokitukset analyysiä ohjaavaksi ajatukseksi. Näin sisältö muodos-
tuu osittain aineistolähtöisesti, mutta lopputulos määritellään teoriasidonnai-
sesti.  

Grönforsin (1985) mukaan tutkijan tehtävänä on löytää aineistokokonai-
suudesta keskeiset ydinteemat, joiden avulla aineistoa tarkastellaan ja tulki-
taan. Teemat syntyvät aineistosta tutkijan henkilökohtaisen konstruktion 
tuloksena. Kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa yhdistyvät yleensä analyy-
si ja synteesi. Aineiston käsittely- ja tulkintavaiheessa aineistoa analysoidaan 
pilkkomalla sitä käsitteellisiin osiin. (Grönfors 1985, 145.) Analyysissä kerät-
ty aineisto muutetaan käsitteellisiksi osiksi ja synteesin avulla osat kootaan 
uudelleen tieteellisiksi johtopäätöksiksi (Kiviniemi 1999, 77). Tulkintojen ja 
johtopäätösten laatimisesta Metsämuuronen (2002) käyttää nimitystä abstra-
hointi. Abstrahoinnissa tutkimusaineisto järjestetään siihen muotoon, että sen 
perusteella tehdyt johtopäätökset voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, 
tapahtumista sekä lausumista sekä siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreetti-
selle tasolle (Metsämuuronen 2002, 209). 

Kyselyaineistoni analyysi noudattaa pääosin haastatteluaineiston analyy-
sin vaiheita. Rakenteellisesti kysely oli haastatteluja rajatumpi ja aineiston 
luokitteleminen oli tämän mukaisesti strukturoidumpaa eikä edellyttänyt 
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samanlaista vastausten tulkintaa kuin haastatteluaineiston tulkinta edellytti. 
Kyselyaineiston analysoimisen ensimmäisessä vaiheessa numeroin vastaus-
paperit ja luin huolellisesti kaikki vastaukset läpi. Kyselyn vastaukset eivät 
puhtaasti olleet jaoteltavissa tyytyväisesti tai tyytymättömästi opiskeluunsa tai 
hyvinvointiinsa suhtautuviin opiskelijoihin. Jokainen vastauslomake oli käsi-
teltävä omana yksikkönään, sillä osaan kysymyksistä opiskelija vastasi tyyty-
väisyyttä ilmaisevin kuvauksin (= olen tyytyväinen, jokin asia tuottaa iloa), 
osaan tyytymättömyyttä (en ole tyytyväinen, en jaksa) kuvaavin ilmauksin. 
Erityistä huolellisuutta tulkinnassa vaati kyselylomakkeen kysymykset 4 ja 5, 
joissa opiskelija saivat vapaasti kuvata tavallista päiväänsä ja kertoa omasta 
hyvinvoinnistaan. Opiskelijan vastaus saattoi ilmaista sekä positiivisen että 
negatiivisen latauksen: Vointini on huono. Päiväni ovat liian kiireiset, olen 
jatkuvasti väsynyt enkä jaksa olla niin aktiivinen kuin haluaisin, olen kuiten-
kin tyytyväinen hyvinvointiini. Tämänkaltaisen vastauksen luokittelin olonsa 
hyväksi kokevien ryhmään, sillä vastaaja ilmoittaa itse olevansa tyytyväinen 
hyvinvointiinsa.  

Tämän jälkeen kyselyaineiston analyysissä alkoi analyysivaihe, jossa tul-
kitsin tarkemmin vastausten sisältöä ja poimin vastausesimerkkejä, joita olen 
käyttänyt kuvatessani opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyttä sekä hyvinvoin-
tia. Samalla etsin tulkinnoilleni perusteita tutkimuksen teoreettisesta viiteke-
hyksestä. Sijoitin tulkintani taulukoihin 2–6 tutkimukseni teema-alueiden 
mukaisesti. Nämä taulukot toimivat eräänlaisina luokitusrunkoina, joita 
Grönfors (1985, 161) pitää esivaiheena tutkimusaineiston jäsentämisenä ai-
neiston teoreettisempaa pohdintaa varten. Suorittamani kyselyn tuloksia sy-
vensin haastattelujeni avulla. Haastattelujen yhteydessä kykenin tarkenta-
maan kyselyn teemoja ja haastatteluanalyysin yhteydessä pystyin tulkitse-
maan tarkemmin opiskelijoiden kyselyyni tuottamia vastauksia. 

Kuviossa 7 esittelen soveltamani haastattelu- ja kyselyaineiston analyysin 
vaiheita. Vastaavanlaista analyysimallia on käyttänyt omassa tutkimukses-
saan Syrjäläinen (1994, 90). 
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Kuvio 7. Haastattelu- ja kyselyaineiston sisällön analyysin vaiheet 
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4 Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelu 

erityislukiossa 
 

4.1 Opiskelutyytyväisyys ja hyvinvointi Sibelius-lukiossa 
 
4.1.1 Tyytyväisyys opetukseen, opinto-ohjaukseen ja 

opintomenestykseen  

Tutkimukseni ensimmäinen tutkimusongelma selvittää opiskelijoiden hyvin-
vointia ja opiskelua edistäviä ja heikentäviä tekijöitä Sibelius-lukiossa. Kyse 
on opiskelutyytyväisyydestä. Näitä asioita tutkin kyselyn avulla.  

Suorittmassani avokyselyssä vastaajat saivat kuvata omaa hyvinvointiaan 
kirjoittamalla vapaasti kokemuksensa ja kuvauksensa kyselyyn. Kyselyni 
koostui avovastauksista, jotka sisällön erittelyn avulla luokittelin ja sijoitin 
Allardtin (1976) hyvinvointiteoriaan, joka oli kyselyni taustateoriana. Kyse-
lyn suoritin kyselylomakkeella (liite 2) enkä kysynyt kyselyyn vastanneen 
opiskelijan sukupuolta, sillä oman tutkimusaineistoni perusteella en vertaile 
tyttöjen ja poikien vastauseroja. Kyselyssäni oli vastaustilaa rajoitetusti. Suo-
ritin kyselyn ryhmänohjaustunnilla ryhmänohjaajien johdolla. Ryhmänoh-
jaustunnin pituus oli 45 minuuttia. Halusin mahdollisimman kattavasti kar-
toittaa opiskelijoiden hyvinvointia- ja opiskelutyytyväisyyttä. Pyrin laatimaan 
lomakkeen helposti täytettäväksi, koska vastausaikaa oli rajoitetusti. En ha-
lunnut jättää kyselyä vapaa-ajalla täytettäväksi kadon välttämiseksi. Opiskeli-
jat vastasivat pääsääntöisesti huolellisesti asettamiini tutkimuskysymyksiin. 
Vastausten pituus vaihteli kolmen (vointini on hyvä) ja noin 150 sanan välil-
lä. Taulukoihin 1–5 olen koonnut kaikki asiaan liittyvät maininnat opiskeli-
joiden avovastauksista. Taulukot kertovat opiskelijoiden tyytyväisyys- ja 
tyytymättömyys-kokemuksista opiskeluunsa ja vapaa-aikaansa liittyen. Tau-
lukoissa mainitut frekvenssi- ja prosenttiluvut kertovat niiden opiskelijoiden 
määrän, jotka ovat ilmaisseet vastauksessaan kyseisen asian. Osa opiskeli-
joista oli maininnut kysytyssä kohdassa useamman tekijän ja otin ne kaikki 
mukaan vastausjoukkoon. Osa opiskelijoista ei ollut maininnut kysytystä 
asiasta mitään. Poikkeuksen muodostaa taulukko 5, jossa sama opiskelija on 
voinut kertoa kahdenlaista informaatiota omasta hyvinvoinnistaan. Otin tässä 
tapauksessa molemmat maininnat tarkasteluuni mukaan ja kerron sen taulu-
kossa ilmauksella ”opiskelija esittää hyvinvointia alentavia tekijöitä”. Tä-
mänkaltainen tilanne on syntynyt esimerkiksi silloin, kun opiskelija on vas-
tannut seuraavalla tavalla: Vointini on hyvä. Silti ajoittain unen puute ja siitä 
aiheutuva väsymys vaivaavat minua. Taulukoiden 1–5 prosenttiluvut on las-
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kettu tutkittavaan ilmiöön liittyvien mainintojen määrästä. En laskenut pro-
sentteja tutkimuksessa mukanaolevien kyselylomakkeiden määrästä (N = 
187), sillä se olisi antanut suhteellisesti enemmän painoarvoa niille vastaajil-
le, jotka eivät olleet vastanneet kysyttyyn kohtaan mitään.  

Taulukkoon 1 olen koonnut opiskelijoiden tyytyväisyys- ja tyytymättö-
myyskokemukset opetuksesta ja opinto-ohjauksesta Sibelius-lukiossa. 

 
Taulukko 1. Tyytyväisyys opetukseen ja opinto-ohjaukseen 
 

TYYTYVÄISYYS OPETUKSEEN JA OPINTO-OHJAUKSEEN mainintoja 

(HAVING) fr % 

OPINTO-OHJAUS (mainintoja kaikkiaan 115 kpl)   

Tyytymätön opinto-ohjaukseen / opinto-ohjaus kaipaa parannusta 68 59 

  -opinto-ohjaajaa vaikea tavoittaa 38  

  -yksi opinto-ohjaaja ei riitä yli 500:lle opiskelijalle, enemmän ohjausaikaa 18  

  -tietoa jatko-opinnoista ja kurssivalinnoista enemmän 8  

  -opinto-ohjaus huonoa, opinto-ohjaaja ei tiedä keskeisiä asioita 4  

Tyytyväinen opinto-ohjaukseen 47 41 

  -opinto-ohjausta on riittävästi ja se on hyvin järjestetty 33  

  -opinto-ohjaaja osaa asiansa 14  

 YHTEENSÄ 115 100 

OPETUS (mainintoja kaikkiaan 121 kpl)   

  Opetus vaihtelevantasoista opettajasta johtuen 65 54 

  Tyytyväinen opetukseen kaikilta osin 55 45 

  Opetus huonoa  1 1 

YHTEENSÄ 121 100 

 
Tuloksen mukaan opinto-ohjauksen vähäisyys näyttää vaikuttavan jonkin 
verran heikentävästi opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelutyytyväisyyteen, 
sillä enemmistö (59 %) asiaa kommentoineista vastaajista koki opinto-oh-
jauksen kaipaavan parannusta. Tähän liittyvissä maininnoissa kerrottiin, että 
opinto-ohjaajaa on vaikea tavoittaa, opo ei tunnu olevan koskaan paikalla, 
kun sitä tarvii, opoa voisi näkyä enemmän, se on aina jossain kuusessa, kun 
sitä tarvitaan, opinto-ohjaajaa on hirveän vaikea tavoittaa, joka on aika 
ärsyttävää, opo on aina kadoksissa tai unavailabel, kirjoittavat tätä osiota 
kommentoineet. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat ne opiskelijat, 
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joiden mielestä yksi opinto-ohjaajaa 500 opiskelijaa kohden on riittämätön. 
Tähän liittynee opinto-ohjaajan vaikea tavoitettavuus ja suuremman yksilölli-
sen ohjausajan tarve. Opiskelijat, jotka kaipasivat useampaa opinto-ohjaajaa 
suhteessa lukion opiskelijamäärään, kirjoittivat kommenteissaan seuraavasti: 
Opinto-ohjaajia pitäisi olla vähintään kaksi, yksilöohjaukseen ei jää riittä-
västi aikaa. Opiskelijoiden vastausten mukaan opiskelijoiden hyvinvointi 
opiskelupaikassaan voisi lisääntyä, mikäli opinto-ohjausta olisi enemmän 
tarjolla ja mikäli he pääsisivät opinto-ohjaajan vastaanotolle helpommin. 
Opiskeluun liittyviä epäselvyyksiä voitaisiin tällöin selvittää nopeammin.  

Enemmän tietoa jatko-opinnoista ja kurssivalinnoista -ryhmään kuulu-
neissa kommenteissa toivottiin lisää opinto-ohjauksen infoja. Kaikki eivät 
ensimmäisenä vuonna osaa suunnitella kurssejaan seuraaville vuosille. Alus-
ta saakka pitäisi painottaa sitä, mitä aiot kirjoittaa. Olisi helpompaa nähdä 
kauemmas ja tehdä oikeat kurssivalinnat, kirjoittaa eräs vastaaja kommentis-
saan. Jatko-opiskelun ohjausta ja kahdenkeskistä keskustelua tulevaisuuden-
suunnitelmista kaivataan myös vastauksissa. Lisää tietoa jatko-opintomah-
dollisuuksista erityisesti taidealoille, toivotaan yhdessä vastauksessa.  

Neljässä vastauksessa opinto-ohjausta kuvattiin huonoksi. Opinto-ohjaus 
on yleensä tosi huonotasoista, opo ei tiedä edes perusasioita, kuvasivat nämä 
vastaajat opinto-ohjauksen tilaa Sibelius-lukiossa. 

Opinto-ohjausta kommentoineista noin 40 % oli tyytyväisiä tai erittäin 
tyytyväisiä kokemaansa ohjaukseen lukiossa. Myös näissä vastauksissa todet-
tiin ohjaajia olevan liian vähän suhteessa opiskelijamäärään (1 opinto-ohjaa-
ja), opinto-ohjaus toimii koulussamme mielestäni hyvin, opinto-ohjaukseen 
olen todella tyytyväinen, opon lokeroon jätettyjä papereita ei tarvitse kos-
kaan odotella liian pitkään, olivat tyypillisiä vastauksia opinto-ohjaukseen 
tasoon tyytyväisyytensä ilmaisseista. 

Opinto-ohjaus oli hyvin järjestetty 33 vastaajan mukaan. Opinto-ohjaus 
on erittäin toimivaa, lisäksi tieto kulkee ilmoitustaulujen kautta sujuvasti. To-
ki helpottaisi, jos opolla olisi enemmän aikaa, mutta näinkin pärjätään, opin-
to-ohjaukseen olen tyytyväinen, asiat hoidetaan ja opo hoitaa työnsä hyvin ja 
osaa asiansa, olivat tyypillisiä vastauksia tätä asiaa kommentoineille. Erään 
vastaajan mielestä opolla on aina riittävästi aikaa ja säyseä luonne.  

Tulos vastaa valtakunnallista tilaa opinto-ohjauksen tasosta ja tilasta Suo-
messa. Vastaavanlaisia tutkimustuloksia ovat raportoineet esimerkiksi Suo-
men lukiolaisten liitto (2008e), Mehtäläinen (2003) ja Numminen ym. 
(2002). Opinto-ohjauksen määrä koetaan lukiolaisten keskuudessa näiden 
tutkimusten mukaan yleisesti riittämättömäksi ja yksilölliseen ohjaukseen ei 
ole riittävästi aikaa. Nummisen ym. Opinto-ohjauksen tila -arviointiraportissa 
todettiin opinto-ohjauksen saatavuudessa olevan vakavia puutteita. Kaikki 
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opiskelijat eivät saa riittävästi tukea opinnoissaan ja kehityksessään. Opinto-
ohjaajia on liian vähän suhteessa lukioiden opiskelijamääriin. Tyypillistä on, 
että opinto-ohjaajilla on ohjattavanaan miltei kaksinkertainen määrä ohjatta-
vien suosituslukumääriin verrattuna. Suuri ongelma on se, että ohjaus kaikki-
en opettajien tehtävänä ei toteudu. Koetun opinto-ohjauksen laatuun opiskeli-
jat ovat tyytyväisiä tutkimusten mukaan, mutta ohjauksen määrää pidetään 
liian vähäisenä. Opiskelijoiden opintojen seuraamiselle opinto-ohjaajilla on 
Nummisen ym. (2002) arviointiraportin mukaan liian vähän aikaa. Samoin 
opiskelutaitojen ohjaaminen jää liian vähäiseksi. Kyseisen arviointiraportin 
mukaan jatko-opintoihin ohjaus on oppilaitoksissa toimivaa.  

Tutkimustuloksen mukaan opetus lukiossa on vaihtelevantasoista tässä 
tutkimusaineistossa 54 % mielestä. Miltei puolet vastanneista (45 %) opiske-
lijoista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen lukiossa saamaansa opetuk-
seen. Yhden vastaajan mielestä opetus oli huonoa. Vaihtelevantasoisella 
opetuksella opiskelijat tarkoittivat monia erilaisia asioita. Perusajatus vasta-
uksissa oli se, että toiset opettajat ovat parempia tai suositumpia kuin toiset ja 
eräs vastaaja toteaakin Opettajia on moneen lähtöön. Joissakin vastauksissa 
tyytymättömyyttä opetukseen aiheutti se, että toiset perusaineiden opettajat 
eivät ymmärrä tanssi- tai musiikkilinjalaisten esiintymisistä johtuvia poissa-
oloja riittävän hyvin. Esiintymiset eivät ole opiskelijan itsensä organisoimia 
vaan koulun. Silti opiskelija joutuu kärsimään hoitaessaan koulun edustusteh-
tävää. Eräiden opettajien opetus tuntuu eräitten kyselyyn vastanneiden mie-
lestä epäselvältä ja vaikeaselkoiselta. Joissakin oppiaineissa on opiskelijan 
mielestä suuria eroja ja se näkyy ryhmäkokojen suuruutena. Työhönsä kylläs-
tynyt opettaja tappaa ilon opiskelusta, kommentoi yksi vastaaja opetusta 
Sibelius-lukiossa. 

Vastauksia leimaa pääasiallisesti tyytyväisyys opetukseen, opetuksen taso 
on pääosin erinomainen, kirjoitettiin useassa vastauksessa. Vastaajat ihmette-
livät perusaineiden opetuksen korkeaa tasoa: Yllättävän korkeatasoista ope-
tusta ottaen huomioon, että kyseessä on taidelukio. Opiskelun tasokkuuteen 
vaikuttaa opettajan innostus omaan alaansa ja opetustyöhönsä sekä kannusta-
va asennoituminen suhteessa opiskelijoihin.  

Taulukkoon 2 olen koonnut opiskelijoiden tyytyväisyyttä ja tyytymättö-
myyttä kuvaavat ilmaisut omasta opiskelumenestyksestään. 
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Taulukko 2. Tyytyväisyys opintomenestykseen lukiossa 
 
TYYTYVÄISYYS OPISKELUMENESTYKSEEN LUKIOSSA mainintoja 

(HAVING) fr % 
(mainintoja kaikkiaan 178 kpl)   

Opintomenestys riippuvainen omasta toiminnasta / tyytyväinen opintomenes-
tykseen ja opetukseen 115 65 

Opintomenestys riippuvainen opettajasta / Opetus kaipaa parannusta 56 31 

Tyytymätön opintomenestykseensä 7 4 

 YHTEENSÄ 178 100 

 
Opiskelumenestystä kartoittavalla kysymyksellä selvitin opiskelijoiden tyy-
tyväisyyttä omaan opiskelusuoritukseen lukiossa. Pääosin tähän kysymyk-
seen vastanneet opiskelijat olivat tyytyväisiä omaan opiskelumenestykseen 
eivätkä hakeneet selitystä tyytyväisyydelleen tai tyytymättömyydelleen ulko-
puolisesta tahosta. Vastauksissaan opiskelijat korostivat tyytyväisyyttään 
kokemaansa opetukseen. Opintomenestys vastaa siihen panostamista: Olen 
tyytyväinen, jos kovasti tekee töitä, tulokset ovat varmasti sen mukaiset, kir-
joittivat opiskelijat. Olen laiska ja siksi menee vähän huonosti, mutta oma 
vika, arvioi eräs vastaaja suorituksiaan lukiossa. 

Saamieni vastausten mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä opintomenestyk-
seensä, mutta opintomenestys toki voisi olla parempikin, totesivat eräät opis-
kelijat vastauksissaan. Väsymys ja unen puute vaivaat Sibelius-lukion opiske-
lijoita. Kunhan vain saan nukkua ja rentoutua vapaa-aikana, pärjään koulus-
sa hyvin, kommentoi suorituksiaan eräs vastanneista. Vaativa musiikin ja 
tanssin harjoittelu sekä muut harrastukset vievät voimia perusaineiden opis-
kelulta. Tiedän, että pärjäisin aivan erinomaisesti, jos jaksaisin ja ehtisin teh-
dä enemmän opiskelujen eteen. Kahdeksantuntiset päivät ja monet harrastuk-
set vain vievät paljon aikaa ja voimia, kuvaa eräs opiskelija tyytyväisyyttään 
omaan opiskelumenestykseensä.  

Useassa vastauksessa opiskelijat kuvasivat suoritusten ristipaineissa elä-
mistä. Opiskelijoiden väsymys nousee esille useasta vastauksesta. Väsymys ja 
kiire aiheuttavat hallaa opintomenestykselleni: rankat päivät ovat usein väis-
tämättömiä. Kun ei ehdi tehdä läksyjä ei ole mukavaa tulla tunneille ja oma-
tuntokin jaksaa muistuttaa rästeistä. Onneksi voi itse vaikuttaa opiskelutah-
tiin ja -tapaan, lukio-opiskelu on aika vuorovaikutteista. 

Opiskelijat kertoivat vastauksissaan innostavan opettajan vaikuttavan pal-
jon oppimiseen ja opintomenestykseen, samoin opiskelijan itsensä halu op-
pimiseen. Hyvän opiskelumotivaation innoittaja on tietysti opettaja. Hyvä 
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opettaja saa työskentelemään pitkäjänteisesti ja pitää kurin auktoriteettisen 
rennolla olemuksellaan, todetaan vastauksessa.  

Kolmasosa opiskelumenestystä käsittelevään osioon vastanneista kaipasi 
opetuksen kehittämistä. Nämä opiskelijat korostivat vastauksissaan erityisesti 
opettajan merkitystä oppimisessa. Opiskelijoiden mukaan oppiaineestaan in-
nostunut opettajapersoona pitää yllä innostusta opettamaansa oppiainetta koh-
taan. Innostava opettaja on vastausten mukaan opettaja, joka ylläpitää työ-
rauhaa luokassa. Opetukseen tyytymättömät vastaajat kärsivät liiasta melusta 
opetusryhmissä. Suurimman ryhmän tässä tutkimusaineistossa muodostavat 
ne opiskelijat (65 %), jotka olivat tyytyväisiä opetukseen ja mikäli nämä 
opiskelijat kokivat opintomenestyksessään parantamisen varaa, he löysivät 
syyn opintojensa etenemättömyyteen itsestään: joko opiskelijalla ei ole ollut 
riittävästi aikaa opiskeluihin paneutumiseen tai syyt olivat muutoin yksityisiä 
tai yksityiselämän puolella.  

Yllättävän monessa vastauksessa kommentoitiin oppitunneilla olevasta 
liiasta melusta ja työrauhahäiriöistä, joihin opettaja ei puutu: Oppimistani 
heikentää melu oppitunneilla, levoton ilmapiiri tunnilla vaikeuttaa oppimis-
tani tunneilla, on vaikea keskittyä tärkeään asiaan samanaikaisesti, kertoivat 
nämä opiskelijat vastauksissaan. Lisäksi opiskelijat kommentoivat opettajan 
asennoitumista opetukseensa ja opiskelijoihin seuraavin tavoin: Vaikka itse 
olen todella kiinnostunut monista asioista, niin jos opettajan asenne on viha-
mielinen, ylimielinen tai muuten lannistava niin en tietenkään nauti aineesta-
kaan. Motivoiva, innokas ja opetuksesta pitävä opettaja vaikuttaa paljon 
oppimiseeni, myös se, onko viikossa 20 vai 35 oppituntia. Jos on aikaa läk-
syihin, homma luistaa. 

Omaan opintomenestykseensä tyytymättömiä opiskelijoita oli ainoastaan 
seitsemän (7) kyselyyn vastanneista. Nämä opiskelijat kirjoittivat olevansa 
tyytymättömiä siihen, että heillä on liian vähän aikaa ja alituinen kiire. Mikäli 
näillä vastaajilla olisi opiskelulle enemmän aikaa, olisivat opiskelutuloksetkin 
todennäköisesti parempia, kuten jo edellisessä vastauksessa todettiin: Opiske-
luani ja opiskelumenestystäni haittaa ajanpuute, kommentoivat nämä opiske-
lijat omaa tilannettaan. Pitkät päivät ja aikainen aamuherätys vaikuttavat 
opiskelun etenemiseen heikentävästi.  

Saatan vain lintsata, kun en jaksa herätä, toteaa eräs asiaa kommentoi-
neista. Opiskelumenestys…menee alas kuin lehmän häntä. Tuntuu, et vaikka 
yrittäis parhaansa, se ei riitä, kuvailee tilannettaan eräs opiskelumenestyk-
seensä tyytymätön opiskelija.  

Opetusta koskevissa kommenteissaan opiskelijat toivat esille Hargreave-
sin (1972) esittelemiä ajatuksia hyvästä opettajuudesta ja oppimisesta. Opis-
kelijat, kuten Hargreaveskin, korostavat hyvän oppimisilmapiirin merkitystä 
opetustilanteessa. Siihen kuuluu oppilaan ja opettajan molemminpuolinen 
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kunnioitus toista ja toisen osaamista kohtaan. Opiskelijat haluavat nähdä 
opettajansa auktoriteettina, joka on innostunut omasta oppiaineestaan, opiske-
lijoistaan ja kykenee samalla luomaan kontrolloituneen, hallittavissa olevan 
oppimisilmapiirin, jossa jokaisella on työrauha. 

 
4.1.2 Tyytyväisyys sosiaaliseen ympäristöön ja hyvinvointiin 

Käsittelen seuraavaksi opiskelijoiden tyytyväisyyttä Sibelius-lukion sosiaali-
seen ympäristöön ja heidän kuvauksiaan omasta hyvinvoinnistaan. Taulukos-
sa 3 kuvaan opiskelijoiden kokemuksia opiskelijayhteisöstä ja tyytyväisyyttä 
opiskelijayhteisöön. Kyselyyn vastanneet opiskelijat ilmaisivat tyytyväisyyttä 
tai tyytymättömyyttä kuvaavia mainintoja tässä osiossa yhteensä 179 kappa-
letta. Aineiston käsittelyssä on mukana yhteensä 187 kyselylomaketta. Tau-
lukon mainintojen määrissä eivät näy vastaamattomien tai asiaa kommentoi-
mattomien määrä eikä se, olivatko jotkut vastaajat tehneet useita mainintoja 
kyseisestä asiasta. Taulukon 3 tuloksia vertaan kyseisen osion mainintojen 
määrään.  
 
Taulukko 3. Tyytyväisyys sosiaaliseen ympäristöön 
 
TYYTYVÄISYYS SOSIAALISEEN YMPÄRISTÖÖN mainintoja 

(LOVING) fr % 

(Mainintoja kaikkiaan 179 kpl)     

Tyytyväinen opiskelijayhteisön toimintaan 153 85 

  -kaikki suhtautuvat hyvin toisiinsa 72  

  -ilmapiiri koulussa on lähes loistava 53  

  -opiskelijayhteisössä jokainen saa olla oma itsensä 35  

  -muilla opiskelijoilla ei ole vaikutusta omaan opiskeluun 1  

Tyytymätön opiskelijayhteisön toimintaan / Yhteishenki kaipaa parannusta 26 15 

  –musiikissa sosiaaliset suhteet ovat hierarkkisia 17  

  –opiskelija kokee olevansa epäsosiaalinen, ei pidä opiskelijayhteisöstä, 
ei ole löytänyt omaa paikkaansa opiskelijayhteisössä 9  

YHTEENSÄ 179 100 

 
Suurin osa (85 %) osioon vastanneista oli tyytyväinen opiskelijayhteisönsä 
toimintaan. Lukion sosiaalinen ympäristö tukee vastausten mukaan opiskeli-
joiden hyvinvointia. Vastauksissa todettiin kaikkien suhtautuvan toisiinsa 
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hyvin ja ystävällisesti, ilmapiiri koulussa on lähes loistava ja 35 vastaajan 
mielestä jokainen saa olla oma itsensä opiskelijayhteisössään. Ainoastaan 
yhdessä vastauksessa opiskelija kertoi, että hän ei kiinnitä muihin opiskeli-
joihin huomiota eikä toisilla opiskelijoilla ole vaikutusta hänen omaan opis-
keluunsa.  

Vastaajat korostivat Sibelius-lukion hyvää yhteishenkeä, sibishenkeä: Il-
mapiiri on mukava ja rento, yhteishenki on hyvä. Se on melkein välttämätöntä 
jaksamisen kannalta. En jaksaisi lukiota samanlaisessa ympäristössä kuin 
kävin yläastetta: oli onnenpotku päästä Sibikseen. Sibishenki on loistava. 
Mielestäni Sibiksessä on tosi hyvä ja rento yhteishenki, ja nyt kun minulla on 
kolme todella hyvää ystävää samalla luokalla, nautin koulussa olosta. Välil-
lä, jos olen tosi väsynyt ja minulla on itsetunto maassa, vetäydyn kuoreeni ja 
saatan olla ahdistunut. Hyvät yöunet ovatkin kaiken A ja O, kuvaa eräs opis-
kelija viihtymistään Sibelius-lukiossa. Seuraava vastaaja tiivistää sibishengen 
omassa vastauksessaan: Lukiossamme koen, että kaikki voivat olla juuri sel-
laisia kuin haluavat. Oppilaat kannustavat toisiaan ja kouluun on mukava 
tulla joka päivä. Koulussa on loistava ilmapiiri ja olen tyytyväinen asemaani 
ryhmässäni. Tää on ihan mahtava paikka, yhteishenki ei voisi olla parempi. 

Opiskelijoiden persoonallisuuksien värikkyyttä kiiteltiin vastauksissa. Lä-
hes loistavaa ilmapiiriä heikentäväksi tekijäksi koettiin ajoittain kuitenkin 
erilaisten persoonallisuuksien yhteentörmäykset sekä opiskelijoiden välinen 
kilpailu. Kilpailua Sibelius-lukiossa esiintyy opiskelijoiden vastausten mu-
kaan esimerkiksi tanssi- ja musiikkilinjalaisten välillä sekä siinä, että kaikkia 
opiskelijoita opettajat eivät valitse tasapuolisesti mukaan esimerkiksi erilai-
siin esiintymistilaisuuksiin. Opiskeluympäristö on hyväksyvä, miellyttävä ja 
kannustava. Toki erikoislukioissa värikkäiden persoonien kohtaaminen tuo 
ristiriitojakin. Opiskelijat ovat hyvin myönteisiä toisiaan kohtaan vaikka 
pientä kilpailua on havaittavissa. 

Vähäistä tyytymättömyyttä opiskelijayhteisön toimintaan kuvasi 15 % 
teema-alueeseen mielipiteensä asiasta ilmaisseista. Lukion yhteishenkeä 
heikentävät näiden vastaajien mukaan hierarkkiset suhteet musiikissa. Tanssi-
linjan opiskelijoista muutama koki tanssilinjan olevan irrallaan musiikkilin-
jasta ja vähemmän arvostettua Sibelius-lukiossa. Tanssijoiden ja muusikoiden 
välinen eristäytyminen on vain lisääntynyt, kun tanssijat on työnnetty omiin 
luokkiinsa. Tanssi muutenkin tuntuu olevan paljon alempiarvoista kuin mu-
siikki.  

Kevyen musiikin arvostus vaikutti kyselyyn vastanneiden mielestä olevan 
jonkin verran suurempaa kuin klassisen musiikin arvostus opiskelijoiden kes-
kuudessa. Tätä ilmiötä kuvattiin seuraavalla tavalla: Opiskelijoiden keskuu-
dessa arvostetaan enemmän kevyen musiikin puolen opiskelijoita kuin klassi-
sen, mikä on törkeää. 
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Suurin osa opiskelijoista kiitteli vastauksissaan Sibelius-lukion loistavaa 
yhteishenkeä. Yhdeksässä kommentissa kuitenkin esitettiin päinvastaisia 
kommentteja yhteenkuuluvuudesta ja yhteishengestä. Näissä vastauksissa 
opiskelijat kuvasivat ulkopuolisuuden kokemuksiaan lukio-yhteisössä ja 
tunnetta, jossa opiskelijat eivät ole löytäneet omaa paikkaansa opiskelijayh-
teisössään. Nämä opiskelijat kokivat luonteensa puolesta olevan epäsosiaali-
sempia kuin Sibelius-lukion muut opiskelijat. Osasyy ulkopuolisuuden ko-
kemukseen on myös luokattomassa lukiojärjestelmässä, jossa opiskelija vaih-
taa ryhmää päivittäin useaankin otteeseen. Tätä tilannetta kuvasi eräs vastan-
neista seuraavasti: Opiskelijat suhtautuvat toisiinsa koulussa varsin hyvin. 
Tunnen itseni kuitenkin aika ulkopuoliseksi, koska hypin ryhmästä ryhmään 
eikä pysyviä ystävyyssuhteita oikein kerkeä syntymään. Omaan ryhmääni en 
oikein enää kuulu, koska he ovat melkein aina samoilla kursseilla ja minä 
jossain muualla. 

Luonnollista on, että kaikki opiskelijat eivät löydä omaa paikkaansa Sibe-
lius-lukiossa eivätkä edes omasta ryhmästään: Minulla ei ole mielestäni mi-
tään omaa paikkaa luokassani. En tunne kuuluvani sinne. En tunne kunnolla 
kuin muutaman oppilaan (sekin tanssiproduktion ansiota) luokaltani. Tunnen 
olevani eri maailmasta kuin useimmat luokkatovereistani. 

Ajanpuute heikensi keskeisimmin tutkimustulosteni mukaan opiskelijoi-
den hyvinvointia Sibelius-lukiossa. Opiskelijoilla ei ollut oman kuvauksensa 
mukaan riittävästi aikaa paneutua opiskeluun eikä ajanpuutteesta kärsivillä 
opiskelijoilla ollut myöskään vapaa-aikaa. Lukio-opiskelu, omaan erityis-
alaan liittyvät koulun ulkopuoliset harrastukset sekä pitkät koulumatkat vä-
hensivät opiskelijan mahdollisuuksia rentoutumiseen ja lepäämiseen. Mah-
dollistaakseen itselleen vapaa-aikaa, osa tutkimukseen osallistuneista kirjoitti 
olevansa luvatta pois koulusta.  

Osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista koki ulkopuolisuutta opis-
kelijayhteisössään. He eivät olleet yleislinjalaisia vaan erityislinjan opiskeli-
joita, jotka jollain tapaa kokivat erilaisuutta ja tunnetta siitä, että eivät olleet 
samanlaisia kuin muut Sibelius-lukion erityislinjalaiset. He kokivat olevansa 
hiljaisempia ja muita samassa lukiossa opiskelevia nuoria vetäytyvämpiä. 
Opiskelijat kokivat toisia opiskelijoita suosittavan enemmän kuin toisia Sibe-
lius-lukiossa. Kaikki opiskelijat eivät pääse kamarikuoroon. Kamarikuoron 
sisäinen yhteishenki näyttää tutkimusaineistoni mukaan erottelevan kamari-
kuorolaisia muista lukion opiskelijoista ja herättää joissakin opiskelijoissa 
ulkopuolisuuden tunteita. Ulkopuolisuuden kokemuksia ja vieraantumista 
opiskelusta aiheutti eräitten vastaajien mielestä opiskelijoiden välinen kilpai-
lu. Vastausten mukaan opettajat eivät käytä kaikkia opiskelijoita tasapuolises-
ti erilaisissa esiintymistilaisuuksissa tai opiskelijat kokivat, että joitakin opis-
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kelijaryhmiä tai opiskelijoita lukio arvostaa ja suosii enemmän kuin toisia. 
Tutkimusaineistoni mukaan lukion opiskeluilmapiirissä on puutteita. Tutki-
mustulosten mukaan opettajien ja opiskelijoiden välinen suhde oli eräiden 
vastaajien mielestä etäinen. Osa vastaajista koki luokkatilanteet lukiossaan 
liian meluisiksi, vastaajien mukaan kaikki opettajat eivät ylläpidä oppitun-
neillaan järjestäytynyttä oppimisilmapiiriä.  

Sibelius-lukion opetussuunnitelmassa korostetaan hyvän yhteishengen 
merkitystä ja tämä tavoite näyttää toteutuvan melko hyvin tämän kyselyai-
neiston perusteella. Sibelius-lukion opetussuunnitelmassa esitetään pyrkimys 
siihen, että ketään ei jätetä yksin tahtomattaan. Ryhmänohjaaja on keskeises-
sä asemassa ryhmäyttäessään opiskelijoita lukion aloitusvaiheessa. Tunne 
ryhmään kuulumisesta ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat tutkimusten mukaan 
merkittävä tekijä opiskelijan hyvinvoinnissa, kouluviihtyvyydessä ja opiske-
lumotivaation ylläpitämisessä.  

Pyrkiessäni muodostamaan kuvausta Sibelius-lukiossa opiskelevan nuo-
ren arjesta ja siihen olennaisena osana liittyvästä vapaa-ajasta, pyysin kyse-
lyssäni opiskelijoita kuvailemaan tyypillistä opiskelupäiväänsä. Tyypillisen 
opiskelupäivän kuvausten avulla tavoitteenani oli saada käsitys siitä, mitä 
kaikkea nuoren on koulupäivän aikana tehtävä ja miten nämä vaikuttavat 
opiskelijan hyvinvointiin.  

Taulukkoon 4 olen koonnut opiskelijoiden kuvakset omasta, tyypillisestä 
opiskelupäivästään. Kuvauksen perusteella pyrin selvittämään Sibelius-
lukion opiskelijoiden mahdollisuuksia vapaa-aikaan. 
 
Taulukko 4. Opiskelijan tyypillinen opiskelupäivä 
 

OPISKELIJAN TYYPILLINEN PÄIVÄ mainintoja 
(BEING) fr % 

(mainintoja kaikkiaan 130 kpl)   

Aikainen herätys, kouluun, opiskelua, ruokailu, opiskelua, välissä taukoja, 
kotiin, harrastuksia, töitä, väsymystä 111 85 

Opiskelupäivä on raskas, väsymys vaivaa koulussa 18 14 

Ei ole tyypillistä opiskelupäivää  1 1 

YHTEENSÄ 130 100 

 
Enemmistö (85 %) tyypillistä opiskelupäiväänsä kuvanneista kertoi päivänsä 
olevan kiireinen. Opiskelijat kuvasivat kokemuksiaan liian varhaisista aamu-
heräämisistä. Varhaisen aamuheräämisen jälkeen opiskelijat kertoivat siirty-
mistään opiskelupaikkaansa, mahdollista pitkää koulumatkaansa, osallistu-
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mistaan väsyneenä opetukseen, kiireistä ruokailuaan tuntien lomassa ja sen 
jälkeistä kiirehtimistään oppitunneille, harrastustensa tai työn pariin. Osalle 
opiskelijoista tyypilliseen opiskelupäivään mahtuu oppituntien välissä olevia 
taukoja, ”hyppytunteja”, joiden aikana he kertoivat osallistuvansa soitinope-
tukseen, yksinlaulutunneille ja muihin harjoituksiin, joissa he valmistelevat 
esityksiä, harjoittelevat tanssia ja soittamista tai tekevät läksyjänsä. Jotkut 
pystyivät käyttämään hyppytunnit lepäämiseen. Koulupäivänsä päätyttyä 
opiskelijat kiirehtivät kotiinsa, koulun ulkopuolisiin musiikki- tai tanssihar-
joituksiin. Osa tyypillistä päiväänsä kuvanneista pystyi mahduttamaan päi-
väänsä aikaa ystäviensä tapaamiseen. Vapaa-aikanaan muutamat vastaajista 
kertoivat ”vain laiskottelevansa”, sillä muuhun heidän voimansa eivät kuva-
ustensa mukaan enää riitä. Työssäkäynti on lisääntynyt lukio-opiskelijoiden-
kin keskuudessa. Eräät vastanneista kirjoittivat käyvänsä työssä. Tässä on 
kuvaus työssä lukio-opintojensa ohessa käyvän opiskelijan tyypillisestä päi-
västä: Herään 6.15. Lähden 7.24 junalla, saavun kouluun, opiskelen pari 
aamutuntia ei niin tehokkaasti, syön, vielä pari tuntia koulua, menen töihin, 
olen viisi tuntia töissä, teen junassa läksyt. Olen kotona 21.45 ja menen nuk-
kumaan. Ja sama jatkuu ... 

Erityislukioihin hakeutuu opiskelijoita Helsingin ulkopuolelta. He muut-
tavat maakunnista opiskelija-asuntoon ja ryhtyvät itsenäiseen elämään suh-
teellisen nuorina. Tullessaan täysi-ikäisiksi eräillä pääkaupunkiseudulla asu-
villa opiskelijoillakin on mahdollisuus muuttaa omaan asuntoon. Tämä edel-
lyttää nuorelta opiskelijalta itsenäistä, autonomista, otetta elämään: Aamulla 
kahdeksaksi kouluun! 8–16 painellaan sitten tukka putkella luokasta toiseen 
ja aineesta toiseen. Klo 16.00 jälkeen kiireellä soittotunnille ja n. klo 19–20 
kotona. Läksyt, ruoanlaitto, nukkumaan…HUH! Nyttenkin tässä jaksossa 35 
viikkotuntia + kaikki muu päälle: soittotunnit, autokoulu, kotityöt ja läksyt, 
kuvailee yksinasumistaan eräs vastanneista. 

Suurimman osan tyypillisen päivän kuvauksista muodostavat kertomukset 
väsymyksestä ja kiireestä: 

Aamulla kouluun (väsyneenä), koulusta viulutunnille/orkesteriin/teoriatunnille/ja 
illalla kotiin. Aikaa läksyille jää joskus vähän, mutta on niitä helpompiakin päiviä 
(ti ja pe), jolloin aikaa on enemmän. 

Noin kello 6 ylös, kouluun, pitkä päivä, klo 8–16, yleensä joka päivälle sattuu 
joku ikävä tunti, koulusta suoraan harrastuksiin, illalla noin 20.00 kotiin, läksyt ja 
nukkumaan noin klo 23–24. 

Tulen aina väsyneenä kouluun, koska läksyjen ja harrastusten parissa voi men-
nä myöhään iltaan. Tunneilla en ole niin aktiivinen kuin haluaisin väsymyksen ta-
kia ja koulusta kotiin tullessani olen aivan poikki. 

Herään klo 5.45. Kävelen bussipysäkille, jolloin lähden klo 6.15. Istahdan iha-
naan bussiin n. klo 6.50 ja nukahdan. Herään ärsyttäviin mukulakiviin juuri kun 
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bussi saapuu Lasipalatsin eteen 7.50. Käyn asematunnelin S-marketissa ostamas-
sa aamupalaa ja syön kävellessäni kouluun. Väsyneenä kapuan koulun portaita 
ylös tunneille. Aamutunnit on yleensä tosi väsyttäviä, paitsi kun on opettaja X:ää. 
Mutta nyt sekin ilo on pilattu harjoittelijoilla. Vähitellen päivä paranee ja välkillä 
istuskelen luokissa. Kaverit on ihan kiva keksintö varsinkin ruokiksella. Iltapäiväl-
lä rupeaa väsyttämään ja on ihana päästä pois koulusta. Jos koulu loppuu neljäl-
tä, niin kotona olen kuuden aikoihin. Eipä kiinnosta enää läksyjä tehdä. 

 
Pitkää opiskelupäivää kuvataan seuraavissa kirjoituksissa: 

Olen koulussa ensin klo 8–16, jonka jälkeen vuorossa on vielä pari tuntia iltalu-
kiota. Parhaimmillaan tämän jälkeen on vuorossa vielä tanssitunnit. Päivät ovat 
aina 11–14 tuntisia, jonka lisäksi on tietenkin läksyt. 

Menen kouluun klo 8.00. Yritän seurata opetusta mahdollisimman hyvin. Kou-
lusta menen suoraan tanssitreeneihin ja kotiin klo 21.00 aikaan. Läksyjä teen hy-
päreillä, välkillä ja bussissa (ja viikonloppuisin). 

Koulua yleensä 8–16. Osallistun opiskeluun innolla ja aktiivisesti tunneilla, 
koska vapaa-ajalla aikani kuluu tanssimiseen. Läksyjä teen vähän, mutta isompia 
ongelmia ei ole. 

 
Kaikkien opiskelijoiden päivät eivät vastausten mukaan ole pelkkää väsy-
mystä ja suorittamista. Osa opiskelijoista nauttii kiireisistä päivistään. Vaikka 
tekemistä on paljon, opiskelijat tulevat mielellään opiskelupaikkaansa. Hyvät 
toverit ja mieluisat opiskelutehtävät motivoivat ja auttavat opiskelijoita jak-
samaan. Pitkien päivien lomassa on taukojakin. Huumorin ja ystävien avulla 
opiskelijat osaavat rentoutua kiireisen päivän keskellä. Seuraavassa tyypilli-
siä opiskelijoiden kuvauksia tyypillisestä opiskelupäivästään: 

Tulee kouluun kaheksaks, heräilee aamutuntien aikana, käy syömässä, jatkaa tun-
neilla istumista johonki kolmeen tai mihin ikinä. Yhteenvetona: Paljon kivaa ja 
nauramista kavereiden kans, opiskelussa ainakin yritys on kova! Yleensä tyypilli-
nen opiskelupäivä on hyvin mielenkiintoinen ja aina erilainen. Pidän paljon kou-
lussa olosta ja yritän tehdä siitä ikimuistoisen. 

Tunneilla on mielenkiintoista ja välitunneilla nauran ja pidän hauskaa ystävien 
kanssa. Hyvin monena päivänä kakan (siis viemäreiden) haju pistää nenään, mut-
ta onneksi siihen on jo aika tottunut. 

Portaissa saa hyvää hyötyliikuntaa, juoksen ne. Tunneilla on mielenkiintoista. 
Koulupäivä menee ehkä liiankin nopeasti ohi. Välkillä on kivaa. Näkee ihmisiä ja 
me ollaan ihan hulluja. 

 
Sininen aula on oppilaskunnan tilan lisäksi opiskelijoiden kokoontumispaik-
ka, joka luo yhteisöllisyyden kokemuksia. Sinisen aulan merkitys tapahtumi-
en keskipisteenä näyttäytyy opiskelijan kuvauksessa: Aamulla 8.05 saavun 
kouluun, siirryn Sinisen aulan kautta tunnille. Jokaisen välitunnin vietän 
Sinisessä aulassa kavereiden kanssa jutellen ja naureskellen! Päivällä syö-
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dään ja ollaan tunneilla, mutta muuten kylläkin Sinisessä aulassa, siellä on 
kaikki! 

Osa opiskelijoista ei kertonut edellä kerrotun yksityiskohtaisesti tyypilli-
sestä opiskelupäivästään. Näiden opiskelijoiden kuvaukset olivat luonteeltaan 
seuraavanlaisia: Oppitunteja on neljästä kuuteen tuntia päivässä. Niiden 
välillä on ehkä pari hyppytuntia, jolloin vietän aikaani oppilaskunnan tilassa 
tai atk-luokassa Läksyjä en hyppytunnilla yleensä tee. Hyppytunnin aikana 
on soitto- tai laulutunti. Koulumatkoihin menee yhteensä 1,5 tuntia päivässä, 
joka pidentää päivää. 

Opiskelupäivät ovat pitkiä, mutta kaikki Sibelius-lukion opiskelijoista ei-
vät jaksa osallistua kaikkeen lukiossa tarjottuun opetukseen. Väsymystään 
nämä opiskelijat torjuvat nukkumalla ja välttelemällä aamutunteja tai lähte-
mällä koulusta hyvissä ajoin pois. Läksyjen tekemisen opiskelijat voivat 
välttää olemalla hankkimatta kursseilla tarvittavia oppikirjoja. Tämänkaltai-
sesta suhtautumisesta lukio-opiskeluun kerrotaan seuraavissa vastausesimer-
keissä:  

Yleensä olen joka tunnilla, mutta joskus päätän koulupäiväni aikaisin omaan lo-
maan.  

Saavun kouluun harvoin ennen kymmentä. Joskus jätän tunteja väliin aivan tur-
haan enkä tässä jaksossa ole edes vaivautunut hankkimaan kirjoja. 

Lintsaan puolet tunneista. 
 
Yhdessä vastauksessa todettiin, että opiskelija ei voi kuvata tyypillistä opis-
kelupäiväänsä, sillä jokainen päivä on erilainen eikä tyypillistä opiskelupäi-
vää näin ollen ole. 

Kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä kysyin opiskelijoilta heidän 
kokemustaan omasta hyvinvoinnistaan. Sain opiskelijoilta yhteensä 208 hei-
dän hyvinvointiaan kuvaavaa mainintaa, jotka esittelen taulukossa 5. 

Suorittamani kyselyn mukaan valtaosa hyvinvointia koskevaan kysymyk-
seen vastanneista kertoi voivansa hyvin sillä 65 % vastauksista kertoi vastaa-
jan olevan tyytyväinen omaan hyvinvointiinsa. Nämä vastaukset olivat luon-
teeltaan lyhyitä kommentteja, joissa opiskelijat kirjoittivat omasta hyvinvoin-
nistaan seuraavasti: Vointini on hyvä. 
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Taulukko 5. Opiskelijoiden hyvinvointikokemukset Sibelius-lukiossa 
 
KOKEMUS OMASTA HYVINVOINNISTA mainintoja 

(BEING) fr % 

(mainintoja yhteensä 208 kpl)   

Tyytyväinen / opiskelija voi hyvin 135 65 

Tyytymätön / opiskelija esittää hyvinvointia alentavia tekijöitä 73 35 

  -unen puute ja väsymys vaivaa opiskelijaa 28 38 

  -hyvinvointi on heikko, arki tuntuu rankalta 23 32 

  - liiasta työmäärästä aiheutuvaa stressiä, ärtyisyyttä, masennusta 15 20 

  -huono informaationkulku koulussa vaikuttaa opiskelijan hyvinvoin-
tiin 5 7 

  -soittamisesta johtuva rasitusvamma 2 3 

YHTEENSÄ 208 100 

 
Tyytymättömyyttä omaan hyvinvointiinsa kuvasi 35 % kysymykseen vastan-
neista. Kyselyyni opiskelijat vastasivat keväällä. Takana oli pitkä talvi, kevät 
oli käsillä ja kesä edessä. Vastauksissaan opiskelijat totesivat mielensä olevan 
virkeämpi, koska kesä on edessä ja raskas talvi takana. Väsymys alkoi helpot-
taa. Muutoin opiskelijat kertoivat vastauksissaan kiireisestä aikataulustaan, 
aikaisista aamuheräämisistään ja paljosta työmäärästään miltei samoin sanoin 
kuin he olivat edellisessä vastauksessaan kertoneet tyypillisestä päivästään. 
Vastausten mukaan opiskelijoiden hyvinvointia alensivat unenpuute ja liialli-
nen työmäärä. Osa (7 %) kertoi hyvinvointiinsa ja opiskelutyytyväisyyteensä 
vaikuttavan Sibelius-lukion huono tiedonkulku. Opiskelijat eivät saa riittä-
västi eivätkä riittävän ajoissa heille kuuluvaa informaatiota. Kahdella vastaa-
jalla oli soittamisesta johtuva rasitusvamma, joka heikensi heidän hyvinvoin-
tiaan oman kertomansa mukaan. 

Aiemmissa opetusta, opinto-ohjausta, opiskelumenestystä sekä lukion so-
siaalista ilmapiiriä käsitelleissä kysymyksissäni opiskelijat kuvasivat toimin-
taansa pääasiallisesti positiivisin ilmauksin. Opiskelijat kirjoittivat, että heistä 
on mukavaa tulla päivittäin kouluun, koska ilmapiiri Sibelius-lukiossa on 
heidän mielestään hyvä ja innostava. Tämän kaltaiset kommentit olivat vä-
häisempiä opiskelijoiden kuvatessaan omaa hyvinvointiaan. Hyvinvointia 
kuvaavissa kommenteissa ja kuvauksissa opiskelijat kertoivat väsymykses-
tään ja suorituskeskeisestä elämästään. Vastaajien hyvinvointia haittasivat 
tulevat ylioppilaskirjoitukset. Nämä vastaajat olivat toisen vuoden opiskeli-
joita.  
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Suurin osa opiskelijoista kertoi voivansa hyvin (65 % maininnoista) ja 
olevansa kaikin puolin hyvässä kunnossa. Opiskelijat kirjoittivat olonsa ja 
hyvinvointinsa olevan kohenemaan päin, sillä mieli askaroi jo tulevassa ke-
sässä: Hyvinvointini on hyvä ja mieli kirkas, tällä hetkellä odotan kesää ja 
yritänkin ahkeroida nopeasti, että päästään lomalle. Ihan iloinen, kun kevät 
tulee ja aurinko paistaa! Syksyn ja talven ”masennus” alkaa lähteä pois ja 
ajatukset suuntautuvat ensi kesään, reissuihin, töihin ja ystäviin…Hyvinvointi 
ihan OK. Hyvinvointini on todella hyvä, kiirettä pitää toki kurssien kanssa. 

Useissa vastauksissa toistuivat kokemukset ensimmäisen opiskeluvuoden 
raskaudesta. Toisena opiskeluvuotena lukion opiskelurytmiin opiskelijat 
olivat jo tottuneet, mutta jokaisella lukuvuodella on omat haasteensa, esimer-
kiksi ylioppilaskirjoitukset. Aikuistuminen ja täysi-ikäisyys mietityttivät 
kyselyyni vastanneita nuoria. Lukion jälkeinen aika itsenäistymisineen ja 
ammatinvalintoineen pohdituttivat osaa vastanneista. Voin ihan hyvin vaikka 
välillä väsyttääkin aika paljon. Eniten mietin nykyisin varmaankin jo ensi 
syksynä alkavia YO-kirjoituksia ja lapsuuden vaihtumista aikuisuudeksi täyt-
täessäni 18 vuotta. Hieman ahdistaa tulevaisuus, koska en tiedä, mitä haluai-
sin tehdä lukion jälkeen, kuvasivat opiskelijat hyvinvointiaan näissä vastauk-
sissa. 

Sibelius-lukion vuosi Konalassa Liisankadun kiinteistön peruskorjauksen 
vuoksi tuli ilmi vielä omassa kyselyssänikin. Konala-vuotta muistelee seu-
raavalla tavalla eräs vastanneista: Just eilen ihmettelin, että miten jaksoin sen 
Konala-vuoden, kun nukuinkin aina busseissa. Ja tajusin, että enhän mä 
jaksanutkaan. Nyt on ollut IHANAA. Kouluun on oikeasti ihanaa mennä. 
Aurinko paistaa ja on ihanaa. Tulee liikuttua paljon ja se auttaa myös opiske-
lua. 

Vaikka vastaajat kirjoittivat voivansa hyvin, vastauksissa toistuvat stres-
sin kuvaukset. Näin kertoo yksi vastaajista: Hyvinvointini on ihan hyvä, mut-
ta en ole paljoa ehtinyt murehtia, kun alituinen kiire ja stressi vaivaa. Olen 
nyt kuitenkin päättänyt jaksaa. 

Lukioissa on opiskelijahuollollisia tukitoimia opiskelun tueksi. Helsingis-
sä lukioilla on yhteisiä koulupsykologeja, jotka pitävät vastaanottoaan kah-
della tai kolmella koululla. Lukiolaisten hyvinvointia koskevat tutkimukset, 
kuten esimerkiksi Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2007, ovat osoittaneet 
opiskelijahuollollisten tukitoimien riittämättömyyden. Kouluterveydenhoita-
jan palvelut koetaan myös riittämättömiksi. Seuraava vastausesimerkki ker-
too koulupsykologilta saadusta tuesta. Yleinen hyvinvointini on varsin hyvä. 
Univelkaa kertyy välillä vähän turhan paljon. Olen käynyt koulupsykologilla 
masentuneisuuden takia, mikä on auttanut todella paljon. Koulupsykologi-
mahdollisuudesta pitäisi kertoa enemmän, koska opiskeluelämä on aika 



132 Matti Koistinen 

rankkaa ja ihmiset eivät ehkä tule ajatelleeksi tätä mahdollisuutta tai ajatte-
levat, että vain hullut käyvät psykologilla. 

Valopilkkuja, stressin helpotusta ja hyvinvoinnin tukemista opiskelijan 
arkiseen aherrukseen tuovat ystävät sekä erityisen koulutustehtävän mukai-
nen opiskelu. Olo on stressaantunut ja väsynyt, mutta musiikin ja kavereiden 
avulla selviää mainiosti. Viikonloput pelastavat! Onneksi olen perusiloinen 
ihminen. 

Joidenkin vastausten kohdalla rajanveto positiivisen ja negatiivisen hy-
vinvointikuvauksen välillä oli vaikeaa. Luokittelin hyvinvoivaksi opiskelijan, 
joka kuvasi hyvinvointiaan kertomalla olevansa välillä ahdistunut, mutta 
kokee kuitenkin voivansa hyvin: Välillä minua ahdistaa, mutta paljon vä-
hemmän kuin syksyllä. Se riippuu täysin yöunista. Nauraminen on ihanaa! 
Voin siis kuitenkin hyvin ja olen melko onnellinen.  

Reilu kolmannes (35 %) hyvinvointia koskevaan kysymykseen vastan-
neista kertoi hyvinvointiinsa negatiivisesti vaikuttavista asioista. Näistä suu-
rimpana ryhmänä olivat unenpuutteesta ja väsymyksestä kertovat opiskelijat 
(28 mainintaa). Hyvinvointia alentavia tekijöitä opiskelijat kuvailivat maini-
ten niitä selkeästi, samoin he kertoivat hyvinvointinsa alentumisesta ja huo-
nokuntoisuudestaan, joka yleensä vastausten mukaan johtui väsymyksestä ja 
kiireestä. Suorituskeskeisestä ja kiireisestä nuoren ihmisen elämästä kertovat 
seuraavat opiskelijoiden kuvaukset: 

Hyvinvointini ei ole paras mahdollinen, mutta täytyy vaan yrittää, eihän tässä 
maailmassa muuten mitään saa ellei yritä ja koita olla reipas. Siis aivan liian kii-
re koko ajan ja pitkiä koulupäiviä kaikki muu mukaan lukien… no itsehän olen 
kurssini ja ohjelmani valinnut, mutta tosiaan yritettävä on, jos meinaa joskus saa-
vuttaa elämässään jotain muutakin kuin lukion! Kyllä tämä tästä! 

Olen aika stressaantunut. Kärsin paljon stressin tuomasta väsymyksestä, fluns-
sasta ja päänsärystä. Koulua on nyt 4. jaksossa joka päivä 5–8 tuntia ja olen illal-
la kotiin päästessäni niin väsynyt etten jaksa muuta kuin lysähtää sohvalle. 

 
Stressi ei kuitenkaan aina ole negatiivista, kuten yksi opiskelija kirjoittaa: 
Oloni on hyvä. Vähän pientä stressiä, terveellistä sellaista. Jokainen omalla 
kohdallaan tietää, milloin stressi on positiivista ja suoriutumiskykyä lisäävää 
ja milloin se muuttuu negatiiviseksi, suorituskykyä alentavaksi tekijäksi. 
Opiskelijoiden väsymisen huomioon ottaminen on ennaltaehkäisevää työtä. 
Keskeinen apuväline opiskelijan hyvinvoinnista huolehtimisessa on opiskelu-
suunnitelma, jota tulisi päivittää säännöllisesti. Kurssitarjottimen laatimisessa 
ja muun opetuksen järjestämisessä olisi voitava ottaa huomioon opiskelijan 
hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä. 

Tämän tutkimuksen mukaan väsymys, kiire ja unenpuute alentavat Sibe-
lius-lukiossa opiskelevien hyvinvointia. Erityisen koulutustehtävän saaneet 
lukiot ovat suosittuja opiskelupaikkoja. Erityislukioon pääseminen on edel-
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lyttänyt useimmilta pitkäjänteistä pohjatyötä erityisen koulutustehtävän mu-
kaisella alalla. Silti nuoren opiskelumotivaatio voi laskea kiireen vuoksi. 
Kiireisen aikataulun seurauksena saattaa käydä niin, että opiskeluun motivoi-
tunut ja innostunut opiskelija ei jaksa kulkeakaan erityisen koulutustehtävän 
mukaista lukiopolkuaan loppuun saakka vaan vaihtaa toiseen lukioon, kuten 
myös Mehtäläisen (2003) tutkimus kertoo. Sibelius-lukiossa opiskelijat jättä-
vät lukio-opiskelunsa kesken erittäin harvoin. Noin 2 % lukuvuosittain eroaa 
Sibelius-lukiosta ja syynä eroamiseen on yleensä aikuislukioon siirtyminen. 
Jotkut lukio-opiskelijat yllättyvät lukion työmäärästä ja pitkän koulumatkan 
rasittavuudesta ja miettivät toiseen lukioon siirtymistä. Kyse ei aina ole opis-
kelumotivaation vähenemisessä, vaan syynä on liiallisesta työmäärästä johtu-
va väsymys. Opiskelijoiden päivät ovat kyselyni mukaan ohjelmoituja, päivät 
venyvät yöhön ja aamuherääminen on vaikeaa. Opiskelupäiviä leimaa väsy-
mys: Hyvinvointini on laskenut johtuen väärästä unirytmistä. Olen miettinyt 
lukion vaihtoa, sillä vaikuttaa, että muissa lukioissa on hieman helpompaa, 
ainakin läksyjen ja muiden tehtävien suhteen, kertoo eräs opiskelija. 

Väsymys aiheuttaa ärtyisyyttä: Kaikki tuntuu rankalta, kun väsyttää eikä 
ikinä ehdi tekemään mitään, olen väsynyt ja ärtyisä, kun on pitkiä koulupäi-
viä ja nukun liian vähän kirjoittaa eräs opiskelija. Ärtyisyys ja alakuloisuus 
eivät johdu yksinomaan koulusta. Nuoret elävät aikuistumisen vaihetta, johon 
kuuluu muun muassa seurustelu ja erilaiset tulevaisuutta koskevat pohdinnat: 
No on ollut vähän flunssaa ja muuta. Henkinen hyvinvointi heittelee varsinkin 
parisuhteen takia, mutta sehän on oma valinta. Tulevaisuuden pohdinta vie 
joskus hermoja, samoin tekemättömät tehtävät, joille ei ole aikaa. Tähän 
tarvitsisin motivoivia opettajia. Huoli lähestyvistä ylioppilaskirjoituksista ja 
kurssivalinnoista vaivaavat nuorten mieltä, kuten eräs vastaaja kirjoittaa: 
Olen usein väsynyt. Mietin paljon kurssivalintoja ja tulevia yo-kirjoituksia. 
Pohdin paljon tulevaisuuteen liittyviä asioita ja se stressaa välillä. 

Kurssimuotoisessa lukiojärjestelmässä opiskelu edellyttää valintojen te-
kemistä. Lukioon tullessaan opiskelijat tekevät tietyt kurssivalinnat. Opinto-
jen edetessä valintojen määrä kasvaa. Tehdyillä valinnoilla voi olla merkitys-
tä jatko-opiskelupaikkoja valittaessa. Ylioppilaskirjoituksia on mahdollista 
hajauttaa kolmeen perättäiseen kertaan. Niihin liittyvät kurssivalinnat ja suo-
ritusten aikataulu ovat vaativia asioita nuoren pohdittavaksi. Aina ei jaksaisi 
panostaa opiskeluun täydellä teholla, kuten eräs vastanneista kertoo: En oi-
kein jaksa panostaa opiskeluun. Onneksi tulee lämmintä ja kesäloma lähes-
tyy. Suunnittelen 2. vuottani kovin tavoittein. Usein ajattelen, etten millään 
jaksa koulua, mutta sitten näenkin itseni valkolakki päässä. 
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Yhteenveto 

Kyselytutkimuksen mukaan Sibelius-lukion opiskelijat ovat melko tyytyväi-
siä lukionsa having-ulottuvuudella oleviin opiskelunsa puitetekijöihin: omiin 
opiskelutuloksiinsa, saamaansa opetukseen ja opinto-ohjaukseen. Opiskeli-
joiden hyvinvointia ja opiskelutyytyväisyyttä tukee eniten loving-ulottuvuus, 
sillä opiskelijat kokevat Sibelius-lukion sosiaalisen ympäristön edistävän 
omaa hyvinvointiaan. Opiskelijoiden hyvinvointia Sibelius-lukiossa heiken-
tää liiallinen työmäärä ja väsymys.  

Sibelius-lukiossa opiskelevien nuorten opiskelutyytyväisyyttä heikentää 
kyselyni mukaan ajoittain liian vähäinen opinto-ohjauksen tarjonta ja vaihte-
levantasoinen opetus. Kaikki opiskelijat eivät koe pääsevänsä aina halutes-
saan opinto-ohjaajan vastaanotolle. Oppitunneilla on liikaa hälyä eivätkä 
opettajat rauhoita opetustilanteita riittävästi kyselyyn vastanneiden mukaan. 
Kaikki opiskelijat eivät ole tyytyväisiä sibishenkeen. Kilpailu ja ulkopuoli-
suuden kokemukset heikentävät eräiden opiskelijoiden hyvinvointia lukios-
saan. Osa opiskelijoisa ei mielestään saa riittävästi esiintymistilaisuuksia tai 
he kokevat opettajien suosivan toisia opiskelijoita enemmän kuin toisia. Joi-
denkin vastaajien mielestä liian usein samat opiskelijat valitaan esityksiin 
toisten opiskelijoiden jäädessä ulkopuolelle. 

Sibishenki ja sen mukaansatempaavuus toistui miltei jokaisessa vastauk-
sessa. Sibelius-lukion opiskelijoiden samanhenkisyys auttoi vastaajia jaksa-
maan pitkiäkin päiviä, sillä lukioon oli vastaajien mielestä mukava tulla ta-
paamaan opiskelutovereita. Vastaajat arvelivat taiteellisen ilmapiirin luovan 
suvaitsevuutta, ilmapiiriä, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja kokea ole-
vansa hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Sibelius-lukion sosiaalista ympä-
ristöä myös kritisoitiin ja tuotiin esille jännitteet musiikki- ja tanssilinjalaisten 
välillä. Klassiseen musiikkiin suuntautuneet kokivat, että heitä arvostetaan 
koulun musiikkitarjonnassa kevyempään musiikkiin suuntautuneita vähem-
män. Ainoastaan yhdeksän vastaajaa 187:stä kirjoitti, että ei ole löytänyt 
paikkaansa opiskelijayhteisössä. Sibelius-lukion sosiaalisen ympäristön pin-
nan alla oli havaittavissa vastausten perusteella kilpailullisuutta, joka syntyy 
eri tavoin lahjakkaitten nuorten toimiessa samassa oppilaitoksessa. Jotkut 
opiskelijat kokivat jäävänsä toisten varjoon opettajien suosiessa toisia opiske-
lijoita. Tämä aiheuttaa joillekin opiskelijoille turhautumista ja jopa opiskelu-
motivaation ja hyvinvoinnin heikkenemistä. 

Kyselyyn vastanneet opiskelijat kaipasivat enemmän aikaa henkilökohtai-
seen ohjaukseen. Yksi opinto-ohjaaja viittäsataa opiskelijaa varten koettiin 
vastausten mukaan liian vähäiseksi. Opiskelijat toivoivat opinto-ohjaukselta 
enemmän tietoa jatko-opintomahdollisuuksista. Toisaalta osa tutkimukseen 
osallistuneista koki, että ohjaaminen jatko-opintoihin voi myös suunnata 
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opiskelijaa väärään suuntaan. Osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli 
epätietoisia siitä, minne hakeutua opiskelemaan lukion jälkeen. Miltei puolet 
(47 %) opinto-ohjausta kommentoineista oli sitä mieltä, että opinto-ohjaus on 
riittävää ja että se on hyvin järjestetty Sibelius-lukiossa. Kysely osoittaa Sibe-
lius-lukiossa olevan puutteita opinto-ohjauksen eri osa-alueilla: lukio-opiske-
luun ohjaamisessa, lukio-opiskelussa ja jatko-opintoihin ohjaamisessa. Luo-
katon lukio edellyttää jo lukioon tulevilta autonomista ja itsenäistä opiske-
luotetta. Aikaa opiskelutaitojen opettelemiseen on niukasti. Tämän vuoksi 
opiskelutaitojen ohjaamisen tarve on otettava lukioissa vakavasti. Opiskelu-
motivaatiostaan epävarmat opiskelijat olisi löydettävä ajoissa, sillä epätietoi-
sina kursseilta toiselle ajelehtivat, kursseja keskeyttävät opiskelijat eivät 
useinkaan voi hyvin vaan kaipaisivat ohjausta opiskelunsa tueksi. Opiskelijat 
eivät aina ole kykeneviä hakeutumaan ohjaukseen itsenäisesti. 

Opetuksen opiskelijat kokivat suurimmalta osin vaihtelevantasoiseksi. 
Opetuksen vaihteleva taso johtuu kyselyyn vastanneiden mielestä opettajista, 
jotka suhtautuvat opetukseen eri tavoin. Osa opettajista kykenee innostamaan 
opiskelijoita opetettavaa ainetta kohtaan, osa opettajista näyttäytyi opiskeli-
joiden kuvausten mukaan omaa oppiainettaankin kohtaan innottomilta. Val-
taosa ei kuitenkaan nähnyt minkäänlaisia puutteita tai kehittämisen tarpeita 
opetuksessa. Opetuksen tasoa kuvattiin suurimmassa osassa vastauksia lois-
tavaksi ja erinomaiseksi. Opettajat näyttivät opiskelijoiden näkemysten mu-
kaan viihtyvän työssään ja työyhteisössään, mikä oli välittynyt opiskelijoiden 
vastauksiin. Opetusalansa hallitseva, työrauhan ylläpitämiseen luokassa pys-
tyvä, huumorintajuinen, tasavertaisen vuorovaikutuksen opiskelijoiden kans-
sa osaava opettaja on kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden vastausten mu-
kaan hyvä opettaja. Laadukas opetus ja työhönsä tyytyväiset opettajat edistä-
vät suoritetun kyselyn mukaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelutyyty-
väisyyttä. Kyselyyn vastanneet opiskelijat eivät halua opettajiensa kertovan 
yksityisasioistaan tai opettajakunnan sisäisistä asioista opiskelijoille.  

Tässä tutkimusaineistossa opiskelijat kiinnittivät vastauksissaan huomiota 
itseensä ja omaan toimintaansa enemmän kuin opettajiin pohtiessaan syitä 
opiskelumenestykseensä. Omien oppimistulosten heikkouteen oli pääsyynä 
väsymys. Opiskelijalla ei ollut aikaa panostaa opiskeluun niin paljon kuin hän 
olisi halunnut. Opettajat ovat osaavia ja hoitavat hyvin työnsä. Vikaa opinto-
menestyksen heikkouteen haettiin itsestä. Toisaalta kysyttäessä opiskelijan 
tyytyväisyyttä omaan opintomenestykseen, toiseksi suurimmaksi ryhmäksi 
muodostui vastaajien ryhmä, jossa opetusta kritisoitiin. Nämä vastaajat kärsi-
vät oppitunneilla vallitsevasta metelistä, johon opettajat eivät vastaajien mie-
lestä puutu riittävästi vaan antavat opiskelijoiden häiritä toisia opiskelijoita 
metelillään. Opiskelijat toivoivat tässä suhteessa parannusta opetukseen. 
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Kyselyn mukaan huumorintajuttomat, innottomilta omaa oppiainettaan koh-
taan vaikuttavat ja opiskelijoita aliarvioivat opettajat eivät kannusta opiskeli-
joita huippusuorituksiin. 

Opiskelijoiden päivät vaikuttivat kyselyn mukaan pitkiltä. Opiskelijat kir-
joittivat varhaisista aamuheräämisistä, pitkistä koulumatkoista ja koulupäivis-
tä. Koulupäivän jälkeen monilla oli harjoituksia koulun erityistehtävään liit-
tyvissä aineissa. Piristystä päiviin toivat tauot Sinisessä aulassa, hersyvä 
huumori opiskelijoiden kesken ja sopiviin paikkoihin asettuvat tauot. 
Useimmiten opiskelijat kuvasivat hyvinvointiaan hyväksi. Vaikka omaan 
hyvinvointiinsa tyytyväiset opiskelijatkin kirjoittivat vastauksissaan olevansa 
väsyneitä ja kiireisiä, he kokivat silti suurimmaksi osaksi olevansa oikeassa 
paikassa ja tyytyväisiä elämäänsä. 

Hyvinvointiinsa tyytymättömät opiskelijat toivat korostetummin esille vä-
symyksensä vastauksissaan. He nukkuivat liian vähän eikä aikaa koulutehtä-
vien tekemiselle ollut. Vapaa-aika vaikutti vastausten perusteella kiireiseltä ja 
suorituskeskeiseltä. Suunnittelemattomaan ja ennaltaohjaamattomaan vapaa-
aikaan ei ollut kaikilla mahdollisuuksia. Opiskelijoiden väsymys ja tyytymät-
tömyys eivät johtuneet yksinomaan koulusta eivätkä näihin liittyvästä liialli-
sesta työmäärästä. Näissä vastauksissa opiskelijat kuvasivat nuorenkin elä-
mään kuuluvia solmukohtia, jotka liittyivät seurustelusuhteisiin ja huoliin 
tulevaisuudesta.  

 
 

4.2 Opinnoissaan ennakoidusti etenevät ja opiskeluaikaansa 
pidentävät opiskelijat 

 
4.2.1 Opiskeluaikaansa suunnittelemattomasti pidentävien motivaatio 

lukiovalinnassa, hyvinvointi ja opiskelun eteneminen 

Sibelius-lukion opiskelijat näyttävät pidentävän opiskeluaikaansa lukiossaan 
parantaakseen omaa hyvinvointiaan. Opiskeluajan pidentäminen tapahtuu 
joko suunnitellusti tai suunnittelemattomasti. Tavoitteena opiskelijoilla on 
kiireen vähentäminen ja lisäajan antaminen perus- ja taideaineiden opiskele-
miselle. Sibelius-lukiossa opiskeluaikaansa lukiossa pidentävien määrä on 
noin 10 % opiskelijamäärästä. Määrä on pysynyt likipitäen samana vuodesta 
2003 lähtien, jolloin pidentäjien määrää alettiin opintojen seurantajärjestel-
män avulla tilastoida.  

Suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävien syitä opiskeluajan 
pidentämiselle olivat yllätys (=opiskelija oli orientoitunut suorittamaan lukion 
kolmessa vuodessa ja lukio-opiskelun sujuvan ongelmitta), erilainen oppi-
misympäristö ja puutteelliset opiskelutaidot lukiossa, selittelijät (=kuviteltu 
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tai todellinen käsitys omasta osaamisesta, opiskelija hakee syitä opintojensa 
etenemättömyydelle ulkopuolisista tekijöistä), kyynisyys (opiskelija vähätte-
lee lukio-opiskelun merkitystä), oppimisvaikeudet, masennus ja uupuminen, 
kiinnittymättömyys koulun sosiaaliseen ympäristöön ja lukion erityiseen kou-
lutustehtävään(toiseuden eli kuulumattomuuden ja ulkopuolisuuden tunne 
opiskeluympäristössä) ja ulkoinen motivaatio lukioon hakeutumisessa sekä 
opiskelussa.  

Hakeutumismotivaationsa perusteella opiskelijat jakautuvat sisäisesti mo-
tivoituneisiin ja osittain ulkoisesti motivoituneisiin hakijoihin. Osittaisella 
ulkoisella motivaatiolla tarkoitan tässä tutkimuksessa opiskelijoita, jotka 
olivat kiinnostuneita hakeutumaan Sibelius-lukion opiskelijaksi, mutta jokin 
toinen vaihtoehto olisi yhtä hyvin voinut olla mahdollinen. Osa päätyi Sibeli-
us-lukioon, koska samaa yläkoulua käyneet toverit hakeutuivat Sibelius-
lukioon.  

Olen esitellyt haastatteluaineiston analysointimenetelmäni tässä tutkimuk-
sessa kappaleessa 3.4. Haastatteluaineiston analysoimisen vaiheita olen esi-
tellyt tutkimukseni liitteissä 7–9. Asettamieni tutkimusongelmieni mukaisesti 
esittelen tutkimukseeni osallistuneiden opiskelijoiden lukioon hakeutumismo-
tivaatiota, opiskelumotivaatiota ja opiskelutyytyväisyyttä. Aloitan tarkastelu-
ni opiskelijan hakeutumismotivaatiolla. Esittelen tulokseni tapausesimerkkien 
avulla. Kuvauksen alussa olen esitellyt kunkin opiskelijan haastattelusta il-
menneet analyysini huomiot, jotka nousevat kuvatusta tapausesimerkistä. 
Tätä samaa tulosten esittelytapaa noudatan opiskeluaikaansa lukiossa suun-
nittelemattomasti ja suunnitellusti pidentävien ja ennakoidusti etenevien 
tulosten esittelyn yhteydessä. Taulukkoon 6 olen koonnut opiskeluaikaansa 
suunnittelemattomasti pidentävien opiskelumotivatiota ja opintojen etenemis-
tä koskevat tiedot. Kuvailen kunkin opiskelijan yksilöllistä tilannetta ta-
pausesimerkkien avulla. 
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Taulukko 6. Suunnittelemattomasti opiskeluaan pidentävien motivaatio ja opiskelun 
eteneminen 
 
  

  

HAKEUTUMIS-
MOTIVAATIO 

OPISKELUA TUKEVAT JA 
HIDASTAVAT TEKIJÄT STRATEGIA 

ANTON osin ulkoinen puutteelliset opisk.taidot poissaolot 

ARTTU osin ulkoinen 
ei kiinnity erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun, puutteelliset 
opiskelutaidot 

poissaolot, selittely  

JOEL osin ulkoinen kiinnittymättömyys poissaolot, vastustus 

KASIMIR osin ulkoinen ei kiinnity erit.teht., puutteelli-
set opiskelutaidot 

poissaolot, selittely, 
vähättely 

KEN osin ulkoinen kiinnittymättömyys erit.teht. 
mukaiseen opiskeluun 

opiskelun hidasta-
minen 

MARI sisäinen uupuminen, ei kiinnity erit.teht. 
mukaiseen opiskeluun 

poissaolot, tanssin 
lopettaminen 

SAARA sisäinen ei kiinnity erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun 

poissaolot, soittami-
sen lopettaminen 

 
 
Motivaatio lukiovalinnassa ja opiskelustrategiat 

Anton: Opiskeluajan pidentäminen yllätys itselle, erilainen oppimisympä-
ristö, puutteelliset opiskelutaidot lukiossa 

 
Musiikki ei ole ollut Antonille ensisijainen syy Sibelius-lukioon hakeutumi-
selle. Hän oli kuullut Sibelius-lukiossa opiskelleilta tovereiltaan Sibelius-
lukiossa vallitsevasta hyvästä yhteishengestä ja päättänyt tämän vuoksi ha-
keutua opiskelemaan Sibelius-lukioon. Luonnollisesti lukion musiikkitarjonta 
vaikutti osaltaan Antonin lukiovalintaan. Lukion hyvä ilmapiiri veikin Anto-
nin mukanaan heti ensimmäisestä lukiovuodesta lähtien ja oppitunneille osal-
listuminen ja kurssien suorittaminen jäivät häneltä kertomansa mukaan vä-
häisiksi. Toisaalta Antonia harmittaa, että Sibelius-lukiolla on hänen koke-
muksensa mukaan kääntöpuoli: mukava ilmapiiri ja hyvät kaverit. Aika kuluu 
helposti kavereiden kanssa touhuillessa ja tällöin kaikki eivät ota vakavasti 
tarjolla olevaa opetusta. Koulussa liiallinen viihtyminenkin voi olla opiskelua 
hidastava tekijä Antonin mukaan. Anton pohtii haastattelussa, että hänen olisi 
kannattanut olla lukio-opiskelussaan suunnitelmallisempi. Antonin mielestä 



Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelu erityislukiossa 139 

 

hänen olisi kannattanut toisena opiskeluvuotena aloittaa lukion suorittaminen 
alusta eikä ryhtyä paikkaamaan keskeneräistä ensimmäisen vuoden kurssiker-
tymää. Rästikurssien suorittaminen sotki hänen toisen opiskeluvuotensa opis-
kelurytmin.  

Antonin hakeutumismotivaatio musiikin erityislukioon oli osin ulkoinen, 
sillä musiikki oli vain eräs Antonia kiinnostaneista asioista. Hyvään opiske-
lumenestykseen tottunut Anton yllättyi itsekin siitä, että kurssit eivät olleet 
karttuneetkaan itsestään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, kuten perus-
koulussa. Hän päätti ryhdistäytyä ja opiskella toisena opiskeluvuotena myös 
ensimmäisenä opiskeluvuotena suorittamatta jääneet kurssit. Anton ei ollut 
suunnitellut käyvänsä lukiota neljässä vuodessa. Koulun hyvä tunnelma, 
mukavat kaverit ja soittaminen yhdessä toisten kanssa veivät Antonin en-
simmäisenä opiskeluvuotena mukanaan. Anton oli tottunut aiemmissa kou-
luissaan ala- ja yläasteella tiukempaan kuriin ja siihen, että joku ”potkii aina 
takamuksille”. Lukiossa kursseilta poissaoleminen oli helppoa, sisäistynyttä 
vastuuta omien opintojen edistämisestä ei Antonille ollut vielä syntynyt. 
Anton kertoo ensimmäisen opiskeluvuoden tapahtumista ja siitä, miltä tuntui, 
kun ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä totuus tekemättömistä töistä alkoi 
paljastua hänelle itselleenkin, osin yllätyksenä: Kun mää tulin tänne, niin 
mää tosiaan huomasin sen että tää on erilainen paikka ja siitä oli ehkä sem-
monen …voi sanoo, et ehkä tavallaan niinku varjopuoli, vaik se oli tavallaan 
ikävää, niin se oli mulle tosi hyvä kokemus…eka vuonna mä tein seittemän-
toista kurssii sen reilun kolmenkymmenen sijaan, mikä on suositeltavaa, mut 
se johtu siitä että mä…mä…se oli mulle tosi yllätys vaikka mä olin saanu 
niitä todistuksii siin välissä, mut mä en erityisesti kiinnittäny mitään huomio-
ta siihen. Mä olin täällä ja tota…tosi monen kanssa ystävystyin heti…löysin 
tyttöystävän täältä ja vaik mitä…se oli niinku seuraelämän puolella ja sil-
loinhan se oli aika katastrofi, kun mä sain sen viimesen todistuksen ensim-
mäisen vuoden lopulla…se oli…se oli…mä olin alussa vähä hakoteillä… se 
on monimutkanen juttu, mut mä…kuitenkin mä oon tosi tyytyväinen siitä. 

Anton on tyytyväinen saamaansa opinto-ohjaukseen ja opetukseen Sibeli-
us-lukiossa. Hän on erittäin tyytyväinen Sibelius-lukion sosiaaliseen ilmapii-
riin eikä ole kokenut uupumusta lukiossa. Hänen aikomuksensa on ryhtyä 
valmentautumaan filosofian pääsykokeisiin yliopistoon. 
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Arttu: Lukioon hakeutumisen motivaatio osin ulkoinen, kiinnittymättö-
myys lukion erityisen koulutustehtävän mukaiseen opiskeluun, se-
littely, vähättely, kyynisyys 

 
Arttu on käynyt musiikkipainotteisen yläasteen ja sieltä suunta oli Artulle 
osin selvä: musiikkilukioon, sillä suurin osa yläasteen kaveriporukasta hakeu-
tui Sibelius-lukioon ja Arttu haki muiden mukana samaan lukioon. Arttu on 
soittanut eri instrumentteja ja laulanut kuorossa. Artun peruskoulun päättöto-
distuksen keskiarvo on 8,5. Arttu kertoo käyneensä koulussa satunnaisesti 
ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Arttu kuvaa poissaolojaan kasautu-
misilmiöksi. Päivä päivältä kynnys tulla kouluun suureni ja poissaolot kertyi-
vät, samoin suorittamattomien tehtävien määrä kasvoi. Toisen opiskeluvuo-
den Arttu oli viettänyt pääosin oppilaskunnan tilassa ja sen jälkeen lukio-
opinnot olivat käytännöllisesti katsoen unohtuneet. Artun vanhemmat eivät 
tunne lukiojärjestelmää, ne ei oikein ymmärrä, mitä semmoinen opiskelu on, 
kun ei mennä kouluun, kertoo Arttu. Arttu on kertonut vanhemmilleen suorit-
tavansa lukion neljässä vuodessa. Artun sisaret ovat 10–14 vuotta vanhempia, 
joten heilläkään ei tietoa nykypäivän lukiosta. Neljättä vuotta pidetään kotona 
luokalle jäämisenä. Jälkeenpäin ajatellen Arttu uskoo, että mikäli opinto-
ohjaaja ja ryhmänohjaaja olisivat kyselleet tarkemmin, mistä neloset ja pois-
saolot johtuvat, hänen otteensa kouluun voisi olla parempi. Muutoin Arttu 
pitää kurssien kertymättömyyteen syynä omaa motivaation puutettaan. Hän ei 
jaksa istua oppitunneilla. Artun päivät kuluvat lepäillen, elokuvissa, kirjas-
toissa ja kahviloissa. Lisäksi hänellä on epäsäännöllinen vuorokausirytmi. 
Arttu valvoo yöllä television ja tietokoneen parissa. Arttu kertoo, ettei hän 
oppinut tekemään peruskoulussa töitä eli opiskelemaan. Tämän vuoksi hän 
kertoo lukio-opiskelun tuottavan vaikeuksia. Hän ei ole tottunut tekemään 
läksyjä eikä suunnittelemaan opintojen etenemistä itsenäisesti. Arttu kertoo, 
että hän ei ole koskaan miettinyt vakavissaan musiikkia ammatikseen. Opin-
to-ohjaajan palveluita Arttu ei ole käyttänyt. Opiskelumotivaation puutetta 
Arttu selittää osin sillä, että hänen mielestään lukion kurssit ovat hänelle liian 
helppoja. 

Arttu on esimerkki opiskelijasta, joka mitä ilmeisimmin olisi tarvinnut lu-
kion alkuvaiheessa systemaattisempaa ohjausta lukio-opiskeluunsa. Lukion 
edellyttämiä opiskelutaitoja hänellä ei ollut riittävästi. Arttu oli harrastanut 
musiikkia jo pitkään ennen lukion aloittamista, mutta erityisen innostunutta 
otetta hänellä ei musiikin opiskelua kohtaan kertomansa mukaan kuitenkaan 
ollut. Lukioon hän hakeutui lähinnä toveripiirin mukana, joten hakeutumis-
motivaatio erityislukion edellyttämiin opintoihin oli osin ulkoinen. Kysyn 
Artulta, minkälainen merkitys musiikilla on hänen lukio-opinnoissaan. Luki-
on alussa Arttu kertoo osallistuneensa kuoron toimintaan sekä soitinopetuk-
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seen. Nyt soittaminen on kokonaan jäänyt. Arttu kertoo, että hän ei ole kos-
kaan ajatellutkaan vakavissaan musiikkia ammatikseen. Kuitenkin Arttu on 
hakeutunut musiikkilukioon. Joo, niin no… osittain… mut pääasiassa ne oli 
ne kaverit, jotka oli siellä Kruununhaassa musiikkipuolella… kuitenki sai olla 
samanhenkisten ihmisten kanssa, jotka oli ennestään tuttuja ja tulivat tänne 
näin, sen takia lähinnä hain tänne.  

Vaikuttaa siltä, että Artun opintojen etenemättömyyteen on syynä myös 
tarvittava erityisen tehtävän mukaiseen opiskeluun liittyvä motivaation puute. 
Jaksaakseen suoriutua lukion perusaineiden opiskelusta sekä erityisen koulu-
tustehtävän mukaisista kursseista opiskelijan on oltava motivoitunut ja omat-
tava kykyä autonomiseen opiskeluun: kasvavaa vastuunottamista omista 
opinnoista. Konala-vuosi osoittautui Artulle, kuten Saarallekin, käännekoh-
daksi lukio-opinnoissa. Toisena opiskeluvuotena lukion ollessa remontin 
vuoksi Konalassa Artun kynnys kouluun lähtemiselle nousi entistä korkeam-
maksi. Arttu kertoo päivistään, jolloin hän ei ole tullut opiskelupaikkaansa: 
No ensimmäisen ja toisen vuoden aikana sillon kävin kyllä koulussa ja vietin 
siellä oppilaskunnan tilassa paljon aikaa niinku niiden oppilaiden kanssa, 
joilla oli hyppytunteja ja nyt mä oon käyny kirjastossa ja tota leffoissa ja 
niinku kahviloissa lukenu lehtii ja niin edespäin… 

Poissaoloja alkoi kertyä. Jostain syystä lukion opinto-ohjaus ja ryhmänoh-
jaus eivät tavoittaneet Arttua tai niitä ei Artun kokemuksen mukaan järjestet-
ty. Jälkikäteen ajateltuna Arttu kertoo, että hän olisi saattanut pystyä katkai-
semaan oman poissaolokierteensä, mikäli ohjauksen avulla tilanteeseen oltai-
siin puututtu tiukemmin. Niin no kyllä se varmaan mun tapauksessa olis ollu 
hyvä, kun niinku jos ryhmänohjaaja tai opo olis huomannu sen, ku alkaa tulla 
enemmän niitä keskeytyksiä, kurssien keskeytyksiä useempi putkeen, niin 
siinä vaiheessa olis voinu ottaa yhteyttä ja ihmetellä, miks niitä keskeytyksiä 
tulee tai nelosia kokeissa, minkä takia mullaki niitä nelosia on… 

Hän ei suhtautunut lukio-opiskeluunsa tavoitteellisesti. Koska lukio-opis-
kelu vaikutti vapaalta eikä ulkoisia pakotteita kouluun tulemiselle ollut, al-
koivat luvattomat poissaolot lisääntyä ja lopulta Arttu ei ole käynyt lukiossa 
edes käymässä. Kolmannen opiskeluvuoden keväällä Artun kurssikertymä on 
29. Opiskelut lähtivät haastateltavan mukaan ”ihan kohtalaisesti” liikkeelle. 
Töitä Arttu ei kertomansa mukaan opiskelujen eteen tehnyt, mutta sai käy-
dyksi oppitunneilla ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Kevätlu-
kukaudella tunneille meneminen ei tuntunut enää houkuttelevalta eikä opis-
kelumotivaatiota ollut. Toisena opiskeluvuotena koulunkäynti loppui koko-
naan. 
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Joel:  Kiinnittymättömyys erityisen koulutustehtävän mukaiseen opiske-
luun, ulkopuolisuuden tunne (toiseus) opiskelijayhteisössä, osin ul-
koinen motivaatio lukioon hakeutumisvaiheessa 

 
Joel on tullut lukioon kesken syyslukukautta musiikkipainotteisesta lukiosta. 
Joel suunnittelee keskeyttävänsä lukio-opiskelut. Hän oli harrastanut jonkin 
verran soittamista ennen lukioon hakeutumistaan, mutta ei systemaattisesti 
eikä kenenkään opettajan johdolla. Joel halusi musiikkilukioon pystyäkseen 
paremmin opiskelemaan musiikkia. Hän ei koe päässeensä lukio-opintoihin 
kiinni. Hän ei koe kursseja ylivaikeiksi, mutta kertoo, että ei saa pakotettua 
itseään opiskelemaan eikä tentteihin. Hän kokee, että lukio ei ole hänelle 
sittenkään oikea opiskelupaikka, hän haluaa jotain käytännönläheisempää. 
Joel aikoo irtisanoutua lukiosta heti haastattelun jälkeen. Haastattelussa poh-
dimme, minkälaisia suunnitelmia opiskelijalla on, mikäli hän jättäisi lukion 
kesken. Joelilla on väliaikainen työpaikka luvassa tehtaasta. Myöhemmin 
Joel tulee opinto-ohjaajan luo ja kertoo päättäneensä jatkaa opiskelua lukios-
sa. 

Joelin tie Sibelius-lukion opiskelijaksi on erilainen kuin yleensä lukion 
opiskelijoilla. Sibelius-lukion opiskelijat ovat harrastaneet musiikkia tai tans-
sia systemaattisesti varhaislapsuudesta lähtien. Opiskelijoiden lähipiirissä on 
muusikoita tai tanssijoita. Joel on kiinnostunut musiikista, mutta ei ole har-
rastanut sitä systemaattisesti. Hän valikoitui lukioon täydennysvalinnassa, 
jolloin koulua oli käyty jo kaksi kuukautta. Joel on haastatteluhetkellä lukion 
ensimmäisen vuositason opiskelija. Tutkimuksen edetessä Joel pidensi opis-
keluaikaansa lukiossa suunnittelemattomasti. 

Lukion Joel oli aloittanut toisessa lukiossa Helsingissä musiikkipainottei-
sella luokalla. Sibelius-lukio kiinnosti, koska mä aattelin, et ku tää on mu-
siikkilukio, et tääl vois oikein kunnolla opiskella sitä musiikkia, ihan an-
taumuksella, niin halusin tänne sen takia. 

Ryhmät olivat jo ehtineet muotoutua Joelin aloitettua opinnot Sibelius-
lukiossa, olihan koulun alusta jo kaksi kuukautta. Opiskelu käynnistyi kui-
tenkin hyvin, sillä opiskelijat ottivat uuden tulokkaan lämpimästi vastaan. 
Kaikki oppilaat tai se ryhmä, mikä se nyt oli, niin ne oli tosi mukavia, kaikki 
tuli heti kättelee, tervetuloa…kivaa, kyllä siitä tuli hirveen hyvä vaikutelma 
eikä siinä oikeesti ollu mitään vaikeuksia, sit mä vaan tulin kouluun ja jatkoin 
täällä, ei se silleen miltään tuntunu. Mut oli, se oli aikamoinen yllätys sen 
toisen koulun jälkeen, siellä kaikki vaan möllötti toisiaan.  

Musiikkia Joel on harrastunut musiikkia vapaamuotoisesti, ilman tavoit-
teellista tai ohjattua musiikin opiskelemista. Joelin vapaa-aika kuluu lähinnä 
pianoa soitellen. Kotona mulla on semmonen melkeen oikeen pianon veronen 
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pimputteluväline…ei mulla oikeen mitään opettajaa eikä semmosta…oma-
alotteisesti vaan.  

Soitonopetusta Joel ei ole saanut, lukuun ottamatta yritystään käydä työ-
väenopiston pianotunneilla. Mä kävin jossain työväenopiston kurssilla, ne oli 
sit taas semmosii…vanhempii ihmisiä, jotka ei o ikinä koskenukkaa pianoon, 
sit mä olin vaan siinä. 

Sibelius-lukiossa kaikki lähti sujumaan hyvin ja jakso vaihtui. Uudessa 
jaksossa oli enemmän kursseja. Opiskelumotivaatio loppui. No sit tuli toinen 
jakso ja sit tuli vähä enemmän tunteja ja mä aattelin et sitte pitää alkaa opis-
kelemaan, ku on uus jakso ja uus elämä, mut ei se sitten… se inspiraatio jäi 
sit johonki…yläasteelle.  

Tiedustelin haastattelussa Joelilta, olivatko kurssit toisessa jaksossa jol-
lain lailla vaikeampia vai mistä motivaation loppuminen johtui. Joelin mie-
lestä opiskeltavat asiat eivät olleet vaikeita. No eihän ne asiat periaatteessa 
ollu mitään ylivaikeita, se varmaan vaan johtu musta, mä en vaan jotenki 
jaksanu. 

Joel on tehnyt läksyjä iltaisin puolisen tuntia, siin on mun panostukseni 
Joel toteaa lukio-opiskeluun panostamisestaan. Joel huomasi opiskelevansa 
väärässä paikassa. Lukio tuntui liian teoreettiselta ja Joel mietti haastattelussa 
ammatilliseen koulutukseen siirtymistä. Tunne väärässä paikassa olemisesta 
tuli yht’äkkiä. Kiinnittyminen kouluyhteisöön ei tuntunut onnistuvan, kave-
reita ei löytynyt. No se tuli aika silleen oikeestaan yht'äkkii, mä vaan tajusin, 
että ei tää välttämättä oo mulla, ei tää siis…lukio… et lukio ei oo mun paik-
ka, ei siis tää koulu vaan lukio yleensäkin, se ei oo mun paikka, mä haluun 
jotain käytännöllisempää, ittelleni varten jotain järkevämpää… silleen se 
vaan nyt tuli et ei. Ei mulla hirveesti oikeen ollu täällä kavereita. Ei se nyt 
siitäkään johtunu. Ei mua…must tuntuu, et ei mua mikään oikeen saa pysy-
mään mua täällä, kun se lukioelämä on semmosta…et mä haluun kummiski 
niinku ammatin, periaatteessa siitä voi sit mennä vaikka yliopistoon, kai… 

Joelin hyvinvointiin lukiossa vaikuttaa haastattelun perusteella opiskelu-
motivaation vähäisyys ja kiinnittymättömyys lukion tarjoamaan erityiseen 
koulutustehtävään. Joel on epävarma sosiaalisesta asemastaan lukiossa. 
Vaikka Joelin vanhemmat edustavat työntekijäperheen edustamaa kulttuuria, 
he tukevat poikansa lukio-opiskelua. Vanhemmat ovat tyytyväisiä pojan 
osoittaessa opiskeluhalukkuutta ja toivoivat hänen jatkavan lukiopolulla. Silti 
Joelin haastattelussa esiintyy kulttuuri, joka on ristiriidassa lukion tarjoaman 
akateemisemman kulttuurin kanssa. Tämä ristiriita näyttäisi heikentävän 
Joelin hyvinvointia lukiossa. 
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Kasimir: Lukioon hakeutumismotivaatio osin ulkoinen, selittely, kyynisyys, 
skeptisyys, puutteelliset opiskelutaidot 

 
Kasimir kuuluu opiskelijoihin, jotka pidentävät suunnittelemattomasti opiske-
luaikaansa lukiossa. Opiskeluajan pidentämiseen hän on ajautunut ilman 
erityistä syytä. Haastatteluhetkellä Kasimir on tilanteessa, jossa hän miettii 
lukio-opiskelun merkitystä itselleen. Hän ei ole varma omasta opiskelumoti-
vaatiostaan. Hän suhtautuu epäillen erityisen koulutustehtävän mukaiseen 
opiskeluun. Ikätovereita eli samaan aikaan lukio-opinnot aloittaneita opiskeli-
joita ei lukiossa juurikaan ole. Kasimir kokee ulkopuolisuutta lukioympäris-
tössään.  

Lukio ei ollut itsestään selvä valinta peruskoulun päättyessä Kasimirille, 
jolla on kertomansa mukaan haastatteluhetkellä motivaatio-ongelmia opiske-
lun suhteen. Opiskelun etenemättömyyttä omalla kohdallaan hän selittää sillä, 
että hän osaisi ja oppisi lukiokursseihin liittyvät asiat, mikäli hänellä olisi 
motivaatiota kurssien suorittamiseen. Lukio-opiskelu ei kuitenkaan motivoi 
häntä ja hän pohtii, mitä hyötyä ylioppilastutkinnon suorittamisesta on. Lukio 
ei valmista hänen mielestään opiskelijoita kohtaamaan käytännön elämän 
asioita. Kasimir kokee, että uudet opiskelijat Sibelius-lukiossa ovat perusai-
nesuuntautuneita ja hänen oma ikäryhmänsä oli sitoutunut enemmän musiik-
kiin ja taideaineisiin. Hänestä tuntuu, että osittain koulun omat projektit sot-
kevat opiskelijan aikataulua, esimerkiksi Maratonkonsertin ajoitus. (Mara-
tonkonsertti on vuosittain pidettävä taideaineiden katselmus ennen toisen 
jakson koeviikkoa.) Keskittymishäiriö vaikeuttaa hänen opiskeluaan ja lisäksi 
hän kokee olevansa laiska. Kasimirilla on paljon ajatuksia opetussuunnitel-
man kehittämisestä ja oppimisesta. Kasimirin mielestä musiikinopettajat 
tukivat liikaa musiikin opiskeluun keskittymistä lukion ensimmäisenä opiske-
luvuotena ja vähättelivät perusaineiden opiskelun merkitystä. Kasimir pohtii 
haastattelun aikana erilaisia ammatillisia vaihtoehtoja, musiikki kiinnostaa 
kuitenkin häntä jollakin tavalla edelleen, mutta toisaalta hän on kiinnostunut 
fyysisemmästä työstä. Suuri kysymys hänelle on: Onko ylioppilastutkinnosta 
sittenkään mitään hyötyä? Kyynisesti hän miettii, osaavatko teoreettisen 
koulutuksen itselleen hankkineet ihmiset edes keittää perunoita. 

Kasimirin hakeutumismotivaatio lukioon on osin ulkoinen. Lukioon ha-
keutumisvaiheessa hänellä oli ystäviä Sibelius-lukiossa. Lähinnä kaveripo-
rukka houkutti häntä hakemaan musiikkilukioon. Kasimir kertoo, että hänellä 
ei ollut varsinaista suunnitelmaa lukion suorittamisen aikataulusta. Jollain 
lailla hän oli tiennyt alusta asti, että tekee muita hitaammin kursseja ja suorit-
taa ylioppilastutkinnon joskus. Koska tarkkaa suunnitelmaa ei ollut, lukion 
alkuvaihe oli hänelle lähinnä ajelehtimista paikasta toiseen ja hän kulki kurs-
silta toiselle kavereiden perässä. Ihan ekalla ihan alusta lähtien mulle oli 
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selvää, et teen lukion neljässä vuodessa, mut sit mä tein semmosen typerän 
jutun et mä kuljin luokan perässä koko ajan et mä en niinku, et mulla ei ollu 
minkään näköstä opintosuunnitelmaa asiaan, et mä oon tehny ekan opinto-
suunnitelman sun (=opinto-ohjaaja) kanssa nytten syksyllä et mä oon ite 
tehny kaikki et siihen nähden…okei, ihan metsäänhän se on menny, mullahan 
ei oo aikataulujen kanssa mitään logiikkaa, mihin mä pyrin.  

Kasimir ei ole varma omasta opiskelumotivaatiostaan lukiossa eikä erityi-
sen koulutustehtävän mukainen musiikin opiskelu ei myöskään motivoi hän-
tä. Lukioyhteisössä Kasimir tuntee itsensä ulkopuoliseksi. Näiden seuraukse-
na Kasimir on siirtynyt osin työelämään, mutta ei vielä ole kyennyt kokonaan 
irtisanoutumaan lukio-opiskelusta. Lisäksi Kasimir on kohdannut useita pet-
tymyksiä lukio-opiskelun aikana. Kuten Arttu, myös Kasimir vaikuttaa kään-
täneen mielessään koetut pettymykset kyynisyydeksi. Kasimir osaisi lukiossa 
opiskeltavat asiat, mutta selittelee kurssien suorittamattomuuttaan ja poissa-
olojaan eri tavoin. Lukio on liian teoreettinen ja lukiossa opiskeltavat asiat 
eivät ole tärkeitä Kasimirin mielestä. Kysymyksessä lienee kuitenkin petty-
mys omaan suoriutumiseen lukio-opiskelussa. 

 
Ken: Ulkopaikkakuntalaisuus, toiseus, osin ulkoinen motivaatio lukioon 

hakeutumisvaiheessa 
 
Ken valitsi Sibelius-lukion, koska Avoimissa ovissa lukio vaikutti mukavalta 
paikalta. Hänen peruskoulun päättötodistuksensa keskiarvo on 9. Kenin van-
hemmat eivät ole itse käyneet lukiota eivätkä ole painostaneet millään lailla 
Keniä lukioon. Hän olisi voinut hakeutua ammatilliseen koulutukseenkin, 
mikäli niin olisi halunnut. Hän haluaa kuitenkin lukion antamaa yleissivistys-
tä, koska siitä voi olla hänen mielestään tulevaisuudessa hyötyä. Psykologia 
kiinnostaa Keniä oppiaineena nyt lukiossa, aiemmin hän on ollut kiinnostunut 
matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Ken kertoo oppivansa kuuntele-
malla. Hän asuu viikot Helsingissä ja kaipailee kotipaikkakunnalla olevia 
kavereita eikä vielä ole löytänyt omaa kaveripiiriään lukiosta. hän ei kerto-
mansa mukaan oikein viihdy Sibelius-lukiossa: opiskelupäivät ovat pitkiä ja 
illalla hänellä ei ole aikaa tavata kavereitaan. Lukiossa olevan opiskelijoiden 
välisen pienen kilpailun Ken kokee hyvänä, koska vertaillessaan itseään pa-
remmin soittaviin, hän kokee saavansa taitavimmilta soittajilta vaikutteita ja 
kehittyvänsä itsekin. Ken miettii koulunvaihtoa. Hän kuitenkin uskoo, että 
hän menestyy lukiossakin, mikäli tekee töitä kovasti opiskelujensa eteen. 
Hänen mielestä kaikki on kiinni omasta motivaatiosta ja yrittämisestä.  

Ken on ensimmäisen vuosikurssin opiskelija, joka tämän tutkimuksen 
edetessä pidensi opiskeluaikaansa lukiossa suunnittelemattomasti. Kenin ha-



146 Matti Koistinen 

keutumismotivaatio lukioon ja ylipäätään lukio-opintoja kohtaan on osin 
ulkoinen. Hän muutti Helsinkiin opiskellakseen Sibelius-lukiossa. Vaihtoeh-
toisia opiskelupaikkoja Kenille olivat lähilukio ja ammatillinen koulutus, 
mutta koska hän oli harrastanut musiikki aktiivisesti, Ken halusi hakeutua 
musiikkilukioon. Lukiovalinta askarruttaa häntä ja Ken pohtiikin opiskelu-
motivaatiotaan ja sitä, riittäkö se lukion suorittamiseen: Sain vasta kuulla 
tästä just vähä ennen Avoimia ovia, en mä tienny tästä just mitään ennen sitä 
sitten tulin käymään ja vaikutti mukavalta…et en mä oikeestaan ees tiedä, 
miks mä tulin tänne, mut et varmaan siks, ku mä soitan ite…halusin sitä mu-
siikkia.  

Opiskelu on kuitenkin sujunut hyvin ja hän on sopeutunut lukio-
opiskeluun. Haastatteluajankohtana Ken on suorittanut neljä jaksoa ja kurs-
simäärä on 29. Ken kokee lukion peruskoulua erilaisemmaksi, koska vastuu 
opiskelusta on pääosin jokaisella opiskelijalla itsellään, tehtävien tekemistä ei 
Kenin mielestä lukiossa valvota riittävästi. Läksyjä ei tarvitse tehdä, mikäli ei 
itse jaksa. Sibelius-lukio on hänen mielestään hyvä opiskelupaikka, koska 
pidemmälle soittamisessa edenneiltä voi oppia. Keskustelemme opiskelijoi-
den suhteista toisiinsa ja hän kertoo opiskelijoiden kesken olevan jonkinlaista 
vertailua ja kilpailua. Joo, mä valehtelisin, jos sanosin, et mitään vertailuu 
tääl ei oo, mut totta kai jos on paljo hyvii soittajii, niin tulee katottuu, jotka 
on soittanu paljo kauemminkin ku minä ja tehny musiikin kans kaikkii hom-
mii, niin kyl siinä tulee katottuu, mut emmä nyt silleen kauheesti kuitenkaan, 
hyvii tyyppeihän tääl on ja osaa soittaa, niiden kans on mukava soittaa, kun 
ne on parempii ku ite ja siin voi kehittyy ja oppii niiltä.  

Osalla suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentäneillä ei ollut opis-
kelun edellyttämää motivaatiota. He eivät olleet kiinnittyneet lukion erityisen 
koulutustehtävän mukaiseen opiskeluun tai kiinnittyminen ei ollut kestänyt 
koko opiskeluaikaa lukiossa. Osa tästä kiinnittymättömyydestä johtui väsy-
myksestä, joka tuli esille lukiossa. Aiemmin opiskelijat eivät olleet huoman-
neet väsymystään, joka liittyi jatkuvaan harjoitteluun omalla erityisalalla. 
Osalla haastatteluun osallistuneilla opiskelijoilla oli takanaan pitkäaikainen ja 
aktiivinen musiikkiin tai tanssiin liittyvä harrastus. Se näytti menettävän 
merkityksensä lukiossa. Motivaation katoaminen saattoi näillä opiskelijoilla 
johtua aikuistumiseen liittyvästä kehitysvaiheesta. Opinto-ohjauksessa on 
puutteita ja perusopetuksen puolella opiskelijat eivät ole kertomansa mukaan 
oppineet riittävästi opiskelutaitoja. 
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Mari: Masennus, uupuminen, opiskeluryhmästä ulkopuolelle jääminen, 
kiinnittymättömyys erityisen koulutustehtävän mukaiseen opiske-
luun 

 
Mari on harrastanut tanssia neljävuotiaasta asti, joten tanssilinja lukiossa 
tuntui oikealta kohteelta. Marilla on ollut yläasteen aikana ja lukion alussa yli 
20 tuntia koulun ulkopuolista tanssia harrastuksena. Yläasteelta lukioon siir-
tyminen sujui Marin kertoman mukaan hyvin, ainoastaan koeviikot ovat 
tuntuneet hänestä raskailta. Ensimmäisenä opiskeluvuotena Mari on masen-
tunut ja siitä on seurannut paljon poissaoloja. Takaisinpaluu koulutyöhön 
tuotti Marille vaikeuksia ja hän kokee jääneensä ulkopuolelle omasta ryhmäs-
tään. Kynnys kouluun tulemiselle kasvoi. Kurssikertymä ei kasvanut. Marin 
innostus tanssiin loppui myös samaan aikaan. Marin päivät ovat kuluneet 
nukkuessa ja tietokoneen kanssa. Joskus hän kertoo saaneensa päivässä pal-
jonkin aikaan. Marin mielestä koulu ei olisi voinut häntä auttaa, kun varsinai-
sesti hän ei itsekään tiedä, mikä häntä vaivaa. Mari on käynyt psykologin 
vastaanotolla, mutta kertoo puhuneensa siellä lähinnä säästä. Mari alkoi vir-
kistyä, kun hän ryhtyi tapailemaan ystäviään ja kertomaan asioistaan heille. 
Marin sisko on keskeyttänyt aikanaan koulunkäynnin, joten Marilla on nyt 
ajoittain tunne, että hänen pitäisi menestyä koulussa siskonsakin puolesta. 
Mari on epätietoinen lukio-opiskelun jatkamisen suhteen. Jollain lailla graa-
finen ala voisi kiinnostaa häntä tulevaisuudessa. Mari on tyytyväinen saa-
maansa opinto-ohjaukseen lukiossa, sillä asioidessaan opinto-ohjaajan kanssa 
hänelle ei ole tullut tunnetta, että taaskaan en ole tehnyt mitään.  

Marin lukio-opinnot ovat jääneet kahden viimeisen lukuvuoden aikana 
miltei kokonaan. Ensimmäiseltä lukuvuodelta kurssikertymä oli 28 kurssia, 
mikä antaisi olettaa opintojen etenevän ennakoidusti kolmen opiskeluvuoden 
tahtia. Ensimmäisen vuoden aikana Marin väsymys lisääntyi ja Mari masen-
tui. Innostus tanssiharrastukseen loppui, sen myötä hävisi myös motivaatio 
muuhun lukio-opiskeluun. Tanssi ei enää yhdistänyt Maria omiin ryhmä-
läisiinsä. Haastatteluhetkellä meneillään on kolmannen opiskeluvuoden ke-
vätlukukausi eikä kurssikertymä ole lisääntynyt. Ilmiselvää on, että lukio ei 
tule suoritetuksi kolmessa vuodessa. Hidastamissuunnitelmaa Mari ei ole 
tehnyt, sillä hän ei ole käynyt opiskelupaikassaan, joten opiskeluajan piden-
täminen on suunnittelematonta. Tilanne on ajautunut tähän olosuhteiden 
pakosta. Ryhdymme selvittämään Marin lukio-opintojen hidastumiseen liit-
tyvää tarinaa ja sitä, miten hän on päätynyt tähän tilanteeseen. No…sillon 
ekana vuotena tai syksynä mä masennuin aika pahasti ja mä olin vuoden tai 
melkein puoltoista masentunu ja sit ei tullu käytyy koulussa sinä aikana ja 
tavallaan jäi… tiiätkö…pois…tiiätkö kaikesta ja luokkakaverit oli tiiätkö 
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tavallaan oma luokka ja mä olin tiiätkö tavallaan erillään siitä luokasta ku ei 
ollu tullu käytyy koulussa niin paljoo, sit siinä oli jääny paljo kaikkee teke-
mättä, sit tuli tavallaan tiiätkö raskaampaa koulusta, ku piti ottaa kiinni niitä, 
mitä oli jääny poes ja sit alko tulla kaikennäköstä pientä et ei tahtonu enää 
jaksa …ku oli niin paljon kaikennäkösii koulujuttuja ja muuta vastaavaa…Ja 
sitte, sitte alko toi tanssiminen et ei enää sillee tavallaan sekään innostanu, 
tiiätkö, ku ei ollu pitkään aikaan tanssinu ja muuta vastaavaa et ei enää ta-
vallaan niin paljoo kiinnostanu eikä tavallaan jaksanukkaa enää ku oli tehny 
sitä tiiätkö… tavallaan ei ollu enää mitään uutta ja hienoo ku oli oppinu jo 
kaikennäköstä tanssinu ja se sit kans jäi… 

Mari on harrastanut tanssia alakoulusta lähtien noin 20 tuntia viikossa 
päivittäisen koulutyönsä lisäksi. Ensimmäisen opiskeluvuoden alkusyksy 
sujui kuten aiemman koulunkäynnin aikana. Pohdimme Marin kanssa syitä 
siihen, minkä takia kiinnostus opiskeluun loppui ensimmäisen opiskeluvuo-
den syksyllä. Syitä tähän on Marin mielestä useita, mutta ei varsinaisesti yhtä 
yli muiden. 

 
Saara: Aikaa kasvulle, ammatillisten haaveiden realisoituminen, lukiosta 

uloskasvaminen,kiinnittymättömyys lukion erityisen koulutustehtä-
vän mukaiseen opiskeluun 

 
Lukio yläasteen jälkeiseksi opiskelupaikaksi oli Saaralle itsestäänselvyys. 
Lukiossa arvioitu keskiarvo on pudonnut reilusti numerolla. Pitkään jatku-
neen viulunsoiton opiskelun jälkeen Saara on lopettanut musiikkiopistossa 
viulunsoiton opiskelemisen ja miettii kaupallista alaa sekä ulkomailla opiske-
lemista. Saaran näkemyksen mukaan musiikki ei häntä elätä tulevaisuudessa. 
Hän aikoo hidastaa eli suorittaa lukion neljässä vuodessa. Lukio-opiskelussa 
toinen vuosi oli muuttanut Saaran suhtautumista opiskeluajan pituuteen enti-
sestään, vaikka hän olikin päättänyt jo lukioon tullessaan, että ei aio kiirehtiä 
opiskeluissaan. Silti Saaralle opiskeluajan pidentäminen ei ollut suunniteltua. 
Toisena opiskeluvuotena Saaran opiskelumotivaatio katosi, samoin innostus 
soittamiseen. Saara on ollut paljon poissa koulusta, lukio-opinnot eivät ole 
edenneet toivotulla tavalla. Hän kertoo vieraantuneensa opiskelijayhteisöstä, 
sillä samana syksynä aloittaneet opiskelevat ylemmillä kursseilla eikä hän ole 
kiinnostunut enää tutustumaan uusiin ihmisiin. Mä olen kasvanut ulos koulus-
ta, Saara kertoo. Saaran mielestä uudet sibeliuslukiolaiset eivät ole enää kiin-
nostavia persoonallisuuksia ja hän kertoo kokevansa ulkopuolisuutta opiskeli-
jayhteisössään. Hän kuvaa nykyistä tilaansa kouluahdistukseksi. Saaran mu-
kaan musiikinopettajat ”polttavat loppuun” opiskelijoita: suosittuja opiskeli-
joita määrätään tai käsketään liian usein erilaisiin esiintymisiin eikä ajatella, 
että samalla näiden opiskelijoiden muu opiskelu kärsii. Saara pohtii tulevai-
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suuttaan ja yrittää ottaa elämän rauhallisesti. Ei ole kiire mihinkään, toteaa 
Saara. Haastateltavan mielestä lukiossa olisi voinut olla opinto-ohjausta 
enemmänkin. 

Saara on harrastanut musiikkia varhaisesta iästä lähtien. Sibelius-lukio oli 
lukio, johon hän halusi ehdottomasti hakeutua. Sibelius-lukio oli ensisijainen 
lukiovaihtoehto. Kuitenkin jo yläasteen aikana Saara oli alkanut väsyä jatku-
vaan harjoitteluun. Saara tunsi tarvitsevansa aikaa itselleen ja asioiden poh-
timiselle. Lukioon tullessaan Saaralla oli haaveena tulla viulistiksi. Sibelius-
lukiossa Saara kohtasi opiskelijoita, jotka olivat viulunsoitossa huomattavasti 
häntä itseään pidemmällä. Viulistihaaveet alkoivat haalistua, kuten myös 
musiikin ammattilaisen ura alkoi näyttää epävarmalta. Saara huomasi, että 
hänellä ei ole aikaa harjoitella soittamista niin paljon kuin ammattilaiseksi 
pyrkivän pitäisi jaksaa. Sit ku tulee raja vastaan ja tajuaa et … et taso ei riitä 
siihen, nii et mulla ei oo minkään näkösii resursseja ruveta ammattiviulistiks 
et mun ois pitäny tajuta se kymmenen vuotta aikasemmin…sen vaan tajuaa, 
ku kattoo tuntee paljo viulisteja ja hmm…niinku oman ikäsiään niin se että 
jos se yleinen taso lähipiirissäki on niinku paljo korkeatasosempi ku se, mihin 
niinku ite pystyy ja et kuinka paljon…se ei niinku riitä että soitan tunnin 
päivässä… sen pitäs olla sitä että aamulla ennen kouluun lähtöö nousee 
soittamaan ja kun tulee koulusta niin rupee soittamaan et silleen niinku vä-
hintään viis tuntii päivässä et… et ei ilman suurta motivaatiota siihen pysty 
kuitenkaan ja kuitenki semmosia päteviä viulisteja on sitten niin paljon että 
ku niinku kerran vuodessa ehkä niinku vapautuu viis viulistin paikkaa ehkä 
niinku orkestereissa Suomessa, niin niit on satoja niitä ihmisiä, jotka pyrkii 
niihin ja mä en vaikka aina pitäs uskoo itteensä, niin mä en usko siihen et mä 
oisin se yks, joka saa sen paikan et kun mun isällä on kyllä käyny hyvä tuuri, 
se on laulaja ammatiltaan ja tota sen kans siitä puhuttiin ja se vaan sano 
silleen että et tee mitä haluut, mut harkitse nyt tarkkaan et se ei pakottanu, 
mut sil on vaan käyny älyttömän hyvä tuuri, se on niin semmosta arpapelii, et 
jos meinaa musiikissa niinku leipänsä hankkia tai…näinhän voi aina tietysti 
käydä, mut on se kuitenki semmosta…riskaabelia. 

Saara tiesi lukioon tullessaan, että suorittaa lukion suunnitelmallisesti nel-
jässä vuodessa. No se oli silleen ihan alusta asti, ku mä tulin lukioon, niin 
päätin, et teen neljässä vuodessa et silleen ku on pakollinen oppivelvollisuus 
ohi, niin minkä takia kiusata itteensä raatamalla ihan kauheesti ku mulla tulee 
kursseja ehkä silleen yheksänkymmentä et menee sit silleen niinku tasasesti 
neljässä vuodessa, varsinki ku on silleen niinku pitkä matikka ja tolleen, niin 
ehtii hyvin. 

Saara ei kuitenkaan tiennyt, että lukio-opinnot käytännössä pidentyvät 
suunnittelemattomasti. Lukio-opiskelu oli alussa innostavaa ja Saara oli en-
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simmäisenä opiskeluvuotena monissa lukion toiminnoissa mukana. Kurssit 
kertyivät ja ajatus neljästä tai useammasta opiskeluvuodesta lukiossa unohtui.  

Toisena opiskeluvuotena Saara väsyi. Samoin kävi hänen läheisille ystä-
villeen, jotka keskeyttivät lukio-opiskelun. Jatkuva harjoittelu, pitkät opiske-
lupäivät saivat Saaran haluamaan lisää vapaa-aikaa. Samaan aikaan Saara 
ymmärsi, että hänestä ei tule viulistia. Tuolloin, toisena opiskeluvuotena, 
Saara lopetti musiikkiopistossa opiskelemisensa. Osaltaan Saaraa uuvutti 
pidentynyt koulumatka. Saara kertoi haastattelussa Konalan vaikutuksesta19 
opiskelumotivaatioon. Koulumatka piteni, päivät venyivät pitkiksi aamusta ja 
illasta. Saara tunsi, että hänen oli yksinkertaisesti pakko luopua jostakin. 
Saaran ratkaisu oli koulutyöhön käytettävän ajan vähentäminen ja erityisesti 
musiikkiin käytetyn ajan vähentäminen. Samoin väsähtivät jotkut Saaran 
ystävistäkin. Ihmiset tajus vaan et tää ei oo mun paikka ja lähtee pois, just 
tossa mun kaveriporukassa just muutamia niitä, jotka lopetti koulun toka 
vuoden alussa et se rupes hajoomaan se porukka …että että ja olihan se 
rankkaa kattoo sivusta ja ajatella et kumminki se, ku yks mun kaveri lopetti 
tokan talvella, että sitä miettii, et ku se on jo niin pitkällä, et minkä takia 
siinä vaiheessa enää lopettaa ku ei oo kuitenkaan enää ku reilu vuos sitä 
kouluu jäljellä, mut jos se ei tunnu oikeelta paikalta ei kannata väkisin jäädä.  

Kun lähimmät ystävät jättivät lukion kesken opiskelumotivaation vähen-
nyttyä sekä koulumatkan pidennyttyä, hajosi yhteisöllisyyttä ylläpitävä kave-
riporukka. Saara jäi kaipailemaan opiskelunsa keskeyttäneitä ystäviään. 
Vaikka koulussa oli hyvä ilmapiiri, silti jotain puuttui ja Saara alkoi kokea 
ulkopuolisuutta opiskelijayhteisössään. Saara jätti tulematta kouluun. 

Kolmantena opiskeluvuotena Saaran on ollut vaikea saada otetta opiske-
lusta. Käytännössä Saara on ollut Sibelius-lukiosta poissa vuoden. Samaan 
aikaan aloittaneet opiskelutoverit ovat valmentautumassa ylioppilaskirjoituk-
siin. Saaraa ympäröi uusi ”opiskelijasukupolvi”, ensimmäisen ja toisen vuo-
den opiskelijat. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat näyttivät Saarasta 
paljon innottomammilta ja persoonattomilta verrattuna Saaran ikäryhmään. 
Saara muistelee omien ryhmäläistensä olleen innolla kaikissa bändi- sekä 
soittotoiminnoissa mukana. Nyt Saaran mielestä opiskelijat näyttävät siltä, 
että he osallistuvat, mutta monet ottaa vaan juttuja sen takia, et voi sanoo, et 
monessa sä oot mukana et ei kuitenkaan oo mukana kuiteskaan sydämellä 
vaan on vaan. 

Olen luokitellut Saaran tutkimuksessani opiskeluaikaansa lukiossa suun-
nittelemattomasti pidentäväksi opiskelijaksi, vaikka Saara ajattelikin lukioon 
tullessaan pidentävänsä opiskeluaikaansa lukiossa. Ensimmäisen opiskelu-

                                                             
19 Sibelius-lukio toimi lukuvuonna 2002–2003 Liisankatu 13:n kiinteistöremontin takia Konalas-

sa ns. väistötilassa. 
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vuoden Saara eteni ennakoidun kolmen opiskeluvuoden suunnitelman mu-
kaan, mutta jätti toisena opiskeluvuotena tulematta kouluun siitä kenellekään 
ilmoittamatta. Nyt haastattelussa Saara kertoo käyttävänsä mahdollisuutta 
opiskeluajan pidentämisestä oman hyvinvointinsa lisäämiseen. Saaran elämä 
on ollut ohjelmoitua musiikin harrastamisesta varhaislapsuudesta lähtien. Ikä- 
ja kehitysvaiheelle tyypillisesti Saara pohtii tulevaisuuttaan. Saaran ammatil-
liset suunnitelmat ovat lukiovaiheessa vaihtuneet. Saara arvioi omia taitojaan 
ja toteaa, etteivät hänen taitonsa riitä musiikin ammattilaiseksi. Saaran opis-
kelumotivaatio on heikentynyt, koska hän ei tiedä, missä hän haluaisi jatkaa 
opintojaan lukion jälkeen. Lukion sosiaalinen ympäristö ei enää kiinnosta 
Saaraa, joten kiinnittymättömyys opiskeluympäristöön vaikeuttaa opiskele-
miseen motivoitumista. Saaran mielestä kaikkia ei kohdella tasapuolisesti 
lukiossa. Toisille opiskelijoille tarjotaan esiintymistilaisuuksia muita enem-
män. Osa opiskelijoista väsyy lukio-opiskelun vaatiman työmäärän vuoksi, 
osa kokee pettymyksiä verratessaan itseään toisiin opiskelijoihin. Lukion 
jälkeinen opiskelu pohdituttaa Saaraa ja varmasti ohjauksesta olisi tässä asi-
assa hyötyä. 

 
Hyvinvointi ja opiskelun eteneminen 

Tarkastelen seuraavaksi suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävien 
hyvinvointia ja opiskelun etenemistä lukiossa. Annan opiskelijoiden kertoa 
omasta tilanteestaan haastattelukatkelmien muodossa. Samalla he kertovat, 
miten he itse suhtautuvat opiskeluunsa Sibelius-lukiossa sekä kertovat omasta 
asennoitumisestaan lukio-opiskeluun. Suunnittelemattomasti opiskeluaikaan-
sa lukiossa pidentävät eivät ole voineet tai eivät voi hyvin lukiossaan. Kukin 
heistä kokee ulkopuolisuutta koulun sosiaalisessa ympäristössä eivätkä he ole 
kiinnittyneet lukion erityisen koulutustehtävän mukaiseen opiskeluun. Lukio-
opiskelussa tarvittavien opiskelutaitojen puute nousee heidän vastauksistaan 
esille, osa käy läpi aikuistumiseen liittyvää kehitysvaihettaan. Osa haastatel-
luista kertoo lukion perusaineiden ja erityisen koulutustehtävän mukaisten 
opintojen yhdistämisen tuottaneen heille vaikeuksia. Kaikki opettajatkaan 
eivät ole osanneet asettua opiskelijoiden asemaan eivätkä ole ymmärtäneet 
riittävästi sitä, että opiskelija ei voi keskittyä pelkästään erityisen koulutus-
tehtävän mukaisten kurssien suorittamiseen lukiossa. 

Antonin vanhemmat eivät tienneet, millä tavalla hän on opiskellut lukios-
sa. Heillä oli käsitys, että poika opiskelee samalla aktiivisuudella kuin aiem-
minkin. Lukio-opiskelu olisi kuitenkin edellyttänyt itsenäisyyttä ja vastuulli-
suutta, mutta Anton käytti hyväkseen lukio-opiskelun näennäistä vapautta. 
Anton päätti ottaa itseään niskasta kiinni toisena opiskeluvuotena. Hän kertoo 
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konkreettisesti ymmärtäneensä ensimmäisen opiskeluvuoden heikon kurssi-
kertymän nähtyään, mitä vapaus ja siihen liittyvä vastuu lukiossa tarkoittavat. 
Auttoivatko tähän opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja vanhempien puheet 
opintojen edistämisen tärkeydestä? Siihen ei tarvittu sanoja tai ketään puhu-
maan vaan se riitti, et mä sain sen viidennen jakson todistuksen käteen …se 
oli hyvin konkreettinen osotus siitä, ei siihen tarvittu sanoja …tai kyl niit 
muutama sana tuli vanhemmilta…ne ol ...aika raivoissaan, mut mä sanoin, et 
mä hoidan nää jutut ite näin niinku mä sanoin, et sen jälkeen ku on tottunu 
siihen, et kaikki syötetään ja vahditaan ja tälleen niin ei opi oma-alotteiseks 
eikä opi kattoon ympärilleen niin paljo ja opi havainnoimaan sitä, et mis tilas 
on et tota niin…äää…mä tulin vaan tänne kattelemaan et ei täs mitään ja oli 
siistiä ja kaikki meni hyvin ja oli paljo kavereita ja kaikkee ja mä sain sen 
todistuksen käteen ja mä tajusin, et mä en oo tehny mitää täs koulus, en siis 
kirjaimellisesti mitään ja mä tajusin, et mites tää näin menee…  

Antonin vastauksessa kuvastuu opiskelutaitojen puutteellisuus. Yläasteel-
ta lukioon siirtyminen olisi edellyttänyt kasvanutta vastuunottamista opiske-
lusta ja itsenäisempää työskentelyotetta. Lukion vapaampi ilmapiiri mahdol-
listi tunneilta poisjäämisen. Ensimmäisen opiskeluvuoden tekemättä jäänei-
den kurssien suorittaminen ei kuitenkaan osoittautunut helpoksi. Samassa 
ryhmässä opiskelevat kaverit suorittivat toisen vuoden kursseja, Anton koetti 
suorittaa sekä toisen että ensimmäisen vuosikurssin opintoja. Haastatteluhet-
kellä, neljännen opiskeluvuoden lopussa ja kirjoitukset ohitettuaan Anton 
miettii, että ehkä olisi ollut selkeintä aloittaa toisena lukuvuotena opinnot 
alusta. Lukioaika ja erityisesti ensimmäinen lukiovuosi oli kasvun aikaa ja 
opiskelujen hoitaminen oli hänen persoonalleen sopiva tapa. Toka vuotena, 
nyt kun jälkeenpäin mietin, niin mun ois oikeesti ollu helpompi alottaa alusta, 
puhtaalta pöydältä ku…ku…lähtee jatkaa siitä mun seittemästätoista kurssis-
ta, koska ne meni niin ristiin ja sen jälkeen mun kurssien suorittaminen onki 
itse asiassa ollu aina vaatinu erityisjärjestelyitä ja kaikenlaista sähläämistä, 
mut nyt ku se kaikki on takana, se kaikki on tehty, mä kirjotin ja kirjotukset 
meni ihan hyvin ja niin… se on niinku…voi…voi…voimistanu tätä mun käsi-
tystäni, ku mä ekalla luokalla tälleen laajemmassa mielessä tajusin… se oli 
niinku semmonen siirtymisvaihe lapsuudesta aikuisuuteen tälleen niinku 
henkisellä tasolla…tai mitä sanotaan itsenäisyydeks ja tota…niin siinä mie-
lessä tän lukion tietynlainen vapaamielisyys …mä oon tosi tyytyväinen siihen, 
et silleen… 

Anton kuvaa omaa kasvuprosessiaan, aikuistumistaan, mikä selvimmin 
näkyi hänen ensimmäisenä opiskeluvuotenaan lukiossa. Siirtyessään lukioon 
opiskelijat ovat kehitysvaiheessa, jossa he ovat siirtymässä nuoruudesta kohti 
aikuisuutta. Kurssimuotoisessa ja luokattomassa lukiojärjestelmässä tälle 
pohdinnalle tulisi olla aikaa. Etenkin lukion ensimmäisen opiskeluvuoden 



Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelu erityislukiossa 153 

 

aikana opiskelijoita olisi ohjattava lukion opiskelukäytänteisiin. Ehkäpä An-
tonkin olisi hyötynyt tarkemmasta ohjauksesta. Jokainen opiskelija on kui-
tenkin oma yksilöllinen persoonallisuutensa ja jokainen yksilö tarvitsee 
omanlaistaan ohjausta.  

Anton ei kertomansa mukaan kaipaa tiukempaa ohjausta, päinvastoin tiu-
kempi kontrolli olisi aiheuttanut hänessä vastareaktion. Antonin mielessä 
erityisesti lukiossa pitäisi korostaa sen vapaaehtoista luonnetta: lukiossa ei 
ole pakko olla. Opiskelijoita tulisi Antonin mielestä pakottamisen ja kontrol-
lin sijaan ohjata itsenäiseen ajatteluun ja omien valintojen tekemiseen. Tähän 
Antoni on saanut eväitä jo omassa kotikasvatuksessaan. Jos mua patistetaan 
koko ajan johonki suuntaan, se synnyttää mussa tietyl lailla aika voimakkaan 
vastareaktion ja … se on aika primitiivinen reaktio…eittämättä…mut…ja ne, 
jotka patistaa mua, niin niil on ollu tietysti hyvät syyt patistaa mua…ta-
vallaan…mut ehkä sen patistamisen sijast…nii…niinku…koulun, mä tarkotan 
opettajien ja ilmapiirin niin…niinku…niinku mä sanoin, on tosi tärkeetä, et 
ihmiset automaattisesti pyrkis tietyllä tavalla tutkii itteään…mitä ne haluaa 
tehä ja…mitä se tarkottaaki…et se on paljo tärkeempää et jos mä ajattelen, 
et…tää on aika yksinkertastettu tilanne… et jos on, et joku on ehkä vähän 
…laiska tai saamattoman puoleinen näis koulujutuis, ottamatta kantaa siihen 
ihmiseen muuten, oli minkälainen vaan…niin niin…tällasessa vapaamassa 
ilmapiirissä, olettaen et just esimerkiks opo, joka on tärkee ja opettajat muu-
ten et ne niinku…et ne…ne…vaan yleisesti niinku kehottas ajattelemaan …et 
okei, tää on lukio, jos sua ei kiinnosta olla täällä, niin tos on ovi, jos sä ha-
luut olla täällä, jos sä haluut tehä tääl jotain niin tehään näin…ja…mieti, 
mitä sä haluut. Mä oon tosi, mä oon ehdottomasti semmosta…kontrollii ja 
kurii vastaan, mä en nää siinä mitään hyötyjä sen rinnalla et on semmmonen 
ilmapiiri ja semmonen kulttuuri tämmösen niinku kurinalaisuuden sijasta, 
jossa tota …kehotetaan itsenäiseen ajatteluun ja mulla se on, mulla se on 
tullu tavallaan kodista…semmonen tavallaan lähtökohtanen syy, mutta tota 
on se ollu monella muullaki, et monella muullaki on ollu samantyyppisii 
kokemuksii siit ku ne on tullu tänne, et ei täällä patisteta, ei täällä patisteta, 
tää on lukio, miks täällä patistettais? Ei tääl tarvii olla ja se pätee elämässä 
muutenki…  

Anton korostaa, että hyvän opetuksen ja ohjauksen on korostettava vapaa-
ehtoisuutta ja opiskelijan tukemista itsenäisten valintojen tekemiseen. Ope-
tukseen ja ohjaukseen sekä opiskelijatovereihin Sibelius-lukiossa Anton on 
hyvin tyytyväinen. Antonin mielestä opetusta ja ohjausta kehitettäessä tulisi 
korostaa opiskelijoiden oman motivaation merkitystä opiskelussa ja sitä, että 
lukiossa opiskeltavia asioita tehdään omasta tahdosta, ei ulkoisen pakon tai 
määräyksen vuoksi. Syyt opiskelun etenemiseen tai etenemättömyyteen ovat 
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Antonin mielestä opiskelijoiden omassa motivaatiossa ja kyvyssä itsenäiseen 
toimintaan. Kaikki lukioikäiset eivät ole vielä valmiita vastuulliseen vapau-
teen vaan toimivat ulkoaohjatusti. Kun motivaatio opiskeluun ei ole sisäisty-
nyttä ja omaehtoista, opiskelu ei tahdo edetä. Must tuntuu, et ihmiset saa 
paljo enemmän aikaan, ku ne…ne…ne…tekee omasta tahdostaan sitä, mitä 
ne tekee, jos mulle sanottas, et tee näin, nii mä sanosin, et haistakaa huilu, 
mä en tee mitään ja mua ottaa tosi paljon päähän se, mut jos mulle sanotaan 
et nyt, nyt kukaan ei pakota tekemään sua yhtään mitään, nyt mietit ite, mitä 
sä haluut tehä, se tulee paljo luontevammin ja jos mä ite ymmärrän…se ta-
pahtuu ehkä just tietyllä tavalla …perusteena miten muutamat opettajat ja 
opo on toiminu…ne on antaneet ite oivaltaa…eli tota niin tietty tämmö-
siin…et tää on elämää…sitä mä tarkotan sillä rakentavuudella ja se on toteu-
tunu täällä tosi hyvin. 

Kaikki opiskelijat eivät ymmärrä vapauden ja vastuun merkitystä lukio-
opiskelussaan. Nämä opiskelijat eivät saa suoritetuksi kurssejaan vaan jäävät 
opinnoissa jälkeen, koska opintojen seurantaan ei ole riittävästi ohjausresurs-
sia. Hidastajat eivät Antonin mielestä ole yksi ja yhtäläinen ryhmä. Lukioikä 
on oma kehitysvaiheensa, jossa yksilölle tapahtuu monenlaista kasvua. Esi-
merkiks ne, jotka tippuu niil voi olla tapahtunu jotain, täs iäs tapahtuu kai-
kenlaista, on kaikkii juttuja ja tota niin… aaa… kaikilla on omat rajansa… se 
on tosi, tosi harmi, kun tippuu lukiossa, se, se ei oo … se ei lupaa hirveen 
hyvää. 

Antonin mielestä keskeyttäjät ja kurssitasojen vaihtajat (esimerkiksi pit-
kästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan vaihtaminen) eivät ole yrittä-
neet tarpeeksi. Antonin näkemyksen mukaan lukio-opiskelu ei vaadi mitään 
ihmeellistä erityislahjakkuutta tai erityispanostusta. Tärkeintä on, että opiske-
lija pyrkii ottamaan asioista selvää eikä odota toisten opiskelevan itsensä 
puolesta. Pitkä matematiikka ja sen opiskeleminen symboloi Antonin mieles-
tä koko lukio-opiskelua: jos jaksaa seurata pitkän matematiikan opetusta, 
selviää kaikesta muustakin. Se edellyttää sinnikkyyttä ja pitkäjänteisestä 
otetta opiskeluun, opiskelumotivaatiota. Esimerkiks joku pitkä matematiikka, 
nii se symbolisoi enemmän ku mikään kieli, saksa tai ranska, niin pitkä ma-
tematiikka ehkä se niinku konkretisoi tän tällasen päättäväisen ja etenevän ja 
tavotteellisen ja tällasen tietyn sinnikkyyttä vaativan opiskelun…ja monet on 
sillai…sanoo, ne ei vois ikinä lukee pitkää, ku ne ei tajuu pitkäst matikast 
mitään, toi ei pidä paikkaansa, mä en todellakaan ajattele, et mä oisin miten-
kään tavallista fiksumpi ja mä voisin sanoo, et oikeesti ku vähä lukee…et nii, 
nii kaikki mitä lukee niin se opettaa ja on täysin järkeenkäypää eikä miten-
kään niin ylivoimasta vaan sillon kyse on vaan siitä, et tekeeks vai ei. Sillon 
nimenomaan on tärkeetä kiinnittää huomio siihen, mitä haluu ottaa vastaan 
ja tota niin ja mitä toivoo ja mitä ite haluu tehä. 
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Antonilla on jossain vaiheessa ollut mielessä muusikon ura, mutta siitä 
hän on luopunut. Ammatillisten pyrkimysten muuttumisen kohtaavat muutkin 
kuin Anton erityislukiossa. Ammattilaisen uraan ja omaan osaamiseen tutus-
tuminen voi osalle opiskelijoista olla pettymys. Ala ja oma osaaminen eivät 
olekaan sitä, mitä nuori oli aiemmin kuvitellut. Antonin ammatilliset tavoit-
teet ovat muuttuneet Sibelius-lukiossa ja sille hän antaa kiitosta opiskelupai-
kalleen. Muusikon ura on hänen mielestään epävarma, etenkin klassisen mu-
siikin puolella: Klassinen kitara oli se, mitä mä soitin, niin klassisen kitaristin 
ammatti on…miten sen sanois…on aika nihkee, se..on epävarma ja se vaa-
tii…se vaatii…ensikskin se vaatii kaiken ajan ja toiseks on aika epävarma ja 
mä …ja se johtuu siitä, et musiikki on kaupallista, jos se laji olis toisenlainen, 
niin …ööö…tilanne ei ois tää, mut siis mä ajattelen, et on olemassa vaihtoeh-
toja, niin on hyvä pitää vaihtoehtoja…ja mä oon ajatellu näin ja moni muu 
on myös ajatellu näin et valitsemalla esimerkiks yliopiston jatko-opintopa-
ikaks Sibelius-Akatemian sijaan niin …ne voi tehä jotain, mikä niitä kiinnos-
taa ja sen lisäks ne voi soittaa ihan miten paljon ne haluu vapaa-ajallaan, 
okei, jos valitsee sitten musiikin ammattilaisen uran…okei, tää on yksinker-
tastamista, koska musiikkiammattilaisena oleminen on niin paljon tiukempaa 
ku opiskella yliopistossa ihan rauhassa, saa opintotukee, valmistuu joskus ja 
saa jonkun miel…täys potentiaalisesti saa jonkun mielenkiintosen työn itel-
leen, se on ihan eri juttu ku soittaen kelata, et mistä sais keikkaa, saisko jon-
kun levytyssopimuksen, meniskö ulkomaille… se on tosi epävarmaa, Anton 
kertoo. 

Anton on tyytyväinen Sibelius-lukion sosiaaliseen ympäristöön sekä ope-
tukseen ja ohjaukseen. Hän kokee olevansa elämäänsä tyytyväinen. Vaikka 
lukio-opiskelu kesti kauemmin kuin hän oletti, on opiskelemisesta erityisen 
koulutustehtävän saaneessa lukiossa ollut hänelle ammatillisesti paljon hyö-
tyä. Anton on huomannut motivaationsa olevan heikko halutakseen pyrkiä 
musiikissa ammatilliselle tasolle. Hän on nähnyt ympärillään opiskelijoita, 
joilla on ammatillisuuteen tarvittavaa motivaatiota. Heille musiikin ammatti-
laisen mahdollinen pätkätyö ei ole este ammattiin hakeutumiselle, mutta 
Antonille se on. Anton aikoo säilyttää musiikin harrastuksena ja hakea am-
matin muulta alalta. 

Saara kertoo olevansa väsynyt oltuaan liian monessa lukion musiikkitoi-
minnassa mukana. Samalla tavalla on käynyt joillekin hänen opiskelutove-
reistaan. Yksille ja samoille opiskelijoille voi kasaantua liian paljon tekemistä 
ja esiintymisiä erityisen koulutustehtävän mukaisissa aineissa. Esiintymisoh-
jelman valinnassa ei Saaran mielestä kuunnella riittävästi opiskelijoita vaan 
ohjelmisto on sitä, mitä opettaja on suunnitellut. Musiikinopettajat, ne laittaa 
ihmisiä kysymättä mukaan, et just nää mun kaverit on niitä lahjakkaita muu-
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sikoita, jotka on ollu kaikissa jutuissa mukana, sit niille tullaan sanomaan, et 
sä oot tässä jutussa mukana, et seki niinku lopettaa semmosta luovuuden 
fiilistä et tehään semmosta, mitä koulu tulee sanomaan ja mitä pitää esittää.  

Arttu muistelee käymiään lukiokursseja. Yhdessä toteamme, että suorite-
tuista kursseista on tullut hyviä arvosanoja. Lukiota Arttu pitää itselleen liian 
helppona. Oppitunneille meneminen ei houkuttanut, koska tunneilla käsitellyt 
asiat olivat hänen mielestään helppoja eikä haastetta opiskeluun ollut. Seura-
uksena oli Artun mukaan opiskelumotivaation laskeminen. Kyllä se on siinä 
motivaatiossa… ku kaikki on kuiteski helppoo mulle, just joku englanti, mitä 
mä oon tenttiny kaikki kurssit, mitkä mä oon tehny, mä oon koettanu istuu 
siellä pari kertaa, mut mä oon joutunu keskeyttää tai mä oon keskeyttäny, ku 
en mä oo jaksanu istuu siellä… se on ollu jotenkin liian helppoo.  

Artun todistuksessa olevat arvosanat ovat yhdeksiköitä ja kymppejä: Ja 
ne on tullu tenttimällä kaikki, se on tietysti yks se, et siel tunneilla on liian 
pitkäveteistä Arttu kertoo. Itseään Arttu kuvailee aamu-uniseksi, erityisesti 
aamutunneille lähteminen on tuottanut hänelle vaikeuksia. Kotona ei ole ollut 
ketään herättelemässä kouluun: Mä oon tietty nukkunu pommiin muutaman 
kerran ja niin eespäin… oon ollu sikeäuninen ja vanhemmat ei oo ollu aamu-
sin kotona, toinen on yötyössä ja tulee vasta päivällä kotiin ja toinen lähtee 
kuudelta tai ennen kuutta töihin. Et ite on ollu vähä hankala herätä, ku ei oo 
ollu herätyskelloo. 

Omissa työskentelytavoissaan ja vuorokausirytmissä Arttu myöntää ole-
van puutteitakin. Nukkumaan meneminen on viivästynyt tietokoneen parissa 
käytetyn ajan takia. Vähäiset yöunet ovat alkaneet jo alakoulussa. Joo, se on 
ollu ala-asteelta lähtien, ala-asteella katoin telkkaria ja kaheksannella luo-
kalla sain sitte tietokoneen ja sitte niinku sieltä tietokoneelta kuuntelen mu-
siikkia ja netistä haen tietoo, mä oon kiinnostunu monista asioista ja haen 
tietoo sieltä millon mistäkin… 

Peruskoulussa hän kertoo pärjänneensä ilman ponnisteluja. Arvosanat tu-
livat helposti eikä Arttu kertomansa mukaan oppinut tekemään töitä. Lukios-
sa hän törmäsi siihen, että kurssien eteen olisi toisaalta pitänyt tehdä töitäkin, 
mutta kun hän ei ollut siihen peruskoulussa harjaantunut, opinnoille alkoi 
kerääntyä esteitä. En tiedä, onks se tapa, jolla niitä opetetaan väärä vai onks 
se edistyminen liian hidasta, mutta pohjalla on tietysti se, että ku peruskoulun 
aikana ei oo oppinu tekemään töitä niin … se on ollu sen verran helppoo, et 
on päässy siellä helpolla, nii tota sitten lukio on vähä hankala, varsinkin 
matikassa, pitkässä matikassa pitäis tehdä töitä, että pärjäis, kuvaa Arttu 
tilannettaan.  

Artun haastattelusta nousee esille ohjauksen ja ryhmäytymisen merkitys 
lukion aloitusvaiheessa. Kun opiskelija ei kiinnity lukion opiskeluympäris-
töön, on joidenkin opiskelijoiden hankala motivoitua lukio-opiskeluun. Kou-
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lun ja kodin yhteistyön merkitys korostuu myös Artun haastattelussa. Koulun 
kulttuuria ja opiskelukäytänteitä tuntemattomat vanhemmat eivät näytä riittä-
västi kykenevän tukemaan lukion aloittaneen nuoren opiskelua. Siirtyminen 
yläasteen koulun käytänteistä lukion opiskelukäytänteisiin näyttää Artun 
tapauksessa tuottavan vaikeuksia. 

Lukio-opintojen jälkeen Arttu aikoo hakeutua korkeakouluopintojen pa-
riin. Kaupallinen tai teknillinen ala voisi kenties kiinnostaa Arttua. Ammatti-
toiveesta hänellä ei tässä vaiheessa ole tarkempaa visiota. Emmä tiiä, lähinnä 
oon miettiny, et joku teknillisen alan yritykseen ehkä sitte niinku… heheh… 
aika näyttää… ehkä ei ihan rivityöläiseks, mut haaveena olis joku suunnitteli-
ja tai taloudellinen tai tota… hallinnollinen…Vanhempien toive on Artun 
kertoman mukaan, että poika jatkaisi opiskelujaan korkeakoulussa. Toive 
näistä korkeakouluopinnoista on vanhemmilla laimentunut, koska Artun 
suoriutuminen lukiosta ylioppilaaksi näyttää tässä vaiheessa epätodennäköi-
seltä. Vanhemmat eivät ole itse lukiota tai korkeakoulua käyneet. Silti he 
toivovat pojalleen erilaisen uran kuin itselleen, mutta hän saa itse valita oman 
tiensä eivätkä vanhemmat suuremmin aseta tämän suhteen pojalleen paineita 
Artun kertoman mukaan. Artun koti on työntekijätaustainen, joten osa hänen 
kiinnittymättömyydestä lukiokulttuuriin voi selittyä kodin ja koulun edusta-
mien kulttuurien eroavaisuuksilla.  

Tarkennan haastattelussa opinto-ohjauksen ja ryhmänohjauksen osuutta 
Artun opintojen suunnittelemattomassa etenemättömyydessä. Olisiko opinto-
ohjaaja voinut toimia jotenkin toisin ja saada Arttua paremmin kiinnittymään 
lukio-opiskeluun. Mä en oikeen tiedä, mulla ei oo ollu varsinaisesti sen opin-
to-ohjauksen kans ongelmia, mä oon kuitenkin saanu katottuu niitä kursseja 
ja niin eespäin, oon niinku sisäistänyt tän systeemin, tota … saanu katottuu 
niitä kurssei ja katottuu, mitä kannattas ottaa ja sillai…ei mulla nyt sen suh-
teen oo mitään toivomuksia.  

Ryhmänohjauksen toimivuutta Arttu ei osaa myöskään haastattelussa sa-
nottavammin kommentoida. Niin no nehän nyt… tänä vuonna mä en oo siellä 
käyny, aikasempina vuosina tuli käytyy, ensimmäisenä vuotena varsinki ja 
toisena vuotena vähä vaihtelevasti… et siellähän tietysti tota…sehän on ollu 
niinku ihan normaalit asiat läpi, se on ihan ok et siel on käyty läpi nää niinku 
ajankohtaset asiat ja tota niin eespäin, ihan toimivaa se on ollu… Se nyt on 
ollu silleen… mulla nyt on ollu ryhmänohjaajat vähä silleen niinku… ei oo 
ollu niin tiukkoja sen suhteen, mitä nyt oon muilta kuullu… sehän tietysti 
vaihtelee ryhmänohjaajan mukaan, jotkuthan heti, heti niinku on niskassa 
hengittämässä, jos on jääny pari kurssia väliin ja toiset taas ei juurikaan 
silleen niinku tota painosta vaan jättää niinku oppilaalle… mut kyllähän hän 
niinku otti silleen yhteyttä ja tota pyyti juttelemaan välillä, et ei se mitenkään 
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niin paljoo sen ryhmänohjauksen vikakaan ollu… Mä oon kuitenkin aina 
osallistunu alussa niille kursseille, mut sit on vaan tullu niitä keskeytyksiä ja 
nelosia. 

Opinto-ohjauksen ja ryhmänohjauksen tehtävänä on osaltaan lisätä opis-
kelijan hyvinvointia lukiossa. Erityisesti ryhmänohjaus on keskeinen osa 
luokattoman lukion keinoista lisätä opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta ja ryhmien yhteenkuuluvuutta. Jos opiskelija kiinnittyy ryhmään ja luki-
oon, hän kokee olevansa osa ympäröivää yhteisöä. Mikäli ryhmäytymistä ei 
tapahdu, opiskelija tuntee ulkopuolisuutta opiskeluympäristössään. Pyrkiäk-
seen välttämään ulkopuolisuuden kokemukset, opiskelija voi jäädä tulematta 
opiskelupaikkaansa kokonaan, kuten Artun tapauksessa on käynyt. Osa Artun 
poissaoloista selittyy nuoren ikä- ja kehitysvaiheella. Nuori etsii itseään ja 
omia kiinnostuksen kohteitaan, myös tälle työlle on nuoren elämässä hyvä 
olla aikaa. Tämä harvoin mahdollistuu luokattomassa lukiossa vaikka osa 
luokattoman lukion perusajatuksista sisältää mahdollisuuden oman identitee-
tin rakentamistyölle. Arttu olisi todennäköisesti hyötynyt autoritaarisemmasta 
ohjauksesta, sillä hän kuvaa esimerkiksi ryhmänohjausta liian vapaamuotoi-
seksi, josta oli helppo olla poissa. 

Jossain vaiheessa nuori on tilanteessa, jossa hän alkaa tietää, mitä hän tu-
levaisuudelta haluaa. Nuori saavuttaa kehityksessään autonomian ja sisäiste-
tyn käsityksen vapaudesta ja vastuusta. Tavoitetieto ja motivaatio lisääntyvät. 
Arttu on kasvanut ja kehittynyt, omat tavoitteet alkavat löytyä. Arttu ei halua 
enää palata päivälukioon, jossa ei ole enää hänen ikäryhmäänsä, joten hän 
keskeyttää päivälukion ja siirtyy iltalukioon. Tavoitteena on lukion suoritta-
minen. Omaa opiskelustrategiaansakin Arttu on pohtinut. Oppijana Arttu 
kuvaa olevansa henkilö, jolle alku on niinku vaikeeta ja kyllästyn, mut ku 
pääsen alkuun ja vauhtii, niin kyl se järjestyy… se nyt on vaan niinku, et pitäs 
vaan käydä niillä tunneilla säännöllisesti, niin kyllä se sit niinku…  

Arttua harmittaa, kun kaksi vuotta on tavallaan mennyt hukkaan eikä lu-
kiossa kurssikertymä ole kasvanut. Tekemättömät työt ja asioiden kesken-
eräisyys rasittavat hänen mieltään. Aikuistumista ja kasvua vaikuttaisi silti 
Artussa tapahtuneen: Joo… on näistä parista viime vuodesta ollu tietysti se 
hyöty et on oppinu ajattelemaan, mihin kannattaa panostaa ja mihin sitte ei 
että kannattaa nyt vaan yrittää käydä nää kouluhommat pois ja pääsis sit 
jatkoon. Kolme lukiovuotta menevät taaksepäin katsottuna nopeasti. Artulla 
on omien kokemustensa kautta saavutettua tietoa siitä, miten tulevien lukio-
laisten kannattaisi opiskella lukiossa: Nyt mä ajattelen, et ois ollu järkevää 
sillon alussa et ois vaan pyrkiny käymään niitä kursseja, mut sillon sitä vaan 
ajatteli että tää on kolme vuotta ja sit on periaatteessa yks lisävuos aikaa et 
eihän tässä mikään kiire oo ja ton kurssin voi ottaa ens vuonna ja sit yks ois 
se, jos pitäs sanoo tuleville niinku lukiolaisille, niin että tietysti se vaan että 
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pitäs vaan pyrkiä siinä ennalta… siinä opintojärjestyksessä, että pyrkis vaan 
tekemään ne siihen tahtiin, ku niissä papereissa lukee ja se ois sitten helpom-
pi…sit ku sitä tavallaan putoo niiltä kärryiltä niin sitä helpommin tavallaan 
putoo enemmän ja enemmän …  

Artun haastattelusta ilmenee, että lukio ei ole kyennyt osoittamaan hänelle 
opinto-ohjauksen ja ryhmänohjauksen merkitystä ja osuutta lukio-opiskelus-
sa, osa opiskelijoista selviytyy opinnoistaan ilman näitäkin. Artun mielestä 
ohjaus on ollut liian vapaamuotoista. Arttu ei ainakaan haastattelussa kerro 
tarvinneensa opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan apua. Lukion alkuvaiheessa 
erityisesti ryhmänohjauksen merkityksen tulisi olla suurempi, sillä sen avulla 
voidaan tukea opiskelijoiden hyvinvointia ryhmäytymisen muodossa. Artun 
haastattelun perustella ryhmänohjaus ja opinto-ohjaus eivät ole onnistuneet 
opiskelijan ryhmäyttämisessä ja kiinnittämisessä lukion käytänteisiin ja sosi-
aaliseen ympäristöön. Kun opiskelija ei kiinnity lukion sosiaaliseen ympäris-
töön, hänen hyvinvointinsa alkaa heikentyä, koska hän kokee ulkopuolisuutta 
opiskelupaikassaan. Arttu ei suoranaisesti kuvaa ulkopuolisuuden tunnetta 
lukion alkuvaiheessa vaan selittää koulusta poisjäämistään sillä, että lukion 
tarjoamat kurssit ovat liian helppoja hänelle. Artun vastauksista on tulkitta-
vissa kyynisyyttä koulua kohtaan. Kyynisen asenteen takana voi olla petty-
mys opiskelussa kohdattuun asiaan, mutta opiskelija ilmaisee hänelle merki-
tyksellisessä asiassa epäonnistumisen vähättelynä ja kyynisyytenä. Kun Arttu 
poissaolojensa jälkeen palasi lukioon, hän huomasi ettei päivälukio-opiskelu 
ole hänelle enää mahdollinen, koska hän koki muiden lukiolaisten olevan 
huomattavasti nuorempia. Artun suunnitelmissa on siirtyminen aikuislukioon. 

Ensimmäistä opiskeluvuottaan lukiossa opiskeleva Joel ei myöskään voi 
hyvin Sibelius-lukiossa. Periaatteessa asiat ovat hyvin, silti ulkopuolisuus 
vaivaa Joelia. Hän kokee olevansa väärässä paikassa eikä motivaatiota tunnu 
olevan lukio-opintojen suorittamiseen. Toisaalta ylioppilastutkinnon suorit-
taminen kiinnostaa ja musiikissakin Joel haluaisi systemaattista opetusta. Joel 
kertoo haastattelun yhteydessä aikomuksestaan erota lukiosta. Keskustelim-
me, mitä hän aikoo tehdä mahdollisen lukio-opiskelun keskeyttämisen jäl-
keen. Kerron Joelille, että mikäli hän keskeyttää opiskelunsa Sibelius-
lukiossa, hänen on tehtävä irtisanoutumisensa kirjallisesti ja tilastointia varten 
lukio tarvitsee tiedon, mikä on lukio-opintojen keskeyttämisen syy. Joel ih-
mettelee: Onks täältä joku muuki lopettanu? Kerron, että jatkosuunnitelma on 
hyvä olla olemassa ja kotiin ei kannata jäädä oleilemaan ilman suunnitelmia 
siitä, mitä aikoo tehdä lukiosta irtisanoutumisen jälkeen. Näin Joelkin on 
ajatellut: En mä vielä oo sen tason luolaihminen, että kotiin jäisin.  

Kotona eivät muut perheenjäsenet harrasta musiikkia, Joel on suvussaan 
ainut musiikkiin suuntautunut. Vanhemmat ovat käyneet peruskoulun ja siir-
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tyneet sitten työelämään ilman ammatillista koulutusta. Joelia he kannustavat 
käymään kouluja ja opiskelemaan. Nyt kun Joel on keskeyttämässä lukion, 
vanhemmat vastustavat sitä. Vaikuttaisi siltä, että vanhemmat näkisivät Joelin 
lukiokoulutuksen sosiaalisen kohoamisen mahdollistajana. Ne sano aluks et 
älä nyt lopeta, älä nyt lopeta, mut ku mä sanoin, et mä kummiski jatkan vielä 
koulua, et mä oon kuiteski jotain opiskelemassa… no joo… ihan hyvä, älä 
lopeta, älä lopeta… Ja ennen lukioon tulemista nii vanhemmat sano aina, et 
opiskele enemmän ku me. Kyl neki ois halunnu jotain samantyyppistä joskus 
tai silleen, mut ne ei jaksanu… ja sit ne sanoo mulle, et mitkä mahdollisuudet 
mulla on.  

Joel on katsellut ammatillisen koulutuksen opintolinjoja. Hakuaika on 
myöhemmin keväällä. Musiikkiala kiinnostaa, samoin kuvankäsittely. Mo-
lemmat ovat ammattikoulussa. Haastattelun edetessä Joel muuttuu mietteli-
äämmäksi. Joel kertoo Sibelius-lukion hyvistä puolista. Ei täällä koulussa 
mitään vikaa oo, siis myös niinku kaikkee periaatteessa on, mitä mäkin voisin 
haluta silleen, opiskeluista ja tiloista sun muista ja opiskelijat on kivoja, ne 
on samantyylisiä ku minä. 

Kysyn Joelilta, mitä hän aikoo tehdä, mikäli hän keskeyttää lukion kesken 
lukuvuotta. Joel vastaa: No sit tulee kyllä tupenrapinat himasta… täytyy vali-
ta semmosia, et mä pääsen ainaki johonki, oli se nyt vaikka paperitehas sit-
ten. Loppulukuvuodeksi hän on katsellut töitä paperitehtaasta. Työpaikka on 
vielä epävarma. Ei se oo varmaa, mutta todennäköistä, siellä on uudet tilat ja 
sinne on vähä niinku haettu tai haetaan uusia työntekijöitä. 

Joel ei ole ottanut lukiossa soittotunteja, koska kun mä en ollu saanu var-
sinaista koulunkäyntiäkään käyntiin, niin en mä sit viittiny alottaa niitä-
kään… syö periaatteessa sitä normaalia koulunkäyntiä.  

Haastattelun lopuksi Joel haluaisi kirjoittaa eroanomuksen lukiosta. Pyy-
dän Joelia vielä pohtimaan asiaa. Mielestäni Joelin kannattaisi hakeutua soi-
tinopetukseen, jossa oletin hänen jo olevan, sillä musiikkihan on ollut pää-
asia, jonka vuoksi hän on hakeutunut musiikkilukioon. Joelin kannattaisi 
kokeilla ammattilaisen opetusta ja katsoa, minkälaiset hänen resurssinsa mu-
siikin opiskelussa ovat. Joel lupaa miettiä asiaa. Myöhemmin hän käy ilmoit-
tamassa opinto-ohjaajalle jatkavansa opiskeluaan Sibelius-lukiossa eikä eroa-
kaan. 

Lukioaika on tuntunut Kasimirista raskaalta, kuten Saarastakin. Kasimir 
ja Saara ovat kärsineet perus-ja taideaineiden opiskelun yhdistämiseen liitty-
vistä vaikeuksista. Varsinaista raskautta opiskeluun eivät ole tuoneet perusai-
neiden kurssit vaan heidän energiaansa ovat syöneet lukion musiikkiproduk-
tiot. Kasimir kuvaa tilannettaan seuraavalla tavalla: Kyl se on hirveen raskas-
ta välillä ollu, raskasta ei oo se työmäärä vaan se, et periaatteessa kaikki 
asiat pitäs pystyy tekemään, mut se mikä estää tekemästä sua kouluasioita, on 
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ne koulun omat projektit, jos mä aattelen esimerkiks Maratonkonserttia 
(=vuosittainen musiikki- ja tanssikatselmus lukiossa) nii se osuu just ennen 
koeviikkoo mun mielestä, se on niinku se tokan jakson loppu, tokassa jaksos-
sa on aina semmosia aineita, mitkä painottuu syksyyn, sun pitäs tehdä hirvee 
määrä niinku kaikkii aineita, mut niinku semmosii reaaliaineita, mitkä on 
niinku hirveen työläitä ja sit ku on se opiskelurytmi parhaimmillaan niin sit 
iskee se Maraton siihen, okei, mull on tänä syksynä hyvä tsäkä, ku mul ei oo 
paljo mitään juttuja, mut siitä huolimatta mua niinku haittaa se. 

Osaltaan Kasimirin opiskelua on hidastanut hänen keskittymishäiriönsä. 
Kasimir kertoo, että luokkatilanteissa hän ei pysty keskittymään mihinkään. 
Mikäli asia ei ole kiinnostava, huomio kohdentuu muihin kuin oppitunnilla 
käsiteltäviin asioihin. Asia, mistä mä oon kiinnostunu, nii mä pystyn pistää 
aikaa niille, mut asia, mitä mä en… mistä mä en oo kiinnostunu, nii se vaatii 
et ympärillä ei oo mitään ääntä, mist mä voisin ruveta kuuntelee, kuinka 
usein se piippaa, mä alan laskemaan silleen, et jos se piippaa, nii millon se 
piippaa seuraavan kerran, niinku…  

Kasimir on miettinyt paljon lukiota, sen kurssisisältöjä, opetusmenetelmiä 
ja koulutusrakenteita ylipäätään. Kasimir kritisoi istumalla ja pänttäämällä 
opiskelun menetelmää. Hänen mielestään pänttäämällä opetellut asiat eivät 
siirry aktiiviseen muistiin eivätkä käyttöön. Ei se koskaan oo toiminu mulla, 
pienestä pitäen mutsi istu mun vieressä ja pakotti oppii… et mä oon oppinu 
kokeeseen silleen… sit heti jos mä oon kiinnostunu siitä asiasta nii mä saan 
siitä kympin.  

Kasimir haluaisi lisätä käytännön työharjoittelua lukioon ja ajattelee sopi-
vansa paremmin ammatilliseen koulutukseen. Akateemisia oppiarvoja hän ei 
arvosta, sillä hänen mielestään monet akateemisesti kouluttautuneet eivät 
osaa ajatella itsenäisesti vaan he toistavat ulkoa opettelemiaan asioita, sillä he 
eivät ole oppineet niitä kokemuksen kautta. Hänen vastauksensa ilmentää 
skeptistä asennoitumista akateemista koulutusta kohtaan, mikä osaltaan kes-
keisesti vaikuttaa hänen lukio-opintojensa etenemiseen. Kasimir vähättelee ja 
epäilee akateemisten suoritusten merkitystä: Et sit vaik ois niinku maisteri 
niin jos se ei osaa keittää vaik niinku perunoita nii ei siit oo paljo apuu.  

Kasimir haluaisi suorittaa lukion näyttökokeentapaisesti, elettyään ja ko-
ettuaan erilaisia asioita sekä hankittuaan työkokemusta. Ku ihmiset kuitenki 
oppii asioita… ihmiset, jotka ei oo käyny lukioo päiväkään niin ne pääsee 
ylioppilaskirjoituksista läpi, koska elämänkokemus on antanut niille tietoja 
niin paljon enemmän ja sit ne on valmiit yliopistoon, koska ajattelu kehittyy 
ihmisen elämän aikana…okei mä osaan tehä tommoset kirjotukset, mut niin-
ku…mihin mä tarviin sitä?  
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Monet koulussa opiskeltavat asiat hän kokee turhiksi, esimerkiksi kielet. 
Tärkeimpinä ja hyödyllisimpinä opiskeltavina oppiaineina hän näkee filosofi-
an ja psykologian. Mä en oo mikään tyhmä, siis… siis mä oon selvästi laiska 
ja sit mä oon liian kiinnostunu kaikesta ympäröivästä esimerkiks jos ajatel-
laan joku filosofia tai psyka, mitkä just niinku vahvistaa omaa semmosta 
niinku oppii tietää itestä, osaa analysoida ympäristöä paremmin ja mä niin-
ku, ne on mun mielestä pääaineet, joihin niinku kannattas satsata kaikessa et 
noi aineet on niinku mun mielestä olennaista, mitä oikeesti tarvii ja nää kaik-
ki kielet oppii puhumalla, kirjottamalla kussakin maassa, mut noi psykologia, 
uskonto, filosofia et niinku et ne on asiat, mitä niinku, mihin törmää auto-
maattisesti kaikissa tilanteissa… ne auttaa niinku ymmärtää ihmisten tapoja 
tehdä asioita ja sit filosofia parantaa ajattelukykyä. Ja sit kenties matikka sen 
verran et osaa laskee kaikkia asioita, mut käytännön matikka on ihan eri asia 
ku lukion matikka. Mä hyppään monen teorian yli ku mä en tarvii sitä tie-
too… kokeilemalla oppii. Yritän keskustella Kasimirin kanssa yleissivistyk-
sen merkityksestä, jota lukiokoulutus tarjoaa. Monet asiat, opiskelukin, suju-
vat hänen mielestään helpommin, kun tekee vaan, mitä käsketään. 

Kasimirin puheesta ilmentyy lukiossa kohdattu pettymys. Kasimir on pet-
tynyt lukioon, lähinnä sen teoreettisuuteen ja nopeatempoisuuteen. Opiskelu-
ajan pidentäminen on hänelle hyväksi, sillä hän ehtii tehdä asioita omaan 
tahtiinsa. Kasimir on pettynyt lukiovalintaansa. Hän oletti, että musiikkiluki-
ossa musiikki ja muut taideaineet ovat pääasiallinen osa opetussuunnitelmaa 
ja perusaineet olisivat enemmän sivuosassa. Tätä oletusta oli tukenut hänen 
saamansa käsitys ensimmäisen opiskeluvuoden musiikin opetuksesta Sibeli-
us-lukiossa. Mut sit niinku tääl on periaatteessa pääaine niinku musiikki tai 
tanssi, sä oot tullu sillä verukkeella tänne kouluun ja sä ajattelet et sä selviät 
kaikesta, sulla on näytös päällä sä et… kaikki, mitä sä teet, sä selviit siitä, jos 
sä oot hyvä soittaa ja et opettajat silittelee sun päätäs ekalla jonkun aikaa, 
oli semmosta, et kuhan soitat vaan, ei täl matikalla oikeestaan oo mitään 
väliä …semmosta kommenttii tuli vähän aikaa, mut sit niinku okei, tiedostaa 
tilanteen, todellisen tilanteen, niin sun on pakko tehä ne kurssit uudestaan 
joskus, se ei riitä et sä käyt kursseilla ja vedät niistä vitosia jos sä aiot kirjot-
taa sen asian niinku joskus.  

Kasimirin haastattelusta lainattu kuvaus kertoo laajemmaltikin siitä risti-
riidasta, jossa erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot toimivat. Opetusjär-
jestelyjen yhteydessä erityisen koulutustehtävän mukaiset aineet ja lukion 
perusaineet joutuvat vastakkain. Vaakakupissa on opiskelija, joka tekee lo-
pullisen päätöksen: osallistuako perusaineiden opetukseen vai lähteäkö mu-
kaan johonkin produktioon, esiintymismatkalle tai harjoitteluleirille mukaan. 
Mikäli vastausta tähän kysytään opiskelijoilta, ei valinta monestikaan ole 
vaikea: opiskelija on tullut lukioon keskittyäkseen lukion erityisen koulutus-
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tehtävän mukaiseen opiskeluun. Esiintymis- tai harjoittelumatkoista seuraa 
kuitenkin poissaoloja perusaineissa, jotka tavalla tai toisella on korvattava. 
Osa opiskelijoista on tiedostanut tämän tilanteen jo lukioon tullessaan teke-
mällä opintosuunnitelman, joka mahdollistaa erilaisia painotuksia opinnoissa 
ja työmäärän jakamisen. Erityisen koulutustehtävän saanut lukio on ensisijai-
sesti lukio, jossa perusaineiden ohessa on mahdollista ottaa lisäkursseja eri-
tyisen koulutustehtävän mukaisissa oppiaineissa. Opiskelijat voivat vähentää 
lukion pakollisista kursseista kahdeksan kurssia, mikä jonkin verran keventää 
opiskelijan työmäärää. Erityisen koulutustehtävän markkinoimisessa on il-
meisiä puutteita, sillä osalle lukion todellinen painotus ja työmäärä on yllätys, 
kuten Kasimirille. Ilman asianmukaista opintojen ohjausta opiskelija ohjau-
tuu osin tahtomattaan pidentämään opiskeluaikaansa lukiossa.  

Kasimir kertoo lisäksi pettymyksestään opiskelijoiden tasoon musiikissa. 
Tämä osa opinnoissa askarruttaa häntä tällä hetkellä erityisesti, koska hän on 
keskeyttämässä lukiota ja pyrkimässä toisen asteen musiikkikoulutukseen. 
Pääsykoeohjelman laatiminen hermostuttaa ja hän arvioi omia taitojaan sekä 
etsii syitä mahdollisille omille puutteilleen soittamisessa: Se mielikuva tästä 
koulusta on niinku et täällä on hyvii soittajii sun muuta, mut kun sitä on tehny 
ite kaks vuotta putkeen niin totee et ei tää kuiteskaan oo niin kummonen. Sitä 
vaatis paljon enemmän, tarviis paljon enemmän et vois lähtee jonnekin, siinä 
vaiheessa niinku toisen asteen musiikkipuolelle, siinä vaiheessa hyvin har-
voin riittää taidot siihen et pääsis koska se on ihan eri maailma se, mikä on 
ihan oikeesti niinku ammatillisessa musiikkipuolessa kuin tääl Sibelius-luki-
ossa, et se taso, harppaus, on ihan ääretön. 

Lukiota markkinoitaessa ja esiteltäessä hakijoille tulisi selkeästi tuoda 
esille se, minkälaisesta oppilaitoksesta on kyse. Lukio on yleissivistävää 
opetusta antava oppilaitos, jonka tehtävänä on valmentaa opiskelijoita yliop-
pilaskirjoituksia varten ja taata opiskelijoilleen laaja-alainen jatko-opintokel-
poisuus. Erityisen koulutustehtävän mukaista opetussuunnitelmaa noudattava 
opiskelija voi sisällyttää erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja osaksi 
lukio-opintojaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi vähen-
tää tietyin edellytyksin lukion perusaineiden opiskelua. Usein perusaineiden 
syventäviä ja soveltavia kursseja on tällöin vähemmän tarjolla näissä erityis-
lukioissa. Ylioppilaskirjoituksista suoriutuminen edellyttää opiskelijoilta ta-
vanomaista itsenäisempää ja motivoituneempaa otetta lukion perusaineiden 
kurssien suorittamiseen kyetäkseen menestymään ylioppilaskirjoituksissa ku-
ten yleislukion opiskelijat, joilla on ollut mahdollisuus suorittaa laajemmin 
lukiokursseja kirjoitettavissa oppiaineissa. Osa opiskelijoista ei ole tällä ta-
voin orientoitunut erityislukio-opiskeluunsa. Erityinen koulutustehtävä voi 
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nimenä johtaa harhaan ja suunnata hakijoita mielikuviin siitä, että lukio olisi 
osin ammattiin valmistava tai valmentava oppilaitos.  

Suuntaamme haastattelussa katseemme tulevaisuuteen ja kyselen lisää 
ammattialasta, joka hänellä on mahdollisesti tavoitteenaan tulevaisuudessa. 
Kasimir on työskennellyt soitonopettajana, mutta se työ ei kiinnosta häntä 
enää. Hän ei halua tehdä työtä pelkästään rahan takia. Kasimir kertoo pitä-
vänsä konkreettisesta, ruumiillisesta työstä. Mä tykkään tehdä asioita mist 
niinku tyyliin kahvimainos sanoo et mis näkyy käden jälki niin ku joku tom-
monen Juhlamokka, mut mun mielestä on niinku siistii tehä semmosia juttuja, 
et se ei oo välttämättä se soitto, vaan semmonen mis niinku oikeesti… et sä 
voit palkita työn sillä et sä voit nähdä et sä saat ajatuksen aihetta työstä vaan 
et sä voit tehdä semmosta, mikä niinku on konkreettista et se ei oo semmosta 
toimistoduunia, okei, joku toimistoduunikin menee, jos siinä on, jos siinä 
…siinä on pakko olla sisältöö siinä vaiheessa, mun mielestä sun ammatti on 
parempi ku pääset kuuntelemaan tämmösii fiksui tyyppei niinku mä… 

Osa opiskelijoista kohtaa elämäänsä ja opiskeluunsa liittyviä solmukohtia 
päihteiden avulla. Eräissä tapauksissa päihteet voivat olla syynä suunnittele-
mattomiin opiskeluaikojen pidentymisiin. Tätä aihealuetta sivuttiin Kasimirin 
haastattelussa. Hän on tehnyt havaintoja päihteitä käyttävistä opiskelutove-
reistaan ja kuvaa tilannetta seuraavalla tavalla: Jotkut pakenee kaikenlaisii 
asioita alkoholiin, siinä vaiheessa on mun mielestä vähän… kun se on jatku-
vaa… sen lisäks ihmisillä on paniikkihäiriöitä sun muuta, sit kun kaiken kuk-
kuraks jotkut juovat jatkuvalla syötöllä … se on sääli kattoo, kun semmosta 
ihmistä on hirveen vaikee auttaa, ku itelläkään ei mee tää koulu oikein hyvin, 
mut jos tässä vaiheessa ajautuu semmoseen huonoon jamaan niin siitä on 
aika vaikee nousta. Sit on ne pilven pössyttelijät, jotka polttaa niin paljon 
pilvee … kyllä ne kaikki tämmöset on kuitenkin vähenty täs viime aikoina.  

Alkoholista ja huumeista puhuminen lukiolaisten nuorten yhteydessä on 
aiheena arka ja vähän tutkittu. Alkoholin ja huumeiden käyttämistä ja niihin 
liittyvää erilaista problematiikka on vaikea selvittää koulussa. Päihteiden ja 
huumaavien aineiden käyttämiseen puuttuminen on opiskelijahuollollista 
työtä, jossa opinto-ohjaajat ovat mukana. Kouluterveyskyselyn mukaan (2008 
a) huumeiden kokeileminen oli Sibelius-lukion opiskelijoiden keskuudessa 
muita tutkimuksessa mukana olevia lukiolaisia yleisempää. Syrjäytymis-, 
päihde- ja huumeongelmat ovat tänä päivänä koulun arkea ja opinto-ohjaajat 
kohtaavat niitä työssään entistä useammin. Harva opinto-ohjaaja on kuiten-
kaan saanut erityistä koulutusta tällaisten ongelmien tunnistamiseen ja käsit-
telemiseen. Lisääntyvien sosiaalisten ongelmien hoitoon tarvittaisiin eri ohja-
ustahojen välistä verkostoyhteistyötä ja jaettua asiantuntijuutta. Tämä edellyt-
tää opinto-ohjaajilta syvällistä asiantuntijuutta. Opinto-ohjaajan lisäksi myös 
oppilaitoksen muun henkilökunnan tulisi kyetä tunnistamaan näitä ongelmia 
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ja osallistua niitä käsitteleviin koulutuksiin. Nuorten entistä näkyvimmiksi 
tulleet erityisvaikeudet ovat haaste koko kouluyhteisölle. (Lairio ym. 2001, 
171.)  

Opinto-ohjauksen ja opiskelijoiden lukio-opiskelun sujuvuuden kannalta 
opiskelijoiden poissaoloihin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tä-
hän työhön tarvitaan kiinteää yhteistyötä opinto-ohjauksen, aineenopetuksen 
ja ryhmänohjauksen kanssa. Syyt opiskelupaikkaan tulemattomuudelle eivät 
johdu aina opiskelumotivaation puutteesta. Opiskelijan hyvinvointiin vaikut-
tavat monet seikat, jotka eivät välttämättä tule ilmi koulun arjessa. 

Ken kokee ulkopuolisuutta Sibelius-lukiossa eikä ole vielä löytänyt omaa 
paikkaansa opiskelijayhteisöstä. Musiikin opiskeluun hän suhtautuu osin 
epäilevästi. Ken kaipailee kotipaikkakuntansa kavereita. Ken miettii lukion 
vaihtamista ja paluuta kotipaikkakunnalleen. Kotipaikkakunnalla olevat kave-
rit ovat suurin syy, jonka vuoksi Ken haluaisi lopettaa opiskelunsa Sibelius-
lukiossa. Kenin hyvinvointiin lukiossa vaikuttaa eniten yksin asuminen opis-
kelupaikkakunnalla. Kyl mä oon tääl tutustunu ihmisiin, mut en mä muuten 
vietä aikaa niiden kans oikeestaan ku koulussa tai tunneilla ja sit ne kaikki 
entiset kaverit on siel kotipaikkakunnalla mut ei niitä nää…mut sit ku mä 
käyn kotona, nii mul ei oo aikaa viettää niiden kans…et siin on vähä silleen 
et ei nää ihmisii, et se on vähä kurjaa ja se on se suurin syy… kyl siitä tulee 
semmonen fiilis…niin, et oikeestaan ei kuulu kumpaankaan, ei tänne eikä 
kotipaikkakunnalle… ja sit jos ei nää ihmisii, nii se kyl masentaa kaikissa 
muissakin asioissa, voi tulla huono olo.  

Pohdimme Kenin kanssa haastattelussa erityisen koulutustehtävän merki-
tystä. No varmaan kaikki ne, jotka harrastaa musiikkii nii sit kannattaa tulla 
tänne, koska tääl on aina parempii ku sä nii sä pystyt kehittyy … mä oon 
ainaki huomannu sen, et pystyy imemään kaikkii ideoit ja kaikkee semmost ja 
sit…no sit siin näkee, mil tasol itte on, ku tulee kuitenki sit vertailuu tehtyy.  

Opinto-ohjauksesta Ken ei tässä vaiheessa osaa sanoa mielipiteitään. Ky-
symyksiinsä hän on saanut vastauksia, mutta suurimpana apuna ovat olleet 
toiset opiskelijat. No mun mielestä mä en ainakaa tiiä ite, ku mä en oo ite 
tarvinnu apuu ja sit ku mä oon tarvinnu sitä, nii mä oon saanu sitä et aina on 
ollu aikaa …mut ei mulla mitään semmosia isoi kysymyksii oo ollukaa ku 
koulun vaihto…ja sit jotain yleist käytäntöö, et mihin ne kokeet pitää palaut-
taa, mihin mä palautan aineet ja mitä mä sit teen…sillon tällön ja sit jos on 
jotain kysyttävää, niin kysyn kavereilt kans kaikkiin kokeisiin liittyvii asi-
oit…et en mä oikein pysty vastaamaan tohon kysymykseen, ku mul ei oo ollu 
oikein mitään semmosii ongelmii.  

Keskustelemme lukion vaatimasta työmäärästä. Näitä asioita Ken ei vielä 
ole paljoakaan pohtinut. Emmä silleen kauheesti… mut kyl must tuntuu, et jos 
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tota noin niin kyl kursseista pääsee läpi, jos tekee töitä, et on mul ainaki 
semmonen olo, et mä saisin ne kolmeekymmentä täyteen ekana vuonna… mut 
sit et… kyl tota en mä ainakaan tiiä ketään, joka ei ois … tai ei pääsis sitä 
kolmeekymmentä, mut on kai niit meiänki luokalla, mut en mä oo kyselly… et 
kyl jos tekee töitä, kyl varmaan kaikilla on aikaa, et kyl siit…jos sä jaksat 
tehä jotain… kyl niist sit pääsee, mut kyl se on ihan siit omast työnteost kiin-
ni.  

Kenin asennoituminen opiskeluun vaikuttaa kertomukselta, joita opinto-
ohjaaja kuulee opiskelijoilta usein. Opiskelija kertoo, että saadut arvosanat 
eivät kerro koko totuutta opiskelijan opiskelutaidoista, niiden eteen opiskelija 
ei ole juurikaan nähnyt vaivaa ja arvosanat voisivat olla parempia, mikäli 
opiskelija oikein yrittäisi. Näin opiskelijat kuvailevat suorituksiaan ja niin 
kertoo Kenkin. Hän arvelee olevansa keskivertoa opiskelijaa parempi oppija. 
Varmaan mä saisin paljon parempii numeroita jos mä tekisin enemmän töitä 
ja sit kuitenki mulle jää ne asiat aika helpolla päähän nii mun ei tartte vält-
tämättä lukee yhtä paljoo ku jonku muun… ne jotenki silleen sisäistää… ehkä 
vähä semmosta laiskuutta mulla on. 

Osin kiinnittymättömyyttä Sibelius-lukioon aiheuttaa Kenin suhde mu-
siikkiin. Ken ei ole enää varma, kuinka paljon hän on valmis panostamaan 
musiikin opiskeluun. Mä työstän sitä parhaillaan. Onhan se kuitenkin hyvä, 
jos siitä tulee elinikäinen harrastus.  

Helsingin ulkopuolelta tulevat, yksinasuvat opiskelijat, ovat haaste opin-
to-ohjaukselle. Ken on yksi muuttanut Helsinkiin opiskellakseen Sibelius-
lukiossa eikä vielä ole löytänyt uutta ystäväpiiriä. Kenin hyvinvointiin luki-
ossa vaikuttaa heikentävästi ulkopaikkakuntalaisuus. Ken kaipailee ystäviään 
kotipaikkakunnallaan. Lisäksi hän pohtii, onko musiikki sittenkään hänen 
oma alansa. Ken on tutustunut Sibelius-lukion opiskelijoihin ja heidän musii-
killiseen tasoonsa. Tämä on osaltaan tehnyt Kenin haaveita muusikkoudesta 
ammattina realistisemmiksi.  

Mikäli uudessa ympäristössä ei synny uusia ystävyyssuhteita, nuori voi 
kokea olonsa vieraaksi uudessa ympäristössä. Näin on käynyt Kenillekin. 
Ken miettii, vaihtaisiko takaisin kotipaikkakunnan lukioon vai jatkaako Sibe-
lius-lukiossa. Se on päätös, joka opiskelijan itsensä on tehtävä.  

Marikaan ei ole voinut hyvin lukio-opintojensa aikana. No se voi olla, ku 
mä oon noita paniikkihäiriöitä saanu, alko tossa ala-asteen loppupuolella ja 
sit ne yläasteen aikana hävis et oikeestaan niit ei ollu yhtään, sitten taas 
lukion alussa niitä alko tulla ja se vähän säikäytti ja sitten tota yks mun lä-
heinen sukulainen kuoli siinä öö… marraskuun alkupuolella ja sit se taval-
laan oli semmonen… laukaseva… ja sit se vaan…alko menemään huonom-
min ja huonommin et ei siinä ollu mitään tiiätkö suurta, järkyttävää, se 
vaan… kaikki pienet asiat kasautu yhteen ja … Paniikkihäiriö ja masennus 
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ovat estänett Maria tulemasta opiskelupaikkaansa yrityksistään huolimatta. 
Mari on ratkaissut tilanteet jäämällä kotiin eikä ole tullut opiskelupaikkaansa. 
Päivät ovat kuluneet vaihtelevasti. No kyl ne joskus meni silleen et oli vaan 
oikeestaan sängyssä verhot kiinni eikä oikeestaan… ja just joskus nous syö-
mään, sit toiset päivät oli semmosia, et yllättävän paljonki tuli tehty kaiken-
näköstä… et just sillon tuli aika paljon tietokoneisiin tutustuttuu ku oli niin 
paljon aikaa ja niissä on oikeestaan aina jotain vialla, siinä tuli niitten kans-
sa kulutettuu aikaa aika paljon loppujen lopuks. 

Mietimme paniikkihäiriön syitä. Marilla on kaksi vanhempaa siskoa, jois-
ta toinen on lopettanut aikanaan lukion kesken. Vaikkei vanhemmat mitään 
oo sanoneet, mut kuiteskin on tullu semmonen olo, et ku isosisko lopetti kou-
lun kesken, niin tiiätkö et on pakko pärjätä kahdenki edestä… tai muuta vas-
taavaa Mari kertoo. Kysyn Marilta, minkälaiseksi hän on kokenut kahden 
edestä pärjäämisen. No kai se on vähä lisänny paineita tavallaan, ku kahen 
puolesta pitäs pärjätä, mut yleensä ala-asteella ja yläasteella kaikki opettajat 
puhu siitä, et mä oon liian perfektionisti tavallaan et ku muut sai kasin niin 
ne oli et ”jee” mut mä olin et mun mielestä mun ois pitäny parempi saada tai 
silleen tavallaan et mä en tyydy siihen, mitä mä teen et pitäs aina saada pa-
remmin tehtyy tavallaan, mutta ei siinä oikein, ei juuri muuta silleen… 

Kotona koulusta poissaolemiseen ei ole sanottavammin puututtu. Marin 
vanhemmat ovat iäkkäitä ja suuri ikäero myöskin kotoa poismuuttaneisiin 
sisariin. Mari on saanut hoitaa koulutyönsä itsenäisesti vanhempien siihen 
puuttumatta. Ajoittain vanhemmat ovat ihmetelleet Marin kotona olemista, 
mutta koska koulujärjestelmä on ollut heille vieras, asian selvitteleminen oli 
jäänyt ja Mari oli saanut jatkaa toimintatapaansa. Sibelius-lukiosta lähetettiin 
opiskelijan mukana huoltajille jaksotodistukset kotiin. Marin vanhemmat 
eivät seuranneet hänen kurssikertymäänsä tai kurssimäärän merkitys jäi epä-
selväksi. No ei ny oikeen, mut kyllhän ne tavallaan aina kysy, et onks niit 
tullu, mut se oikeestaan jäi siihen että…tiiätkö…et ei ne silleen paljoo kysel-
ly, ku en mä niitä oikeestaan koskaan kotiin asti tuonu…hihi…, kertoo Mari. 

Toinen syy siihen, että Marin vanhemmat eivät puuttuneet hänen koulun-
käyntiinsä, oli vanhempien ja Marin erilainen päivärytmi. Mari nukkui, kun 
vanhemmat lähtivät työhön aamulla. No kyl ne alko ihmettelemään, mut se 
meni tavallaan aika helposti tiiätkö kun ne lähti aikasin aina töihin, tiiätkö 
jos on kymmenen aamu, nii sitä yleensä nukkuu ku ne lähtee nii ei ne silleen 
oikeen …mut kyl ne sit jossain vaiheessa alko ihmettelemään et miten sä et 
mee kaheksaan tai tiiätkö aikasempaan ikinä, mut ei nyt silleen pahemmin 
mitenkään ja sit ku mä en itte osannu mennä tavallaan mennä niille puhu-
maan et nyt on tällanen tilanne, niin sit se jäi vähä hämärän peittoon niille 
tavallaan … 
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Marin ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaajaa olivat Mariin useaan otteeseen 
yhteydessä puhelimitse. Kehotimme Maria tulemaan kouluun ja kyselimme 
poissaolojen syitä, mutta vastausta poissaolojen syystä emme saaneet. Nyt 
haastattelussa nousee Marin itsensä esiintuoma masennus ja paniikkihäiriö, 
paniikkihäiriön taustalla on täydellisyyden tavoittelu. Paniikkihäiriö on vai-
vannut Maria ala-asteelta lähtien. Samoja oireita on Marin kertoman mukaan 
myös hänen lähisukulaisillaan. Monesti opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja 
kyselivät Marilta, miksi hän ei tule kouluun. Haastattelussa Mari kertoo ha-
lunneensa ajoittain lähteä kouluun, mutta paniikkihäiriökohtaus saattoi kat-
kaista alkaneen koulumatkan. No…hihi… tavallaan niitä tilanteita tuli ihan 
mihin sattu …et aika useesti ne tuli just ku mä olin menossa kouluun et tuli 
semmonen tunne, et oonks mä oikeeseen aikaan menossa ja onko mulla kaikki 
kirjat ja muistanks mä luokan oikein ja oonko mä tehny läksyt… et tavallaan 
siitä se lähti menemään…semmosia… kai nyt jonkinsortin paineista tai muis-
ta vastaavista…  

Ajoittain ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja saivat Marin tulemaan kouluun. 
Marinkin tapauksessa toistuu tilanne, jossa paljon poissaollut opiskelija jää 
ryhmän ulkopuolelle. Toiset ovat edenneet opinnoissaan, ryhmä on kiinteyty-
nyt ja kaverisuhteita on luotu, niihin poissaolleen opiskelijan tuntuu olevan 
vaikea liittyä. Vaikka opiskelija saadaan tulemaan kouluun, on aloittaminen 
vaikeaa, koska opiskeluympäristö tuntuu vieraalta. Näin kävi Marillekin. 
Totta kai se oli tietty ymmärrettävää, ku siinä meni melkein se… meni siinä 
se puoltoista vuotta suunnilleen et ei tietty ollu juuri minkäännäkösissä yhte-
yksissä kouluun ja kavereihin… et kyl se …tiiätkö…rohkeesti yritti kurssin tai 
jakson alussa tulla mukaan, mut se oli aina tiiätkö niin vaikeeta päästä sän-
gystäki ylös nii ei sit oikeen saanu kontaktii kaikkeen…hihi… 

Mietimme yhdessä, olisiko koulu voinut jollain tavalla enemmän tukea 
Maria ja madaltaa hänen kynnystään tulla kouluun. Marin mielestä koulu ei 
olisi voinut auttaa hänen tilanteessaan. No mun mielestä tää on ollu ihan 
hyvää…mut se on tietysti ollu vähä paha ku voi omalta kohtalta puhuu, mut 
mun mielestä se on …et ku oikeestaan ku on tarvinnu jotain apuu tai muuta 
vastaavaa nii …tää…sitä on aina oikeestaan saanu…et ei oo oikeestaan 
…tullu semmosta, et ’ei se taaskaan oo tehnyt mitään’ tai muuta vastaavaa, 
ku joskus tulee joiltakin opettajilta semmosta… ku joskus tulee …Siis et miten 
toi vastas kysymykseen… et mun mielestä ihan…ihan hyvin… mut sit joku 
muu saattaa olla eri mieltä… hihii. 

Emme löydä mitään yksittäistä keinoa, jolla koulu olisi voinut tukea Ma-
rin hyvinvointia. Hän on halunnut toimia omalla tavallaan. Jotkut on sem-
mosia, et tää on mun asia, mä hoidan tän yksin ja sit taas jotkut taas on 
semmosia, tavallaan avoimempia, tavallaan haluu, et autetaan enemmän ja 
muuta vastaavaa että… se on kyllä henkilöstä kiinni… hihii… Mari kertoo, 
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että hän on halutessaan voinut kertoa opettajille opiskeluunsa liittyvistä on-
gelmistaan ja hän kokee, että opettajat ovat yleensä ymmärtäneet häntä hyvin. 
Toisaalta hän itsekään ei ole tiennyt, mikä häntä vaivaa, joten siinäkin mie-
lessä avun hakeminen on ollut hankalaa. Hän haluaa pitää tietynlaisen väli-
matkan opettajiinsa ja muuhun koulun henkilökuntaan. He eivät saa tulla liian 
lähelle. Ei…no ois tietty voinu, mutta en sit tiiä että …ku ei sitä voi opettajat 
tietää, tiiätkö..kun kuitenki aika harvoin näkee silleen opettajaa samassa 
jaksossa ja muuta vastaavaa niin sit ku mä en tavallaan itte osannu ottaa 
asiaa puheeks niinkään… 

Omasta masennuksestaan tai vastoinkäymisistään puhuminen ei ole help-
poa. Tuntuu vaikealta kertoa henkilökohtaisista asioistaan vieraalle ihmiselle. 
Niin et siinä menee aika pitkään ennen ku tajuaa et nyt on ihan oikeesti ma-
sentunu ja et sitä vaan ajattelee, et tää on tämmöstä huonoo aikaa ku on 
muutenki synkkää ja tälleen. No seki riippuu paljo siis oppilaasta, et jotkut on 
tiiätkö semmosia, et ne menee helpommin opettajille ja muille vastaaville et 
mun mielestä, nyt mun mielestä mitä mä oon opettajille kertonu nii ihan hyvin 
ne on tiiätkö… on ne ihan hyvin huomioinu. Ryhmänohjaaja on kans on huo-
mioinu hyvin, mut seki tavallaan…se on tavallaan liian huolehtivainen sem-
monen tiiätkö ja sit se on semmonen… okei… et tuli vähä semmonen epämu-
kava olo tiiätkö… ihan mun mielestä… 

Opettajilta ja ohjaajilta vaaditaan sensitiivisyyttä, jotta he osaisivat lähes-
tyä opiskelijoita heille sopivalla tavalla. Vaikka ohjauksellinen näkökulma on 
tuotu aiempaa näkyvämmin osaksi opettajan työtä, moni opettaja kokee sen 
edelleen vieraaksi osaksi omaa opettajan työtään. Mari kertoo, että osa opis-
kelijoista ei haluakaan kertoa koulun edustajille henkilökohtaisista asioistaan. 
Opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja opettajan on tilannekohtaisesti harkitta-
va, miten lähestyä mahdollisesti avuntarpeessa olevaa opiskelijaa. Marikaan 
ei osaa sanoa, mikä olisi hyvä tapa seurata opiskelijan hyvinvointia ja kenelle 
Mari itse mieluusti puhuisi koulussa henkilökohtaisista asioistaan. ”Emmä 
oikeen osaa sanoo, se tavallaan riippuu niinku henkilöstä… joillekin sitä ei 
tavallaan haluu kertoa yhtään ja jolleki vois puhua tavallaan paljo enem-
mänki tiiätkö …” 

Opiskelijahuollon ohjaamana Mari on käynyt psykologilla hakemassa 
apua opiskeluunsa liittyviin ongelmiinsa. Mä kävin siellä lasten ja nuorten 
lääkärikeskuksessa Ruusulankadulla tai siellä…mut se oli sit se ku neki oli 
niin lääkärimäisiä . Mari kertoo, että hänellä on pelkoa lääkäreitä kohtaan.  

Psykologeilla käymisestäkään Mari ei kokenut hyötyneensä. Mä koetin 
käydä kaikkien psykologien ja muitten luona, mut niitten kaikkien kans tuli 
lähinnä puhuttuu vaan kaikkee säästä ja muuta vastaavaa niin siitä ei ollu sit 
oikeen apua. 
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Piristyminen ja mielen kohentuminen alkoi, kun Mari uskaltautui puhu-
maan asioistaan tovereilleen. Mut aika paljon sitten ku sai puhuttuu kavereit-
ten kans, tiiätkö, ku sai kerrottuu jolleki, mitä päässä liikkuu tai muuta vas-
taavaa, niin se sitten autto aika paljo…Ja se ku on tavallaan kavereitten kans 
puhunu siitä niin ei oikein tiiätkö itte muista oikein mitään siitä ajasta ja ku 
kaverit on sitten et ’se oli ihan kamalaa’ et on ne kaverit auttanu, kyl ne on 
kuitenki aika paljon sitten … on tullu aika paljo kommenttii siitä…et kyl sen 
muistaa tiiätkö… et on ollu masentunut mut ei niinku paljoo silleen tarkem-
min, ku se kuitenkin on jääny silleen hämärän peittoon … niiltä sit kuulee 
aina kaikkii kauhutarinoita… hihii… 

Vertaisryhmän tuki on tärkeää, mikä on nähtävissä Marin kokemuksista. 
Asiantuntijalle puhuminen voi nuoresta olla hankalaa, konkreettisinta apua 
voivat tarjota omat ystävät. Kasvuun tarvitaan aikaa. Jostain kuitenkin valo 
pilkahtaa elämään ja kuntoutuminen alkaa: Joo, sitä vaan yhtäkkii alko kyl-
lästyttämään kotonaolo…oikeestaan et ku tuli oltuu päivät vaan kotona … ja 
sit alko kyllästymään siihen et nyt on pakko alkaa keksimään jotain muuta. 

Piristymisen alettua Mari on pystynyt tulemaan koululle ja hän on alkanut 
pohtimaan tulevaisuuttaan. Poikaystäväkin on löytynyt. Kertomansa mukaan 
Mari luultavimmin keskeyttää lukio-opiskelunsa ja hakeutuu ammatilliseen 
koulutukseen. No en oikein jaksais käydä tätä kouluu loppuun, kun tää lop-
puaika ois aika raskasta, ku mulla on aika paljo kaikkii kurssei suorittamatta 
ja sit ku ei tavallaan oikeen kiinnostakaan, ku tästä ei oikeen muuta saa ku 
sen ylioppilastodistuksen tavallaan se on turhan kanssa tiiätkö ja sitten kum-
miski tommonen joku tommonen ammattikoulu niin sieltä saa valmiudet jo-
honki ammattii tai muuta vastaavaa.  

Suunnittelimme haastattelun yhteydessä Marin kanssa lukion jälkeisiä 
opintopolkuja. Mari kertoo, että tavanomainen toimistotyö ei kiinnosta häntä 
tässä vaiheessa vaan ala saisi olla jotenkin luovaa, ehkä joku graafinen puoli 
ammattikoulussa, Mari miettii. Lukioaika on jäämässä taakse eikä Mari 
suunnittele suorittavansa myöhemminkään lukiota loppuun, mutta Marin 
mielestä suoritetuista lukiokursseista on ollut hyötyä. Onhan sitä tullu kaiken 
näköstä, kun on kuitenkin sen verran tullu kursseja käytyy, niin niist on tullu 
ja saanu lisätietoo tavallaan ja vähän paremmin tiiätkö yleistietoo ja muuta 
vastaavaa ja sit aika paljo kaikennäköstä kokemusta tiiätkö miten eri tilan-
teissa tiiätkö voi selvitä kunnolla ja on kuiteski käyny aika paljo läpi tässä et 
aika paljo silleen…että aika paljon ei semmosta opittuu tietoo vaan semmos-
ta kokemuksen kautta opittuu et jostain historian kurssista emmä paljoo 
muista, mut sen kautta on tullu aika paljo sitä, miten valmistautuu kokeisiin 
ja silleen. 

Marin haastattelusta ilmenee monenlaisia syitä opintojen pidentymiselle. 
Päällimmäiseksi nousee ajatus suorituskeskeisestä lapsuudesta. Mari näyttäisi 
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väsyneen rankkaan tanssinharjoitteluun, monivuotinen ja aikaavievä harrastus 
ei enää kiinnosta. Takanaan hänellä on kurinalainen, suorituskeskeinen lap-
suus ja nuoruus, pyrkimys täydellisyyteen ja pyrkimys tuottaa vanhemmille 
iloa näyttämällä, että hän ei jätä koulua kesken vaan suoriutuu tehtävistään 
hyvin. Kun ennen koko vapaa-ajan täyttänyt harrastus loppuu ja sen vaiku-
tukset näkyvät yleisenä huonovointisuutena. Mari on jäänyt kotiin välttääk-
seen lukion tuottamia pettymyksiä. Monet pienemmät ja suuremmat tekijät 
ovat laukaisseet masennuksen, josta hänen on ollut hankala toipua. Kynnys 
lähteä kouluun on noussut, koska hän ei löydä enää lukiostaan ystäviä. Hän 
kokee toiset opiskelijat itseään paljon nuoremmiksi. Olo on tuntunut vieraal-
ta, joskin koulun ilmapiiri on ollut myönteinen. Mari korostaa haastattelus-
saan opiskelijoiden yksilöllisyyttä. Toiset tarvitsevat ohjausta enemmän kuin 
toiset. Voidaan kysyä, miten kouluilla olisi mahdollisuuksia löytää jokaiselle 
opiskelijalle kulloiseenkin hetkeen ja tarpeeseen sopivat ohjausmenetelmät ja 
opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin tukea. Lisäämällä ohjausresurssia siten, 
että jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauk-
seen, tilanne kunkin opiskelijan yksilöllisen tilanteen huomioon ottamisen 
suhteen voisi muuttua paremmaksi. 

Saaran mielestä olisi parempi, että opiskelijat saisivat itse hakeutua erilai-
siin esiintymisiin oman jaksamisensa ja aikataulunsa suomissa puitteissa. Nyt 
opettajat pyytävät Saaran kertoman mukaan samoja opiskelijoita eri tilai-
suuksiin esiintymään tai kiertueille. Niistä opiskelijan on vaikea kieltäytyä 
eivätkä opettajat välttämättä tiedä, kuinka työllistetty opiskelija jo on. Joskus 
myös opettajat voivat väheksyä jonkin toisen aineen opiskelun merkitystä ja 
painottavat oman opetusalueensa tärkeyttä erityislukiossa. Tämänkaltainen 
toimintaa heikentää Saaran mielestä opiskelijoiden hyvinvointia lukiossa. Et 
jos joku on mukana jo monessa, niin sille tuodaan pino nuotteja, et opettele-
pa nää, et nyt tarvitaan yhtä laulajaa tai vastaavaa silleen on niinku leikki 
kaukana, kun esimerkiks koulu kärsii siinä sivussa et tota et et...se on muun 
mielestäni outoa. No kyllähän se on silleen että saa just omiakin juttuja il-
mottaa, mut sit ku joku opettaja ilmottaa, et nyt on tän musiikkityylin konsert-
ti, niin ois hyvä, kun tulisitte soittaa sinne, niin minkä takia ihmiset ei saa itse 
luoda siihen musiikkityyliin jotain, mitä ne itse haluu soittaa…niinku opetta-
jien mielestä on hyvä, et soittakaa se. 

Koulussa Saara ei enää viihdy samalla tavalla kuin ensimmäisenä opiske-
luvuotena. Opiskelutoverit eivät näytä kiinnostavilta eikä Saara enää jaksa 
nuorempiin ikäluokkiin tutustuakaan. Mut sit et tosi paljon semmonen et just 
ku hidastaa ja on ihmisten kanssa tunneilla, joita ei tunne ja on koulussa 
semmonen, et mä käyn vaan kouluu, et sill ei oo enää semmosta sosiaalista 
merkitystä et on vaan ollu siinä et tota kyl se on sitä et aamulla kouluun ja sit 
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heti pois, ku se loppuu, et ei tänne silleen jää koulukavereitten kaa et ei täällä 
oikeestaan oo muuta ku se opiskelu.  

Saaran koulusta uloskasvamiseen liittyy Saaran kokemus kouluahdistuk-
sesta. Tekemättömät työt painavat mieltä. Kouluun olisi mukava mennä ja 
suorittaa kursseja, toisaalta kouluun ei tahdo jaksaa lähteä. Saara työstää 
mielessään tulevaisuuttaan ja koulun jälkeistä elämää. Kuitenkin uuteen on 
vaikea päästä kiinni, koska vanha on vielä kesken. Saaraa keskeneräiset opis-
kelut rasittavat, mutta eivät vaikuta hänen hyvinvointiinsa. No tota, kyl mä 
oon siis tyytyväinen hyvinvointiini, mut se tietysti vähän syö ihmistä just 
semmonen koulu… kouluahdistus, et ei niinku jaksais olla täällä, mut sekin 
on nyt varmaan semmonen ohimenevä vaihe, mut siis muuten mikään ei oo 
niinku millään lailla mitäään ylitsepääsemätöntä, kaikki on hyvin… eikä se 
oo välttämättä se koulukaan se … se kaiken pahan alku ja juuri mut se on 
vaan se, et haluais päästä jo eteenpäin, mut se on se, joka vähän pidättelee, 
mutta … kaikki aikanaan.  

Saara miettii, mihin kaikilla on niin kiire, nuorillakin. Monella on kauhee 
kiire eteenpäin, musta se on jännää, ku puhutaan just niin paljon kaikissa 
lehdissä ja muissa, et se on kauheen negatiivista et ihmiset käy niinku neljäs-
sä vuodessa lukion, okei, kyl mä sen tajuun, että lukioon täytyy saada uusia 
ihmisiä mahdollisimman paljon ja muuta mut se että minkä takia pitäs hir-
veellä kiireellä niinku lähtee eteenpäin et se… et se ei mun mielestä oo kau-
heen paha asia, et pyrkii opiskelemaan vasta kakskymppisenä eikä yheksän-
toistavuotiaana, onko se siitä yhdestä vuodesta kiinni, kun kuitenkin lukioaika 
on tosi antoisaa ja semmosta et miks ei sit vois nauttii vuotta pidempään ja 
käydä rauhassa se koulu eikä niinku hirveen stressin ja paineitten alla. Et ku 
lähtee etenkin vielä vieraalle paikkakunnalle opiskelemaan, niin siihen elä-
mään tulee niin paljon uusia asioita ja niistä pitäs pystyy kasvamaan ja op-
pimaan, et se jos kahlaa koulun silleen kahessa vuodessa läpi, niin siinä ei 
ehi paljoo kattomaan ympärilleen että ei pysty kasvamaan ihmisenä silleen… 
että kannattaa käydä rauhassa vaan. 

Saara on epävarma omista kyvyistään ja taidoistaan. Hän ei osaa sanoa, 
kuinka paljon hän on valmis panostamaan saavuttaakseen tavoitteensa. Luki-
on suorittamiseen tarvittava motivaatio on epäselvä. Kun Saara ymmärsi, että 
hänestä ei tule ammattimuusikkoa, alkoi kaupallinen ala ja kansainvälisyys 
kiinnostaa. Mielessä on pääsy ulkomaille töihin ja tota semmonen, no en 
oikeestaan tiedä vieläkään, mikä se on se ammatti, mutta silleen et oon suun-
nitellu et kauppakorkeeseen kansainvälisen liiketoiminnan linjalle, mut siinä-
ki on tietysti se, et pääsiskö jotenkin helpommalla, jos menis jonnekki muual-
le, mut… ku ei tiedä niinku omia resurssejaan, et kuinka hyvin pystyy sit 
niinku yltämään sille tasolle, et pääsee ylipäätään sisään ja meneeks sitte 
hukkaan vuos jos ei pääsekään ekalla yrittämällä ja mitä sit tekee sen vuo-
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den, kun odottaa niitä seuraavia pääsykokeita, mut se nyt kuitenkin on sem-
monen tavote tällä hetkellä.  

Saara on miettinyt välivuotta lukion jälkeen, sillä ammatilliset tavoitteet 
eivät ole riittävästi realisoituneet lukion aikana. Toisaalta hän kokee, että 
neljäs vuosi lukiossa on jo tavallaan hänen välivuotensa. Saaran mielestä on 
hyvä pitää tauko opiskelujen välissä, etenkin, jos on käynyt lukion kolmessa 
vuodessa, sillä kyllä opiskelemaan ehtii: ei ne opiskelupaikat niinku mihin-
kään katoo. 

Saara aikoo joka tapauksessa hakea opiskelemaan heti ylioppilaskirjoitus-
ten jälkeen, mutta mikäli ei pääse, hän aikoo tehdä töitä ja hakeutua Avoi-
meen yliopistoon. Pelkkä laiskottelua Saara ei mahdollisesta välivuodestaan 
halua, sillä hän on nähnyt ystäväpiiristään ja itsestäänkin, miten vaikea on 
lähteä kotoa, jos on sinne jäänyt vailla suunnitelmaa. Näkeehän sen itekin, et 
jos on lomalla viikon, nyt just ku oli syysloma, niin sitä makaa äksänä sän-
gyssä, niin sitä on tosi vaikeeta lähtee liikkeelle sen viikon jälkeen et nyt 
lähen täs käväsemään koulussa eikä siinä ollu ku viikosta kyse, saati, jos mä 
makaisin vuoden kotona ja tota hmm… se ois varmaan miljoona kertaa vai-
keempi sitte… 

 
Yhteenveto 

Opintojaan suunnittelemattomasti pidentäneet ovat kohdanneet pettymyksiä 
suhteessa itseen sekä omaan taito-ja osaamistasoonsa lukio-opintojensa yh-
teydessä. Osa opiskelijoista ei kykene suoriutumaan lukiosta sen edellyttä-
mällä itsenäisyydellä ja vastuunottamisella. Opiskelussa kohdatut pettymyk-
set vaikuttavat opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelutyytyväisyyteen. Opiske-
lijat pyrkivät vaikuttamaan hyvinvointiinsa välttämällä pettymyksiä ja ole-
malla poissa koulusta. Opiskelijat perustelivat koulusta luvatta poissaolemis-
taan eri tavoin. Opiskelun laiminlyöminen johti tämän tutkimusaineiston 
mukaan suunnittelemattomaan opiskeluajan pidentymiseen, joka osalle opis-
kelijoista itselleenkin tuli yllätyksenä. Opiskelussa kohdatut pettymykset 
voivat johtaa kyyniseen asennoitumiseen koulua kohtaan, mikä näkyy eräissä 
haastatteluissa lukio-opiskelun merkityksen vähättelemisenä. 

Keskeisimmäksi yhteiseksi tekijäksi suunnittelemattomasti opiskeluai-
kaansa pidentäville lukiolaisille nousee haastatteluaineistosta toiseuden ko-
kemukset. Toiseudella tarkoitan tässä tutkimuksessa yksilön kokemusta yh-
teisöön kuulumattomuudesta. Lukioon, sosioekonomiseen taustaan, itseen ja 
omaan taito- ja osaamistasoon liittyvät tekijät aiheuttivat opiskelijoille lukio-
yhteisöön kuulumattomuuden kokemusta. Tällaisia opiskelijoita olivat esi-
merkiksi ne opiskeluaikaansa pidentäneet, jotka yrittivät palata vuosia pois-
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saolleena takaisin lukio-opintojen pariin tavoitteenaan suorittaa ylioppilastut-
kintoon vaadittavat lukiokurssit. Vaikka näiden opiskelijoiden motivaatio oli 
sisäistynyt, he kokivat vierautta lukion sosiaalisessa ympäristössä opiskelles-
saan heitä itseään nuorempien opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat harmitteli-
vat, että eivät aikanaan ymmärtäneet suorittaa kurssia omien ikätovereidensa 
kanssa. Näitä opiskelijoita nimitettiin tässä tutkimuksessa koulusta uloskas-
vaneiksi. Tässä tutkimuksessa heistä on esimerkkinä Saara. Toiseudesta ker-
tovat tähän ryhmään kuuluvien opiskelijoiden puhe kiinnittymättömyydestä 
lukion sosiaaliseen ympäristöön, opiskelutovereihin ja opetukseen. Kodin 
tuesta ja sen merkityksestä tähän ryhmään kuuluvat opiskelijat eivät puhu. 
Heidän vanhemmillaan ei ole tietoa siitä, minkälaista lukio-opiskelu on, ei-
vätkä he seuraa opiskelijan lukio-opintojen etenemistä. Haastatteluaineiston 
mukaan osa suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa lukiossa pidentävistä 
opiskelijoista käy läpi nuoruusikään kuuluvaa kehitysvaihetta, jossa he vielä 
harjoittelevat autonomisen käyttäytymisen taitoja. Opiskelutaitojen vähäisyys 
sekä oppimisvaikeudet hidastavat osaltaan näiden opiskelijoiden lukio-
opintojen etenemistä. Hakeutumismotivaatio lukioon on ollut osin ulkoinen 
näillä opiskelijoilla eikä innostuneisuus erityisen koulutustehtävän mukaiseen 
opiskeluun ole riittävä, jotta se ylläpitäisi kiinnostusta lukio-opintojen edis-
tämiseen. Opiskelussa kohdatut pettymykset ja pettymykset omaan itseen 
aikaansaavat sen, että opiskelija välttelee opiskelupaikkaansa tulemista. Osa 
suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävistä ei ollut saanut tarvitse-
maansa ohjausta lukiossa, jonka seurauksena lukio-opiskelun käytänteet 
olivat jääneet epäselviksi. 

Lukioiässä opiskelijat elävät kehitysvaihetta, jossa he siirtyvät kohti ai-
kuisuutta. Tutkimukseen osallistuneilla nuorilla on takanaan varhaislapsuu-
desta alkanut erityisen koulutustehtävän mukainen harrastus ja sen mukanaan 
tuoma suorituskeskeinen ja erinomaisuutta tavoitteleva asennoituminen opis-
keluun. Omien suoritusten vertaaminen toisten suorituksiin saattaa tuottaa 
opiskelijoille pettymyksiä. Lukioon siirtyminen voi olla vaihe, jossa nuori 
pysähtyy tietoisesti tai tiedostamattaan pohtimaan harrastuksen merkitystä 
elämässään ja valmiuksiaan kiinnittyä aiempaa syvällisemmin harrastukseen-
sa. Kiinnittymättömyys erityisen tehtävän mukaiseen opiskeluun voi osaltaan 
heikentää haastatteluaineiston mukaan myös muuta opiskelumotivaatiota. 
Osa haastatelluista kertoi olleensa osin tietämätön siitä, mitä erityisen koulu-
tustehtävän mukainen lukio-opiskelu tarkoittaa, tai ylipäätään sitä, minkälais-
ta opiskeluotetta lukio-opiskelu nuorelta edellyttää. Lukion näennäinen vapa-
us tehdä erilaisia valintoja johti opiskelijoita harhaan: motivaatio suuntautui 
perusaineiden opiskelun ulkopuolelle. Musiikki-ja tanssikurssien kurssiker-
tymä saattoi karttua näillä opiskelijoilla, mutta varsinaisten lukiokurssien 
suorittaminen ei onnistunut, koska opiskelijat jättäytyivät pois perusaineiden 



Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelu erityislukiossa 175 

 

oppitunneilta. Kysymyksessä on nuoren pyrkimys autonomiaan. (Peters 
1981.) Nuori yrittää saavuttaa vapauden ja itsemääräämisen kokemuksia 
olemalla luvatta pois opiskelupaikastaan. 

Suunnittelematonta opiskeluajan pidentymistä aiheutti eräille haastatel-
luille muuttaminen kotipaikkakunnalta opiskelupaikkakunnalle. Heillä oli 
vaikeuksia kiinnittyä uuteen opiskeluympäristöön ja se vaikutti heidän hyvin-
vointiinsa. Opiskelija harjoitteli itsenäistymistä ja kaipasi kotipaikkakunnal-
leen osaamatta kiinnittyä uuteen opiskelukaupunkiinsa. Vaikeus kiinnittyä 
lukion edustamaan akateemiseen kulttuuriin heikensi erään haastatteluun 
osallistuneen opiskelijan hyvinvointia, kiinnittymistä lukion sosiaaliseen 
ympäristöön ja opintojen etenemistä. Tämä opiskelija kertoi olevansa lähtöi-
sin työntekijäperheestä. Tässä tutkimuksessa en ole pyrkinyt luomaan yhty-
mäkohtia tutkimustuloksiin opiskelijan sosiaalisen taustan mukaan tutkimuk-
seni kuvailevasta luonteesta johtuen. 

Pohdittava kuitenkin on, voisiko eräitten opiskeluunsa kiinnittymättömien 
opiskelijoiden taustalla olla yhteyksiä heidän sosiaaliseen taustaansa. Työn-
tekijätaustan omaaville on tyypillistä ammatillisen koulutuksen traditio, jossa 
pitkä koulutus on vähemmän tavoiteltava arvo. Työläisluokkaisen kodin ja 
akateemista koulutusperinnettä edustavan lukion kohdatessa toisensa, voi 
opiskelija tuntea vierautta opiskeluympäristössään. Tämä näkyi tässä tutki-
musaineistossa opiskelijan vaikeutena kiinnittyä lukion akateemisia taitoja 
korostavaan kulttuuriin sekä hänen vaikeutenaan motivoitua lukiokurssien 
suorittamiseen. Tutkimukseeni osallistunut Joel on esimerkki tästä opiskelija-
tyypistä tässä tutkimusaineistossa. Aina vaikeudet kiinnittyä lukion edusta-
maan akateemisten taitojen korostamiseen eivät johdu luonnollisestikaan 
kotitaustasta. Opiskelija itse voi eri syistä vähätellä lukio-opintojen merkitys-
tä suhtautumalla epäilevästi ja skeptisesti koulun tuottamaan koulutuspää-
omaan. Kasimir pohti tässä tutkimuksessa lukion merkitystä ja suhtautui 
lukion antiin skeptisesti ja osin kyynisestikin. Skeptisen suhtautumisen taus-
talla voi olla pettymyksiä, jotka liittyvät opiskelijan omiin ennakkokäsityksiin 
omasta osaamisestaan.  

Kaikkiin lukio-opinnoissa kohdattuihin asioihin ei opinto-ohjauksenkaan 
avulla voida puuttua. Tärkeää ohjauksen kannalta on huomata opiskelijoiden 
koostuvan yksilöistä, joilla jokaisella on omat henkilökohtaiset ohjaustar-
peensa. Merkittäväksi tekijäksi ohjauksen kannalta nousee lukio-opiskeluun 
ohjaamisen merkitys lukion aloitusvaiheessa ja opiskelijoihin tutustuminen. 

Luokattoman lukion rakenteeseen kuuluvat yksilölliset opintopolut eikä 
luokalle jäämistä tunneta, kuitenkin luokattoman lukion rakenteeseen on eri 
tavoin sisäänkirjoitettuna malli kolmen lukuvuoden opinnoista. Opiskeluai-
kaansa lukiossa pidentävien määrän arvioiminen ja pidentämiseen johtanei-
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den syiden tarkastelemisen sanotaan olevan luokattoman lukion perusajatuk-
sen vastaista. Vaarana on, että tutkittaessa näitä asioita pidetään yllä käsityk-
siä perinteisestä kolmen lukio-opiskeluvuoden mallista jokaiselle toteutetta-
vana mallina. 

Suuntaa-antavasti voidaan todeta, että hakeutumismotivaatiostaan epä-
varmat opiskelijat olivat haastatteluaineiston mukaan tyytymättömämpiä lu-
kio-opiskeluunsa kuin ne opiskelijat, joiden hakeutumismotivaatio Sibelius-
lukioon oli varma. Hakeutumismotivaatiostaan epävarmojen opiskelijoiden 
lukio-opiskelu tuotti tutkimusaineiston mukaan vaikeuksia eivätkä he kiinnit-
tyneet lukion sosiaaliseen ympäristöön. Tutkimusaineistoni mukaan lukiova-
linnastaan epävarmat hakijat pidensivät muita useammin suunnittelematto-
masti opiskeluaikaansa lukiossa tai keskeyttivät lukio-opiskelunsa. He myös 
kritisoivat ja kyseenalaistivat valinnastaan varmoja hakijoita enemmän ope-
tusta ja opiskelujärjestelyjä lukiossaan. 

 
4.2.2 Opiskeluaikaansa suunnitellusti pidentävien motivaatio 

lukiovalinnassa, hyvinvointi ja opiskelun eteneminen 

Osa opiskelijoista pidentää opiskeluaikaansa lukiossa suunnitellusti. He teke-
vät tietoisen opiskelusuunnitelman muutoksen ja päättävät suorittaa kursseja 
oman aikataulunsa ja elämäntilanteensa mukaisesti. Opiskelijat voivat tehdä 
hidastamissuunnitelman opinto-ohjaajan kanssa heti lukio-opintojen alussa, 
osa huomaa opintojen edetessä tarvitsevansa lisäaikaa opintojensa suorittami-
selle ja tekee hidastamissuunnitelman lukio-opintojensa aikana. Mitä varhai-
semmassa vaiheessa opiskelija huomaa tarvitsevansa lisäaikaa opinnoilleen, 
sitä enemmän hän kykenee hyödyntämään hidastamissuunnitelmaansa. Suun-
nitellusti opiskeluaikaansa pidentäviä ovat tässä tutkimuksessa Eeva, Sampo, 
Sointu ja Taru.  

Suunnitelmallinen opiskeluajan pidentäminen lukiossa ei ollut kaikille tä-
hän ryhmään kuuluville opiskelijoille itsestäänselvyys lukion alusta asti. 
Pääosin he ovat opiskelijoita, joiden tarkoituksensa on ollut lukion suoritta-
minen kolmessa vuodessa. Ensimmäinen lukiovuosi oli ollut työteliäs. He 
olivat suorittaneet kursseja opetussuunnitelman mukaisesti ja harrastaneet 
musiikkia vapaa-aikanaan. Päivät ovat olleet pitkiä. Viikonloput ovat kulu-
neet harrastuksen ja opiskelun parissa. Osalla oli takanaan suorituskeskeinen 
lapsuus ja nuoruus, johon oli kuulunut varhain alkanut erityisen koulutusteh-
tävän mukainen harrastus. Lukio-opiskelu toi mukanaan lisääntyneen työ-
määrän perusopetukseen verrattuna. Tutkimukseni haastatteluosuudessa mu-
kanaolevista opiskelijoista osa ei asunut lukiopaikkakunnalla, joten koulu-
matkat lisäsivät opiskelupäivien pituutta ja aiheuttivat väsymistä. Opiskeluai-
kaansa pidentämällä he halusivat lisätä omaa hyvinvointiaan. Osa heistä 
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kohtasi ensimmäistä kertaa elämässään oman jaksamisensa rajat. Opiskelu-
ajan pidentäminen tarjosi näille opiskelijoille mahdollisuuden edetä opiske-
lussa ja harrastuksissa oman aikataulun mukaisesti. Opiskelijat kertoivat 
haluavansa antaa aikaa omalle kasvamiselleen ja kehittymiselleen. Vanhem-
mat tukivat näiden opiskelijoiden päätöstä pidentää opiskeluaikaansa lukios-
sa. Kaikkia yhdistävänä tekijänä haastattelujen mukaan on hakeutumismoti-
vaatio Sibelius-lukioon, motivaatio opiskelussa ja kiinnittyminen erityisen 
koulutustehtävän mukaiselle alalle. Nämä opiskelijat hallitsevat lukiossa 
tarvittavat opiskelutaidot ja osaavat kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin-
sa.  

Esittelen taulukossa 7 esiteltyjen tapausesimerkkien avulla suunnitellusti 
opiskeluaikaansa pidentävien lukioon hakeutumismotivaatiota, opiskelumoti-
vaatiota sekä opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä lukiossa.  
 
Taulukko 7. Suunnittellusti opiskeluaan pidentävien motivaatio ja opiskelujen etene-
minen 
 
  

  

HAKEUTUMIS-
MOTIVAATIO 

OPISKELUA TUKEVAT JA 
HIDASTAVAT TEKIJÄT STRATEGIA 

EEVA sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun hyvinvointi, opisk.taidot 

SAMPO sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun 

suunnitelmallisuus, 
opisk.taidot 

SOINTU sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun itsetunto, motivaatio 

TARU sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun motivaatio, opisk.taidot 

 
 
Motivaatio lukiovalinnassa ja opiskelussa 

Eeva: Oma hyvinvointi, sisäinen motivaatio, autonomiset opiskelutaidot 
 
Lukiokoulutus oli Eevalle tietoinen valinta. Sibelius-lukion vaihtoehtona 
Eeva oli harkinnut matematiikkapainotteista lukiota. Tulevaisuudessa Eevalla 
on musiikkiin liittyvän ammatin hankkiminen mielessä. Perheensä esikoisena 
hän kuvailee olevansa oman tiensä kulkija. Eeva haluaa lukiosta hyvän yleis-
sivistyksen. Koulupäivät ovat pitkiä lukiossa ja illalla soittotunteja ja harjoit-
telua. Hänen mielestään opinto-ohjaus voisi tarjota enemmän apua hidasta-
missuunnitelmien tekemiseen. Hän pitää Sibelius-lukion ilmapiiristä. Opiske-
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lija ja opettajat suhtautuvat toisiinsa ystävällisesti ja Sibelius-lukiossa on 
hänen mielestään hyvä yhteishenki. Eeva on kiinnostunut suomen kielen ja 
kasvatustieteiden opiskelusta. Hän haluaa ammatin, jossa viihtyy. Hän pohtii 
ryhmänohjauksen ja opinto-ohjauksen suhdetta. Eeva olisi kaivannut lukio-
opintoihinsa enemmän opinto-ohjausta. Eevalla on kolmas vuosi lukiossa 
meneillään ja hänen tarkoituksenaan on jatkaa lukiota vielä puolella vuodella 
ja kurssiarvosanat ovat lähinnä yhdeksiköitä ja kymppejä. Kolmannen lukio-
vuoden jälkeen kurssikertymä tulee olemaan yli 90. Lukio opiskelupaikaksi 
oli Eevalle tietoinen valinta. Koulumatkoissa menee tunti kumpaankin suun-
taan päivittäin. Eevan tavoitteena on saada musiikista ammatti. 

Haastattelussa kysyn Eevalta, minkälaisia ponnisteluja erinomaisten arvo-
sanojen ja suuren kurssimäärän aikaansaaminen on edellyttänyt häneltä. Ee-
vasta kysymys on huvittava, koska mitään erityistä hän ei siinä näe. Hänen 
mielestään ainoastaan motivaatiota tarvitaan opiskelumenestykseen ja omaa 
halua. Heheheheheh…kyllä se pitää olla varmaan jo alkujaan semmonen 
motivaatio et tietää, että haluaa yleissivistystä täältä, ja sit tietysti helpottaa 
aika paljo, ku on ollu pitkä matematiikka, niin siint tulee aika paljo kursseja 
verrattuna lyhytmatikkalaisiin, mutta ja sitte mä oon lukenu historiasta lähes-
tulkoon kaikki läpi, mut se yhteiskuntatieto puuttuu vielä toistaseks ja sitten 
uskonto ja psykologia, että mulla on ollu useempi reaali et ne on niitä… 
emmä tiedä, ehkä se on semmonen asennoitumiskysymys, mä oon kuiteski 
ajatellu, et mä opiskelen ja otan sen hyödyn irti ja sit niitä kursseja tulee. 

Eevan mielestä infoa opintojen pidentämisestä ei tullut riittävästi ensim-
mäisenä opiskeluvuotena. Koska Eevaa ei ollut saanut informaatiota opinto-
jen pidentämisestä riittävästi. Hän suoritti kursseja mielestään liiankin tiivii-
seen tahtiin ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Kun hän huomasi pidentämi-
sen mahdollisuuden, oli liian myöhäistä pidentää opintoja vuodella, joten 
lukio tulee suoritetuksi kolmessa ja puolessa vuodessa.  

Opintojen pidentämistä Eeva suosittelee kaikille niille, jotka haluavat 
keskittyä soittamiseen tai tanssimiseen. Opiskeluajan pidentäminen sopii 
myös niille opiskelijoille, jotka omaksuvat hitaammin asioita. Kun opiskelija 
ei ota lukujärjestystään täyteen kursseja, koulupäivistä ei tule niin pitkiä ja 
jää aikaa harjoittelemiseen. Oikeestaan se on silleen, et se pitää tehä semmo-
nen päätös, et soittaako vai käykö koulua ja se on oikeestaan tän koulun 
oisko semmonen nimenomainen haittapuoli, mut siihen ei oikeestaan voi 
vaikuttaa opiskelijana mitenkään. 
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Sampo: Erityistehtävän mukaiselle harrastukselle enemmän aikaa, opiske-
lutaidot, sisäinen motivaatio 

 
Sampo kuuluu suunnitelmallisesti opiskeluaikaansa pidentäviin. Kolmannen 
opiskeluvuoden loppupuolella kurssikertymä on 77 ja arvosanat kiitettävällä 
tasolla. Sampo jatkaa lukiossa vielä neljännen vuoden. Sampo on soittanut 
viulua viisivuotiaasta asti ja käynyt musiikkiluokat ala- ja yläkoulussa. Sibe-
lius-lukioon hakeutuminen oli ensisijainen toive. 

Sampo on harrastanut soittamista viisivuotiaasta asti. Hän viettää päivät 
opiskelujen parissa – opiskelupäivien pituus on aamukahdeksasta iltakymme-
neen. Sampo on kokenut ajoittain stressiä kuoromatkojen, Maratonkonsertin 
ja perusaineiden opiskelun yhteensovittamisen kanssa ja ratkaissut asian 
päättämällä käydä lukion neljässä vuodessa. Sampo on innostunut Kamari-
kuorosta ja on tutustunut siellä isoon joukkoon opiskelijoita. Kuorossa on 
Sampon mielestä mahtava yhteishenki. Sampon päättötodistuksen keskiarvo 
peruskoulusta on 8,9 ja nyt lukiossa keskiarvo on noin 8:n. Sampon tavoit-
teena on hakeutuminen musiikinopettajakoulutukseen. Hän on tyytyväinen 
opetukseen ja erityisesti musiikin opetukseen Sibelius-lukiossa. Sampo kokee 
saavansa lukiosta hyviä ammatillisia valmiuksia. Hän aikoo hakeutua lukion 
jälkeen armeijan soittokuntaan. Opinto-ohjauksessa Sampo kaipaisi enemmän 
tietoa jatko-opinnoista. Sampon mielestä hidastajat tarvitsevat enemmän 
ohjausta järkevän hidastamissuunnitelman tekemisessä.  

Sampo vaihtoi toisena opiskeluvuotena pitkältä matematiikalta lyhyelle 
liiallisen työmäärän vuoksi. Ajatus hidastamisesta tai opiskeluajan pidentä-
misestä syntyi jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toisena opiskeluvuo-
tena päätös kypsyi ja Sampo vähensi opiskeltavien kurssien määrää. Aluksi 
kurssien määrä tuntui vähäiseltä, mutta koska taideaineita oli runsaasti, tuntui 
päätös hyvältä, vaikka Sampo oli tottunut tekemään paljon töitä opiskelujensa 
vuoksi. Mulla on kuitenkin aika monta soitinta niinku mitä mä treenaan, et 
siihen vaan menee niin järjettömästi aikaa, ei sitä oikein niinku pysty tekee 
siinä… siin ei niinku pysty tekemään semmosta 25:ttä, kolmeekymmentä 
oppituntia viikossa, jos soittaa kauheen montaa soitinta…niin sen takia mä 
oikeestaan halusin, halusin pudottaa niitä kursseja pois. Musiikkiin menee 
menee periaatteessa koko aika, jos lasketaan siihen kaikki treenit, mä laskin 
silloi et tota kyl sitä pelkkää koulun ulkopuolista opetusta oli joku reilu 10 
tuntia viikossa ja sit ku siihen täytyy laskee kaikki se, et täytyy mennä musiik-
kiopistoon kotipaikkakunnalle ja täytyy mennä PopJazz Konservatoriolle 
tonne Arabianrantaan ja täytyy tulla tänne koululle ylipäätäänsä niin tulee 
noit koulumatkoi hirmusesti…et kyl siihen…et maanantai oli esimerkiks sil-
lon kakkosvuonna koko vuoden silleen et tota mulla oli kaheksalta aamulla 
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kouluun ja sitten kymmeneltä loppu tuol Arabialla kitaratunti illalla …niin 
tota kyl mä ainaki muistan, et se oli ainaki joskus talvella älyttömän, älyttö-
män rankkaa, oli vähä semmonen…painostava olo siit kyl tuli, ku oli just noit 
pitkii päiviä.  

 
Sointu: Erityistehtävän mukaiselle harrastukselle aikaa, oppimisvaikeudet, 

sisäinen motivaatio  
 
Lukio oli ollut Soinnulle ainut vaihtoehto jatko-opiskelupaikaksi. Lukio-
opiskelun pidentäminen johtuu diagnosoidusta luki- ja keskittymishäiriöstä. 
Soinnulla on pitkä koulumatka. Hän harrastaa tavoitteellisesti ja aktiivisesti 
laulun opiskelua koulun ulkopuolella. Sointua jännittää, miten hän jaksaa 
aikanaan istua kuusi tuntia ylioppilaskirjoituksissa. Sointu on aktiivinen ja 
toimelias monella saralla; lukee, järjestelee asioita, harrastaa, leipoo eli Soin-
nulla on innostunut suhde kaikkeen tekemiseensä. Hän näkee itsensä ooppe-
ralaulajana tulevaisuudessa, tämä haave on ollut jo pienestä asti tiedossa. 
Opinto-ohjaukselta Sointu olisi kaivannut enemmän apua opintojen suunnit-
teluun, sillä hidastamisesta huolimatta kurssit ovat jakautuneet epätasapainoi-
sesti. Sointu kokee, että sibishenki on laimentunut opiskelijoiden keskuudes-
sa, sillä uusi sukupolvi ei ole enää niin sitoutunut yhteiseen toimintaan. 

Tulevaisuudessa Soinnulla on mielessään Sibelius-Akatemia ja laulajatta-
ren ura. Ammatillinen koulutus ja sen käytännönläheisempi opiskelutyyli 
olisivat paremmin sopineet Soinnun mielestä hänelle, mutta mä oon aina 
sanonu et jos mä en tarvis sitä ylioppilastodistusta, niin enhän mä olis täällä, 
koska mä en oo yhtään sen tyyppinen ihminen et joku, jonka oppimistyyli 
sopii lukioon, et parempi olis ammattikoulussa olla, mut ku ei oo vielä oikein 
laulajien ammattikoulua oikein kehitetty niin … 

 
Taru: Väsymys, stressi, suorituskeskeinen nuoruus, sisäinen motivaatio, 

opiskelutaidot 
 
Taru on 18-vuotias, musiikkilinjalla opiskeleva abiturientti, joka aikoo piden-
tää opiskeluaikaansa vuodella. Hän käy Helsingin ulkopuolelta lukiota ja 
koulumatka on pitkä. Lukiovaihtoehtoja oli kaksi: Sibelius-lukio tai Kallio. 
Mun isoveli kävi tän ja mun serkku kävi tän jossain vaiheessa et se oli ihan 
selvä valinta et tänne … tai ehkä Kallioon. 

Lukiovalinta oli hänelle itsestäänselvyys, esimerkiksi ammatillinen koulu-
tus ei kiinnostanut. Taru aikoo suorittaa lukion neljässä vuodessa. Tarun 
mielestä lukion toinen vuosi on ollut raskain. Taru ei ole tullut lukioon opis-
kelemaan tavoitteenaan mahdollisimman hyvä keskiarvo vaan elämään ja 
nauttimaan musiikin ja tanssin opiskelusta. Pitkä koulumatka väsyttää Tarua. 
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Hän pitää Sibelius-lukion ilmapiiristä, mutta on väsynyt eikä vapaa-aikaa ole. 
Taru kuvaa oloaan stressaantuneeksi. Ammattihaaveena Tarulla on musiikki 
tai näytteleminen. Taru on erittäin tyytyväinen saamaansa ohjaukseen lukios-
sa. 

Tarun keskiarvo oli 9,4 peruskoulun päättötodistuksessa, lukiossa arvosa-
nat ovat pudonneet noin numerolla. Taru on ollut tyytyväinen opiskelupaik-
kaansa, koulumatkan pituus kylläkin rasittaa. Työmäärällisesti lukio on Tarun 
mielestä vaativampi kuin yläaste. Tarun mukaan Sibelius-lukion edellyttämän 
työmäärän suorittamisen jaksaa, mikäli on motivoitunut. Ensinnäkin kaukaa 
tänne ei kannata tulla ellei oikeesti halua tulla just tänne, se oli mulla just se, 
et mä halusin tulla just tänne ja täällä pitää tehdä ehdottomasti paljon 
enemmän pärjätäkseen että jo se, et jos päättää et meni miten meni, ei sillä 
oo väliä, tuli mitä tuli, nii sillä ei pääse välttämättä ees lukioo läpi, yläasteel-
ta saatto just hipoen päästäkin.  

 
Hyvinvointi ja opiskelun eteneminen 

Eevan haastattelusta käy ilmi motivaation ja säännöllisen opiskelun merkitys 
opiskelijan hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Eeva hoitaa säännöllisesti opiske-
luunsa liittyvät tehtävänsä ja pitää huolta myös levosta. Eeva on saanut har-
rastaa musiikkia oman mielenkiintonsa ja jaksamisensa mukaan. Hän koros-
taa opiskelussa menestymisen perustana oman asennoitumisen merkitystä. 
Hän haluaa saada lukiosta hyvän yleissivistyksen ja on kiinnostunut lukiossa 
opiskeltavista asioista. Hän puhuu erityislukioon liittyvistä jännitteistä. Jak-
saakseen ja voidakseen hyvin, opiskelijan tulisi osata rajata asiat, joissa halu-
aa olla mukana. Opiskeluajan pidentäminen on Eevalle tietoinen valinta. Se 
mahdollistaa hänelle paremman keskittymisen sekä taide- että perusaineiden 
opiskeluun. Suunnitelmallinen opintojen hidastaminen keventää opiskelijan 
työmäärää. 

Eeva on pitänyt huolta omasta hyvinvoinnistaan kuuntelemalla itseään ei-
kä hän ole tehnyt enempää kuin on jaksanut. Pitkän koulumatkan hän käyttää 
lepäämiseen ja pitää helpottavana, kun voi hetken olla tekemättä mitään. 
Koska hän on iltauninen, ei hän illalla pysty myöskään valvomaan ja harjoit-
telemaan soittamista. Koulun ulkopuoliset soittotunnit ovat heti koulun jäl-
keen. Kuten Kasimir, myös Eeva on kiinnittänyt huomiota opiskelijoiden 
taitotason kirjavuuteen. Eevan mielestä jotkut opiskelijat tulevat suurin odo-
tuksin lukioon ja pettyvät, kun todellisuus ei vastaakaan odotuksia. Petty-
myksestä voi seurata opiskeluajan pidentymistä. Se, mikä täällä on huonoa, 
niin… öö…täs on vaan semmonen ristiriita, kun tää on tavallaan semmonen 
erikoislukio, niin tääl on hirveen suuret odotukset ihmisillä yleensä, kun ne 
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tulee tänne. Mut sitten ku tuleekin se totuus ilmi, et täälläki on kaikki ihmiset 
ihan tavallisia tyyppejä esimerkiks opettajista, niin voi olla silleen että to-
ta…pettyy…ja sitte tota…tai tuntuu, et on jonkinlaista eripuraa opettajien 
keskenkin, esimerkiks taideopettajat vastaan normaalit aineopettajat… vähän 
sellasta niinku, et tuntuu välillä viestittyvän tuonne tunneille.  

Eeva on viihtynyt koulussa hyvin eikä ongelmia ole ollut. Eeva toivoo 
löytävänsä ammatin musiikin parista, mutta varmuutta asiasta ei tietenkään 
vielä ole. Eeva korostaa tulevassa ammatinvalinnassaan hyvinvointia ja sen 
merkitystä. Joo siis tota ei mulla on minkäänlaista toivomusta siitä, pääasia 
on, et mä viihdyn siinä työssä, se on mulle ykköskriteeri tai et se asia, mitä 
mä opiskelen, kiinnostaa mua ja sitten vasta tulee semmoset toissijaset arvot 
kuten et kuinka korkee se tutkinto on tai mitä siitä maksetaan, niillä ei oo 
silleen merkitystä, kyllä se on se oma hyvinvointi, johon nyt tähtään.  

Sampo halusi hidastaa opiskelutahtiaan välttääkseen loppuun palamiseen 
ja pyrki hoitamaan tällä tavalla omaa hyvinvointiaan. Sampo kertoo opinto-
menestyksensä takana olevan suunnitelmallisuuden ja säännöllisen opiskelun. 
Arvosanojen eteen hän joutuu tekemään töitä ja harjoittelemaan. Sampo 
myöntää, että lukio teettää paljon enemmän töitä kuin peruskoulu. Ajoittain 
tehtävien kasaantuessa Sampo kokee kuormittuneisuutta. Sampo myöntää 
kokeneensa stressiä, mutta ei koe olevansa stressaantuva tyyppi. No, no oli se 
stressaavaa erityisesti sillon tokana vuotena, mut musta tuntuu, et mä en 
kuitenkaa oo semmonen ihminen, joka stressaantuu…tai silleen et siitä olis 
niinku mitään suurempaa harmia…et niinku… oli ihan hetkittäin, esimerkiks 
sillon kun oli kuoromatkoja ja Maratonkonsertteja ja joutu olemaan koulusta 
pois, sit pitäs kuiteski lukee niitä perusaineidenkin kursseja , sit oli paljon 
noit projektei yht’aikaa niin tulee…tulee vähän semmonen stressaantunut 
olo, vähä niinku huono mieli mutta…mut se yleensä pakkautuu niihin koe-
viikkoihin mut ei se kuiteskaan niinku…et se oli vaan semmosta, et ei se kuit-
seskaan ollu mitään vakavaa.  

Sampo pidentää opiskeluaikaansa saadakseen enemmän aikaa musiikin 
harrastamiselle. Harrastaminenkin on hänen tapauksessaan kurinalaista, sillä 
hän harjoittelee useita eri instrumentteja. Hän aikoo pyrkiä Sibelius-
Akatemialle musiikinopettajan koulutukseen ja sinne tarvitaan useiden eri 
soitinten hallintaa Sampon kertoman mukaan. Ennen opiskelua hän aikoo 
suorittaa varusmiespalveluksen sotilassoittokunnassa.  

Sampo on esimerkki suunnitelmallisesti opiskeluaikaansa pidentävästä 
opiskelijasta, joka hidastaa opintojaan suorittamalla perusaineiden kursseja 
hitaammin. Opiskeluaika pitenee tällöin, mutta samalla Sampolle jää aikaa 
taideaineiden opiskelulle. Hän kokee edelleen ajoittaista stressiä, koulun 
järjestämät tapahtumat kasaantuvat ja opiskelija joutuu olemaan useassa 
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paikassa samaan aikaan. Sampo kertoo, että hänen on vaikea keskittyä sa-
manaikaisesti perus- ja taideaineiden opiskeluun.  

Soinnulla on diagnosoitu keskittymishäiriö sekä lukihäiriö, joiden kanssa 
Sointu on tottunut elämään ja hyväksyy asian. Hän ei tavoittele erinomaisia 
arvosanoja vaan suorittaa lukion ottaen huomioon omat opiskeluresurssinsa. 
Se vähentää stressaantumista ja lisää Soinnun hyvinvointia.  

Luki-häiriöhäiriö ilmenee monella tavalla Soinnun lukio-opiskelussa. 
Pienenä mulla on diagnosoitu joku keskittymishäiriö kans mutta… sil-
leen…välillä vähä joutuu keskittymään vähä enemmän kaikkeen siihen mitä 
tekee mut että…mä kirjotan kaikkia kieliä, jopa omaa äidinkieltä ihan päin 
päin mäntyä, siis puhun hyvin kaikkia niitä kieliä mitä mä puhun, mut mä siis 
kirjotan ihan, ihan perusrakenteitakin ihan mettään, et just sen takia vaati-
mukset ja muut ylioppilaskokeista et mitä niistä pitäis saada arvosanoiks ei 
oo mulla kauheen korkeet, et kuhan menee läpi niin se on jo aika hyvä 
asia…mä oon esimerkiks hirven puhelias ja hirveen vilkas, hirveen, hirveen 
energinen ollu aina. Mä en jaksa tsempata semmoseen, joka ei kiinnosta mua 
pätkääkään yhtään niin hyvin ku joku muu. 

Ongelmallisia ovat myös koetilanteet ja ajatus ylioppilaskirjoituksista hir-
vittää jo nyt. Keskittymishäiriö vaikuttaa opiskeluun erityisesti koetilanteissa. 
Tääl nyt se vaikuttaa et pitkii kokeita mä oon monta kertaa tehny silleesti et 
mä yksinkertasesti kyllästyn kahen tunnin jälkeen ja jätän, täs on kiitti hei et 
tää oli tässä et nyt hei nyt mä lähden et ei yksinkertasesti pysty istuu, et ihan 
niinku tuntuu et se on se pahin, mitä pelkään …et ylioppilaskirjotuksis pitää 
istua kuus tuntia, siis ihan jo puolentoista tunnin jälkeen mua alkaa ihan 
fyysisesti sattua joka paikkaan, ei jaksa enää tsempata ja niinku silleen alkaa 
ahdistaa et hei mä en enää haluu tehä tätä, et mä haluun pois, tulkoon mitä 
tulee, mä lähden nyt… 

Koesuoritus voi jäädä kesken vaikka opiskelija osaisikin kokeessa kysytyt 
asiat. Hän ei pysty keskittymään ja istumaan paikallaan. Tämä hidastaa opis-
kelun etenemistä. Liikkuminen kesken koetilannetta auttaa Sointua keskitty-
mään. Joo, se auttaa kauheasti muut sitä mää oon harkinnu et jos sais omas-
sa huoneessa kirjottaa, koska siinä pystys sit kävelee ja siin vois puhuu itek-
seen, et semmonen rupee ahistaa jos pitää istuu nätisti pulpetissa ja kirjottaa. 
Mä pelkään ylioppilaskirjotuksia ku ruttoa (naurua), se on se paikka, missä 
mun on istuttava siellä ja revittävä vaikka kaikki hiukset päästä, mutta siellä 
istutaan sitte. Soinnun opiskeluun liittyvät ongelmat on huomioitu pääasiassa 
hyvin lukiossa erilaisten opetusjärjestelyjen avulla. Ylioppilaskirjoituksia 
varten on saatavissa hakemuksesta erilaisia erityisjärjestelyjä ja niitä hän 
aikoo hakea. Osalle opettajista Sointu on kertonut keskittymishäiriöstään ja 
luki-häiriöstään. Suhtautuminen on ollut asiallista opettajien taholta. Kuiten-
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kin Soinnulla itsellään on ajoittain tunne, että mut helposti leimataan jon-
kunasteiseks vammaseks mut eihän se mikään vamma ole.  

Sointu käy lukiota Helsingin ulkopuolelta ja koulumatkoihin menee toista 
tuntia suuntaansa. Soinnun opiskeluissa oli ongelmia jo perusopetuksessa, 
mutta koska kyseessä oli pieni koulu, Soinnulle järjestyi helposti hänen op-
pimistaan tukevia oppimismuotoja. Samanlaiseen yksilölliseen huomioon ei 
ole mahdollisuuksia suuremmissa kouluyksiköissä, saati lukiossa. Soinnulla 
on kokemus, että hyppäys pienestä kouluyksiköstä lukioon on vaikuttanut 
arvosanoihin. Samalla työmäärällä peruskoulusta sai helpommin arvosanoja 
ja opiskelun tukeen oli laajemmat resurssit kuin lukiossa. Lue-kurssille Soin-
tu on osallistunut lukiossa. Mut lukikurssi oli kauheen hyvä et ihan annan 
pisteet sille, siel on käsitelty nimenomaan kauheesti tätä oppimista eikä pel-
kästään sitä vaan niinku oppimistyyliä ja opiskelemista et miten jaksaa tätä 
hommaa.  

Opinto-ohjaukseen ja ryhmänohjaukseen Sointu suhtautuu huvittuneesti. 
Parhaimmat ohjeet opiskeluihin hän on saanut oppilaskunnan huoneessa 
vanhemmilta opiskelijoilta kertomansa mukaan. Alussa ryhmänohjauksen 
taso lähinnä kauhistutti häntä. Siis itse asiassa ekalla monet vanhemmat mun 
isä niinku mukaan lukien silleen et hei, me vaihdetaan tää ryhmänohjaaja 
pois, et ei tosta tuu yhtään mitään, mut ku se meiän ryhmänohjaaja oli silleen 
et hän haluu kaikkee hirveen hyvää, mut ei enää oikein taida muistaa et mitä 
siel tunnilla piti oikeen niinku tehä… et pitikö siellä muutaki selittää ku et 
ihminen tarvitsis… mut se selitti aina ne samat jutut joka kerta kaks vuotta et 
ihminen tarvitsee vähintään kakstoista halia päivässä ja sitte et poikien pitää 
avata tytöille ovia ja aina nää, siis hirveen hyviä tapoja kyllä selitti kauheesti 
mut sit siitä itse ryhmänohjauksesta ei oikein koskaan tullu puhuttua.  

Sointu kertoo olevansa määrätietoinen, omaa polkuaan kulkeva opiskelija. 
Tarvittaessa mä oon hirveen hyvä organisoimaan: sinä t e e t tätä, mä tein 
psykologiassa itse asiassa just minäportfoliota, mihin mä haastattelin mun 
päiväkodin tätii, jonka luona mä oon ollu siis kahdesta kuusvuotiaaks, niin 
hän muistaa et mä olin ihan pienestä, siis oikeesti kolme vuotiaana johtanu 
semmosia sotilasoperaatioita. Sit mä oon ihan ihan pienest, niin pienestä ku 
suurin piirtein ku oon tietäny, mikä on oopperalaulaja, niin mä oon ilmotta-
nu, että musta tulee oopperalaulaja.  

Sointu kertoo, että hän on kokenut paineita ja huonoa omaatuntoa sekä 
vähän huonommuuden tunnettakin hidastaessaan opiskelutahtiaan. Sekä kou-
luympäristö että suku ovat asettamassa näitä paineita. Erityislukiossa kaikki-
en pitäisi Soinnun mielestä olla hyviä, kuten hänen sukulaisensakin ovat 
olleet, joten Soinnulla on jonkin verran suoriutumispaineita. Mä oon opettaji-
en lapsi ja suvussa on monta korkeen tason koulutettua ja koko suku ihan siis 
pitkälle äidin puolelta jos ei olla lääkäreitä niin sit ollaan opettajia ja kaikil-
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la maisterin paperit pitää olla ja muutenkin. Äiti yrittää vähä niinku et älä 
nyt ei meiän tarvii sanoo niille sukulaisille et sä et saanukkaa viittä laudatu-
ria. Eikä tuu, toteaa Sointu. Vaikka opiskelun hidastaminen on osa nykyajan 
lukiokoulutusta, silti joillekin opiskelijoille tulee hidastamisesta huono oma-
tunto: Mä oon aina kokenu huonoo omaatuntoo, ku mä hidastan, ku mä en 
ota tarpeeks kursseja, ku katto kavereita, niil on seittemän kurssii, niin mul 
on neljä… ois pitäny vaan ronskimmin ottaa silleen vähemmän, koska nythän 
mä oon, jos mä saan kaikki ruotsin kurssit kasaan, sitten nii mä oon valmis jo 
tänä vuonna kurssien kanssa, ois voinu hidastaa paljon enemmän. 

Vaikka Sointu oli tiennyt haluavansa hidastaa opiskelutahtia lukiossa, 
vasta toisena opiskeluvuotena Sointu teki lopullisen hidastamispäätöksen. 
Halu edetä toisten lahjakkaitten kanssa samaa tahtia johti miltei uupumuk-
seen. Ei enää toista samanlaista vuotta, oli Sointu päättänyt ensimmäisen 
opiskeluvuotensa jälkeen. Kaikki opiskelijat eivät jostain syystä tunnista 
riittävän ajoissa uupumistaan vaan oireilevat eri tavoin eivätkä huomaa hy-
vinvoinnissaan tapahtuvia muutoksia. Itsessäänkin Sointu tunnistaa kuormit-
tumisen oireita. Esimerkiks nyt yks nimeltä mainitsematon viulisti niin hänel-
tä lähtee hiukset kokonaan päästä, ihan kokonaan ja tota… ei elimistö pidä 
liiallisesta stressistä ja siis joudutaan ihan lääkkeitä syömään jo. Ja mulla on 
kurkku ja ensimmäiseks menee varmaan selkä ja sydänoireita on vähän, meil 
on suvussa pikkasen taipumustakin mut sen tietää siinä vaiheessa ku on oi-
kein kunnon rytmihäiriöt niin tietää et ahaa, pitäs varmaan ottaa pikkasen 
rauhallisemmin.  

Sointu on aktiivinen oppilaskuntatoiminnassa sekä lukuisissa muissa toi-
missa koulun ulkopuolella ja hänellä on paljon näkemyksiä lukiosta ja opis-
kelusta. Keskustelemme Soinnun kanssa lukion vaatimasta työmäärästä. Hän 
korostaa päämäärätietoisuuden ja opiskelutaitojen merkitystä. Jokaisen täytyy 
itsensä tietää, mitä opiskelultaan haluaa, muuten eivät asiat etene. On pakko 
pistää asiat tärkeysjärjestykseen, et hei mä teen nyt tätä, teen tän hyvin ja sit 
mä en vaan tee näitä muita…et tulkoon vaan tosta huono numero, mä tsemp-
paan nyt tähän, mä aion kirjottaa tämän ja tän tyyppiset, on joutunu niinku 
jakaa täysin voimavarat et yläasteella niinku pysty kaikkee tekemään.  

Erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa etenkin oman opintopolun 
valinnan merkitys korostuu. Kilpailu jatko-opintopaikoista musiikin alalla on 
kova, Sointu kertoo. Tavallisissa lukioissa tehään sitä lukioo nyt ja sit ruve-
taan opiskelemaan sitä ammattia sen jälkeen, mutta meillä pitää olla puoli-
valmis ammatti, kun me mennään siihen laitokseen pyrkimään. Se on ihan 
uskomatonta laulajille, mut viulistit vielä pahempia kun ne alottaa kolmevuo-
tiaana, kolmevuotiaasta vääntää sitä soitinta niinku joka päivä monta tuntia 
ja sit kaikki kilpailut… 
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Lukio-opiskelun hoitaminen vaatii kurinalaisuutta ja määrätietoisuutta se-
kä itsetuntoa niin, että pyrkii tekemään oman suorituksensa ilman vertailua 
toisiin opiskelijoihin. Sointu kertoo kodistaan ja sen merkityksestä oman 
itsetuntonsa ja hyvinvointinsa voimavarana. Siis no totta kai meillä on hir-
veesti hoettu sitä että tulis et meistä tulis hyvis ihmisiä meist lapsista, meiän 
äiti on varsinkin ollu kauheesti sitä että ei sillä oikeesti oo mitään väliä min-
kä ammatin tavallaan hankkii kunhan on onnellinen siinä, mitä tekee ja pys-
tyy sen kanssa elää ja ihan hyvää elämää et semmosta kauheen tasapainosta 
on haettu kumminki. Sointu tietää olevansa hyvä laulamisessa ja muussakin, 
vaikka koulumenestys ei välttämättä olisikaan niin hyvää kuin se voisi olla, 
eikä hänen todellinen osaaminensa näy hänen kertomansa mukaan kouluar-
vosanoissa. Soinnulla on määrätietoinen unelma, jota kohti hän on menossa. 
Lukio on välivaihe tällä hänen matkallaan. Mulla on semmonen kiva ja har-
vinainen ääni, mulla on sitä koloratuurisopraanon ulottuvuutta sinne ylös-
päin tosi paljon et melkein viitosen cis:n laulan parhaimmillani tässä vai-
heessa jo vaik mul on nuori ääni niin siitä näkee et sinne on tulossa pontta ja 
siitä tulee aika iso ääni, sen takia hyvä ääni mut vaikee kouluttaa et mitä sillä 
nyt laulattaa ku on nuori ääni mut toisaalta tuleva dramaattinen ääni luulta-
vasti et Toscaa ja jotain tän kokosta, kuitenki ihan isoo roolia.  

Sointu on persoonallinen ja määrätietoinen opiskelija, joka on motivoitu-
neisuudellaan ja määrätietoisella työskentelyllään voinut kompensoida oppi-
miseen liittyviä vaikeuksiaan. Opiskelijat erityislukiossa ovat puoliammatti-
laisia omalla erityisalallaan. Pelkkä oman erityisosaamisen hallitseminen ei 
riitä lukiossa vaan opiskelijan on suoriuduttava lisäksi perusaineiden kurs-
seista ja omien oppimisvaikeuksien myöntäminen voi olla vaikeaa. Sointu on 
kyennyt suorittamaan oppimisvaikeuksistaan huolimatta tarvittavat lukio-
kurssit ja välttämään koulu-uupumuksen. 

Tarulle selvisi toisen opiskeluvuoden puolivälissä, että hän pidentää opis-
keluaikaansa lukiossa. Aikataulu muuttui toisena opiskeluvuotena liian kiirei-
seksi ja tiukaksi. Taru alkoi huomata hyvinvoinnissaan heikentymisen merk-
kejä ja soittamiselle ei jäänyt aikaa. Se oli siinä vaiheessa ku kaikki alko kaa-
tuu päälle, et enää ei päässy kursseista läpi, ku oli liikaa opiskelua ja tota… 
soittaminen jäi liian vähälle ja kaikkee semmosta. 

Tarun arvosanat ovat laskeneet lukiossa, mutta se ei ole Tarulle ongelma. 
Taru kertoo keskittyvänsä muihin asioihin. Mulla ei ollu tavotteena et mä 
saisin hirveen hyvän lukion päättötodistuksen tai et kirjottasin kauheen hyvin 
vaan se et mä tuun tänne elämään ja nauttimaan ja tapaamaan ihmisiä ja 
tekemään musiikkia ja tanssimaan ja kaikkea.  

Sibelius-lukio on osoittautunut Tarulle oikeaksi lukiopaikaksi. Erityisen 
koulutustehtävän tuottama lisäarvo lukio-opiskeluun kuvastuu hyvin seuraa-
vassa Tarun haastatteluotteessa. No ainaki se, et käytävällä voi tavata ihmi-
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siä, jotka osaa soittaa ja voi niinku neuvotella silleen, että tässä on tämmö-
nen kappale, mennäänks harjottelemaan ens välkäks tonne ja etitään joku 
luokka ja sit soitetaan läpi ja sit esitetään vaikka aamunavauksessa tai ihan 
mitä vaan, esityksiä voi kasata ihan millon vaan millä porukalla tahansa ja 
opettajat tykkää yleensä ainakin ohjata niitä, jos pyytää ja sit on se että tota 
opettajat on aika ymmärtäväisiä sen suhteen, jos joutuu olemaan esimerkiks 
jonkun kiertueen, esiintymiskiertueen tai muun vastaavan takia pois tunneilta 
niin ne ei heti ala hitsaamaan … et … ne on ottanu huomioon ainaki tähän 
asti kaikki tommoset poissaolot. 

Tarun vastauksessa korostuu yhteisöllisyys, joka syntyy siitä, että lukiossa 
on samasta alasta innostuneita opiskelijoita. Verkostoituminen, kontaktien 
luominen ja yhdessätekeminen luovat yhteisöllisyyttä ja innostavaa sosiaalis-
ta ilmapiiriä Sibelius-lukiossa Tarun mielestä. Tarulle koulun ilmapiiri ja 
erityisesti kuoron toimintaan osallistuminen ovat olleet tärkeitä oman persoo-
nallisuuden kehittymisessä. No nykyään mä oon ainaki paljo suulaampi ku 
ykkösellä tai siis mä puhun paljon enemmän ja ihan kenelle tahansa, ennen 
mä olin hiljanen tai en hiljanen mut vähä ujontapanen, se on avannu hirvees-
ti, tää ympäristö lähinnä ja se, että esiintyy ihan koko ajan, varsinkin tuon 
kuoron kanssa, kun on koko ajan keikkaa. No kakkosella mä stressasin lähin-
nä koko vuoden läpi et sillon mä en ollu pahemmin kenenkään kanssa ja tota 
olin aina harjottelemassa jossain päin tai tunnilla tai jossain harkoissa, en 
osaa sen paremmin oikeen kuvailla…kuvailee Taru omaa tilannettaan. 

Nykypäivän koulutusjärjestelmän rakenne on stressaava joillekin nuorista. 
Samalla, kun yksilö kasvaa ja kehittyy, muodostaa identiteettiään ja aikuis-
tuu, hänen pitäisi pystyä opiskelemaan, jotta varmistaisi oman paikkansa 
koulutusmarkkinoilla. Taru kertoo olevansa ja aina olleensakin stressaantuva 
henkilö. Taru kuvaa omia kokemuksiaan nykypäivän erinomaisuutta, yksilöl-
lisyyttä ja tietoisten opiskeluvalintojen tekemistä korostavassa koulutusjärjes-
telmässä. Se on ollu oikeestaan se sama paine oikeestaan ysiltä asti että jos 
mä nyt valitsen Sibiksen, niin tuleeko musta muusikko tai jos mä valitsen 
Kallion, niin tuleeko musta näyttelijä silleen, et onks nää nyt ne valinnat 
mitkä mun pitää tehä jo tässä vaiheessa ja seki oli semmonen stressinaihe 
silloin ja ykkösellä se oli se, et mihin mä pyrin lukion jälkeen ja pitääkö mun 
sen takii tota opiskella, että mä saisin paremman päättötodistuksen, jos mä 
vaikka pyrinkin yliopistoon enkä Teatterikorkeaan tai Akatemialle, se on kyl-
lä ollu karmee stressinaihe ihan koko ajan, mä en oo silti nähny mitään syytä 
tehdä enemmän töitä, mulla ei ollu silleen motivaatiota, kun en oo tienny, 
mitä mä teen sitten lukion jälkeen ja kaikki tämmöset ajatukset stressaa ihan 
kauheesti.  
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Kysyn haastattelussa Tarulta, oliko hänen ystävillään samanlaisia tunte-
muksia opiskelupaikan valinnassa yläasteella. Tarun mielestä ei ollut. Ei, no 
se oli lähilukio, mihin kaikki enimmäkseen siirty tai johonkin amikseen, koska 
se…ne oli lähellä, et ne vaan meni, minne ne sattu pääsemään. 

Keskustelemme Tarun kanssa ympäristön odotuksista ja siitä, johtuuko 
nuorten uupumus suorituskeskeisestä yhteiskunnastamme. Taru vastaa: Tulee 
ja siitä, että on liian monessa hyvä, ja pelko siitä, että ei saa käyttää niit 
ikinä vaik ois kuinka treenannu niitä ja tota…mitäs mun piti vielä sanoo…ja 
sit niitä on pakko pitää yllä nyttenki tietysti koko lukion ajan et sitä pitää 
niinku vireessään sitä taitoo niin ja sit koulusta opettajat silleen niinku kiltisti 
painostaa et tekisit nyt enemmän kouluasioista ja kotona sitä et soittasit nyt 
enemmän ja soitonopettaja on samaa mieltä että hoitasit ne hommat kotona, 
kaikkialta tulee silleen et tekisit nyt enemmän ja enemmän. Ei jaksa, nytkin 
vaikka olisin kuinka jaksamisen äärirajoilla niin silti tulee viestiä et enem-
män, mikset sä tee enemmän…sitä on hankala selittää, kuinka paljon väsyt-
tää jo matkustaa pelkästään ja kuinka bussissa ei voi tehä läksyjä kun tulee 
paha olo. 

Osaavasta nuoresta haluavat monet saada osansa. Kun nuori itsekin on in-
nostunut ja haluaa kehittyä valitsemallaan alalla olemalla aktiivinen monella 
taholla, voidaan joutua tilanteeseen, jossa nuori uupuu ja palaa loppuun. Ta-
run vanhemmat ovat opettajia. Taru tunnistaa vanhemmilta ja muualta ulkoa-
päin tulevat suoriutumispaineet, mutta hän on tehnyt oman ratkaisunsa: Taru 
panostaa tietoisesti koulun lukuaineisiin vähemmän ja keskittyy enemmän 
taideaineisiin, jotka ilmeisesti tulevat olemaan hänelle tulevaisuudessa mer-
kittäviä, jopa ammatiksi asti. Taru on tehnyt hidastamissuunnitelman eli käy 
lukion suunnitelmallisesti lukion neljässä vuodessa. Opiskeluajan pidentämi-
nen on Tarun tapa pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Taru on huomannut 
oman kuormittuneisuutensa ja sen tunnusmerkit. No ainaki mä oon syöny 
hirveesti kaikkee hyvää, se tuntuu olevan hirveen yleistä ainaki kaikilla tytöil-
lä joka maassa et syödään kaikkee hyvää, ku ollaan stressaantuneita ja se, 
että pääsee kävelemään joka päivä, edes koulumatkoilla, et pääsee vähä 
liikkumaan, niin se auttaa ja se, et esimerkiks jaksaa harjotella, niin mä oon 
keitelly kaikkii energiajuomii, et pysyy hereillä. 

Taru nukkuu säännöllisesti liian vähän, maksimissaan kuusi tuntia yössä, 
puolestayöstä aamukuuteen. Kuus tuntia, joka yö, en pysty nukkuu sen enem-
pää jotain semmosta joo, herään yleensä viiden, puol kuuden aikaan silleen 
itekseni enkä saa enää silleen nukuttuu. Tiedustelen Tarulta, kokeeko hän 
voivansa hyvin. En oikeestaan, just ku ei nuku tarpeeks, oikeestaan mä en oo 
nukkunu tarpeeks kuudennelta asti, Taru vastaa. Loma-aikoinakaan hänellä ei 
ole mahdollisuuksia lepäämiseen ja joutenoloon. No kesät on yhtälailla stres-
saavia, no ei ny ihan, mut lähes yhtä stressaavia ku kouluaika, koska on lei-
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rejä ja pitää koko ajan harjotella ja tota saattaa olla esiintymisiä keskellä 
lomaa silleen et pitää harjotella, ei saa unohtaa viuluu päiväksikään tai jos 
unohtaa niin sit pitää harjotella seuraavana päivänä vielä enemmän, sit ei 
voi oikeestaan lähtee mihinkään ilman viulua. 

Soittamisesta Taru ei voi ottaa etäisyyttä edes viikonloppuisin. Tarun veli 
on ihmetellyt, eikö pikkusisko elä ollenkaan. Et ethän sä elä ollenkaan, sä-
hän et käy viikonloppusin missään, mikset sä käy? No…mä vastasin sille, et 
enhän mä voi, kun mun täytyy olla kotona soittamassa, sitten jos mä oon 
kauheen väsyny, niin mä en jaksa harjotella, mun on vaan pakko olla kotona 
kaik viikonloput…mut oikeestaan se juhlinta, mitä jotkut harrastaa täällä, 
niin on multa jääny kokonaan väliin.  

Lukion musiikkitarjonnan lisäksi Taru käy yksityisillä soittotunneilla sekä 
musiikkiopistossa, jossa hän on lähinnä kirjoilla, opetukseen hän ei ehdi 
osallistua. Jaksamista ja kiireistä elämänrytmiä helpottaa seurustelu. Seurus-
teleminen vie aikaa, mutta se on Tarulle voimavara. No seki vie aikaa, mut ei 
niin paljon kuitenkaan…on se silleen kiva et jos on hirveen nälkä eikä oo 
ehtiny hankkii evästä niin joku voi tuoda evästä kouluun…tai ihan mitä vaan 
tällasta, niin, se on tuki ja sille voi purkaa kaiken mahollisen. Muita jaksa-
mista tukevia asioita Tarun elämässä ovat musiikki ja tanssi. Musiikin kuunte-
lu, se inspiroi kovasti ja tanssiminen, siis sitä mä en oo ehtiny tehdä, multa 
on jääny kaikki tanssikurssit melkein kesken, mitkä mä oon alottanu täällä, 
mut se mitä saa, on iso juttu.  

Taru unelmoi ajasta, jolloin ei tarvitsi kiirehtiä paikasta toiseen. No silleen 
et mun tarviis herätä vasta kaheksalta tai yheksältä joka aamu, se ois iso 
juttu, sitte ei tarttis mennä ihan joka päivä töihin tai harjotuksiin tai tota 
tonne opiskelupaikkaan mikä se sitten oliskin, et voi valita meneekö aamulla 
tai illalla vai meenkö päivällä vai meenkö ollenkaan…se on mahdollista 
joissakin paikoissa, mut ei semmosessa, mihin mä oon menossa. 

Musiikki ja näytteleminen ovat Tarun toiveammatteja. Taru ei vain vielä 
tiedä, kumpiko ala olisi se oikea. Musiikin ja näyttelemisen voisi kenties 
yhdistää. No nää on oikeestaan ainoot vaihtoehdot mulle mun omasta mieles-
täni, et mikä musta voi tulla isona ja noiden kahden väliltä mun pitäis valita, 
mut pelkään et mä oon tyytymätön elämääni, jos valitsen toisin, mut aina mä 
voin valita jälkeenpäin periaatteessa sen toisen… en mä osaa oikeen sanoo, 
mut se vaan tuntuu niin luonnolliselta, et jompikumpi, en mä tiedä, mitä mä 
saan siitä esiintymisestä, mut se vaan tuntuu olevan mun elämä. Taru kertoo 
olevansa kova pohtimaan asioita, mikä näkyy edellisestä haastattelusiteerauk-
sesta. Välivuoden viettämistäkin hän on mietiskellyt. No se välivuosi olis 
varmaan vapauttava vuosi, mennä jonnekin töihin tyyliin Mäkkäriin kassaks, 
niin tota…sais ajatella, soittaa ja olla soittamattakin.  
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Taru kuvailee haastattelussa omaa suorituskeskeisestä nuoruudestaan. 
Vapaa aikaa hänellä ei juuri ole ja jatkuva väsymys vaivaa. Taru on esimerk-
ki nuoresta, joka on osaava. Monitaitoinen nuori haluaa kehittyä kaikilla 
osaamisalueillaan, josta hänen kohdallaan on ollut seurauksena vapaa-ajan 
vähäisyyttä ja uupumista. 

 
Yhteenveto 

Suunnitelmallisesti opiskeluaikaansa lukiossa pidentäville opiskelijoille oli 
tutkimusaineistossani ominaista oman hyvinvoinnin lisääminen opiskeluajan 
pidentämisen avulla sekä erityisen koulutustehtävän mukaiseen opiskeluun 
keskittymisen mahdollistaminen. Luokaton ja kurssimuotoinen lukio yhdis-
tettynä erityisen koulutustehtävän mukaiseen opiskeluun on osoittautunut 
näille opiskelijoille liian vaativaksi. Soinnulla oli oppimiseen liittyviä vaike-
uksia, jotka hidastivat hänen lukio-opiskeluaan.  

Suunnitelmalliseen opiskeluajan pidentämiseen johtaneista syistä tähän 
ryhmään kuuluvat opiskelijat puhuivat haastatteluissa muita ryhmiä enemmän 
lukion työmäärästä. He huomasivat muihin ryhmiin kuuluvia opiskelijoita 
useammin tarvitsevansa enemmän aikaa erityisen koulutustehtävän mukaisel-
le harrastukselle. Perus-ja taideaineiden yhdistämiseen opiskelijat kaipasivat 
lisäaikaa opiskeluajan pidentämisellä. Suorituskeskeinen ja erinomaisuutta 
korostava kulttuuri oli uuvuttanut osaa näistä haastatelluista. 

Ensimmäinen opiskeluvuosi on ollut tutkimuksen haastatteluosuuteen 
osallistuneille opiskelijoille raskas. Toisen opiskeluvuoden alussa he ovat 
huomanneet työskentelevänsä voimiensa äärirajoilla ja heidän hyvinvointinsa 
oli heikentynyt. Parantaakseen hyvinvointiaan opiskelijat ovat päättäneet 
pidentää opiskeluaikaansa lukiossa. Opiskeluajan pidentäminen on mahdol-
listanut keskittymisen perus- ja taideaineiden opiskelemiseen. Kaikille suun-
nitellusti opiskeluaikaansa pidentäneille oli tässä tutkimusaineistossa yhteise-
nä tekijänä halu löytää aikaa nimenomaan erityisen koulutustehtävän mukai-
selle opiskelulle.  

Osa suunnitellusti opiskeluaikaansa pidentäneistä kertoi haastattelussa 
saaneensa liian vähän tietoa mahdollisuudesta pidentää opiskeluaikaa lukios-
sa. Eeva kertoo tässä tutkimuksessa, että suunnitellusta opiskeluajan piden-
tämisestäkään ei ollut optimaalista hyötyä, sillä hän oli ehtinyt tehdä ensim-
mäisen opiskeluvuoden aikana kursseja niin paljon, että mielekästä hidasta-
mistapaa ei enää löytynyt. Vaikka hän pidensi opiskeluaikaa vain puolella 
vuodella, kokee hän siitäkin olleen itselleen merkittävää hyötyä. Opiskelu-
ajan pidentäminen soveltuu myös niille, jotka omaksuvat asioita hitaammin. 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tarjota opiskelijoille riittävästi tietoa erilaisis-
ta opiskelutavoista ja -ajoista lukiossa.  
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Kaikkien suunnitelmallisesti opiskeluaikaansa pidentävien opiskelijoiden 
haastatteluista ilmenee opiskelumotivaation merkitys, innostus erityisen kou-
lutustehtävän mukaista opiskelua kohtaan sekä kiinnittyminen lukion sosiaa-
liseen ympäristöön. Suunnitelmallisesti opiskeluaikaansa pidentävät kertovat 
olevansa tietoisia opiskelijoiden välisestä hienoisesta kilpailusta ja vertailusta 
Sibelius-lukiossa. Autonomisen opiskelutavan omaksuneet opiskelijat kyke-
nivät keskittymään opiskelussaan omiin suorituksiinsa eivätkä kertoneet 
kilpailevansa osaamisestaan toisten kanssa. Päätös opiskeluajan pidentämisel-
le ei ole ollut näillekään opiskelijoille helppoa erinomaisuutta ja suorittamas-
ta korostavassa lukioympäristössä. Haastatelluista osa kertoi kokevansa huo-
noa omaatuntoa verratessaan omaa opiskelutahtiaan niihin opiskelijoihin, 
jotka eivät pidennä opiskeluaikaansa lukiossa vaan ehtivät ja jaksavat suorit-
taa lukiokursseja runsain määrin.  

Itsensä ja ympäristönsä odotusten ristipaineissa opiskelijat voivat kokea 
uupumusta. 

 
4.2.3 Opinnoissaan ennakoidusti etenevien motivaatio lukiovalinnassa, 

hyvinvointi ja opiskelun eteneminen 

Lukio-opiskelunsa kolmessa vuodessa suorittavia kutsun tässä tutkimuksessa 
lukio-opinnoissaan ennkoidusti eteneviksi. Lukio-opiskelussaan ilman näky-
viä tai kerrottuja vaikeuksia eteneville opiskelijoille on luonteenomaista tä-
män tutkimusaineiston perustella itsenäisyys, hyvä itsetuntemus, sisäinen 
motivaatio, autonomiset opiskelutaidot ja opiskelumyönteisyys, päämäärätie-
toisuus, kiinnittyminen lukion sosiaaliseen ympäristöön ja erityisen koulutus-
tehtävän mukaiseen ammattiin, vuorovaikutuksellisuus, tunnollisuus, lahjak-
kuus sekä taito huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Autonomia, päämäärätie-
toinen ja itseohjautuva opiskelutyyli edesauttavat lukio-opinnoissa suoriutu-
misessa. Opiskelijat ovat omanneet nämä taidot jo lukioon tullessaan eivätkä 
he ole joutuneet käyttämään näiden taitojen opettelemiseen aikaa lukiossa. 
Kotikasvatus on tukenut nuoren itsenäistymistä ja antanut heille sopivassa 
määrin vapautta ja vastuuta.  

Ennakoidusti lukio-opinnoissaan eteneviä ovat tässä tutkimuksessa Anna, 
Hanna, Kaj, Nina, Ulla, Liisa, Tuula ja Tiia. Tarkastelen ensimmäiseksi näi-
den opiskelijoiden lukioon hakeutumis- ja opiskelumotivaatiota ja esittelen 
seuraavaksi heidän hyvinvointiaan sekä opintojen etenemistä Sibelius-
lukiossa. Taulukkoon 8 olen koonnut ennakoidusti lukio-opinnoissaan etene-
vien opiskelua ja hyvinvointia koskevat tiedot. 
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Taulukko 8. Ennakoidusti etenevien motivaatio ja opiskelujen eteneminen 
 
  

  

HAKEUTU-
MISMOTI-
VAATIO 

OPISKELUA TUKEVAT JA 
HIDASTAVAT TEKIJÄT STRATEGIA 

ANNA sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun 

opisk.taidot, motivaa-
tio 

HANNA sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun 

motivaatio, 
opisk.taidot 

KAJ sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun opisk.taidot 

LIISA sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun 

opisk.taidot, motivaa-
tio 

NINA sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun opisk.taidot 

TIIA sisäinen opiskeluympäristö opiskelutaidot, moti-
vaatio 

TUULA osin ulkoinen opiskeluympäristö opisk.taidot 

ULLA sisäinen kiinnittyy erit.teht. mukaiseen 
opiskeluun motivaatio  

 
 
Motivaatio lukiovalinnassa ja opiskelussa 

Anna: Autonomia, päämäärätietoisuus, sisäinen motivaatio, opiskelutai-
dot 

 
Anna on aloittanut systemaattisen soiton harjoittelun 6-vuotiaana. Soiton-
opettaja kotipaikkakunnalla oli suositellut musiikkilukiota jatko-opiskelupai-
kaksi. Annan keskiarvo on ollut 8,6 peruskoulussa ja sama keskiarvo on säi-
lynyt lukiossa. Anna on opiskellut Sibelius-Akatemiassa pedagogiikkaoppi-
laana koko lukion ajan. Anna kertoo olevansa luonteeltaan järjestelmällinen 
ja se on hänen mukaansa tukenut opiskelua, erityisesti matematiikassa. Anna 
on tehnyt aina kovasti töitä opiskelujensa eteen. Lukioaikana Anna kertoo 
tulleensa yleensä kotiin noin klo 22 ja lähtenyt aamulla aikaisin opiskelu-
paikkaan, sillä hänellä ei ole pianoa kotona vaan hän joutuu harjoittelemaan 
soittoläksyt pääasiallisesti koululla, Akatemialla tai Konservatoriolla. Anna 
on nauttinut hyvästä toverihengestä Sibelius-lukiossa ja saanut hyviä ystäviä 
sieltä. Opinto-ohjaus ja ryhmänohjaus ovat olleet jonkin verran epätarkkoja 
Annan mielestä, mutta asiat ovat selvinneet kuitenkin olemalla itse aktiivi-
nen. Anna haluaa opiskelemaan heti lukion päätyttyä ilman välivuosia. Anna 
toivoo pääsevänsä Sibelius-Akatemiaan, mutta jatkaa joka tapauksessa opis-
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kelua musiikin parissa, pääsi hän Sibelius-Akatemiaan opiskelemaan tai ei. 
Lukio on ollut erittäin itsenäistävä ja positiivinen kokemus Annalle oman 
kertomansa mukaan. 

Anna on niin sanottu ulkopaikkakuntalainen eli muuttanut lukio-opiske-
lun takia toiselta paikkakunnalta Helsinkiin ja asuu opiskelija-asuntolassa. 
Hän opiskelee musiikkilinjalla ja on haastatteluhetkellä abiturientti. Lukion 
suorittaminen oli Annalle itsestäänselvyys ja ajatus hakeutumisesta Sibelius-
lukioon tuli Annan soitonopettajalta. Soitonopettaja kotipaikkakunnalla suo-
sitteli musiikkilukiota, koska siinä vaiheessa mä en tietenkään tiennyt mitään 
musiikkilukioista tai taidelukioista ylipäätään… se oli… hänen ehdotuksensa, 
että … hän ei enää pystynyt tarjoamaan minulle opetusta, että mä voisin 
kehittyä enemmän ja hän oli kyllä sitä mieltä, että on pakko muuttaa sitten 
Helsinkiin ja musiikkilukio olisi hyvä vaihtoehto vaikka hän ehkä tiesi, että 
täällä ei ole samanlaista musiikkiopetusta tai oikeanlaista musiikkiopetusta 
kuin musiikkiopistossa. Mutta tällaisena lukiovaihtoehtona se oli aika hyvä ja 
osoittautuikin hyväksi.  

Nuoren elämässä on suuri muutos itsenäistyä, muuttaa asumaan yksin ja 
ryhtyä vastaamaan omista tekemisistään samalla, kun ympärillä on uusi kau-
punki ja uusi koulu. Niin Annallekin. Mä en alussa heti tajunnut et mitä on 
tapahtunu silloin kun opinnot lukiossa alkoivat, se alkoi jotenkin niin nopeas-
ti ja pääsi opiskeluun heti täysillä, ei huomannut, ei ollut oikeastaan aikaa 
miettiä mitä täällä tapahtuu, mutta kyllä viime vuonna ja varsinkin tänä 
vuonna osoittautui hyväksi ratkaisuksi, mä olen tyytyväinen siihen, että läh-
din. Koti-ikävä ei ole vaivannut Annaa. Ei ole ollu koti-ikäväät, itse asiassa 
ei ollut…mä olen aina tykännyt olla yksin tai omassa rauhassani, kun on 
koulua ja kavereita, täällä on ikään kuin oma elämä, joka erottuu niin selväs-
ti kotielämästä. Kun olen kotona siellä viikonloppuna ja sit se muuttuu hir-
veesti. Kun olen täällä, mulla on hirveesti tekemistä ja mä olen koko ajan 
meno päällä. 

Annalle itsenäinen asuminen ja eläminen vieraalla paikkakunnalla on so-
pinut. Kaikille vastaavanlainen ratkaisu ei sovi, mutta omiin valintoihinsa 
Anna on tyytyväinen. Olen sitä mieltä, että se on hirveän henkilökohtaista, 
joillekin se ei sovi ja satuin olemaan sen verran itsenäinen ja…ja vastuuntun-
toinen ja ehkä rohkeakin, mutta olen varma, että se ei sovi ihan kaikille. 
Helsingissä on kyllä vaaroja, mutta jos…olen kyllä nähnyt nähnyt joitakin 
tapauksia, että lähti Helsinkiin opiskelemaan, mutta opinnot jäi ja…pitää 
olla hyvin määrätietoinen…ja päämäärä…joku päämäärä ja siihen pyrittävä, 
mutta jos on vain vähänkin epävarma, niin ei kannata kuitenkin kotipaikka-
kunnalla on hyvät olosuhteet opiskella, varsinkin jos on lukiossa, niin sitten 
yliopistoon tai ammattikorkeakouluun voi lähteä johonkin muuhun kaupun-
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kiin, mutta ei välttämättä lukioon kuvailee Anna näkemyksiään siitä, kenelle 
itsenäinen asuminen soveltuisi. 

Itsenäisesti asuvan nuoren on vastattava itse opinnoistaan, koska van-
hemmat eivät voi olla seuraamassa nuoren kouluun lähtemistä, läksyjen te-
kemistä tai kokeisiin valmentautumista. Kyllä mä alussa näytin vanhemmille 
jaksotodistuksia, mut olin tietoinen kuitenkin, että vanhemmat eivät kuiten-
kaan pysty seuraamaan joka päivä, mitä …miten mä koulussa pärjään, se oli 
alusta lähtien selvää, ihan ensimmäisestä päivästä, että mä olen vastuussa 
mun opinnoista. Kyllä mä aina kerron mun vanhemmille, mitä numeroita mä 
saan ja sen sellaista, mutta olen itse vastuussa niistä. 

Anna kertoo, että päämäärätietoisuus ja vastuuntuntoisuus ovat peräisin 
kotikasvatuksesta. No siis minun isä on aina ollut työssä ja äiti ollut kotona, 
se ehkä siinä että äiti aina seurasi ala-asteella ja yläasteellakin, äiti oli aina 
kotona ja äiti oli aina tarkistamassa, että läksyt on tehty ja muutenkin äitini 
on niinku sen verran vahva ihminen, että hän pystyy pitämään meidät niinku 
kurissa ja opettanu aina että pitää opiskella ja täytyy opiskella että pääsis 
elämään ja ehkä se oli se, että tiesin koko ajan, että pitää opiskella ja ehkä 
siinä on myös luonteenpiirteitä…olen aika rauhallinen ja mietin hirveesti 
asioita ja varmaan aikuistuin aika tavalla kun muutin Suomeen… se oli… en 
mä sano, että se oli hirvee isku, mutta kyllä se tavallaan oli aika rankka ko-
kemus alussa, piti pärjätä itse ja suoriutua. 

 
Hanna: Opiskelutaidot, sisäinen motivaatio 
 
Lukio oli ainoa vaihtoehto musiikkilinjalaiselle Hannalle jatko-opiskelupai-
kaksi peruskoulun jälkeen. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli 7,6 ja 
keskiarvo on hiukan kohonnut lukiossa. Hanna kertoo haastattelussa, että ei 
ole juurikaan tehnyt läksyjä tai lukenut kokeisiin lukiossa, vaan hän on aino-
astaan käynyt säännöllisesti koulussa eikä ole kertomansa mukaan lintsannut. 
Hän oppii kuuntelemalla. Hän on laulanut ja harrastanut soittamista koko 
ikänsä. Vanhemmat luottavat häneen ja tukevat hänen harrastuneisuuttaan. 
Hannan tietämän mukaan hänen suvussaan ei ole musikaalisuutta. Hän kokee 
elämänsä sujuneen ongelmitta, mutta nyt abivuotena hänellä on pientä stres-
siä. Hanna on innokas kuorolainen. Lukioaika on ollut hänestä ihanaa aikaa. 
Hanna haluaa musiikista ammatin itselleen, mutta lisäksi hän on kiinnostunut 
työskentelystä lasten parissa. Hän miettii haastattelussa, voisiko nämä kaksi 
kiinnostuksen kohdetta yhdistää. Lukion jälkeen Hannan suunnitelmissa on 
itsenäistyminen ja lapsuudenkodista pois muuttaminen. Luokanopettajan 
ammatti voisi kiinnostaa Hannaa tulevaisuudessa ammattina. Lukiossa opin-
tomenestys on jonkin verran parantunut verrattuna peruskoulumenestykseen. 
Hanna kertoo, kuinka hän on suoriutunut lukio-opiskelusta kolmessa vuodes-
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sa: No…mä en oo koskaan ajatellu, et mä oisin tehny sitä mitenkään muuten, 
siinä mielessä se on ollu ihan, periaatteessa ihan helppoa, toisaalta …mä en 
oo tehny oikeestaan mitään koko lukion aikana…hmm…jonkun verran, tosin 
lukiossa on tullu paljon enemmän noita nelosia ja vitosia, niitä ei yläasteella 
ollu ollenkaan, mut täällä saa sit helpommin muista aineista parempia nume-
roita, kuten esimerkiks toi kuvaamataidon kymppirivi. Nelosiakin Hanna on 
siis saanut kurssisuorituksistaan, mutta on korotellut kurssiarvosanojaan 
tarvittavassa määrin. Hänen suoriutumisstrategiansa on säännöllinen koulun-
käynti ja oppitunneilla opetuksen seuraaminen, lähinnä kuuntelemalla. Mä en 
oo koskaan oppinu lintsaamaan, onneks, Hanna kertoo. 

Musiikki on ollut läsnä Hannan elämässä niin kauan kuin hän muistaa. 
Kotivideoille on tallentunut hänen laulamistaan ja esiintymisiään. Lukiossa 
musiikki on vienyt Hannan kertoman mukaan 85 % hänen ajastaan. Perhe ei 
muutoin ole musikaalinen, ja Hanna on itse saanut tehdä itsenäisiä ratkaisuja 
esimerkiksi opiskelupaikan valinnassa. Kysyn Hannalta, onko hän ajatellut 
jaksamistaan ja sitä, miten hänen aikansa riittää näin paljon aikaa vievään 
harrastukseen. Hanna kertoo, että kyse on omasta motivaatiosta ja halusta. 
Jos pakote suorituksiin tulisi ulkoapäin, motivaatio ei varmastikaan riittäisi. 
Mä pyrin salaa musiikkiluokalle, meiän vanhemmat ei tienny siitä mitään, et 
se on oikeestaan… se on tullu niin omasta halusta et sit siihen ei koskaan oo 
tullu sellasta en varmasti jaksa enää, kuvaa Hanna omaa jaksamistaan. Han-
na kertoo myönteisen suhtautumisen elämään ja asioihin johtuvan musiikista, 
se tulee musiikista ja siitä, että toistaiseksi asiat ovat sujuneet hyvin eikä 
pettymyksiä lukiossa ole tullut. 

 
Kaj: Opiskelutaidot, sisäinen motivaatio, autonomia 
 
Lukiovalinta ei ollut ihan selvä Kajlle, mutta musiikillisen innostuksen vuok-
si hän valitsi lukion. Kaj oli miettinyt kaksoistutkintoa ja kokkikoulutusta. 
Keskiarvo Kajlla oli 8,8 lukioon tultaessa, nyt numerot ovat pudonneet parilla 
numerolla. On se keskiarvo muuttunu, tippunu ihan huomattavasti, melkein 
kahella, mikä on aika ikävä juttu, mut niin se vaan menee…emmä tiijä, ei oo 
ollu aikaa. 

Kaj on kokenut yksinäisyyttä itsenäisesti asuessaan, usein Kajlla on ollut 
vaikeuksia patistaa itseään opiskelemaan, koska hän ei asu enää vanhempien-
sa kanssa. Kajlle muuttaminen yksin Helsinkiin ja uuteen kouluun oli iso 
muutos. No ainaki se ekat kaks kuukautta ku tuli uuteen kouluun ja ei tuntenu 
ku yhen ihmisen täält ihmismassasta…kyl se välillä tuli vähä koti-ikävä… 
tahto lähtee kotiin et pariki kertaa meinas lopettaa…ku ei ollu silleen… vaik-
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ka tutustu helposti ihmisiin, mut kumminki oli asunu viistoista vuotta jossain 
paikassa…kyl se vähä muuttu.  

Kaj on tyytyväinen sibishenkeen. Hän on asettanut itse omat tavoitteensa 
aina opiskeluissa, vanhemmat eivät ole asettaneet ulkoapäin paineita suun-
taan tai toiseen. Kajn haaveena on hotellin omistaminen, ruoka ja musiikki 
ovat kiinnostuksenkohteina. Kaj on ollut tyytyväinen opinto-ohjaukseen 
lukiossa. 

 
Liisa: Autonomia, opiskelutaidot, sisäinen motivaatio 
 
Liisa on tietoisesti hakeutunut musiikkilukioon ja erityisesti Sibelius-lukioon, 
koska Liisan mielestä Sibelius-lukiolla on valtakunnallisesti korkea status. 
Liisa on harrastunut musiikkia pienestä asti. Liisa on opiskellut samanaikai-
sesti Konservatoriossa. Liisa kertoo olevansa innokkaasti mukana bänditoi-
minnassa, kamarimusiikkiakin hän on harrastanut, lisäksi hän on aktiivisesti 
oppilaskunnan toiminnassa mukana. Liisa oli huomannut toisen vuoden syk-
syllä, että täytyy ottaa vähän rauhallisemmin. Tuolloin hän oli huomannut 
itsessään väsymisen merkkejä. Liisa on tyytyväinen opetukseen ja ohjaukseen 
lukiossa. Liisa toivoo, että lukiossa voisi eriyttää opetusta enemmän siihen 
suuntaan, että taitavat ja osaavat opiskelijat saisivat tenttiä kursseja vielä 
nykyistä enemmän. Hän on kokenut ajoittain turhautumista oppitunneilla, 
koska opiskelijoiden taso on kirjava eikä eriyttämiseen ole mahdollisuuksia 
suurissa ryhmissä. Liisa mielestä lahjakkaita opiskelijoita rangaistaan Sibeli-
us-lukiossa lisätehtävillä opiskelijan anoessa itsenäisen suorituksen lupaa 
kurssista. Itsenäisen opiskelun tehtävät ovat vaativampia kuin kontaktiope-
tuksen tehtävät. Liisa suunnitelmiin kuuluvat opinnot valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa, musiikissa sekä kielissä. Matematiikan opinnotkin voisivat 
olla eräs vaihtoehto jatko-opinnoiksi. Liisalla on haastatteluhetkellä suoritet-
tuja kursseja 90. Hänen keskiarvonsa lukiossa on noin 9,5. Peruskoulun päät-
tötodistuksessa keskiarvo oli ollut 9,8.  

Liisa muutti perheineen Helsinkiin juuri ennen lukion alkamista, joten 
kaupunki oli vieras. Liisa olisi muuttanut Helsinkiin Sibelius-lukion takia 
joka tapauksessa, olisi perhe muuttanut tai ei. Liisa oli aiemmalla kotipaikka-
kunnallaan harrastunut musiikkia pitkään, konservatoriossakin kymmenisen 
vuotta. Siis tilanne oli sellanen, et ollaan ehkä muuttamassa ja sen takia oli 
pakko hakee tänne ja sit oi sois ollu silleen, et jos ei ois muutettu, niin sit 
vaan olisin ilmottanu, että en oo tulossa, koska tiesin, et keskiarvolla pääsen 
mihin tahansa entisen kotipaikkakunnan lukioon …et se ei ollu ongelma, mut 
kyl mä jossain siinä vaiheessa ku oli … oli niinku tullu tieto, et pääsen, niin 
sanoin, et kyl mä oon sinne menossa riippumatta siitä, et muuttaks muut, 
koska Sibelius-lukiolla on kuitenki silleen aika korkee status ympäri maan et 
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se käsitys, mikä yleisesti siitä on muualla, niin eroaa siitä käsityksestä, mikä 
käsitys on Helsingin sisällä ja mikä käsitys on koulun sisällä. 

 
Nina: Sisäinen motivaatio, opiskelutaidot, autonomia 
 
Lukion tanssilinja oli peruskoulun päättyessä Ninalle itsestään selvä vaihto-
ehto. Kursseja Nina on suorittanut jo 77 kappaletta haastatteluhetkellä, joten 
lukio on sujunut kolmessa vuodessa helposti. No kyllä se aika automaattisesti 
on menny, ku tietää, mitkä kurssit haluaa, kyllä ihan hyvin on menny, ei oo 
mitään valittamista, ihan hyvä tämmönen, Nina kertoo. Ninan keskiarvo 
lukioon tultaessa oli 8,5. Lukion aikana keskiarvo on laskenut vajaan nume-
ron verran. Kurssimuotoinen lukio on sopinut Ninalle hyvin kertomansa 
mukaan. Ninalla on pientä opiskelustressiä, sillä hän tekee kahta lukiodiplo-
mia. Ninan stressiä on lisännyt se, että opettajat olivat alkaneet puhua kirjoi-
tuksista jo lukion ensimmäisellä luokalla, Nina kokee, että paine kirjoituksia 
kohtaan on tämän vuoksi kasvanut. Ninan mielestä lukiossa muusikot ja tans-
silinjalaiset ovat liian erillään ja hän kaipaisi yhteisiä produktioita tanssijoi-
den ja muusikoiden kanssa. Nina kokee olevansa tunnollinen ja elämänmyön-
teinen. Kavereille ja harrastuksille jää Ninan mielestä liian vähän aikaa. Nina 
ei aio hankkia tanssista ammattia ja miettii eri vaihtoehtoja lukion jälkeiseen 
opiskeluun, ehkäpä hän hakeutuu opiskelemaanTaideteolliseen tai Teatteri-
korkeakouluun. Nina olisi kaivannut Sibelius-lukion opinto-ohjaukselta 
enemmän ammatinvalinnanohjausta ja ensimmäisenä opiskeluvuotena tar-
kempaa ohjausta opintojen suunnitteluun lukiossa. Ensimmäisenä opiskelu-
vuotena hän olisi voinut mielestään ottaa hiukan enemmän kursseja, koska 
kolmantena opiskeluvuotena hän suorittaa lukion kurssien lisäksi lukiodiplo-
mit kahdessa aineessa, kuvataiteesta ja tanssista. 
 
Tiia: Motivaatio, opiskelutaidot, autonomia 
 
Tiia on 18-vuotias abiturientti, joka hakeutui yleislinjalle, mutta on suoritta-
nut lukion tanssilinjan opetussuunnitelman mukaan. Tiia ei hakenut tanssilin-
jalle vaikka olikin ensijaisesti tanssin opiskelemisesta kiinnostunut. Siis mä-
hän pyrin yleislinjalle, kun en viittiny valmistaa mitään tanssiesitystä, mut 
nimenomaan kuitenkin tanssin takia pyrin tänne, mä olin harrastanu tanssia 
jonkun aikaa ja halusin kokeilla minkälaista täällä on, kun muissa paikoissa 
on sitä klassisempaa puolta ja ajattelin, että tää vois auttaa mua kehittymään 
siinä, mistä mä oon kiinnostunu, et ihan, ihan sen tanssin takia tulin tänne et 
se musiikkipuoli ei mua kiinnostanu. Sibelius-lukion opetussuunnitelma ei 
mahdollista enää tämänkaltaisen opiskelusuunnitelman toteuttamista. 
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Tiian peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli 9,4 ja sama keskiarvo 
on säilynyt koko lukion ajan. Tiia on pitänyt paljon lukio-opiskelusta, ope-
tuksen taso on ollut hänen mielestään korkea Sibelius-lukiossa. Tiia ei tunte-
nut juurikaan ketään lukiosta sinne tullessaan, mutta on tutustunut moniin 
uusiin ihmisiin. Tiia on toiminut lisäksi oppilaskunta-aktiivina. Tiia kertoo 
olleensa lukiossa hirvee lusmu eli hän on ottanut omia vapauksia olemalla 
ajoittain luvatta poissa koulusta ja jättänyt kursseja jaksoista pois, mikäli 
opiskelutahti on tuntunut raskaalta. Tämä on ollut Tiian tapa hoitaa omaa 
hyvinvointiaan. Lukiossa Tiia opiskelee sen takia, että opiskeltavat asiat 
kiinnostavat häntä. Hän ei opiskele ulkoisen pakon takia. Vanhemmat ovat 
antaneet Tiialla vapauden valita ja tehdä asioita hänen oman kiinnostuksensa 
mukaan. Hän kertoo kehittyneensä tanssijana paljon lukioaikanaan ja hän on 
tyytyväinen saamaansa opinto-ohjaukseen lukiossa Tulevaisuuden ja amma-
tinvalinnan suhteen Tiia kokee olevansa edelleen sekavassa tilassa ammatin-
valinnan suhteen. Hänellä ei ole kertomansa mukaan mitään tietoa siitä, mitä 
hän tekisi lukion jälkeen. Mahdollisesti hän voisi opiskella kieliä, vaate-
tusalakin kiinnostaa häntä, samoin opiskelu ja eläminen ulkomailla. 

Haastatteluhetkellä Tiia on suorittanut jo 98 lukiokurssia. Lukion pakolli-
set 75 kurssia eivät hänelle riittäneet. Tiia on voinut lukiossa hyvin eikä hä-
nelle missään vaiheessa ole tullut ajatusta opiskeluajan pidentämisestä luki-
ossa. Siis kyl mä oon tykänny…tää oli mulle hirveen vieras ympäristö ku mä 
tulin tänne, mä en tuntenu ketään…tai no… tuttuja ja tuttuja, pari semmosta 
vanhempaa, jotka oli täällä, mut…mut ne oli musiikin kans tekemissä, no 
mähän oon saanu hirveesti kavereita täältä ja ystävystyny ja opetuksen taso 
on ollu hirmusen hyvää suurimmaks osaks ainaki, mut et saanu niinku tosi 
hyvän pohjan, et ei tunnu niinku mahottomalta, et ei oo niinku mitään rajoja 
et olis menny tosi huonosti…et silleen…mä oon tykänny tosi paljo. 

 
Tuula: Autonomia, opiskelutaidot 
 
Tuulalle lukio ei ollut ainoa opiskeluvaihtoehto peruskoulun päättyessä, vaan 
Tuula mietti myös ammatillista koulutusta. Hänen keskiarvonsa on laskenut 
lukiossa jonkin verran. No mä harkitsin oikeestaan sekä lukioo että ammatti-
kouluu, mut päädyin sit kuitenki lukioon, lähinnä koska mä en tienny, mille 
linjalle olisi menny, aattelin, että lukiossa ois vähä enemmän aikaa miettii, 
mikä olis se lopullinen ammatti. Tuula oli yläasteella suuntautumassa hoito-
alalle. En mä oikein tiedä…et jotain niinku…jaa…jotain lähihoitajakoulutus-
ta taisin harkita ja toinen vaihtoehto ois ollu toi kosmetologi, mut sinne on 
kait aika vaikee päästä tai ainaki kuulin jotain semmosta, että sinne on paljon 
hakijoita ja muutenki emmä tienny siinä vaiheessa, oisko se niin kiinnosta-
vaa.  
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Hän päätyi lukioon, koska halusi miettimisaikaa ammatinvalinnalleen. 
Hänen isovanhempansa toivoivat Tuulan hakeutuvan opiskelemaan lukioon. 
Tuula on perheensä ainoa lapsi, vanhemmat antoivat Tuulan tehdä omat va-
lintansa koulutustaan koskien. Mul on niinku vanhemmat aina sanonu ja isi 
varsinki et mä voin mennä lukioon tai amikseen tai ihan mihin mä haluun, 
niille ei oo mitään välii, mut oikeestaan mun isovanhemmat on sellasii et ne 
on koko ajan, et totta kai lukioon.  

Tuula ei tee kertomansa mukaan läksyjä koskaan, tarvittavat portfoliot ja 
esseet kylläkin. Tuulan mielestä yleislukiolaisia ei arvosteta samalla tavalla 
Sibelius-lukiossa kuin tanssi- ja musiikkilinjalaisia. Hänellä ei ole taideainei-
ta omassa opiskeluohjelmassaan. Tuula itse ei ole kokenut erillisyyttä Sibeli-
us-lukiossa vaikka ei opiskelekaan erityistehtävän mukaisella taidelinjalla. 
Joskus jotkut ovat ihmetelleet, minkä takia Tuula on valinnut Sibelius-lukion 
opiskelupaikakseen. Tuula kertoo pitävänsä lukion sosiaalisesta ympäristöstä. 
No…no siis…jos nyt ympäristönä tän mieltää niin tää on ihan miellyttävä 
silleen et mä pidän siitä että täällä on aika hyvä yhteishenki tääl koulussa, 
tääl ei o semmosta, mitä mä oon monilta mun kavereilta kuullu et lukiossa 
saattaa olla hirveen huono ilmapiiri et niinku kyräillään toisii ja ollaan ja-
kauduttu jokskuks ihme porukoiks ja muutenki et siel on ihan erilainen mei-
ninki joissain kouluissa, tääl on jotenkin kauheen mukavii ihmisii.  

Tuula kuvailee itseään laiskaksi. Ammatillinen suuntautuminen ei ole sel-
kiytynyt lukiossa. Tuula suunnittelee välivuoden viettämistä ja lepäilyä. Tuu-
la harkitsee oikeustieteellistä hakeutumista. Hevostenhoitajan, tallimestarin 
tai pieneläinhoitajan ammatit kiinnostavat häntä. Myöskään kosmetologin tai 
maskeeraajan koulutusalat eivät ole poissuljettuja vaihtoehtoja. 

 
Ulla: Motivaatio, autonomia  
 
Lukio peruskoulun jälkeisenä opiskelupaikkana ei ollut Ullalle ensisijainen 
vaihtoehto. No ihan alun perin mä aioin hakea käsityötä opiskelemaan, mutta 
mulla on niin paljo kaikkii allergioita, niin koululääkäri sano, et ei tuu kysy-
mykseenkään …niin mä sitten ajattelin, että okei sitte…lukioon…ja sitte ku 
alotti lukion, niin päätavotteena on koko ajan ollu se, että sitten ku saa sen 
valkolakin ja nyt sitten iskee paniikki, et mitäs nyt sitte…  

Ullalla on diagnosoitu lukihäiriö. Erityisesti kolmas opiskeluvuosi ollut 
suuritöinen Ullan mielestä. Ulla on tullut tanssilinjalle 7,5:n keskiarvolla ja 
on haastatteluhetkellä abiturientti. Kaikki arvosanat ovat alentuneet lukiossa: 
Kaikki lukuaineet on tippunu, ku mulla on lukihäiriö, niin se vaikuttaa, ku 
yhteen kurssiin on niin paljon sitä materiaalia, niin ei osaa silleen lukee. Ulla 
saa opiskelluksi kuitenkin kolmessa vuodessa 75 kurssia. 
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Keskustelemme Ullan kanssa siitä, minkälaiseksi hän on kokenut lukio-
opiskelunsa. No aika rankkaa on …ja kun mä luulin, että kolmas vuosi ois 
vähä helpompi, mut paljon vaikeempi tää on, kun on niin paljon kaikkee 
tehtävää ja…kaikkii…kaikissa aineissa on tullu kaikki isot työt, mitkä on 
pitäny tehä ja kaikkee tollasta. Vaikka opiskelu on vaatinut kovaa työtä, Ulla 
on kuitenkin päättänyt suorittaa lukion kolmessa vuodessa. No ei oo käyny 
että luovuttaisin, alussa oli vähä et jos niinku neljässä vuodessa, mut ei niin-
ku…vaikka täällä vois olla vaikka viis vuotta, nii ite on et ei…minä hoidan 
sen kolmessa vuodessa…Lukiosta Ullalla on silti hyvät muistot, sillä hän on 
oppinut paljon uutta ja tutustunut uusiin ihmisiin. Ulla on kokenut, että mu-
siikkilinja lukiossa on arvostetumpi kuin tanssilinja. Ulla aikoo hakea opiske-
lemaan yritysjohtamista ammattikorkeakouluun. Ullan haaveena on oman 
kahvilan perustaminen. Ulla kertoo, että hänen vanhempansa eivät tue hänen 
jatko-opiskelusuunnitelmiaan. Mikäli Ulla ei pääse ammattikorkeakouluun, 
hän aikoo hakeutua hierojakoulutukseen. Ulla on huomannut pientä kilpailua 
lukiossa opiskelijoiden välillä, mutta Ulla on pyrkinyt kulkemaan omaa opis-
kelupolkuaan vertaamatta itseään toisiin. Ulla kaipaa luokkamuotoista lukio-
ta. Ullan mukaan opiskelijaryhmien ryhmähenki kärsii, kun jokainen opiske-
lija suorittaa oman lukujärjestyksensä mukaista opinto-ohjelmaa. Hänen 
oman ryhmänsä ryhmähenki Sibelius-lukiossa on ollut ensimmäisenä luku-
vuotena parempi kuin toisena ja kolmantena opiskeluvuotena. 

 
Hyvinvointi ja opiskelun eteneminen 

Lukion kolmessa vuodessa suorittavat näyttävät tämän tutkimusaineiston 
mukaan suhtautuvan lukio-opiskeluunsa realistisesti vain yhtenä vaiheena 
elämässään. Jokaisella heistä on ollut oma selviytysstrategiansa pitää huolta 
omasta hyvinvoinnistaan ja edetä lukio-opinnoissan. Osa heistä ei pyri suorit-
tamaan ylimääräisiä kursseja vaan he suorittavat lukion suorittamiseen vaa-
dittavat 75 kurssia. Tutkimusaineistossa on mukana kaksi yleislukion opiske-
lijaa. He molemmat suorittavat lukion kolmessa vuodessa. Heidän kohdallaan 
erityinen koulutustehtävä ei aiheuta lisätyötä vaan he voivat keskittyä lukion 
perusaineiden kurssien suorittamiseen, tosin toinen yleislukiolinjalaisista on 
suorittanut myös erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja. Heillä ei 
myöskään ole erityislukiolaisten tavoin vähennysoikeutta perusaineiden kurs-
sien suorittamisesta eivätkä he suorita vähintään 12 taideainekurssia osana 
lukio-opintojaan. Molemmat haastatelluista kokevat lukion ilmapiirin hyvin-
vointiaan edistäväksi tekijäksi. Ryhdyn seuraavaksi tarkastelemaan kunkin 
ennakoidusti lukio-opinnoissan edenneen hyvinvointia ja opiskelua Sibelius-
lukiossa. 
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Lukion alettua Anna huomasi, että Sibelius-lukion tarjoama musiikin ope-
tus ei riittänytkään hänelle. Hän oletti, että soitinopetusta olisi lukiossa 
enemmän tarjolla. Hän kertoo ymmärtäneensä, että jostain muualta pitäisi 
hakea lisää soitinopetusta ja heti ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä hän 
menikin Sibelius-Akatemiaan pediopetukseen eli harjoitusoppilaaksi. Annan 
keskiarvo on noin 8,5 ja se on pysynyt suurin piirtein samana kuin yläasteel-
la. Kursseja on haastatteluhetkellä 83. Anna arvelee käyttävänsä läksyjen 
tekemiseen enemmän aikaa kuin keskivertainen tai tavallinen oppilas. Perus-
koulussa hän tottui tekemään läksyjä ja sama käytäntö on jatkunut lukiossa. 
Suurta eroa peruskoulu- ja lukio-opiskelun välillä Anna ei ole huomannut. 
Koska mä oon hirveen tarkka joistakin asioista, niin mulla menee hirveesti 
aikaa kotitehtävien tekemiseen, mut en ole huomannut suurta eroa lukion ja 
yläasteen välillä, molemmissa olen aina tehnyt kotitehtäviä ja kaikkia töitä, 
mutta ei se ero mielestäni niin ratkaiseva ole loppujen lopuksi…suunnilleen 
saman verran.  

Soittaminen tukee Annan mielestä järjestelmällisyyttä. Suurin osa lukio-
ajasta kyllä meni soittamiseen, mutta kyllä aina tulee valita mitä teen ensim-
mäiseksi ja mitä teen sen jälkeen, kyllä soittaminen tukee järjestelmällisyyttä, 
mutta kyllä se toisaalta vie hirveesti aikaa, täytyy kyllä karsia jotakin ja jota-
kin tulee karsittua joka tapauksessa…Annan opiskelupäivät ovat olleet pitkiä. 
Hyvänä puolena on ollut se, että päivät kuluvat nopeasti. Hän tulee illalla 
kotiin kello 22:n aikoihin, koska hän on harjoitellut Akatemialla tai Konser-
vatoriossa. Mut aika pitkät päivät ja kyllähän nuorena jaksaa ja kun siihen 
mukaan pääsee, niin sitä ei edes huomaa, kun loma lähestyy, niin kyllä se 
tuntuu, että on levon paikka… 

Anna on kaikin puolin tyytyväinen opiskeluunsa Sibelius-lukiossa sekä 
lukion sosiaaliseen ympäristöön. Hänellä on hyviä ystäviä, joita hän on saa-
nut koulusta eli hän on kiinnittynyt lukion sosiaaliseen ympäristöön ja ystävät 
ovat tukeneet hänen hyvinvointiaan. Samoin ryhmänohjaus on toiminut hy-
vin. Parantamista Sibelius-lukion toiminnassa ei juuri ole, mitä nyt harjoitte-
luhuoneita soittamista varten voisi olla enemmän. Mä olen aina päässyt alus-
ta asti hyvään porukkaan, me aina keskustellaan kaikista asioista hirveesti ja 
kokoonnutaan aina …aika usein katsomaan elokuvia tai siloin, kun joku jär-
jestää koti-iltoja, se on ollut hirveän hyvä, se on ollut se porukka, joka meillä 
on luokassa…ööö…luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja on ollut erittäin hyvä ja 
minulla on aina ollut hirveästi kysymistä, koska mä aina joskus kuuntelen 
vähän huonosti tai joku asia pääsee unohtumaan tai ollut hirveesti muuta, 
niin kyllä hän aina pystyy neuvomaan ja kaikkee…opettajat on erittäin, erit-
täin avuliaita ja ystävällisiä ja hyviä, ei valittamista siinä mielessä… paran-
nettavaa…mitä täältä vois parantaa…emmä tiedä…harjoitushuoneiden mää-
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rää…niitä voisi olla enemmän, niitä ei aina saa. Mutta jos on itse aktiivinen, 
niin asiat kyllä hoituu ja järjestyy, ei ole poikkeuksia siinä. 

Opinto-ohjaukseen Anna on tyytyväinen. Hän kertoo saaneensa joskus 
epätarkkoja ohjeita esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin liittyen opinto-
ohjauksessa ja ryhmänohjauksessa, mutta niistäkään Anna ei syytä opinto-
ohjaajaa eikä ryhmänohjaajaa. Kaikessa on kyse siitä, miten hyvin itse kuun-
telee ja ottaa asioista selvää. Olen kuullut monia, että on jäänyt joitain kurs-
seja suorittamatta tai ei ole päässyt kirjoittamaan joitakin aineita, mutta 
sekin on mun mielestäni aika paljon kiinni omasta itsestään, että miten huo-
lehtii omista asioistaan …siitähän on lukiossa ylipäätään lukiossa kysymys, 
että oppii huolehtimaan itsestään ja ottamaan vastuuta teoistaan ja hoitaa 
asiat, nimenomaan se että ne on hoidettava, ne eivät hoidu itsestään ja ne 
pitää hoitaa ja jos on hoitanut kaikki hyvin niin ei pitäisi tulla mitään vaike-
uksia tai se systeemi on niin selvä mun mielestäni, että jos siihen jaksaa pe-
rehtyä ja kuunnella ja lukea kaikkia papereita, niin ne välittyvät siitä, mutta 
jos ei…jos on vähänkin epätarkka tai…kyllä se helposti karkaa käsistä…  

Ylioppilaskirjoitukset suoritettuaan Anna toivoo pääsevänsä jatkamaan 
opiskelujaan Sibelius-Akatemiaan. Mikäli hän ei pääse sinne ensimmäisellä 
yrittämisellä ja jos muutakaan opiskelupaikkaa ei löytyisi, Anna kertoo ha-
keutuvansa töihin. Mielellään hän ei haluaisi viettää välivuotta. Jossain vai-
heessa Anna haluaisi lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille. Mutta ei ihan 
nyt. Anna on valmis tekemään jatkossakin töitä päästäkseen tavoitteisiinsa. 
Lukio on antanut hyvän yleissivistyksen, itsenäistänyt ja aikuistanut. Tulevai-
suudesta ei aina tiedä, mitä se tuo tullessaan, mutta sitä ei voi tietää, mutta 
kyllä mä pyrin siihen, että aina pitää toivoo parasta kuitenkin ja tiedän tällä 
vähäisellä kokemuksella, että työllä on merkitys ja kovalla työllä…kovalla 
työllä pääsee saavuttamaan melkein mitä tahansa, mutta…kyllä kova työ 
palkitsee aikanaan.  

Hanna on etenijä, jolla asiat näyttävät sujuneen haastattelun mukaan hy-
vin. Hanna ei ole kohdannut sellaisia pettymyksiä lukio-opiskelussaan, jotka 
olisivat hidastaneet hänen opintojensa etenemistä. Hän on päässyt yleensä 
sinne, minne on halunnut kertomansa mukaan. Hän on osannut ottaa opiske-
lun sopivan rennosti siten, että ei ole asettanut itselleen kohtuuttomia, täydel-
lisyyttä tavoittelevia suorituspaineita. Hanna on omaksunut säännöllisen 
tavan käydä koulussa. Hän on löytänyt paikkansa koulun kuorosta, joka tar-
joaa musiikin ohella hyviä ystävyyssuhteita ja lisää yhteisöllisyyden tunnetta. 
Hanna ei kertomansa mukaan vertaile itseään toisiin vaan kulkee omaa pol-
kuaan eteenpäin. Hänellä on suunnitelmia lukion jälkeiselle ajalle ja tuleville 
opintopoluille. Hanna ei toimi ulkoisen pakotteen vuoksi vaan siksi, että hän 
on tekemistään asioista kiinnostunut.  
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Hannalle kuoro on ollut kaikista tärkein asia lukiossa ja se on lisännyt hä-
nen hyvinvointiaan lukiossa. Kuoroon pyritään erikseen lukion pääsemisen 
jälkeen. Kaikki eivät läpäise kuoron pääsykoetta. Niin…oikeestaan noi kaikki 
kuoroonpääsyt ja muut on ollu mulle aika helppoo aina … et mulla ei oikees-
taan oo mitään muuta syytä olla muuta ku positiivinen. Kuorotoiminnan 
mukanaantuoman hyvinvoinnin lisäksi Hanna kertoo aikuistuneensa lukiossa 
ja hänen yleissivistyksensä on lisääntynyt. Ku mulla on ollu toi kuoro niin se 
on vieny hirveesti aikaa, se on oikeesti ollu se juttu koulussa… Jonkunlaista 
muutosta on tullu myös, joo, ainaki jonkunlaista aikuistumista … oikeestaan 
sellasta … jotenkin enemmän luottamusta itseensä… kuinka ollakaan kuoron 
takia. Hannalla on muutenkin pelkkää hyvää sanottavaa lukiostaan. Mä en 
oikein oo oikein sisäistäny sitä vielä, kolmannen vuoden puolivälissä, että tää 
on koulu, mä oon vaan jotenkin ajatellu tätä paikkana, jossa on kaikki kaverit 
ja kaikki kivat toiminnot ja sit se meni vaan ohi rallattaen. Hannan mielestä 
kaikkia opiskelijoita kohdellaan Sibelius-lukiossa tasavertaisesti, kaikkialla 
vallitsee hyvä henki, opiskelijoiden kesken ja opettajillakin näyttää menevän 
hyvin keskenään. Kilpailua ei ole: Sibiksen puolesta kaikkea pahaa vastaan! 
Se on se musiikki. 

Opinto-ohjaukseen Hanna kaipaisi enemmän resurssia, mutta on muutoin 
tyytyväinen saamaansa opinto-ohjaukseen: No yleisesti näillä resursseilla, 
mitä täällä on ollu, niin se on ollu niin hyvää, ku se vaan voi olla…yleisesti 
katsoen mun mielestä jokaisessa lukiossa pitäis olla kaks opoa...ku yleensä 
täällä on niin hirveet jonot. Hannan tulevaisuuden ammattina häämöttää 
jokin musiikkiin ja lapsiin liittyvä työ. Hannalle sopisi hyvin välivuoden 
viettäminen, silloin hän voisi lähteä ulkomaille. 

Kaj on etenijä, jonka vastauksissa korostuu koulumyönteisyys. Kaj kertoo 
opiskelleensa liian vähän yläasteella eikä opetellut tekemään koulutehtäviä. 
Se hiukan harmittaa häntä, sillä vankka perusta yläasteelta olisi helpottanut 
opiskelua lukiossa hänen kokemuksensa mukaan. Varsinaisia opiskeluun 
liittyviä ongelmia Kajlla ei ole ollut lukiossa. Kaj ei ole ollut stressaantunut 
lukion aikana, sillä hän on edennyt omien voimavarojensa mukaisesti ver-
taamatta itseään ja suorituksiaan toisten suorituksiin. Kaj on saanut kasvaa 
rauhassa, hän on tyytyväinen kotikasvatukseensa ja sieltä saatuun perustaan 
elämälleen. Hän on edennyt ainevalinta-kortissa esitetyn opintosuunnitelman 
mukaisesti eikä ole kokenut tarvetta opiskeluajan pidentämiselle.  

Kaj on kokenut ajoittain Sibelius-lukiossa ajanpuutetta. Sitä ovat aiheut-
taneet koulun ulkopuoliset soittotunnit kahtena iltana viikossa. Peruskoulussa 
Kaj ei kertomansa mukaan tehnyt läksyjä eikä lukenut kokeisiin, mutta kuun-
teli oppitunneilla. Lukiossa sama periaate toimii myös, mutta kokeista hän ei 
saa enää yhtä hyviä arvosanoja. Yläaste oli semmosta rentoo et vaikkei siel 
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tehny tunneilla mitään nii sä osasit ne asiat, jos sä kuuntelit vaan. Kajn koh-
dalla itsenäistyminen on vienyt aikaa opiskelulta: Ysi meni kyllä ilman et teki 
mitään… tuli ysejä ja kymppejä, mut sitte sen huomas ku tuli lukion ykkö-
nen…jos ois tehny ysillä vähä enemmän töitä…ois ollu paljo enemmän apuu 
…periaatteessa se perusta, joka ysilläkin annetaan niin on helpompi lähtee 
lukioon, kyl se on aika tärkee…kyl mä… sanotaan et opiskelutyyli on muuttu-
nu huomattavasti et enemmän tarttee saada itsestään niskasta ku ei asu koto-
na, se on just se ku ei oo vanhemmat patistamassa, paljo enemmän tarttee 
itsenäistyä. Kaj on huomannut, että lukiossa menestymiseen vaikuttaa se, 
miten yläasteella on oppinut tekemään töitä eli jos on omaksunut läksyjen 
tekemisen ja kokeisiin lukemisen, myös lukio-opiskelut sujuvat paremmin. 
Tämä vähentää tarvetta opiskeluajan pidentämiseen lukiossa. Silti Kaj on 
kriittinen itseään kohtaan. Semmonen itsekritiikki…kriittisyys et mä oon aika 
ankara itelleni. 

Ylioppilaskirjoitukset on mahdollista hajauttaa kolmeen peräkkäiseen ker-
taan, joiden aikana on suoritettava vähintään neljä pakollista kirjoitettavaa 
ainetta. Kaj on käynyt syksyllä kirjoittamassa englannin ja huomasi ettei 
osannut jakaa kokeessa aikaansa oikein. Mä aloin kirjottaa ainetta vasta ku 
oli puoltuntii aikaa jälellä. Ylioppilaskirjoitusten jakaminen kolmelle luku-
kaudelle vähentää osalta kokeisiin osallistuvista kokeeseen liittyvää stressiä. 
Kaj kertoo osallistuneensa englannin kirjoituksiin testityyppisesti: Mä lähin 
just silleen vähä testityypillä…en ollu valmistautunu siihen enkä lukenu sii-
hen, katoin, mitä mä saan ihan tommosilla perustiedoilla. Ehkäpä tässä asen-
noitumisessa voi olla mukana vähän erinomaisuuden eetostakin. Opiskelijan 
pitäisi yltää huippusuoritukseen ilman mainittavampaa opiskeluun panosta-
mista, perustiedoilla.  

Opiskeluajan pidentäminen ei ole ollut missään vaiheessa vaihtoehto 
Kajlle. Hänen mielestään lukion voi suorittaa kolmessa vuodessa, mikäli on 
omaksunut säännölliset opiskelutaidot. Kaj on edennyt opinnoissaan kurssi-
suoritusohjelman mukaisesti ja vielä kiristänyt opiskelutahtiaan toisena opis-
keluvuotena. Kolmessa vuodessa kursseja kertyy noin kahdeksankymmentä. 
Kaj on käynyt säännöllisesti koulussa, pyrkinyt tekemään tehtävät ja osallis-
tunut kokeisiin. Kaj ei vertaile itseään toisiin vaan suorittaa kursseja omaan 
tahtiin. Lisäksi hän on pitänyt yllä koulun ulkopuolista musiikin opiskelua.  

Lukion opetuksesta, opinto-ohjauksesta ja sosiaalisesta ympäristöstä Kaj 
on pitänyt. Luonnollisesti jotain kritisoitavaa aina on, mutta se on nyt sem-
monen asia, joka ei oo nyt niin tärkeä. Periaatteessa Kaj on hyvin koulu-
myönteinen. Vanhemmat eivät ole missään vaiheessa asettaneet suorituspai-
neita Kajlle. Hän on saanut tehdä omat valintansa. Kajn ei ole tarvinnut olla 
varhain parempi kuin muut. Systemaattisemman musiikin harrastuksen Kaj 
aloitti ala-asteen viidennellä. Musiikinopiskelu ei ole ollut tutkintotavoitteis-
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ta. Kotikasvatuksesta Kaj muistaa vanhempien korostaneen rehellisyyttä. 
Pitää olla rehellinen… kertoo ainaki kaikki suoraan… sattuu tai ei satu, niin 
tai näin… kumminki valehtelua kuulee, se on turhimpia asioita. Tämä periaa-
te on edesauttanut itsenäisessä asumisessa ja elämässä uudessa kotikaupun-
gissa. 

Kajlla on haaveita lukion jälkeisestä ajasta. Yliopisto ei tässä vaiheessa 
kiinnosta, yksityisyrittäjyys kylläkin. Toiveammatti on aina ollu omistaa 
hotelli, se nyt on vaan tämmönen, heheh, semmonen haave, ei mitään todelli-
suutta, ensinnäkin pitäs olla paljon rahaa ostaa hotelli…mut siis en mä 
tiiä...ruoka on aina ollu tosi kiinnostava aihe ja musiikki.  

Liisa on opinnoissaan ennakoidusti etenevästä opiskelija, joka on sisäistä-
nyt lukio-opiskelun vapaamuotoisuuteen liittyvän vastuun ja autonomisen, 
itseohjautuvan opiskelutavan. Erityislukiossa on Liisan mielestä pakko hy-
väksyä se, että ympärillä on paljon lahjakkaita opiskelijoita. Tämä on erityi-
nen haaste niille opiskelijoille, jotka tulevat pienestä koulusta, jossa opiskeli-
ja on voinut olla koulunsa paras. Jokaisen opiskelijan on Liisan mukaan sel-
vitettävä itselleen, mitä lukiolta haluaa ja toimittava sen mukaisesti. Yhteisöl-
linen toiminta lisää Liisan mielestä opiskelijoiden hyvinvointia.  

Hän on lukioaikaansa ja hyvinvointiinsa tyytyväinen. Erityisesti musiikin 
opetus on tuottanut Liisalle suurta mielihyvää. Lukion pakolliset 75 kurssia 
täyttyivät jo toisen opiskeluvuoden keväällä. No odotukset on kyl ylittyny aika 
paljo tai silleen…mä ehkä odotin vähä enemmän sellasta koulumaista suh-
tautumista tohon musiikin opiskeluun mut sit et se on ollu niin vapaaeh-
tosuuteen perustuvaa et on ite täysin saanu pättää, mitä tekee sen kanssa, 
niin se on ollu tosi kiva juttu, mut sit yleisesti ottaen vois sanoo, et kaikki 
kolme vuotta on ollu tosi paljon erilaisia, no kun mulla oli yks tuttu, joka oli 
ollu täällä aikasemmin, niin se sano, et sä varmaan huomaat sen sitten it-
te…siis eka vuonnahan mulla oli 41 kurssia ja oltiin Konalassa ja sit mul oli 
kaikkii selkkauksii, et mä en saanu kaikkii hyvityksiä niin mä olin silleen 
täystyöllistetty koko vuoden ja sit mä olin Konservatoriolla …et se eka vuos 
tuntu et mahtavaa, hirveesti mahdollisuuksia et nyt mä teen niinku kaiken ja 
toka vuonna, ekan ja tokan välillä ku kurssien vaativuus nousee, niin toka 
vuos oli koulukeskeisempi, niin sit ei vaan jaksanu ja sit toka vuoden jouluna 
tuli semmonen tunne, et nyt vaan kaikki ylimääränen pois et sit mitä mulla oli 
Helsingin konservatoriolla niin niitä juttuja tein ja kävin täällä laulutunneilla 
ja soitin kamarimusiikkia ja jotain sellasta, mut silleen kaikki ylimääränen 
niinku pois ja nyt sitte abivuotena mulla ei oikeestaan oo…ainoastaan lukio-
diplomi, minkä mä teen vapaa-ajalla ja sit on noita bändikuvioita mut ne on 
täysin vapaa-ajalla, mut oikeestaan mitään kouluun liittyvää musiikkia mulla 
ei oo …et jotenki se tapahtuu kaikissa lukioissa, et ekana vuotena jaksaa, 
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tokana vuotena paljo vähemmän ja kolmantena vuotena ei mitään muuta ku 
kouluu, ku sitä on niin paljon. 

Liisa on koko ajan halunnut edetä musiikkiopinnoissaan samalla, kun on 
suorittanut lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Koulua hän on 
käynyt säännöllisesti kahdeksasta neljään. Jonkin verran Liisaa harmittaa, 
että ei ole ehtinyt olla kaikissa haluamissaan musiikkitoiminnoissa mukana, 
koska perusaineita on ollut niin paljon. Liisa on opiskellut kahta A-kieltä ja 
pitkän matematiikan. Yläasteelta hän on saanut hyvän pohjan lukio-opiske-
luunsa. Liisa olisi halunnut tenttiä joitakin A-kielen kursseja, mutta hän on 
törmännyt ajoittain koulun sääntöihin ja tenttiminen ei ole ollut mahdollista. 
Liisa olisi toivonut enemmän eriyttämistä kursseihin ja sitä, että opettajat 
voisivat ottaa paremmin huomioon ne, jotka ovat tehneet läksynsä kunnolla 
jo yläasteella. Tällä Liisa tarkoittaa, että opinnoissaan menestyvät saisivat 
helpommin itsenäisen suorituksen mahdollisuuksia kursseilla. Mun mielestä 
et jos jotenkin haluais kehittää tätä systeemiä, niin kannattais panostaa sii-
hen, et kurssien aikana eriytettäs opetusta. Lukio-opiskelun pitäs olla va-
paampaa ja enemmän niinku omiin tarpeisiin perustuvaa, niin se on vähän 
hassuu jos menee viis tuntii viikossa siihen, et kuuntelee itsestäänselvyyksiä. 
Ja mä ymmärrän sen että opettajat varsinki ensimmäisten kurssien aikana 
ykkösvuotena haluavat, että kaikki pääsis niinku sille samalle tasolle, mut 
musta on ihan naurettavaa sellanen systeemi, et just ne, jotka on niinku tehny 
enemmän peruskoulun aikana, joutuu tekemään samat ku muutkin. Mä oon 
tehny fysiikan ja kemian lukiojuttuja jo peruskoulussa, niin mä tentin yhden 
kurssin ja sain palauttaa 200 tehtävää tehtynä ja ne, jotka oli käyny sen kurs-
sin, niin ne oli tehny 20 tehtävää sen kurssin aikana et sit se, et joku lahjakas, 
niin sitä rangaistaan, et se ei käy kurssilla…et se ois kiva, jos semmosesta 
päästäis eroon. 

Yhteisöllisyys ja into musiikkiin on Liisan mielestä asia, joka edistää op-
pimista ja koulussa viihtymistä. Erityiset kiitokset Liisa antaa musiikin opet-
tajille: No siis noista musiikin aineista täytyy sanoo kiitos noille opettajille, et 
jos vaikka illalla kuuden jälkeen tarttee apua, niin kyl sitä aina saa. Et se on 
niinku tosi kiva juttu. Tää on myös tämmönen paikka, jossa yläasteikäsiä 
muusikoita kasvatetaan ihmisiks.  

Ammatilliset haaveet voivat muuttua tai ainakin tulla realistisiksi erityis-
lukiossa, kun opiskelija huomaa ympärillään toinen toistaan lahjakkaampia 
opiskelijoita. Liisa oli haaveillut Sibelius-lukioon tulleessaan pianon soiton 
opettajan työstä, mutta suunnitelmat ovat muuttuneet. No siis mulla ei ollu 
mitään semmosta tiettyy ammattia mielessä, mut tietysti mä aattelin, et oispas 
kiva olla vaikka pianonsoiton opettaja, mutta ensimmäisen vuoden aikana 
täällä, kun tulee semmosesta koulusta, missä voi olla niinku 5–10 soittajaa 
kouluuun, jossa on 500 soittajaa, niin se on semmonen…että siinä niinku 
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huomaa, et on muitaki yhtä hyviä ja parempia niinku…kyllähän se ottaa itse 
kunkin itsetunnolle, että oho…niinku semmoset turhat haavekuvat haihtuu, 
jos tänne tulee. Ja mä en tiiä, mun mielestä se on ihan hyvä asia, mut sit taas 
se on vähän ongelmallista, jos ei käy esimerkiks Sibelius-lukiota ja ei oo tullu 
niin sanotusti lyntätyksi tai ei oo tiedostanu niitä realiteetteja, niin semmosia 
ihmisiä hakeutuu Sibelius-Akatemiaan ja ne pääsee sisään. Liisa on mietti-
nyt, että kaikkien Sibelius-Akatemiaan haluavien ei välttämättä tarvitse käydä 
Sibelius-lukiota. Sibelius-lukiota käymättömille ei synny vastaavanlaisia 
paineita tai epäilyjä omien kykyjen riittävyydestä. Nyt sibeliuslukiolainen voi 
luopua hakuajatuksestaan jo ennen kuin hakuaika on alkanutkaan. Siis me 
joskus karrikoitiin, et kun joskus ekan vuoden syksyllä mun luokalla oli 32 
oppilasta, niin siinä vaiheessa kolmestakymmenestä oli tulossa muusikko ja 
kahesta lääkäri ja tällä hetkellä niistä kahesta on tulossa muusikko ja niistä 
28:sta, jotka on luopunu siitä ajatuksesta, niin niistä on tulossa…no… luok-
kaa Siwankassasta huippujuristiks, mutta ihan varmasti viistoista niistä tulee 
olemaan katkeria siitä, et luopu siitä jutusta…et mä en oo sitä mieltä et tääl 
ei ois kilpailuu, keskinäistä kilpailuu täällä ei oo…totta kai paikassa, jossa 
on paljo hyviä, niin tulee semmonen pieni arvoasteikko, sille ei voi mitään, 
mut toisaalta jos on valmis tekemään töitä, et vois olla edelleen parempi, niin 
… ku aina ei riitä se, et tästä tulee hyvä mieli. 

Tiedustelen Liisalta, minkälaisia näkemyksiä hänellä on Sibelius-lukiossa 
opiskelevista, opintojen etenemisestä tai etenemättömyydestä. Ketkä suorit-
tavat lukion kolmessa vuodessa ja ketkä haluavat pidentää opiskeluaikaansa 
lukiossa? Tääl on vähä kahenlaisia, jotka ei jaksa suorittaa kursseja loppuun 
ja se on vähän mielenkiintonen ilmiö, koska osa on niitä, joita on varmasti 
kaikissa kouluissa, et ei vaan pysty ottamaan itseään niskasta kiinni ja sais 
kurssit vietyy loppuun ja istus tunneilla ja tekis tehtävät ja kävis kokeissa ja 
suoriutuis siitä hyvin, et niitä on. Toinen ryhmä on ne, joilta jää kurssit kes-
ken ja niistä iso osa on koulun luottamusoppilaat, jotka on monessa mukana, 
et ei vaan yksinkertasesti ehdi ja se on tosi sääli silleen…Liisa nostaa esille 
kasautumisilmiön eli samoille opiskelijoille kertyy paljon erilaisia tehtäviä, 
joiden hoitamisen takia varsinainen opiskelu saattaa kärsiä. Tästä samasta 
ilmiöstä ovat puhuneet tässä haastatteluosiossa Kasimir ja Saara. Opettajat 
eivät aina ymmärrä tai kuuntele selityksiä siitä, minkä takia opiskelija on 
poissa.  

Liisa on monipuolinen musiikin alallakin. Soittaminen ei ole ollut pelkkää 
klassista vaan Liisa on osallistunut bänditoimintaan, jossa on Liisan lisäksi 
vain pari tyttöä mukana. Ehkä et tyttöjen perusluonne on rauhallisempi ja ne 
ei välttämättä tule niin paljo esiin ku pojat, nii se ehkä suhteessa näkyy sitten 
itse asiassa tuolla kellarin bänditouhuissa, siellä ei oo ketään tyttösoittajia, 
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meitä on…jos ei lasketa kurssibändejä, nii tais olla kaks tyttöö ja molemmat 
soitti saksofonia ja rumpalitytöt on tosi harvassa enkä mä tiedä, mistä se 
johtuu… ehkä siitä, että on niin paljon parempia poikarumpaleita et ei sit ees 
viiti yrittää tai jotain semmosta, ehkä se on vähä enemmän sellasta et tyttöjen 
odotetaan olevan jollain lailla fiksumpia ja niinku pojille annetaan ehkä 
vähän enemmän anteeks täällä koulussaki. 

Liisa on tottunut tekemään töitä opiskelujensa eteen. Liisan suoriutumisen 
taustalla on kyky kuunnella itseään. Hän ei tee itselleen liian raskasta kurs-
siohjelmaa. Mikäli aikataulu näyttää liian kiireiseltä, hän tekee asialle jotain. 
Ehkä mä oon vähä semmonen että…se että mä oon vaan sitä mieltä, että 
ihmisen ei nyt tartte pystyy parempaan ku mitä ite osaa vaikka se nyt on kau-
hee klisee, mut niin se vaan on ja sit jos on joitain juttuja, mitä ei ehdi hoitaa, 
niin sillon se on kyllä itestä kiinni ja delegoi ne sitten jollekin toiselle hoidet-
tavaks et jos pystyy niinku käyttämään aikaa järkevästi ja pystyy nukkuu, niin 
se auttaa tuossa jaksamisessa aika paljon.  

Liisa antaa tunnustusta myös kotoa tulevalle tuelle. Se on yksi tekijä hy-
vinvoinnin tukemisessa, samoin realistinen itsetunto. On tietysti siis se, et 
kotoo tulee tuki ja se että jos mä oon lähössä vaikka kirjotuksiin, niin joku 
laittaa mulle eväät, niin se niinku on jo tosi paljon, mitä tosi monella ei oo, 
koska asuu yksin, koska ne on ulkopaikkakunnilta tullu, et sellanen niinku 
tuki jostain muualta ku sieltä koulun puolelta. Itsetunto muodostuu Liisan 
mielestä siitä, että asettaa joissain asioissa itselleen tavoitteet ja kun pääsee 
jossain vaiheessa niihin tavoitteisiin niin tulee tunne et okei, mä oon ihan 
hyvä tyyppi ja kyllä tästä ehkä selviää ja täytyy tehä seuraava juttu paremmin 
ja sit se että…se on ehkä tullu sieltä Konservatorion puolelta…vähä semmo-
nen hassu taso, jossa varmaan jollain psykologilla olis jotain sanotta-
vaa…mut et siellä on joillain opettajilla tapana tehdä silleen niinku et oppi-
lasta kehutaan ihan sikana et vitsi sä oot hyvä tyyppi ja kaks päivää sen jäl-
keen lyödään lyttyyn, niin siinä ei pääse kusi nousemaan päähän. 

Nina on ottanut lukio-opiskelun rauhallisesti. Lukio-opiskelu on sujunut 
kolmessa vuodessa, sillä Nina on kertomansa mukaan ymmärtänyt, että luki-
osta saa tarpeekseen kolmessa vuodessa. Realistinen suhde omaan taitotasoon 
tanssissa ja säännöllinen opiskelurytmi, jotka ovat edesauttaneet Ninan lukio-
opiskelua. Nina ei ole pelkästään tyytyväinen Sibelius-lukioon. Hän toivoisi 
enemmän yhteistyötä musiikin- ja tanssinopetuksen välillä. Kiinnittyminen 
lukion sosiaaliseen ympäristöön on myös lisännyt Ninan hyvinvointia ja 
opiskelun etenemistä. Ninallakin on ollut ajoittaista stressiä, koska hän on 
suorittanut lukion ulkopuolella iltaisin tanssikursseja sekä harjoitellut ahke-
rasti tanssia. Nina kertoo suhtautuvansa asioihin myönteisesti. Suurimpana 
tekijänä myönteiseen asennoitumiseensa asioihin Nina pitää luonnettaan, jota 
hän kuvaa tunnolliseksi, avoimeksi ja elämänmyönteiseksi. Varmaan semmo-
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nen tunnollisuus ois varmaan yks semmonen …semmonen muutenki aika 
avoin ja elämänmyönteinen, ei mitään kauheita negaatioita mitään kohtaan 
silleen tai silleen…et ihan positiivinen, ehkä väliin vois ottaa vähän rennom-
minkin asiat että ei tartteis aina niin paljon miettiä, että ihan sosiaalinen. 

Nina ei ole ajattelut pidentää lukio-opiskeluaikaansa. Kolmessa vuodessa 
lukiosta saa ihan tarpeekseen, Nina kertoo. Viimesenä vuotena on tullu sem-
monen pieni kyllästyminen näihin opiskeluihin tai tietynlainen semmonen ku 
on koko päivän ohjelmaa ja on tulossa ylioppilaskirjotukset, niin ei jaksais 
niin paljoo koko ajan panostaa vaikka just nyt ois se tärkein aika että ei oi-
kein jaksais lukea, se alkaa lipsua, mutta se että ekalla… se vähän harmittaa 
ku sillon ei ollu niin tietonen näistä ylioppilaskirjotuksista ja silleen vähä oli 
silleen…että faktoja puuttu ja sit sairasti ja jäi… kurssivalinnoilla olis voinu 
siihen vähän vaikuttaa, mun mielestä silleen ekalla luokalla olis voinu olla 
silleen enemmän informaatiota.  

Lukiossa viihtymistä on tukenut koulussa oleva yhteisöllisyys. Erityisen 
koulutustehtävän saanut lukio tuntuu itselleen hyvältä valinnalta Ninasta. Et 
nyt ku on tanssiluokalla, niin siellä on niin paljon ihmisiä, joilla on samat 
puheenaiheet et se ku on paljon harjotuksia tanssista niin ja yleensäkin et tää 
on taidelukio, et opettajatkin sit vähä enemmän ymmärtää jos on esityksiä tai 
menoja niin ottaa huomioon sen että ymmärtää vähä paremmin ku yläasteel-
la, ku siellä ei pystyny yhtään oikeestaan…ne oli tosi kriittisiä siinä että …ja 
muutenkin että ku on muusikoita ja tanssijoita niin on aika rento henki, tosi 
hyvä yhteishenki sit, on tää paljon mukavampi lukio…en tiiä, miten ois kestä-
ny jossain muualla, normaalilukiossa. Lukiossa viihtymistä olisi vielä voinut 
lisätä, mikäli tanssilinjalaisille olisi järjestetty enemmän esiintymistilaisuuk-
sia. Ninasta on tuntunut, että musiikkilinjalaisilla on enemmän esiintymisiä ja 
jollain lailla muutenkin musiikkilinjalaisten ja tanssilinjalaisten välillä on 
eriarvoisuutta. Opiskelija kokee, että tanssilinjalaiset ovat erillään musiikki-
linjalaisista. Musiikki- ja tanssilinjalaisten välillä voisi olla enemmän yhteis-
työtä, esimerkiksi yhteisesiintymisiä muusikoitten ja tanssijoitten kesken olisi 
voinut olla enemmän. Ne olisivat voineet lisätä Ninan hyvinvointia lukiossa. 
Just ku on tanssiluokalla niin muusikot ei oo niin paljon yhteydessä, niin 
siinä on semmonen pieni jaottelu ehkä kumminki, muusikot on omissa ryh-
missään, kun niillä on omia tunteja ja silleen, mutta että… sais olla tietysti 
enemmän esiintymisiä tanssijoillekin, se on sitten toinen asia, mikä olis voinu 
olla paremmin. Ei sitten oikeestaan muuta.  

Tanssista Ninalle ei tule välttämättä ammattia. Kuvataiteet kiinnostavat 
enemmän ja Ninasta olisi mukavaa opiskella ulkomailla. Mielellään Nina 
pitäisi välivuoden opiskelussa, mutta Nina aikoo ensisijaisesti päästä opiske-
lemaan lukion jälkeen. Mut lähinnä haluis pitää välivuoden että haluaisin 
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matkustaa tai yleensäkin oon ajatellu sitä että jonnekin ulkomaille opiskele-
maan, kauan aikaa oli ajatus, et jos Yhdysvallat, mut siellä maksaa niin pal-
jon kaikki ne opiskelupaikat ja on se muutenkin vähä silleen…se on niin kau-
kana kuitenki, nyt on tullu sit et vois jonneki Englantiin tai Ruotsiin lähtee, 
oon kattonu just ku sain niitä nettiosoitteita…Englannissa ois joku kuvaama-
taitopainotteinen koulu että sinne.  

Tiia on lahjakas opiskelija, joka on kiinnostunut opiskelemistaan asioista 
ja omaa itseohjautuvan opiskelutavan. Hän on kiinnittynyt lukion sosiaaliseen 
ympäristöön ja se on lisännyt hänen hyvinvointiaan lukiossa. Tiia kertoo 
olevansa luonteeltaan kilpailullinen, mutta hän ei ole vertaillut omia kykyjään 
tai suorituksiaan toisiin. Hän on nauttinut ympärillään olevista taitavista 
opiskelijoista ja heidän osaamisestaan. Hän kokee oppineensa lukiossa paljon 
uutta ja kehittyneensä monin eri tavoin. Ammatillinen suuntautuminen ei ole 
selkiytynyt hänelle lukioaikana. Tiian hyvinvoinnin perusta on kotikasvatuk-
sessa kertomansa mukaan. Vanhemmat ovat kannustaneet Tiiaa hänen pyr-
kimyksissään ja hän on saanut tehdä omat valintansa itsenäisesti. Tiia opiske-
lee yleislinjalla, mutta hän on suorittanut osin tanssilinjan kursseja, mikä oli 
mahdollista aiemman opetussuunnitelman mukaan. Hän ei ole kokenut stres-
siä lukiossa ja opintomenestys on ollut erinomainen. Kun kysyn syitä Tiian 
opiskelumenestykseen, Tiia vastaa: Vaikka mulla on hyvä keskiarvo, niin mä 
oon ollu hirvee lusmu! Hänelle oli lukion alusta alkaen selvää, että että hän ei 
halua kuormittua lukio-opiskelusta. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa 
on onnistunut säännöllisellä osallistumisella koulutyöhön. Emmä tee ikinä 
mitään, mä läksin liikkeelle vähä semmosella asenteella, että lukio ilman 
työtä! Ei mut ykkösluokan mä tsemppasin tai emmä tsempannu, mut mä niin-
ku oikein…mä en ollu ikinä poissa tunneilta ja mä opin silleen helpoiten et 
mä oon paikalla ja se oli mulle hyvä lähestymistapa…niinku toka vuonna 
sitte huomas, et ei mun tartte joka tunti olla paikalla, mulle tää on ollu tosi 
rentoo, mä en tosiaankaan tiedä, miten muille…et on niitä, jotka stressaa ja 
kyl mäki stressaan et nyt vasta ku alkaa olla se vaihe, et pitäs alkaa hypätä 
jonneki tuntemattomaan, niin se on ihan kamalaa…mut mulla on ollu ihan 
mukavaa. Sen huomaa ite millon pitää höllentää ja aina voi jättää sen yhen 
kurssin pois, jos on ollu liian rankkaa.  

Tiia on toiminut oppilaskunnassa aktiivisesti. Oppilaskunnassa toimimi-
nen on hänelle perua jo yläasteajoilta. Juu, se oli mulle…mä olin yläasteella-
kin tukioppilas ja hyvin aktiivinen sillonki, ku tajus, et pääsee oikeesti mu-
kaan ja vaikuttamaan…se oli semmosta et aina oman luokan asioita pysty 
hoitaa, kun huuti kurkku suorana, et me halutaan sitä ja tätä, mut oppilas-
kunnan kautta pysty vaikuttamaan koko koulun asioihin ja toisten kanssa sai 
puhua samoista asioista siellä…mä oon tykänny tosi paljo siitä.  
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Lukiossa Tiia on huomannut asennoituvansa opiskeluun eri tavalla kuin 
yläasteella. Yläasteella opiskelumotivaatio oli ulkoisen pakotteen synnyttä-
mää. Lukiossa puolestaan opiskelumotivaatio on hänen kuvauksensa mukaan 
sisäistä. Tiia opiskelee siksi, että on kiinnostunut opiskeltavista asioista ja 
kokeissa häntä eivät niinkään kiinnosta niistä saatavat arvosanat vaan se, 
osaako hän asiat ja onko hän omaksunut kursseilla käsitellyt asiat. Yläasteella 
se koulunkäynti oli vähä sellanen, et voi kamala, sun on pakko, sun on pakko, 
mut täällä on ne pakolliset kurssit ja sit on ne vapaaehtoset kurssit, mitkä sä 
voit valita jossaki välissä…et semmonen tietynlainen niinku oppimisen nälkä 
on ihan eriasteista, ku yläasteella kaikki mitä sulle opetetaan, niin se on 
pakko oppia, koska et sä muuten pääse sieltä pois, mut tääl jos sä et haluu 
oppii, niin ei sun tartte osatakaan vaan sä voit lähtee pois, nyt niinku se, et 
huomaa, et on kiinnostunu jostain asiasta niin sen sijaan, et sä mietit et 
saanks mä kasin todistukseen, niin tääl sä mietit, et kokeeseen lukemisen 
jälkeen osaanks mä nää asiat…Tiian mielestä ne opiskelijat, jotka eivät ole 
jostain syystä sisäistäneet vapaaehtoisuutta ja omaa vastuutaan opiskelujen 
edistämisestä lukiossa, jäävät opinnoissa jälkeen ja katoavat jonnekin. Ne, 
jotka eivät osaa keventää ajoittain opiskelutaakkaansa, eivät myöskään tahdo 
jaksaa lukiossa. Se etenemättömyys on varmaan vaan semmonen yleinen 
asennevamma, tullaan kattoon, mikä on meininki ja ku huomataan, et pitäs 
nähä jonkun verran vaivaa, nii ei haluta…siis meiän luokaltahan on tosi, tosi 
moni kypsähtäny matkan varrelle, mut osa äitiyslomalle ja osa ihan muuten 
omaa syytään…silleen mut et just semmonen et ku alottaa huonolla asenteel-
la…  

Tiian mielestä ei kannattaisi masentua vaikka huomaisikin toisten olevan 
taitavampia kuin itse on. Sen voi ottaa mahdollisuutena. Sit kaikki ei voi olla 
lahjakkuuksia, et pitää vaan muistaa, et kaikessa ei voi olla niin hyvä, ku 
toiset…että pitäis ihmisen vaan osata nauttii niinku siitäki, et sun ympärillä 
on ihmisiä, jotka on hyvii…mut jos haluu nähdä kaiken hirveen kilpailullise-
na, nii se on tietenki hirveen huono, mut et pitää pystyy näkee se mahollisuus, 
et pystyy kehittyy ihan silleen et luokkatoveri on törkeen hyvä soittaa pianoo, 
voi, ku mäki oisin noin hyvä, nii se voi vaikuttaa myös positiivisesti ja alkaa 
itekki treenaamaan, et se on ihan miten sen ottaa …riippuu niin paljon ihmi-
sestä. Keskustelemme siitä, mistä Tiia on saanut ainekset omalle elämänasen-
teelleen. Tiia korostaa kodin ja sieltä saadun tuen merkitystä. Kotikasvatuk-
sessa Tiian on luotettu, annettu sopivasti vapauksia ja häntä on kannustettu. 
Mä oon ainoo lapsi, siitä johtuen mua on aina vähä pikkasen patistettu mut 
että meillä on vähä turhanki rento ilmapiiri kotona, mun ei oo ikinä tarvin-
nu…et jos mä oon tehny joskus jonku asian vähä huonosti nii mä oon saanu 
huomautuksen, mut ei ikinä niinku mitään esimerkiks niinku lintsaamisen 



212 Matti Koistinen 

kans, mä en tiedä, miten muissa perheissä on, mut jos mä haluun olla tunneilt 
pois, niin mä sanon et mä haluun nukkuu pitkään ja äiti sanoo, et nuku, ei 
sun aina tarvii olla siellä…mä tsemppaan sitten, kun mun pitää tsempata ja 
silleen et kotoota mulle ei oo tullu mitään ongelmia, mua ei oo koskaan liikaa 
patistettu mihinkää, mut ku piti lukee, niin sitä rauhaa pyrittiin antaa ja tol-
leen… kuitenkin, et jos menestyy, niin kylhän siitä saa kuulla, mulla on sil-
leen hyvä tausta, et mua on tuettu ja kannustettu kauheesti ja se minkä huo-
maa on se, et mä oon kuitenkin kova kilpailemaan ja mulla ei oo ollu sisaruk-
sii, niin koulussa mulle se on tärkeetä, vaikka mä yritän vaan keskittyy omaan 
suoritukseen, niin se on kuitenkin kivaa, et on menestyny myös muihin näh-
den, et se on hyvä.  

Tiia arvioi lukioaikaansa tyytyväisin mielin. Ajoittain Tiiakin on kokenut 
kuormittumista, mutta tuolloin hän on vähentänyt työmääräänsä. Lukio on 
sujunut kolmessa vuodessa. Tiia itse kertoo, että hän ei juuri ole opiskellut, 
hänen tapansa suoriutua lukio-opiskelusta on ollut säännöllinen osallistumi-
nen opetukseen ja oppitunneilla kuunteleminen. Tää on ollu jotenki semmo-
nen, jotenki niinku vapautuneisuuden tunne, et alkaa tietää, mistä mä tykkään 
ja missä mä oon hyvä…pystyy tekee omia valintoja ja omien valintojen kautta 
löytämään itteesä…semmonen itsetutkiskelu…ihan samaa rataahan elämä 
menee vaikkei mitään tutkiskaan…Tiia pitää erityislukiojärjestelmää hyvänä. 
Niiden merkityksen hän näkee yhteisöllisyyden, sosiaalisen toiminnan ja 
verkostoitumisen mahdollistajina. Tiia suosittelee yleislukiovaihtoehtoa eri-
tyislukiossa muillekin. Mun mielestä on mielettömän hyvä asia, ku on eri-
koislukioita ja et ihmiset voi olla siellä yleislinjallaki, kuitenki näis on sama 
pohja kaikissa lukioissa, et siinä ei menetä mitään vaikka onki erikoislukios-
sa.  

Tulevaisuudestaan Tiia ei osaa sanoa oikein mitään. Tiia kuvaa lukionsa 
päättävän abin tunnelmia, yksi vaihe elämässä on takana ja tulevaisuus on 
tuntematon. Se on ihan fakta, että mulla loppu tänään kirjotukset, mulla ei oo 
töitä nytten. pitäs soittaa ja hakee ja mä en haluu hakee, mut must tuntuu, et 
mun pitäis hakee…must olis ihan kiva jäädä tähän paikalleen, mut toisaalta 
mä haluisin hakee omaa asuntoo ja tehä kaikkee…en haluu lähtee Helsingis-
tä, mut en haluu olla Helsingissä…mä oon niin sekavassa tilanteessa, et mä 
en pysty sanoo mitään…kymmenen vuoden kuluttuu mä haluisin, et mul ois 
oma asunto ja tietty duuni, et mul ois tietty vakaa tila …mä oisin töissä ja 
mul ois mukavii ihmisii ympärillä, en mä usko, et mä muuta tarviisiin, mä en 
oo kuitenkaan niin kunnianhimonen ihminen, et mä tietäsin, mitä haluun ja et 
mä voisin sen saavuttaa…mul ei oo mitään semmosta, mä vaan täs kattelen…  

Tuula on esimerkki yleislukiolaisesta Sibelius-lukiossa. Tuula on tyyty-
väinen lukion sosiaaliseen ympäristöön, mutta hän kaipaisi Sibelius-lukioon 
enemmän syventäviä ja soveltavia kursseja lukion perusaineiden kurssitarjon-
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taan. Nyt kurssitarjonta on Tuulasta liian suppea lukion perusaineissa. Yleis-
lukiolaiset taidelinjalaisten joukossa herättävät joskus ihmetystä muissa opis-
kelijaryhmissä. Tuulan opiskeluohjelmaan ei kuulu taideaineiden opiskelua. 
Lukion suorittamiseen vaadittavat 75 kurssia on suoritettava yleislukioiden 
opetussuunnitelman mukaan. Tuula on suoriutunut näistä kursseista kolmessa 
lukuvuodessa. Tuula on kokenut ajoittaista kuormitusta lukioon liittyvän 
työmäärän vuoksi. Tuulan selviytymisstrategiana on ollut säännöllinen koulu-
työhön osallistuminen. Eräänä rentoutumiskeinona stressin välttämiseksi 
Tuula on käyttänyt laiskottelua. Jaksaakseen suorittaa opiskelutehtävät, Tuula 
on ottanut etäisyyttä opiskeluun tekemällä jotain muuta. Tuula oletti, että 
olisi pystynyt opiskelemaa enemmän reaaliaineita lukiokoulutuksensa yhtey-
dessä, mutta Sibelius-lukiossa reaaliaineita on tarjolla niukasti, koska opetuk-
seen varattu resurssi käytetään pääasiallisesti musiikin ja tanssin kursseihin. 
Sibelius-lukio on musiikin ja tanssin erityisen koulutustehtävän saanut lukio, 
jossa on myös yleislukiolinja. Yleislukiolinjalaiset suorittavat lukion valta-
kunnallisen opetussuunnitelman mukaan. Keskustelemme Tuulan kanssa 
yleislukion asemasta Sibelius-lukiossa. On se vähän ongelmallinen sil-
leen…no ensinnäkin jotkut on kauheen pöllämistyneitä siitä että onks joku 
oikeesti yleislinjalla ja väliin niinku…harvoin sitä tapahtuu, mut on muuta-
mia ihmisiä, jotka suhtautuu vähä silleen vähä et mitä nyt, pyh, mitä sä täällä 
teet, jos sä oot kerran yleislinjalla, et tommosta, mut lähinnä täällä ei oo 
hirveesti ajateltu yleislinjalaisten asioita täs koulus, mun mielestä, koska 
ensinnäkin musta on typerää, et tääl on supistettu toi reaalikurssien määrä 
niin minimiiin ja mua ainaki kiinnostas ne ja mä tiedän, et monia musiikkilin-
jalaisiakin kiinnostais opiskella enemmän noita reaaliaineita, et on vähän 
hölmöö et tääl on niinku joku musiikki- ja tanssiteema, niin se ei sais syödä 
noita muita kursseja niin paljoo. 

Tuula kritisoi reaaliaineiden ja valinnaisuuden määrän vähäisyyttä yleis-
lukiolinjalla. Erityinen koulutustehtävä ja siihen liittyvien mahdollisuuksien 
ylläpitäminen syövät perusaineissa tarjottavien kurssien resurssia. Jostain on 
tingittävä. Syventävien ja soveltavien kurssien määrääkään ei voida pitää niin 
laajana kuin joissain yleislukiossa on mahdollista. Tämä asettaa suuria haas-
teita opettajille ja opiskelijoille. Niukoilla perusaineiden kursseilla on saatava 
opiskelijoille yhtäläiset tiedot ja taidot suoriutua ylioppilaskirjoituksista. 
Opiskelijoilta tämä edellyttää suurempaa itsenäistä työskentelyotetta. Ar-
vosanat ovat pudonneet yläasteelta lukioon siirtymisen myötä Tuulan todis-
tuksessa. No taso on siis laskenu ihan hirveesti et ei se oo todellakaan sama-
na pysyny! Syy arvosanojen putoamiselle Tuulan arvion mukaan on lukio-
opiskelun vaativuus. No must tuntuu et vaaditaan paljon enemmän et on 
niinku paljon enemmän, jotenki tuntuu, et ei tuolla yläasteella hirveesti vielä 
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tehty mut joitain kokeita tietysti, mut ei kuitenkaan niinku, mut tääl on niinku 
kaikilla kursseilla portfolioita tai kokeita ja tutkielmia et nekin niinku vaikut-
taa et menee hirveesti aikaa niihin ja sit jotenkin toi koeviikkosysteemi on 
jotenkin sellanen et tulee hirvee kiire, ei sul oo käytännössä ku yks ilta aikaa 
lukee per koe niin se aina sillee vähän jää hankalaksi ja muutenki on enem-
män kursseja ja tunteja ja koulussa menee niin pitkään et mä oon usein vasta 
viiden jälkeen kotona, et silleen ku mulla on vielä se koiraki hoidettavana, nii 
ei sit niin hirveesti ehi niit koulujuttui tehä ja mun täytyy kyllä tunnustaa et 
mä en tee läksyi koskaan!  

Tuula suoriutuu lukiosta kolmessa vuodessa vaikka kertoo olevansa laiska 
tekemään läksyjä. Stressi on ollut osa Tuulan lukioelämää. Tuula kuvailee 
lukion suorittamiseen vaadittavaa työmäärää seuraavasti: No edellyttää ainaki 
sen, että on valmis käyttää ainaki jonkun verran aikaan siihen et se on kui-
tenkin silleen aika suuri muutos peruskoulun jälkeen, ei sitä silleen ajattele… 
kyllä mäki kuvittelin et sillon ku lukio alko et se olis aika samanlaista mut ei 
se kuitenkaan oo, kyllä täällä enemmän vaaditaan. Oon mä nyt jotenkuten 
jaksanu, mut kyllä välillä aina tulee semmosia hetkii et oon mä pari kertaa 
vakavasti harkinnu, et keskeyttäs koko lukion, mut en mä oo sit viittiny kui-
tenkaan ja sit tota viimeks tossa justiin edellisessä jaksossa oli se, et ei ois 
millään jaksanu, mietin pitkään, et miten mä selviin siitä, ku mä olin tosi 
väsyny, ku meillä oli ihan hirveesti kaikkii töitä … ja sit mul on se, et varsin-
kin koeviikolla ja muutenkin, jos on hirveesti tutkielmii ja muita ja varsinkin 
noi äikän aineet on jotenki sellasii stressaavii, sit saattaa olla semmosta, et ei 
saa nukuttuu öisin, nyt ei o kyllä hirveesti aikaakaan siihen ja vaikka oliskin 
niin pyöriskelee vaan sillee hereillä siellä sängyssä. 

Tuula antaa itselleen luvan rentoutumiseen, jos hänestä siltä tuntuu, vaik-
ka opiskelutehtäviä olisikin tekemättä. Tuula itse pitää rentoutumisen taitoaan 
laiskuutena. Mun vika on, että mä oon ihan pohjattoman laiska, kaikessa 
niinku… mä en koskaan viitsis tehä mitään, mä aina ihmettelen, kun jotkut on 
aina kauheen energisiä, ne tekee sen … kaikki työt ja jaksaa kaikki läksyt ja 
harrastaakin vielä jotain, mä en niinku viitsi siis silleen, mä en tajuu, mist se 
silleen niinku johtuu, mä en vaan silleen jaksa. Tällä hetkellä on sekin hyvä 
puoli, et voi ajatella et on viimenen jakso meneillään ja pääsee kohta pois 
täältä ja sit semmonen, mä ajattelen aina sillon, ku rasittaa tosi paljon, et ei 
se mitään, sit ku pääsee täältä ulos, niin voi pitää vaikka välivuoden ja le-
päillä sitte…Ja välillä on sit hyvä tehdä silleen, et mulla on ainaki semmonen 
tapa et ei tee yhtään mitään vaikka olis kuinka paljon tekemistä et välillä 
vaan ottaa silleen ku tulee koulusta kotiin niin ei uhraa ajatustakaan koululle 
vaan tekee vaan jotain kivaa, pelailee vaan vaikka jotain tietokonepeliä, 
kuuntelee musiikkia tai kattoo telkkaria, keskittyy tommoseen löhöilyyn ja 
muuhun.  



Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelu erityislukiossa 215 

 

Lukioaika on pian päättymässä Tuulan osalta ja edessä ovat lakkiaiset. 
Tuula hakeutui lukioon siirtääkseen ammatinvalintaansa myöhempään ajan-
kohtaan. Lukiossa ammattitoiveet eivät ole kuitenkaan selkiytyneet. Eräs 
vaihtoehto Tuulalle on välivuoden viettäminen. No en tiedä, mä en tosiaan-
kaan tiedä, mä oon vakavasti harkinnu, et mä pidän välivuoden ja yrittäsin 
keksii jonkun työn, mieluummin jonkun osa-aikasen, et ei tarviis koko ajan 
siellä istuu ja … yrittää keksii mihin hakis ja siinä samalla lukee pääsykokei-
siin, must tuntuu, et just nyt on ihan hirvee kiire ku nyt kuitenkin pitäs keskit-
tyy noihin kirjotuksiin ja yrittää samalla lukee niihin pääsykokeisiin ja koet-
taa hakee heti… mä epäilen, onnistuisko se, et jos pitäs sen välivuoden niin 
todennäkösesti ehtis lukee sen vuoden aikana jotain tai sitten ei. Tulevaisuu-
dessa Tuula haluaisi ammatin, jossa talous olisi turvattu. Et ei ois koko ajan 
hirveet rahapulaa ja semmosta. Oikeustieteelliseen hakeutuminen on käynyt 
Tuulan mielessä, mutta Tuula suhtautuu sisäänpääsyyn realistisesti. Mä oon 
nyt ehkä eniten harkinnu vaikka se tuntuu toivottomalta, et hakis tonne oike-
ustieteelliseen ja yrittäis päästä sitte tosi isona tuomariks ja sais paljo rahaa 
ja muutenkin mua kiinnostaa periaatteessa noi lakiasiat aika paljo, ne on 
hirveen monimutkasii et en mä tiedä, miten sinne ikinä pääsee sisään, pitäis 
opetella ne kirjat silleen et muistaa tuhat ja yks asiaa ulkoo niin ja sit niinku 
tuollakin lakitiedon kurssilla vatkataan millon mitäkin tapausta niin aina on 
joku ihme porsaanreikä, mitä ei osaa ottaa huomioon, ne on niinku vaikeita 
mut ihan mielenkiintosta, mut en mä sit tiiä… sit mä oon aatellu, että toisaal-
ta olis kiva tehä jotain eläimiin liittyvää, oikein tiedä mitä, joskus nuorempa-
na mietin, et vois opiskella jotain hevostaloutta, et se ois just … et opiskelis 
jokskuks hevostenhoitajaks tai tallimestariks tai tommoseks myöhemmin, mut 
en mä sitä kuitenkaan jaksais, koska se on kuitenkin hirveen semmosta ras-
kasta työtä ja sit ois koko ajan hirveen vaivasena, selkä kipeenä ja tolleen, 
muutenkin musta tuntuu et se ei oo hyvä idea, koska mä oon vähä allerginen 
tolle heinäpölylle et musta tuntuu, et mul ois kohta joku astma päällä, jos 
sinne menis, jossain vaiheessa mä oon miettiny, et jos rupeis jokskuks pien-
eläinhoitajaks, ne kuitenkin työskentelee niinku eläinlääkäreitten apulaisina 
ja tuolla Hesy:llä niit on hoitamassa niit eläimii, tolleen et se ois ihan kivaa, 
mä en tiedä yhtään mitään siitä koulutuksesta, mä oon ihan pihalla, et mä en 
tiedä missä semmoseks vois valmistuu ja tolleen ja mitä tommoseen koulutuk-
seen sisältyy, jos siinä on jotain semmosta tosi ällöttävää niin mä en haluu 
niinku tosiaankaan nähdä jonkun eläimen sisuskaluja tai muuta…kolmas 
vaihtoehto olis se, että menis siihen kosmetologikouluun tai niinku johonkin 
tommoseen vastaavaan tai stailistiks tai maskeeraajaks et ne ois kans mielen-
kiintosii…  
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Tuulan haastattelu kertoo Sibelius-lukion opiskelijasta, jolla on monta 
ammatillista kiinnostuksen kohdetta, mutta ei yhtä ylitse muiden. Hän on 
lisäksi esimerkki yleislinjan opiskelijasta. Tuula olisi tarvinnut enemmän 
jatko-opintoihin liittyvää ohjausta. Kaikki Sibelius-lukiossa opiskelevat eivät 
ole musiikki- tanssilinjalaisia. Musiikki- tai tanssilinjalaisistakin vain osa 
hakeutuu erityisen koulutustehtävän mukaiselle ammattialalle lukion jälkeen. 
Opiskelijoiden moninaiset ja epäselvätkin mietteet tulevaisuudesta asettavat 
haasteita opinto-ohjauksen kehittämiselle. Lukio ei ole ainakaan Tuulan tapa-
uksessa kyennyt selkiyttämään ammatillista suuntautumista ja näiltä osin 
opinto-ohjaus on jäänyt vajavaiseksi. Välivuosi tai välivuodet ovat hyvä 
vaihtoehto nuorelle, joka ei tiedä, mihin hakeutua lukion jälkeen. Kansanta-
louden ja koulutuspolitiikan näkökulmasta nuorten viettämiä välivuosia ei 
kuitenkaan pidetä tehokkaana ajankäyttönä.  

Ullalla on pääasiallisesti myönteisiä kokemuksia kokemuksia Sibelius-
lukiosta. Monipuolisuus opiskelussa on ollut parasta. No ihan hyvät muistot 
jää…oon saanu paljo uusia kavereita ja oon oppinu uusia asioita ja …että on 
ollu ihan positiivista. Täällä saa tehä aika paljo kaikkee omaa, toteuttaa 
itseään ja vaikka mä nyt opiskelen tanssilinjalla, niin mä opiskelen kitaran-
soittoo kans…et pystyy aika paljo kaikkee… 

Samoin kuin Ninalla, Ullallakin on tunne, että tanssilinjan opiskelijat ovat 
lukiossa vähemmän arvostettuja kuin musiikkilinjalaiset. Syitä tähän hän ei 
osaa tarkemmin eritellä. Ulla arvelee, että tunne voi johtua siitä, että tanssi-
linjalaisia on vähemmän kuin musiikkilinjalaisia. No mun mielestä musiikki-
linja on niinku enempi arvostettu…emmä tiiä…no emmä sitä tiiä…vähä 
semmonen…emmä tiiä…semmonen yleiskuva vaan on. 

Ulla on saanut lukiossa apua oppimisvaikeuksiinsa. Ulla on kulkenut lu-
kiossa omaa polkuaan eikä ole vertaillut itseään toisiin. Hän on pyrkinyt 
kehittämään omia taitojaan eikä ole ottanut toisella tavalla eteneviä opiskeli-
joita vertailukohdakseen. Uupumiskokemuksia Ullalla ei ole ollut, tavan-
omaista ajoittaista kuormittumista suurista tehtävämääristä johtuen kylläkin. 
Opetuksesta Ullalla ei ole mitään huomautettavaa eikä opinto-ohjauksesta-
kaan. Hän ole kokenut opinto-ohjauksellista tarvettakaan. No ei oikeestaan oo 
ollu tarvetta, ihan hyvin se on mun mielestä…et ei oo mitään huomautetta-
vaa. Kaikkee on ollu, kyllä mä oon löytäny ihan hyvin…kaikkii lehtii ja muita, 
mitä tonne on ilmestyny, et kaikkee mahollista on…  

Tanssista ei näyttäisi tulevan Ullalle ammattia. Ullan ammatillisena suun-
tautumisvaihtoehtona on catering-ala, lähinnä johtamispuoli. Lisäksi Ulla on 
hakenut ammattikorkeakouluun tavoitteenaan opiskella yritysjohtamista. Ulla 
aikoo hakea hierojakoulutukseen, mutta myös välivuosi kiinnostaa eräänä 
vaihtoehtona. Vanhemmat ovat eri alalla kuin mihin Ulla tähtää. Kummatkin 
vanhemmista tukevat omalla tavallaan Ullan opiskeluja. Isän suhde Ullan 
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ammattihaaveisiin on suoraviivaisempi kuin äidin. No äiti kannustaa ihan 
mitä tahansa tekee ja on niinku koko ajan… tsemppaa eteenpäin ja isä nyt 
vaan silleen et mitä rahaa tosta saa ja mitä sä oikein kuvittelet ja sitten ku mä 
sanoin, et jos hakis lukee graafista suunnitteluu, niin se sanoo et no ei sekään 
mikään ammatti oo…aha no kiitos vaan…kun kummiski ite periaatteessa 
tietää, mitä haluu tehä ja eilen vasta esittelin isälle, et mihin mä oon oikein 
hakenu ja…No ei se oikein mitään kuunnellukkaa, ku se luki lehtee ja katto 
televisiota välillä ja oli vaan et aha, joo, joo…ei mitään ihmeellistä sanonu 
kuitenkaan. Vaikuttaa siltä, että enemmän tai vähemmän epäsuorasti ainakin 
isä on antanut Ullan ymmärtää, mikä ala on toivottava ja mikä ei. Joo. Meiän 
isä on insinööri, sillon oma yritys, rakennusalan yritys…se ala olis varmaan 
hänen mielestään toivottava. Äiti on tarjoilija ja…äiti ei oo käyny yliopistoo 
eikä lukioo ja ehkä vähä kannustaa opiskeluun siks… 

Lukion suorittaminen on kuitenkin Ullan oma päätös, jota hän ei tarkem-
min osaa perustella. Opiskelut eivät missään tapauksessa ole sujuneet helpos-
ti. Ulla on joutunut tekemään paljon töitä kurssiarvosanojen eteen. No vaikka 
mitä tiukkoja paikkoja on tääl lukios ollu…no et jos noiden oppiaineiden 
kans…on ne numerot aika tiukassa ollu ja on nyt vieläki, varsinkin italian 
opiskelu on niin tosi vaikeeta…nytki kirjotukset eikä yhtään tiiä, mitä tulevai-
suudesta tulee ja silleen…jo viime vuonna oli ja ei oikein mitää jaksais teh-
dä…  

Ullan selviytymisstrategiana lukiossa näyttää haastattelun perusteella ole-
van oma motivaatio ja omien resurssien mukaan eteneminen. Oppimisen 
vaikeus vaikeuttaa opiskelua, mutta Ulla on motivoitunut ja haluaa päästä 
ylioppilaaksi Sibelius-lukiosta. Ulla ei ole kilpaillut opintomenestyksestä 
toisten kanssa eikä ole verrannut itseään toisiin. Ulla ei ole lähtenyt opiskeli-
joiden väliseen kilpailuun mukaan vaan on suoritellut kursseja omien voimi-
ensa tahtiin. Ulla toimii autonomisesti. Ulla on huomannut kilpailua lukio-
laisten kesken Sibelius-lukiossa. No…välillä tulee vähän silleen että… muut 
…mut mä en oo ollu semmosessa oikein mukana, tehny vaan omia juttuja. 
Lisäksi Ulla on pitänyt huolta hyvinvoinnistaan harrastustensa avulla. Jak-
saakseen Ulla tarvitsee harrastuksiaan lukio-opiskelujen vastapainoksi. Kave-
rit sanoo, et haalin vähä liikaakin niitä harrastuksi …mut et pitää välillä 
vähä irrottautuu koulusta. Jaksaa jatkaa vaan…porskuttaa vaan eteenpäin.  

Ulla on tyytyväinen siihen, että on suorittanut lukion kurssit kolmessa 
vuodessa. Hänen mielestään ryhmähenki ei ole enää niin hyvä toisena opiske-
luvuotena kuin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, sillä opiskelijoiden 
opiskelusuunnitelmat muuttuvat yksilöllisemmiksi. Toiset ovat suorittaneet 
enemmän kursseja kuin toiset. Vertailemiselta Ullakaan ei ole siis välttynyt. 
Emmä oikeen tiiä…emmä tiiä…ku toiset menee ihan eri tahtiin ku toiset…sitä 
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kattoo, et noi on jo tekemässä ihan muita juttuja …niin sitte tulee semmonen 
olo itelleki, et ei noi oo yhtään kivoi ihmisii ja silleen …ja et toiset kattoo, et 
mitä toiki täällä tekee.  

 
Yhteenveto 

Ennakoidusti etenevät opiskelijat tarkastelevat opiskeluympäristöään realisti-
sesti ja osin kriittisestikin. He näkevät siinä sekä hyviä että huonoja puolia. 
He tekevät huomioita opiskelijoiden ja opettajien toiminnasta lukioyhteisössä 
ja pohtivat omaa asemaansa yhteisössään. Heillä on lukion toiminnan kehit-
tämiseen ja opiskelutyytyväisyyden lisäämiseen liittyviä ajatuksia ja he tar-
kastelevat omia opiskelukäytänteitään ja pyrkivät vaikuttamaan omaan opis-
keluympäristöönsä esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti oppilaskuntatoimin-
taan. Ennakoidusti lukio-opinnoissaan etenevien opiskelijoiden haastattelu-
puheessa korostuvat pohdinnat erinomaisuudesta ja erityisen koulutustehtä-
vän mukaisesta opiskelusta. Poikkeuksena muihin ryhmiin verrattuna he 
puhuvat muita enemmän tulevaisuudesta ja osin heillä näyttää tämän tutki-
musaineiston mukaan olevan muita ryhmiä varmemmat suunnitelmat tulevai-
suudestaan ja koulutuksestaan. Opiskelustrategioissaan eli tekijöissä, jotka 
ovat pitäneet heidän opiskelumotivaatiotaan yllä, he puhuvat osallisuudesta, 
opiskelutyytyväisyydestä ja päämäärätietoisuudesta. Samoin he näyttävät 
kiinnittyvän muita ryhmiä enemmän lukionsa sosiaaliseen ympäristöön. En-
nakoidusti lukio-opinnoissaan korostavat muita ryhmiä enemmän kodin tuen 
merkitystä opiskelussaan. 

Opinto-ohjauksen näkökulmasta tarkasteltuna itsenäiset, päämäärätietoi-
set ja autonomisesti toimivat opiskelijat näyttävät tarvitsevan vähän ohjausta 
lukio-opinnoissaan. Suurin osa lukion kolmessa vuodessa suorittaneista ei 
tiennyt, minkälaiseen koulutukseen he haluaisivat hakeutua lukio-opintojensa 
päätyttyä. Nämä opiskelijat olivat hakeutuneet lukioon saadakseen lisäaikaa 
ammatillisille pohdinnoilleen. Heidän kohdallaan opinto-ohjaus oli ollut tässä 
suhteessa riittämätöntä. Erityisesti jatko-opintoihin ohjaamisessa ilmeni haas-
tatteluaineiston mukaan puutteita.  

Lukion kolmessa vuodessa suorittaville opiskelijoille on yhteistä kokemus 
omasta hyvinvoinnista, opiskelutyytyväisyydestä ja kyvystä vaikuttaa niihin. 
Etenijät muodostavat muita tutkimukseeni kuuluvia opiskelijaryhmiä yhte-
näisemmän kuvan hyvinvoivista, motivoituneista ja taitavista oppijoista. 
Lukion kolmessa vuodessa suorittaneet opiskelijat eivät ole haastatteluaineis-
toni mukaan ole kohdanneet mainittavia pettymyksiä lukio-opiskelunsa tai 
siihenastisen elämänsä aikana. Heillä on taustanaan koti, joka on tukenut 
nuoren itsenäistymistä ja omien valintojen tekemistä. Heidän ei ole odotettu 
olevan parempia kuin muut. Ilmeisesti tämän vuoksi lukio-opinnoistaan kol-
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messa vuodessa suoriutuvat eivät vertaile omaa suoriutumistaan toisiin vaan 
pyrkivät kehittymään opiskelussaan ja elämässään omien tavoitteidensa mu-
kaisesti. 

Etenijät ovat tutkimusaineistoni mukaan itsenäisiä ja päämäärätietoisia. 
Tutkimusaineiston perusteella tällä opiskelijaryhmällä on sisäinen motivaatio 
suoriutua opiskelusta ja he ymmärtävät lukio-opiskelussa vaadittavan itsenäi-
sen työskentelyn merkityksen opintojen etenemisessä. Etenijät lukiossa ovat 
tämän tutkimusaineiston mukaan opiskelijoita, jotka eivät koe toiseutta opis-
keluympäristössään. Heidän hyvinvointiaan lisää toimiminen ja vuorovaiku-
tus lukion sosiaalisessa ympäristössä. Useimmat heistä ovat opiskelija-
aktiiveja, jotka pyrkivät huolehtimaan myös muun lukioyhteisön hyvinvoin-
nista. 

Kaikille tämän aineiston etenijöistä on tyypillistä säännöllinen opiskelu-
rytmi ja kehittyneet opiskelutaidot. Itsetuntemus, taito kuunnella itseään, 
auttaa opiskelijaa huomaamaan hyvinvointiaan heikentävät tekijät ja toimi-
maan niiden vähentämiseksi. Vaikka suurimmalla osalla etenijöillä on hyvä 
koulumenestys, eivät kaikki heistä kerro opiskelevansa ahkerasti. Erinomai-
nen opiskelumenestys ei näytä takaavan varmuutta siitä, mihin opiskelija 
haluaa hakeutua lukio-opintojen jälkeen.  

Opinto-ohjauksen haaste on ohjata eri perusteilla lukioon hakeutuneita 
opiskelijoita suoriutumaan opiskelustaan ja saattamaan lukio-opinnot lop-
puun. Lukio-opiskelu edellyttää itsenäistä opiskeluotetta ja sisäistynyttä opis-
kelumotivaatiota. Näiden taitojen hallitseminen edistää lukio-opintojen ete-
nemistä. Tutkimusaineiston mukaan ohjaukseen ja opetukseen tulisi lisätä 
opiskelutaitojen ohjausta. Mikäli opiskelija kokee opiskelevansa väärässä 
paikassa, riittävillä ohjausresursseilla voitaisiin ohjata opiskelijoita löytämään 
toisen väylän koulutukseen ja työelämään. 

 
 

4.3 Sibeliuslukiolaisten hyvinvointi ja opiskelu lisäaineiston 
valossa 

 
Tässä tutkimuksessa suoritetun kyselyn ja haastattelun perusteella syntynyt 
kuva väsyneistä Sibelius-lukion opiskelijoista asetti tutkimukselleni lisäky-
symyksiä. Halusin selvittää tarkemmin, minkälainen opiskelijoiden hyvin-
vointi on muissa erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa ja verrata tätä 
tulosta Sibelius-lukion opiskelijoiden hyvinvointia koskeviin tuloksiin. Li-
säksi halusin tutkia, minkälainen on erityisen koulutustehtävän saaneiden 
lukioiden opiskelijoiden hyvinvointi suhteessa yleislukioiden opiskelijoiden 
hyvinvointiin. Stakesin lisätutkimusaineiston avulla oli mahdollista vertailla 
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laajemmin opiskelijoiden hyvinvointia yleislukioissa ja erityisen koulutusteh-
tävän saaneissa lukioissa koko Suomen osalta.  

Kuvasin teoreettisessa viitekehyksessä Stakesin (Anon. 2008a) kouluter-
veyskyselyn tuloksia. Esittelin tutkimustuloksia yleisellä tasolla ja kuvailin 
helsinkiläisten sekä pääkaupunkiseudun 1. ja 2. vuositason lukio-opiskelijoi-
den kouluterveyskyselyn tuloksia. Vertasin niitä Sibelius-lukion opiskelijoi-
den hyvinvointia koskeviin tutkimustuloksiin. Tutkimusaineistossa on muka-
na keväällä 2008 kerätyn kouluterveyskyselyn tulokset koskien lukion 1. ja 2. 
vuositason opiskelijoita. Vuoden 2008 tarkastelussa ovat mukana Etelä-Suo-
men, Itä-Suomen ja Lapin läänien lukiot. 

Tehdäkseni tarkempaa vertailua omiin tutkimustuloksiini, pyysin Stake-
sista Kouluterveyskyselyn tilastoaineiston käyttämistä varten tutkimusluvan 
tutkimustani varten (liite 6). Kuvioiden 8–11 luvuissa ovat lisäksi mukana 
vuoden 2007 tutkimusaineiston tulokset, joten kyseisten taulukoiden vertailut 
kertovat koko maan tilanteesta. 

Kuviossa 8 esittelen lukiolaisten kouluoloja. Kuvion 8 alin pylväs kertoo 
Sibelius-lukion opiskelijoihin liittyvien tutkimustulosten prosenttiosuudet 
(opiskelijoita kyselyssä mukana N = 252) muuttujittain. Seuraavana tauluk-
korivissä ovat muita helsinkiläisiä lukioita koskevat tutkimustulokset (opiske-
lijoita N = 6 497), sitten pääkaupunkiseudun lukiolaisten tutkimustulokset (N 
= 10 957), seuraavaksi kaikkien erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioi-
den (N = 9 139) opiskelijoita koskevat tutkimustulokset ja alimpana niiden 
kuntien yleislukiolaisten tutkimustulokset, joissa on myös erityisen koulutus-
tehtävän saanut lukio tai lukiota (N = 24 740). Tilastot kertovat suuntaa-
antavasti eroista eri muuttujien välillä. Erilaiset opiskelijamäärät vertailu-
ryhmissä voivat aiheuttaa jonkinasteista vinoutumaa tuloksissa. Tämän vuok-
si esitän taulukoiden antamia tietoja pääasiallisesti kuvaillen ja ne toimivat 
laadullisen aineiston tukena tulosten tarkastelussa. Tässä tutkimuksessa en 
pyri aineiston tilastolliseen vertailuun. Kuvioiden 8–11 nimet ja muuttujat 
ovat Stakesin (Anon. 2008a) nimeämiä. 

Sinällään Stakesin (Anon. 2008a) kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan 
pitää luotettavina ja kattavina. Tuloksia on tarkasteltu vuoden 2007 antamien 
lukujen valossa. Koska opiskelijamäärät ovat kooltaan erilaisia, olisi tärkeää 
löytää hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, jotka näyttäisivät pysyvän vakaina 
eri vuosina tehdyissä vertailuissa. Nyt esitetyn aineiston mukaan eri vuosien 
vertailussa näyttää säilyneen niska- ja hartiasärkyjen määrä. Muiden muuttu-
jien osalta erilaisten päätelmien tekeminen edellyttää tarkempaa tilastollista 
vertailua eri vuosilta niin, että minkäänlaista systemaattista mittausvirhettä ei 
pääsisi syntymään. Tämänkaltaiseen vertailuun ei tässä tutkimuksessa pyritty. 
Tutkimuksessa annetaan kuvaus opiskelijoiden hyvinvointia koskevasta tilan-
teesta vuoden 2007 kerätyn aineiston mukaan. 
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Kuvio 8. Kouluolot Sibelius-lukiossa ja muissa lukioissa 
 
Fyysiset työolosuhteet ovat Sibelius-lukiossa opiskelijoiden vastausten mu-
kaan puutteellisemmat kuin muissa erityisen koulutustehtävän saaneissa luki-
oissa, mutta paremmat kuin Helsingin lukioissa ja pääkaupunkiseudun luki-
oissa keskimäärin. Fyysiset työolosuhteet ovat paremmat kuin yleislukioissa, 
mutta niissä on enemmän puutteita kuin tutkimusaineiston erityislukioissa. 
Koulutapaturmia Sibelius-lukiossa tapahtuu vähemmän kuin muissa tutki-
musaineiston lukioissa. Sibelius-lukion työilmapiirissä on enemmän ongel-
mia kuin muissa erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa opiskelijoiden 
kokemana, mutta vähemmän kuin tutkimusaineistoon kuuluvissa yleislukiois-
sa, pääkaupunkiseudun lukioissa ja muissa Helsingin lukioissa keskimäärin. 
Sibelius-lukion opiskelijat kokevat tulevansa kuulluksi tutkimukseen osallis-
tuneita lukiota paremmin. Keskeisimpänä havaintona tämän tutkimuksen 
kannalta on se, että Sibelius-lukion opiskelijat kokevat koulutyöhön liittyvän 
työmäärän vertailulukioita suuremmaksi ja heillä on vertailulukiolaisia 
enemmän vaikeuksia opiskelussa. Sibelius-lukio on kuitenkin pystynyt tar-
joamaan tukea heidän opiskeluvaikeuksissaan, sillä heillä ei näytä olevan 
muita lukiolaisia enempää avun puutetta koulunkäyntiinsä tai opiskeluunsa 
liittyen. Sibeliuslukiolaisten koulumyönteisyydestä kertoo se, että luvaton 
poissaoleminen koulusta on Sibelius-lukion opiskelijoiden keskuudessa vä-
häisempää kuin Helsingin ja pääkaupunkiseudun lukioissa keskimäärin. Li-
säksi Sibelius-lukion opiskelijat ovat hiukan muita vertailulukiolaisia tyyty-
väisempiä koulunkäyntiinsä. 
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Kuvioon 9 olen kerännyt Stakesin (2008a) kouluterveyskyselyn kouluolot, 
terveys ja terveystottumukset-osioista tämän tutkimuksen kannalta merkityk-
sellisimmät indikaattorit, joita on selvitetty tutkimuksen empiirisessä osassa. 
Kuvioon 9 on koottu ne indikaattorit, joissa Sibelius-lukion opiskelijoiden 
tutkimustulokset poikkeavat muiden lukioiden opiskelijoiden vastaavista 
tutkimustuloksista. 

 
 

Kuvio 9. Lukiolaisten terveys Sibelius-lukiossa ja muissa lukioissa 
 
Suoritetussa vertailussa lukiolaisten terveyttä kartoittavassa tutkimusosiossa 
sibeliuslukiolaiset näyttävät oireilevan päivittäin (vähintään kaksi oireitta) 
muita lukiolaisia enemmän. He ovat muita lukiolaisia väsyneempiä ja heillä 
on muita lukiolaisia enemmän viikoittaisia niska- tai hartiakipuja. Samoin 
viikoittainen päänsärky on vertailulukiolaisia yleisempää. Koulu-uupumus on 
muita tutkimuksessa mukanaolevia lukiolaisia yleisempää Sibelius-lukiossa 
tämän tutkimusaineiston mukaan. Koulukohtaiset erot eivät ole tässä vertai-
lussa mukana.  

Stakesin tutkimusaineiston perusteella sibeliuslukiolaiset vaikuttavat ole-
van yleisesti ottaen tyytyväisiä kouluoloihinsa, sillä sibeliuslukiolaisten tyy-
tyväisyys kouluoloihinsa ja useisiin muihin opiskeluun liittyviin tekijöihin on 
vertailulukiolaisia parempi. Kuitenkin sibeliuslukiolaisten terveys näyttäytyy 
muita lukiolaisia heikompana Stakesin tutkimusaineistossa. He ovat muita 
lukiolaisia väsyneempiä ja oireilevat fyysisesti muita lukiolaisia enemmän. 
Sibeliuslukiolaisilla on vertailulukiolaisia enemmän vaikeuksia opiskelus-
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saan. He myös kokevat koulutyöhönsä liittyvän työmäärän olevan liian suuri 
verrattaessa tuloksia muihin lukiolaisiin.  

Kuvioissa 8 ja 9 Sibelius-lukion opiskelijat näyttävät poikkeavan vertailu-
aineiston muista lukiolaisista eräitten muuttujien kohdalla. Sibelius-lukion 
opiskelijat ovat muita vertailuryhmäläisiä väsyneempiä ja heillä on vertailu-
ryhmäläisiä enemmän vaikeuksia opiskelussaan. Sibeliuslukiolaiset poikkea-
vat näiden muuttujien osalta muista erityislukiolaisista ja käyttäytyvät tutki-
musaineistossa osin yleislukiolaisten tavoin. Yleislukiolaiset liikkuvat erityis-
lukiolaisia vähemmän ja heillä on erityislukiolaisia enemmän vaikeuksia 
lukio-opinnoissaan. 

Esitetyt havainnot toivat esille lisätutkimuskysymyksiä ja halusin tarkas-
tella yleis- ja erityislukiolaisten hyvinvointi- ja opiskelukokemuksia. Tämä 
tarkastelu liittyy osin tutkimuksen luotettavuustarkasteluun, sillä halusin 
edelleen pohtia, miksi sibeliuslukiolaisten hyvinvointikokemukset poikkeavat 
muista vertailuryhmään kuuluvista erityislukiolaisten hyvinvointikokemuk-
sista. Otin tarkastelukohteeksi Stakesin (2008) kouluterveyskyselyn tutkimus-
aineiston ja vertasin tutkimuksessa mukana olevien erityislukioiden ja yleis-
lukioiden tutkimustuloksia toisiinsa ja kokosin saadut tutkimustulokset kuvi-
oon 10. Kyseisen kuvion avulla tarkastelen yleis- ja erityislukioiden opiskeli-
joiden hyvinvointia. 

Verrattaessa yleis- ja erityislukioiden opiskelijoiden hyvinvointi-indikaat-
toreita toisiinsa voidaan yleisesti ottaen todeta opiskelijoiden hyvinvointiero-
jen yleis- ja erityislukioiden välillä olevan pieniä. Stakesin kouluterveys-
kyselyn (2008) mukaan koulun fyysiset kouluolot näyttävät olevan erityislu-
kioissa yleislukioita paremmin hoidetut. Yleislukioiden työilmapiirissä on 
enemmän ongelmia kuin erityislukioissa. Erityislukioissa opiskelijat kokevat 
tulevansa yleislukiolaisia paremmin kuulluiksi. Työmäärältään erityislukiot 
ovat tutkimusaineiston mukaan vaativampia kuin yleislukiot: opiskelijat ko-
kevat erityislukioissa työmääränsä olevan suurempi kuin yleislukioiden opis-
kelijat. Opiskeluun liittyviä vaikeuksia opiskelijoilla on enemmän yleisluki-
oissa kuin erityislukioissa ja yleislukioiden opiskelijoiden koulunkäynnissä 
sekä opiskelussa on enemmän avun puutetta (kuvio 8). Koulukiusaaminen on 
jonkin verran yleisempää yleislukioissa kuin erityislukioissa. 
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* prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa ilmoitettu-

jen prosenttiosuuksien kanssa 

Kuvio 10. Yleis- ja erityislukiolaisten hyvinvointi 
 
Tulos kertonee siitä, että erityislukioihin hakeutuvat opiskelijat ovat lukioon 
hakeutuessaan motivoituneempia ja oletettavastikin valikoituneet erityisluki-
oihin korkeammalla perusopetuksen keskiarvolla kuin yleislukiolaiset. Eri-
tyislukioon ei ole jouduttu vaan sinne on päästy monivaiheisen valintaproses-
sin kautta. Erityislukiolaiset näyttäytyvät tutkimusaineistossa hyvinvoivem-
milta kuin yleislukiolaiset. Tutkimustulos kuvannee tilannetta, jossa erityis-
lukiot ovat saaneet yleislukioita enemmän resursseja koulutuksen järjestämi-
seen, sillä muun muassa lukionsa fyysiseen ympäristöön erityislukiolaiset 
ovat tyytyväisempiä kuin yleislukiolaiset. 

Lukiolaisten terveys näyttäytyy erityislukioita huonompana yleislukioissa. 
Yleislukioiden opiskelijoilla on enemmän ylipainoa erityislukioiden opiskeli-
joihin verrattuna Stakesin (2008) tutkimusaineiston mukaan. Niska- ja har-
tiasärkyjä on enemmän erityislukiolaisilla, kuitenkin päänsärkyä on enemmän 
yleislukiolaisilla. Yleislukiolaiset ovat tutkimusaineiston mukaan masen-
tuneempia kuin erityislukiolaiset. Koulu-uupumuksen ja väsymyksen välisiä 
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eroja ei ole havaittavissa tämän Stakesin (2008a) tutkimusaineiston mukaan 
yleislukioiden ja erityislukioiden opiskelijoiden välillä.  

Terveystottumuksiltaan yleislukioiden ja erityislukioiden opiskelijat poik-
keavat toisistaan jonkin verran tutkimusaineiston mukaan. Erityislukiolaiset 
syövät yleislukiolaisia terveellisemmin. Erityislukiolaiset harrastavat liikun-
taa enemmän kuin yleislukiolaiset. Yleislukiolaiset valvovat erityislukioiden 
opiskelijoita myöhempään, he tupakoivat ja ovat vahvasti humalassa useam-
min kuin erityislukioiden opiskelijat. Laittomien huumeiden kokeileminen on 
yleisempää yleislukiolaisten keskuudessa.  

Yhteenvetona tämän vertailuaineiston mukaan voidaan todeta opiskelijoi-
den hyvinvoinnin olevan erityislukioissa yleislukiolaisia parempi. Erityislu-
kiolaiset ovat yleislukiolaisia tyytyväisempiä opiskeluunsa ja opiskeluympä-
ristöönsä. Koulu fyysisenä rakennuksena ja sosiaalisena yhteisönä tuottavat 
erityislukioiden opiskelijoille yleislukiolaisia enemmän tyytyväisyyttä ja 
edistävät opiskelijan hyvinvointia. Opiskelijat kokevat tulevansa yleislukio-
laisia paremmin kuulluiksi omissa, erityisen koulutustehtävän saaneissa luki-
oissaan, joissa myös kiusaamista on jonkin verran vähemmän kuin yleisluki-
ossa. Työmäärältään erityislukiot näyttäytyvät tutkimusaineistossa yleisluki-
oita vaativampina. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vertailuaineistoon 
kuuluvilla erityislukiolaisilla yleislukiolaisia enemmän niska- ja hartiasärky-
jä. Muutoin erityislukion opiskelijat voivat fyysisesti ja henkisesti paremmin 
ja huolehtivat terveydestään yleislukiolaisia huolellisemmin. Erityislukio-
laiset tupakoivat yleislukiolaisia vähemmän ja käyttävät päihdyttäviä aineita 
vähemmän kuin yleislukiolaiset tässä tutkimusaineistossa. 

Halusin edelleen tutkia, miltä tutkimuksen kohteena olevan Sibelius-
lukion opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelutyytyväisyys näyttäytyvät Stake-
sin (2008a) tutkimusaineistossa verrattaessa heidän tutkimustuloksiaan mui-
den erityislukioiden opiskelijoiden tutkimustuloksiin ja miten sibeliuslukio-
laisten hyvinvointi sekä opiskelutyytyväisyys mahdollisesti poikkeavat mui-
den tutkimusaineiston erityislukiolaisten vastaavista indikaattoreista. Tutki-
mukseni on tapaustutkimus yhden lukion opiskelijoista, joten tarkoitukseni 
oli saada kvalitatiivisen tutkimusaineiston antamille päätelmille tarkentavia 
näkökulmia. 

Kuviossa 11 tarkastelen sibeliuslukiolaisten hyvinvointia suhteessa mui-
hin erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden opiskelijoiden tutkimustu-
loksiin.  

 



226 Matti Koistinen 

* prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa ilmoitettu-
jen prosenttiosuuksien kanssa 

 
Kuvio 11. Sibelius-lukiolaisten ja erityislukiolaisten hyvinvointi 

 
Vertailtaessa Sibelius-lukion opiskelijoiden hyvinvointia muiden erityislukio-
laisten hyvinvointiin, ovat hyvinvoinnin erot jonkin verran näkyvämmät ja 
selkeämmät kuin vertailuaineiston yleis- ja erityislukiolaisten hyvinvointi-
erot. Sibelius-lukioiden opiskelijoiden hyvinvointi näyttäytyy tämän tutki-
musaineiston perusteella poikkeavana tarkasteltaessa opiskelijoiden hyvin-
vointia ja opiskelutyytyväisyyttä suhteessa muihin erityislukio-opiskelijoihin. 
Sibelius-lukiolaiset kokevat koulunsa fyysisissä työoloissa olevan muita 
erityislukioita enemmän puutteita. Lukion työilmapiirissä on muita erityislu-
kioita enemmän puutteita opiskelijoiden kokemusten mukaan. Lukiossaan 
sibeliuslukiolaiset kokevat tulevansa kuulluksi muita erityislukiolaisia pa-
remmin. Toisin kuin erityislukioissa yleensä, sibeliuslukiolaisilla on enem-
män opiskeluun liittyviä vaikeuksia ja he kokevat muita erityislukiolaisia 
useammin koulutyöhön liittyvän työmääränsä olevan liian suuri. Sibeliuslu-
kiolaiset oireilevat eri tavoin muita erityislukiolaisia enemmän ja he ovat 
muita erityislukiolaisia uupuneempia ja väsyneempiä tämän tutkimusaineis-
ton mukaan. Heillä on ruokailussa, liikunnan vähäisyydessä ja nukkumaan 
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ajoissa menemisessä muita erityislukiolaisia enemmän ongelmia ja sibelius-
lukiolaiset ovat kokeilleet laittomia huumeita muita erityislukiolaisia useam-
min. Sibelius-lukion opiskelijoiden humalassa oleminen on muita erityislu-
kiolaisia yleisempää. Edellä esitetyt tulokset tukevat kysely- ja haastatteluai-
neistostani saamaani kuvaa väsyneistä opiskelijoista. Sibeliuslukiolaiset ovat 
myös Stakesin (2008a) kyselyn mukaan muita tutkimukseen osallistuneita 
lukiolaisia väsyneempiä ja oireilevat enemmän niska-hartia- ja päänsäryllä. 
Sibeliuslukiolaiset kokevat koulu-uupumusta enemmän kuin muut tutkimus-
aineiston erityislukiolaiset. Silti keskeyttäjien ja hidastajien määrä on Sibeli-
us-lukiossa helsinkiläisiä lukioita vähäisempi (Mehtäläinen 2003). 

Tutkimustulos on suuntaa-antava. Huomioitava on, että mahdollista tulos-
ten vääristymistä voi aiheuttaa esimerkiksi vertailussa mukana olevien opis-
kelijoiden määrä. Sibeliuslukiolaisia vertailussa on mukana 252 opiskelijaa ja 
muita erityislukiolaisia 9 139 opiskelijaa. 

 
 

4.4 Erityislukio opiskelijoiden kokemuksissa 
 
4.4.1 Lahjakkuus erityislukiossa 

Tämän tutkimuksen toisen tutkimusongelman tehtävänä on selvittää niitä 
merkityksiä, joita Sibelius-lukion opiskelijat antavat lukio-opiskelulleen eri-
tyislukiossa. Samalla tutkitaan, minkälaista lisäarvoa erityislukio on tuonut 
heidän elämäänsä. Tutkimusongelman yhteydessä selvitetään, minkälaisia 
käsityksiä erityislukion suorittaneilla on lahjakkuudesta ja erinomaisuudesta. 
Tähän tutkimusongelmaan saatiin vastaukset haastattelun ja seurantakyselyn 
avulla lukiossa opiskelevilta ja lukio-opiskelunsa päättäneiltä.  

Tutkimuksen haastatteluosuudessa opiskelijat kokivat vaikeaksi arvioida 
lahjakkuutta ja sen ilmentymistä Sibelius-lukiossa. Haastatteluun osallistu-
neet opiskelijat kokivat erilaiset ja omalla erityisalallaan edenneet opiskelijat 
omaa kehitystään ja oppimistaan tukeneiksi tekijöiksi sekä hyvinvointia li-
sääviksi tekijöiksi lukiossa. Ympärillä olevat opiskelutoverit ovat toimineet 
voimavarana lukio-opiskelussa. Haastatellut opiskelijat kokivat hankalaksi 
mieltää Sibelius-lukiota eliittilukioksi tai opiskelupaikaksi, joka heikentäisi 
opiskelijoiden hyvinvointia esimerkiksi opiskelijoiden välisellä kilpailulli-
suudella. Annan vastaus tiivistää opiskelijoiden näkemyksiä Sibelius-lukiosta 
lahjakkaiden eliittilukiona: Musta tuntuu siltä että meidän lukio ei ole aivan 
eliittilukio tai sitä ei voi sanoa eliittilukioksi…Totta kai täällä on valittu jouk-
ko, mutta ei mikään huippu. Et en mä koe olevani jossain ihmeressussa, mut-
ta aika hyvä porukka täällä on . 



228 Matti Koistinen 

Annan mielestä Sibelius-lukiossa on eri tavalla lahjakkaita opiskelijoita 
kuin jossain toisessa, korkeaa keskiarvoa sisäänpääsyyn edellyttävässä luki-
ossa (Anna kertoo helsinkiläisen Ressun lukion opiskelijoista). Sibelius-
lukion opiskelijat ovat Annan mielestä enemmän toiminnallisuuteen suuntau-
tuneita kuin hänen esimerkkinään käyttämänsä lukion opiskelijat. Opiskelu 
Sibelius-lukiossa ei vaikuta Annasta niin totiselta puurtamiselta ja akateemi-
siin huippusuorituksiin pyrkivältä kuin jossain toisessa ”eliittilukiossa”. 
Opiskelijat suhtautuvat perusaineiden opiskeluun rennommin ja näyttävät 
keskittyvän opiskelussaan enemmän musiikkiin ja tanssiin kuin perusaineiden 
opiskeluun. 

Lukio-opiskelunsa päättäneille suuntaamani seurantakysely antaa laa-
jemman perspektiiviin opiskelijoiden näkemyksistä lahjakkuuden ilmentymi-
seen Sibelius-lukiossa. Seurantakyselyn (liite 4) kuudennessa kysymyksessä 
pyydettiin vastaajia kirjoittamaan näkemyksiään erityislukioihin liitettävistä 
lahjakkuus- ja älykkyyskeskusteluista. Seurantakyselyyn vastanneet ovat 
opiskelijoita, jotka osallistuivat tähän tutkimukseen liittyneeseen haastatte-
luosuuteen. 

Seurantakyselyyn vastannut Arttu näkee lahjakkuuden erityisen koulutus-
tehtävän saaneissa lukioissa liittyvän lähinnä lukion erityiseen tehtävään ja 
Sibelius-lukion tapauksessa musiikkiin ja tanssiin: Toki Sibelius-lukiossa on 
musiikillisesti ja liikunnallisesti poikkeuksellisen lahjakasta väkeä. Erityislu-
kioihin keskittyy mielestäni huomattavasti keskimääräistä enemmän alansa 
(tulevia) huipputekijöitä. 

Kenin mielestä jotkut opiskelijat saavuttavat päämäärän vähemmällä työl-
lä kuin toiset, mutta se ei tarkoita heidän olevan älykkäämpiä tai lahjakkaam-
pia kuin toiset. Lahjakkuutta ja älykkyyttä tärkeämpi peruste kehittymiselle 
hänen mielestään on jonkinlainen eteenpäin menemisen tarve. 

Tiia ei muistele opiskelleensa Sibelius-lukiossa erityisälykkäiden ihmisten 
ympäröimänä, mutta kirjoittaa vastauksessaan: Kyllä siellä niitä neroja oli. 
Ihan ihmetapauksia! Hän ei edelleenkään suhtaudu itseensä erityisen lahjak-
kaana henkilönä. Oman lahjakkuutensa Tiia kuvaa taideaineissa aika vähäi-
seksi, mutta kielissä hän on kertomansa mukaan yhä haka.  

Antonin mielestä keskustelu älykkyydestä tai erityisestä lahjakkuudesta 
on turhaa. Antonin näkemyksen mukaan lahjakkuus ei ole geneettistä vaan se 
on opittu kyky. Saara ei halua myöskään puhua älykkyydestä keskusteltaessa 
erityislukioiden opiskelijoista. Hän käyttäisi mieluummin ilmauksia nokke-
luus, määrätietoisuus ja vastuullisuus. Saaran näkemyksen mukaan erityislu-
kioihin hakeutuu joukko nuoria, jotka ovat jo varhain löytäneet omat vahvuu-
tensa. He eivät ole välttämättä erityisen lahjakkuuden tai älykkyyden omaa-
via nuoria. Sampokaan ei koe nähneensä Sibelius-lukiossa erityisen lahjak-
kaita tai älykkäitä nuoria. Lahjakkuus ja älykkyys ovat keskittyneet musiikil-
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lisesti lahjakkaisiin opiskelijoihin, jotka menestyivät muissakin lukion perus-
aineissa hyvin. Enemmänkin Sampon mielestä taidelukioissa on erilaisia ja 
erilaisuutta ymmärtäviä nuoria.  

Tarun kokemusten mukaan Sibelius-lukion opiskelijoissa oli erityisen ke-
hittyneitä narsistisia piirteitä enemmän kuin osaamista ja lahjakkuutta. Taide-
lukiolaisen erinomaisuus oli hänen kokemanaan suuri illuusio. Tarun tunte-
mat suurimmat lahjakkuudet eivät ole käyneet lukiota ollenkaan. Ullan ko-
kemuksen mukaan älykkyys- ja lahjakkuuskeskustelu hänen tapauksessaan 
on väärinkäsitys. Ulla kertoo olleensa itse tosi huono koulussa enkä edes 
mikään hyvä tanssija. 

Liisakaan ei näe erityislukiota erityisen lahjakkaiden tai älykkäiden opis-
kelupaikkana: Siispä suhtautuisin keskusteluun erityislukioiden opiskelijoiden 
erityisyydestä suhteellisen varauksella. Tosin oppilaiden keskuudessa se 
pitää yllä myönteistä minäkuvaa ja myönteistä ryhmäidentiteettiä, joten se 
heille suotakoon. Myöhemmin hekin naureskelevat partaansa (itselleen), niin 
kuin me kaikki vanhat. Olematta kyyninen, arjen realiteetit, muusikkojen ja 
tanssijoiden ylitarjonta työmarkkinoilla, kansainvälinen hurjan kova taso ja 
kilpailu ja huono palkkaus kohtaavat meidät kaikki, lukioaikaiset suuret tai-
teilijat, ennemmin tai myöhemmin. 

Lahjakkuuden ja älykkyyden liittäminen itseen tai omaan oppilaitokseen 
näyttää olevan tässä tutkimusaineistossa opiskelijoille haasteellista, kuten 
älykkyyden ja lahjakkuuden määritteleminenkin. Jokaisella vastaajalla näyt-
tää olevan oma käsityksensä lahjakkuudesta ja älykkyydestä. Erityisesti taide-
lukioihin ja taiteen alaan liittyvä lahjakkuus vaikuttaa vastausten mukaan 
olevan vaikeasti yhdistettävää. Mielikuvat älykkyydestä ja lahjakkuudesta 
näytetään vastaajien mukaan liitettävän enemmänkin perusaineiden opiske-
luun. Haastatteluissa eräitten vastaajien kohdalla ilmeni pettymys lukioon, 
joka ei ollutkaan heidän kuvitelmiensa mukainen. Mielikuvissa Sibelius-lukio 
oli näyttäytynyt heille erityislahjakkaiden kouluna. Kun lukio-opiskelijat 
näyttivätkin tavanomaisilta lukio-opiskelijoilta, lukio tuntui tavanomaiselta 
eikä se lisännytkään opiskelijan opiskelumotivaatiota tai hyvinvointia. Kuten 
Liisa omassa vastauksessaan totesi, osalle opiskelijoista käsitykset oman itsen 
ja opiskelupaikan erityisyydestä näyttävät pitävän yllä myönteistä opiskelu-
asennetta ja ryhmäidentiteettiä. 

Seurantakyselyyn vastanneet korostavat opiskelijan oman motivaation 
merkitystä opiskelun ja harrastuksen edistämisessä enemmän kuin lahjak-
kuutta tai älykkyyttä. Osaaminen ei kehity tutkimukseen osallistuneiden mu-
kaan itsestään perintötekijöiden myötä vaan vaatii harjoittelua. Opiskelutaito-
jen ja harjoittelemisen merkityksen sisäistäneet opiskelijat voivat lukiossa 
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hyvin ja heillä oli myös muita enemmän voimavaroja edistää lukiokurssien 
suorittamista. 

Haastatteluun ja seurantakyselyyn osallistuneilta opiskelijoita kysyttiin 
erityisen koulutustehtävän merkitystä lukio-opiskelussa ja sen tuottamaa 
lisäarvoa lukio-opiskelulle. Seurantakyselyn kysymykset 35 liittyvät tähän 
tutkimusongelmaan. 

Haastatteluissa ja seurantakyselyssä opiskelijat kertoivat Sibelius-lukion 
innostavasta sibishengestä. Hyvä sosiaalinen ilmapiiri näkyy sibeliuslukio-
laisten vastauksissa Stakesin (2008 a) kouluterveyskyselyssä.  

Hyödyt ja yhtäläisyydet tekemisiini ovat vähäiset, kirjoittaa Arttu käsitel-
lessään vastauksessaan erityislukion merkitystä. Artun mielestä erityislukiot 
toimivat opiskelijoille verkostoitumisen paikkoina. Verkostoitumisesta mu-
siikkipiireissä voi siis tulevaisuudessa olla hyötyä minulle ja kuorolleni, Arttu 
kirjoittaa. 

Sibelius-lukion sosiaalisen ympäristön merkitys opiskelijan hyvinvoinnin 
lisääjänä näkyy ilmapiirin Liisan haastatteluvastauksessakin: Tänne valikoi-
tuu aina tietynlaisia ihmisiä, jotka usein tulee hirveen hyvin toimeen keske-
nään, koska kaikilla on joku tavallaan joku suuri intohimo, niinku musiikki 
tai tanssi ja et niinku…sit se et ympärillä on niitä ihmisiä, jotka on tehny sitä 
samaa juttua ja tekee sitä edelleen ja haluu kehittyy, niin se on paljon kivem-
paa yhessä kuin että oltais tipoittain eri kouluissa ja et tota silloin ei tuu sitä 
että kahen tunnin varotusajalla pystyy soittamaan bändin kasaan ja tulemaan 
keikalle…et semmosta ei tavallisessa koulussa…semmosta vaan ei tapahdu 
et…se on niinku yks juttu tässä merkityksessä. 

Haastateltavien mukaan erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot antavat 
hyvän mahdollisuuden kehittyä omassa osaamisessaan monipuolisesti, saada 
uusia vaikutteita ja laajentaa omaa osaamistaan. Anna kertoo haastattelussaan 
halunneensa pitäytyä klassisessa musiikissa, mutta hänen tuntemansa opiske-
lijatoverit ovat yllätyksekseen vaihtaneet klassisesta moderniin musiikkiin tai 
päinvastoin. Vastaajat tuovat hyvänä puolina esiin kurssien vähentämismah-
dollisuuden. Kun opiskelijaa suorittaa 12 taideainekurssia, hän voi määrätyin 
perustein suorittaa kahdeksasta muusta perusaineiden pakollisesta kurssista 
puolet. Tämä mahdollistaa paremman keskittymisen omaan erityisharrastuk-
seen erityislukiossa.  

Erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa on haastateltujen mukaan 
tasokasta opetusta erityisen koulutustehtävän mukaisella alalla. Sampo kom-
mentoi haastattelussaan asiaa seuraavalla tavalla: Kyllähän täällä…jos ajatte-
lee ihan opiskelijoita, niin saa niinku tasokasta opetusta musiikista …et kyl 
tääl on siin mielessä hyvä opiskella …et niinku et jos niinku haluu musiikkiin 
liittyvään ammattiin, niin täält saa niinku semmosta peruspohjaa siihen 
hommaan…ja voihan täällä ottaa vaan jotain pianotuntei ja laulutuntei kaks 
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tuntii viikossa ja sit käy sitten lukioo muuten suurin piirtein normaalisti 
…niin sitten saa kuitenki harrastettuu ja saahan siinä ainaki ilmaseks tunteja 
ja onhan siinä se et jotkut ehkä sitten jotkut tulee tänne tän ilmapiirinki takia 
et …on varmaan erilainen ilmapiiri ku jossain muussa koulussa. 

Anton ottaa haastattelussa esille filosofisemman tason ja pohtii erityislu-
kioiden sivistyksellistä ja henkistä antia, joka mahdollistaa erilaisten persoo-
nien yhdessätoimimisen sallivassa ilmapiirissä. Anton mielestä yhteiskunnan 
tulisi tukea kaikenlaista koulutusta, ei pelkästään erityislukiota: Voidaan 
esittää kysymys, mitä halutaan, mitä ihmiset haluu yhteiskunnalta ja ehkä 
laajemmin vielä elämältä, niin ehkä huomataan, et melkein kaikki sanoo, et 
koulutus. Ja se on koulutus ja opiskelu, jonkinlainen semmonen henkinen… 
henkinen tietosuus ja prosessi, henkinen uteliaisuus…kaikki tämmöset on tosi 
tärkeitä niinku ihmisille ylipäätään ja sen takii …sen takii kaikki mikä laite-
taan koulutukseen, siin on jotaki järkee. 

Seurantakyselyn vastaukset täydentävät haastatteluaineiston tuloksia eri-
tyisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden merkityksestä opiskelijalle. 

Tiia tuo esille saamansa hyvän perusopetuksen merkityksen. Se on luonut 
hänestä kuvauksensa mukaan analysointikykyisen otuksen. Hän muistelee 
Sibelius-lukion henkeä, joka on merkinnyt hänelle elämässä eteenpäin ohjaa-
vaa voimaa. Itse hän oli nauttinut opiskelusta Sibelius-lukiossa saadessaan 
täyttää aikataulunsa oppiaineilla, jotka kyseisellä hetkellä kiinnostivat häntä. 
Se ilmeni aika ajoin aikamoisena kiireenä, koska Tiia oli kiinnostunut monis-
ta asioista. Muutoin Tiia arvioi, että taidelukion on vaikea tarjota huippuosaa-
jille mitään uutta. Tiian mielestä lukio kaipaisi enemmän projekteja, joissa 
lahjakkaimmat ja tanssijat ja muusikot pääsisivät soveltamaan omia taitojaan.  

Ullalle opiskeleminen Sibelius-lukiossa on tarjonnut välineitä toimia ny-
kyisessä työssään lasten parissa. Työ lasten parissa vaatii Ullan mielestä 
hyvää fyysistä kuntoa ja sitä on karttunut hänelle tanssiharjoituksissa. Yli-
määräisinä kursseina suoritetut kitaratunnit lukiossa näkyvät nykyisessä työs-
sä taitona säestää musiikkituokioilla. Muuta lisähyötyä tai lisäarvoa Ulla ei 
koe saaneensa opiskelustaan Sibelius-lukiossa. Ulla kirjoittaa kuitenkin laa-
jentaneensa osaamistaan tanssin alueella saadessaan harjoitella tanssia mo-
dernista tanssista klassiseen tanssiin. Eräänlaisena lukion tuottamana merki-
tyksenä voidaan pitää myös sitä, että lukiossa Ulla huomasi, ettei tanssi ollut 
hänen oma alansa.  

Tarun mielestä lukion parasta antia ovat olleet Sibelius-lukiossa syntyneet 
kontaktit, joista on ollut hyötyä myöhemmin elämässä. Lukiossa toteutetut 
poikkitaiteelliset projektit ovat toimineet Tarulle myöhempien proggisten 
innoittajina. Vastaavasti Tiian mielestä Sibelius-lukio tarjosi esiintymisvietti-
sille opiskelijoille paljon tilaisuuksia toteuttaa itseään. Myös Sampo pitää 
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esiintymiskokemuksen saamista, hyvää opetusta ja lukiossa syntyneitä kon-
takteja merkittävinä anteina Sibelius-lukiosta. Sampo muistelee koulun hyvää 
ja innostunutta yhteishenkeä, joka muodostui samoista asioista kiinnostuneis-
ta kavereista. Kaiken kaikkiaan erityislukioissa opetus on yksilöllisempää 
Sampon näkemyksen mukaan. Kuten Arttu, Taru ja Sampo, myös Anna nä-
kee Sibelius-lukion suurimpana merkityksenä omalla kohdallaan kontaktien 
luomisen samasta alasta kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Lukiossa pääsi 
Annan mukaan näkemään ja kuulemaan erityylistä musiikkia kuin mihin itse 
on suuntautunut. 

Saaralle ei Sibelius-lukiosta ole kertomansa mukaan juurikaan ollut hyö-
tyä hänen nykyisille opinnoilleen. Saara kiittelee hyvää perusaineiden opetus-
ta erityisesti matematiikassa joka loi pohjan kiinnostukselle matematiikan 
opiskelua kohtaan. Saara toteaa, että olisi voinut saada saman kokemuksen 
muustakin kuin Sibelius-lukiosta. Saara olisi kaivannut esiintymismahdolli-
suuksia laajemmalle opiskelijajoukolle, ei vain niille, jotka jaksoivat pyrkiä, 
kilpailla ja tyrkyttää itseään hommaan jos toiseenkin. 

Ken kirjoittaa saaneensa Sibelius-lukiosta esiintymiskokemusta ja kellarin 
jameista jäi käteen kykyä sopeutua toimimaan erilaisten ihmisen kanssa, jota 
sitten myöhemmin on voinut yrittää jalostaa. Taiteen filosofisen pohdinnan 
kehittäjänä Sibelius-lukio on ollut merkittävä Kenin kokemuksen mukaan. 
Suuri merkitys on Kenin mielestä ollut samoista asioista kiinnostuneiden 
nuorten pääseminen tekemisiin keskenään ollessaan vielä vastaanottavaisessa 
iässä. Tämän Ken näkee avartavan ajattelua. Antonille erityisen koulutusteh-
tävän saaneen lukion merkitys näyttäytyy lukiona, jossa tuetaan oppilaiden 
omia intressejä ja kehittymishaluja.  

Liisa kertoo joutuneensa lukion jälkeen paikkailemaan tietoja, joita jäi lu-
kiosta paitsi. Resurssien jakaminen erityisen koulutustehtävän saaneissa luki-
ossa merkitsee resurssien ja tuntikehyksen jakamista perusaineiden ja erityi-
sen koulutustehtävän mukaisten oppiaineiden välillä. Liisan mielestä Sibeli-
us-lukion tarjoama perusaineiden tarjonta oli näin ollen liian suppea. Liisalle 
perusaineiden tarjonnan vähäisyys on näyttäytynyt myöhemmissä opiskelu-
vaiheissa erityisesti psykologiassa, jota hänen nykyiset opiskelunsa sivuavat. 
Vastauksessaan Liisa tuo esille erityislukioiden sosiaalisen ympäristön ja 
erikoistumisen merkityksen. Sehän nyt kuitenkin on yhteiskuntamme kantavia 
voimia tätä nykyä: täytyy löytää se oma juttu ja omistautua sille. Se, että käy 
erityislukiota, on riittävä viesti ympäristölle siitä, että on löytänyt oman jut-
tunsa ja on vielä hyvä siinä, koska on päässyt johonkin niin erityiseen kuin 
erityislukioon. Toisaalta kyse on suvaitsevaiseen yhteisöön hakeutumisesta. 
Moni on sanonut, että erityislukiossa niiden yläasteen erilaisten oppilaiden 
kiusaaminen loppuu. Mielenkiintoista onkin, että erityislukiossa passiivinen 
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kiusaaminen tuntuu kohdistuvan niihin yläasteen tavallisiin oppilaisiin. Eri-
tyislukiossa täytyy olla jotain omanlaistaan, jotta olisi jotain. 

Omassa harrastuksessa kehittyminen ja esiintymiskokemuksen lisäänty-
minen korostuvat erityislukion merkityksinä haastatteluaineiston vastauksis-
sa. Kontaktien luominen eli verkostoituminen saman alan osaajien kanssa, 
lukion erilaiset opiskelijapersoonallisuudet, hyvä yhteishenki, taito toimia 
yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, monipuolinen yleissivistys sekä taide- 
että perusaineissa ovat asioita, joita lukiosta valmistuneet opiskelijat muiste-
levat Sibelius-lukion antina seurantakyselyssä. 

Opiskelijoiden kokemuksissa Sibelius-lukio näyttäytyy verkostoitumis-
paikkana, jossa samasta alasta kiinnostuneet nuoret voivat kohdata ja toimia 
yhdessä. Opiskelijat eivät koe itseään tai opiskelutovereitaan erityislahjak-
kaiksi. Osaaminen ja lahjakkuus, mikäli niitä ilmentyy lukiossa, kohdistuvat 
musiikkiin tai tanssiin. Mielikuvat erityislahjakkaiden lukiosta ovat laimen-
tuneet lukio-opiskelun edetessä. Osalle tämä on tuottanut pettymyksen. Tut-
kimukseeni osallistuneet opiskelijat korostivat Sibelius-lukion olevan ensisi-
jaisesti taidelukio, joten keskustelu lahjakkuudesta, kilpailusta ja yksilölli-
syydestä eivät asetu samaan tarkastelukulmaan, kuin jossain muussa erityis-
lukiossa. Lahjakkuus tässä tutkimusaineistossa näyttäytyy vastaajien mielestä 
moniosaamisena ja taitavuutena erityisesti taideaineissa. Tutkimukseeni osal-
listuneet opiskelijat korostavat Sibelius-lukion keskeisimpänä antina hyvää 
sosiaalista ympäristöä. Työskenteleminen samoissa projekteissa erilaisten 
opiskelijapersoonallisuuksien kanssa on tukenut opiskelijoiden hyvinvointia 
heidän opiskeluaikaan lukiossa. 

 
4.4.2 Opiskelijoiden lukion jälkeiset opintopolut 

Tutkimukseni eräänä tehtävänä on selvitellä erityislukiolaisten lukion jälkei-
siä opintopolkuja seurantakyselyn avulla. Suurin osa tutkimukseen osallistu-
neista kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2005, joten syksyllä 2008 tutkimukseni 
aiempiin vaiheisiin osallistuneet opiskelijat voivat arvioida erityislukio-opis-
kelunsa merkitystä opintopoluilleen ja elämälleen lukio-opiskelunsa päätty-
misen jälkeen. Lähetin tutkimukseni haastatteluosuuteen osallistuneille opis-
kelijoille seurantakyselyn (liite 4), jossa kysyin, mitä tutkimukseeni osallistu-
neet opiskelijat ovat tehneet ylioppilaaksi pääsynsä jälkeen ja minkälaiseksi 
he arvioivat erityislukion merkitystä omille opintopoluilleen. Samassa kyse-
lyssä halusin tarkentaa opiskelijoiden käsityksiä erityislukioihin liitettävästä 
lahjakkuus- ja älykkyyskeskustelusta. Suorittamissani haastatteluissa opiske-
lijat kokivat tähän kysymykseen vastaamisen vaikeaksi ja halusin seuran-
kyselyn avulla saada tähän kysymykseen täydentäviä vastauksia. 
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Tarkemman tilastollisen seurannan sibeliuslukiolaisten jatko-opintopo-
luista olen saanut Tilastokeskuksesta. Nämä tiedot esittelen taulukossa 9 am-
mattialoittain. Tilastokeskus kerää tietoa erilaisiin koulutuksiin sijoittuneista. 
Sain Tilastokeskuksesta luvan käyttää Sibelius-lukiosta kerättyä koulutustie-
toa tutkimustani varten. Otin tarkastelukohteeksi vuoden 2006 tilaston. Vuo-
den 2006 tilasto on tähän tutkimukseen sopiva, sillä se kertoo, minkälaisessa 
koulutuksessa vuoden 2005 Sibelius-lukiosta ylioppilaaksikirjoittaneet olivat 
vuonna 2006. Tähän tutkimukseen osallistuneet kirjoittivat ylioppilaaksi 
pääosin vuonna 2005. Olen koonnut liitteessä 6 olevaan taulukkoon Sibelius-
lukiosta valmistuneiden ylioppilaiden sijoittumistiedot vuodelta 2006. Tilas-
tokeskuksen koulutustilaston (2006) mukaan vuoden 2005 Sibelius-lukion 
ylioppilaista oli tilastoidussa koulutuksessa 97 henkilöä. Keväällä 2005 yli-
oppilaaksi kirjoitti Sibelius-lukiosta 132 opiskelijaa ja syksyllä 2005 14 opis-
kelijaa, yhteensä 146 ylioppilasta eli 66 % vuoden 2005 ylioppilaista oli 
mukana Tilastokeskuksen tilastoimassa koulutuksessa mukana vuonna 2006. 

Sibeliuslukiolaisten lukio-opiskelun jälkeisistä uravalinnoista ei ole tehty 
erillisiä selvityksiä. Tilastokeskus tutkii ja tilastoi opiskelijoiden koulutusuria 
ja sieltä on saatavissa lukiokohtaiset tiedot eri tilastointivuosilta opiskelijoi-
den sijoittumisesta eri koulutusaloille. Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen 
tilastoista koulutusalakohtaisesti. Tarkemmat tiedot sibeliuslukiolaisten si-
joittumisesta eri koulutusasteille (2. aste, ammattikorkeakoulu, yliopisto) ovat 
tämän tutkimuksen liitteessä 5. Taulukkoon 9 olen yhdistänyt eri koulutusas-
teilta saadut tiedot kokonaiskuvan saamiseksi opiskelijoiden sijoittumisesta 
eri opintoaloille. 

Lukuvuotena 2006–2007 Sibelius-lukiosta vuonna 2005 ylioppilaaksi kir-
joittaneet olivat jakautuneet seuraavasti eri koulutusaloille: ammatillisessa 
koulutuksessa Sibelius-lukiosta valmistuneita ylioppilaita opiskeli 16 henki-
löä, ammattikorkeakoulussa 35 henkilöä ja yliopistoissa 40 henkilöä. Muussa 
opetusministeriön hallinnoimassa koulutuksessa heitä opiskeli 6 henkilöä. 
Muu opetusministeriön hallinnoima koulutus voi olla tässä tilastoinnissa 
esimerkiksi opiskelua kansanopistossa tai jossakin muussa ammattiin tai 
koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Eri koulutusaloilla on yhteensä 
97 opiskelijaa, joista 6 opiskelijaa muussa kuin ammattiin tähtäävässä koulu-
tuksessa. Esitellessäni myöhemmin prosenttimäärinä eri koulutuksessa olevia 
opiskelijoita, otan huomioon ammattiin tähtäävässä koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden määrän, joka on 91 opiskelijaa. Keväällä 2005 Sibelius-luki-
osta kirjoitti ylioppilaaksi 132 opiskelijaa ja syksyllä 2005 Sibelius-lukiosta 
valmistui 14 opiskelijaa eli yhteensä 146 ylioppilasta.  

Esitän taulukossa 9 frekvenssilukujen avulla sibeliuslukiolaisten eri am-
mattialoille sijoittumistietoja vuodelta 2006. Tilastointi kertoo, minkälaisessa 
koulutuksessa vuonna 2005 ylioppilaaksi kirjoittaneet ovat vuonna 2006. 
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Taulukko 9. Sibeliuslukiolaisten koulutusalat 
 
Musiikki 23 Muu kulttuurialan koulutus  2 

Sosiaali-ja terveysala 11 Hallinto 2 

Tekniikka 6 Tietojenkäsittely  2 

Kielitieteet 6 Sosiaalitieteet  2 

Liiketalous- ja kauppa 6 Matematiikka  2 

Sosiaalityö 6 Arkkitehtuuri ja rakentaminen  1 

Opetus-ja kasvatustyö 6 Maatilatalous  1 

Majoitus-ja ravitsemusala 4 Hammaslääketiede ja muu  
hammashoito 1 

Teologia  3 Lääketiede  1 

Viestintä ja informaatioaineeet  2 Muu OPM:n hallinnoima koulutus  6 

 
Taulukosta 9 nähdään sibeliuslukiolaisten hakeutuvan suurimmaksi osaksi 
musiikkialan koulutuksen (25 %), seuraavaksi yleisintä on vuonna 2006 ollut 
sosiaali- ja terveysalalle hakeutuminen (12 %). Kolmanneksi suosituinta on 
ollut hakeutuminen tekniikan, kielitieteitten, liiketalouden ja kaupan, sosiaali-
työn sekä opetus- ja kasvatustyön koulutuksiin (6,6 %). 

Järvisen (2003) tutkimuksen mukaan taidelukiolaisten koulutusalavalin-
noille oli tyypillistä taide- ja viihdealalle hakeutuminen. Myös opettajan 
ammatti oli taidelukiolaisille suosittu jatkokoulutusväylä. Tutkimuksen koh-
teena olevan erityislukion opiskelijat näyttävät hakeutuvan yleisimmin luki-
onsa erityisen tehtävän mukaiselle koulutusalalle, musiikin ammatin pariin. 
Toiseksi yleisintä Sibelius-lukion opiskelijoille on hakeutuminen sosiaali- ja 
terveysalan koulutukseen. Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuminen ei ollut 
Järvisen (2003) tutkimukseen osallistuneille erityislukio-opiskelijoille tyypil-
linen ammatillinen suuntautuminen. Yhtä suosittuja jatkokoulutusvaihtoehto-
ja ovat Sibelius-lukion opiskelijoille tekniikka, kielet, liiketalous, sosiaalityö 
sekä opetus- ja kasvatusala.  

Suurin osa tämän tutkimuksen haastatteluosuuteen osallistuneista opiske-
lijoista kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2005 tai myöhemmin, Joel heistä vii-
meisimpänä syksyllä 2007. Haastattelut suoritettiin lukuvuoden 2004–2005 
aikana. Lähetin haastatteluosuuteen osallistuneille opiskelijoille seuranta-
kyselylomakkeen, jonka kysymykset 1. ja 2. kartoittivat opiskelijoiden lukion 
jälkeisiä opintopolkuja. Kymmenen opiskelijaa yhdeksästätoista (10/19) vas-
tasi kyselyyni, joita ovat Tiia, Anna, Taru, Saara, Sampo, Ken, Anton, Ulla, 
Arttu ja Liisa.  
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Esittelen seuraavaksi, minne tutkimukseni haastatteluosuuteen osallistu-
neet ja seurantakyselyyn vastanneet olivat sijoittuneet keskimäärin kolme 
vuotta ylioppilaaksi pääsemisensä jälkeen.  

Keväällä 2005 Tiia ei tiennyt, minne hakeutua ylioppilaaksi kirjoitusten 
jälkeen. Tiialla oli useita vaihtoehtoja mielessään. Toisaalta hän halusi hakeu-
tua hetki jatko-opintojen pariin, toisaalta vaihtoehtona oli myös välivuoden 
viettäminen. Hänen tilanteensa oli toisaalta ja toisaalta: Tiia halusi jäädä 
Helsinkiin, mutta toisaalta hän ei halunnut jäädä Helsinkiin, ammattina hänel-
le olisi sopinut miltei mikä vain: mulle kävis ihan kaikki, mä löytäsin var-
maan joka alalta jonkun mielekkään työpaikan Tiia kuvasi tilannettaan ke-
väällä 2005. Eniten kuitenkin Tiialla oli mielessään kaupallinen ala. Toisaalta 
Tiia halusi jotain luovaa, mutta toisaalta hän tavoitteli taloudellista turvalli-
suutta. 

Annalle musiikkiala oli ensisijaisin vaihtoehto hänen hakiessaan jatko-
koulutukseen, myös kielten opiskelu kiinnosti häntä jonkin verran. Taru miet-
ti musiikki- tai teatterialaa. Sampo oli suuntautumassa musiikkialalle. Saara 
oli luopunut musiikkialaan liittyvistä ammattihaaveista ja pohdiskeli kaupal-
lista alaa. Ken mietti haastatteluajankohtana lukion keskeyttämistä, sillä mu-
siikkiala ei kuitenkaan tuntunut omalta alalta. Anton valmentautui filosofian 
pääsykokeisiin. Ulla oli hakenut ammattikorkeakouluun hallinnon koulutuk-
seen ja haaveili kahvilayrityksen perustamista, mutta myös hierojakoulutus 
oli mielessä eräänä suuntautumisvaihtoehtona. Päällimmäisenä hänellä oli 
haastatteluhetkellä ylioppilaaksipääseminen. Ullalla oli kutsukortit ylioppi-
lasjuhliin valmiiksi kirjoitettuna, vain ylioppilaaksi pääsemisen päivämäärä 
puuttui. Liisalla oli monia suunnitelmia: musiikin ala, valtiotieteellinen, ma-
tematiikka ja kielet kiinnostivat. 

Anna pääsi heti syksyllä 2005 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiaan 
(nykyisin Metropolia) musiikkipedagogin koulutusohjelmaan ja seuraavana 
vuonna Sibelius-Akatemiaan esittävän säveltaiteen koulutusohjelmaan. Anna 
odottaa nyt valmistumista Metropoliasta ja sen jälkeen Sibelius-Akatemista. 
Anna harkitsee jatkavansa opintojaan ulkomailla. Annan ammatillinen suun-
tautuminen on pysynyt vakaana lukioajasta lähtien. Annan toive musiikista 
ammattina oli syntynyt jo ennen lukioon tulemista. 

Anton on suorittanut siviilipalveluksensa ja matkustellut. Anton pääsi 
vuonna 2007 opiskelemaan valtio-oppia yliopistoon, mutta pitkän ulko-
maanmatkansa vuoksi hän aloitti yliopisto-opiskelunsa syksyllä 2008. Anton 
muistelee ammatillisten suunnitelmiensa pysyneen melko samanlaisina jo 
pitkään, sillä opiskeltavat aineet liittyvät toimintaan, jossa hän on ollut mu-
kana teinivuosista asti. Ala ei liity musiikkiin. Anton arvelee, että hänellä ei 
tule olemaan yhtä tiettyä ammattia, johon hän elämässään suuntaa. 
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Ken ei keskeyttänytkään lukio-opiskeluaan eikä vaihtanut lukiota. Ken 
kirjoittaa: Hyvin siinä kävi. Sain hyviä ystäviä ja mukavia muistoja. Ei jäämi-
nen pahaksi ollut, hän muistelee. Ylioppilaaksi päästyään Ken suoritti ase-
palveluksen Kaartin soittokunnassa ja opiskelee Metropolia-ammattikorkea-
koulussa sähköbasson opettajaksi. Ken kirjoittaa: En silloin enkä edelleen-
kään päämäärätietoisesti hakeudu mihinkään suuntaan. Soittohommat ei 
vieläkään ole mulle unelma- tai toiveammatti vaan vaihtoehto paremman 
puutteessa. Kyseenalaistan soittamisen ammattina yhä uudestaan ja uudes-
taan mutta yhä varmempi olen siitä kuinka mainio harrastus se on. 

Saarakaan ei jättänyt lukiota kesken. Saara pääsi ylioppilaaksi keväällä 
2005 ja aloitti opinnot Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa joh-
don assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa. Ammattikorkeakouluopin-
not keskeytyivät Saaran mukaan tiukkaan koulumaisuuteen, johon hän oli jo 
kouluaikoinaan kyllästynyt. Myöhemmin Saara pääsi opiskelemaan matema-
tiikkaa yliopistoon. Saara muistelee, että hänellä ei ollut lukioaikanaan selke-
ää visiota siitä, mitä haluaa tehdä lukion jälkeen. Päällimmäisenä mielessä 
taisi olla kaupallinen ala, muistelee Saara. Lukioajastaan hän muistaa sen, 
että ei olisi mitenkään pystynyt näkemään itseään luonnontieteilijänä, mutta 
tällä hetkellä kaikki kunnanhimoni kohdistuu matematiikan opiskeluun. 

Sampo kirjoitti ylioppilaaksi syksyllä 2005. Sen jälkeen hän on tehnyt eri-
laisia opettajan sijaisuuksia ja suorittanut varusmiespalveluksen varusmies-
soittokunnassa. Hän on käynyt yksityisesti laulu- ja pianotunneilla. Keväällä 
2007 Sampo pääsi sekä Sibelius-Akatemiaan että Helsingin konservatorioon. 
Sampo tavoitteena lukiossa oli pääseminen Sibelius-Akatemiaan ja nimen-
omaan opiskelemaan musiikkikasvatusta. Sampo on edelleen kiinnostunut 
musiikista, mutta ei enää musiikin opettamisesta. Sampo kirjoittaa: Nyt mu-
siikkikasvatus ei enää niin kiinnosta, koska haluaisin suunnata esittävän 
taiteen alalle. Musiikkikasvatuksen opiskelu takaisi Sampon mielestä kuiten-
kin varman ammatin, joten Sampo pohtii vielä ammatillista suuntautumis-
taan. Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmasta saisi kuitenkin varman amma-
tin, kirjoittaa Sampo.  

Taru mietti lukiossa hakeutumista teatteri- tai musiikkikoulutukseen. Taru 
on sittemmin valinnut musiikkialan koulutuksen Metropolia-ammattikorkea-
koulussa. Taru kertoo elämänsä selkiytyneen lukioajoista: Suunnitelmani 
eivät enää ole niin mustavalkoisia kuin lukiosta päästessäni: en enää aseta 
vastakkain näyttelijän- ja muusikon töitä. Kaikkea voi, saa ja pitää tehdä. 
Muusikon koulutuksestani huolimatta aion tähdätä myös teatterialan koulu-
tukseen, johonkin ja joskus. Enää ei ole kiire. 
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Kaikkea on tullut kokeiltua! aloittaa Tiia kertomuksensa lukion jälkeisistä 
opintopoluistaan ja tapahtumistaan. Tiia pääsi ylioppilaaksi keväällä 2005 ja 
kesätyön jälkeen hän siirtyi turvallisuus-alalle receptionistiksi. Siellä hän 
työskenteli kaksi vuotta ja kyllästyttyään turvallisuusalaan hän hakeutui opis-
kelemaan liiketalouden ammattikorkeakouluun. Tiia kertoo työelämän laaja-
na kokonaisuutena alkaneen hahmottua opiskelun välivuosina saadun työko-
kemuksen myötä. ”Uskoni täysin teoreettiseen koulutukseen on hieman hii-
punut (vaikka vielä salaa unelmoin käännöstieteestä) ja haluni kansainvälis-
tyä on MONINKERTAISTUNUT. En vieläkään usko taiteellisuuteni riittävän 
turvallisen elämän takaamiseen, mutta tekemällä tuntuu pärjäävän. Ja teke-
misen on oltava mielekästä! kirjoittaa Tiia. 

Ulla kirjoitti ylioppilaaksi syksyllä 2005. Lukion jälkeen Ulla aloitti las-
tenohjaajaksi opiskelemisen ja valmistui syksyllä 2007. Hän aloitti heti työt 
päiväkodissa. Lukioajastaan Ulla muistelee, että hän halusi näyttelijäksi tai 
kondiittoriksi. Nyt Ulla kertoo olevansa kiinnostunut opiskelemaan graafista 
suunnittelua, hieman myös kiinnostaa työ liikunnan- tai tanssin ohjaajana. 
Yhä haaveissa olisi joskus omistaa oma konditoria/kahvila, mutta allergiat 
ovat hieman esteenä. 

 Arttu erosi Sibelius-lukiosta ja kirjoitti syksyllä 2006 ylioppilaaksi Res-
sun aikuislukiosta (nykyisin Helsingin aikuislukio). Hän pääsi seuraavana 
keväänä opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun, mutta koska hän suoritti 
varusmiespalveluksensa kansainvälisissä valmiusjoukoissa, opintojen aloit-
taminen lykkääntyi vuodella. Koulun ja armeijan lomassa Arttu on työsken-
nellyt varastotyöntekijänä ja vartiointitehtävissä. Lukioaikaisista ammatilli-
sista mietteistä Arttu kirjoittaa seuraavasti: Suunnitelmat tai mielikuvat am-
matista eivät juuri ole muuttuneet. 

Ylioppilaaksi päästyään Liisa hakeutui opettajakoulutukseen ja on jo suo-
rittanut alemman korkeakoulututkinnon. Maisteriopinnoissaan hän on vaihta-
nut pääainetta. Lisäksi hän opiskelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja on 
valmistunut Helsingin konservatoriosta pianistiksi. Liisa on tehnyt opettajan 
sijaisuuksia ja hänellä on ollut poliittisia luottamustoimia. Liisa kertoo am-
matillisen suuntautumisensa pysyneen samana verrattuna siihen, mitä toiveita 
hänellä oli lukiossa. En muista, mitä ajattelin lukiossa, mutta oletettavasti 
valtiotieteellinen suuntautumiseni on pysynyt samana. Olen hyljännyt musii-
kin ainakin toistaiseksi. Ammattimuusikon paperit kourassa on näemmä hyvä 
todeta, ettei tämä ollutkaan minua varten. Tuli kuitenkin kokeiltua. Toiveeni 
koulutuksen tason suhteen ovat silti pysyneet samana. En usko, että minulle 
riittää maisteritason korkeakoulutus, kirjoittaa Liisa. 

Seurantakyselyyn vastanneiden opiskelijoiden ammatillinen suuntautumi-
nen on pysynyt pääasiallisesti samana verrattuna heidän lukioaikaisiin tavoit-
teisiinsa. Kaikki eivät suinkaan ole jatkaneet musiikkialalla, joskin puolet 
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tähän osioon vastanneista on hakeutunut opiskelemaan musiikkia. Toinen 
puolikas kyselyyni vastanneista opiskelijoista opiskelee yhteiskuntatieteelli-
sellä, matemaattisella, kaupallisella, teknisellä ja sosiaalialalla sekä opetta-
jankoulutuksessa. Seurantakyselyyn vastanneet noudattelevat valinnoissaan 
Tilastokeskuksen sijoitustietoja. Tämän tutkimuksen pieni vastaajamäärä 
toimii silti eräänlaisena näytteenä siitä, minne Sibelius-lukiosta hakeudutaan 
opiskelemaan ylioppilastutkinnon jälkeen. Osa tutkimuksessa mukana olevis-
ta tiesi jo lukiossa, ettei aio hakeutua musiikin- tai tanssin koulutukseen. 
Sibelius-lukio antoi heille kertomansa mukaan erityisen koulutustehtävän 
mukaisen opetuksen lisäksi hyvän yleissivistyksen, jonka avulla he ovat voi-
neet jatkaa alalle kuin alalle. Musiikki tai tanssi on säilynyt tärkeänä harras-
tuksena, ellei siitä ole tullut ammattia.  

Opiskelijoiden opiskelualan valinnat ovat persoonallisia. Jokainen seuran-
takyselyyni vastannut näyttää löytäneen oman polkunsa vaikka lukioaikana 
polku ei aina selvältä näyttänyt kaikkien osalta. Ammattikorkeakoululaitos 
vaikuttaa tarjoavan merkittävän vaihtoehdon opiskelijoille, jotka eivät halua 
teoreettiseen yliopistokoulutukseen. Myös ammatillinen koulutus toisen as-
teen oppilaitoksena näyttää vetävän sibeliuslukiolaisia koulutusohjelmiinsa. 

Erityisen koulutustehtävän saaneen lukion lisäarvo on tutkimukseen osal-
listuneiden mukaan mahdollisuudessa opiskella yhdessä samasta alasta innos-
tuneiden nuorten kanssa. Yhteistoiminnallisuus koulussa on edistänyt hyvin-
vointia opiskelussa lukioaikana. Lukion vaatimaa työmäärää lukiosta valmis-
tuneet muistavat vieläkin ja kertovat oppineensa lukioaikana omien voimien-
sa rajallisuuden. Lukioaikansa syntyneet ystävyyssuhteet jatkuvat lukiosta 
valmistumisen jälkeen eri muodoin. Vastaajat kertoivat verkostoituneensa lu-
kioaikana opiskelijoihin, joiden kanssa heillä on ollut myöhemmissä vaiheis-
saan ammatillisia yhteistyökuvioita. Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot 
näyttävät puoltavan paikkaansa siinäkin mielessä, että lukioaikana ammatilli-
nen haave realisoituu. Lukion käytyään opiskelija voi suunnata tavoitteensa 
toisaalle, mikäli hän on todennut lukiossa innostuksen erityisen koulutusteh-
tävän mukaista ammattialaa kohtaan heikentyneen. Lukion päätettyään opis-
kelija voi hakeutua suoraan muihin jatko-opintoihin. Tämä voi olla myös 
edullista koulutuksen taloustieteellisestä näkökulmasta.  

Lukiossa kiireinen ja stressaantunut opiskelija on löytänyt oman tapansa 
elää ja toimia. Jokainen vastaaja näyttää kulkevan omaa polkuaan, kuten he 
tekivät lukiossakin. Nykypäivän opiskelijat valitsevat ilmeisimmin ammat-
tialan, joka tuntuu heistä itsestään sopivimmalta. Yliopisto ei välttämättä ole 
paikka, jonne lukiolaiset ensisijaisesti hakeutuvat opiskelemaan, vaikka opin-
tomenestys lukiossa olisikin ollut erinomainen. Jokseenkin kaikki vastanneet 
ovat päässeet sinne, minne suunnittelivatkin hakeutuvansa jo lukiossa. 
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Suunniteltu tai suunnittelematon opiskeluajan pidentäminen näyttää myös 
toimivalta ratkaisulta yksilön persoonallisen kehityksen ja hyvinvoinnin kan-
nalta tässä tutkimusaineistossa. Se on jättänyt tilaa opiskelijan omalle kasva-
miselle ja erityisen koulutustehtävän tuottaman lisätyömäärän keventämisel-
le. Opinto-ohjaajasta tai opettajasta sekavalta näyttänyt individualistiopiskeli-
jan opintopolku on kantanut. Artulla ei ollut haastatteluhetkellä lukuvuonna 
2004–2005 opiskelumotivaatiota ja hän koki kasvaneensa ulos lukiosta. 
Kurssimäärä oli vähäinen. Luokittelin Artun suunnittelemattomasti opinto-
jaan pidentäväksi. Haastattelussa Arttu pohdiskeli teknistä alaa, mutta myös 
hallinnollinen ala kiinnosti. Arttu oli viettänyt pari lukiovuotta katsellen vi-
deoita tai ollen netissä. Vuorokausirytmi oli sekaisin. Osin Artun tulevaisuu-
den suunnitelmat tuntuivat epärealistisilta haastatteluajankohtana. Kasvami-
nen ja kehittyminen vaativat aikaa. Kasvattajilta, opettajilta ja ohjaajilta edel-
lytetään kärsivällisyyttä sekä luottamusta siihen, että opiskelijan asiat järjes-
tyvät ja heidän on kyettävä tarjoamaan ohjausta sekä tukea silloin, kun nuori 
on valmis ottamaan sitä vastaan. Ohjauksen merkittävä tehtävä on luoda 
toivoa ja uskoa opiskelijan mahdollisuuksiin.  

Tutkimukseen osallistuneista ja seurantakyselyyn vastaamattomista opis-
kelijoista Eeva ja Sointu opiskelevat musiikkia, Joel valmistui syksyllä 2007 
ylioppilaaksi sukunsa ensimmäisenä monivaiheisen lukio-opiskelunsa jäl-
keen. Kasimir erosi Sibelius-lukiosta siirtyäkseen aikuislukioon. Viiden 
muun opiskelijan (Hanna, Kaj, Mari, Nina ja Tuula) Sibelius-lukion jälkeisis-
tä vaiheista tutkimuksen tekijällä ei ole tietoa.  
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5 Opinto-ohjauksen kehittämishaasteita 
 
5.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 
 
Tämän tutkimuksen tuloksissa on mukana on 187:n opiskelijan kuvauksia 
omasta hyvinvoinnistaan ja opiskelutyytyväisyydestään Sibelius-lukiossa. 19 
opiskelijaa on ollut haastatteluissa mukana syventämässä tietoa opiskelijoi-
den hyvinvoinnista. Tutkimustuloksissa ovat yhdeksän lukiosta ylioppilaaksi 
valmistuneen opiskelijan seurantakyselyn tulokset. Ne antavat tutkimustietoa 
Sibelius-lukion opiskelijoiden lukion jälkeisistä opintopoluista.  

Tutkimustulosten mukaan Sibelius-lukiossa opiskelevat ovat pääosin tyy-
tyväisiä lukioonsa, sen opetukseen ja ohjaukseen sekä koulun sosiaaliseen 
ympäristöön, mutta he ovat väsyneitä liian vähäisen vapaa-ajan vuoksi. Haas-
tatteluaineiston tuottamat tutkimustulokset syventävät kyselyaineiston tuot-
tamaa kuvaa opiskelijoista. Kyselyn tulokset kertoivat väsymyksestä, joka 
opiskelijoita päivittäin vaivaa. Itseään hyvinvoiviksikin kuvaavat opiskelijat 
kirjoittivat olevansa väsyneitä. Heidän opiskelupäivänsä ovat pitkiä, koulu-
matka verottaa voimia ja vaativa harrastus edellyttää lisäharjoittelua opiske-
lupäivän päätteeksi. 

Tutkimukseni kohteena oleva lukio vaikuttaa kysely- ja haastattelututki-
muksen tulosten mukaan olevan sosiaalisilta suhteiltaan toimiva ja opiskeli-
joiden hyvinvointia edistävä. Opiskelijoiden väliset suhteet sekä tyytyväisyys 
koettuun opetukseen toimivat perustana opiskelijoiden hyvinvoinnille. Opis-
kelijat kertoivat, että Sibelius-lukiossa ketään ei kiusata. Kiusaamista esiinty-
kin lukioissa vain vähäisesti tutkimusten mukaan.  

Vertailtaessa laajemman, Stakesin kvantitatiivisen aineiston (2008a) mu-
kaan yleislukioiden ja erityislukioiden opiskelijoiden hyvinvointia ja tyyty-
väisyyttä lukio-opiskelussaan, voidaan todeta erityislukiolaisten voivan pa-
remmin ja olevan yleislukiolaisia tyytyväisempiä lukionsa fyysiseen ja sosi-
aaliseen ympäristöön. Tutkittaessa Sibelius-lukion opiskelijoiden hyvinvoin-
tia ja opiskelutyytyväisyyttä muihin erityislukioihin opiskelijoihin, todettiin 
sibeliuslukiolaisten oireilevan muita erityislukiolaisia enemmän ja olevan 
tyytymättömämpiä lukionsa fyysiseen ympäristöön.  

Kokoan yhteen seuraavaksi tutkimuksen keskeiset tulokset tutkimuson-
gelmien mukaisessa järjestyksessä. Tulosten esittelyn jälkeen siirryn tarkaste-
lemaan tutkimustulosten asettamia haasteita opinto-ohjauksen kehittämiselle 
erityislukiossa. 
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Opiskelijoiden hyvinvointia tukevat ja heikentävät tekijät erityislukiossa 

Tutkimusaineiston mukaan merkittävin Sibelius-lukiossa opiskelevan nuoren 
hyvinvointia ja opiskelua tukeva tekijä on lukion sosiaalinen ympäristö ja 
siihen kuuluvat yhteisöllisyyden kokemukset. Opiskelijat kuvaavat lukion 
ilmapiiriä loistavaksi, sillä yhteisössä jokainen saa olla oma itsensä. Keskei-
nen osa yhteisöllisyyden kokemuksessa on opiskelijoita yhdistävä erityinen 
koulutustehtävä musiikissa ja tanssissa. Tutkimukseen osallistuneet opiskeli-
jat kuvaavat Sibelius-lukion yhteisöllisyyden auttavan heitä jaksamaan pitkiä 
opiskelupäiviä. Samasta alasta kiinnostuneet nuoret löytävät samanhenkisiä 
opiskelutovereita ja kokevat pystyvänsä keskustelemaan ja verkostoitumaan 
toistensa kanssa helposti. Vaikka luokaton lukio ei tarjoa kiinteitä opiskelu-
ryhmiä, harvalla Sibelius-lukion opiskelijalla on tämän tutkimusaineiston 
mukaan kokemuksia opiskelijayhteisön ulkopuolelle jäämisestä. Opiskelijat 
kokevat erityisen koulutustehtävän yhdistäväksi ja voimauttavaksi tekijäksi. 
Opiskelijat verkostoituvat jo varhain saman alan osaajiin ja varhaisen verkos-
toitumisen opiskelijat kokevat hyödylliseksi lukio-opiskelun päättymisen 
jälkeen. Opiskelijat kokevat Sibelius-lukion vaativaksi mutta ilmapiiriltään 
rennoksi opiskelupaikaksi. Lukiossa tarjottavan opetuksen ja ohjauksen opis-
kelijat kokevat pääasiallisesti opiskelutyytyväisyyttään edistäväksi tekijäksi. 

Opiskelijoiden hyvinvointia heikentää liiallinen kiire, joka aiheuttaa erias-
teista uupumusta ja väsymistä. Ajan jakaminen perus-ja taideaineiden opiske-
lun välillä on opiskelijoille haasteellista. Taideaineissa, erityisesti musiikissa, 
opiskelijat kokevat sosiaalisten suhteiden olevan ajoittain hierarkkisia. Opis-
kelijat vertaavat omaa osaamistaan toisten opiskelijoiden osaamiseen ja ajoit-
tain opiskelijat kokevat opettajien suosivan toisia opiskelijoita enemmän 
tarjoamalla heille muita enemmän esiintymistilaisuuksia ja ottamalla heitä 
muita enemmän mukaan erilaisiin produktioihin. Tämä aiheuttaa opiskelijoil-
le pettymyksen kokemuksia. Toisaalta suositut opiskelijat kokevat väsymistä 
liiallisten tehtävien vuoksi ja joutuvat tekemään valintoja perusaineiden ope-
tukseen ja taideaineiden opetukseen osallistumisen välillä. Usein perusainei-
den opiskelu kärsii liiallisesta taideaineiden harrastuksesta. Kaikki opiskelijat 
eivät löydä paikkaansa opiskelijayhteisöstä. 

 
Opiskelua edistävät ja hidastavat tekijät erityislukiossa 

Pääasialliseksi opiskelua edistäväksi tekijäksi opiskelijat kokivat tässä tutki-
musaineistossa mahdollisuuden opiskella lukio-opintojen ohessa omaa eri-
tyisalaansa toisten samasta alasta innostuneiden nuorten kanssa. Lukio-opin-
tojen edellyttämät opiskeluvalmiudet omaavat opiskelijat kykenevät jaka-
maan aikansa perus-ja taideaineiden opiskelun välillä ja suunnittelemaan lu-
kio-opintonsa siten, että eivät kuormitu liikaa. 
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Ulkoaohjatusti toimivat, lukio-opiskeluun kuuluvaa vapautta ja siihen liit-
tyvää vastuuta sisäistämättömät opiskelijat sekä omasta opiskelumotivaatios-
taan epävarmat opiskelijat eivät koe etenevänsä lukio-opiskelussaan. Osalla 
opiskelijoista on myös muita oppimiseen liittyviä ongelmia. Monet lukioikäi-
sistä elävät vielä kehitysvaihetta, johon kuuluu kapinointi auktoriteetteja 
vastaan. Erilaiset opiskelussa koetut pettymykset vaikuttavat opiskelijan 
opiskelumotivaatioon heikentävästi lisäten opiskelijan väsymistä ja masentu-
neisuutta. Ne aiheuttavat myös opiskeluyhteisön ulkopuolelle jäämistä ja 
opiskeluajan suunniteltua tai suunnittelematonta pidentymistä. 

Esittelen kuviossa 12 tutkimusaineistoni perustella tiivistetysti opiskelusta 
ja opiskeluyhteisöstä vieraantumisen prosessia. Tässä tutkimuksessa opiskeli-
joiden opiskelumotivaatio lukioon hakeutumisvaiheessa oli suurimmalla osal-
la hyvä ja se säilyi korkeana koko opiskelun ajan. Vahvistuksena tälle näke-
mykselle on pieni (5 %) hidastajien eli opiskeluaikaansa pidentävien määrä. 
Opiskeluaikaansa Sibelius-lukiossa pidentävät ovat pääasiallisesti opiskelijoi-
ta, jotka haluavat saada lisäaikaa erityisen koulutustehtävän mukaiselle har-
rastukselleen. Opiskelunsa Sibelius-lukiossa keskeyttävien opiskelijoiden 
määrä on myös pieni, noin 2 % vuosittain. Keskeyttäjät ovat yleensä opiskeli-
joita, jotka siirtyvät aikuislukioon lukio-opintojensa loppuvaiheessa. 

Opiskeluajan suunnittelematon pidentyminen erityisen koulutustehtävän 
mukaisessa lukiossa näyttää tämän tutkimusaineiston perusteella johtuvan 
pääasiallisesti kiinnittymättömyydestä erityisen koulutustehtävän mukaiseen 
opiskeluun eli kyse on opiskelumotivaatiosta ja sen vähäisyydestä. Mikäli 
opiskelumotivaatio säilyy korkeana ja tavoitteellisena, opiskelija jaksaa suo-
riutua erityislukio-opinnoistaan suunnitellusti. Erityisesti kiinnittymättömyyt-
tä opiskeluun tapahtuu silloin, kun opiskelijan hakeutumismotivaatio lukioon 
on ollut ulkoinen. Sisäisestikin motivoinut opiskelija voi pidentää suunnitte-
lemattomasti opiskeluaikaansa lukiossa. Kuvio 12 havainnollistaa prosessia, 
joka voi johtaa opiskeluyhteisön ulkopuolelle jäämiseen ja pahimmillaan 
opiskelu- ja työelämästä syrjäytymiseen.  
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Kuvio 12. Opiskeluajan suunnittelematon pidentyminen lukiossa 
 
Haastatteluissa opintojaan suunnittelemattomasti pidentäjiä oli molemmista 
ryhmistä: ulkoisesti ja sisäisesti motivoituneista hakijoista. Jokaisen kohdalla 
hidastamisen prosessi oli samanlainen. Lukio-opiskelu ei ollutkaan sellaista, 
kuin hakija oletti sen olevan. Joko työmäärä oli liiallinen, opetus tai opiskeli-
jat tuottivat opiskelijalle pettymyksen ja / tai opiskelijalta puuttuivat lukio-
opiskelussa tarvittavat opiskelutaidot ja motivaatio.  

Opiskelija sai lukiossa negatiivista palautetta suoriutumisestaan ja koki 
epäonnistumista tai pelkäsi epäonnistuvansa pyrkimyksissään. Pettymys 
itseen tai opetukseen aiheutti opiskelumotivaation alenemista. Itsetunnollises-
ti erityisen koulutustehtävän mukainen lukio oli vaativa paikka. Omia kykyjä 
ja taitoja verrattiin toisiin. Ammatilliset haaveet erityisen koulutustehtävän 
mukaisella alalla joutuivat uudelleen arvioinnin kohteeksi. Edessä odotti 
pitkä opiskelupolku, jonka päässä ei häämöttänyt pysyvää ammattia tai toi-
meentuloa. Tutkittavat tiedostivat tulevaan ammattialaansa liittyvän kovan 
kilpailun. Opiskelun vaativuus yhdistettynä pitkään koulumatkaan tuotti opis-
kelijan päivään lisähaastetta. Pettymyksiä tai epäonnistumisia välttääkseen 
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opiskelija alkoi olla poissa luvattomasti koulusta, ja kynnys herätä aamulla 
kouluun kasvoi.

Osalla suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävistä oli opiske-
luun, jaksamiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia, jotka yhdistettyinä 
vaativaan lukio-opiskeluun aiheuttivat välttämiskäyttäytymistä. Laiminlyöty-
ään opiskelujaan, opiskelija jäi omasta ryhmästään ulkopuolelle ja kouluun 
palaaminen tuotti vaikeuksia, koska opiskelijan oli hankala kiinnittyä uudes-
taan itseään nuorempiin koulutovereihin. Pahimmillaan tämänkaltainen kou-
lusta vieraantumisprosessi voi johtaa laajempaan syrjäytymiskierteeseen.

Opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä on 
runsaasti. Tutkimusaineistoni perusteella kokoan opiskelumotivaatiostaan 
epävarman opiskelijan kuvauksen ja esitän sen kuvioissa 13. Opiskelumoti-
vaatiostaan epävarma opiskelija kokee hyvinvoinnissaan puutteita ja ratkoo 
hyvinvointiinsa liittyviä asioita esimerkiksi jäämällä luvatta pois koulusta tai 
pidentää opiskeluaikaansa lukiossa suunnittelemattomasti. Tulosten keskiöön 
nousevat tässä prosessissa kehittymättömät opiskelutaidot ja ulkoinen moti-
vaatio opiskelussa.

 
 
Kuvio 13. Opiskelumotivaatiostaan epätietoinen opiskelija 
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Suunnitellusti tai suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentäviin tai 
opiskelunsa keskeyttäviin lukiolaisiin kuuluu tämän tutkimusaineiston perus-
teella opiskelijoita, joiden hakeutumismotivaatio lukioon on korkea. Tyypil-
lisintä opintojen keskeyttäminen tai opintojen hidastaminen on niille opiskeli-
joille, joiden hakeutumismotivaatio lukioon on ollut epäselvä tai he ovat 
olleet epävarmoja omasta motivaatiostaan erityisen koulutustehtävän mukai-
seen opiskeluun. Kyse on tällöin ulkoisesta motivaatiosta opiskeluun. Vahva 
motivaatio, oma innostus ja halu näyttävät tämän tutkimusaineiston perusteel-
la olevan tekijöitä, jotka edesauttavat opiskelijaa viemään lukio-opiskelunsa 
päätökseen. Sisäinen motivaatio auttaa jaksamaan lukio-opiskelun vaatiman 
työmäärän ja harjoittelun. Opiskelijoiden mukaan motivaatio ja ymmärrys 
lukio-opiskelun omakohtaisesta merkityksestä lisäävät opiskelijoiden hyvin-
vointia.  

Opiskeluaikaansa suunnittelemattomasti pidentäneillä, lukio-opiskelunsa 
keskeyttäneillä tai lukiovalinnastaan epävarmoilla opiskelijoilla ammatillinen 
orientaatio oli muuttunut lukioaikana eivätkä he kokeneet enää kiinnostusta 
suuntautua erityisen koulutustehtävän mukaiselle alalle. Motivoituneilla 
opiskelijoilla oli selkeä näkemys ammatillisesta suuntautumisestaan. 

Motivaatio ja päämäärä voivat hämärtyä lukio-opiskelun aikana ja opiske-
lijan opiskelusuunnitelmat muuttuvat. Mehtäläisen (2003, 52–54) mukaan 
keskeisimpiä hidastamisen syitä tutkimukseen osallistuneilla nuorilla olivat 
harrastukset (23 %), motivaatio-ongelmat (20 %), opiskeluongelmat (18 %), 
opintosuoritusten parantaminen väljentämällä opinto-ohjelmaa (13 %), elä-
mäntilanne, sairastelu (7 %), suuri kurssimäärä (6 %), töissäkäyminen (5 %) 
ja ei tietoa opintojen pidentämisen syistä (8 %). Tutkiessaan hidastamisen 
taustalla olevia tekijöitä Mehtäläinen (2003) huomasi opintojaan pidentävillä 
olevan seuraavanlaisia yhdistäviä tekijöitä: huoltajien keskimääräistä alhai-
sempi koulutustaso, opiskelija oli tullut oppilaitokseen jälkivalinnassa, opis-
kelija ei ollut päässyt lukioon, jonne oli ensisijaisesti hakenut, alkuohjaus 
lukiossa oli koettu riittämättömäksi, peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo 
keskimääräistä heikompi ja yläasteella opiskelu oli koettu pakonomaisempa-
na kuin niillä opiskelijoilla, jotka eivät hidastaneet.  

Tässä tutkimuksessa esitetyt tutkimustulokset hidastajista ja keskeyttäjistä 
ovat yhteneväiset Mehtäläisen (2003) esittämien tutkimustulosten kanssa. 
Tässä tutkimuksessa suurimmiksi keskeyttämisen tai hidastamisen syiksi 
tulkitsen opiskeluun liittyvät motivaatio-ongelmat. Opiskeluongelmien kat-
son tutkimuksessani kuuluvan pääosin motivaatio-ongelmiin. Opiskeluon-
gelmiin kuuluvat vaikeudet keskittyä säännölliseen päivärytmiin ja opiskelun 
edellyttämään kurinalaiseen työskentelyyn. Osalla haastatteluun osallistuneis-
ta oli todettuja opiskeluongelmia, kuten lukemiseen ja kirjoittamiseen liitty-
vät ongelmia tai keskittymiskyvyn puutetta. Harrastuksiksi tulkitsen tutki-
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muksessani erityistä koulutustehtävää (musiikki ja tanssi) tukevat koulun 
ulkopuoliset harrastukset. Varsinaisesta harrastuksesta ei kaikkien kohdalla 
voida puhua, sillä harrastuneisuus on osalla Sibelius-lukion opiskelijoista 
osin ammattiin tähtäävää valmentautumista.  

Tutkimukseni mukaan opiskelijat pidensivät opiskeluaikaansa lukiossa, 
jotta keskittyminen perus- ja taideaineiden opiskelemiseen mahdollistuisi. 
Suurta kurssimäärää ei kukaan haastatteluosuuteen osallistuneista opiskeli-
joista tavoitellut opiskeluajan pidentämisellä. Vaikeasta elämäntilanteestaan 
ja sairastelustaan kertoi yksi opiskelija. Neljä muuta opiskelijaa kertoi kuor-
mittuneisuudestaan, liiasta työmäärästä, jonka seurauksena opiskelija pidensi 
opiskeluaikaansa lukiossa. Työssäkäyviä opiskelijoita osallistui haastatteluun 
yksi. 

Tässä tutkimuksessa uusina ja erilaisina näkökulmina aiempiin tutkimuk-
siin verrattuna (Mehtäläinen 2001; 2003) nousivat esille opiskelijoiden lukio-
opiskelussaan kohtaamat pettymykset. Pettymys liittyi useassa tapauksessa 
pettymykseen käsitykseensä omasta erinomaisuudestaan. Pettymykset aihe-
uttavat motivaation alenemista ja sitä kautta opintojen hidastumista tai kes-
keytymistä. Haastattelujen mukaan pettymyksiin liittyi opiskelijan tunne 
omasta kyvykkyydestä ja sen horjumisesta. Hyvällä keskiarvolla lukioon 
tullut opiskelija saattoi kertomansa mukaan huomata, että lukiossa ei välttä-
mättä toimi samanlainen opiskelutekniikka kuin aiemmin. Kurssit eivät tule 
itsestään suoritetuiksi tai kurssia ei voi aina suorittaa osallistumalla pelkkään 
kurssikokeeseen. Opiskelija voi kohdata ensimmäistä kertaa opiskelupolkun-
sa aikana tilanteen, jossa opinnot eivät etenekään omien tai ympäristön odo-
tusten mukaisesti. Joillekin pettymys omaan osaamiseen perusaineissa oli 
kääntynyt akateemisten suoritusten ja lukio-opiskelun merkityksen vähätte-
lemiseksi. Oma erityisosaaminen musiikin tai tanssin alalla olikin opiskelijan 
kokemuksen mukaan heikompaa kuin muilla opiskelijoilla. Aiemmin erin-
omaista palautetta omasta osaamisestaan saanut opiskelija saattoikin Sibelius-
lukiossa tuntea olevansa yksi muista eikä se riittänyt opiskelijalle tai hänen 
oli hankala asennoitua kokemaansa uuteen asemaansa.  

Pettymyksiä lukio-opiskelussa aiheuttivat tutkimusaineistossani eräiden 
opiskelijoiden vaikeudet oman paikan löytämiseen lukioyhteisössä. Tämä 
vaikutti heikentämällä näiden opiskelijoiden hyvinvointia. Lukioyhteisö 
koostuu haastateltavien mukaan erilaisista opiskelijoista, joista toiset opiske-
lijat vaikuttavat itseä taitavammilta. Lukion sisäinen piilo-opetussuunnitelma 
rakentuu helposti opiskelijayhteisössä. Opiskelijat kokevat toisten opiskeli-
joiden olevan suositumpia ja taitavampia kuin toiset. Haastateltujen mukaan 
opettajat Sibelius-lukiossa ylläpitävät opiskelijoiden välistä kilpailua tarjoa-
malla toisille opiskelijoille esiintymistilaisuuksia muita useammin. Tutki-
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mukseen osallistuneet opiskelijat kertoivat, että opettajan tämänkaltainen 
kannustus voi olla opiskelijasta aluksi imartelevaa, mutta pidemmän päälle 
siitä seuraa opiskelijalle ongelmia: perusaineiden kurssien keskeytymistä ja 
opiskelijan loppuun palamista. Lukioyhteisössä opiskelijalle voi olla uusi 
kokemus huomata, että hän ei olekaan automaattisesti taidoiltaan paras vaik-
ka hän sitä olisi aiemmassa koulussaan ollut. Tämä voi tuottaa opiskelijalle 
pettymyksen tunnetta, josta voi olla seurauksena opintojen keskeytymistä ja 
hidastumista.  

Etenijät olivat olleet tutkimusaineistoni mukaan pääsääntöisesti varmoja 
lukiovalinnastaan. Etenijätkään eivät muodosta tässä tutkimusaineistossa 
yhtenäistä ryhmää. Etenijöiden joukossa oli opiskelijoita, jotka eivät olleet 
täysin varmoja lukiovalinnastaan. Lukioon tullessaan opiskelijoilla oli ajatuk-
sena hakeutuminen musiikin tai tanssin ammattilaiseksi, mutta lukioaikana 
ammatillinen haave oli muuttunut ja opiskelija oli muuttanut tai muuttamassa 
ammatillista suuntautumistaan. Opiskelija oli havainnut omien resurssiensa 
riittämättömyyden tai hän oli huomannut työmäärän itselleen kohtuuttomaksi, 
jolla lopullinen eksperttiys tai ammatillisuus musiikin tai tanssitaiteen alalla 
hankitaan. 

Lukiovalinnastaan epävarmat opiskelijat kertoivat haastattelussa väsymi-
sen ja uupumisen kokemuksistaan enemmän kuin lukiovalinnastaan varmat 
opiskelijat. Lukiovalinnastaan varmojen opiskelijoiden ammatillinen haave 
vaikutti säilyneen tämän tutkimusaineiston mukaan koko lukioajan. Lukiova-
linnastaan varmat halusivat myös hakeutua jatko-opintojen pariin heti lukion 
päätyttyä. Lukiovalinnastaan epävarmat pohdiskelivat välivuoden viettämistä, 
jonka aikana heillä olisi mahdollisuus elää kiireettömämmin. Tässä tutkimus-
aineistossa opiskelijat kertoivat haluavansa lukio-opintojen pidentämisen 
avulla antaa aikaa omalle kehitykselleen. Oman kasvun ja kehityksen merki-
tyksestä lukio-opintojen yhteydessä puhuivat Anton, Liisa ja Saara. Tämä 
seikka ei esiintynyt Mehtäläisen (2003) tutkimusaineistossa hänen tutkiessaan 
lukio-opintojen pidentämisen syitä.  

Lukiovalinnastaan varmat opiskelijat jaksoivat pitkiä koulupäiviä ja har-
joittelurupeamia. Osa lukiovalinnastaan varmoista oli tehnyt hidastamissuun-
nitelman ja pidensi lukio-opiskeluaikaansa suunnitellusti. Oppimis- ja saavu-
tusorientoituneet korostivat pyrkimyksissään uusien asioiden oppimista ja 
tiedon kartuttamista. Välttämisorientoituneiden opiskelijoiden opiskeluorien-
taatiota luonnehti enemmänkin luovutusherkkyys sekä suunnitelmallisuuden 
ja sitoutumisen puute opiskeluun ja opiskelijayhteisöön.  

Opiskelua edistäviksi tekijöiksi voidaan tämän tutkimusaineiston mukaan 
nimetä opiskelumyönteisyys, sisäinen motivaatio ja lukio-opiskelun edellyt-
tämien opiskelutaitojen hallinta. Tässä tutkimuksessa ennakoidusti eteneviksi 
nimetyt lukio-opiskelijat osasivat toimia lukioympäristössä, tehdä suunnitel-
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mallisia valintoja ja pysyä niissä. He myös näyttivät säilyttävän opiskelumo-
tivaationsa lukio-opiskelun ajan. Opiskelijalla oli sisäinen motivaatio lukio-
opiskelun suorittamiseen. Heillä oli myös kykyjä keskittyä olennaisiin, opis-
keluun liittyviin asioihin. He tunnistivat oman jaksamisensa rajoja ja tarvitta-
essa kevensivät opiskeluvauhtia. Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoi-
seen motivaatioon. Oppija, joka opiskelee ainoastaan saadakseen palkinnon 
oppimisestaan eli arvosanan, jotta pääsisi jatko-opintoihin tai saavuttaisi 
sosiaalista hyväksyntää, on ulkoisesti motivoitunut. Tässä tutkimuksessa ei 
kyetä selvittämään opiskelijoiden motivaatiota opiskeluun tarkasti, koska 
tässä tutkimuksessa selvitettiin ainoastaan niitä motiiveja, joilla opiskelija on 
hakeutunut erityisen koulutustehtävän saaneeseen lukioon. Hakeutumismoti-
vaatioon liittyvän teemahaastattelukysymyksen avulla selvitettiin yhteyttä 
opiskelijan opintojen etenemiseen tai etenemättömyyteen. Tämän tutkimusai-
neiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että oppija, joka innostuu tehtä-
västä ilman ulkoisen palkkion tavoittelua, esimerkiksi oman mielenkiinnon 
ohjaamana, on sisäisesti motivoitunut ja näyttää etenevän erinomaisesti lukio-
opinnoissaan ja on tyytyväinen opintomenestykseensä. Koska toive ulkoises-
ta palkinnosta ei ole sisäisesti motivoituneen oppijan työskentelyn taustalla, 
hän on myös yleensä vähemmän luovutusherkkä ja sinnikkäämpi kuin ulkoi-
sesti motivoitunut oppija. Kuten haastateltavani tässä tutkimuksessa kertoi-
vat, he eivät opiskelleet lukiossa arvosanojen takia vaan siksi, että halusivat 
oppia opiskeltavat asiat. Keskeyttäjät tai suunnittelemattomasti hidastavat 
etsivät lähinnä syitä sille, miksi opiskelu ei kiinnosta. 

Tämän tutkimusaineiston mukaan opiskelijat olivat motivoituneita tulles-
saan lukioon ja motivaatio vaikutti pysyvältä myös lukio-opiskelun ajan. 
Eräillä opiskelijoilla hakeutumismotivaatio opiskelemaan osoittautui ulkoi-
seksi ja sen vuoksi opinnot eivät edenneet. Osalla opiskelijoista oli ajoittaisia 
motivoitumisongelmia, mutta lähinnä motivoitumisongelmat liittyivät väsy-
mykseen, jolloin opiskelija ei jaksanut suoriutua opinnoistaan haluamallaan 
tavalla. Niillä opiskelijoilla, joiden hakeutumismotivaatio opiskelemaan oli 
korkea ja sisäinen, säilyttivät opiskelumotivaationsa korkeana pääsääntöisesti 
koko lukio-opiskeluajan. 

Sisäisesti motivoituneille opiskelijoille oli tässä tutkimuksessa yhteistä 
taitava oppijuus. Heillä oli sisäinen motivaatio opiskeluun, he eivät opiskel-
leet pelkästään arvosanojen takia vaan oppiakseen ja ymmärtääkseen asioita. 
Lukioon tullessaan heillä oli mielessään asioita, joita he halusivat oppia. 
Motivoituneet opiskelijatkin kokivat pettymyksiä opiskelussaan, kaikki ei 
aina mennyt, kuten ennalta oli suunniteltu. Poikkeuksena ulkoisesti motivoi-
tuneille opiskelijoille, sisäisesti motivoituneet opiskelijat kykenivät petty-
myksiä kohdatessaan laatimaan uusia suunnitelmia.  
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Salmela-Aro ja Nurmi (2002) ovat tutkineet ihmisten henkilökohtaisia ta-
voitteita ja hyvinvointia. Heidän tutkimustuloksiaan on esitelty tämän tutki-
muksen teoreettisessa viitekehyksessä taitavaa oppijuutta käsiteltäessä. Sal-
mela-Aron ja Nurmen näkemyksen mukaan ihmisen hyvinvointi on yhtey-
dessä niihin tavoitteisiin, joita ihminen itselleen asettaa. Tavoitteiden tulisi 
olla saavutettavia ja konkreettisia, jokainen omalla kohdallaan arvioi tietojen-
sa ja taitojensa mukaan, minkälaisiin tavoitteisiin haluaa sitoutua. Aina ase-
tettuja tavoitteita ei saavuteta. Silloin ihmisellä tulee olla kykyä muuttaa 
suunnitelmaa ja arvioida tilanne uudelleen. Tämänkaltaista motivoitumista ja 
henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista osoittivat tässä tutkimuksessa 
opiskeluunsa motivoituneet opiskelijat. Omaa motivaatiotaan hakivat suun-
nittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävät opiskelijat. Itse he käyttivät 
tästä ilmausta omalle kasvulle ajan antaminen. 

Kivinen, Rinne ja Kivirauma (1985) ovat tutkineet koulumyönteisiä ja 
koulukielteisiä opiskelijoita. Koulumyönteisille opiskelu on mieluista ja he 
toimivat tulevaisuusorientoituneesti. Sopeutujat suhtautuvat opiskeluun neut-
raalisti tavoitellen lähinnä keskinkertaisia arvosanoja. Vetäytyjät voivat olla 
masentuneita ja tuntevat itsensä ulkopuolisiksi kouluyhteisössä. Vastustajat 
ovat aktiivisesti koulukielteisiä eivätkä ole kiinnostuneita koulun päämääris-
tä. 

Haastatteluaineisto tässä tutkimuksessa kertoo koulumyönteisistä opiske-
lijoista, heistä erikseen mainittakoon Hanna ja Tiia. Sopeutujat, esimerkiksi 
Kaj, Ulla ja Nina, tavoittelivat lähinnä keskikertaisia arvosanoja, mutta olivat 
neutraalin myönteisiä opiskelua kohtaan. Vetäytyjiä olivat Arttu, Joel, Mari, 
Ken ja Saara. Heille opiskelumotivaatio oli epäselvä ja he kokivat jatkuvaa 
tai ajoittaista ulkopuolisuutta opiskelijayhteisössä. Masennuksestaan kertoi 
tästä ryhmästä Mari.  

Kasimir puolestaan edustaa koulukielteisten opiskelijoiden ryhmää. Haas-
tattelussa Kasimir kritisoi koulun käytänteitä eikä kokenut kuuluvansa enää 
opiskelijaryhmään. 

Kuvioon 14 olen tutkimustulosteni perusteella koonnut kuvauksen opiske-
lumotivaationsa ja hyvinvointinsa säilyttävästä opiskelijasta. 
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Kuvio 14. Motivoitunut ja hyvinvoiva opiskelija lukiossa 

Tutkimusaineiston mukaan useimmilla opiskelijoilla on jo varhaisessa lap-
suudessa alkanut musiikkiin tai tanssiin liittynyt harrastus. Harrastuneisuus 
on lapsen omaehtoista toimintaa, johon hän itse on motivoitunut ja jota van-
hemmat demokraattisella kasvatusotteella tukevat. Harrastuksen ylläpitämi-
nen ei perustu vanhempien autoritaariseen tai ”hällä väliä” -tyyliseen kasva-
tusotteeseen. Lapsi itse on osoittanut innostusta asiaan ja vanhemmat ovat 
mahdollistaneet sen eri tavoin olemalla kiinnostuneita lapsen harrastuksesta. 
Useilla haastatteluun osallistuneista opiskelijoista oli perhetausta, jossa van-
hemmat itse ovat musiikin ammattilaisia. Haastattelussa oli mukana myös 
opiskelijoita, joiden vanhemmilla ei ollut ammatillista taustaa musiikissa. 
Yhteistä kaikille lukio-opintonsa kolmessa vuodessa suorittaville tai suunni-
tellusti opiskeluaikaansa pidentäneille oli opiskelumotivaation säilyminen 
sekä hyvinvointi ja optimistinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Opiskelumo-
tivaatio oli sisäistä ja opiskelijat toimivat autonomisesti. He olivat sisäistä-
neet lukio-opiskeluun kuuluvan vapauden ja vastuun: he toimivat itsenäisesti 
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ja osasivat ennakoida valintojensa seuraamuksia. Harrastuneisuus on edennyt 
lapsen omaehtoisesta, leikkimielisesti alkaneesta harrastuksesta kohti ala- ja 
yläasteen kouluvalintoja ja myöhemmin lukiovalintaa. Opiskelijat ovat ha-
keutuneet lukioon ilman vanhempien painostusta tai puuttumista asiaan. 
Opiskelija on harjaantunut tekemään läksyt perusopetuksen aikana. Demo-
kraattinen, ohjaava kasvatusote on tukenut nuoren itsetunnon kehittymistä ja 
hän osaa suhtautua joustavasti mahdollisesti esiintuleviin epäonnistumisiin. 
Opiskeluunsa motivoituneesti orientoitunut opiskelija nauttii lukion sosiaali-
sesti ilmapiiristä ja toiminnasta koulussa. Opiskelu- ja suorittaminen eivät vie 
täysin opiskelijan vapaa-aikaa. Hänellä on myös aikaa ottaa etäisyyttä opiske-
luun vapaa-ajalla. Nuoren ystäväpiiri on samanhenkinen ja tukee nuoren 
lukio-opiskelua sekä erityisen koulutustehtävän mukaista opiskelua. Opiskeli-
ja, jonka vapaa-ajan ystäväpiiri ei ole suuntautunut opiskeluun tai ei ole mu-
siikin tai tanssin kanssa tekemissä, kohtaa useinkin lukio-opiskelussaan moti-
vaatio-ongelmia tämän tutkimusaineiston mukaan. Koulumyönteisen asen-
teen säilyttäminen on näille opiskelijoille muita ryhmiä hankalampaa. Vas-
taavanlaisiin tutkimustuloksiin on omassa tutkimuksessaan päätynyt Vahtera 
(2007).  

 
Lahjakkuus erityislukiossa, erityislukio-opiskelun merkitys ja 
opintopolut 

Opiskelijat kokivat vaikeaksi liittää oman lukionsa yhteyteen lahjakkuuden ja 
erinomaisuuden eetosta. Lahjakkuuden määritteleminen koettiin problemaat-
tiseksi. Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä siteeraamani Gag-
né (1985) käsittelee lahjakkuutta ja erityislahjakkuutta. Erityislahjakkuus 
ilmenee yksilön suorituksina, jotka ovat selvästi keskitason yläpuolella yhdel-
lä tai useammalla alueella. Lahjakkuuden ilmenemistä voi helpottaa ympäris-
tö, persoonallisuus ja motivaatio. Ympäristö voi tarjota suotuisat olosuhteet 
korkeiden suoritusten ilmentymiselle. Tästä viitekehyksestä tarkastellen eri-
tyisen koulutustehtävän saaneilla lukioilla on erityinen, perusteltu paikkansa 
koulutusjärjestelmässämme. Ne voivat tarjota opiskeluympäristön, jossa nuo-
ret voivat kehittää lukio-opintojensa yhteydessä omaa erityisosaamistaan. 

Opiskelijat eivät miellä Sibelius-lukiota kuvaustensa mukaan perinteises-
sä mielessä tietopuolisesti lahjakkaitten opiskelijoiden lukioksi vaan lahjak-
kuus Sibelius-lukiossa näyttäytyy tutkimukseen osallistuneiden mukaan mo-
nipuolisena osaamisena niin perus- kuin taideaineissakin. Tässä tutkimukses-
sa mukanaolevat opiskelijat ovat lahjakkaita usealla alueella. Haastatteluni 
kertovat monitaitoisista, osaavista nuorista. Selvitellessäni suorittamissani 
haastatteluissa etenemisen tai etenemättömyyden mekanismia kunkin opiske-
lijan kohdalla, huomasin lahjakkuuden ilmenevän opiskelijoissa laajuudeltaan 
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vaihtelevana toimintana, käyttäytymisenä sekä suorituksina eri alueella. 
Opiskelijoilla vaikutti olevan henkisiä rakenteita, joiden varassa he jaksoivat 
kestää kuormitusta ja pitää yllä motivaatiotaan. Nämä haastatellut kertoivat 
kodista, joka tuki eri tavoin heidän suoriutumistaan ja jaksamistaan lukiossa. 

Merkittävimmäksi hyödyksi opiskelustaan erityislukiossa tutkimukseen 
osallistuneet nuoret näkivät verkostoitumisen toisten samasta alasta innostu-
neiden henkilöiden kanssa. Lukio tarjosi mahdollisuuden kehittyä lukio-opin-
tojen yhteydessä omalla erityisalalla. Erityinen tehtävä lisäsi yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ja hyvinvointia. 

Suurin osa sibeliuslukiolaisista on jatkanut opintojaan musiikin alalla lu-
kion jälkeen. Yliopistot ja korkeakoulut ovat yleisimpiä jatkokoulutuspaikko-
ja Sibelius-lukion opiskelijoille. Läheskään kaikki eivät hakeudu lukion jäl-
keen tavoittelemaan musiikin tai tanssin alalta ammattia. Sibeliuslukiolaisten 
koulutusvalinnat noudattelevat taidelukiolaisten valintalinjoja lukion jälkeen. 
Lukiosta hakeudutaan laaja-alaisesti eri aloille. Koulutusalat eivät liity tai-
dealoihin vaan sosiaali-, opetus- ja kasvatusala ovat myös Sibelius-lukiolai-
sille tyypillisiä jatkokoulutusväyliä. Myös yhteiskunnalliset ja luonnontieteel-
liset alat ovat suosittuja jatko-opintoaloja. 

Siirryn lopuksi tarkastelemaan niitä opinto-ohjauksellisia kehittämistar-
peita ja huomioita, joita tutkimukseni tulokset tuovat esille. Tarkastelen niitä 
Allardtin (1976) hyvinvointiteorian mukaan jäsenneltyinä. Tutkimukseni 
tulokset osoittavat, että suurimmat ohjaukselliset haasteet liittyvät opiskelijan 
opetukseen ja ohjaamiseen lukiossa (= having) sekä hänen mahdollisuuksiin-
sa riittävään vapaa-aikaan (= being). Tutkimustulosten mukaan opiskelijat 
ovat pääosin tyytyväisiä lukionsa sosiaalisiin suhteisiin (= loving). Kilpailul-
lisuus ja vertailu heikentävät jonkin verran opiskelijoiden tyytyväisyyttä 
sosiaalisiin suhteisiinsa lukiossaan. 

 
 

5.2 Opinto-ohjaukseen liittyvät huomiot tutkimustulosten 
valossa 

 
5.2.1 Opiskelutaidot, opiskelumotivaatio, elinolot – Having 

Opiskelu, ohjaus ja opetus 

Lukiokoulutus edellyttää opiskelijoilta opiskelutaitoja, joista keskeisimpiä 
ovat itseohjautuvuus ja autonominen toiminta. Lukio opiskeluun kuuluvaan 
vapauteen liittyy vastuu tehtävien itsenäisestä suorittamisesta, kokeisiin val-
mentautumista ja opintojen suunnittelusta. Jo lukion alettua opiskelijoiden 
edellytetään omaavan nämä taidot. Kuilu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
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välillä on tässä suhteessa suuri. Aiemmin perusopetuksessa menestynyt opis-
kelija huomaa lukion edellyttävän toisenlaisia opiskelutaitoja kuin mihin hän 
on perusopetuksessa tottunut. Luokaton järjestelmä tekee opiskelijoista erääl-
lä tavalla kasvottomia. Opiskelijat liikkuvat ryhmästä toiseen eivätkä opiske-
lijat ja opettajat ehdi tutustua toisiinsa. Osa opiskelijoista ei osallistu opetuk-
seen tai mene oppitunneille. Vie aikansa, ennen kuin opinto-ohjaaja ja ryh-
mänohjaaja saavat tästä tiedon. Tämä tutkimus osoittaa, että päämäärätietoi-
set ja itseohjautuvasti toimivat opiskelijat selviytyvät lukio-opiskelusta muita 
paremmin. Ulkoaohjautuvasti ja autonomista käyttäytymistä harjoittelevat 
opiskelijat kokivat opiskelussaan muita enemmän vaikeuksia ja kyseenalais-
tivat lukio-opiskelun merkitystä. Kuitenkin opiskelijat olivat melko tyytyväi-
siä kokemaansa ohjaukseen ja opetukseen lukiossaan. Having-ulottuvuus 
asettaa kuitenkin haasteita erityisesti opinto-ohjauksen tehostamiselle kaikis-
sa sen eri vaiheissa lukio-opiskelun aikana. Kuvioissa 12. ja 13. esitellyt 
opiskeluvaiheet asettavat ohjaukselle ja opiskelijahuollolle haasteita. Mikäli 
ohjauksen ja opiskelijahuollon avulla kyettäisiin tavoittamaan riittävän usein 
opiskelijoita, voitaisiin opiskelijan tilanteeseen puuttua ajoissa.  

Merkittävin puute opiskeluvalmiuksissa on opiskelijan suhtautuminen 
opiskeluun ulkoaohjautuvasti. Ulkoaohjautuvasssa opiskeluorientaatiossa 
opiskelija pohtii opiskelumotivaatiotaan erityislukiossa ja ylipäätään lukio-
opiskelun merkitystä. Opiskelija ei siten suhtaudu opiskeluun itseohjautuvasti 
ja tavoitteellisesti. Oman opintopolun ja opiskelusuunnitelman laatiminen 
sekä toteuttaminen tuottavat hänelle vaikeuksia. Valmentautuminen kokeisiin 
ja läksyjen tekeminen eivät motivoi opiskelijaa.  

Haastatteluissa opiskelijat kertoivat suoriutuneensa yläasteella koulun-
käynnistään lähinnä osallistumalla oppitunneille. Koulunkäynti on ollut heille 
helppoa eikä opiskelijoiden ole tarvinnut paneutua vapaa-ajalla opiskeluunsa. 
Hyviinkin arvosanoihin on riittänyt oppitunneilla kuunteleminen ja koetehtä-
viin vastaaminen. Yläkoulun kiinteät ryhmät ja luokanvalvojajärjestelmä ovat 
pitäneet opiskelijat mukana säännöllisessä koulunkäynnissä. Lukiossa pelkkä 
läsnäolo oppitunneilla tai kokeeseen osallistuminen eivät tähän tutkimukseen 
osallistuneiden opiskelijoiden mielestä riitä. Yläkoulun aikana opittujen opis-
kelukäytänteiden muuttaminen osoittautuu lukiossa vaikeaksi, sillä lukion 
edellyttämät opiskelutaidot ovat jääneet kehittymättä. 

Oman hidastajaryhmänsä muodostavat opiskelijat, joille lukiossa paljas-
tuu jokin oppimiseen liittyvä vaikeus. Se voi olla keskittymiseen liittyvä vai-
keus, mutta suurimman ryhmän näistä muodostavat ne opiskelijat, joilla on 
lukemiseen, kirjoittamiseen tai hahmottamiseen liittyvä vaikeus. Näiden opis-
kelijoiden määrä on koko ajan kasvussa. Opiskeluun liittyvä vaikeus ei ole 
tullut ilmi kaikille perusopetuksen aikana. Lukion laajemmat kurssimäärät, 
suuremmat opiskeltavat kokonaisuudet, ajan jakaminen usean oppiaineen ja 
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oman erityisosaamisen kanssa tuottavat ongelmia. Esseiden ja tutkielmien 
tekeminen eivät suju ongelmitta kaikilta lukiolaisilta. Erityisen tuen tarve on 
ilmeinen. Oppimiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi opiskelija joutuu enna-
koimatta tekemään opiskelusuunnitelman muutoksen ja hidastamaan kurssien 
suorittamisen aikataulua. Monille neljäs opiskeluvuosi tuo helpotusta oppimi-
seen liittyviin ongelmiin. Osa opiskelijoista on ollut jo perusopetuksen puo-
lella erityisen tuen piirissä. Heille opiskeluajan pidentäminen ei tule yllätyk-
senä. Vaatii aikaa, kehittymistä ja kypsymistä, jotta nuori oppii löytämään 
tasapainon opiskelun ja vapaa-ajan välillä. 

Oppimisvaikeudet hidastavat opiskelua, joten opiskeluajan pidentäminen 
lukiossa tuo helpotusta oppimiseen liittyviin ongelmiin ja lisää heidän hyvin-
vointiaan tämän tutkimusaineiston mukaan. Oppimiseen liittyviä ongelmia on 
osalta haastatelluista diagnosoitu vasta lukiossa. Opiskeluun liittyvät vaikeu-
det ovat hidastaneet opiskelua, mutta lukio on kyennyt tarjoamaan keinoja 
tehtävistä ja kokeista suoriutumiseksi. 

Sibelius-lukion opiskelijoiden joukossa on opiskelijoita, joiden opiskelu-
aika lukiossa pidentyy joko suunnitellusti tai suunnittelemattomasti. Osa 
keskeyttää lukio-opiskelun kokonaan. Heidän joukossaan on opiskelijoita, 
jotka ovat hakeutuneet ensisijaisesti Sibelius-lukioon, mutta heidän hyvin-
vointinsa ja opiskelumotivaationsa heikkenevät edellä esitettyjen syiden 
vuoksi lukion aikana. Opiskelijat pyrkivät tällöin vaikuttamaan hyvinvoin-
tiinsa opiskeluajan pidentämisellä. Suunnitellusti opiskeluaikaansa pidentävät 
opiskelijat haluavat lisäaikaa perus- ja erityistehtävän mukaisten kurssien 
suorittamiselle ja enemmän vapaa-aikaa.  

Suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävät kadottavat opiskelu-
motivaationsa lukio-opiskelussa kohtaamiensa pettymysten vuoksi. Osa heis-
tä huomaa, että lukio-opiskelu ei sovi heille sen vaativuuden vuoksi, osa 
vertaa omaa osaamistaan toisten taitoihin. Eräillä opiskeluaikaansa pidentä-
neille on takanaan pitkäaikainen harrastus. Lukioiässä nämä nuoret saattavat 
huomata, että he eivät jaksa ylläpitää kiireistä ja ohjelmoitua aikatauluaan. 
Kehityspsykologinen ikävaihe näyttää tutkimusaineistoni mukaan saavan 
opiskelijan miettimään omaa elämäänsä ja suorituskeskeistä nuoruuttaan. 
Nuori pohtii oman jaksamisensa rajallisuutta. Osa haastatteluun osallistuneis-
ta nuorista oli päättänyt vähentää kiireen tuntua, rauhoittaa elämäänsä ja 
antaa aikaa omalle kasvulleen pidentämällä opiskeluaikaansa lukiossa. Osa 
opiskelijoista halusi tietoisesti jättää aikaa omalle harrastukselleen ja suorit-
taa lukiokursseja hitaammin.  

Suunnittelemattomasti opiskeluaikaansa pidentävät kokevat vierautta 
opiskeluympäristössään eivätkä kiinnity lukion sosiaaliseen ympäristöön. 
Tutkimustulosteni mukaan opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskeluun liitty-
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vän motivaation tukeminen erilaisin keinoin on keskeisin haaste opinto-
ohjaajan työssä. Mikäli opiskelija ei voi hyvin opiskeluympäristössään ja 
elämässään, on vaarana opiskelijan vieraantuminen opiskelusta ja opiskelu-
yhteisöstä. 

Erityisen koulutustehtävän saaneen lukio-opiskelijan ohjaaminen ja opet-
taminen on haasteellista. Vaikka lukioon valikoituu motivoituneita ja opiske-
luunsa orientoituneita opiskelijoita, voi opiskelijan hyvinvointi ja opiskelu-
motivaatio heikentyä samalla tavalla kuin missä muussa lukiossa tahansa. 
Opiskelijan hyvinvointiin ja motivaatioon yhteydessä olevia tekijöitä olen 
käsitellyt tässä tutkimuksessa. Opiskelijat omaavat paljon sosiaalista pää-
omaa tullessaan lukioon, heillä on hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset 
valmiudet suoriutua lukio-opiskelustaan. Taitavat ja motivoituneet opiskelijat 
ovat lukiolle mahdollisuus. Koulutyön arjessa on muistettava opiskelijoiden 
yksilöllisyys ja yksilölliset tarpeet. Opiskelijan herkkyys on sekä haaste että 
mahdollisuus koulutuksen järjestäjälle. Erityisen koulutustehtävän saaneisiin 
lukioihin liitetään mielikuvia erityisen lahjakkaista opiskelijoista, opiskelijoi-
den aatelista. Epävirallisissa koulupuheissa keskustellaan opettamisen help-
poudesta erityisen koulutustehtävän saaneissa lukiossa: opettajat opettavat ja 
opiskelijat opiskelevat vaivattomasti saaden kiitettäviä arvosanoja kurssisuo-
rituksistaan. Kuva erityislukion opiskelijoista ei ole näin yksiselitteinen, 
kuten tutkimustuloksistani on nähtävissä.  

Lukion alkuvaiheen ikä- ja kehitysvaihe (teoreettisessa viitekehyksessä 
kuvattu moratoriovaihe) tuo opiskeluun omat haasteensa lukio-opiskeluun 
tutkimusaineiston mukaan. Entistä useammat tekijät alkavat kilpailla nuoren 
vapaa-ajasta, esimerkiksi viihdeteollisuus, internet ja televisio. Internetin ja 
television parissa myöhään valvonut nuori on väsynyt koulussa. Lukiovai-
heessa nuori alkaa itsenäistyä ja kyseenalaistaa asioita entistä enemmän. Hän 
tunnustelee rajojaan. Nuori saattaa kokea koulun paikaksi, jossa kamppail-
laan auktoriteetteja vastaan. Lukion itsenäisempi ja vapaampi työskentely-
kulttuuri eivät ole sopineet kaikille tähän tutkimukseen osallistuneille nuoril-
le. Lukion edellyttämä opiskelutapa ei näytä soveltuvan etenkään lukiolaisil-
le, jotka ovat epävarmoja tekemästään lukiovalinnasta ja erityisen koulutus-
tehtävän mukaisesta kiinnostuksestaan. Nuori voi siirtyä lukioon yläasteen 
koulusta, jossa on noudatettu erilaista oppimisnäkemystä kuin lukiossa. Siir-
tyminen vapaamman opiskelukulttuurin tarjoavaan lukioon voi aiheuttaa 
nuoressa hämmennystä ja uudenlaista vapauden kuvitelmaa. Nuori ei sisäistä 
vapauteen liittyvää vastuuta vaan keskittyy lukion sosiaaliseen ympäristöön; 
samoista asioista kiinnostuneisiin opiskelutovereihin ja erityisen koulutusteh-
tävän mukaisiin oppiaineisiin. Lukion tarjoama perusaineopetus ei pysty 
kilpailemaan opiskelijan ajasta. Lukio-opintojen alkuvaiheessa ohjausta tulisi 
suunnata opintoihin orientoitumiseen. Lukio edellyttää nuorelta kasvavaa 
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vastuunottamista omasta opiskelustaan. Opiskelija laatii oman lukujärjestyk-
sensä ja suorittaa tarvittavat ainevalinnat melko itsenäisesti. Hänen odotetaan 
sisäistäneen erilaisiin valintoihin liittyvät seuraamukset. Lukiossa tai jo ennen 
lukio-opiskelun aloittamista tehdyt valinnat voivat ratkaisevasti vaikuttaa 
myöhempään ammatinvalintaan. Kyse on autonomian kehittymisestä. 

Tutkimusaineisto kertoo opiskelijoista, joille lukio-opiskeluun liittyvä va-
paus ja vastuu tulevat yllätyksensä. Samoin opintojen etenemättömyys tulee 
nuorelle itselleenkin yllätyksenä. Murrosikäänsä elävä nuori ei välttämättä 
ole valmis lukion edellyttämään itsenäisempään opiskeluotteeseen vaan kai-
paisi säännöllistä lukujärjestystä ja opiskelurytmiä. Lukion alkuvaihe ja koko 
lukio-opiskelu voi tuntua kaaosmaiselta, jota voi hallita jättäytymällä pois 
oppitunneilta ja koulusta. Nuori voi pyrkiä ratkaisemaan tilanteen tekemällä 
opiskelusuunnitelman muutoksen ja kertomalla suorittavansa lukion neljässä 
vuodessa eli hidastavansa lukiokurssien suorittamisen aikataulua. Osa tämän 
tutkimuksen haastatteluosuuteen osallistuneista opiskelijoista arvioi, että 
heidän luvattomat poissaolonsa olisivat voineet vähentyä, mikäli ryhmänoh-
jaaja tai opinto-ohjaaja olisivat aktiivisemmin olleet yhteydessä heihin. Toi-
nen osa lukio-opiskeluaan suunnittelemattomasti pidentäneistä kertoi, että 
koulun taholta tulleista yhteydenotoista ei olisi heidän tapauksessaan ollut 
hyötyä vaan se olisi voinut entisestään lisätä opiskelijan opiskeluvastaista 
toimintatapaa. Varsinkin lukio-opiskelun alkuvaiheessa nuoren kehitysvaihe 
ja erilaiset tarpeet tulisi ottaa syvällisemmin huomioon ohjauksessa ja ope-
tuksessa. Opiskeluunsa kielteisesti suhtautuvien ja vetäytyvien opiskelijoiden 
ohjaamiseen sijoitettu ohjausresurssi on kaikkien etu. 

Haettaessa syitä opiskelijan opintojen etenemättömyydelle, tarkastellaan 
opiskelijan luvattomia poissaoloja koulusta ja kysytään, miksi koulu ei puutu 
riittävän ajoissa opiskelijan poissaoloihin.  

Opiskelijoiden poissaolojen seuraamisen tulisi olla järjestelmällistä siten, 
että opettajat olisivat mahdollisimman nopeasti yhteydessä ryhmänohjaajaan 
tai opinto-ohjaajaan, jotta opiskelijan tilanteen selvittäminen voisi käynnis-
tyä. On tietysti vaikea sanoa, kuinka moni opiskelija saataisiin näillä keinoin 
palaamaan opiskelujen pariin. Jokaisen koulussa opiskelijana olevan on osal-
listuttava opetukseen. Tapaukset ovat yksilöllisiä. Tähän tutkimukseen osal-
listunut Arttu kertoo, että hänen poissaolokierteensä oltaisiin voitu katkaista, 
mikäli koulun taholta oltaisiin oltu enemmän yhteydessä häneen poissaolo-
kierteen alkaessa.  

Tutkimusaineistoni mukaan kaikilla erityisen koulutustehtävän saanee-
seen lukioon opiskelemaan hakeneilla ei ole riittävästi motivaatiota lukion 
suorittamiseen. Opiskelijan ollessa epävarma omasta opiskelumotivaatios-
taan, lukio-opinnot eivät etene. Motivaatio erityistä koulutustehtävää kohtaan 
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on vähentynyt eikä motivaatiota lukion perusaineitakaan kohtaan ole. Opiske-
lija on tilanteessa, jossa hän ei näe syytä, miksi hän opiskelee lukiossa. Täl-
laista opiskelijaa on vaikea auttaa ohjauksellisin keinoin ja tilanteen havait-
seminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voisi auttaa opiskelijaa esi-
merkiksi siirtymään toiseen lukioon, jossa hän voisi keskittyä perusaineiden 
opiskeluun ilman erityisen koulutustehtävien tuomaa lisäpainetta.  

Erityisen koulutustehtävän saaneissa lukiossa opiskelijoiden työmäärä on 
usein suurempi kuin yleislukioissa. Opiskelijoita hakeutuu erityisen koulutus-
tehtävän saaneisiin lukioihin erilaisin odotuksin kuin yleislukioihin. Opiskeli-
ja ei välttämättä lukioon hakeutuessaan miellä, että myös erityisen koulutus-
tehtävän saaneet lukiot ovat ensisijaisesi lukioita. Mikäli opiskelija ei ole tätä 
asiaa mieltänyt, voi kaksinkertainen työmäärä yllättää ja vaikuttaa opiskelu-
motivaatioon. Tähän seikkaan tulisi kiinnittää lukioon hakeutumis- ja alku-
vaiheen ohjauksessa enemmän huomiota.  

Jokaisen opiskeluryhmän muodostaa joukko opiskelijoita erilaisine tar-
peineen. Opetusryhmät ovat useimmiten kooltaan ylimitoitettuja. Yhtä yhte-
näistä kuvausta opiskeluaikaansa pidentävistä tai opiskeluissaan solmukoh-
taan joutuneista opiskelijoista ei tämän tutkimusaineiston perusteella voi 
antaa. Jokaista opiskelijaa voitaisiin tukea, mikäli yksittäisen opiskelijan 
perusteelliseen kartoittamiseen olisi resursseja. Kun yksilölliseen ohjaukseen 
ei ole tarvittavia resursseja, voi asianmukainen ohjaus helposti jäädä kohden-
tumatta oikealle henkilölle ja tahattomiakin opiskeluaikojen pidentymisiä voi 
seurata puutteellisesta ohjauksesta. Tässä tutkimusaineistossa osa opiskeli-
joista kaipasi tarkempaa ohjausta opiskelusuunnitelman tekemiseen. 

Lukion ohjaustoimintaan on jokaisen opettaja- ja ohjaushenkilöstöön kuu-
luvan osallistuttava ohjaussuunnitelman mukaan. Opinto-ohjaajalla on pää-
vastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonai-
suuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajien tehtävänä on ohjata opiske-
lijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa opiskelijaa kehittämään 
oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Opinto-ohjauksen 
avulla opiskelijaa ohjataan laatimaan oma henkilökohtainen opiskelusuunni-
telmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelijan on saatava opinto-
ohjausta opiskelunsa tueksi ja valintojensa tekemiseksi siten, että hän pystyy 
suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojen-
sa ja hyvinvointinsa mukaisesti. Suunnitelmiensa toteuttamisen tueksi opiske-
lijat tarvitsevat ohjausta. Kuten edellä on todettu, ongelmana lukioissa on 
ohjaukselle varatun resurssin riittämättömyys. 

Opinto-ohjaus lukiossa jakaantuu karkeasti otettuna kolmeen osa-alu-
eeseen. Lukio-opintojen alkuvaiheessa (ensimmäinen vaihe) ohjauksen pai-
nopiste on lukio-opintoihin orientoimisessa. Tärkeää on, että lukion alkuvai-
heessa opiskelijoita ohjataan lukion edellyttämiin opiskelukäytänteisiin. Ku-
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ten tämäkin tutkimus on osoittanut, kaikilla lukio-opiskelunsa aloittavilla ei 
ole lukio-opiskelun edellyttämiä opiskeluvalmiuksia. Lukio-opiskelu edellyt-
tää autonomista, itseohjautuvaa opiskelutyyliä ja omakohtaista vastuunotta-
mista opintojen edistämisestä. Mikäli opiskelija jatkaa perusopetuksessa 
omaksumaansa ulkoaohjatuvaa opiskelukäytäntöä, hänen lukio-opintonsa 
eivät etene odotetulla tavalla. Lukio-opiskeluun liittyy vapaus valintojen te-
kemiseen, mutta siihen kuuluu opiskelijan vastuu omien opintojensa edistä-
misestä.  

Ohjauksen toisessa vaiheessa keskitytään lukio-opintojen ohjaamiseen, 
seurataan opiskelun etenemistä ja tuetaan opiskelijaa hänen tekemissään 
valinnoissa. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä aineenopetuksen, ryhmänoh-
jauksen ja opinto-ohjauksen välillä. Opiskelijahuollon tehtävänä on seurata 
opiskelijan hyvinvointia ja tukea hänen opiskeluaan. Kolmannessa vaiheessa 
ohjauksen painopiste on jatko-opintoihin ohjaamisessa.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kaikissa näissä ohjauksen eri vai-
heissa esiintyy puutteita Sibelius-lukiossa. Tähän tutkimukseen osallistuneet 
Anton, Arttu ja Ken kertovat jääneensä lukio-opintojen ulkopuolelle, koska 
eivät olleet omaksuneet lukion edellyttämää vastuuta omista opinnoistaan ja 
itseohjautuvaa opiskelutapaa. Opinto-ohjaus ja ryhmänohjaus eivät huoman-
neet riittävän ajoissa opiskelijoiden opintojen etenemättömyyttä. 

Lukio-opintojen ohjaamiseen liittyvistä kehittämistarpeista kertoo tutki-
mukseeni osallistunut Saara. Osin opintojen etenemättömyyden syyt liittyvät 
opiskelijoiden omaan kasvuun ja kehitykseen, silti ohjauksen tehtävänä on 
tavoittaa lukiossa opiskelevat nuoret ja seurata heidän opintojensa etenemistä. 
Erityisen tärkeää tämä on vaiheessa, jossa opiskelija ei löydä paikkaansa 
opiskelijayhteisössä, kuten Saaralle oli käynyt. Hän oli menettänyt kiinnos-
tuksensa erityistä koulutustehtävää kohtaan, joka osaltaan aiheutti kiinnitty-
mättömyyttä opiskeluun. Sibelius-lukion toiminta-ajatuksen ydin on kiinnipi-
tävä ympäristö. Sibelius-lukion tavoitteena on, että kukaan opiskeluyhteisön 
jäsenistä ei jäisi tahtomattaan yhteisön ulkopuolelle. Tämä tavoite ei näytä 
tutkimustulosten mukaan täysin toteutuvan. 

Moni opiskelunsa päättövaiheessa olevista lukiolaisista ei tiennyt, mihin 
hakeutua lukio-opintojen jälkeen. Niinalle, Tiialle, Tuulalle ja Ullalle ei ollut 
selvinnyt lukioaikana, mikä ala tai mikä koulutus heitä kiinnostaisi lukion 
jälkeen. Eräänä lukio-opiskelun tavoitteena oli ollut lisäajan antaminen am-
matinvalintaan liittyville pohdinnoille. Erityislukioissa opiskeleville olisi 
tärkeää tarjota erilaisia vaihtoehtoja ammatinvalinnalle, sillä liian yksipuoli-
nen suuntautuminen tiettyyn ammattialaan voi johtaa tilanteeseen, jossa opis-
kelija ei löydä vaihtoehtoista suunnitelmaa, mikäli ensisijainen ammattitoive 



260 Matti Koistinen 

ei jostain syystä toteudu. Jatko-opintoihin tähtäävän ohjauksen kehittämisen 
tarve on Sibelius-lukiossa ilmeinen tämän tutkimusaineiston mukaan. 

Ohjauksen voidaan ajatella alkavan jo lukioon hakeutumisvaiheessa. Tut-
kimustulosteni mukaan lukioon hakeutumismotivaatio on tekijä, joka edes-
auttaa lukio-opinnoissa menestymistä. Arttu ja Kasimir olivat hakeutuneet lu-
kioon lähinnä kaveripiirin mukana. Lukio osoittautuikin paikaksi, jossa kurs-
sien suorittaminen edellytti itseohjautuvuutta ja suunnitelmallisuutta, pelkkä 
soittaminen ei riittänyt lukiokurssien suorittamiseen. Tämän vuoksi Arttu ja 
Kasimir kokivat opiskelevansa väärässä paikassa, sillä musiikkiin liittyvä 
motivaatio ei ollut riittävä lukion opinto-ohjelman läpiviemiseksi. Erityislu-
kioon hakevien hakeutumismotivaation mahdollisimman perusteellinen sel-
vittäminen voi edesauttaa nuorten hakeutumista itselleen sopiville opintopo-
luille. 

Having-ulottuvuuteen liittyvät opiskelijoiden sosiaaliseen taustaan liitty-
vät ohjaukselliset haasteet. Osa lukio-opiskeluun liittyvästä kiinnittymättö-
myydestä saattaa eräiden opiskelijoiden kohdalla johtua heidän kotitaustansa 
erilaisuus verrattuna lukion edustamaan kulttuuriin. Erityislukioihin valikoi-
tuu ylempiin ammattiluokkiin kuuluvien perheiden lapsia. Tutkimukset (An-
tikainen ym. 2000; Bates & Riseborough 1993; Bourdieu 1986, Bourdieu 
1998; Korppas 2007; Kuusinen 1986; Willis 1986) osoittavat opiskelijan 
sosioekonomisella taustalla olevan keskeistä merkitystä nuoren valikoitumi-
sessa eri koulutusväylille. Kyseisten tutkimusten mukaan koulun kulttuuri 
sekä siellä järjestettävä opetus näyttää tukevan opiskelijaa, jonka sosioeko-
nominen viitekehys on yhtäläinen koulun edustaman kulttuurin kanssa. Mu-
siikin ammattilaisten perhetausta on tutkimuksissa näyttänyt olevan yhtey-
dessä musiikkitaustaiseen perheeseen (Maijala 2003; Uusikylä 1997).  

Tässä tutkimuksessa Joel on opiskelija, joka oli valmistumassa sukunsa 
ensimmäiseksi ylioppilaaksi. Joelilla ei ollut musiikillista taustaa perhees-
sään. Soitinopetukseen Joelilla ei ollut tarjoutunut mahdollisuuksia lapsuu-
dessaan. Joelin opinnot eivät edenneet hänen eivätkä lukion toivomalla taval-
la. Mitään erillistä tai yksittäistä syytä Joel ei opintojensa etenemättömyydel-
le pystynyt mainitsemaan. Loppupäätelmäksi haastattelusta jäi kiinnittymät-
tömyys koulun kulttuurin ja sen erityisen koulutustehtävän mukaiseen alaan 
vaikka Joel kertoi olevansa motivoitunut opiskelemaan musiikkia ja oli ha-
keutunut lukioon saadakseen mahdollisuuden kehittyä musiikin alalla. Joel 
oli harjoitellut soittamista itsekseen ja suoriutunut valintakokeissa musiikin 
osiosta sen verran hyvin, että pääsi lukioon varapaikalta. 

Oman kertomansa mukaan Joel oli tyytyväinen Sibelius-lukion sosiaali-
seen ympäristöön. Oma tulkintani Joelin haastattelusta on, että hän koki toi-
seutta eli vierautta lukioympäristössään. Mahdollista on, että kysymyksessä 
oli koulun ja kodin kulttuurin eroavaisuudet. Joel vertasi itseään lukion mui-
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hin opiskelijoihin ja heidän musiikilliseen osaamiseen eikä kyennyt samais-
tumaan heihin. Joel keskeytti opintonsa useaan kertaan, mutta palasi ryh-
mänohjaajan ja opinto-ohjaajan yhteydenottojen jälkeen takaisin opintojensa 
pariin. Samaa toimintamallia Joel jatkoi koko lukioajan. Joel jätti osallistu-
matta ylioppilaskokeisiin vaikka oli ilmoittautunut niihin. Ilmeisesti hänen 
täytyi osoittaa välinpitämättömyyttä koulun tarjoamaa kulttuuria kohtaan. 
Viidennen opiskeluvuoden syksyllä Joel kirjoitti ylioppilaaksi. Mikäli Joel ei 
olisi osallistunut tutkimukseeni, hänen opiskeluaan ei oltaisi kyetty tukemaan 
siten, kuin sitä nyt tuettiin. Olin tutkimukseni yhteydessä tutustunut Joeliin ja 
hänen taustaansa, joten tämänkaltainen yksilöllinen ohjaus oli mahdollista. 
On kertaalleen muistettava, kuinka tärkeää ohjaukselle varattu resurssi on, 
jotta jokaiselle opiskelijalle kyettäisiin tarjoamaan henkilökohtaista ohjausta 
ja siten tukea hänen opiskeluaan. Ilman riittävää ohjausaikaa tutustuminen 
opiskelijan tilanteeseen jää puutteelliseksi eikä opiskelija tule kuulluksi asias-
saan. Onnistuneen ohjauksen avulla voidaan ehkäistä koulutuspolulta syrjäy-
tymistä ja tarvittaessa voidaan myös välttää suunnittelemattomia opiskeluai-
kojen pidentymisiä.  

Olen tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellut kotitaustaa ja 
vanhempien yhteyttä nuoren koulunkäyntiin, sillä nykypäivän koululaitoksel-
le on asetettu suuria toiveita ja odotuksia yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden 
toteuttajana. Markkinasuuntautuneen koulu-uudistuksen on nähty tuovan 
mukanaan koulutuksellisen eriarvoisuuden lisääntymistä. Se antaa vanhem-
mille oikeuden tehdä kouluvalintoja ja eniten tätä oikeutta näyttävät käyttä-
vän oikeanlaista kulttuurista pääomaa omaavat keskiluokkaiset vanhemmat. 
Vanhemmat ovat välillisesti olleet mukana valitsemassa lapsensa opiskelu-
paikkaa ja tukemassa lapsensa harrastuneisuutta. Valikoituminen erilaisille 
koulutuspoluille tapahtuu varhain nuoren sosiaalisen taustan mukaan (ha-
ving). 

Huoltajien ammatilla ja koulutustaustalla näyttää useiden tutkimusten mu-
kaan olevan edelleen selkeä yhteys nuoren opiskeluorientaatioon. Tähän seik-
kaan ohjauksellisin keinoin ei juurikaan voitane puuttua, sillä kyse on laa-
jemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Kouluttautuneiden vanhempien lapset 
ovat muita ryhmiä koulutusmyönteisempiä. Vanhemmilla on omasta koulu-
tustaustastaan johtuen tietoa, jonka avulla koulua edustavien tahojen kanssa 
asioiminen on helpompaa ja tutumpaa. Kaikille avoin ja yhtäläinen peruskou-
lu mahdollistaa nuorille tasavertaisen väylän koulutusmarkkinoille eikä van-
hempien koulutustaustaan perustuva kuilu ole hälventynyt. Uutena piirteenä 
vanhempien koulutustaustan merkityksestä nousee Kuuselan (2003b) ja 
Korppaksen (2007) tutkimuksista äidin koulutustaustan merkitys lapsen kou-
lutusväylien selittäjänä. Vahtera (2007) nostaa lisäksi esille oppimisympäris-
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tön ja sosiaalisten suhteiden merkityksen opintopolkua tukevana tai heikentä-
vänä tekijänä. Ohjaus oppilaitoksissa voi osaltaan mahdollistaa erilaisista 
taustoista tulevien opiskelijoiden tukemisen.  

Opinto-ohjaajien ja opettajien täydennyskoulutuksen kautta voidaan ke-
hittää oppimisympäristöä siten, että erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita 
ja heidän oppimiseensa liittyviä seikkoja kyetään paremmin ottamaan huomi-
oon. Pohdittaessa erityislukioissa syitä opiskelijan opintojen etenemättömyy-
teen tulisi huomioida mahdollisena koulutuksesta ulkopuolelle jäämisen syy-
nä koulukulttuuri, joka ei tue opiskelijan omaa kulttuuria. Jokainen opiskelija 
on yksilö, jonka oppimisessa on yksilöllisiä eroja. Mikäli opetuksessa ja 
ohjauksessa ei ole mahdollisuuksia ottaa huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä 
opiskelustrategioita, voi koulu tahtomattaan syrjäyttää opiskelijan opiskelu-
polulta.  

Muusikon matka huipulle-tutkimus (Maijala 2003) kuvaa musiikin harras-
tamisen muuttumista eksperttiydeksi ja muusikoiden taustoja. Kuten Maijalan 
(2003) tutkimuksessa, tähänkin tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat 
edenneet muusikon tai tanssijan uralla eri vaiheiden kautta. Motivaatiostaan 
epävarmat opiskelijat kertoivat muita useammin aloittaneensa systemaattisen 
harjoittelun vasta muutamaa vuotta aiemmin lukion aloittamistaan. Muut 
olivat harrastaneet musiikki tai tanssia varhaislapsuudesta saakka. Maijalan 
tutkimukseen osallistuneiden huippumuusikoiden soittouralta löytyi vaiheita, 
jolloin tutkittavalla oli ollut motivaatio-ongelmia soittamisen suhteen. Moti-
vaatiokriisin aiheuttajana oli yleensä jokin epäonnistumisen kokemus. Osa 
tutkittavista kertoi joskus kyseenalaistaneensa alanvalintaansa. Suurin osa 
tutkittavien motivaatio-ongelmista oli esiintynyt heidän ollessaan 18–22 
vuoden ikäisiä. Maijala selittää tätä motivaatio-ongelmaan liittyvää ikävaihet-
ta nuoruuden ikävaiheelle tyypillisenä psykososiaaliseen kehitykseen kuulu-
vana identiteettikriisinä. Maijalan mukaan ongelmia saattaa esiintyä silloin, 
kun lapsilahjakkuudelta aletaan vaatia aikuisiän eksperttiyteen kuuluvia tul-
kinnallisia kykyjä. 

Tutkimukseeni osallistui opiskelijoita, joiden taustalla on muusikkoperhe. 
Osa musiikkiin tai tanssiin vahvasti sitoutuneista opiskelijoista kertoi, että 
heidän suvussaan ei ole musiikin ammattilaisia tai että lähipiirissä olisi tiettä-
västi laulutaitoisia henkilöitä. Jokainen etenevistä opiskelijoista kuitenkin 
kertoi harrastaneensa varhaislapsuudesta saakka musiikkia tai tanssia. Heidän 
varhaisimmat muistonsa liittyivät esiintymiseen. Jokainen hakeutumismoti-
vaatiostaan varmoista haastateltava kertoi tehneensä lukiovalinnan itse. Eräs 
haastatelluista kertoi hakeutuneensa musiikkiluokalle salaa vanhemmiltaan. 
Kukaan opinnoistaan etenevistä ja lukioon hakeutumismotivaatiostaan var-
moista haastatelluista ei kertonut kokeneensa vanhempiensa taholta painos-
tusta taiteelliselle alalle hakeutumisesta. Lukiomenestystä osin toisilta odotet-
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tiin, sillä suvuissa kerrottiin olevan korkeasti koulutettuja henkilöitä ja lä-
hisukulaiset ovat kirjoittaneet ylioppilaaksi hyvin arvosanoin. Osalle opin-
noissaan hidasteleville oli kasautunut paineita suvun ensimmäisenä tulevana 
ylioppilaana olemisesta, taitavista vanhemmista sisaruksista tai kuten erään 
haastatellun piti suoriutua koulusta ja elämästä muidenkin perheenjäsenten 
puolesta vaikkakaan sitä ei oltu perheessä sanottu suoraan vaan haastateltava 
oli sen itse sisäistänyt. Silti jokainen heistä kulki omaa polkuaan ja mahdolli-
sista oppimisvaikeuksistaan huolimatta eteni kohti omaa tavoitettaan.  

Kotitaustan tai sukupuolen yhteyttä opiskelumenestykseen tai hyvinvoin-
tiin ei tässä tutkimuksessa otettu erilliseksi tarkastelun kohteeksi. Tämän 
tutkimuksen liitteessä 3 on taulukko, johon olen koonnut saamani huoltajien 
ammattitiedot vuosilta 2003–2005. Sen perusteella on tehtävissä joitakin 
tulkintoja niistä taustoista, joista opiskelijat ovat tulleet Sibelius-lukioon. 
Mehtäläisen (2003) tutkimuksen mukaan opintojaan hidastavien tai keskeyt-
tävien taustoista löytyi muita ryhmiä enemmän alempiin tuloluokkiin kuulu-
via vanhempia. Tästä tutkimusaineistosta ei tehdä vastaavanlaisia päätelmiä. 
Haastateltavien joukossa oli korkeakoulututkinnon suorittaneita vanhempia 
samassa suhteessa kuin muihin koulutus-luokkiin kuuluvia vanhempia. Tä-
män aineiston perusteella ei haeta yhteyksiä huoltajan koulutustaustan ja 
opiskelijan opiskelumenestyksen välillä.  

Tutkimuksessani olen kertonut erityisen koulutustehtävän saaneisiin luki-
oihin hakeutuvan monin eri tavoin lahjakkaita opiskelijoita. Olen kuvannut 
heidän arkeaan ja erityisen koulutustehtävän mukaista osaamista sekä perus-
aineiden osaamista. Opinnoissaan etenevät ja motivoituneet opiskelijat me-
nestyivät kouluympäristössä Clausenin (1986) tavalla. Tavoitetietoiset, ete-
nevät opiskelijat vaikuttivat omaavan opiskelun merkityksen ja päämäärätie-
don. He hoitivat opiskelijoiden yhteisiä asioita omien opintojensa ja harras-
tustensa ohella tavalla, josta Clausen käyttää nimitystä yhteisiin tehtäviin ja 
toimiin yhteiskunnassa valmentautumisena.  

Sinällään koulujärjestelmä ja erityisen tehtävän saaneet koulut, erityislu-
kiot, pitävät yllä yhteiskunnallista valikoitumista, jossa lapset ja nuoret ovat 
Clausenin (1986) mukaan eri asemissa johtuen vanhempiensa sosiaalisesta 
statuksesta tavoitteiden saavuttamisen edellyttämien resurssien ja valintojen 
suhteen. Lapsuudessa ja nuoruudessa opitut arvot ja tehdyt valinnat näyttivät 
tässäkin tutkimuksessa vaikuttavan opiskelijan suoriutumisorientaatioon. 
Erilaisista taustoista johtuen yksilöillä on vaihtelevat valmiudet kohdata ym-
päristön vaatimuksia, mutta hänellä on oltava oma halu omaksua ja toteuttaa 
roolille ominaista käyttäytymistä ja tavoitella päämääriä. Clausenin mukaan 
(1986) menestyminen koulujärjestelmässä, yksilön vuorovaikutustaidot ja 
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lahjakkuus yhdessä institutionaalisten valikointiprosessien kanssa tuottavat 
eroja yhteiskunnallisiin asemiin pääsemisessä.  

Tutkimusaineistoni antaa viitteitä ja yhtymäkohtia Bourdieun ja Clause-
nin näkemyksille kotitaustan merkityksestä opiskelussa. Tutkimusaineistos-
sani mukana olevat opiskelijat kertoivat omasta taustastaan haastattelujen 
yhteydessä. Haastattelut antoivat viitteitä sille ajatukselle, että jos kodin elä-
mänpiiri on erilainen kuin koulun edustama kulttuuri, nuoren voi olla hanka-
laa orientoitua opiskeluympäristöönsä. Tutkimusten mukaan (Bourdieu 1977, 
1986; Clausen 1986) ne opiskelijat, jotka ovat tottuneet toimimaan koulun 
edustamassa kulttuurissa, pystyvät ongelmattomammin etenemään opinnois-
saan ja saamaan tukea valinnoilleen. Erilainen vuorikausirytmi vanhempien 
kanssa ja vanhempien tietämättömyys koulun käytänteistä eivät useinkaan tue 
nuoren opiskelua. 

 
5.2.2 Kiinnittyminen opiskeluympäristöön ja opiskeluun – Loving 

Sosiaalinen ympäristö, kilpailullisuus, suosikit 

Opiskelijan kiinnittyminen lukio-opiskeluun ja koulun sosiaaliseen ympäris-
töön ovat tekijöitä, jotka tukevat opiskelijan hyvinvointia. Eniten tutkimuk-
sessani opiskelijoiden hyvinvointia tukivat loving-ulottuvuuteen kuuluvat te-
kijät. Liiallinenkaan kiinnittyminen sosiaaliseen ympäristöön ei ole tutkimus-
aineistoni mukaan pelkästään myönteinen asia. Lukion sosiaalinen ilmapiiri 
ja lukio-opiskelun luokaton järjestelmä näyttävät tutkimukseni mukaan ole-
van syy eräiden opiskelijoiden opiskeluajan pidentämiselle. Näennäinen 
vapaus ja sosiaalinen ilmapiiri aiheuttavat eräille opiskelijoille opiskelun 
suunnittelematonta pidentymistä. Oppilaskunnan tila ja siellä olevat opiskelu-
toverit ovat vetäneet opiskelijaa puoleensa enemmän kuin oppitunnit luokas-
sa. Erityisen koulutustehtävän mukaiseen toimintaan keskittyminen, tässä 
lukiossa musiikki tai tanssi, vie osalta opiskelijoista huomiota ja energiaa 
muiden lukiokurssien suorittamisesta.  

Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot edustavat yksilöllisyyttä ja kil-
pailullisuutta korostavaa koulutuspolitiikkaa. Erityisen koulutustehtävän 
saaneisiin lukioihin valikoituu monin eri tavoin lahjakkaita opiskelijoita yksi-
löllisine koulutustarpeineen. Opiskelumotivaatioon vaikuttaa haastattelujen 
mukaan toimiminen vertaisryhmän parissa. Toimiessaan ikätovereidensa 
kanssa opiskelija vertaa omaa osaamistaan toisiin. Tämä teema esiintyi use-
assa haastattelussa. Nuori on tullut erityisen koulutustehtävän saaneeseen 
lukioon ja huomannut ympärillään monin tavoin lahjakkaita nuoria. Pienem-
mässä koulussa nuori on voinut olla paras, uudessa kouluympäristössä sijalu-
kua on vaikea edes määritellä, eikä se ole tarpeellistakaan. Nuoren haaveena 
on voinut olla ammattilaisen ura erityisen koulutustehtävän mukaisella alalla. 
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Uudessa opiskelupaikassa ympärillä on toinen toistaan lahjakkaampia opiske-
lijoita ja nuori pohtii, mikä on hänen asemansa tässä yhteisössä ja tulevaisuu-
dessa. Toiveet ja odotukset alkavat muuttua realistisemmiksi lukiossa. Vaik-
ka opiskelijoiden välistä kilpailua pyritään vähentämään lukioyhteisössä eri 
tavoin, se näyttää syntyvän nuorten keskuudessa itsestään. Toisille vertailu 
toimii positiivisena tekijänä, sillä nuori ymmärtää, että hän voi oppia toisilta 
opiskelijoilta erityisen koulutustehtävän mukaisia taitoja samalla omat taidot 
kehittyvät. Osalle opiskelijoista sama asia toimii hyvinvointia alentavana ja 
opiskelumotivaatiota heikentävänä tekijänä.  

Opetuksen ja ohjauksen avulla tulisi kyetä ottamaan huomioon erilaiset 
opiskelijat ja heidän yksilölliset vahvuutensa. Jokaisella opiskelijalla tulisi 
olla tasapuoliset mahdollisuudet saada osallistua lukion järjestämiin esiinty-
mis- ja edustustilaisuuksiin. Haastatteluissa musiikkilinjalla opiskelevat ker-
toivat turhautuneensa siihen, että erilaisissa tilaisuuksissa esiintyvät samat 
opiskelijat ja osa jää esiintymistilaisuuksista paitsi. Tämä on heikentänyt 
opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia lukiossa. Tanssilinjan ja 
yleislinjan opiskelijat kokivat olevansa eriarvoisessa asemassa musiikkilinja-
laisiin verrattuna. Samoin kuoroon valitsemisjärjestelmää opiskelijat kritisoi-
vat ja kokivat kuoron toimivan omana, erityisasemassa olevana ryhmänään 
lukion sisällä. 

Opettajien suosikkiopiskelijat tai opiskelija-aktivistit kertoivat haastatte-
lussa omasta kuormittumisestaan. Suosikkiopiskelijat ovat tässä tutkimusai-
neistossa opiskelijoita, jotka näyttävät suoriutuvan lukio-opiskelustaan vai-
vatta. He ehtivät harrastamaan, osallistumaan koulun järjestämiin erilaisiin 
tilaisuuksiin, kiertueille, esiintymismatkoille sekä hoitavat lukiossa luotta-
musoppilaana opiskelijoiden yhteisiä asioita. Näille opiskelijoille kasaantuu 
heidän kertomansa mukaan runsaasti toimintoja, jotka vaikuttavat opiskeluun. 
Opiskelijat eivät osaa kieltäytyä opettajien tarjoamista esiintymistilaisuuksis-
ta vaan joutuvat tekemään valinnan esiintymisen ja perusaineiden opetukseen 
osallistumisen välillä. Seurauksena voi olla tehtävien tahatonta laiminlyömis-
tä, kurssien keskeytymistä liiallisten poissaolojen takia sekä ylikuormittumis-
ta. Vaarana on, että opiskelija joutuu pidentämään suunniteltua opiskeluai-
kaansa lukiossa pystyäkseen hoitamaan lukio-opintonsa päätökseen. Esi-
merkkinä opiskelija-aktiivista on tässä tutkimuksessa Liisa. Hän itse oli ky-
ennyt jakamaan aikaansa ja suoriutumaan erilaisista tehtävistä. Hän kuitenkin 
kertoi, että kaikki opiskelijat eivät tähän kykene vaan koulujärjestelmän tulisi 
kiinnittää huomiota enemmän opiskelijan työmäärän kasautumiseen. 

Osa heikentyneestä opiskelumotivaatiostaan kertoneista opiskelijoista ku-
vasi pettymyksiä, jotka johtuivat siitä, ettei lukio ollutkaan heidän ennakko-
odotustensa mukainen opiskelupaikka. Opiskelijat kertoivat aloittaneensa 
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lukion odotuksin, joihin liittyivät käsitykset lukion maineesta. Jossain vai-
heessa opiskelija kohtasi todellisuuden uudesta näkökulmasta. Opiskelija 
havahtui pohtimaan lukiota opiskelupaikkana ja sen merkitystä itselleen. 
Odotusten ja realismin kohtaamisesta lukiossa kertovat tässä tutkimuksessa 
Kasimir ja Liisa. Opiskelijat ratkovat tämänkaltaista odottamatonta ja osin 
itselleenkin tiedostamatonta ongelmakenttää eri tavoin. Opiskelijan on voita-
va saada opinto-ohjauksessa ja ryhmänohjauksessa pohtia paikkaansa erityi-
sen koulutustehtävän saaneen lukion sosiaalisessa ympäristössä ja löydettävä 
siinä oma paikkansa, jotta motivaatio opiskeluun säilyisi. 

Mahdollisuus lukio-opiskelun pidentämiseen asettaa omia huomioitavia 
seikkoja opiskelijan hyvinvointitarkasteluun erityislukiossa. Tässä tutkimuk-
sessa Anton, Arttu, Kasimir ja Saara ovat kertomansa mukaan kasvaneet 
lukioyhteisöstä ulos. Jälkeenpäin ajateltuna he näkevät opiskelijalle hyödylli-
semmäksi, mikäli hän suoriutuisi lukiosta opetussuunnitelman mukaisessa 
ajassa. Opiskelijan vietettyä välivuosia lukiossa oma ikäluokka on kirjoittanut 
ylioppilaaksi ja nuoremmat ikäluokat tuntuvat opiskelijasta vierailta. Opiske-
lija ei motivoidu kurssien suorittamiseen, sillä kursseilla olevat opiskelijat 
edustavat nuorempaa opiskelijasukupolvea. Nämä haastatteluun opiskelijat 
kertoivat opetuksen tuntuvan vanhan kertaamiselta ja opettajajohtoiselta. 
Opiskelija kokee, että hän ei kuulu enää opiskelijayhteisöön. Luvattomat 
poissaolot sekä kurssien suorittamattomuus jatkuvat.  

Haastatteluaineisto tässä tutkimuksessa kertoo myös hidastajatyypistä, jo-
ta tässä tutkimuksessa kutsutaan selittelijöiksi ja kyynisiksi suhtautumises-
saan lukio-opiskeluun. Tähän hidastajatyyppiin kuuluvat ne opiskelijat, joilta 
haastatteluaineiston mukaan puuttuu selkeä motivaatio erityisen koulutusteh-
tävän ja lukio-opintojen suunnitelmalliseen suorittamiseen. Opiskelu lukiossa 
on heille ajelehtimista kurssilta toiselle. Lukio-opiskelu ei etene, kurssit kes-
keytyvät ja lopulta opiskelija vieraantuu päivittäisestä opiskelurytmistään. 
Opiskelija selittää poissaolojaan omalla osaamisellaan: kurssit tuntuvat liian 
helpoilta eivätkä haasteellisilta, opiskelija osaisi kurssin edellyttämät asiat, 
mikäli haluaisi nähdä vaivaa kurssin suorittamiseksi. Kurssien suorittamisen 
sijaan opiskelija käyttää aikaansa lukiokurssien ja opetuksen kritisoimiseen. 
Oppitunneille osallistumisen opiskelija kokee turhauttavaksi, samoin kurssei-
hin liittyvien tehtävien tekeminen. Opiskelija tekee toistuvasti opiskelusuun-
nitelmia, aloittaa uuden suunnitelmansa mukaisesti kurssien suorittamisen, 
mutta jättää kurssit kesken. Opiskelija ei kuitenkaan osaa tehdä päätöstä esi-
merkiksi aikuislukioon siirtymisestä.  

Osa nuorista muuttaa lukiopaikkakunnalle ikävaiheessa, jossa kaikki eivät 
ole fyysisesti tai psyykkisesti kypsiä ottamaan itsestään vastuuta opiskelu-
kaupungissaan. Heillä on myös vaikeuksia kiinnittyä opiskeluympäristöönsä. 
Tutor- ja oppilaskuntatoimintaa tehostamalla voitaisiin paremmin tukea näitä 
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opiskelijoita ja auttaa heitä kiinnittymään opiskelupaikkakunnalle ja lukio-
opiskeluun. Tähän tutkimukseen osallistunut Ken on esimerkki nuoresta, jolla 
on vaikeuksia kiinnittyä opiskelupaikkaansa. Ken oli tilanteessa, jossa kiin-
nittymistä uuteen opiskelupaikkakuntaan ja lukioon ei ollut vielä tapahtunut. 
Opiskelupaikkakunnalla hänellä ei ollut muuta kuin opiskelupaikka. Vapaa-
ajalla hän koki itsensä yksinäiseksi. 

Modernit koulutusmarkkinat suosivat liikkuvuutta ja valintaa. Murros-
ikäinen nuori asetetaan suurten valintojen eteen joutuessaan hakemaan paik-
kaansa koulutusmarkkinoilta. Erityislukioon siirryttäessä nuori joutuu it-
senäistymään varhain muuttaessaan lukio-opiskelunsa vuoksi toiselle paikka-
kunnalle. Joskus valinta osoittautuu hyväksi, joskus opinto-ohjauksen näkö-
kulmasta opiskelijan tilanne näyttäytyy siltä, että lähilukio olisi voinut olla 
opiskelijan hyvinvoinnin kannalta suotuisampi vaihtoehto. Kavereitaan ja 
entistä vapaa-ajanviettotapaansa kaipaileva nuori voi ajautua pois koulutus-
markkinoilta ollessaan kykenemätön kiinnittymään uuteen opiskeluympäris-
töönsä ja kokiessaan hyvinvointinsa heikentyneen uudella opiskelupaikka-
kunnalla. 

 
5.2.3 Opiskelijan hyvinvointi ja vapaa-aika – Being 

Vapaa-ajan vähäisyys, kiire 

Tämän tutkimuksen tulokset kertovat sibeliuslukiolaisten kärsivän liian vä-
hästä vapaa-ajasta. Osa opiskelijoista on toiminut ohjelmoidun aikataulun 
mukaan varhaislapsuudesta lähtien. Yksilön hyvinvoinnin kannalta jokaisella 
tulisi olla riittävä määrä vapaata aikaa. Suomen Lukiolaisten Liiton (2008 a) 
tutkimuksesta ilmenee, että nuorten fyysisten oireiden määrä on lisääntymäs-
sä. Taustalla ajatellaan olevan lisääntyvä masennus, jonka nuori pukee fyysis-
ten oireiden muotoon, koska niistä on tutkimuksen mukaan helpompi puhua. 
Tytöt ilmaisevat masennukseen liittyviä oireitaan poikia useammin. Opinto-
jen suunnittelemattoman hidastamisen taustalla voi olla nuoren uupuminen ja 
masennus, mutta oppilashuollollisin ja erityisesti opinto-ohjauksen avulla sitä 
on vaikea selvittää.  

Tämän tutkimuksen haastatteluosuuteen osallistuneista opiskelijoista Mari 
kertoo avoimesti omasta uupumisestaan ja masennuksestaan. Masennus johti 
opintojen keskeytymiseen ja masennuksen takana oli Marin kertoman mu-
kaan vapaa-ajan vähäisyys ja ylisuorittaminen. Pahimman masennusvaiheen 
ohitettuaan Mari oli valmis kertomaan syitä opintojensa keskeytymiseen ja 
siihen, miksi häntä ei saatu tulemaan kouluun säännöllisen koulutyön pariin. 
Mitään erityistä tai yhtä yksittäistä syytä nuoren masennukselle ei aina ole. 
Mari kertoo tässä tutkimuksessa, että monet pienet mielessä olevat asiat voi-
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vat tulla jonkin yllättävän tapahtuman takia esille eikä nuori enää jaksa opis-
kella. Herääminen aamuisin on vaikeaa, opiskelijan päivät kuluvat kotona 
nukkuessa. Yhteyksiä kavereihin ei useinkaan ole. Tilannetta pahentaa, mikä-
li nuorella on masennuksen lisäksi jokin muu oire, tähän tutkimukseen osal-
listuneella Marilla se on paniikkihäiriö. Nuori ei kykene, eikä välttämättä 
halua kertoa yksityisasioistaan koulussa, joten asiaan puuttuminen on hanka-
laa. Opiskelija voidaan saada ohjattua psykologin vastaanotolle, mutta mikäli 
opiskelija ei ole valmis purkamaan tuntojaan ammattiauttajalle, vastaanotolla 
käymiset tuntuvat turhilta.  

Uupumuksesta, vapaa-ajan vähäisyydestä ja ylisuorittamisesta kertovat 
tässä tutkimuksessa lisäksi Saara, Sampo ja Taru. Saara vaikuttaa uupuneelta 
ja uupumuksen taustalla on ala- ja yläasteiän ajan kestänyt suorituskeskeinen 
vapaa-aika. Nuoresta iästä huolimatta Saara vaikuttaa uupuneelta. Saaralla on 
ollut haaveena päätyä ammattimuusikoksi, hänen kykynsä on havaittu var-
hain ja Saaran lahjakkuutta on tuettu eri tavoin. Jo lukioon tullessaan Saara 
oli päättänyt ottaa rauhallisemmin, mutta se ei onnistunut. Suorittaminen 
lukiossa jatkui, kunnes Saara huomasi, että ammattilaismuusikon ura ei tun-
tunutkaan enää mielenkiintoiselta tai realistiselta ammattihaaveelta. Opiskeli-
joiden keskinäinen kilpailu ja opettajien eriarvoistava suhde opiskelijoihin 
vähensi Saaran hyvinvointia ja innostusta opiskeluun. Saara reagoi tilantee-
seen olemalla poissa koulusta ja opiskeluaika lukiossa pidentyi. 

Taru kertoo vastaavanlaisesta uupumuksesta, jonka hän itse havaitsi ja 
pysäytti tilanteen päättämällä kiirehtiä hitaammin ja suorittaa lukion neljässä 
vuodessa. Taru kertoo, että häneen kohdistettiin eri tahoilta suoriutumispai-
neita. Häntä kehotettiin harjoittelemaan ja opiskelemaan enemmän. Myös 
opiskeluympäristö tuki suorittamista. Eräänlaisesta masennuksesta voidaan 
puhua myös tilanteissa, joissa opiskelija vertaa itseään toisiin ja kokee huo-
nommuutta suhteessa toisiin. Lukion ensimmäisen vuoden jälkeen Taru uupui 
ja koki hyvinvointinsa huonoksi. Toisen opiskeluvuoden alussa Taru muutti 
opiskelusuunnitelmaansa ja pidensi opiskeluaikaansa lukiossa parantaakseen 
hyvinvointiaan. Sampo pidensi opiskeluaikaansa lukiossa saadakseen enem-
män vapaa-aikaa ja kyetäkseen paremmin keskittymään soittamiseen. 

Opinto-ohjauksellisin keinoin masennuksen hoitamiseen ei ole mahdolli-
suuksia, kuten ei sen tunnistamiseenkaan. Opinto-ohjauksen avulla uupuvan 
ja suorituskeskeisen nuoren väsymistä voitaisiin ehkäistä tarkastelemalla 
opiskelijan opiskelusuunnitelmaa ja keventää sitä hyvissä ajoin.  

Tutkimukseni haastatteluosuudessa mukana ollut Anna pohtii opiskelijoi-
den uupumista yleisellä tasolla. Hänen mielestään jokaisella opiskelijalla on 
omat psyykkiset rajansa ja jokaisella opiskelijalla on oma tapansa suhtautua 
asioihin, myös kuormittumiseen. Välttääkseen uupumisen, opiskelijan tulisi 
Annan mukaan selvittää oma opiskelutyylinsä ja harjaantua säännölliseen 
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opiskelurytmiin. Mikäli lukion suorittamiseen tarvittava motivaatio ja pää-
määrä ovat opiskelijan mielessä, ei lukion suorittamisen pitäisi Annan mu-
kaan olla kenellekään ylimääräisen kuormittava kokemus. Aina kouluun ja 
opiskeluun liittyvät asiat eivät olekaan nuoren uupumisen pääsyitä, kuten Kaj 
tutkimuksessani kertoo. Syitä uupumiseen voi löytyä esimerkiksi nuoren 
yksityiselämästä. Nuori rakentaa persoonallisuuttaan ja identiteettiään lukio-
iässä ja samalla hänen tulisi kyetä tekemään opiskeluihinsa liittyviä tavoit-
teellisia valintoja. Oman identiteetin rakentamiselle nuori tarvitsee kuitenkin 
aikaa.  

Allardtin (1976, 1998) hyvinvointiteorian being-ulottuvuudessa keskeise-
nä osana yksilön hyvinvointia ovat riittävät mahdollisuudet itsensä toteutta-
miseen vapaa-aikana. Tutkimusaineistoni kertoo suurimmaksi osaksi väsy-
neistä ja kiireisistä Sibelius-lukion opiskelijoista, joilla ei ole riittävästi va-
paa-aikaa. Nuorten vapaa-aika on ohjelmoitu soitto- tai tanssiharrastukseen, 
pitkät koulumatkat väsyttävät opiskelijoita ja vapaaseen itsensätoteuttamiseen 
jää opiskelijoille tutkimusaieistoni mukaan liian vähän aikaa. Osa opiskeli-
joista käy lisäksi työssä lukio-opintojensa ohella.  
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6 Tutkimuksen luotettavuustarkastelu 

 
6.1 Tutkimusmenetelmien arviointi 
 
Tutkimukseni edustaa etnografis-narratiivisesti suuntautunutta koulututki-
musta, kasvatuspsykologista sekä kasvatus- ja koulutussosiologista nuoriso-
tutkimusta. Tutkimusotteeltaan kysymyksessä on Mixed methods research eli 
integroivaa metodologiaa soveltava tutkimus. Lähestymistapani tutkimuksen 
aihepiiriin on sosiokonstruktiivinen. Teoreettinen viitekehys on rakennettu 
tarkastelemalla nuorta ja nuoren opiskeluun vaikuttavia tekijöitä kasvatus- ja 
koulutussosiologisesta näkökulmasta. Esitellessäni erilaisia näkökulmia nuo-
ren koulutukseen vaikuttavista tekijöistä, tuon esille nuoren ja hänen kehitys-
psykologisen ikävaiheensa. Tarkastellessani nuoria koulutuspolitiikan kentäs-
sä, tuon esille nuorten äänen ja kokemuksen siihen kenttään, jossa heidän 
odotetaan kehittyvinä ja kasvavina yksilöinä tekevän rationaalisia ja kauas 
luotaavia koulutukseen liittyviä päätöksiä.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ei ole olemassa yk-
siselitteisiä ohjeita. Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotetta-
vuutta käsitellään yleensä validiteetin (onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä 
on ollut tarkoitus tutkia) ja reliabiliteetin (tutkimustulosten toistettavuus) 
käsitteillä. Laadullisessa tutkimuksessa näitä käsitteitä on kritisoitu, koska 
näillä kriteereillä on arvioitu yleensä määrällisiä tutkimuksia. Tutkimuksen 
sitoumuksia, uskottavuutta, siirrettävyyttä ja luotettavuutta on kuitenkin arvi-
oitava laadullisessakin tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 136–137.) 

Reliaabeliuden ja validiuden käsitteet perustuvat ajatukselle siitä, että tut-
kija voi päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja objektiiviseen totuu-
teen. Laadullisessa tutkimuksessa reliaabeliuden ja vastausten tulkintaan 
liittyvän yksimielisyyden arvioiminen on haasteellista. Kyse on siitä, miten 
vastauksen tulkitsija on ymmärtänyt käsiteltävän asian ja vastauksen. Reliaa-
beliutta voidaan parantaa käyttämällä rinnakkaisluokittelijaa tai esimerkiksi 
kahta erilaista tutkimusmenetelmää. Ihmisen käyttäytyminen riippuu usein 
kontekstista ja vaihtelee ajan ja paikan mukaan. On epätodennäköistä, että 
kahdella eri menetelmällä voitaisiin saada sama tulos. Validiteettia tarkastel-
taessa tutkijan on kiinnitettävä huomiota siihen, miten tarkasti hän pystyy 
dokumentoimaan sen, miten hän on päätynyt luokittamaan ja kuvaamaan 
tutkittavien maailmaa juuri niin kuin hän on sen tehnyt. Tutkijan on pystyttä-
vä perustelemaan menettelytapansa uskottavasti. Silti toinen tutkija voi pää-
tyä erilaiseen tulokseen ilman, että sitä on välttämättä pidettävä tutkimusme-
netelmän heikkoutena tai edes tutkimuksen heikkoutena. On muistettava, että 
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esimerkiksi haastattelujen tulos on aina seurausta haastattelijan ja haastatelta-
van yhteistoiminnasta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186–189). 

Erityislukiolaisen hyvinvointia, opinto-ohjausta ja siihen liittyviä tarpeita 
ei ole aiemmin väitöskirjatasolla erikseen tutkittu. Tämä näkökulma puuttuu 
lukiokoulutuksen ja ohjausalan tutkimuksesta. Oman työni tutkijana ja kehit-
täjänä koen opinto-ohjaukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvän tutki-
muksen erittäin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Tutkimusaihe täsmentyi tutki-
muksen aikana. Koin luontevaksi, että olin itse oman työni tutkija, sillä opis-
kelijan puhuminen omista, henkilökohtaisista asioistaan täysin vieraalle hen-
kilölle ei mielestäni olisi ollut yhtä luontevaa kuin se nyt tässä tutkimuksessa 
oli. Henkilökohtaisista asioista, varsinkin epäonnistumisista, puhuminen 
edellyttää luottamusta. Luottamus on sidottu henkilöön. Aina luottamusta 
kahden ihmisen välillä ei luonnollisestikaan ole. Tilannekohtaisesti on harkit-
tava, onko omaa työtään tutkiva henkilö soveltuva kohtaamaan esimerkiksi 
oman työpaikkansa opiskelijoita tai työntekijöitä. Joissakin tapauksissa voi 
olla etu, että tutkijana on ulkopuolinen henkilö. Tutkimuksen tekemisen yh-
teydessä olen kysynyt, minkälainen vaikutus omaa työtään tutkivalla tutkijal-
la on tutkimustuloksiin ja kuinka avoimesti opiskelijat ovat voineet tai halun-
neet kertoa elämästään oman opiskelupaikkansa opinto-ohjaajalle. Oletetta-
vasti asialla on voinut olla avoimuutta lisääviä ja estäviä puolia. Perustelen 
oman tutkijan roolini onnistumista sillä, että tutkimukseen osallistuneet opis-
kelijat halusivat osallistua tutkimukseeni ja osoittivat tällä tavoin luottamuk-
sensa tutkimuksen tekijää kohtaan. Tutkimukseen osallistuminen oli opiskeli-
joille vapaaehtoista. Tutkimuksen kohdejoukko on täten valikoitunut ja poh-
dittavaksi jää, minkälaiset opiskelijat ovat jääneet osallistumatta tutkimuk-
seen. Tutkimusta suoritettiin usean vuoden ajan ja tutkimusaineistoa kerättiin 
vielä tutkimukseen osallistuneiden päätettyä lukio-opintonsa.  

Tutkimuksiin osallistuvat henkilöt ovat aina tavalla tai toisella valikoitu-
neita. Oletettavaa on, että tässä tutkimuksessa mukana olevat opiskelijat ovat 
suhtautuneet avoimesti tutkimuksen tekijään. Todennäköistä on, että enem-
män tai vähemmän varautuneesti opinto-ohjaajaansa tai tutkimustilanteeseen 
suhtautuneet opiskelijat eivät ole osallistuneet tähän tutkimukseen. Sama 
ilmiö tapahtunee useimmissa tutkimuksissa. Ymmärsin kohdejoukon valikoi-
tumisprosessin tutkimushaastatteluja tehdessäni. Pyrin toimimaan objektii-
visesti ja neutraalisti eri tilanteissa tutkimusta tehdessäni. Tutkimusta ja sii-
hen osallistumista esittelin opiskelijoille siten, että siihen osallistuminen on 
heille vapaaehtoista.  

Halusin tutkimukseeni henkilöitä, joilla on halukkuus kertoa rajatusta ai-
heesta, opiskelustaan Sibelius-lukiossa, oman oppilaitoksen opinto-ohjaajalle. 
Pysyin haastattelukysymyksiä tehdessäni ennalta sovituissa teemoissa. Haas-
tattelutilanteissa halusin, että haastattelun jälkeen opiskelija ei kokisi omaa 
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intimiteettiään ja oman elämänsä subjektiviteettia loukattavan. Haastattelut 
sujuivat neutraalin asiallisesti. Ymmärsin, että opiskelijat eivät halua kertoa 
koulunsa edustajalle kaikista elämäänsä liittyvistä asioista ja kunnioitin tätä 
periaatetta. On asioita, joita opiskelija haluaa pitää itsellään ja hoitaa niitä 
opiskelun ulkopuolella. Tutkijan on oltava herkkä siinä rajankäynnissä, joka 
koskettelee haastateltavan yksityisyyttä. 

Haastatelluista opiskelijoista olen tehnyt yksittäiset kuvaukset tutkimusai-
neiston esittelyn yhteydessä, jotta lukija voisi peilata kyseisen henkilön haas-
tatteluja näihin. Tutkimuskirjallisuuteen, havaintoihini ja työkokemuksiini 
pohjaten voin tulkita tutkimukseen osallistuneiden kertoneen realistisesti 
elämästään ja opiskelustaan. Tutkimustulokseni saavat tukea aiemmista opin-
to-ohjausta ja opiskelijoiden hyvinvointia koskevista tutkimuksista (Anon. 
2008a; Järvinen 2003). Tarkasteltaessa opinto-ohjauksen tilaa laajemmin 
(Numminen ym. 2002; Anon. 2006a), voidaan todeta tämän tutkimuksen 
tulosten olevan sovellettavissa niin yleis- kuin erityislukioiden opiskelijoiden 
ohjaamiseen. 

Tutkimusperinteeltään tutkimukseni paikantuu fenomenologis-hermeneut-
tiseen tutkimusperinteeseen ja osin myös narratiiviseen tutkimukseen. Feno-
menologisen ja narratiivisen tutkimuksen kohteena on ihminen ja hänen elä-
mismaailmansa, ihmisen suhde omaan elämistodellisuuteensa. Hermeneutti-
nen ulottuvuus ilmenee tutkimuksessa pyrkimyksenä tulkita ja ymmärtää 
inhimillistä toimintaa. Keskeisiä käsitteitä fenomenologis-hermeneuttisissa 
tutkimuksissa ovat kokemukset ja merkitykset, mutta myös yhteisöllisyys. 
Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa yritetään nostaa tietoiseksi ja 
näkyväksi se, minkä tottumus on häivyttänyt huomaamattomaksi ja itsestään 
selväksi tai se, mikä on koettu, mutta ei vielä tietoisesti ajateltu Yksilön toi-
minnan ymmärtämiseen pyrkivän tutkijan on muistettava, että ymmärtäminen 
on aina tulkintaa ja kaiken ymmärtämisen pohjana on aina se, miten kohden 
ymmärretään ennestään eli esiymmärrys (Tuomi & Sarajärvi 2004, 34–35). 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut pyrkiä tulkitsemaan ja ymmärtämään 
opiskelijoiden eri tavoin kuvaamaa toimintaa lukio-opiskelussaan. Tavoittee-
na on opiskelijan ajoittain – opettajan ja vanhempien näkökulmasta jäsenty-
mättömältäkin näyttävän – toiminnan ymmärrettävämmäksi tekeminen. 

Etnografista tutkimusta tekevä, samoin kuin jonkin toiminnan kehittämi-
seen pyrkivä tutkija, joutuu tutkimusaiheesta riippuen aloittamaan tutkimuk-
sen tekemisen tilanteessa, jossa hän ei tunne tutkimuksen kohteena olevaa 
ympäristöä, siinä toimivia ja kohteen toimintakulttuuria juurikaan. Koulusta 
jokaisella on omia muistikuvia ja käsityksiä. Osaltaan tutkijan käsitykset 
voivat vaikeuttaa tutkimuskohteen lähestymistä avoimin mielin, toisaalta 
aiemmat käsitykset ja kokemukset helpottavat tutkijan orientoitumista tutki-
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musympäristöön. Etnografista koulututkimusta tekevän on kyettävä näke-
mään kouluympäristö uusin silmin (Rantala 2007, 127). 

Olen kysynyt tutkimuksessani, miten omat kokemukseni ja käsitykseni 
koulusta sekä oma asemani kouluympäristössä ovat vaikuttaneet tutkimuk-
sessa tekemiini havaintoihini ja päätelmiini tutkimuksen kuluessa. Olen ai-
emmin tässä tutkimuksessa todennut koululaitoksen muuttuneen omista kou-
luajoistani sen verran, että pystyin havainnoimaan koulua itselleni uutena ja 
vieraana ympäristönä. Havainnoimani koulu on erityisen koulutustehtävän 
saanut lukio, josta minulla ei myöskään ollut aiempaa kokemusta työhön 
tullessani. Kouluissa ja erityisesti lukioissa valitsevasta tilanteesta minulla oli 
teoreettisen tietämyksen kautta saatu esiymmärrys sekä myöhemmin omiin 
havaintoihini ja kokemuksiini perustuva käytännön tuntemus. Aloittaessani 
työskentelyni tutkimuksen kohteena olevassa lukiossa, katsoin aluksi koulua 
uusin ja vierain silmin. Silti minulla oli omat kokemukseni koulumaailmasta, 
joskin eri aikakaudelta.  

Etnografisessa tutkimuksessa tutkija itse on instrumentti, joka kantaa mu-
kanaan oman historiansa, tietämyksensä ja tunteensa. Tutkija katsoo etnogra-
fisessa tutkimusotteessa koulua ulkopuolisen silmin siten, että hän on yhtä 
aikaa lähellä ja kaukana, sisällä ja ulkona. Palmu (2007) esittelee omaa kou-
luetnografista tutkimusprosessiaan, jossa tutkijaryhmä havainnoi kouluympä-
ristöä ja kirjasi muistiin tekemiensä havaintojen lisäksi koulujen opetussuun-
nitelmia, oppimateriaaleja, opetusmenetelmiä, koulun sääntöjä ja virallisia 
hierarkioita. Palmu kuvaa tämänkaltaista tutkimusaineistoa formaaliksi kou-
lumateriaaliaksi. Informaali koulu-ja havainnointimateriaalia hänen tutki-
muksessaan sisältää vuorovaikutuskuvauksia luokissa, käytävillä, portaissa, 
ruokasalissa ja koulun pihoilla. Etnografiselle tutkimusotteelle on luonteen-
omaista erilaisten havaintojen tekeminen ja niiden dokumentoiminen eri 
tavoin. Tyypillisiä dokumentoimistapoja ovat muistiinpanot, valokuvat ja 
videot. Kouluetnografian alkaessa tutkija hakee paikkaansa vieraassa ympä-
ristössä ollen koulussa tutkijana fyysisesti sisällä, mutta silti ulkona koulun 
virallisesta järjestyksestä. (Palmu 2007, 160–162.) 

Omassa tutkimuksessani niin sanottu kentälle pääseminen ja tutkimusym-
päristön sisälle pääseminen tapahtuivat etnografiselle tutkimusotteelle tavan-
omaista epätyypillisemmin. Hakeuduin työskentelemään lukioon, josta myö-
hemmin tuli tutkimuskohteeni. Työni kautta tutustuin koulun formaaliin ja 
informaaliin kulttuuriin. Toisaalta oma toimenkuvani opinto-ohjaajana mah-
dollisti työskentelemisen opiskelijoiden parissa osana lukion virallista järjes-
telmää, kuitenkin niin, että opiskelijat eivät aina miellä opinto-ohjaajaa opet-
tajaksi. Opinto-ohjaajan työn luonteeseen kuuluu kontakti opiskelijoihin, joka 
on erilainen kuin opettajan rooli. Kuten teoreettisessa viitekehyksessä olen 
kuvannut (Lätti 2007), opinto-ohjaajalle voidaan puhua vapaammin ilman 
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pelkoa puhutun vaikutuksesta esimerkiksi arviointiin. Kyselytutkimuksen 
etuna on tutkittavan mahdollisuus jäädä anonyymiksi, mikä ei ole haastattelu-
tutkimuksissa mahdollista. Haastattelussa on tosin vaarana se, että haastatel-
tavilla on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi & Hur-
me 2000, 35). 

Tutkimukseeni kuuluva dokumentointi on ollut muistiinpanojen tekemistä 
päivän aikana kohtaamistani asioista ja ilmiöistä, joihin hain vastauksia kol-
legoiltani. Dokumentointini oli epäsystemaattisempaa kuin yleensä etnografi-
assa. Kyse oli samalla oman työn tutkimisesta ja kehittämisestä. Kun aloin 
harjaantua toimenkuvaani ja tehtävääni, muistiinpanojen tekeminen väheni. 
Olin mukana koulun ja opiskelijoiden arjessa. Etnografisessa tutkimuskirjal-
lisuudessa puhutaan toimimisesta fyysisellä kentällä. Osa etnografista tutki-
musta on reflektoiminen. Tutkija reflektoi tekemiään havaintoja esimerkiksi 
tutkimusryhmänsä kanssa (Tolonen 2007, 162). 

Tein tutkimustani yksin, mutta keskeinen osa tutkimusympäristööni tutus-
tumista olivat keskustelut kollegojeni kanssa. Sain jatkuvasti keskustella 
koulun toimintaan liittyvistä asioista koulussa toimivien kanssa. Samalla 
testasin havaintojeni oikeellisuutta ja sain niille tukea tai erilaisen näkökul-
man. Kuulin käytäväkeskusteluja, minulle kerrottiin asioita, kuulin kouluun 
liittyviä tarinoita niin opiskelijoilta kuin kollegoiltani. Koulun arkea doku-
mentoitiin valokuvin ja videoin eri tapahtumiin liittyen. Tutkijat ovat yleensä 
kentällä keräämässä aineistoa määrätyn ajan. Tämän vuoksi tarkka dokumen-
tointi on tärkeää toisella tavalla kuin mikä oma tutkijan roolini oli. Ulkopuo-
lisen tutkijan on hankalampaa palata kentälle keräämään lisäinformaatiota 
tarpeen tullen. Olin itse havaintojeni ja tutkimusaineistoni parissa päivittäin. 
Kykenin tarkentamaan havaintojani jatkuvasti. Kuvallinen tai kirjallinen 
lisämateriaali ei tuottanut tässä tutkimustavassa merkittävää lisäarvoa eikä 
olisi lisännyt tutkimuksen luotettavuutta. Huomio tässä tutkimustavassa on 
kiinnitettävä havainnointi- ja aineistonkeräämisaikaan sekä koko tutkimus-
prosessiin, ei tiettyyn ajankohtaan.  

Toimittuani tutkimusympäristössä kahden vuoden ajan, olin valmis haas-
tattelemaan opiskelijoita. Koin saaneeni esiymmärrystä opiskelijoiden elä-
mästä koulussa ja koulun ulkopuolisissa toimissa riittävästi kyetäkseni laati-
maan tutkimusongelmat ja haastatteluteemat sekä tekemään tarkentavia lisä-
kysymyksiä. Haastatteluaika oli riittävän pitkä. Kehityin tutkimusprosessin 
aikana haastattelijana ja tutkijana, joten kykenin huomaamaan, milloin haas-
tatteluaineisto alkoi kyllääntyä ja tunsin keränneeni kattavasti haastatteluma-
teriaali ryhtyäkseni käsittelemään tutkimusmateriaalia tutkimustuloksiksi. 
Opiskelijoiden kuvaaminen tai haastatteleminen välitunneilla, oppitunneilla 
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tai muissa epävirallisissa tilanteissa ei olisi tässä tutkimustavassa tuottanut 
tutkimuksellista lisäarvoa. 

Etnografiseen tutkimusotteeseen kuuluu aikanaan fyysiseltä kentältä irrot-
tautuminen ja aineiston keräämisen lopettaminen. Tutkimuskirjallisuudessa 
kuvataan tutkimuksen eri vaiheet loogisesti etenevinä. Osin omassa tutki-
muksessanikin tutkimuksen eri vaiheet olivat erillisiä, mutta osin päällekkäi-
siä, koska toimin jatkuvasti tutkimusympäristössäni. Tiesin, että pystyn mil-
loin tahansa tarkentamaan mahdollisesti epäselviksi jääneitä asioita. Osallis-
tuvan havainnoimisen, kyselyn ja haastattelujen jälkeen siirryin litteroimaan 
tutkimusaineistoa. Tätä prosessia olen kuvannut tutkimusaineiston analysoin-
tia käsittelevässä kappaleessa. Tutkimuksen edetessä aineisto, koodaus ja 
temaattinen lukeminen etenevät syklisesti analyysin ja reflektioiden muodos-
sa kirjoitukseksi, tekstuaaliseksi kentäksi. (Coffey & Atkinson, 1996, 45–52.) 

Tutkimusraporttia kirjoittaessani olen pohtinut, miten paikannan itseni 
tutkimukseen ja minkälaisia ilmauksia käytän itsestäni tutkimuksen tekijänä. 
Tutkimuksessani olen tavoitellut henkilökohtaisuutta ja toisaalta ulkopuoli-
suutta. Etnografisessa tutkimusotteessa on väistämätöntä tutkijan läsnäolemi-
nen ja henkilökohtaisuus eli tutkijan omat kokemukset. Etnografisen tutki-
muksen tarkoitus ei kuitenkaan ole olla vain tutkijan minän reflektoimista. 
Tekstin tulisi antaa lukijoille mahdollisuus tutkia niitä monia suhteita ja aja-
tuksia, joita kenttätutkimuksen aikana tutkijassa itsessään syntyy. Tekstin on 
tämän lisäksi annettava kuva niistä kokemuksista, joita tutkijan, kentän ja 
tutkittavien välillä on ollut. Vaikka tutkija pyrkii sensitiivisyyteen suhteessa 
tutkimukseen osallistuviin, saattaa hän silti tahtomattaan loukata tutkittaviaan 
(Palmu 2007, 170–172). 

Tutkimuksessani olen tuonut esille oman tutkijan roolini tutkimuksen 
kohteena olevassa koulussa. Toimin tutkijana, omaa työtäni tutkivana ja ke-
hittävänä opinto-ohjaajana. Haastattelujen yhteydessä olen tuonut esille omia 
henkilökohtaisia ajatuksiani ja tavoitteita, joita on syntynyt kyseisen haastat-
telun yhteydessä. Toisaalta olen siteerannut haastateltavieni puhetta osin laa-
jastikin. Tämän tarkoitus on tekstin suuntaaminen lukijalle ja hänen tulkin-
noilleen haastateltavan puheesta. Haastateltavieni tuottama puhe on henkilö-
kohtaista. Opinto-ohjaajan ja tutkijan tehtävänä on pyrkimys objektiivisuu-
teen ja eettisyyteen. Omien henkilökohtaisten näkemysten esiintuominen oh-
jaus- tai haastattelutilanteessa ei ole eettisesti oikeudenmukaista. Tämän 
vuoksi olen jättänyt tutkimukseeni haastateltavieni autenttista, tekstimuotoon 
toimitettua puhetta niin, että lukija itse voi tehdä omia päätelmiään ja tulkin-
tojaan haastateltavan tilanteesta.  

Olen antanut tutkimukseen osallistuville pseudonyyminimet. Vaikka olen 
jonkin verran kuvannut haastateltavan taustaa hänen tilanteensa syvemmin 
ymmärrettäväksi tekemisen vuoksi, on mahdollista, että jotkut haastateltavat 
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voivat olla tunnistettavissa. Haastateltavien anonyymisyyden takaamiseksi en 
ole tähän tutkimukseen kirjannut tarkasti haastatteluajankohtaa tai edes haas-
tatteluvuotta yksittäisen haastateltavan osalta. Tutkimuksen kohteena olevas-
sa lukiossa opiskelee vuosittain yli 500 opiskelijaa. Jokainen opiskelija on 
yksilö, mutta tutkittavat muodostavat tyyppejä suuremmasta kokonaisuudesta 
ja toimivat esimerkkeinä suuremmasta ryhmästä. Jokaisen tarina on ainutker-
tainen, mutta kuvaa elämäntilannetta, joka samanaikaisesti on miltei identti-
nen useiden muiden tuohon aikaan kyseisessä lukiossa opiskelevan kanssa. 
Tämän vuoksi ei ole mielekästä pohtia haastateltavan identiteettiä vaan suun-
nata ajatus siihen, että opiskelijajoukossa on useita vastaavankaltaisia elä-
mäntilanteita. Heistä on esitettynä yksi tapausesimerkki, mutta hän kuvaa 
suuremman joukon tilannetta.  

Tutkimustulosteni luotettavuuden lisäämisenä toimii monipuolisten tut-
kimusmenetelmien (integroivan tutkimusmetodologia) ja erilaisten tutkimus-
aineistojen käyttäminen sekä pitkällinen tutkimusaineiston keräämisaika. 
Tässä tutkimuksessa opiskelijat ovat vastanneet kyselyyn ja heitä on haasta-
teltu. Tutkijana olen observoinut tutkittavien toimintaa tutkimuksen kohteena 
olevassa lukiossa. Tutkimustuloksia on verrattu Stakesin (2008a) kouluter-
veyskyselyn tuloksiin. Tutkimustuloksiani olen esitellyt ja analysoinut sekä 
kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa muodossa. Vaikka henkilökohtaisesti 
keräämäni havainnointi- ja kuvallinen materiaali on vähäistä, kokosin eri 
vuosina kirjallista materiaalia kyselyn avulla haastattelujeni tueksi. Jokaisella 
aineistonkeruumateriaalilla on oma tutkimustehtävänsä. Kokonaisuutena 
tutkimusmateriaalini antaa kattavan kuvauksen tutkimuksen kohteena olevan 
lukion opiskelijoiden hyvinvoinnista, opiskelun haasteista ja opinto-ohjauk-
sellisista tarpeista. 

Tehtäessä tulkintoja tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden puheesta, 
toiminnasta tai heidän tuottamistaan teksteistä, on kysyttävä, ovatko tutkijan 
tekemät tulkinnat oikeita. Tätä pohdin myös omassa tutkimuksessani. Näitä 
tulkintoja tehdessäni pyrin soveltamaan narratiivista tutkimusmetodologiaa. 
Kertoessaan tai kirjoittaessaan tutkittavat tekevät tulkintoja kokemuksistaan 
eivätkä välttämättä kerro kysyttävästä asiasta siten, kuin asia todellisuudessa 
on tapahtunut. Tutkija tulkitsee puhuttua tai kirjoitettua informaatiota, joten 
koskaan emme täysin varmasti voi sanoa, miten tutkittava asia lopultakin on 
tapahtunut. Laadullisen tutkimuksen kokonaisuuden kysymys onkin palautet-
tavissa kysymykseen, miten minä voin ymmärtää toista? Kysymys on siitä, 
miten esimerkiksi tutkijan on mahdollista ymmärtää haastateltavaa, toista 
ihmistä, ja toisaalta siitä, miten joku toinen ihminen ymmärtää tutkijan laati-
maa tutkimusraporttia (Tuomi & Sarajärvi 2004, 70–71).  
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Olen pyrkinyt laatimaan tutkittaville tekemäni kysymykset mahdollisim-
man yksiselitteisiksi. En ole pyytänyt tutkittavilta tulkintoja heidän kokemuk-
sistaan vaan kuvauksia ja kertomuksia siitä, miten tutkittavat asiat kunkin 
kohdalla heidän oman kokemuksensa mukaan ovat sujuneet. Olen siteerannut 
tutkittavien puhetta ja tekstejä sanatarkasti ja käyttänyt suoria lainauksia 
siten, että tutkittavan puhe on nähtävissä kokonaisuutena. Koska tutkimuksen 
keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden arjen kuvaaminen, ovat tulokset 
osaltaan siis opiskelijoiden puheen ja tekstien sisällä, eri episodeissa. Tutki-
muksissa puhutaan tutkittavien tarpeesta pitää yllä niin sanottua onnellisuus-
muuria. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkittavia haluaa välttää negatiivisten 
asioiden esiintuomista ja kertoo positiivisista kokemuksistaan. Tässä tutki-
muksessa näkemykseni mukaan onnellisuusmuuri-ilmiötä ei esiinny. Tutkit-
tavat kertovat autenttisesti opiskelustaan ja elämästään. He kertovat onnistu-
misistaan ja epäonnistumisistaan. Haastattelutilanteet olivat avoimia tilantei-
ta, jossa tutkimusta tekevä opinto-ohjaaja ja tutkittava, osin ohjaustilanteessa 
oleva opiskelija, yhdessä pohtivat tutkittavan opiskelun etenemiseen yhtey-
dessä olevia tekijöitä. Tutkimuksen tekijällä oli tiedossa kunkin tutkittavan 
opintomenestys, syytä muunnellun totuuden kertomiseen ei kummallakaan 
osapuolella ollut. Kyselyyn opiskelijat pystyivät vastamaan täysin nimettö-
minä, mikä osaltaan mahdollistaa avoimen ja totuudenmukaisen asiantilojen 
kuvaamisen. Koska tutkimusaineisto on moniosainen, voidaan eri tutkimus-
aineistojen tuottamasta informaatiosta osaltaan päätellä tutkimustulosten 
luotettavuutta. Kysely-ja haastatteluaineisto tukivat tutkijan eri tutkimusai-
neistoista tekemiä päätelmiä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskelun ete-
nemisestä. Samoin Stakesin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) eri vuosina 
keräämät kvantitatiiviset tiedot kyseisen lukion opiskelijoiden hyvinvoinnista 
luovat tulosten luotettavuutta tässä tutkimuksessa kerätyn tutkimusaineiston 
päätelmien tueksi. Mikäli eri tutkimusaineistot olisivat tuottaneet toisistaan 
poikkeavia ja ristiriitaisia tuloksia, olisi luotettavuustarkastelu asetettava 
uudenlaiseen tarkastelukulmaan.  

Tutkimukseen osallistuneilla ei ollut mahdollisuutta lukea litteroimiani 
haastatteluja, sillä tutkimukseen osallistuneiden tavoittaminen tätä tarkoitusta 
varten ei ollut mahdollista. Tutkimukseen opiskelijat pystyivät osallistumaan 
nimettöminä ja tutkimuksessa käytettävät nimet ovat pseudonyyminimiä. 
Aineisto on pyritty käsittelemään ja raportoimaan yksityiskohtaisen tarkasti. 
Samoin tutkimuksen eri vaiheet on pyritty kuvamaan tarkasti, jotta tutkimus 
olisi toistettavissa eri vaiheissaan myös muun kuin tämän tutkimuksen tekijän 
toimesta, ja että lukija kykenisi seuraamaan sekä arvioimaan tekemiäni rat-
kaisuja ja päätelmiä.  

Kun ihminen pohtii omaa elämäntilannettaan, lienee vaikeaa samalla poh-
tia, miten joku toinen olisi voinut auttaa häntä tuossa tilanteessa. Jokainen on 



Tutkimuksen luotettavuustarkastelu 279 

 

oman elämänsä ja elämäntilanteensa subjekti. Monesti on niin, että tilanteen 
selvittyä kykenemme analysoimaan omaa toimintaamme ja pohdimme, miten 
itse olisimme voineet toimia toisin. Nuori, hakiessaan aikuisuutta ja oman 
elämänsä autonomiaa, suuntaa katseensa tulevaisuuteen ja tuossa vaiheessa 
hän ei halua juurikaan katsoa taaksepäin. Tutkijan tehtävänä on pyrkiä pää-
semään lähelle tutkittavaa ja tuota kautta tekemään päätelmiä siitä, miten 
esimerkiksi opinto-ohjaajana olisin voinut yrittää tukea opiskelijaa hänen 
opiskeluunsa ja elämäänsä liittyvissä vaikeuksissa. Ohjauksellisten tarpeiden 
ja haasteiden kokoaminen on tässä tutkimuksessa pitkälti tutkijan tulkintaa, 
sillä niiden ilmaisemisen opiskelijat kokivat vaativaksi. Olen peilannut opis-
kelijoiden puhetta ja tekstejä tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen, 
omaan työkokemukseeni ja sitä kautta kyennyt yhdistämään opiskelijoiden 
puhetta laajempaan kokonaisuuteen ja laajempaan opiskelijajoukkoon. 

Keskeinen osa tätä tutkimusta on toimintatutkimuksellinen osa. Toiminta-
tutkimukseen kuuluu toiminnan kehittäminen, tässä tapauksessa tutkija on 
kehittämässä omaa opinto-ohjaajan työtään ja ohjauksellista toimintamallia 
opiskeluympäristöön. Kuten tutkimuksen menetelmällisessä osuudessa on 
kuvattu, osa tämän tutkimuksen tuloksia on voitu hyödyntää nyt käytössä 
olevassa Sibelius-lukion opetussuunnitelmassa. Toiminnan kehittäminen on 
jatkuva prosessi, samoin opetussuunnitelman kehittäminen. Ohjauskulttuurin 
vahvistamiseksi on nyt Sibelius-lukiossa otettu käyttöön luokkamuotoisena 
pidettävä opinto-ohjauksen kurssi. Uuteen opetussuunnitelmaan tultaneen 
kirjaamaan entistä tarkemmin opinto-ohjauksellinen näkökulma, jossa opis-
kelijoiden opintojen etenemiseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomioita 
muun muassa ryhmänohjausta ja aineenopettajien ohjaustyötä kehittäen ja 
ohjauskoulutusta lisäten. Ohjauksen kehittäminen on koko henkilöstöä kos-
keva asia. 

Tutkimukseni kytkeytyy opetussuunnitelmaprosessiin, joka käynnistyi 
vuonna 2004. Tämä opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2005. Ope-
tussuunnitelman laatimisen ohjeistuksessa edellytettiin opiskelijoiden kuule-
mista opetussuunnitelman laadinnassa. Perehdyin Allardtin (1976; 1998) 
hyvinvoinnin määrittelyyn sekä hyvinvoinnin jakamiseen having, loving ja 
being -ulottuvuuksiin. Oma tutkimukseni jäsentyi tämän ajattelun ympärille 
ja sovelsin sitä opiskelijoille suunnatun kyselyn laadinnassa sekä suorittamis-
sani haastatteluissa. Tavallisimmin Allardtin (1976) hyvinvointiteoriaa on 
sovellettu kvantitatiivisissa kyselytutkimuksissa, kuten esimerkiksi valtakun-
nallisissa kouluterveyskyselyissä (Anon. 2008a). 

Allardtin hyvinvointiteorian soveltaminen osoittautui haasteelliseksi tässä 
tutkimuksessa. Opiskelijan tyytyväisyyden opetukseen ja omiin opiskelutu-
loksiin sijoittaminen having-ulottuvuuteen oli monimuotoista. Samoin kyse-
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lyyn kuuluvan kysymyksen opiskelijan tyypillisestä päivästä olisi voinut olla 
toisin muotoiltu. Kysymys olisi voinut olla selkeämmin muotoiltu siten, että 
opiskelija itse olisi voinut kuvata mahdollisuuksiaan riittävään ja tyydyttä-
vään vapaa-aikaan. Nyt käyttämäni kysymysmuoto vaati runsaasti tulkintaa, 
ja tulkinnan sijoittaminen being-ulottuvuuteen oli laadullisen aineiston tul-
kinnan vaativin osio. Käyttämäni kysymysmuoto ei kuitenkaan ollut ohjaile-
va ja näin ollen saadut tulokset kertovat opiskelijan oman kuvauksen omasta 
tyypillisestä opiskelupäivästään ja siihen liittyvästä ajankäytöstä. Vertailuai-
neistonani käyttämäni Stakesin (2008a) kouluterveyskyselyn laaja kvantita-
tiivinen aineisto tuki laadullisesti käsiteltyjä ja esitettyjä tutkimustuloksia. En 
kuitenkaan suosittele sovellukseni käyttämistä laajemmin opiskelijoiden 
hyvinvointia kartoittavissa koulukohtaisissa tutkimuksissa. Käytännön ohja-
us- ja opetustyön yhteydessä ei ole aikaa yhtä mittavalle aineiston käsittely-
tavalle, jota tässä tutkimuksessa on käytetty. Opinto-ohjaajan työhön parem-
min soveltuvia opiskelijoiden hyvinvoinnin tutkimustapoja voisivat olla eri-
laiset henkilökohtaisten projektien tutkimismenetelmät, joita on käytetty 
opiskelijoiden hyvinvoinnin ja elämäntilanteen kartoittamisessa. Henkilökoh-
taisten projektien menetelmiä on alettu käyttää yhä useammin ohjauksen ja 
terapian välineinä. Ohjauksessa henkilökohtaisten projektien menetelmiä on 
sovellettu erityisesti ammatinvalinnan ohjauksessa.  

Opiskelijoiden sosiaalisella taustalla ja ympäröivällä yhteisöllä on oma 
tärkeä merkityksensä heidän hyvinvoinnissaan ja valinnoissaan. Kotikasva-
tuksella on suuri merkitys lapsen ja nuoren elämässä. Kodin yhteys hyvin-
vointiin ja koulutyytyväisyyteen jää tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
vähälle tarkastelulle. Kotikasvatuksen merkitystä olen selvitellyt tutkimuksen 
haastatteluosuudessa, mutta olen jättänyt kodin ja huoltajien ammatin sekä 
koulutuksen yhteyden opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelutyytyväisyyteen 
tarkastelun ulkopuolelle. Haen selityksiä tutkimustuloksille opiskelumotivaa-
tiosta sekä opiskelijan tyytyväisyydestä opiskelupaikkansa tarjoamiin fyysi-
siin ja sosiaalisiin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin.Tutkimuksen teoreettisessa 
viitekehyksessä totesin tutkimuskirjallisuuden avulla, ettei motivaation mää-
ritteleminen ja tutkiminen ole yksiselitteistä. Rajasin tässä tutkimuksessa 
motivaatio-käsitteen määrittelemisen käsittämään opiskelijan hakeutumispe-
rusteita lukioon.  

Tässä tutkimuksessa on käytetty useita eri menetelmiä tutkittavaa ilmiötä 
tarkasteltaessa. Kysymyksessä on triangulaatio, jonka tarkoituksena on lisätä 
tutkimustulosten luotettavuutta ja kerätä sitä kattavasti tutkimustulosten luo-
tettavuuden lisäämiseksi. Triangulaatio tarkoittaakin erilaisten aineistojen, 
tutkijoiden, teorioiden, tutkimusmenetelmien, analyysien tai tieteenalojen yh-
distämistä samassa tutkimuksessa (vrt. Mixed methods research, integroiva 
tutkimusote). Tässä tutkimuksessa on käytetty neljää eri triangulaatiotyyppiä. 
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Tutkimusaineistoon liittyvää triangulaatiota on sovellettu keräämällä useita 
eri aineistoja eri ajankohtina, erilaisissa tilanteissa ja erikokoisilta ryhmiltä. 
Metodologinen triangulaatio toteutuu tässä tutkimuksessa siten, että tutki-
musaineiston hankinnassa on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia 
tutkimusmenetelmiä. Analyysiin liittyvä triangulaatiota on tässä tutkimukses-
sa sovellettu käyttämällä sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia analyysime-
netelmiä. Tietolähdetriangulaatiossa puolestaan pyrin keräämään samaan 
tutkimuskohteeseeni liittyvää tietoa erilaisista ja useista lähteistä. Tutkijat-
riangulaatio puolestaan tarkoittaa sitä, että useat tutkijat keräävät, tarkastele-
vat ja analysoivat tutkimuksen aineistoa sekä esittävät siitä tulkintojaan. (Co-
hen & Manion 1994, 236–238.) Tätä triangulaatiomuotoa ei tässä tutkimuk-
sessa tavoiteltu resurssipulan vuoksi. 

Larsson (1993, 206–207) on kritisoinut triangulaatiomenetelmää. Hänen 
mukaansa triangulaatio voi jopa alentaa tutkimuksen validiteettia, koska eri 
menetelmillä kerätty aineisto voi antaa erilaisia tuloksia tutkimuksen kohtee-
na olevasta ilmiöstä. Tämä ei Larssonin (1993) mukaan kuitenkaan tarkoita 
sitä, että jokin saaduista tuloksista olisi väärin vaan että tutkittava asia näyt-
täytyy erilaisena eri tutkimustilanteissa, eri tutkimusajankohtana ja eri teori-
oiden mukaan tarkasteltuna. Ongelma on ilmiöiden tulkinnan ja todellisuuden 
välillä. Vaikka tutkija pyrkiikin laatimaan teoreettiseen osuuden empirian 
kanssa yhteneväiseksi, voidaan miettiä, minkälaisia asioita tutkija on nostanut 
aineistosta esille. Triangulaation yhteydessä puhutaankin ilmiöstä nimeltä 
respondent validation. Tällöin tutkija vie aineistosta huomiot tutkimuksen 
kohteina olleiden henkilöiden tarkastettavaksi. Näin tukija saa tietoa siitä, 
onko hän nostanut tutkimuksen kohteena olleiden henkilöiden mielestä oike-
anlaista informaatiota esille. 

Kysymys laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista on siis he-
rättänyt keskustelua, kuten jo aiemmin totesin. Jokseenkin yksimielisiä ollaan 
siitä, että määrällisestä tutkimuksesta tutut tutkimuksen luotettavuuden mitta-
rit validiteetti ja reliabiliteetti eivät välttämättä sovi laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuden arviointiin. Siitä, miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 
tulisi arvioida, on esitetty monia näkemyksiä. Eräs tapa tarkastella tutkimuk-
sen luotettavuutta on triangulaatio, jota tässä tutkimuksessa on sovellettu. 
Respondent validation-menetelmän käyttäminen ei ollut tässä tutkimuksessa 
mahdollista, koska haastattelututkimusosioon osallistuneiden tavoittaminen ei 
kaikilta osin onnistunut.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia ei voida arvioida samoilla kriteereillä 
kuin kvantitatiivista tutkimusta. Haastattelututkimuksen luotettavuus perus-
tuu ennen kaikkea tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen. Luotettavuus on suh-
teellista, koska inhimillinen ymmärtäminen on suhteellista. On myös puhuttu 
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siitä, että laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden suhteen olisikin parempi 
puhua tutkimuksen uskottavuudesta, joka koostuu muun muassa vastaavuu-
desta, siirrettävyydestä, tutkimustilanteen arvioinnista ja vahvistettavuudesta. 
Vastaavuudella tarkoitetaan sitä, että ilmiön tulkinnan tulisi muodostaa sisäi-
sesti yhtenäinen kokonaisuus, jolle on löydettävissä sekä teoreettiset että 
empiiriset perustelut. Tulosten siirrettävyys laadullisessa tutkimuksessa ym-
märretään mahdollisuudesta soveltaa tuloksia johonkin toiseen kontekstiin. 
Siirrettävyys riippuu siitä, miten samanlainen siirrettävä toimintaympäristö 
on tehdyn tutkimuksen kanssa. Tulosten siirtämistä toiseen kontekstiin ei voi 
tehdä yksinomaan tutkija, joka tuntee lähinnä sen kontekstin, jossa tutkimus 
on tehty. Siirrettävyyden arvioinnin ja mahdollisuuden vastuu jää näin ollen 
myös tutkimustulosten hyödyntäjälle. Reliabiliteetin eli toistettavuuden mah-
dollisuutta haastattelututkimuksissa on problematisoitava. Toinen tutkija ei 
välttämättä saa samanlaisia tutkimustuloksia vaikka käyttäisi samaa teoriaa ja 
samanlaista menetelmää. Huomio kannattaakin kiinnittää tutkimustilanteen 
arviointiin näissä tapauksissa. Vahvistettavuus (~objektiivisuus) laadullisessa 
tutkimuksessa on tutkimustulosten ja tulkintojen perustelua tukeutumalla 
toisten tutkimusten tuloksiin. Tutkimustuloksia on suhteutettava laajempaan 
teoreettiseen viitekehykseen. (Dhunpath 2000, 548; Huotelin 1992, 40; Kvale 
1996, 64, 235–241; Maijala 2003, 47; Maxwell 1992, 289; Tynjälä 1991, 
390–396.) 

Haastattelujen yhteydessä pystyin tekemään lisäkysymyksiä, mikäli koin 
sen tarvetta. Raportoin tutkimuksen käyttämällä vastaajien haastatteluista 
otteita, jotka olivat autenttisia, sanatarkasti litteroituja. Tämän tutkimuksen 
tulokset kertovat yhdestä erityislukiosta ja vain osasta sen opiskelijoista. 
Tutkimustulosten siirrettävyyttä voin arvioida suhteuttamalla tutkimustulok-
sia aikaisempiin tutkimuksiin lukiolaisista ja toteamalla niiden olevan yh-
teneväiset esimerkiksi lukiotyytyväisyyden suhteen. Tutkimusaineistoa ja 
tutkimuksen eri vaiheita olen kuvannut tarkasti, jotta lukija voi halutessaan 
pohtia tutkimustulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin. Myös tutkimuksen 
toistettavuus on seikka, joka on haasteellinen kvalitatiivisessa tutkimuksessa. 
Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessia huolellisesti 
sen eri vaiheissaan, jotta tutkimusprosessi ja tutkimuksen tekemiseen liittyvät 
eri ratkaisut olisivat hyvin seurattavissa. Aineiston analyysi oli prosessi, joka 
tapahtui osin päällekkäisesti muun tutkimuksen tekemisen kanssa. Näin ollen 
se ei ollut suoranaisesti erillinen prosessi. Haastattelukertomukset olivat osin 
hyvin samantyyppisiä, joten jo puolessavälissä aineiston keräämisprosessia 
tutkimusaineisto alkoi kyllääntyä eli aineisto saavutti saturaatiopisteen. (Es-
kola & Suoranta 1998, 123.) Pitkä aineistonkeruuvaihe osoittautui hyväksi, 
vaikkakin ajallisesti se tuo tutkimukseen omat haasteensa. Seurantakyselyssä 
käytetty kyselylomake tavoitti kymmenen opiskelijaa. Kyselyn sijasta seuran-
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taosuudessa pohdin haastattelumenetelmän käyttämistä, mutta haastattelu-
vaihtoehtoon ei ollut käytettävissä tarvittavia resursseja. 

Tapaustutkimuksia on kritisoitu edustavuuden puutteesta ja puutteellisesta 
kurinalaisuudesta aineistoa kerättäessä ja analysoitaessa (Saarela-Kinnunen 
& Eskola 2007). Tähän on osin liittynyt näkemys tutkijan ja hänen käyttämi-
ensä tietolähteiden subjektiivisesta luonteesta ja näiden vaikutuksista tutki-
mukseen. Tutkimuksen tekeminen on aina valintojen tekemistä. Olen edellä 
pohtinut oman asemani yhteyttä tutkimukseen tekemiseen. Vastaavalla taval-
la voin pohtia, miten tämän tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa laajem-
paan kontekstiin. Teoreettisessa viitekehyksessä esittelemäni tutkimustulok-
set tukevat niitä tutkimustuloksia, joita olen saanut tästä tapaustutkimuksen 
kohteena olevasta erityislukiosta. Vaikka tutkimani kohdejoukko on rajattu, 
saamani tutkimustulokset ovat samansuuntaiset kuin laajemmilla kvantitatii-
visilla tutkimusmenetelmillä kerätyt tutkimustulokset. Tarkasteltaessa tämän 
tutkimuksen tuloksia ja vertailtaessa niitä muita erityislukioita koskeviin 
tutkimustuloksiin, suhtaudun vertailuun varauksellisemmin. Jokainen erityis-
lukio on omalla tavalla painottunut ja sen mukaisesti opetus ja opiskelijat 
niissä ovat erilaista. Lukioiden erityistehtävän mukaiset painotukset tuovat 
opiskeluun ja opiskelukokemuksiin omat painotuksensa. Lisäksi lukioiden 
alueellisilla eroilla voi olla vaikutusta tutkittaessa opiskelijoiden hyvinvointia 
ja opiskelutyytyväisyyttä. Kokemukset lukio-opiskelusta ovat tapauskohtaisia 
ja lukiokohtaisia, minkä vuoksi tulosten yleistettävyyden lisäämiseksi olisi 
syytä tutkia erityislukioita laajemmilla aineistoilla. Kahden samanlaista eri-
tyistä koulutustehtävää noudattavan lukion toiminnan vertaileminenkin voisi 
tuoda lisäymmärrystä opiskelijoiden hyvinvoinnin tarkasteluun. 

 
 

6.2 Tutkimustulosten arviointi  
 
Tämän tutkimuksen tulokset kertovat erityisen koulutustehtävän saaneen 
lukion opiskelijoista, joiden perhetausta muodostuu ylempiin toimihenkilöi-
hin ja ylempiin tuloluokkiin kuuluvista vanhemmista. Vanhempien ammat-
tinimikkeiden jakautuminen vaikuttaa tässä tutkimuksessa perinteiseltä: isät 
edustavat pääosin johtajuutta ja tekniikan alaa, äidit opetusta, hoitoa ja kasva-
tusta (liitteet 3a ja b). Tämänkaltainen sosiaalinen tausta on tyypillistä taide-
lukioiden opiskelijoille. (Järvinen 2003.) Vanhempien ammattinimikkeet on 
esitelty tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohdejoukon kuvailemisen vuoksi ja 
tutkimustuloksiin mahdollisesti yhteydessä olevien tekijöiden pohtimisen 
helpottamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole löytää kvanti-
tatiivisia tai kvalitatiivisia yhteyksiä tutkimustulosten ja vanhempien ammat-
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tien välille. Tarkoituksenani on ollut osoittaa, että tutkimuksen kohdejoukko 
on aina jollain tavoin valikoitunut. Lisäksi opiskelijoiden perhesuhteet ovat 
nykyaikana entistä monimuotoisemmat. Selvittämättä on, minkälaisia vaiku-
tuksia erilaisilla perhesuhteilla on nuoren hyvinvointiin ja opiskeluun. Moni-
en tutkimusten avulla on kuitenkin selvitetty, miten vanhempien ammatti ja 
koulutustausta ovat yhteydessä nuoren opiskeluvalintoihin. Näitä asioita olen 
kuvannut tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä. 

Tutkimustulokseni osoittavat sibeliuslukiolaisten olevan kohtuullisen tyy-
tyväisiä saamaansa opetukseen ja opinto-ohjaukseen Sibelius-lukiossa. Ai-
neiston tarkempi analysointi osoitti opinto-ohjauksessa olevan kohtia, jotka 
kaipaavat kehittämistä: lukio-opiskeluun perehdyttämisvaiheessa, lukio-opin-
tojen ohjaamisessa sekä jatko-opintoihin ohjaamisessa. Osa opiskelijoista 
näyttää kadottavan opiskelumotivaationsa heti ensimmäisen opiskeluvuoden 
aikana, osa opiskelijoista ei omaa lukio-opiskeluun liittyviä opiskeluvalmiuk-
sia. Opiskelijat ovat epätietoisia lukion jälkeisistä opiskeluvaihtoehdoista. 

Tutkimustulosteni mukaan opiskelijat olivat valtaosin tyytyväisiä omaan 
opiskelumenestykseensä. Mikäli opiskelijat eivät olleet tyytyväisiä opiskelu-
menestykseensä, he hakivat syytä menestymättömyyteensä itsestään ja ker-
toivat, että eivät olleet riittävästi paneutuneet opiskeluunsa. Opiskelijat olivat 
kärsineet jonkin verran vaihtelevantasoisesta opetuksesta. Opinto-ohjaukselle 
opiskelijat toivoivat enemmän aikaa ja tietoa jatko-opinnoista. Lukion sosiaa-
liseen ympäristöön opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä. Ainoastaan muuta-
ma vastaaja koki ulkopuolisuutta opiskelijayhteisössä.  

Erityislukioihin hakeutuvien nuorten motivaatiota ja osaamista mitataan 
eri tavoin valintakokeissa. Kaikkia halukkaita ja osaavia ei voida ottaa suuren 
hakijajoukon vuoksi kyseisiin lukioihin opiskelijoiksi. Osaltaan on yllättävää, 
että näihin lukiokoulutuksiin valikoituneiden opiskelumotivaatio ja opiskelu-
taidot eivät ole lukio-opiskelun edellyttämiä tai motivaatio ei kestä koko 
lukioaikaa. Selityksiä näille ilmiöille haen siitä, että osa opiskelijoista toimii 
ulkoaohjautuneesti ja heillä on vaikeuksia itsenäisessä opiskelussa, opintojen 
suunnittelussa ja lukiokurssien suorittamisessa. Osa opiskelijoista kadottaa 
kiinnostuksensa erityisen koulutustehtävän mukaista alaa kohtaan. Moni 
opiskelija oli tutkimukseni mukaan tullut erikoislukioon tavoitteenaan alan 
jatkokoulutukseen hakeutuminen.  

Tutkimustulokset osoittavat opiskelijoiden käytössä olleen ohjausresurs-
sin niukkuuden. Pohdittava on, minkälainen ohjauksen määrä olisi riittävä 
siihen, että jokainen opiskelija lukiokoulutuksen päättäessään tietäisi var-
muudella, mihin jatkokoulutukseen hän haluaisi hakeutua. Tutkimukseen 
osallistuneet Tiia, Tuula ja Ulla kertoivat haastattelussa olevansa kiinnostu-
neita useista jatkokoulutusmahdollisuuksista, mutta eivät suoranaisesti osan-
neet nimetä varmuudella yhtään alaa, jonne hakeutuisivat lukion päätettyään. 
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Seurantakyselyn mukaan Tiia ja Ulla olivat löytäneet omat koulutusväylänsä, 
mutta olivat edelleen epävarmoja tekemistään koulutusvalinnoista.  

Opiskelijoita ohjattaessa tulisi muistaa opiskelijoiden yksilöllisyys ja hei-
dän yksilölliset ohjaustarpeensa. Lukioon hakeutuvia olisi informoitava riit-
tävästi siitä, että opiskelija ymmärtäisi erityislukion olevan ensisijaisesti 
lukio, jossa vain pieni osa on erityistehtävän mukaista opiskelua. Tässä tut-
kimusaineistossa monelle haastatellulle tämä ymmärrys oli tullut lukio-opis-
kelun aikana ja se aiheutti heille pettymyksen ja epäonnistumisen kokemuk-
sia. Lisäksi lukio-opiskeluun orientoitumisvaiheessa opiskelijoita on ohjatta-
va lukio-opiskelussa tarvittavien opiskelutaitojen hankkimiseen. Lukion päät-
tövaiheessa oleville opiskelijoille tulisi tarjota laaja-alaista tietoutta erilaisista 
jatkokoulutusmahdollisuuksista, sillä vain osa hakeutuu tai pääsee erityisteh-
tävän mukaiselle jatkokoulutusalalle.  

Omaa hyvinvointiaan opiskelijat kuvasivat suorittamassani kyselyssä hy-
väksi, mutta tarkempi tutkimusaineiston tarkastelu ja lisäaineiston hankkimi-
nen osoittivat opiskelijoiden olevan väsyneitä ja kiireisiä. Vapaa-aikaa ren-
toutumiselle ei tämän tutkimusaineiston mukaan näyttänyt jäävän riittävästi 
suorituskeskeisille nuorille. Tämän vuoksi osa opiskelijoista uupuu ja heidän 
hyvinvointinsa heikentyy lukio-opiskelun aikana. Myöskään opiskelumoti-
vaation ja opiskeluvalmiuksien puutteesta kärsivien opiskelijoiden opinnot 
eivät etene odotetulla tavalla ja he kaipaisivat yksilöllisempää ja tiiviimpää 
opinto-ohjausta. Sisäisesti motivoituneet, päämäärätietoiset opiskelijat näyt-
tävät suoriutuvan lukio-opiskelustaan muita ongelmattomammin. 

Vertailin sibeliuslukiolaisilta kerättyä kvantitatiivista aineistoa Helsingin 
ja pääkaupunkiseudun lukiolaisten hyvinvointia koskeviin tuloksiin Stakesin 
kouluterveyskyselyn avulla. Koulutyöhön liittyvä työmäärä ja vaikeudet opis-
kelussa olivat vertailuaineiston mukaan suuremmat Sibelius-lukiossa kuin 
vertailuaineiston muissa Helsingin tai pääkaupunkiseudun lukioissa. Sibelius-
lukion opiskelijat oirehtivat väsymyksellä ja niska- ja hartiasäryllä muita 
helsinkiläis- ja pääkaupunkiseudun lukiolaisia useammin. Koulun työskente-
lyilmapiirin Sibelius-lukiolaiset olivat vertailulukiolaisia tyytyväisempiä. 
Sibelius-lukiolaiset harrastivat vertailuaineiston mukaan vähemmän liikuntaa 
ja olivat kokeilleet muita Helsingin ja pääkaupunkiseudun lukiolaisia use-
ammin laittomia huumeita.  

Tutkimustulos herätti kysymyksiä. Halusin seuraavaksi tietää, poik-
keavatko sibeliuslukiolaisten tutkimustulokset muista erityisen koulutusteh-
tävän saaneiden lukioiden opiskelijoiden tuloksista hyvinvoinnin ja opiskelu-
tyytyväisyyden suhteen. Pohdin myös, millä tavalla yleislukiolaisten ja eri-
tyislukiolaisten hyvinvointi poikkeaa toisistaan Stakesin vertailuaineiston 
mukaan. Vertaillessani sibeliuslukiolaisten hyvinvointi-indikaattoreita vertai-
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luryhmän erityislukiolaisten vastaaviin indikaattoreihin, näyttivät sibeliuslu-
kiolaiset olevan työmäärältään muita erityislukiolaisia kuormittuneempia ja 
väsyneempiä tutkimusaineistossa. Vertailtuani sitten yleislukiolaisten hyvin-
vointi-indikaattoreita erityislukiolaisten vastaaviin indikaattoreihin, eivät 
vertailuaineiston erityislukiolaiset osoittautuneet olevan yleislukiolaisia huo-
novointisempia, kuten sibeliuslukiolaisia koskevat tulokset antoivat olettaa. 
Opiskelijoiden työmäärä erityislukioissa oli tutkimusaineiston mukaan yleis-
lukiolaisia suurempi. Silti Stakesin tutkimusaineiston mukaan erityislukio-
laiset oireilevat yleislukiolaisia vähemmän ja pitävät itsestään parempaa 
huolta syömällä yleislukiolaisia monipuolisemmin, liikkumalla enemmän ja 
käymällä aiemmin nukkumaan. Erityislukiolaiset ovat yleislukiolaisia vä-
hemmän poissa koulusta luvatta. Koulun fyysisiin työskentelyolosuhteisiin 
erityislukiolaiset ovat tyytyväisempiä kuin yleislukiolaiset ja erityislukio-
laiset kokevat lukioidensa sosiaalisen ympäristön yleislukiolaisia miellyttä-
vämmäksi. Opiskeluun liittyviä vaikeuksia opiskelijoilla on vertailuaineiston 
mukaan enemmän yleislukioissa kuin erityislukioissa. Yleislukioiden opiske-
lijat kuvasivat koulunkäynnissään olevan erityislukiolaisia useammin avun 
puutetta.  

Erot kuvatuissa hyvinvoinnin indikaattoreissa voivat johtua monista eri 
tekijöistä. Sibelius-lukion opiskelijoiden määrä vertailuaineistossa on huo-
mattavasti pienempi kuin yleis- ja erityislukiolaisten määrä. Yksistään tämä 
voi antaa vääristyneitä tutkimuspäätelmiä. Olennaista jatkotutkimuksissa olisi 
löytää tutkimusaineistosta piirteitä, jotka näyttäisivät pysyvän vakaina opis-
kelijamäärästä tai tutkimusajankohdasta riippumatta. Työmäärä erityisluki-
oissa lienee suurempi, koska erityistä koulutustehtävää noudattavat lukiolai-
set harrastavat omaa erityisosaamistaan muiden lukio-opintojen yhteydessä. 
Osassa erityislukioita harrastaminen voi tapahtua perusaineiden opetuksen 
lomassa, osa opiskelijoista suorittaa erityisen koulutustehtävän mukaisia 
kursseja koulun ulkopuolisina aikoina. Vapaa-aika jää näin ollen vähäiseksi. 
Omaan erityisosaamiseen liittyvän taidon ylläpitäminen vie aikaa. Erityislu-
kiolaiset voivat olla keskimäärin yleislukiolaisia opiskelumyönteisempiä 
opiskelumotivaationsa suhteen, sillä lukioon on hakeuduttu valintakokeiden 
kautta. Lukion sosiaalinen ympäristö koettaneen myönteisemmäksi, sillä 
opiskelutoverit ovat erityisen koulutustehtävän mukaisesta alasta kiinnostu-
neita ja monipuolinen verkostoituminen saman alan osaajien kanssa mahdol-
listuu helpommin kuin yleislukiossa. Syitä sibeliuslukiolaisten huonovointi-
suuteen on syytä pohtia oppilaitoksen sisällä.  

Opetussuunnitelmalliset painotukset sekä erityisen koulutustehtävän mu-
kaiset opiskelu- ja harjoittelukäytänteet voivat muodostaa erään syyn tutki-
mustulosten eroavaisuuteen. Osa eroista voi selittyä jonkinlaisella mittausvir-
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heellä. Jatkotutkimuksen haasteeksi jää koulukohtaisten hyvinvointierojen 
tarkastelu.  

Sibeliuslukiolaiset olivat vertailuaineistossa muita erityislukiolaisia tyy-
tymättömämpiä koulunsa fyysisiin työoloihin. Koulurakennuksen ikään, 
sijaintiin ja harjoittelutilojen tarjontaan liittyvät tekijät voivat aiheuttaa eroja 
tutkimustuloksissa. Lukion fyysisiin työoloihin tyytymättömät opiskelijat 
kertoivatkin tutkimuksen haastatteluosuudessa kaipaavansa enemmän musii-
kin ja tanssin harjoittelutiloja Sibelius-lukioon.  

Sibelius-lukion opiskelijat näyttäytyivät vertailuaineistossa muita erityis-
lukiolaisia uupuneemmilta ja väsyneemmiltä. Noin puolet Sibelius-lukion 
opiskelijoista on kotoisin muualta kuin Helsingistä. Opiskelijoiden päivittäi-
siin opiskelumatkoihin voi kulua useita tunteja. Sibelius-lukiossa, kuten 
muissakin erityislukioissa, opiskelee nuoria, jotka ovat muuttaneet Helsinkiin 
tai pääkaupunkiseudulle opiskellakseen erityislukiossa. He asuvat itsenäisesti 
ja osin rahoittavat opiskelijaelämäänsä käymällä vapaa-aikoinaan työssä. 
Opiskelu, omaan erityisosaamiseen liittyvän taidon ylläpitäminen ja mahdol-
linen työssäkäynti väsyttävät opiskelijaa. Helsinki ja pääkaupunkiseutu tar-
joavat opiskelijoille todennäköisesti muita paikkakuntia runsaammin mahdol-
lisuuksia työssä käymiseen.  

Tutkimusprosessin myötä Sibelius-lukion opinto-ohjausta on kehitetty. 
Sibelius-lukiossa on käynnistynyt opinto-ohjauksen luokkamuotoinen kurssi, 
joka toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Kurssin keskeisenä tavoit-
teena on lukiossa tarvittavien opiskeluvalmiuksien lisääminen. Tämä tutki-
mus osoitti, että osalta opiskelijoilta puuttuvat lukio-opiskelun edellyttämät 
opiskelutaidot. Lukio-opiskelu edellyttää itsenäisiä ja autonomisia opiskelu-
valmiuksia. Itsenäisen ja autonomisen opiskeluotteen hallitsevat opiskelijat 
näyttävät tutkimustulosten mukaan suoriutuvan erityislukio-opiskelustaan 
vähäiselläkin ohjausresurssilla. Opiskelijat, jotka ovat omaksuneet ulkopoh-
jautuvan opiskelutavan ja jotka ovat lukiovalinnastaan sekä opiskelumotivaa-
tiostaan epävarmoja, kohtaavat muita useammin lukio-opiskelussaan esteitä.  

Tutkimustulokset osoittavat, että erityislukion opiskelijoilla on liian vähän 
vapaa-aikaa ja että lukion opinto-ohjaukseen osoitettu resurssi on riittämätön 
ohjauksen eri vaiheissa. Osa opiskelijoista kokee ulkopuolisuutta lukioyhtei-
sössään. Kilpailu ja vertailu aiheuttavat opiskelijoille pettymyksiä heidän 
lukio-opiskelussaan. Sibelius-lukio on asettanut opetussuunnitelmassaan ta-
voitteeksi kiinnipitävän ympäristön, jonka keskeinen ajatus on puuttua opis-
kelijan olosuhteissa tapahtuviin muutoksiin mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. moniammatillisena yhteistyönä. Tutkimustulosteni mukaan Sibeli-
us-lukio ei ole vielä täysin onnistunut tässä tehtävässään. Osa opiskelijoista 
kokee tahtomattaan tai tietoisesti jääneensä yhteisön ulkopuolelle. Opiskele-
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minen samasta alasta innostuneiden nuorten kanssa toimii opiskelua tukevana 
tekijänä. 
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7 Pohdinta 
 
Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoi-
tuksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen 
valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. 
Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja 
pienryhmäohjauksena. Ohjauksen tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvin-
vointia, koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä eh-
käistä opiskelijoiden jäämistä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. 

Erityinen koulutustehtävä tuo omat haasteensa opinto-ohjaukselle lukiois-
sa. Erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa on monin eri tavoin vali-
koitunut opiskelijajoukko. Opiskelijat vaativat itseltään ja opiskelupaikaltaan 
paljon. Nuoren aikuistumiseen liittyvät kysymykset tulevat ohjauksessa ja 
opetuksessa esille toisella tavalla kuin yleislukioissa. Erityisen koulutustehtä-
vän saaneet lukiot ovat yleensä kuntakeskuksissa, joihin opiskelijat saapuvat 
opiskelemaan lukiopaikkakunnan ulkopuolelta. Osa perusopetuksensa päättä-
neistä nuorista muuttaa asumaan itsenäisesti. Ohjauksen tehtävänä on tukea 
nuorten kasvua, kehitystä sekä heidän itsenäistymistään. 
Uusliberalistinen koulutuspolitiikka on ollut yhä enemmän suuntaamassa 
kuntien kasvatus- ja opetustointa. Koulutuspolitiikan yhteiskunnalliset vaiku-
tukset ovat nähtävissä tulevaisuudessa. Keskustelua herättää se, miten koulu-
järjestelmässämme turvataan koulutuksellinen tasa-arvo, joka on ollut pitkään 
johtavana aatteena koulutusta järjestettäessä maassamme. Vallitseva yhteis-
kuntapolitiikka on keskeisessä asemassa suunnattaessa koulutuspolitiikkaa. 

Erityisen koulutustehtävän saaneen lukion perustehtävä on lukion tuotta-
man jatko-opintokelpoisuuden toteuttaminen, erityinen koulutustehtävä on 
lisä lukio-opiskelussa. Lukio-opiskeluun opiskelijat yhdistävät erityisen kou-
lutustehtävän mukaisen opiskelun. Silti lukion kurssitarjotin on suunniteltu 
siten, että se on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Tämä on myös 
koulutuspoliittisen linjauksen mukainen käytäntö. Erityislukioihin valikoidu-
taan erilaisten valintaprosessien kautta. Lukiokoulutukseen valikoituu lahjak-
kaita nuoria, joiden oletetaan suoriutuvan opinnoistaan ongelmitta. Kaikilta 
erityislukio-opiskelu ei suju ongelmitta. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 
opintojen etenemättömyyden taustalla on opiskelumotivaatio ja sen heikke-
neminen. Erityinen koulutustehtävä lukiossa lisää tutkimustulosten mukaan 
opiskelijoiden hyvinvointia. Se voi myös syrjäyttää opiskelijan lukiopolul-
taan. Erilaiset opiskelussa kohdatut pettymykset, kilpailullisuus ja vertailu 
voivat heikentää opiskelumotivaatiota. Liiallinen kiire, vähäinen vapaa-aika 
ja jatkuva suorittaminen väsyttävät nuorta. Pitkään jatkunut stressi voi pur-
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kautua lukiossa, jossa nuori opiskelujensa ohessa ratkoo aikuistumiseen liit-
tyviä kehitystehtäviä. Nuori haluaa vapaa aikaa ja entistä aktiivisemmin poh-
tii tulevaisuuttaan ja sitä, mitä hän oikeastaan elämältään haluaa. Tässä pro-
sessissa ohjaus ja opetus sekä yhteistyö eri tahojen kanssa voivat olla nuoren 
tukena. 

Opiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset nouse-
vat erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa opinto-ohjauksen keskiöön 
opiskelijoiden sukkuloidessa erityisen koulutustehtävän mukaisten kurssien 
ja niihin liittyvien erilaisten toimintojen sekä yleislukioaineiden suorittamisen 
välillä. Ammatilliset kysymykset tuovat oman lisänsä erityisen koulutusteh-
tävän saaneisiin lukioihin. Useimmat nuoret ovat opiskelleet kauan erityisen 
koulutustehtävän mukaista alaa. Aikuistumisen kynnyksellä nuori pohtii 
omaa suhdettaan pitkäaikaiseen harrastukseensa. Erityisen koulutustehtävän 
mukaisen opiskelu aiheuttavat tämän tutkimusaineiston mukaan opiskelijoi-
den keskinäistä vertailua ja osin kilpailuakin. Monet eri tahot haluavat saada 
osansa lahjakkaan nuoren taidoista. Vaarana on nuoren hyvinvoinnin heikke-
neminen ja väsyminen. 

Opiskelijat näyttävät tutkimusaineistoni mukaan pidentävän opiskeluai-
kaansa lisätäkseen hyvinvointiaan. Tutkimuksen lähtökohtia esittävässä kuvi-
ossa 1. olen esitellyt sitä jännitteistä lukiokenttää, jossa nykypäivän lukiolai-
set opiskelevat. Koulutuspolitiikka, talous-ja työelämä odottavat opiskelijoi-
den suoriutuvan lukio-opinnoistaan tehokkaasti ja suositellussa kolmen vuo-
den opiskeluajassa. Lukioiden opetussuunnitelmat, erityisesti erityislukiossa, 
edellyttävät opiskelijoilta työmäärää, joka tämänkin tutkimuksen mukaan 
uuvuttaa opiskelijoita. Erilaiset tutkimukset (Ahola & Mikkola 2004; Kirja-
vainen 2009) eivät tue ajatusta, jonka mukaan luokaton lukio ja sen tarjoamat 
mahdollisuudet opiskeluajan pidentämiseen lisäisivät tehokkuusajattelua tai 
ylioppilaskirjoitusmenestystä. Nykyinen lukiokoulutus näyttää suosivan 
opiskelussaan menestyviä opiskelijoita ja syrjäyttävän entisestään muita lu-
kio-opiskelijoita. Haaste lukion opetussuunnitelmatyötä tekeville on, miten 
lukion opetussuunnitelmasta saataisiin sellainen, joka mahdollistaa lukio-
opiskelusta suoriutumisen kolmessa vuodessa siten, että opiskelijat eivät 
uuvu lukion työmäärästä eivätkä pidennä opiskeluaikaansa uupumuksensa 
vuoksi. Jatkotutkimuksen kannalta on hyödyllistä tarkemmin tutkia, lisääkö 
erityislukion opetussuunnitelma opiskeluaikaa lukiossa enemmän kuin yleis-
lukioiden opetussuunnitelma. Toisaalta kyse on hyvin erilaisista koulutuksis-
ta, haasteet opetussuunnitelman läpiviemiseen eivät välttämättä ole verran-
nollisia.  

Opiskelijat kertoivat nukkuvansa liian vähän. Unenpuute aiheutti heissä 
kertomansa mukaan ärtyisyyttä. Laulajilla väsymys tuntui myös äänessä. 
Opiskelumotivaatio ja lukion sosiaalinen ilmapiiri olivat tekijöitä, jotka yllä-
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pitivät opiskelumotivaatiota ja jaksamista. Opiskelumotivaatiostaan epävar-
mat opiskelijat eivät olleet varmoja siitä, mitä lukio-opiskelultaan haluavat. 
Suunnitelmallisesti opiskeluaan hidastaneet olivat kokeneet opiskeluun liitty-
vän uupumuksen suurimmillaan toisena opiskeluvuotena. Ensimmäisenä 
opiskeluvuotena opiskelijat eivät olleet välttämättä ehtineet edes huomata 
väsymystään kiireisen aikataulunsa vuoksi.  

Lukioon hakeutuvien opiskelijoiden edellytetään tekevän tietoisia lukio-
valintoja. Perusopetuksessa hyvin menestyneet opiskelijat omaavat suurem-
mat valinnanmahdollisuudet lukiopaikan valinnassaan. Eräs valintakriteeri 
lukiovalinnalle lienee koulun maine, mikä tässäkin tutkimuksessa tuli esille. 
Keskeisintä lukiovalinnassa on tämän tutkimuksen mukaan lukion erityinen 
tehtävä, joka tukee nuoren aiempaa harrastuneisuutta. Nuori hakeutuu opiske-
lemaan lukioon, jossa hänellä on mahdollisuus kehittyä omassa harrastukses-
saan yhdessä samoista asioista innostuneiden nuorten kanssa. Pienemmillä 
paikkakunnilla mahdollisuuksia lukiovalintaan ei ole. Alueelliset erot lukio-
tarjonnassa edistävät koulutuksellista epätasa-arvoa. Pysyäkseen koulutus-
markkinoilla kilpailukykyisenä, osa opiskelijoista hakeutuu opiskelemaan 
kotipaikkakuntansa ulkopuolisiin lukioihin. Erityislukiot pyrkivät tarjoamaan 
opiskelijoilleen mahdollisuuden oman erityisosaamisensa kehittämiseen mui-
den lukio-opintojen yhteydessä yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  
Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä erityislukiot edustavat uusliberalistista 
koulutuspolitiikkaa.  

Uusliberalistinen koulutuspolitiikka korostaa kilpailullisuutta, erinomai-
suutta ja yksilöllisyyttä. Opetussuunnitelmien tasolla kurssimuotoinen ja 
luokaton lukio mahdollistaa opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja, mahdol-
lisuuksia yksilöllisiin valintoihin ja joustavaan opiskeluaikaan. Käytännön 
oppilaitostasolla taloudelliset tekijät tulospalkkiojärjestelmineen ohjaavat 
lukioiden toimintaa. Kurssitarjotin tarjoaa rajoitetut mahdollisuudet yksilölli-
seen etenemiseen opinnoissa. Oppilaitosten rahoitusjärjestelmä suosii ohjaa-
maan opiskelijoita siten, että lukio suoritetaan kolmessa lukuvuodessa. Yli 
kolme vuotta lukiossa opiskeleva voi olla oppilaitoksille tulevaisuudessa pel-
kästään menoerä, jonka yksilöllistä opintosuunnitelmaa koulutuksen järjestäjä 
ei rahoita tai rahoittaa vain osin. Tässä tilanteessa koulutuksen toteuttaja, 
oppilaitos ja sen edustamat ohjaajat ja opettajat, joutuvat toimimaan luokat-
toman lukion toiminta-ajatuksen vastaisesti. Samaan aikaan koulutuspolitiik-
ka ohjaa ajattelua, jonka mukaan suomalaisnuoret opiskelevat liian kauan 
lukiossa, viettävät liikaa välivuosia ja aloittavat jatko-opinnot liian myöhäi-
sessä iässä.  

Erityislukioiden joukossa on hyvin erilaisia lukioita. Luonteeltaan tanssin 
ja musiikin opiskelu ovat oletettavasti erilaisia kuin esimerkiksi kuvataiteen 
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tai urheilun, joskin tämänkaltaisten oletusten luominen on kyseenalaista. 
Työmäärältään Sibelius-lukio näyttäytyy tutkimustulosten mukaan vaati-
vammalta kuin muut erityislukiot keskimäärin. Vertailtaessa opintojaan pi-
dentävien tai opintojaan keskeyttäneiden määrää Helsingin lukioissa, ovat 
keskeyttämis- ja hidastamisprosentit Sibelius-lukiossa muita Helsingin luki-
oita keskimääräisesti pienemmät. Jatkotutkimuksen kannalta ajateltuna tärke-
ää olisi tutkia erilaisia erityislukioita ja niiden ohjauskäytänteitä. Opiskeluai-
kaansa pidentävien määrää ja pidentämisen syitä yleis- ja erityislukioissa olisi 
syytä tutkia tarkemmin. Viimeisimmät tutkimustiedot kertovat (Kirjavainen 
2009), että opiskeluajan pidentäminen ei lisää ylioppilaskirjoitusmenestystä. 
Tutkimuksen kohteeksi olisi otettava opiskelijoiden erilaiset mahdollisuudet 
yksilöllisiin opintopolkuihin ja selvitettävä, minkälaisia opintopolkuja opis-
kelijoilla on yleis- ja erityislukioissa. Erityislukioiden asemaa suomalaisessa 
lukiokentässä olisi syytä tarkastella koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmas-
ta. 

Keskusteltaessa lukio-opintojen pidentämisestä on varottava esittämästä 
suositeltavaa opiskeluaikaa lukiossa, sillä luokattoman lukio-opiskelun pe-
rusajatukseen kuuluu, että jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa eikä 
luokallejäämistä tunneta. On varottava sellaisten mielikuvien ylläpitämistä, 
jotka ohjaavat opiskelijaa ajattelemaan ideaalista opiskeluaikaa lukiossa. 
Kuitenkin koulujen opetussuunnitelmiin ja kurssitarjottimien laatimiseen on 
sisäänrakennettu ajatus lukio-opiskelun etenemisestä kolmessa vuodessa. 
Lukio-opinnot päättyvät ylioppilaskirjoituksiin. Lukioiden toimintaa näyttäisi 
ohjaavan eräänlainen piilo-opetussuunnitelma, jonka mukaisesti opiskelijaa 
ohjataan suoriutumaan lukio-opinnoistaan kolmessa vuodessa. Tällöin opis-
kelija joutuu perustelemaan, miksi hän on valinnut opiskelusuunnitelmaansa 
opiskeluajan pidentämisen ja saattaa kokea huonommuuden tunnetta pidentä-
essään opiskeluaikaansa lukiossa. Luokattoman lukion tulisi olla koulutuspo-
litiikkamme linjauksen mukaisesti esimerkki siitä, että jokainen lukio-opis-
kelija voi edetä kulloistenkin resurssiensa mukaan lukion kurssijärjestelmäs-
sä. Lukion voi suorittaa lyhyemmässäkin kuin kolmessa vuodessa.  

Opiskeluaikaansa pidentäneet opiskelijat kysyivät tässä tutkimuksessa, 
miksi opiskelijoille ei anneta riittävästi tietoa mahdollisuudesta pidentää opis-
keluaikaa lukiossa. Syitä lienee monia ja usein ne ovat kunta- ja koulukohtai-
sia. On harkittava tarkoin, kenelle ja missä vaiheessa lukio-opintojen hidas-
tamista suositellaan. Kurssitarjottimien rakentaminen siten, että optimaalinen 
hidastamistapa olisi mahdollinen, on vaikeaa. Tietoisuus omasta jaksamisesta 
ja omien opiskeluresurssien riittävyydestä tulee opiskelijalle oman kokemuk-
sen kautta Toinen näkökulma ovat ne opiskelijat, jotka haluavat opiskella 
mahdollisimman paljon erilaisia oppiaineita. Hidastaminen eli vähäisemmän 
kurssimäärän opiskelemisen suositteleminen voi vaikuttaa opiskelumotivaa-



Pohdinta 293 

 

tiota sammuttavana tekijänä. Usein opiskelija havahtuu hidastamissuunnitel-
man tekemiseen ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa tai toisen vuoden 
aikana. Tuolloin kursseja on kertynyt jo sen verran, että opiskelijan kannattaa 
harkita hidastamista tarkoin. Vaikka opiskelija valitsisi vähemmän kursseja 
lukujärjestykseensä, oppitunnit voivat ajoittua siten, että hän on käytännössä 
koko päivän opiskelupaikassaan. Osa opiskelijoista kykenee hyödyntämään 
oppituntien väliin jäävät tauot harjoittelemiseen tai tehtävien tekemiseen. 
Toisten opiskelijoiden opiskelumotivaatio laskee ja kouluun lähteminen muu-
taman oppitunnin takia vaikeutuu.  

Erityislukioissa opiskelija joutuu hajauttamaan opiskeluaan perus- ja eri-
tyisen koulutustehtävän mukaisten oppiaineiden välillä koulupäivän aikana. 
Tämä voi heikentää opiskelijan keskittymistä. Erityisen koulutustehtävän 
saaneissa lukioissa voi olla vaarana opiskeltavien kurssien ylitarjonta. Opis-
kelijalle on tarjolla kursseja, joista kaikki ovat hänestä kiinnostavia. Ohjauk-
sen tehtävänä on ohjata opiskelijaa valitsemaan kursseja siten, että hänen 
hyvinvointinsa ei vaarannu liiallisen työmäärän parissa. Ohjauksellisin ja 
erilaisin pedagogisin ratkaisuin kurssitarjottimen laadinnassa voitaisiin pyrkiä 
toteuttamaan opetusjärjestelyissä eheyttäviä opiskelukokonaisuuksia ja tätä 
kautta pyrkiä tarjoamaan opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia keskitty-
miseen. 

Oppimisen liittyvien vaikeuksien määrä Sibelius-lukion opiskelijoilla 
haastaa pohtimaan syitä tähän. Tutkimusaineiston (Anon. 2008a) mukaan Si-
belius-lukion opiskelijoilla on muita erityislukiolaisia enemmän oppimiseen 
liittyviä vaikeuksia. Sibelius-lukion opiskelijat ovat myös muita lukiolaisia 
väsyneempiä. Ilmeisesti nämä asiat liittyvät jollakin tavalla yhteen. Sibelius-
lukion opiskelijoilla on haastattelu- ja kyselyaineiston mukaan runsaasti 
omaan erityisalaansa liittyviä lukion ulkopuolista lisäkoulutusta ja harrastuk-
sia. Sibelius-lukiossa opiskelevien ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden 
määrä on suuri. Osalla matka kodin ja opiskelupaikan välillä on pitkä. Kou-
lun ulkopuolinen harrastus ja pitkät koulumatkat selittävät osin väsymystä ja 
oppimiseen liittyviä vaikeuksia, sillä väsyneenä oppiminen ei suju kuten 
levänneenä.  

Yleiskuvaltaan Sibelius-lukion opiskelijat ovat opiskeluorientoituneita. 
Osa opiskelijoista tulee lukioon epärealistisin odotuksin tai epärealistisin 
käsityksin omasta osaamisestaan niin perus- kuin taideaineissa. Kilpailulli-
suus lukiossa näyttää vaikuttavan opiskelumotivaatiostaan epävarman nuoren 
hyvinvointiin heikentävästi. Opiskelutaidot ovat monilla puutteelliset. Lukion 
opetussuunnitelman perusteet (2003) kuvaa lukiota opiskelupaikaksi, joka 
tarjoaa opiskelijalle parhaimmillaan kokemuksia vapaudesta ja vastuusta: 
opiskelijalla on mahdollisuuksia valita kurssitarjonnasta itselleen sopivimmat 
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kurssit ja opiskella itsenäisesti. Lukion vapaampi suoritusohjelma vähentää 
lukioon liittyvää kuormittumista osalta opiskelijoista. Opiskelijat pystyvät 
liikkumaan erilaisissa ryhmissä ja eri opettajien ohjauksessa. Nuoret elävät 
lukiossa kehitysvaihetta, jossa kaikki eivät ole valmiita itseohjautuvaan ja 
opiskelun itsenäiseen suunnittelemiseen. Erilaiset hallinnolliset ja pedagogi-
set käytänteet eivät aina mahdollista opiskelijalle valinnaisuuden toteutumis-
ta. Erityinen koulutustehtävä edellyttääkin opiskelijan hyvinvointinäkökul-
man ja opiskelutaitojen esiintuomista oppilaitoksen ohjauskulttuuria raken-
nettaessa.  

Jatkotutkimuksen avulla voitaisiin pyrkiä tarkastelemaan lukioiden erilai-
sia opiskelumuotoja. Verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua hyödyntämällä 
voidaan ohjata opiskelijoita heidän opiskelussaan ja tukea opiskelijoiden 
itsenäistä opiskelua. Erilaisia opiskelumuotoja hyödyntämällä opintojen taha-
tonta pitkittymistä voitaisiin kenties vähentää. On tärkeää pystyä tarjoamaan 
opiskelijan tarvitsemia kursseja silloin, kun hän on motivoitunut opiskele-
maan kyseistä kurssia. Tämä on kuitenkin harvoin mahdollista kurssitarjotti-
men puitteissa. 

Erityislukioissa opiskelee lahjakkaita nuoria. Tässä tutkimuksessa opiske-
lijoilta tiedusteltiin heidän käsityksiään opiskelijoiden lahjakkuudesta. Tut-
kimukseen osallistuneet nuoret eivät mieltäneet itseään tai opiskelutoverei-
taan poikkeuksellisen lahjakkaiksi tai älykkäiksi. Opiskelijat näkivät lukion 
tarjoavan hyvän opiskelupaikan nuorille, jotka haluavat kehittää lukio-opinto-
jen ohessa omaa osaamistaan. Erityisen koulutustehtävän saaneen lukion 
lisäarvona opiskelijat näkivät verkostoitumisen. Tutkimukseen osallistunei-
den nuorten mielestä erityislukiossa on mahdollisuus tutustua samasta alasta 
innostuneisiin muusikoihin. Varhaisessa vaiheessa syntyneet kontaktit mah-
dollistavat laajan yhteistyöverkoston myöhemmin opiskelijoiden kokemusten 
mukaan. 

Suurin osa Sibelius-lukion opiskelijoista näyttää Tilastokeskuksen tilasto-
jen mukaan jatkavan opintojaan yliopistoissa. Suosituin jatkokoulutusala on 
musiikki. Muutoin opiskelualat jakautuvat erityislukioiden opiskelijoille 
tyypilliseen tapaan sosiaali- ja terveysalalle sekä opetukseen ja kasvatukseen 
liittyvään koulutukseen. Sibelius-lukion opiskelijat noudattavat jatko-opin-
noissaan Järvisen (2003) tutkimuksen mukaisia opintopolkuja. Poikkeuksen 
sibeliuslukiolaisten kohdalla muodostaa luonnontieteellisen alan suosio. 
Haastattelu- ja kyselyaineistossa opiskelijat esittivät tyytyväisyytensä Sibeli-
us-lukiossa tarjottavaan perusaineiden opetukseen erityisesti matemaattis-
luonnontieteellisissä aineissa, mikä osaltaan voi näkyä kyseisille aloille ha-
keutumisen suosiona Sibelius-lukiossa. Eräänä jatkotutkimuksen aiheena 
voisi olla sibeliuslukiolaisten jatko-opintopolkujen vertailu tilastoaineiston 
avulla muiden lukiolaisten jatko-opintopolkuihin. Tässä tutkimuksessa keski-
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tyin ainoastaan Sibelius-lukion opiskelijoiden jatko-opintopolkujen tarkaste-
lemiseen. 

Erilaiset tutkimukset osoittavat koulutuksen jakautuvan epätasaisesti eri 
yhteiskuntaluokkiin kuuluvien nuorten välillä. Korkeimmin koulutettujen ja 
korkeimpiin tuloluokkiin kuuluvien perheiden lapset hakeutuvat muita use-
ammin lukioihin. Esimerkiksi korkeammin koulutettujen perheiden lapset 
hakeutuvat muita useammin erikoistuneisiin lukioihin. Tämän tutkimuksen 
mukaan erityislukioissa opiskelevien nuorten hyvinvointi on parempi verrat-
tuna yleislukioiden opiskelijoihin. Pohdittava on, onko koulutuspoliittisesti 
mahdollista tarjota koko lukio-opiskeluun hakeutuvalle ikäryhmälle mahdol-
lisuuksia opiskella opetussuunnitelmaltaan painottuneissa ja erikoistuneissa 
lukioissa. Erityislukiot ovat esimerkkejä lukio-opintojen valinnaisuuden ja 
yksilöllistymisen vaikutuksista opiskelijaan. Osin erityislukiot tarjoavat opis-
kelijalle eväitä myös ammatillisesti eriytyvän koulutuksen suuntaan. Erityi-
sen koulutustehtävän saaneet lukiot mahdollistavat muita lukioita suuremmat 
mahdollisuudet profiloitumiseen. Ne myös saavat ylimääräisiä resursseja eri-
tyisen koulutustehtävänsä toteuttamiseen. (Goodson 2001; Järvinen 2003.) 

Mietittäessä koulutuksen painotuksia, on pohdittava, miten jokaiselle ikä-
ryhmälle voidaan taata mahdollisimman tasalaatuista ja tasokasta opetusta. 
Mikäli taloudellista resursseista on pulaa, on rahanjaossa mietittävä, minkä-
laiseen koulutukseen ja minkälaisten lasten ja nuorten koulutusta tuetaan 
erityisesti. Ovatko silloin vaakakupissa erityislahjakkaat lapset ja nuoret, joi-
den eniten katsotaan hyödyttävän yhteiskuntaa vai ovatko toisessa vaakaku-
pissa erityistä tukea oppimisessaan tarvitsevat lapset ja nuoret. Tässä tutki-
muksessa en ole ottanut kantaa erityislukioiden asemaan suomalaisessa kou-
lutusjärjestelmässä. Koulutuspolitiikan on pohdittava, miten koulutuksellista 
pääomaa jaettaisiin yhteiskunnassamme tasapuolisesti. Erityislukioihin näyt-
tää tutkimusten mukaan hakeutuvan keskiluokkaisten perheiden nuoria. Tar-
joamalla lisäresurssia koulutuksellista pääomaa omaaville nuorille pidämme 
yllä järjestelmää, jossa toiset saavat enemmän koulutuksellista pääomaa kuin 
toiset. Koulutuksen avulla yksilöt hakeutuvat erilaisiin yhteiskunnallisiin 
tehtäviin ja -asemiin. Erityislukiojärjestelmä osaltaan ylläpitää yhteiskunnal-
lista eriarvoisuutta. Kohdentamalla koulutuksellista resurssia tasaisemmin ja 
tarjoamalla myös heikommin menestyville nuorille mahdollisuuksia esimer-
kiksi musiikin ja tanssin opiskeluun omassa lähikoulussaan, voisimme ken-
ties vähentää nuorten syrjäytymistä koulutuspolultaan. Uusliberalistinen 
koulutuspolitiikka on ollut enenevässä määrin suuntaamassa kuntien kasva-
tus- ja opetustointa. Koulutuspolitiikan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat 
nähtävissä tulevaisuudessa. Pohdittava on, miten turvamme suomalaisessa 
koulutusjärjestelmässä koulutuksellisen tasa-arvon, joka on ollut pitkään 
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johtavana aatteena koulutusta järjestettäessä maassamme. Vallitseva yhteis-
kuntapolitiikka on keskeisessä asemassa suunnattaessa koulutuspolitiikkaa. 

Tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä luo-
kattoman lukion opetusjärjestelyihin. Erityisen tyytyväisiä he ovat lukionsa 
sosiaaliseen ympäristöön ja opiskelijat kokevat Sibelius-lukion sosiaalisen 
ympäristön lisäävän heidän hyvinvointiaan. Yleisesti kritiikkinä luokattomal-
le lukiojärjestelmälle on esitetty kiinteiden opetusryhmien puutetta. Kurssi-
muotoinen ja luokaton lukio näyttää tämän tutkimusaineiston mukaan anta-
van opiskelijoille mahdollisuuden tutustua opiskelutovereihin yli vuosiluok-
kien. Erityislukion parhaana antina lukiosta valmistuneet opiskelijat näkivät 
varhaisen verkostoitumisen saman alan osaajien kanssa. Erityinen koulutus-
tehtävä lisäsi ja tuki opiskelijoiden opiskelumotivaatiota lukio-opiskelun ai-
kana.  

Suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat sibeliuslukiolaisilla johtuvat 
tämän tutkimusaineiston mukaan liiallisesta työmäärästä ja siitä johtuvaan 
väsymyksestä. Osin nämä ongelmat liittyvät opiskelijahuollollisiin ja opinto-
ohjauksellisiin puutteisiin. Nuoren elämään ja opiskeluun liittyvien ongelmi-
en tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on koko yhteisön 
hyvinvoinnin perusta. Lukio-opiskelun kuormittavuutta selvittäneiden tutki-
musten mukaan tytöt näyttävät uupuvan niin yleis- kuin erityislukiossa poikia 
enemmän. Tytöt kuvaavat aiempien tutkimusten mukaan hyvinvointiaan 
poikia huonommaksi. Hyvinvoinnissa ilmeneviä eroja on selitetty tyttöjen ja 
poikien erilaisilla tavoilla ilmentää hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä. 
Jatkotutkimuksen kannalta olisi tärkeää selvittää, mistä tyttöjen ja poikien 
hyvinvoinnissa todetut erot johtuvat. Samoin jatko-tutkimuksen avulla voitai-
siin tarkastella hyvinvoinnin eroja eri sukupuolten välillä Sibelius-lukiossa. 
Tutkimusaineiston laajuuden vuoksi jätin tämän vertailun pois tästä tutki-
muksesta. Mielestäni tässä tutkimuksessa oli tärkeää keskittyä tarkastelemaan 
Sibelius-lukion opiskelijoiden hyvinvointia muiden erityislukiolaisten hyvin-
vointiin. Tämänkaltaista vertailua ei ole aiemmin tehty. Sibeliuslukiolaisten 
hyvinvointi poikkesi muiden erityislukio-opiskelijoiden hyvinvoinnista ver-
tailuaineistossa. Sibeliuslukiolaiset kokivat muita useammin uupumusta ja 
opiskelun kuormittavuutta kuin muut erityislukiolaiset. Jatkotutkimuksen 
avulla olisi tarkoituksenmukaista selvittää, mistä tämä ero opiskelijoiden 
keskimääräisessä hyvinvoinnissa johtuu. 

Opinto-ohjaukseen käytetty resurssi ei tunnu riittävältä lukiossa erilaisten 
arviointien ja selvitysten mukaan opiskelijoiden ohjaamiseen. Pyrittäessä 
parantamaan opiskelijoiden hyvinvointia, ei huomion kohdentaminen yksin-
omaan opinto-ohjaukselliseen ja opiskelijahuollolliseen toimintaan lukioissa 
ole riittävää ja tarkoituksenmukaista. Tarkasteltaessa opinto-ohjaukseen liit-
tyviä mahdollisuuksia nuoren hyvinvoinnin tukemisessa, on syytä ottaa tar-
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kastelun kohteeksi myös opettajien ohjauskäytännöt. Koulun arjessa opettaji-
en tehtäväkuva ei muodostu ainoastaan opettamisesta. Opiskelijoiden hyvin-
voinnin tukemisen näkökulmasta olennaisia opettajan työnkuvan sisältöjä 
ovat koulun arjessa toteutuvaan kasvatukseen ja oppilashuollolliseen työhön 
liittyvät vastuut, kouluyhteisön ja sen yhteisöllisen toimintakulttuurin kehit-
täminen sekä kodin ja koulun yhteistyö. Opettajan työhön kuuluu yhä enem-
män myös eri toimijoiden ja hallintokuntien välistä yhteistyötä.  

Opettajien tavoittaminen opetuksen yhteydessä voi mahdollistaa opiskeli-
jan ja opettajan välistä ohjauskeskustelua. Opiskelija voi kokea helpommaksi 
keskustella asioistaan päivittäin tapaamansa opettajan kuin opinto-ohjaajan 
kanssa. Keskustelut tapahtuvat yleensä opetustyön lomassa oppituntien pää-
tyttyä tai välitunneilla. Opetustyöhön kuluvaan aikaan tai ohjaukseen liitty-
vän koulutuksen puuttumisen vuoksi ei opettajilla ole mahdollisuuksia sisäl-
lyttää toimenkuvaansa riittävästi ohjauksellista työskentelyotetta. Usein opet-
tajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutussuhteeseen liittyy auktoriteettisuh-
de, joka osaltaan vaikuttaa ohjaavaan keskusteluun. 

Oppilaitostasolla hyvinvointia edistävän kokonaisvaltaisen toiminnan to-
teuttaminen edellyttää opetushenkilöstön kouluhyvinvointiin liittyvän osaa-
misen kehittämistä. Opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen yh-
deksi painopistealueeksi tulisikin sisällyttää opiskelijoiden hyvinvointiin 
vaikuttavien tekijöiden varhaiseen tunnistamiseen, oppilashuoltoon, vuoro-
vaikutukseen ja ryhmädynamiikkaan sekä koulu- ja työhyvinvointiin liittyvää 
perustietoutta. Yhteisöllisyyden ja kiinnipitävän toimintaympäristön näkö-
kulman turvaamiseksi näitä toimintatapoja tulisi suunnata koko työyhteisölle. 
Sibelius-lukion opiskelijat käyttivät tämän tutkimusaineiston mukaan huu-
meita muita erityislukiolaisia useammin, samoin alkoholia. Lukio-opiskelun 
kuormittavuutta selvittäneiden tutkimusten mukaan tytöt näyttävät uupuvan 
niin yleis- kuin erityislukiossa poikia enemmän. Tytöt kuvaavat hyvinvointi-
aan poikia huonommaksi. Jatkotutkimuksen kannalta olisi tärkeää selvittää, 
mistä tyttöjen ja poikien hyvinvoinnissa todetut erot johtuvat. Sibelius-
lukiolaisten hyvinvointi poikkesi muiden erityislukio-opiskelijoiden hyvin-
voinnista. He kokivat vertailuaineiston lukiolaisia useammin uupumusta ja 
opiskelun kuormittavuutta kuin muut erityislukiolaiset. Jatkotutkimuksen 
avulla olisi tarkoituksenmukaista selvittää, mistä tämä ero opiskelijoiden 
keskimääräisessä hyvinvoinnissa johtuu. 

Tutkimusaineistosta piirtyy kuva Sibelius-lukion opiskelijoista pääosin 
opiskeluunsa, opetuksen tasoon ja opinto-ohjaukseen tyytyväisinä opiskeli-
joina. Kyselyssä ja haastattelussa mukana olleet olivat tyytyväisiä Sibelius-
lukion sosiaaliseen ympäristöön muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
Nämä opiskelijat eivät olleet löytäneet omaa paikkaansa opiskeluyhteisössä. 
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Opiskeluun liittyvä liiallinen työmäärä ja jännitteet opiskelijaryhmien välillä 
heikensivät opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelutyytyväisyyttä. Sibelius-
lukion opetussuunnitelman mukaiseen toimintakulttuuriin kuuluu kiinnipitä-
vän ympäristön malli. Tavoitteena on, että kukaan yhteisön jäsenistä ei jää 
tahtomattaan yhteisön ulkopuolelle. Tutkimusaineisto kertoo pääosin opiske-
lijoista, jotka ovat tyytyväisiä opiskeluyhteisöönsä ja sen toimintaan. Hyvä 
yhteishenki ja hyvät toverisuhteet auttavat opiskelijoita jaksamaan vaativan 
lukio-opiskelunsa. Lukiosta ylioppilaaksikirjoittaneet muistelivat lukionsa 
yhteishenkeä. Yhteisön jäseneksi itsensä kokemisen tunne on hyvinvointia tu-
keva tekijä Allardtin (1976; 1998) hyvinvointiteoriassa.  

Itsensä lukioympäristössä ulkopuolisiksi kokeneet opiskelijat kokivat vie-
rautta ja toiseutta opiskeluyhteisössään. He eivät osanneet kiinnittyä opiskeli-
jayhteisöön. Näiltä osin Sibelius-lukio ei ole onnistunut asettamissaan tavoit-
teissa kiinnipitävästä ympäristöstä. Nämä opiskelijat eivät olleet varmoja 
omasta opiskelumotivaatiostaan ja eräät heistä vähättelivät lukion tarjoaman 
yleissivistyksen merkitystä. Uutta näkökulmaa opiskeluajan pidentämiselle 
antoivat ne opiskelijat, jotka harmittelivat sitä, että eivät aikanaan olleet suo-
rittaneet lukiokursseja oman ikäryhmänsä mukana, vaan olivat jättäytyneet 
kurssien ulkopuolelle pidentäen opiskeluaikaansa lukiossa. Mitä useampi 
vuosi opiskelijalla oli kurottavanaan kiinni lukiokurssien suorittamisessa, sitä 
vieraammaksi opiskelija koki asemansa opiskelijayhteisössä. Samalla kurssil-
la opiskelijat tuntuivat näistä opiskeluajan pidentäjistä nuorilta ja opiskelijan 
mielenkiinto kohdentui jo muihin kuin nuorempaa ikäryhmää kiinnostaviin 
asioihin. Lukio-opiskelu koettiin vanhan kertaamisena, sillä kaikki oli taval-
laan jo nähty lukio-opiskelun alkuvaiheessa. 

Opiskeluaikaansa pidentävät opiskelijat ovat oma haasteensa erityisen 
koulutustehtävän saaneissa lukioissa, samoin yleislukioissa. Opiskeluaikaan-
sa pidentävät kaipaavat ohjausta, joka on suunnattu nimenomaan opiskeluai-
kaansa pidentäville. Ohjauksen on oltava muita ikäryhmiä yksilöllisempää ja 
henkilökohtaisempaa, sillä jokaisella opiskelijalla on erilainen kurssimäärä 
suoritettavanaan lukiossa erityisesti vaiheessa, jossa opiskeluaika on kestänyt 
yli kolme lukuvuotta. Pohdittaessa opiskeluajan pidentämistä lukiossa, olisi 
opiskelijan itsensäkin punnittava pidentämismahdollisuuteen liittyviä erilaisia 
näkökulmia.  

Tutkimusaineisto osoitti tutkimuksen kohteena olevan lukion opiskelijoi-
den olevan kiireisiä ja väsyneitä. Opiskelijat kulkevat opiskelun ja harrastuk-
sen takia paikasta toiseen ilman riittävää vapaa-aikaa. Allardtin (1976; 1998) 
hyvinvointiteorian mukaan yksilön hyvinvoinnin edellytyksiin kuuluu riittävä 
määrä vapaa-aikaa, jolloin yksilöllä on mahdollisuus rentoutumiseen ja uu-
siutumiseen. Jo sinällään haasteellinen lukio-opiskelun lisäksi erityisen kou-
lutustehtävän saaneiden lukioiden opiskelijoiden elämään kuuluu oman 
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osaamisalueen ylläpitäminen. Vaikka lukio mahdollistaa osin erityisen koulu-
tustehtävän mukaisten kurssien suorittamisen osana lukio-opiskelua, osa 
opiskelijoista haluaa harrastaa omaa erityisosaamistaan myös lukiotyön ulko-
puolella. Se merkitsee opiskelupäivien pidentymistä ja opiskelua myös vii-
konloppuisin sekä loma-aikoina. Tähän tutkimukseen osallistunut Taru kertoi 
tilanteestaan, jossa monet nuoren elämään kuuluvat vapaa-ajan toiminnot 
eivät olleet hänelle mahdollisia, koska aikaa vapaamuotoiseen olemiseen ei 
ollut. Soitinopiskelusta ja soittotaidon ylläpitämisestä ei myöskään ollut 
mahdollisuutta ottaa lomaa. Opiskelijat ratkoivat tässä tutkimuksessa ajan-
puutteen vähäisyyttä eri tavoin. Osa huomasi omien voimiensa vähenemisen 
ja halusi pidentää opiskeluaikaansa lukiossa mahdollistaakseen itselleen ja 
erityisosaamisensa ylläpitämiselle aikaa. Opiskelijat kertoivat kompensoivan-
sa vähäistä vapaa-ajan määrää olemalla luvatta poissa koulusta. Osalle luvat-
tomista poissaoloista oli muodostunut ongelma: lukio-opiskelu ei edennyt. 

Osalla tutkimukseen osallistuneista, opiskeluaikaansa lukiossa pidentävis-
tä nuorista näyttää tämän tutkimusaineiston mukaan olevan vaikeuksia toimia 
koulujärjestelmän mukaisesti ja noudattaa koulun opiskelukäytänteitä. Aa-
muheräämiset tuottavat vaikeuksia, osallistuminen oppitunneille ja tentteihin 
ei onnistunut. Kertomansa mukaan opiskelijat ovat kuitenkin opiskelumyön-
teisiä ja haluaisivat saada lukio-opiskelunsa suoritetuksi. Eräs selitys opiske-
lujen etenemättömyydelle voi olla nuoren autonomian (Peters 1981) taitojen 
kehittymättömyys. Nuori pyrkii ratkomaan vähäiseen vapaa-ajan määrään 
liittyviä ongelmia olemalla luvatta poissa koulusta. Nuori ei jaksa herätä 
aamulla oppitunneille vaan jää pois koulusta. Luvattoman poissaolon taustal-
la voi olla opiskelijan väsymys. Näillä poissaoloilla on omat seuraamuksensa. 
Nuori ei välttämättä ole kykenevä tarkasti pohtimaan toimintojensa seuraa-
muksia vaan toimii kulloisenkin elämäntilanteensa ohjaamana. Luokaton 
lukiojärjestelmä ei tarjoa kiinteitä opiskeluryhmiä, joihin nuori kokisi kuulu-
vansa ja jossa hän kokisi tulevansa hyväksytyksi. Luokaton lukiojärjestelmä 
edellyttää opiskelijoilta itseohjautuvaa, omatoimista ja itsenäistä opiske-
luotetta. Kaikki lukio-opiskelijat eivät ole tähän valmiita. Mikäli henkilökoh-
taiselle opinto-ohjaukselle olisi riittävästi resursseja, näissä ohjaustilanteissa 
opiskelija voisi opinto-ohjaajan kanssa keskustella valinnoistaan ja niiden 
seuraamuksista. Halutessaan toimia autonomisesti, nuoren tulisi pohtia, miten 
autonomia elämässä saavutetaan. Peters (1981) arvioi autonomisen elämänta-
van vaativan tietyn määrän tuloja, jotta yksilö voisi toimi edes näennäisen 
autonomisesti. Opiskelun avulla nuori voi pyrkiä hankkimaan koulutusta, 
joka mahdollistaa hänelle autonomisen elämäntavan. Näennäinen autonomi-
nen toiminta, esimerkiksi kurssien keskeyttäminen ja tentteihin osallistumat-
tomuus, voi toimia hetkellisesti tunteena yksilön autonomiasta, mutta yksilön 
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elämän kokonaisuuden kannalta sillä voi olla moninkertaisia, negatiivisiakin, 
seuraamuksia.  

Pohtiessamme nuoren autonomian kehittymistä on tarkasteltava, tarjoaako 
luokaton lukio nuorelle riittävän konkreettisia malleja opiskelun laiminlyömi-
sestä. Luokaton lukio voi näyttäytyä nuorelle illuusiona vapaudesta, jossa hän 
voi toimia hetkessä tehden valintoja, jotka liittyvät vain nykyhetkeen. Nuori 
voi elää lukiolaiselämää kaksi vuotta kohtaamatta tehtäviensä laiminlyömisen 
seuraamuksia. Usean nuoren kohdalla kolmantena opiskeluvuotena alkavat 
ylioppilaskirjoitukset ensimmäisen kerran konkreettisesti havahduttavat nuo-
ren tilanteeseen, jossa hän ei muiden ikätovereidensa tapaan voikaan ilmoit-
tautua eikä osallistua ylioppilaskirjoituksiin suorittamattomien kurssien 
vuoksi. Koulun, opettajien ja vanhempien on toimittava nuorelle auktoriteet-
teina, jotka pyrkivät osoittamaan nuorelle, miten hänen tulisi esimerkiksi 
opiskella. Hyväksyttävä on kuitenkin, että nuori oppii kokemuksien kautta, 
erehtymällä ja onnistumalla.  

Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä Ziehe (1991; 1995; 
2000) kuvaa yhteiskuntamme sirpaloitumista ja selvien totuuksien häviämis-
tä. Näiden ilmiöiden myötä koululaitos kohtaa haasteita, jotka liittyvät erilais-
ten auktoriteettien kyseenalaistamiseen. Koulutusjärjestelmän on entistä pon-
nekkaammin perusteltava paikkaansa nuorten maailmassa. Lisääntynyt vas-
tuu ja vapaus, valintojen määrä johtavat pohtimaan, minkälainen koulutusjär-
jestelmä olisi suotuisin kasvavalle ja kehittyvälle nuorelle. Vaarana on, että 
siirrämme tulosvastuullisuuden nimissä lapsillemme enemmän vastuuta kuin 
he jaksavat kantaa. Tutkimukset ja erilainen uutisointi kertovat hälyyttävästi 
nuorten näkyvästä pahoinvoinnista yhteiskunnassamme. 

Aikuisten ja nuorten kohtaamisissa koulutukseen ja kasvatukseen liitty-
vissä liittyen on usein kyse nuoren pyrkimyksestä autonomiaan ja oman elä-
män hallintaan. Opinto-ohjaajan omien näkemysten esiintuominen on harvoin 
oikein ohjauksen näkökulmasta. Nuoren on saatava tehdä omat valintansa 
vaikka seuraamukset toiminnasta eivät ole nuoren itsensäkään odotuksen 
mukaisia. Arvoilla ja eettisillä kysymyksillä onkin ohjauksessa keskeinen 
asema. Ohjaajan tulee olla tietoinen omista arvolähtökohdistaan ja kunnioit-
taa ohjattavien arvoja ja maailmankatsomusta. Ohjaajan oma eettisen näke-
myksen lisäksi tarvitaan koulun sisäistä keskustelua, jonka mukaisesti kou-
lussa työskennellään. 

Opinto-ohjauksen eettinen ulottuvuus asettaa omia haasteitaan ohjauksel-
le. Opiskelijoiden valintoihin voitaisiin joissain tapauksissa vaikuttaa ohjauk-
sellisin keinoin, mutta ohjauseettisesti ei ole oikein kovin voimakkaasti vai-
kuttaa opiskelijoiden valintoihin. Opiskelijoiden valintojen taustalla voivat 
olla esimerkiksi huoltajien toiveet ja painotukset, joten opinto-ohjaaja ei 
suoranaisesti aina työskentele yksinomaan opiskelijan toivomusten mukaises-
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ti. Muita ristiriitoja opinto-ohjaajan työssä voivat aiheuttaa opiskelijan ja 
vanhempien välisten ristiriitojen lisäksi koulutuksen järjestäjän näkökulmat 
koulutuksen toteuttamisesta ja opintojen etenemisestä, kodin ja koulun arvo-
maailmoihin liittyvät erot sekä opiskelijan mahdollisesti epärealistiset käsi-
tykset omasta suoriutumisestaan. 

Opiskelijan opintojen etenemättömyyteen ei luonnollisestikaan aina ole 
syynä hänen omat valintansa tai ohjauksen puute. Opintojen etenemättömyy-
den syyt eivät ole välttämättä ole luonteeltaan suoranaisia ohjauksellisia on-
gelmia. Kurssitarjottimen laadinta on keskeisin opiskelua ohjaava väline 
lukioissa. Kurssitarjottimen ja sen myötä opetuksen tulisi olla niin selkeästi 
järjestetty, että kurssitarjottimen puutteista johtuvat opiskelun etenemistä 
hidastavat tekijät voitaisiin minimoida. Samalla opinto-ohjauksen resurssia 
vapautuisi opiskelijan opintojen ohjaamiseen eikä kurssitarjottimen puuttei-
den aiheuttamien valintaongelmien selvittämiseen. Opiskelijoille luvatut 
valinnaisuudet ja yksilöllisen opintojen etenemisen mahdollistaminen tulisi-
vat olla myös käytännössä mahdollisia. Kurssitarjottimen laadintaan tarvitta-
vien atk-sovellutusten tulisi olla jokaisen kurssitarjottimen laatijan ulottuvil-
la. Koulutuksen järjestäjien on pohdittava, miten lukioissa valinnaisuus käy-
tännössä oppilaitostasolla organisoidaan, jotta opiskelijan oikeus tehdä yksi-
löllisiä valintoja toteutuu myös käytännössä eikä vain suunnitelmatasolla. 
Kurssivalintojen tulisi olla sellaisia, jotta nuori voisi toteuttaa autonomian 
pyrkimystään tekemällä oman opintosuunnitelmansa mukaisia valintoja. 
Käytännössä usein on niin, että koulujen kurssitarjottimet eivät pysty toteut-
tamaan opetussuunnitelmiin kirjoitettua yksilöllisen etenemisen periaatetta. 
Esimerkiksi pidentäessään opiskeluaikaansa lukiossa opiskelija ei pysty kurs-
sitarjottimen puitteissa laatimaan tasapainoista opiskelusuunnitelmaa, sillä 
kurssitarjotin on useassa tapauksessa laadittu kolmen opiskeluvuoden periaat-
teen mukaisesti.  

Puhuttaessa lukio-opiskeluun liittyvän työmäärän runsaudesta ja opiskeli-
jan hyvinvoinnista, on tarkoituksenmukaista pohtia, miten opiskelijaa tulisi 
ohjata, ettei hän perusteettomasti ylittäisi lukion suorittamiseen tarvittavan 75 
kurssin määrää lukio-opintojensa aikana. Kurssimuotoisen lukion ongelmina 
nähdään edelleen, että opiskelijat ja opettajat eivät opi riittävästi tuntemaan 
toisiaan ja toistensa työskentelytapoja, ryhmäkuri on vähäistä, osa opiskeli-
joista kokee lukio-opiskelussaan ulkopuolisuutta ja turvattomuutta. Opetuk-
sen pitkäjänteisyys kärsii Aholan ja Mikkolan (2004) tutkimuksen mukaan 
kurssimuotoisissa lukioissa. Luokaton ja kurssimuotoinen lukio edellyttävät 
opiskelijalta itseohjautuvaa ja autonomista opiskeluotetta alusta alkaen. Nuo-
ren kasvulle ja kehitykselle sekä opiskelutaitojen kehittymiselle ei monelle-
kaan jää riittävästi aikaa. Tämän takia eräitten opiskelijoiden kohdalla opis-
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keluajat lukiossa pitkittyvät. Nykyinen lukiojärjestelmä näyttää suosivan 
opiskelijoita, jotka omaavat jo lukioon tullessaan autonomisen ja itseohjautu-
van opiskelutavan. 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty erityislukion opiskelijoiden hyvinvoin-
tia ja opiskelupolkuja lukiossa ja osin myös lukion jälkeen. Osalla lukio-
opinnot ovat edenneet suunnitelmien mukaan, osa on kohdannut esteitä ete-
nemisessään. Opiskelijat ovat pohtineet valintojensa seuraamuksia. Osa heis-
tä on kokenut tehneensä vääriä valintoja. Opinto-ohjauksen näkökulmasta ei 
ole hedelmällistä eikä tarkoituksenmukaista arvioida, mikä opiskelijan teke-
mä valinta on ollut oikea tai mikä valinta on ollut väärä. Opiskelijat ovat 
tehneet valintoja, joiden varassa lukio-opiskelu on sujunut. Näiden valinto-
jensa myötä opiskelijoilla on mahdollisuus suunnitella opiskelupolkujansa 
eteenpäin. Muistettava on, että valintoja voi tehdä uudelleen. Osa taitavan 
oppijan profiiliin kuuluvista ominaisuuksista on epävarmuuden sietäminen. 
Voidaan kysyä, miten opinto-ohjauksen avulla voitaisiin tukea opiskelijan 
epävarmuuden sietämiskyvyn kehittymistä. Opinto-ohjausta on oltava tarjolla 
riittävästi. Toisaalta opiskelijoiden liiallinen ohjaaminen voi lisätä heissä 
avuttomuutta ja epävarmuuden tunnetta. Oppilaitoksissa on oltava ohjausta 
varten tarvittava määrä asianmukaisen pätevyyden omaavia opinto-ohjaajia 
opiskelijoiden ohjaamista varten. Opiskelijoiden ohjaaminen edellyttää ohja-
ustyötä tekeviltä monialaista ja monitaitoista osaamista. Ohjaustyöhän vai-
kuttaa keskeisesti tässäkin tutkimuksessa usein mainittu aika- ja resurssipula.  

Ohjaajan ammatillisuus nuorten ohjaajana ja hyvinvoinnin tukijana on 
teoreettisen osaamisen soveltamista käytäntöön. Opinto-ohjaajan työ on käy-
tännönläheistä. Teoreettisen tietämyksen ja sisäistetyn ohjausnäkemyksen 
lisäksi ohjaajan keskeisimmät taidot liittyvät opiskelijan kohtaamiseen. Myös 
näitä taitoja opinto-ohjaajan on harjaannutettava kyetäkseen kohtaamaan 
opiskelijoita ja tukemaan heidän hyvinvointiaan opiskelupaikassaan. Eri 
toimijoiden etu on, että opiskelijan hyvinvointia tuetaan läpi hänen koulutus-
polkunsa ja että opiskelija saa riittävät tiedot ja taidot selviytyä lukiosta 
eteenpäin elämään.  

Koulun haaste nuoren sitouttajana opiskeluun on entistä haasteellisempi. 
Moderni elinympäristö, viihdeteollisuus, joukkoviestimet ja kuluttaminen 
tarjoavat nuorelle ajanvietettä niin, että opiskelulle jää entistä vähemmän 
aikaa. Erityislukioilla on kuitenkin asema, jonka avulla nuorta on helpompi 
sitouttaa opiskeluun. Nuori on hakeutunut erityisen koulutustehtävän mukai-
seen lukioon opiskelemaan, jossa hän voi yhdessä muiden kanssa toteuttaa 
muun lukio-opiskelun ohessa ominta itseään ja tuntea yhteenkuuluvuutta eikä 
tunne itseään ulkopuoliseksi. Kurssimuotoisen lukion etu on myös se, että 
kaikkien opiskelijoiden ei tarvitse opiskella samaan tahtiin vaan jokaisella on 
mahdollisuus löytää oma opiskelupolkunsa ja -tahtinsa. Ohjauksen avulla 
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opiskelijoille voidaan luoda tietoisuutta siitä, että heikommin sujuneita tai 
keskeytyneitä kursseja on mahdollista suorittaa myöhemminkin. Näin toimi-
en opiskelijalla on mahdollisuus säilyttää uskoa omiin kykyihinsä ja mahdol-
lisuuksiinsa. Vaikka kaikki lukion suorittaneet eivät sijoitukaan ainakaan 
välittömästi lukion suorittamisen jälkeen yliopistoon, opiskelijoille voidaan 
opinto-ohjauksellisin keinoin esitellä reittejä, joiden avulla he voivat päästä 
haluamaansa jatko-opiskelupaikkaan. Vaikka koulutuksen talouden näkö-
kulmasta ei lienekään mielekästä hakeutua lukion suorittaneena ammatilli-
seen koulutukseen, on se kuitenkin merkittävä mahdollisuus eikä mikään estä 
myöhemmin nuorta hakeutumasta lisäkoulutukseen koulutusjärjestelmämme 
puitteissa, mikäli hän niin tahtoo. Monesti erilaiset asenteet muuta kuin yli-
opistokoulutusta kohtaan on syytä ottaa tarkastelun kohteeksi ohjaus- ja neu-
vontatyössä.  

Opiskelijahuollollisin keinoin on mahdollista tukea opiskelijan hyvinvoin-
tia ja autonomian kehittymistä. Ongelmana monenkin opinto-ohjaajan työssä 
on se, että usein ainoastaan menestyvien opiskelijoiden huoltajat ovat keski-
määräistä kiinnostuneempia nuoren opiskelusta ja ovat mielellään yhteydessä 
koulun henkilöstöön. Pääosin huoltajien vastuulla on saattaa nuorelle tietoi-
suus siitä, että aamuisin on noustava sängystä ylös, mikäli aikoo ehtiä opiske-
lupaikkaan ajoissa. Yhteiskunnan eri toimijoiden yhteisenä tehtävänä on pitää 
huolta nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja luoda heille käsitystä 
koulutuksen ja vastuullisuuden merkityksestä elämässä. Erityisen haasteelli-
nen tämä tehtävä on aikoina, jolloin näyttää siltä, että näidenkään taitojen 
omaamisesta ei vaikuttaisi olevan välitöntä merkitystä toimeentulon ja hy-
vinvoinnin takaamiseksi. Refleksiivisyys, joka aiemmin nähtiin lähinnä yh-
teiskunnallisena arvojen ja normien pohtimisena, on kääntynyt ajassamme 
lähinnä yksilöiden sisäiseksi, omia valintoja moraalista vastuuta koskevaksi 
pohdinnaksi. Kaikilla ei kuitenkaan ole kykyä tai motivaatiota arvojensa ja 
valintojensa pohtimiseen. Ohjauksella luodaan uskoa tulevaisuuteen ja nuor-
ten omiin vaikutusmahdollisuuksiin. 
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Liite 2. Opiskelutyytyväisyys- ja hyvinvointikysely 1. ja 2. vsk 
opiskelijoille 

 
Opiskelutyytyväisyys- ja hyvinvointikysely 1. ja 2. vsk:n opiskelijoille 
Vastaustilana voit käyttää myös paperin kääntöpuolta. 

Kouluolot-osio 
1. Kuvaile tyytyväisyyttäsi opinto-ohjaukseen ja opetukseen Sibelius-lukiossa 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
2. Kuvaile tyytyväisyyttäsi opiskelumenestykseesi ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
Sibelius-lukiossa 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

Sosiaaliset suhteet-osio 
3. Miten kuvailet opiskelijoiden suhtautumista toisiinsa Sibelius-lukiossa 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

Itsensätoteuttaminen-osio 
4. Kerro tyypillisestä päivästäsi 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

Terveys- ja hyvinvointiosio 
 5. Minkälainen on yleinen hyvinvointisi nyt? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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Liite 4. Seurantakysely Sibelius-lukiossa opiskelleille 

Vastaaja: ........................................................................ 
 

KYSELY SIBELIUS-LUKIOSSA OPISKELLEILLE 
 

1. Mitä olet tehnyt ja opiskellut Sibelius-lukiosta lähtemisen jälkeen? 
 
 
 
 

2. Minkälaisia koulutukseen ja ammattiin liittyviä suunnitelmia Sinulla on nyt 
verrattuna siihen, mitä ajattelit mainituista asioista lukiossa opiskellessasi? 
 
 
 
 

3. Minkälaisena näet Sibelius-lukiossa opiskelemisen merkityksen sille, mitä nyt 
teet tai opiskelet? 
 
 
 
 

4. Millä tavalla Sibelius-lukio oli mielestäsi hyvä opiskelupaikka? 
 
 
 
 

5. Millä tavalla Sibelius-lukio ei ollut mielestäsi hyvä opiskelupaikka? 
 
 
 
 

6. Erityislukioihin liitetään käsityksiä opiskelijoiden erityislahjakkuudesta ja 
erityisestä älykkyydestä. Mitä itse ajattelet omiin kokemuksiisi pohjaten tästä 
keskustelusta? 

 
 

KIITOS! 
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Liite 5. Sibeliuslukiolaiset jatkokoulutuksessa 2006 
 

Koulutusala Ammatillinen 
kolutus 

Ammattikorkea-
korkeakoulu 

Yliopis-
to Yht. 

Kielitieteet   6 6 
Opetus-ja kasvatustyö 1  4 5 
Teologia   3 3 
Käsi-ja taideteollisuus 1   1 
Viestintä ja inform.aineet 1  1 2 
Teatteri ja tanssi  1  1 
Musiikki 3 10 10 23 
Muu kulttuurialan koulutus  2  2 
Liiketalous ja kauppa 1 1 4 6 
Hallinto  2  2 
Sosiaalitieteet   2 2 
Matematiikka   2 2 
Tietojenkäsittely  1 1 2 
Biologia   1 1 
Arkkitehtuuri ja rakentaminen   1 1 
Kone,-met.-ja energiatekn.   1 1 
Sähkö-ja automaatiotekn. 1  1 2 
Graaf. ja viestintätekn. 1 1  2 
Prosessi-, kemian- ja mat.tekn.  1 1 2 
Muu tekn. ja liikent.alan koulu-
tus 1   1 

Maatilatalous   1 1 
Sosiaaliala  6  6 
Terveysala  7  7 
Sos. ja terveysala (yhteiset) 3   3 
Hammaslääketiet. ja muu 
hammash.  1  1 

Tekniset terveyspalvelut  1  1 
Lääketiede   1 1 
Matkailuala     
Majoitus- ja ravitsemusala 3 1  4 
Muu opm:n hallinnoima koulu-
tus*     

Yhteensä 16 35 40 + 6* 97 

*Muu opetusministeriön hallinnoima ulkopuolinen koulutus 6 opiskelijaa 
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Liite 6. Kouluterveyskyselyn aineistonkäyttölupahakemus 
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Liite 7. Haastatteluaineiston analysoiminen 1. 
 
Joo, niin no… osittain…mut pääasiassa ne oli ne kaverit, jotka oli siellä Kruununhaassa musiik-
kipuolella…kuitenki sai olla samanhenkisten ihmisten kanssa, jotka oli ennestään tuttuja ja 
tulivat tänne näin, sen takia lähinnä hain tänne. [erityinen koulutustehtävä, ulkoinen motivaa-
tio] Arttu 

Niin no kyllä se varmaan mun tapauksessa olis ollu hyvä, kun niinku jos ryhmänohjaaja tai opo 
olis huomannu sen, ku alkaa tulla enemmän niitä keskeytyksiä, kurssien keskeytyksiä useempi 
putkeen, niin siinä vaiheessa olis voinu ottaa yhteyttä ja ihmetellä, miks niitä keskeytyksiä tulee 
tai nelosia kokeissa, minkä takia mullaki niitä nelosia on…[opinto-ohjaus] Arttu 

Et jos joku on mukana jo monessa, niin sille tuodaan pino nuotteja, et opettelepa nää, et nyt 
tarvitaan yhtä laulajaa tai vastaavaa silleen on niinku leikki kaukana, kun esimerkiks koulu 
kärsii siinä sivussa et tota…et et..se on mun mielestäni outoa…[perusaineiden ja taideaineiden 
opiskelun yhteensovittaminen] Saara 

Mut sitten ku tuleekin se totuus ilmi, et täälläki on kaikki ihmiset ihan tavallisia tyyppejä esimer-
kiks opettajista, niin voi olla silleen että tota… pettyy… ja sitte tota …tai tuntuu, et on jonkinlais-
ta eripuraa opettajien keskenkin, esimerkiks taideopettajat vastaan normaalit aineopetta-
jat…vähän sellasta niinku, et tuntuu välillä viestittyvän tuonne tunneille. [pettymys, perus- ja 
taideaineiden väliset jännitteet] Kasimir 

Joo… on näistä parista viime vuodesta ollu tietysti se hyöty et on oppinu ajattelemaan, mihin 
kannattaa panostaa ja mihin sitte ei että kannattaa nyt vaan yrittää käydä nää kouluhommat pois 
ja pääsis sit jatkoon. [opiskelijan kasvu ja kehitys, motivaatio] Anton 

…kyllä se pitää olla varmaan jo alkujaan semmonen motivaatio et tietää, että haluaa yleissivis-
tystä täältä, …pitää olla hyvin määrätietoinen…ja päämääärä… joku päämäärä ja siihen pyrit-
tävä, mutta jos on vain vähänkin epävarma, niin ei kannata. [motivaatio] Anna 

No… sillon ekana vuotena tai syksynä mä masennuin aika pahasti ja mä olin vuoden tai melkein 
puoltoista masentunu ja sit ei tullu käytyy koulussa sinä aikana ja tavallaan jäi… tiiätkö… 
pois… tiiätkö kaikesta ja luokkakaverit oli tiiätkö tavallaan oma luokka ja mä olin tiiätkö taval-
laan erillään siitä luokasta [masennus, hyvinvointi, ulkopuolisuus lukion sosiaalisessa ympä-
ristössä] Mari 

No se tuli aika silleen oikeestaan yhtäkkii, mä vaan tajusin, että ei tää välttämättä oo mulla, ei 
tää siis…lukio… et lukio ei oo mun paikka, ei siis tää koulu vaan lukio yleensäkin, se ei oo mun 
paikka, mä haluun jotain käytännöllisempää,[kiinnittymättömyys lukioon ja erityisen koulu-
tustehtävän mukaiseen opiskeluun, toiseus] Joel 

…kyl siitä tulee semmonen fiilis…niin, et oikeestaan ei kuulu kumpaankaan, ei tänne eikä koti-
paikkakunnalle… ja sit jos ei nää ihmisii, nii se kyl masentaa kaikissa muissakin asioissa, voi 
tulla huono olo. [sosiaalinen ympäristö, toiseus] Ken 

Mä oon aina kokenu huonoo omaatuntoo, ku mä hidastan, ku mä en ota tarpeeks kursseja, ku 
katto kavereita, niil on seittemän kurssii, niin mul on neljä…[erinomaisuus, erityinen koulutus-
tehtävä] Sointu 

musta tuntuu, et tosi iso näistä kavereista, joita on täältä saanu, niin tulee pidettyy yhteyttä ja 
siihen liittyy tietysti se samanhenkisyys, on niinku yhteisiä juttuja ja sellasta…ehkä tää on myös 
tämmönen paikka, jossa yläasteikäsiä muusikoita kasvatetaan ihmisiks. [lukion sosiaalinen 
ympäristö] Eeva 
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Liite 8 Haastatteluaineiston analysoiminen 2 
 

TEEMAT SUUNNITTELE-
MATTOMASTI  
PIDENTÄVÄ 
/ARTTU 

SUUNNITEL-
LUSTI 
PIDENTÄ-
VÄ/SOINTU 

ENNAKOIDUSTI 
ETENEVÄ/LIISA 

HAKEUTUMIS- 
MOTIVAATIO 
LUKIOON 

Opiskelija kertoo 
hakeneensa lukioon, 
koska toverit hakivat 

Opiskelija halusi 
nimenomaan Sibeli-
us-lukioon 

Opiskelija haki 
ensisijaisesti Sibeli-
us-lukioon 

HYVINVOINTI 
JA OPISKELU- 
TYYTYVÄI-
SYYS 

Opiskelija kertoo, että 
opiskeltavat asiat ovat 
liian helppoja, opiskel-
tavat asiat eivät kiin-
nosta, ei koe hyöty-
neensä opinto-ja 
ryhmänohjauksesta, 
opiskelijalla ei toverei-
ta lukiossa, opiskelijal-
la epäsäännöllinen 
päivärytmi 

Opiskelija on kiin-
nittynyt lukion 
sosiaaliseen ympä-
ristöön ja opiske-
luun, lukio tarjoaa 
opiskelijalle opiske-
luhaasteita, opiskeli-
ja on tyytyväinen 
opetukseen, opinto-
ja ryhmänohjauk-
sessa puutteita 

Opiskelija on kiinnit-
tynyt lukion sosiaali-
seen ympäristöön ja 
opiskeluun, opiskeli-
ja haluaa opiskella, 
koska on itse kiin-
nostunut käsiteltävis-
tä asioista, opiskelija 
on tyytyväinen 
opetukseen, opinto-
ohjaukseen, opiskeli-
jalla on kyky opis-
kella ja levätä 

HIDASTAMI-
SEN  
TAI  
ETENEMISEN  
SYITÄ 

Lukio-opiskelu ei 
kiinnosta opiskelijaa 

Opiskelijalla oppi-
miseen liittyviä 
vaikeuksia, pitkä 
koulumatka, haluaa 
keskittyä erityisen 
koulutustehtävän 
mukaiseen opiske-
luun 

Opiskelija on moti-
voitunut opiskele-
maan sekä lukion 
perus- että taideai-
neita 

ERITYISEN 
KOULUTUS-
TEHTÄVÄN 
MERKITYS 

Lopettanut soittamisen Haluaa opiskella 
nimenomaan Sibeli-
us-lukiossa 

Lukion sosiaalinen 
ympäristö tukee 
opiskelumotivaatiota 

LUKION JÄL-
KEINEN AIKA 

Tulevaisuuden suunni-
telmat epäselvät 

Haluaa laulajaksi ja 
Sibelius-
Akatemiaan 

Opiskelijalla useita 
jatko-opiskelusuun-
nitelmia 
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Liite 10. Opiskelun tukeminen Sibelius-lukiossa 
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