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TIIVISTELMÄ 
 
Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu on suunnattu henkilöille, joilla on jonkin sai-
rauden tai vamman vuoksia erityisiä vaikeuksia koulutusalan valinnassa. Koulutuskokeilun eri-
tyinen kohderyhmä on koulutustaan suunnittelevat nuoret. Koulutuskokeilu on enintään 
10 päivää kestävä palvelu, jonka aikana asiakas voi saada käsityksen koulutusalan vaatimuk-
sista ja siitä sopisiko koulutusala hänelle. Koulutuskokeilu voidaan toteuttaa ammattioppilai-
toksissa tai ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten kou-
lutuskokeilu on tähän mennessä toteutunut oppilaitoksissa, millainen sen kohderyhmä on ollut 
ja millaisia ovat olleet sen koetut hyödyt ja vaikutukset. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, mil-
laiset tekijät ovat estäneet ja edistäneet asiakkaiden koulutuskokeiluun hakeutumista. Palve-
luun hakeutumista estäneitä ja edistäneitä tekijöitä kartoitettiin käyttäytymisen muutosinter-
ventioiden suunnitteluun ja arviointiin kehitetyn COM-B-mallin avulla. 
 
Tutkimuksen ote oli monimenetelmällinen. Tutkimuksen aineistot koostuivat kyselystä, haas-
tatteluista, lausuntoasiakirjoista ja Kelan rekisteristä poimituista tiedoista koulutuskokeilun 
asiakkaista. Tiedontuottajia tutkimuksessa olivat koulutuskokeilua toteuttaneiden oppilaitos-
ten edustajat ja koulutuskokeilun asiakkaat. Oppilaitosten edustajille suunnattuun kyselyyn 
vastasi yhdeksän henkilöä. Tutkimukseen haastateltiin viittä oppilaitosten edustajaa ja kahta 
asiakasta. Tutkimuksessa analysoitiin kahta lausuntoasiakirjaa. 
 
Koulutuskokeilun asiakkaiden tuen tarpeet ovat liittyneet useimmiten mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöihin. Iältään asiakkaat ovat useimmiten olleet 14‒17-vuotiaita. Koulutus-
kokeilun tavoite on ollut arvioida asiakkaan valmiuksia suoriutua koulutusalan opinnoista ja 
koulutusta vastaavista työtehtävistä. Lisäksi tavoite on ollut suunnitella asiakkaalle soveltuvaa 
koulutuspolkua perusopetuksen jälkeen. Koulutuskokeilun avulla on arvioitu myös koulutuk-
seen hakeutumisen oikea-aikaisuutta asiakkaille, joiden opinnot ovat keskeytyneet mielenter-
veyden ongelmien vuoksi. Koulutuskokeilun aikana asiakkaat osallistuvat useimmiten koulu-
tusalaan liittyvien opinto- tai työtehtävien tekemiseen osana muuta opiskelijaryhmää. Koulu-
tusalan soveltuvuutta asiakkaalle on arvioitu pääasiassa havainnoimalla asiakasta koulutus-
alaan liittyviä opinto- tai työtehtäviä tehdessä. Asiakasta on myös haastateltu tai hänelle on tee-
tetty erilaisia opiskeluvalmiuksia kartoittavia testejä. Useimmiten asiakkaat ovat ohjautuneet 
koulutuskokeiluun peruskouluista tai toisista ammatillisista oppilaitoksista tai ohjaavina ta-
hoina ovat olleet nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset, kuten NUOTTI-valmentajat. 
 
Koulutuskokeilun vahvuudeksi arvioitiin sen keveys palveluna ja joustavat toteuttamismahdol-
lisuudet oppilaitoksessa. Koulutuskokeilun mahdollisuudesta ei ole kuitenkaan riittävästi tie-
toa peruskouluissa ja kuntoutukseen ohjaavilla ammattilaisilla. Oppilaitoksille tulisi myös vä-
littää nykyistä enemmän tietoa asiakkaista ennen kokeilujaksojen toteuttamista. Koulutusko-
keilujen toteutumisen yhdenmukaistaminen oppilaitoksissa edellyttäisi tarkempia suuntavii-
voja palvelun toteuttamiselle. 
 
Asiasanat: ammatillinen kuntoutus, koulutuskokeilut, nuoret, toisen asteen koulutus, amma-
tillinen koulutus, ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityisoppilaitokset, opiskelupaikan 
haku, koulutusvalinnat  
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1 TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Nuorten koulutuspolulla terveydelliset tekijät voivat vaikeuttaa toisen asteen koulutusalava-
lintaa tai olla koulutuksen keskeytymisen taustalla oleva syy (esim. Hakkarainen ym. 2013; 
Haapakorva ym. 2018). Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu on suunnattu hen-
kilöille, joilla jonkin sairauden tai vamman vuoksia on erityisiä vaikeuksia koulutusalan valin-
nassa. Palvelu on suunnattu erityisesti nuorille. Koulutuskokeilu on enintään 10 päivää kestävä 
palvelu, jonka aikana asiakas voi saada käsityksen häntä kiinnostavan koulutusalan vaatimuk-
sista ja siitä sopisiko koulutusala hänelle. Kokeilujakso voidaan toteuttaa ammattioppilaitok-
sissa tai ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. (Kela 2020a.) Koulutuskokeilu on sisältynyt Ke-
lan ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikoimaan pitkään. Sen toteutumisesta oppilaitoksissa 
on kuitenkin vielä vähän tietoa. Kelan lisäksi koulutuskokeiluja järjestää Suomessa työ- ja elin-
keinopalvelut (myöhemmin TE-palvelut/TE-toimisto; ks. TE-toimisto 2021) ja vakuutuslaitok-
set (esim. L 626/1991; L 459/2015). 
 
Kelassa on aiemmin kehitetty kuntoutuspalveluja 16–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille 
erityisesti toisen asteen koulutuksen keskeytymisen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi OPI-kuntou-
tusta järjestetään ammatillista perustutkintoa tai lukio-opintoja suorittaville nuorille, joilla ma-
sennusoireiden tai elämänhallintaan liittyvien ongelmien vuoksi opinnot ovat vaarassa viiväs-
tyä. Kurssien osallistujat valitaan Kelan kanssa yhteistyösopimuksen tehneistä oppilaitoksista. 
(Kela 2019a.) Myös Opiskeluvalmennus-projektissa kokeiltiin ja kehitettiin kuntoutuspalvelua 
ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville nuorille, joiden opinnot ovat viivästyneet tai vaa-
rassa viivästyä. Projektissa käytettiin lyhytterapeuttisia menetelmiä opiskelijoiden tukemi-
sessa. (Kela 2021a.) NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olen-
naisesti heikentynyt ja joilla toimintakyvyn heikentyminen estää tai rajoittaa opiskelemaan tai 
työelämään pääsyä tai tulevaisuuden suunnittelua tai estää opintojen jatkamista. NUOTTI-val-
mennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan (jatkossa NUOTTI-valmen-
taja), jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. (Kela 2020b.) 
Oma väylä -kuntoutus on suunnattu neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville nuorille, jotka 
opiskelevat, käyvät töissä tai ovat väliaikaisesti poissa työelämästä. Kuntoutuksen tavoite on 
muun muassa vahvistaa nuoren opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä tarjota ohjausta nuoren 
arjen hallintaan. (Kela 2021b.) 
 
Kelan tavoite on kehittää ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilua Marinin hallituksen 
työkykyohjelman toimeenpanemiseksi. Marinin hallituksen työkykyohjelman tavoite on edis-
tää yksilöiden työkyvyn parempaa käyttöä tukemalla heidän työ- ja toimintakykyään ja työllis-
tymistään sekä ehkäisemällä heidän työkyvyttömyyttään. Työkykyohjelman toimenpiteet kuu-
luvat työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Ohjelman 
kohderyhmä on erityisesti osatyökykyiset työttömät. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon-
alalla työkykyohjelman tavoite on muun muassa lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymi-
sen edellytyksiä sekä tukea heidän työ- ja toimintakykyään ja yhteiskunnallista osallisuuttaan. 
Lisäksi tavoite on luoda sellainen monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työt-
tömien työkykyyn liittyvät tuen tarpeet tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat 
asiakaslähtöisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a, 15.) 
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Tämän tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokei-
lun toteutumisesta sen nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Tutkimuksen kiin-
nostus kohdistuu erityisesti koulutuskokeilun 16–29-vuotiaisiin nuoriin asiakkaisiin. Tavoite 
on tuottaa tietoa koulutuskokeilun toteutumisesta, kohderyhmästä sekä sen koetuista hyö-
dyistä ja vaikutuksista. Koska koulutuskokeiluun osallistuneiden määrä on tähän mennessä ol-
lut verrattain pieni (esim. Kela 2020c, 34), tarkastellaan tutkimuksessa lisäksi sitä, millaisia es-
teitä asiakkaiden koulutuskokeiluun hakeutumisessa on tähän mennessä ollut ja millaiset teki-
jät ovat edistäneet asiakkaiden hakeutumista palveluun. Koulutuskokeiluun hakeutumista es-
täneitä ja edistäneitä tekijöitä kartoitetaan käyttäytymisen muutosinterventioiden suunnitte-
luun ja arviointiin kehitetyn COM-B-mallin avulla, joka on osa Käyttäytymisen muutos-
pyörä -työkalua (Michie ym. 2011; suom. UKK-instituutti 2019). 
 
Tutkimuksen tilasi Kelan kuntoutusryhmä ja sen toteutti Kelan tutkimusyksiköstä tutkija Anna-
Marie Paavonen ja tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä. Tutkimuksen tietotarpeiden 
määrittelyssä (liite 1) ja tutkimuksen toteutuksessa tutkijoita tukivat Kelan kuntoutuspalvelui-
den asiantuntijat Soile Huumonen, Marjaana Pajunen ja Ville Räty. Kiitämme heitä erittäin hy-
västä yhteistyöstä sangen tiiviissä aikataulussa tehdyssä tutkimuksessa. 
 
Tässä raportissa kehystämme ensin tutkimustehtävän kuvaamalla niitä tekijöitä, jotka perus-
televat Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilua kuntoutuspalveluna. Tämän jäl-
keen kuvaamme tutkimuksen toteuttamisen ja sen tulokset. Lopuksi esitämme analyysiin pe-
rustuvat johtopäätökset ja kehittämisehdotukset. Raportissa käsitettä ammatillinen oppilaitos 
käytetään yhteisnimityksenä ammattioppilaitoksille ja ammatillisille erityisoppilaitoksille. Am-
mattioppilaitoksilla tarkoitetaan niitä yleisiä ammatillisia oppilaitoksia, joiden tehtäväksi ei ta-
vallisesti ole määritelty vaativan erityisen tuen järjestämistä (Opetushallitus 2021a). 
 
 

2 NUORTEN TUEN TARPEITA TOISEN ASTEEN  
KOULUTUKSESSA 
 
Nuorten koulutuspolulla siirtymä toiselle asteelle on usein merkittävä muutos. Onnistunut kou-
lutusalavalinta edellyttää tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista, kykyä ymmärtää koulutuk-
seen hakeutumiseen liittyvää tietoa ja riittäviä valmiuksia omien opiskeluedellytysten ja kiin-
nostuksen kohteiden tunnistamiseen (esim. Meriläinen ym. 2015; myös Haapakorva ym. 2018, 
169). Vuoden 2017 Nuorisobarometrin mukaan opiskelupaikan valinnassa nuorille merkitsee 
eniten oma kiinnostus koulutusalaa kohtaan. Myös halu saada mahdollisimman hyvä ja korkea 
koulutus ja sellaisen koulutusalan löytäminen, jolta on helppo saada töitä, on usein perusteena 
nuorten koulutusalavalinnoille. (Myllyniemi ja Kiilakoski 2018, 35−37.) Kelan ammatillisen 
kuntoutuksen koulutuskokeilu on suunnattu erityisesti nuorille, joilla on jonkin sairauden tai 
vamman vuoksi erityisiä vaikeuksia koulutusalan valinnassa (Kela 2020a). Jos nuorella on jokin 
opiskeluun tai työllistymiseen vaikuttava sairaus tai vamma, on hänen usein vaikea itsenäisesti 
tunnistaa omat kiinnostuksen kohteensa ja työllistymisen mahdollisuutensa (esim. Autti-Rämö 
2016a). 
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Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan valtaosa perusopetuksen päättävistä nuorista 
aloittaa opinnot jossakin toisen asteen koulutuksessa heti perusopetuksen päättymisen jäl-
keen. Vuonna 2019 yli puolet (54 %) peruskoulun päättäneistä nuorista jatkoi lukiokoulutuk-
sessa, 40 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa, hieman yli yksi prosentti (1,3 %) perusope-
tuksen lisäopetuksessa (kymppiluokka) ja kaksi prosenttia (2,1 %) valmentavissa tai valmista-
vissa koulutuksissa (luku 2.3; taulukko 1). Hieman alle 1 400 nuorta (2,4 %) ei jatkanut missään 
koulutuksessa. (Tilastokeskus 2020a.) Vaikka valtaosa nuorista hakeutuu toisen asteen koulu-
tuksen heti perusopetuksen jälkeen, kaikki heistä eivät suorita tutkintoa loppuun. Esimerkiksi 
vuonna 2019 ilman toisen asteen tutkintoa oli 15 prosenttia 20−29-vuotiaista nuorista. Tämä 
vastaa 103 166 henkilöä. (Tilastokeskus 2020b.) Väestötasolla ainoastaan perusasteen tutkin-
non varaan jääminen on yhteydessä heikompaan työelämään kiinnittymiseen sekä kasaantu-
neisiin toimeentulo- ja terveysongelmiin (Harkko ym. 2016, 38; Ristikari ym. 2016, 99). 
 
Taulukko 1. Alle 18-vuotiaiden peruskoulun päättäneiden jatkokoulutuspaikka heti perusopetuksen päättymisen 
jälkeen vuonna 2019. 

  % 

Lukiokoulutus 54 

Ammatillinen koulutus 40 

Perusopetuksen lisäopetus 
(kymppiluokka) 1,3 

Valmentavat tai valmistavat 
koulutukset 2,1 

Ei jatkanut koulutuksessa 2,4 

Lähde: Tilastokeskus 2020a. 

 
Haapakorven ym. (2018, 168) mukaan nuorten onnistunutta koulutuspolkua voidaan tukea 
kahdessa vaiheessa: koulutukseen hakeutumiseen liittyvissä valintatilanteissa ja opintojen ai-
kana. Seuraavaksi tarkastellaan toisen asteen koulutukseen siirtymään liittyviä kysymyksiä 
nuorilla, jotka ovat saaneet oppimisen ja koulunkäynnin tukea perusopetuksessa ja terveydel-
listen tekijöiden yhteyttä koulutuksen keskeytymiseen. Kelan ammatillisen kuntoutuksen kou-
lutuskokeilu voidaan toteuttaa ammattioppilaitoksissa tai ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 
(Kela 2020a), minkä vuoksi luvussa keskitytään tarkastelemaan terveydellisten tekijöiden yh-
teyttä nuorten koulutuspolun onnistumiseen ammatillisessa koulutuksessa. 
 
Tutkimuksen toteuttamisvuonna nuorten oppivelvollisuus laajenee Suomessa toisen asteen 
koulutukseen siihen asti, kunnes henkilö täyttää 18 vuotta. Laki oppivelvollisuuden laajentu-
misesta tulee voimaan 1.8.2021. (Opetushallitus 2021b.) On arvioitu, että lakimuutoksella voi-
daan edistää nuorten työllistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista, kun tavoite on, että kaikki 
perusopetuksen päättävät nuoret suorittavat toisen asteen tutkinnon (HE 173/2020). Lukio-
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen lisäksi nuoret voivat perusopetuksen jälkeen osallis-
tua myös erilaisiin nivelvaiheen koulutuksiin (esim. luku 2.3). Ensimmäinen ikäluokka, jota vel-
voite toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen koskee, ovat keväällä 2021 yläkoulun yhdek-
sännellä luokalla olevat nuoret (Opetushallitus 2021b). Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten 
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koulutuspolkuun liittyviä kysymyksiä ennen oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyviä muu-
toksia koulutuksen järjestämisessä. 
 

2.1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perusopetuksessa ja siirtymä 
toisen asteen koulutukseen 
Perusopetuksessa oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaetaan kolmeen tasoon: yleinen, tehos-
tettu ja erityinen tuki. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeisiin ja 
sen aloittaminen ei edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleiseen tukee kuuluvat sellai-
set yksittäiset pedagogiset ratkaisut sekä ohjaus- ja tukitoimet, joilla oppilaan tilanteeseen py-
ritään vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Tehostettua 
tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisen tai koulunkäynnin tueksi säännöllistä tu-
kea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostetun tuen antaminen perustuu oppilaalle 
tehtyyn pedagogiseen arvioon ja annettavat tukitoimet kirjataan oppilaan oppimissuunnitel-
maan. Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoit-
teiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen päätös tehdään hallintolain 
mukaisesti ja se perustuu oppilaalle tehtyyn pedagogiseen selvitykseen. Oppilaalle annettava 
tuki tulee kirjata oppilaalle tehtävään henkilökohtaiseen opetuksen järjestämisestä koskevaa 
suunnitelmaan (HOJKS). Erityistä tukea saava oppilas osallistuu opetukseen joko oppiaineittain 
tai toiminta-alueittain. Oppiaineittain oppilas voi opiskella yleisen tai yksilöllistetyn oppimää-
rän mukaisesti. (Opetushallitus 2014.) 
 
Syksyllä 2019 joka viides (20 %) perusopetukseen osallistunut oppilas sai oppimiseensa ja kou-
lunkäyntiinsä tehostettua tai erityistä tukea. Tehostettua tukea sai 65 200 (12 %) ja erityistä 
tukea 48 200 (8,5 %) oppilasta. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea saivat useammin pojat 
(66 ja 71 %) kuin tytöt (37 ja 29 %). Tukea saavien määrä on kasvanut 2010-luvulla. (Tilasto-
keskus 2020c.) Oppimisen ja koulunkäynnin tukea perusopetuksessa saaneet jatkavat opinto-
jaan useammin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiokoulutuksessa perusopetuksen päätty-
misen jälkeen (Kirjavainen ym. 2016; Jahnukainen ym. 2018, 91). Koulutukseen hakeutumi-
sessa perusopetuksen jälkeen on ollut sukupuolittaisia eroja. Tehostettua tukea saaneilla ty-
töillä hakeutuminen lukiokoulutukseen on ollut yleisempää kuin pojilla. Ammatillisiin erityis-
oppilaitoksiin on hakeutunut useimmiten erityistä tukea saaneita poikia. (Jahnukainen ym. 
2018, 91.) Oppimisen ja koulunkäynnin tukea perusopetuksessa saavien yksilölliset tuen tar-
peet vaihtelevat. Tutkimuksissa näiden nuorten siirtymistä toiselle asteelle on tarkasteltu kui-
tenkin ryhmätasolla. 
 
Valtaosa tehostettua ja erityistä tukea perusopetuksessa saaneista hakeutuu toisen asteen kou-
lutukseen heti perusopetuksen päättymisen jälkeen (Kirjavainen ym. 2016; Jahnukainen ym. 
2018). On kuitenkin yleisempää, ettei heille myönnetä opiskelupaikkaa heti perusopetuksen 
jälkeen verrattuna muihin saman ikäluokan nuoriin. Esimerkiksi Jahnukaisen ym. (2018, 90) 
tutkimuksessa tehostettua ja erityistä tukea saaneiden nuorten hyväksymättä jääminen toisen 
asteen koulutukseen oli viisi kertaa yleisempää kuin muilla perusopetukseen osallistuneilla. 
Tehostettua ja erityistä tukea saaneista 2,3−2,4 prosenttia ei saanut hakemaansa opiskelupaik-
kaa heti perusopetuksen jälkeen, kun muilla oppilailla vastaava luku oli 0,5 prosenttia. Oppimi-
sen ja koulunkäynnin tukea perusopetuksessa saaneilla myös toisen asteen opinnot kestävät 
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usein kauemmin ja he myös keskeyttävät opintonsa useammin kuin muut saman ikäluokan 
nuoret (Kirjavainen ym. 2016). 
 
Perusopetuksen jälkeen oppimisen ja koulunkäynnin tukea saaneilla nuorilla ei välttämättä ole 
riittäviä valmiuksia tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistumiseen. Esimerkiksi oppimää-
rien yksilöllistäminen voi heikentää nuoren valmiuksia osallistua jatko-opintoihin (esim. Kirja-
vainen ja Pulkkinen 2013, 69). Myös sellaisen koulutusalan löytäminen, jota nuorella on kiin-
nostus ja riittävät valmiudet päästä opiskelemaan voi viedä aikaa. Esimerkiksi riittämättömät 
valmiudet tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistumiseen yleisessä ammattioppilaitok-
sessa voi johtaa nuoren koulutuksen keskeyttämiseen. Uutta koulutusalaa saatetaan alkaa etsiä 
tällöin esimerkiksi ammatillisista erityisoppilaitoksista tai niin, että nuori ensin osallistuu eri-
laisiin valmentaviin tai valmistaviin koulutuksiin. (Niemi ym. 2010, 65‒66.) Perusopetuksessa 
olisi keskeistä pystyä tukemaan nuoria hakeutumisessa sellaiseen koulutukseen tai koulutus-
alalle, jota heillä on riittävät valmiudet ja kiinnostus päästä opiskelemaan (esim. Niemi ym. 
2010, 74–75; Goman ym. 2020, 244). 
 
Myös oppimisvaikeuksien esiintymistä peruskoulun yläluokilla ja niiden yhteyttä toisen asteen 
siirtymään on selvitetty. Oppimisvaikeudet voivat liittyä lukemisen, kirjoittamisen tai laskemi-
sen vaikeuteen ja ne voivat olla vaikeusasteeltaan eritasoisia. Myös esimerkiksi motoriset on-
gelmat ja hahmottamisen vaikeudet voivat vaikeuttaa esimerkiksi kädentaitojen oppimista. 
(Nylund 2011.) Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä viidennes (21 %) perusopetuksen kah-
deksas- ja yhdeksäsluokkalaisista vastaajista ilmoitti, että heillä on vaikeuksia lukemista ja kir-
joittamista vaativissa tehtävissä ja hieman alle neljännes (24 %), että heillä on vaikeuksia las-
kemista vaativissa tehtävissä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). Myös väestötasolla eri-
laisia oppimisen vaikeuksia on arvioitu esiintyvän noin viidenneksellä (Nylund 2011). Nuoret, 
joilla on oppimisen vaikeuksia peruskoulun yläluokilla, siirtyvät perusopetuksen jälkeen  
useammin ammatilliseen kuin lukiokoulutukseen (Hakkarainen ym. 2013). Oppimisvaikeuk-
silla ja heikoilla sosiaalisilla taidoilla on havaittu yhteys toisen asteen tutkinnon loppuunsaat-
tamisen viivästymiseen ja oppimisvaikeuksilla ja käytösoireilla koulutuksen ulkopuolelle jää-
miseen (Hakkarainen ym. 2016). 
 

2.2 Terveydelliset tekijät ja toisen asteen koulutuksen  
keskeyttäminen 
Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa 15−29-vuotiaista vastaajista lähes viidennes (17 %) il-
moitti joskus jättäneensä kesken jonkin tutkintoon johtavan koulutuksen. Yleisin syy koulutuk-
sen keskeyttämiseen oli ollut väärä alavalinta. Seuraavaksi yleisimmät syyt liittyivät siihen, 
ettei nuori ollut viihtynyt koulussa ja se, ettei alan opetus ollut vastannut nuoren odotuksia. 
(Myllyniemi ja Kiilakoski 2018, 45−47.) Suurella osalla vastaajista koulutuksen keskeyttämi-
sellä oli ollut myönteisiä seurauksia; he olivat siirtyneet työelämään tai vaihtaneet heille sovel-
tuvampaan koulutukseen. Kun koulutuksen keskeyttäminen oli johtanut koulutuksen ulkopuo-
lelle jäämiseen, keskeyttämisen syinä olivat usein olleet heikko opintomenestys, opinnoissa jäl-
keen jääminen ja terveydelliset syyt. (Myllyniemi ja Kiilakoski 2018, 46−47.) Lukuvuonna 
2017/2018 hieman yli viisi prosenttia (5,4 %) kaikista tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
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opiskelevista Suomessa keskeytti opintonsa eikä jatkanut missään vastaavassa koulutuksessa. 
Koulutuksen keskeyttäminen oli yleisintä nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa. 
(Tilastokeskus 2020d.) 
 
Terveydellisistä tekijöistä nuorten koulutuksen keskeyttämisen taustalla voi olla esimerkiksi 
oppimisvaikeuksia ja mielenterveyden ongelmia (esim. Hakkarainen ym. 2015; Mikkonen ym. 
2018). Oppimisvaikeudet voivat liittyä nuorten koulutuksen keskeyttämiseen usein eri tavoin. 
Ne voivat esimerkiksi heikentää nuoren opinnoista suoriutumista ja johtaa odotuksia heikom-
paan koulumenestykseen (Hakkarainen ym. 2015). Odotuksia heikompi koulumenestys voi olla 
riskitekijä esimerkiksi mielenterveyden häiriöiden kehittymiselle (Kaltiala-Heino ym. 2010). 
Merkittävä riskitekijä koulutuksen keskeyttämiselle on myös tunnistamaton oppimisvaikeus ja 
riittämätön tuki opiskelun ongelmiin. Kun oppimisvaikeuksien tunnistaminen viivästyy, niihin 
saattaa myöhemmin liittyä myös muita oireita, kuten itsetunnon ongelmia ja mieliala- ja käy-
tösoireita. (Nylund 2011.) Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä lähes neljännes ammattiin 
opiskelevista vastaajista ilmoitti, että heillä on vaikeuksia lukemista (24 %) ja kirjoittamista 
(23 %) vaativissa tehtävissä ja lähes kolmannes (28 %), että heillä on vaikeuksia laskemista 
vaativissa tehtävissä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). 
 
Mielenterveyden ongelmat ovat tärkein nuorten toimintakykyä heikentävä sairausryhmä  
(Patel ym. 2007). Kaikista mielenterveyden ongelmista noin kolme neljäsosaa puhkeaa ennen 
24 vuoden ikää (Kessler ym. 2005), jolloin nuoret osallistuvat perusopetukseen ja toisen asteen 
koulutukseen. Toisen asteen opiskelijoilla masennus- ja ahdistuneisuusoireet ovat tavallisim-
pia ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla tytöillä. Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä 
viidennes (20 %) ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista tytöistä oli kokenut kohtalaista 
tai vaikeaa ahdistuneisuutta viimeisen kahden viikon aikana ja hieman alle neljännes (24 %) 
masennuksen oireita vähintään kahden viikon ajan. Ammattiin opiskelevista pojista ahdistu-
neisuutta oli kokenut noin viisi prosenttia (5,1 %) ja masennusoireita vajaa kymmenes (9,6 %). 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Mielenterveyden ongelmat ovat tavallisempia keski- 
ja myöhäisnuoruudessa (15‒22 vuotta) tytöillä kuin pojilla, kun varhaisnuoruudessa (12‒14 
vuotta) mielenterveyteen liittyvät ongelmat, kuten tarkkaavuus- ja käytöshäiriöt, ovat yleisem-
piä pojilla. Mielenterveysongelmien lisääntymistä tytöillä myöhemmin nuoruusiässä selittää 
juuri masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden yleistyminen. (Marttunen ja Kaltiala-Heino 2019.) 
 
Esimerkiksi oppimisen vaikeudet, odotettua heikompi koulumenestys, kouluyhteisön ulkopuo-
lelle jääminen ja kiusaamiskokemukset voivat opiskeluaikana olla riskitekijöitä mielentervey-
den häiriöiden kehittymiselle. Toisaalta mielenterveyden ongelmat voivat heikentää nuoren 
opiskelu- ja toimintakykyä ja vaikeuttaa koulunkäyntiä ja oppimista. Opinnoissa mielentervey-
den ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi poissaoloina, keskittymisvaikeuksina ja ongelmina mo-
tivaatiossa. Masennushäiriöt voivat vaikuttaa nuoren tiedonkäsittelyyn ja keskittymiskykyyn 
sekä heikentää sosiaalisia taitoja. Sosiaalinen ahdistuneisuus voi vaikeuttaa esitelmien pitä-
mistä, ryhmätöiden tekemistä ja muista sellaisista opetustilanteista selviytymistä, joissa nuori 
kokee joutuvansa muiden arvioinnin kohteeksi. (Kaltiala-Heino ym. 2010.) Runsaiden koulu-
poissaolojen taustalla on usein juuri mielenterveyden ongelmia, kuten masennusoireita ja ah-
distuneisuutta (Kaltiala-Heino ym. 2003). Mielenterveyden ongelmat liittyvät usein myös tilan-
teisiin, joissa nuoren opinnot ovat keskeytyneet useaan kertaan (Haapakorva ym. 2018, 174). 
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2.3 Tuen muotoja perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen  
siirtymässä 
Perusopetuksessa tukea toisen asteen siirtymään tarjotaan oppilaanohjauksella. Oppilaanoh-
jauksen tulisi muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeiseen jatko-
koulutukseen ulottuva jatkumo. Sillä tulisi tukea nuoria tekemään omiin valmiuksiinsa, ar-
voihinsa, lähtökohtiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-
koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja. Oppilaanohjauksella pyritään edistämään nuor-
ten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä ehkäisemään koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle 
jäämistä. Yläkoulun oppilaanohjauksen tehtävä on kehittää nuorten valmiuksia selviytyä muut-
tuvissa elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa ja työuran siirtymissä. Oppilaanohjauksen 
toteuttamisesta vastaa opinto-ohjaaja. Sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa ja tarvit-
taessa moniammatillisesti. (Opetushallitus 2014.) Gomanin ym. (2020) toteuttaman selvityk-
sen mukaan Suomessa jatkokoulutukseen ja uravalintoihin liittyvän ohjauksen saatavuus on 
perusopetuksessa pääosin hyvä. Oppilaanohjauksen resursoinnissa ei aina kuitenkaan oteta 
riittävästi huomioon esimerkiksi tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuen tar-
peita (Goman ym. 2020, 61). 
 
Jos nuorella on tarve selkeyttää koulutusalavalintaansa tai vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan pe-
rusopetuksen jälkeen, hän voi osallistua perusopetuksen lisäopetukseen (kymppiluokka) tai 
erilaisiin valmentaviin tai valmistaviin koulutuksiin (Opetushallitus 2021c). Ammatilliseen 
koulutukseen valmentavassa VALMA-koulutuksessa nuori voi vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan 
ennen tutkintotavoitteiseen koulutukseen hakeutumista. Koulutukseen voi sisältyä esimerkiksi 
matemaattisten taitojen tai suomen kielen opiskelua, eri koulutusaloihin tai työelämään tutus-
tumista sekä elämänhallinnan taitojen harjoittelua. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 
TELMA-koulutus on suunnattu henkilöille, joilla jonkin sairauden tai vamman vuoksi ei ole 
mahdollisuutta osallistua tutkintotavoitteiseen koulutukseen. TELMA-koulutuksen tavoite on, 
että nuori selviytyy jokapäiväisessä elämässään mahdollisimman itsenäisesti ja löytää hänelle 
soveltuvan tavan osallistua työelämään. (Opetushallitus 2021d.) Osana oppivelvollisuuden laa-
jentumista syksystä 2022 alkaen perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmentava 
LUVA-koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus yhdistyvät tutkin-
tokoulutukseen valmentavaksi TUVA-koulutukseksi (Opetushallitus 2021b). 
 
Toisen asteen koulutuksen aikana opiskelijalla voi olla oikeus erityiseen tukeen tai vaativaan 
erityiseen tukeen. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee opinnoissaan pit-
käaikaista tai säännöllistä tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai jonkin muun syyn 
vuoksi (L 531/2017). Päätöksen erityisestä tuesta tekee koulutuksen järjestäjä. Opiskelijan eri-
tyisen tuen tarpeen arvioi erityisen tuen opettaja. Erityisen tuen tarvetta voidaan arvioida esi-
merkiksi koulutuksen järjestäjän tekemillä selvityksillä ja haastatteluilla tai niiden tietojen pe-
rusteella, joita opiskelijasta saadaan koulutukseen hakeutumisen hetkellä. (Opetushallitus 
2021a.) Opiskelijalla on oikeus vaativaan erityiseen tukeen, jos hänellä on vaikeita oppimisen 
vaikeuksia tai sellainen vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee yksilöllistä, laaja-
alaista ja monipuolista erityistä tukea (L 531/2017). Vaativaa erityistä tukea tarvitseva opiske-
lija voi perusopetuksen jälkeen suorittaa ammatillisen tutkinnon tai valmentavan koulutuksen. 
Vaativaa erityistä tukea järjestää Suomessa ammatilliset erityisoppilaitokset ja kuusi sellaista 
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yleistä ammattioppilaitosta, joiden tehtäväksi on määritelty vaativan erityisen tuen järjestämi-
nen. (Opetushallitus 2021a.) 
 
Kela tukee ammatillisena kuntoutuksena sellaisen koulutuksen suorittamista, joka mahdollis-
taa opiskelijan osallistumisen työelämään sairaudesta tai vammasta huolimatta (Kela 2020d). 
Ammatillisen kuntoutuksen tavoite on, että opiskelija voi koulutuksen avulla sijoittua sellai-
seen työhön, jossa sairaus tai vamma ei aiheuta rajoituksia tai jossa rajoitukset ovat mahdolli-
simman vähäisiä. Kela tukee ammatillisena kuntoutuksena tavallisesti toisen asteen tai korkea-
asteen perus-, jatko- ja uudelleenkoulutusta. Opiskelija voi hakea koulutusta ammatillisena 
kuntoutuksena, kun hänet on hyväksytty koulutukseen ja kun hänelle on laadittu lääkärinlau-
sunto B kuntoutustarpeesta ja koulutuksen sopivuudesta. Kuntoutuspäätöksen perusteella 
opiskelijalle korvataan varsinaisia opiskelukustannuksia, kuten lukukausimaksuja ja koulutar-
vikekustannuksia, sekä koti- ja koulupaikkakunnan välisiä matkakustannuksia. Koulutuksen 
ajalta opiskelija voi hakea kuntoutusrahaa. Nuorilla hakijoilla (16‒19-vuotiaat) voi olla koulu-
tuksen aikana oikeus myös nuoren kuntoutusrahaa. (Kela 2020d.) 
 
 

3 KELAN AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN KOULUTUSKOKEILU 

3.1 Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet 
Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu sellaisille työikäisille henkilöille, joita uhkaa lähivuo-
sina sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatil-
lisen kuntoutuksen tavoite on parantaa henkilön työllistymisen, työhön paluun ja työssä jatka-
misen edellytyksiä. Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, tapaturma- ja 
liikennevakuutuslaitokset ja ammatilliset oppilaitokset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020b.) 
 
Kela järjestää ammatillista kuntoutusta henkilön työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai paranta-
miseksi tai työkyvyttömyyden estämiseksi, jos jokin sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai 
sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina henkilön työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuk-
sien olennaisen heikentymisen (L 566/2005 6 §). 16–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille 
Kela järjestää ammatillista kuntoutusta myös, jos henkilön toimintakyky on olennaisesti hei-
kentynyt. Kuntoutuksen myöntämisen perusteena ei tällöin tarvitse olla jotakin diagnosoitua 
sairautta tai vammaa. (L 1097/2018 7a §.) Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntou-
tusta työelämään vakiintuneille henkilöille ja yrittäjille (L 395/2006). Jos kuntoutustarve joh-
tuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, ammatillisen kuntoutuksen jär-
jestää tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset (esim. L 626/1991; L 459/2015). 
 

3.2 Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu 
Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu on suunnattu henkilöille, joilla on jonkin sai-
rauden tai vamman vuoksi erityisiä vaikeuksia koulutusalan valinnassa. Keskeinen koulutus-
kokeilun kohderyhmä on nuoret. Koulutuskokeiluun hakeutumisen perusteena voi olla jokin 
diagnosoitu sairaus tai vamma (L 566/2005 6 §) tai 16–29-vuotiailla asiakkailla toimintakyvyn 
olennainen heikentyminen (L 1097/2018 7a §). Koulutuskokeilun tavoite on, että asiakas saa 
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käsityksen häntä kiinnostavan koulutusalan vaatimuksista ja siitä, sopisiko koulutusala hä-
nelle. Koulutuskokeilun avulla asiakas voi myös esimerkiksi täsmentää opiskelusuunnitelmi-
aan. (Kela 2020a.) 
 
Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu voidaan toteuttaa ammattioppilaitoksissa 
tai ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Koulutuskokeilua ei järjestetä yleissivistävään koulu-
tukseen, esimerkiksi opiskeluun lukiossa tai kansanopistossa, eikä valmentavaan koulutuk-
seen. Koulutuskokeilun toteuttamiselle oppilaitoksessa ei ole Kelan laatimaa palvelukuvausta. 
Kokeilujakson toteuttamiselle on määritelty kuitenkin joitakin suuntaviivoja: Koulutuskokei-
lun tulee kestää enintään 10 päivää. Asiakkaan tulee itse valita oppilaitos, jossa koulutuskokeilu 
toteutetaan ja hän sopii myös itse kokeiluun liittyvistä käytännön järjestelyistä oppilaitoksen 
kanssa. Koulutuskokeilussa asiakas voi tutustua oppilaitokseen ja koulutuksen sisältöön. Hän 
voi esimerkiksi seurata oppitunteja ja keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Kokeilujak-
solla asiakas voi tutustua useampaan koulutuslinjaan, -alaan tai oppilaitokseen. Kokeilujakson 
päätyttyä oppilaitos lähettää Kelaan kirjallisen lausunnon palvelun toteutumisesta. Asiakkaalle 
koulutuskokeilu on maksuton. Oppilaitokselle Kela maksaa koulutuskokeilun kustannukset. 
(Kela 2020a.) 
 

3.3 Muita koulutuskokeilua vastaavia palveluita 
Kelan lisäksi koulutuskokeiluja järjestää Suomessa TE-palvelut (TE-toimisto 2021) ja vakuu-
tuslaitokset (esim. L 626/1991; L 459/2015). Ammatillisen koulutuksen koulutusaloihin ja am-
matillisiin oppilaitoksiin voi tutustua oppilaitoksissa myös esimerkiksi Avoimet ovet -tapahtu-
missa tai vierailukäynneillä (esim. Ammattiopisto Luovi 2021a; Stadin ammattiopisto 2021). 
Yläkoulussa myös osana työelämään tutustumisjaksoja (TET) oppilaille voidaan järjestää tu-
tustumismahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen (Opetushallitus 2014). Koulutuskokei-
lujaksoihin verrattuna nämä tapahtumat ja vierailujaksot ovat kuitenkin kevyempiä tapoja tu-
tustua koulutusaloihin tai oppilaitokseen. Ainoastaan Kelan (2020a) ja vakuutuslaitosten 
(esim. L 626/1991; L 459/2015) järjestämiin koulutuskokeiluihin hakeutumisen edellytys on 
tavallisesti jokin toimintakykyyn liittyvä rajoite. 
 
TE-palvelut järjestävät koulutuskokeiluja TE-toimistojen asiakkaille (taulukko 2, s. 15). TE-pal-
velujen ja Kelan järjestämien koulutuskokeilujen tavoitteet ja sisällöt on määritelty saman-
suuntaisesti. TE-palvelujen verkkosivuilla saatavilla olevan kuvauksen mukaan TE-palvelujen 
järjestämissä koulutuskokeiluissa asiakas voi tutustua häntä kiinnostavan koulutusalan sisäl-
töihin ja häntä kiinnostavaan oppilaitokseen. Asiakas voi saada koulutuskokeilusta apua, jos 
hänellä on esimerkiksi vaikeuksia ammattialan valinnassa ja hän haluaa täsmentää koulutus-
suunnitelmaansa ennen koulutukseen hakeutumista. Asiakas voi tarvittaessa saada koulutus-
kokeilusta apua myös opinnoissa tarvittavien tukitoimien suunnitteluun. Koulutuskokeilun si-
sällöt suunnitellaan asiakkaan tilanteen mukaisesti. (TE-toimisto 2021.) 
 
Kuten Kelan järjestämissä koulutuskokeiluissa myös TE-palvelujen järjestämissä koulutusko-
keiluissa asiakkaan tulee valita itse oppilaitos, jossa koulutuskokeilu toteutetaan. Asiakas voi 
saada kuitenkin TE-palvelujen asiantuntijoilta tukea, kun oppilaitoksen kanssa sovitaan koulu-
tuskokeilun järjestämisestä ja sisällöistä sekä ohjauksesta kokeilun aikana. Myös TE-palvelujen 
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järjestämän koulutuskokeilun enimmäiskesto on 10 päivää ja se voidaan järjestää yksilöpalve-
luna tai ryhmälle. Kokeilujaksoja voidaan järjestää useaan kertaan asiakkaan tarpeiden mukai-
sesti.  Oppilaitoksen kanssa sovitaan palautteen antamisesta koulutuskokeilun toteutumisen 
jälkeen. Koulutuskokeilun ajalta työttömälle työnhakijalle voidaan maksaa korotettua työttö-
myysetuutta. (TE-toimisto 2021.) 
 
Vakuutuslaitokset järjestävät koulutuskokeiluja työ- tai liikennetapaturmassa vammautuneille 
(taulukko 2). Esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilain (L 459/2015) mukaan henkilölle 
korvataan ammatillisena kuntoutuksena kohtuulliset kustannukset sellaisista vahingon vuoksi 
tarpeellisista toimenpiteistä, joiden avulla hän kykenee vamman tai sairauden aiheuttamista 
rajoituksista huolimatta jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai siirtymään uuteen 
työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. Liikennevakuutuslain 
perusteella korvattavaa kuntoutusta koskevan lain (L 626/1991) mukaan henkilölle korvataan 
kuntoutuksena työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi tai säilyttämiseksi sellai-
sista tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, joiden avulla hän kykenee vamman 
tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta jatkamaan entisessä työssään tai amma-
tissaan tai siirtymään sellaiseen uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen 
toimeentulonsa. Molemmissa laissa näihin toimenpiteisiin kuuluvat myös koulutuskokeilujak-
sojen järjestäminen. 
 
Taulukko 2. Kelan, TE-palvelujen ja vakuutuslaitosten järjestämien koulutuskokeilujen kohderyhmä ja määritellyt 
suuntaviivat toteuttamiselle. 

  Kela TE-palvelut Vakuutuslaitokset 

Kohderyhmä Nuoret 
Työelämään kiinnittymättömät 

TE-palvelujen asiakkaat 
(esim. ammatinvalinta- ja 
uraohjaus) 

Työ- tai liikennetapa-
turmassa vammautu-
neet 

Määriteltyjä 
suuntaviivoja 
toteuttamiselle 

• Kesto enintään 10 päivää 
• Yksilöpalvelu 
• Asiakas valitsee itse oppilai-
toksen, jossa toteutetaan ja 
hoitaa käytännön järjestelyt 
oppilaitoksen kanssa 

• Kesto enintään 10 päivää 
• Järjestetään yksilöpalve-
luna tai ryhmälle 
• Asiakas valitsee itse oppi-
laitoksen, jossa toteutetaan 
• TE-palvelujen asiantuntijat 
tukena, kun asiakas sopii 
käytännön järjestelyistä,  
sisällöistä ja ohjauksesta  
kokeilun aikana 

  

Lähteet: L 626/1991; L 459/2015; Kela 2020a; TE-toimisto 2021. 

 
 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
Tutkimuksen tavoite oli tuottaa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilun to-
teutumisesta, kohderyhmästä sekä sen koetuista hyödyistä ja vaikutuksista (kuvio 1, s. 16). 
Tutkimuskysymyksiin vastattiin moninäkökulmaisesti. Tiedontuottajia olivat koulutuskokei-
lua toteuttaneiden oppilaitosten edustajat ja koulutuskokeilun asiakkaat. Tutkimuksen aineis-



16 
 
 

 

tot kerättiin sähköisellä kyselyllä, haastatteluilla ja analysoimalla oppilaitosten Kelaan lähettä-
miä lausuntoasiakirjoja koulutuskokeilun toteutumisesta. Näitä tietoja täydennettiin Kelan re-
kisteristä poimituilla tiedoilla koulutuskokeilun asiakkaista vuonna 2019. 
 
Koulutuskokeilun toteutumista, kohderyhmää sekä sen koettuja hyötyjä ja vaikutuksia arvioi-
tiin seuraavien kysymyksien avulla1: 
 

• Miten koulutuskokeilu on tähän mennessä toteutunut oppilaitoksissa? 
• Millainen koulutuskokeilun kohderyhmä on ollut? Miten koulutuskokeilu on vastannut 

asiakkaiden tarpeisiin? 
• Millaisia koulutuskokeilun koetut hyödyt ja vaikutukset ovat olleet? 

 
Koska koulutuskokeiluun osallistuneiden määrä on tähän mennessä ollut verrattain pieni 
(esim. Kela 2020c, 34), tutkimuksessa kartoitettiin lisäksi, millaisia esteitä koulutuskokeiluun 
hakeutumisessa on tiedontuottajien mukaan tähän mennessä ollut ja millaiset tekijät ovat edis-
täneet asiakkaiden hakeutumista palveluun. Koulutuskokeiluun hakeutumista estäneiden ja 
edistäneiden tekijöiden kartoittamisessa käytettiin teoreettisena viitekehyksenä käyttäytymi-
sen muutosinterventioiden suunnitteluun ja arviointiin kehitettyä COM-B-mallia (Michie ym. 
2011). 
 
Kuvio 1. Tutkimuksessa kerätyt tiedot koulutuskokeilun nykytilasta ja kehittämistarpeista. 
 

 
 

Koulutuskokeilu 

Estäneet ja 
edistäneet tekijät 

Toteutuminen 
Kohderyhmä 

Koetut hyödyt ja 
vaikutukset 

Oppilaitosten 
edustajat Asiakkaat 

Lausuntoasiakirjat 
Kelan  

rekisteritiedot 

                                                        
1 Ks. liite 1. 
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5 MENETELMÄT JA AINEISTOT 

5.1 Monimenetelmällinen tutkimusote 
Tutkimuksessa käytetty ote oli monimenetelmällinen (esim. Johnson ym. 2007; Creswell 2015). 
Tietoa kerättiin sähköisellä kyselyllä, haastatteluilla, analysoimalla oppilaitosten Kelaan lähet-
tämiä lausuntoasiakirjoja ja poimimalla kuvailevat tiedot koulutuskokeilun asiakkaista Kelan 
rekisteristä. Tutkimuksessa kerättiin laadullista ja määrällistä tietoa. Monimenetelmällisessä 
tutkimuksessa voidaan painottaa esimerkiksi määrällisten aineistojen perusteella tehtyjä ha-
vaintoja tai aineistoja voidaan käsitellä samanarvoisina (esim. Moran-Ellis ym. 2006). Tässä 
tutkimuksessa erilaisia aineistoja käsiteltiin samanarvoisina. Tutkimustehtävään pyrittiin vas-
taamaan kaikkien aineistojen avulla. Aineistojen analyysiä lähestyttiin pragmaattisesti, niin 
että erilaisten aineistojen ajateltiin tuottavan eri tyyppistä tietoa tutkittavasta aiheesta.  
(Moran-Ellis ym. 2006.) 
 
Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi erilaisilla menetelmillä saatu tieto pyrittiin integroimaan 
analyyttisesti (Moran-Ellis ym. 2006). Analyyttisessä integraatiossa keskeistä on following 
a thread -menetelmä (juonen tai johtolangan seuraaminen), jossa alustavan analyysin perus-
teella saadaan käsitys tutkittavan aiheen kannalta keskeistä asiasisällöistä ja näitä sisältöjä py-
ritään täsmentämään perusteellisemmalla analyysillä (esim. Moran-Ellis ym. 2004). Kuitenkin 
tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset (luku 4) ohjasivat analyysin tekemistä. Keskeisiä 
aihesisältöjä pyrittiinkin löytämään ennalta määriteltyjen arviointikohteiden sisältä (koulutus-
kokeilujen toteutuminen, kohderyhmä, koetut hyödyt ja vaikutukset). 
 
Koulutuskokeiluun hakeutumista estäneitä ja edistäneitä tekijöitä kartoitettaessa aineistojen 
analyysissä käytettiin teoreettista integraatiota (Moran-Ellis ym. 2006). Aineistojen perusteella 
tehdyt havainnot integroitiin COM-B-mallia (Michie ym. 2011) analyysin pohjana käyttäen. Ai-
neistoista etsittiin koulutuskokeiluun hakeutumista estäneitä ja edistäneitä tekijöitä COM-B-
mallin ohjaamana. Analyysissä mallia laajennettiin kattamaan myös ammattilaisten ja palvelu-
järjestelmän toimintaa koskevat havainnot niin, että pystyttiin vastaamaan kysymykseen siitä, 
millaiset tekijät tosiasiallisesti ovat estäneet tai edistäneet asiakkaiden palveluun hakeutu-
mista (myös esim. McDonagh ym. 2018; myös luku 5.2). 
 

5.2 COM-B-malli 
COM-B-mallilla voidaan kartoittaa yksittäisten henkilöiden käyttäytymisen taustalla olevia te-
kijöitä ja sitä, miten käyttäytymisen muutokseen tähtäävä interventio tulisi suunnitella, jotta 
sillä olisi tavoiteltuja vaikutuksia (Michie ym. 2011). COM-B-malli on osa Käyttäytymisen muu-
tospyörä -työkalua (Behaviour Change Wheel; Michie ym. 2011), jonka avulla voidaan arvioida 
esimerkiksi terveyden edistämiseen ja kuntoutukseen liittyvien interventioiden vaikutuksia 
(esim. Linnansaari ja Hankonen 2019, 93). Kuntoutuksen tutkimuksessa COM-B-mallia on 
aiemmin sovellettu esimerkiksi kuulokojeen käytön edistämiseen tähtäävän intervention ke-
hittämisessä (Barker ym. 2016). COM-B-mallin avulla on tarkasteltu myös esimerkiksi esikou-
luikäisten lasten terveystarkastusten toteuttamista (Alexander ym. 2014) ja nuorten terveys-
palvelujen käyttöä (McDonagh ym. 2018) estäneitä ja edistäneitä tekijöitä. 
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Jotta henkilö käyttäytyisi tavoitellulla tavalla (engl. Behaviour, B), COM-B-mallin mukaan hä-
nellä tulisi olla riittävät kyvyt (engl. Capability, C), käyttäytymisen mahdollistava suotuisa ym-
päristö (tilaisuus; engl. Opportunity, O) ja motivaatio (engl. Motivation, M) toimia tavoitellulla 
tavalla (Michie ym. 2011; Linnansaari ja Hankonen 2019, 96; kuvio 2). Mallissa kyvyillä tarkoi-
tetaan henkilön fyysisiä ja psyykkisiä kykyjä kuten riittävää tietämystä tavoitellusta toimin-
nasta ja kykyä oman toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen. Motivaatioon kuuluvat henkilön 
tietoiset pyrkimykset ja toiminnan taustalla olevat tiedostamattomammat tavat, tottumukset ja 
tarpeet. Tilaisuudet viittaavat toiminnan mahdollistavaan fyysiseen ja sosiaaliseen ympäris-
töön. Fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi se, että 
henkilöllä on riittävästi rahaa, jotta haluttu käyttäytyminen olisi mahdollista tai että hänelle 
läheiset ihmiset suhtautuvat myönteisesti tavoiteltuun toimintaan. (Michie ym. 2011; Linnan-
saari ja Hankonen 2019, 96‒98.) COM-B-mallin mukaan kaikkia esiteltyä kuutta käyttäytymi-
sen osatekijää tarvitaan, lukuun ottamatta tietoisia pyrkimyksiä, jotta henkilö käyttäytyisi ta-
voitellulla tavalla (Michie ym. 2011). 
 
Kuvio 2. Yksittäisen henkilön käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä kuvaava COM-B-malli. 
 

 

Kyvykkyys 

Motivaatio 

Tilaisuudet 

Käyttäytyminen 

 
Lähde: Michie ym. 2011.  

 
Esimerkiksi terveyspalvelujen käyttöä estäneitä ja edistäneitä tekijöitä tarkastelevissa tutki-
muksissa (esim. McDonagh ym. 2018) COM-B-mallia on laajennettu kattamaan myös tervey-
denhuollon ammattilaisten toimintaan ja palvelujärjestelmään systeeminä liittyviä tekijöitä. 
Myös tässä tutkimuksessa COM-B-mallia sovelletaan niin, että sen avulla pystytään kuvaamaan 
myös sellaisia ammattilaisten toimintaan ja palvelujärjestelmään liittyviä tekijöitä, jotka ovat 
tosiasiallisesti mahdollistaneet tai estäneet tai hidastaneet koulutuskokeilujen toteutumista. 
 

5.3 Tiedonkeruu oppilaitoksilta 
Tutkimukseen pyydettiin osallistumaan vuonna 2019 koulutuskokeiluja toteuttaneiden oppi-
laitosten edustajia. Oppilaitosten yhteystiedot saatiin Kelan rekisteristä. Rekisteritietojen pe-
rusteella koulutuskokeiluja oli vuonna 2019 toteuttanut seitsemän oppilaitosta, joista neljä oli 
ammatillisia erityisoppilaitoksia. Koulutuskokeiluja oli toteutettu yhteensä 11 koulutusalalla. 
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Vuonna 2019 Suomessa oli yhteensä 84 ammattioppilaitosta ja viisi ammatillista erityisoppi-
laitosta (Tilastokeskus 2020e). Oppilaitosten edustajille esitettiin kutsu tutkimukseen osallis-
tumiseen sähköpostitse. 
 

5.3.1 Kysely oppilaitosten edustajille 
Oppilaitosten edustajia pyydettiin vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Kyselyyn pyydettiin vas-
taamaan sellaisia henkilöitä, jotka olivat oppilaitoksissa olleet mukana koulutuskokeilujen to-
teuttamisessa. Ennen tiedonkeruun aloittamista oppilaitoksilta tiedusteltiin puhelimitse täl-
laisten henkilöiden nimeä ja yhteystietoja. Näiden tiedustelujen yhteydessä selvisi, että oppi-
laitoksissa koulutuskokeilujen toteuttamiseen on usein osallistunut useita ammattilaisia erilai-
sissa rooleissa. Tästä syystä tutkimuskutsun saaneita oppilaitosten edustajia pyydettiin välit-
tämään kyselyn vastauslinkki myös muille sellaisille henkilöille oppilaitoksessa, joiden he tie-
sivät osallistuneen koulutuskokeilujen toteuttamiseen oppilaitoksessa. Tutkimuskutsu lähetet-
tiin yhteensä 14 sähköpostiosoitteeseen. 
 
Kyselyssä oppilaitosten edustajien pyydettiin kuvaamaan koulutuskokeilujen sisältöjä ja asiak-
kaiden tavoitteita koulutuskokeiluille sekä arvioimaan koulutuskokeilujen toteutumista ja hyö-
tyjä asiakkaille (liite 2). Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan koulutuskokeilujen vahvuuksia 
ja heikkouksia sekä sitä, miten koulutuskokeiluihin hakeutuvien määrää voitaisiin tulevaisuu-
dessa heidän arvionsa mukaan mahdollisesti kasvattaa. Sähköiseen kyselyyn vastasi yhdeksän 
oppilaitosten edustajaa. Kyselyvastausten perusteella ei saatu tietoa siitä, millaisissa rooleissa 
vastaajat ovat osallistuneet koulutuskokeilujen toteuttamiseen oppilaitoksissa. Vastaajista viisi 
edusti jotakin ammattioppilaitosta ja neljä jotakin ammatillista erityisoppilaitosta (taulukko 3, 
s. 20). 
 

5.3.2 Oppilaitosten edustajien haastattelu 
Oppilaitosten edustajia myös haastateltiin tutkimukseen. Haastateltavat rekrytoitiin sähköpos-
titse samassa yhteydessä, kun tutkittaville lähetettiin pyyntö sähköiseen kyselyyn vastaami-
seen. Haastateltavaksi pyydettiin osallistumaan sellaisia oppilaitoksen ammattilaisia, jotka oli-
vat oppilaitoksessa olleet mukana koulutuskokeilujen toteuttamisessa. 
 
Haastatteluissa oppilaitosten edustajia pyydettiin kuvaamaan, miten koulutuskokeilut ovat tä-
hän mennessä toteutuneet heidän edustamassaan oppilaitoksessa, millaisia tavoitteita asiak-
kailla on ollut koulutuskokeilulle, millaisia koulutuskokeilun hyödyt ovat olleet asiakkaille, mi-
ten asiakkaat ovat hakeutuneet koulutuskokeiluun ja millaista yhteistyötä koulutuskokeilujen 
toteuttamisessa on tähän mennessä tehty (liite 3). Suostumuksen haastatteluun antoi viisi op-
pilaitosten edustajaa. Haastatelluista oppilaitosten edustajista kaksi edusti jotakin ammattiop-
pilaitosta ja kolme jotakin ammatillista erityisoppilaitosta (taulukko 3). Luvussa 6.2.3 kuva-
taan, millaisissa rooleissa haastatellut ovat osallistuneet koulutuskokeilujen toteuttamiseen 
oppilaitoksissa.  
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Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneet oppilaitosten edustajat ja heidän edustamansa oppilaitos. 

  Ammattioppilaitos 
Ammatillinen 

erityisoppilaitos 

Sähköinen kysely 5 4 

Haastattelu 2 3 

Yhteensä 7 7 

 

5.4 Tiedonkeruu asiakkailta 
Vuonna 2019 koulutuskokeiluun osallistuneille asiakkaille lähetettiin postitse kutsu tutkimuk-
seen osallistumiseen. Tutkimuskutsu lähetettiin yhteensä 111 asiakkaalle. Asiakkaiden yhteys-
tiedot saatiin Kelan asiakastietojärjestelmästä. Kaikki tutkimuksen kohderyhmänä olleet kou-
lutuskokeilun asiakkaat olivat täyttäneet 15 vuotta tutkimusta toteutettaessa, joten he saivat 
päättää osallistumisestaan tutkimukseen itse (esim. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019). 
Asiakkaita pyydettiin kuitenkin antamaan tutkimuksen tiedote huoltajalleen tai huoltajilleen, 
mikäli he päättivät osallistua tutkimukseen ja he olivat iältään 15‒17-vuotiaita (myös luku 5.7). 
 
Koska postitse toimitetulla tutkimuskutsulla saatiin vain yhden asiakkaan suostumus tutki-
mukseen osallistumiseen, koulutuskokeilun asiakkaita rekrytoitiin tutkimukseen myös haasta-
teltujen oppilaitosten edustajien kautta. Haastateltuja oppilaitosten edustajia pyydettiin toimit-
tamaan tutkimuskutsu yhdelle sellaiselle opiskelijalle heidän edustamassaan oppilaitoksessa, 
jonka he tiesivät osallistuneen koulutuskokeiluun oppilaitoksessa Kelan järjestämänä. 
 

5.4.1 Asiakkaiden haastattelu 
Koulutuskokeilun asiakkaita pyydettiin haastateltavaksi tutkimukseen. Haastateltujen oppilai-
tosten edustajien mukaan koulutuskokeilujen asiakkaat ovat kokeneet juuri vieraiden ihmisten 
kanssa asioimisen vaikeana. Tämän vuoksi oppilaitosten edustajien kautta rekrytoiduille  
asiakkaille annettiin mahdollisuus vastata haastattelukysymyksiin myös kirjallisesti. 
 
Suostumuksen haastatteluun osallistumiseen antoi neljä asiakasta. Näistä kahta haastateltiin 
tutkimukseen, yksi vastasi haastattelukysymyksiin kirjallisesti ja yhteen asiakkaaseen ei saatu 
enää yhteyttä suostumuksen antamisen jälkeen. Lausuntoasiakirja-aineiston poimimisen yh-
teydessä havaittiin, että yhden haastatellun asiakkaan koulutuskokeilu ei ollut perustunut Ke-
lan tekemään kuntoutuspäätökseen. Tästä syystä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan kah-
den asiakkaan vastauksia; yhden asiakkaan haastatteluvastauksia ja yhden asiakkaan kirjallisia 
vastauksia. Tutkimuksessa analysoituun asiakkaan haastatteluun osallistui myös asiakkaan 
huoltaja. 
 
Haastattelussa ja kirjallisissa kysymyksissä asiakkaita pyydettiin kuvaamaan, miten heidän 
koulutuskokeilunsa oli toteutunut, mikä koulutuskokeilussa oli heidän mielestään ollut toimi-
vaa ja miten koulutuskokeilua heidän mielestään tulisi vielä kehittää (liitteet 4 ja 5). Lisäksi 
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asiakkaita pyydettiin kuvaamaan, millaisia olivat olleet koulutuskokeilun hyödyt heille itsel-
leen ja miten he olivat hakeutuneet palveluun (esim. keneltä he olivat saaneet tiedon koulutus-
kokeilun mahdollisuudesta). 
 

5.4.2 Lausuntoasiakirja-aineisto 
Tutkimuskutsun yhteydessä asiakkailta pyydettiin myös lupaa heidän koulutuskokeiluaan kos-
kevan lausuntoasiakirjan käyttämiseen tutkimuksessa. Lausuntoasiakirja on dokumentti, jonka 
oppilaitos lähettää Kelaan koulutuskokeilun toteutumisesta kokeilujakson jälkeen (Kela 
2020a). Asiakkailta pyydettiin lupa lausuntoasiakirjan käyttämiseen tutkimuksessa tutkimus-
kutsun yhteydessä toimitetulla suostumuslomakkeella. Suostumuksen lausuntoasiakirjan 
käyttämiseen tutkimuksessa antoi kolme asiakasta. Lausuntoasiakirjojen poimimisen yhtey-
dessä havaittiin, että yhden suostumuksensa antaneen asiakkaan koulutuskokeilu ei ollut pe-
rustunut Kelan tekemään kuntoutuspäätökseen, joten tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan 
kahden asiakkaan lausuntoasiakirjaa. 
 

5.5 Tiedonkeruu Kelan rekisteristä 
Kelan rekisteristä poimittiin kuvailevat tiedot koulutuskokeilun asiakkaista vuonna 2019. Kou-
lutuskokeiluun osallistumisen määritelmänä oli koulutuskokeilua koskevan kuntoutuspäätök-
sen saaminen vuoden 2019 aikana ja tämän jälkeen koulutuskokeilua koskevan myönteisen 
maksutiedon esiintyminen Kelan rekisterissä. Koulutuskokeilun asiakkaista haettiin tieto kun-
toutuspäätöksen taustalla olevasta lakiperusteesta (L 566/2005 6 § ja L 1097/2018 7a §), su-
kupuolesta, ikäryhmästä (esim. 14‒15-vuotiaat, 16‒17-vuotiaat) ja vakuutuspiiristä. Alle nel-
jästä henkilöstä koostuvat jakaumatiedot kuvataan merkinnällä < 4 tutkittavien yksityisyyden 
suojaamiseksi. Raportin tulososiossa rekisteritietoja täydennetään Kelan kuntoutustilastoista 
poimituilla tiedoilla asiakkaiden iästä ja kuntoutushakemuksen mukaisesta sairauspääryh-
mästä vuosina 2017‒2019 (Kela 2017, 2019b, 2020c). 
 

5.6 Aineistojen kerääminen ja analysointi 
Tutkimuksen haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina (esim. Hirs-
järvi ja Hurme 2000, 47‒48). Haastatteluissa läpikäytävät teemat ja kysymykset oli määritelty 
etukäteen tutkimustehtävän perusteella. Kysymysten esittämisjärjestys ja tarkka muotoilu 
muotoutuivat kuitenkin haastattelutilanteessa. Haastattelun edetessä oli näin mahdollista esit-
tää tarkentavia kysymyksiä haastattelutilanteessa esiin nousseista tutkimustehtävän kannalta 
tärkeäksi koetuista asiasisällöistä, joista tutkijoilla ei ollut tietoa haastattelurunkoa suunnitel-
taessa. Haastatellut koulutuskokeilun asiakkaat olivat iältään nuoria. Asiakkaiden haastatteluja 
varten laadittiin useita tarkentavia kysymyksiä kiinnostuksen kohteena olevista asiasisällöistä, 
joilla haastattelun kuluessa voitiin rohkaista nuorta avaamaan ja kertomaan lisää kokemuksis-
taan. Kaikki haastattelurunkoihin kirjatut teemat pyrittiin käymään haastatteluissa läpi, jotta 
haastatteluilla saatu tieto oli yhteismitallista (liitteet 3 ja 4). 
 
Tutkimuksen haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastattelut toteutettiin syksyllä 
2020, jolloin koronavirusepidemian vuoksi suositeltiin välttämään lähikontakteja. Tämän 
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vuoksi kaikki tutkimuksen haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelut 
soveltuvat hyvin tiedonkeruumenetelmäksi laadullisia aineistoja kerättäessä (Ikonen 2017). 
Puhelinhaastattelujen merkittävin etu on se, ettei haastateltavien maantieteellinen sijainti ra-
joita haastateltavien valintaa tai haastattelujen toteuttamisajankohtaa. Puhelinhaastatteluissa 
haastateltavilla on myös enemmän yksityisyyttä, mikä saattaa helpottaa arkaluonteisista ai-
heista puhumista. (Ikonen 2017.) Erityisesti nuorten asiakkaiden haastatteluissa haastatteluti-
lanteesta pyrittiin luomaan mahdollisimman välitön, jotta haastatellut kokivat turvalliseksi 
kertoa kuntoutuksestaan ja avata kokemuksiaan tutkijalle (Bassett ym. 2008). Haastattelut to-
teutti tutkija Anna-Marie Paavonen. 
 
Tutkimuksessa kerättiin laadullisia ja määrällisiä aineistoja. Koska tutkimuksen määrällinen 
aineisto oli pieni (n = 9), aineisto analysoitiin Excel-ohjelmistolla ja siitä oli mahdollista tuottaa 
vain kuvailevaa tietoa. Kyselyssä oppilaitosten edustajat arvioivat koulutuskokeilujen toteutu-
mista ja hyötyjä viisiportaisella asteikolla. Lisäksi vastausvaihtoehtona oli ”En osaa sanoa”. 
Analyysivaiheessa vastausvaihtoehdot 1‒2 yhdistettiin vastausluokaksi ”Eri mieltä” ja vaihto-
ehdot 4‒5 luokaksi ”Samaa mieltä”. Vastausvaihtoehdon 3 nimeksi annettiin ”Ei samaa eikä eri 
mieltä”. Tutkimuksessa toteutetut haastattelut tallennettiin ja ne kirjoitti tekstimuotoon ulko-
puolinen litterointipalvelu. Laadulliset aineistot analysoitiin Atlas.ti 9 -ohjelmistolla. Analyy-
sissä käytettiin sisällönanalyysiä (esim. Tuomi ja Sarajärvi 2018). Laadullisten ja määrällisten 
aineistojen yhdistämisessä sovellettiin analyyttisen ja teoreettisen integraation periaatteita 
(Moran-Ellis ym. 2006; luku 5.1). 
 
Laadullisten aineistojen analyysi toteutettiin deduktiivisesti tutkimustehtävän ja COM-B-mal-
lin ohjaamana. Kyselyn avovastaukset ja litteroidut haastatteluaineistot luettiin ensin useaan 
kertaan läpi. Tämän jälkeen aineistoista koodattiin ensin karkealla tasolla kaikki tutkimuksessa 
kiinnostuksen kohteena oleviin asiasisältöihin (esim. toteutuminen, hyödyt, hakeutuminen) 
liittyvät tekstikatkelmat. Koodauksen perusteella hahmottui yleiskuva tutkimuksessa kiinnos-
tuksen kohteena olevista asiasisällöistä. Tämän jälkeen koodausta tarkennettiin. Koodaus py-
rittiin toteuttamaan mahdollisimman tarkasti, jotta koulutuskokeilujen toteutumisen käytän-
nöistä saatiin mahdollisimman kattava kuva. Tämän jälkeen koodauksen abstraktiotasoa pyrit-
tiin nostamaan yhdistelemällä koodeja, kuitenkin niin, että koodit ilmensivät edelleen riittä-
västi käytänteiden kirjoa. Analyysin tulokset raportoidaan asiakokonaisuuksittain. Koulutus-
kokeilun toteutumista ja hyötyjä raportoitaessa kuvataan ensin niitä tekijöitä, jotka yhdistivät 
tiedontuottajien kuvauksia. Tämän jälkeen kuvataan erityispiirteitä tiedontuottajien kuvauk-
sissa. 
 
Koulutuskokeiluun hakeutumista estäneet ja edistäneet tekijät hahmottuivat ja ne kirjattiin 
ylös aineistoja koodatessa. Analyysissä COM-B-malliin pyrittiin sisällyttämään kaikki sellaiset 
tekijät, jotka tosiasiallisesti ovat estäneet tai edistäneet koulutuskokeilujen toteutumista.  
Asiakkaaseen liittyvien tekijöiden lisäksi analyysissä eriteltiin ammattilaisten käytäntöihin ja 
palvelujärjestelmään liittyviä tekijöitä (myös esim. McDonagh ym. 2018). Analyysin tulokset 
esitetään kuviossa 9 (s. 56). Aineistojen analyysin toteutti tutkija Anna-Marie Paavonen. 
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5.7 Eettiset kysymykset 
Tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukun-
nan laatimia eettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019). Tutkimukselle 
pyydettiin eettinen ennakkoarviointi Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta2; tutkimuksen 
valmisteluvaiheesta ja tutkimuseettisestä ennakkoarvioinnista vastasi tutkimuspäällikkö Riitta 
Seppänen-Järvelä. 
 
Tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon tutkittavien rekrytointiin, ai-
neistojen keräämiseen ja tulosten raportointiin liittyvät eettiset kysymykset. Koulutuskokeilun 
asiakkaille ja oppilaitosten edustajille lähetettiin tiedote tutkimuksesta, jossa kerrottiin tutki-
muksen tavoitteista ja toteutuksesta. Tutkimustiedotteessa kuvattiin tutkimuksen tavoitteet ja 
toteutus niin, että tutkittavien suostumus tutkimukseen osallistumiseen perustuisi tietoiseen 
suostumukseen. Oppilaitosten edustajilta pyydettiin sähköisellä lomakkeella tietoinen suostu-
mus haastatteluun osallistumiseen. Kyselyyn vastaaminen katsottiin luvaksi käyttää kyselyllä 
annettuja tietoja tutkimuksessa. 
 
Koulutuskokeilun asiakkailta pyydettiin tietoinen suostumus haastatteluun osallistumiseen ja 
lausuntoasiakirjan käyttämiseen tutkimuksessa. Kaikki tutkimuksen kohderyhmänä olleet 
koulutuskokeilun asiakkaat olivat täyttäneet 15 vuotta tutkimuksen toteuttamishetkellä, joten 
he saivat päättää osallistumisestaan tutkimukseen itse (esim. Tutkimuseettinen neuvottelu-
kunta 2019). Alle 18-vuotiaiden tutkittavien huoltajia informoitiin tutkimuksesta asiakkaille 
lähetetyn tutkimuskutsun yhteydessä. Asiakkaan tutkimustiedotteessa kuvattiin, että jos vas-
taanottaja suostuu tutkimukseen osallistumiseen ja hän on 15–17-vuotias, häntä pyydetään toi-
mittamaan huoltajan tiedote huoltajalleen tai huoltajilleen.  
 
Koska tutkimuksen aineistot olivat määrällisesti pieniä, tutkimusta toteutettaessa pidettiin eri-
tyistä huolta siitä, ettei yksittäiset tiedontuottajat ole tunnistettavissa tutkimuksen tuloksista. 
Esimerkiksi koulutuskokeilun asiakkaiden taustatietoja kuvattaessa alle neljää henkilöä koske-
vat jakaumatiedot ilmoitetaan merkinnällä < 4. Katkelmat haastatteluaineistoista esitetään 
yleiskielisinä niin, ettei yksittäisiä haastateltavia pystytä niiden perusteella tunnistamaan. 
Myös haastatteluaineistoissa esiintyneet nimet muutettiin aineistokatkelmiin. Haastatteluai-
neistoja ei tutkimuksessa yhdistetty kysely- tai lausuntoasiakirja-aineistoihin, mikä olisi saat-
tanut lisätä tutkimukseen osallistuvien tunnistettavuutta. Myös lausuntoasiakirjat analysoitiin 
karkealla tasolla niin, ettei yksittäisiä asiakkaita pystytä tunnistamaan tuloksista. 
 
Tutkimuksessa kerättiin tietoa koulutuskokeilun asiakkailta ja koulutuskokeilua toteuttaneilta 
oppilaitosten edustajilta. Tutkimuksen tulokset raportoidaan niin, ettei raportointiin vaikuta 
tutkittavien tai muiden tahojen mahdolliset mielipiteet tai asenteelliset intressit tutkittavaa ai-
hetta kohtaan. 
 
 

                                                        
2 Tutkimukselle annettiin puoltava lausunto Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta syyskuussa 2020. 
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6 TULOKSET 
 
Tässä luvussa kuvataan ensin koulutuskokeilun asiakkaisiin liittyvät tulokset ja sitten, miten 
koulutuskokeilut ovat toteutuneet oppilaitoksissa. Lopuksi kuvataan koulutuskokeilun vah-
vuuksia ja kehittämistarpeita tiedontuottajien näkökulmasta ja vedetään yhteen tutkimuksen 
tulokset. Koulutuskokeiluja on toteutettu ammattioppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppi-
laitoksissa. Oppilaitosten edustajien kysely- ja haastatteluvastauksia raportoitaessa kuvataan, 
edustiko vastaaja ammattioppilaitosta vai ammatillista erityisoppilaitosta, silloin kun tiedolla 
on tulosten tulkinnan kannalta arvioitu olevan merkitystä. 
 

6.1 Koulutuskokeilun asiakkaat 
Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu on suunnattu henkilöille, joilla on erityisiä 
vaikeuksia koulutusalan valinnassa. Koulutuskokeiluun hakeutumisen perusteena voi olla jo-
kin diagnosoitu sairaus tai vamma (L 566/2005 6 §) tai nuorilla asiakkailla (16–29-vuotiaat) 
toimintakyvyn olennainen heikentyminen (L 1097/2018 7a §). 
 

6.1.1 Taustatiedot 
Vuoden 2019 aikana Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeiluun oli osallistunut 
114 asiakasta (taulukko 4, s. 25). Enemmistöllä asiakkaista (110 henkilöä) kuntoutuspäätök-
sen perusteena oli jokin diagnosoitu sairaus tai vamma (6 §). Ainoastaan neljä asiakasta oli 
osallistunut koulutuskokeiluun nuoren ammatillisena kuntoutuksena, jolloin kuntoutuksen 
myöntämisen perusteena voi olla myös toimintakyvyn olennainen heikentyminen (7a §). 
Enemmistö (65 %) koulutuskokeilun asiakkaista oli miehiä. Useimmiten koulutuskokeilun  
asiakkaat olivat Kelan eteläisestä (39 %) ja keskisestä (35 %) vakuutuspiiristä. 
 
Iältään asiakkaat olivat useimmiten 14–15-vuotiaita (39 %) tai 16–17-vuotiaita (39 %). Myös 
Kelan kuntoutustilastojen mukaan vuosina 2017–2019 koulutuskokeilun asiakkaat ovat useim-
miten olleet iältään 16–24-vuotiaita (taulukko 5, s. 25). Yhden haastatellun oppilaitosten edus-
tajan mukaan juuri Kelan järjestämien koulutuskokeilujen asiakkaat ovat usein iältään nuorem-
pia kuin esimerkiksi TE-palvelujen ja vakuutuslaitosten järjestämiin koulutuskokeiluihin osal-
listuneet. Ikätietojen perusteella asiakkaat ovat osallistuneet koulutuskokeiluun useimmiten 
peruskoulun tai oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen. Myös haastateltujen oppilaitosten 
edustajien mukaan koulutuskokeilun asiakkaat ovat useimmiten peruskoulun päättäviä nuoria 
(myös luku 6.5.1). 
 
Taulukossa 4 ja 5 asiakkaiden yhteenlasketun määrän eroja selittää erilaiset määritelmät sille, 
millaiset henkilöt katsotaan koulutuskokeiluun osallistuneiksi. Taulukossa 4 koulutuskokei-
luun osallistumisen määritelmänä oli koulutuskokeilua koskevan kuntoutuspäätöksen saami-
nen vuoden 2019 aikana ja tämän jälkeen koulutuskokeilua koskevan myönteisen maksutiedon 
esiintyminen Kelan rekisterissä. Koulutuskokeilun asiakkaiksi ei ole katsottu esimerkiksi hen-
kilöitä, jotka ovat vuoden 2019 aikana saaneet ainoastaan Kelan myöntämää kuntoutusrahaa. 
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Taulukko 4. Vuonna 2019 koulutuskokeiluun osallistuneiden asiakkaiden taustatiedot. 

Taustatekijä   % (n) 

Kuntoutuspäätöksen lakiperuste 6 § 96 (110) 

 7a § 4 (4) 

Sukupuoli Mies 65 (74) 

 Nainen 35 (40) 

Ikäryhmä 14‒15 vuotta 39 (44) 

 16‒17 vuotta 39 (45) 

 18‒19 vuotta 9 (10) 

 20‒24 vuotta 8 (9) 

 25‒29 vuotta 4 (4) 

 30‒34 vuotta < 4 

 35‒39 vuotta < 4 

Vakuutuspiiri Eteläinen 39 (44) 

 Itäinen 9 (10) 

 Keskinen 35 (40) 

 Läntinen 15 (17) 

 Pohjoinen < 4 

 
Taulukko 5. Koulutuskokeilun asiakkaiden ikäryhmä vuosina 2017–2019. 

  2017 2018 2019 

0–15 vuotta < 4 < 4 < 4 

16–24 vuotta 117 106 113 

25–34 vuotta 6 < 4 7 

35–44 vuotta < 4 < 4 4 

45–54 vuotta - - - 

55–64 vuotta - - - 

Yli 64 vuotta - - - 

Yhteensä 128 111 126 

 
Lähteet: Kela 2017, 2019b, 2020c. 

 

6.1.2 Tuen tarpeet 
Oppilaitosten edustajille suunnatussa kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, onko jokin 
sairaus tai vamma tai jokin muu toimintakyvyn heikentyminen tavallisesti aiheuttanut koulu-
tuskokeilun asiakkaille erityisiä vaikeuksia koulutusalan valintaan. Enemmistö vastaajista 
(seitsemän vastaajaa) oli väitteen kanssa samaa mieltä. Kaksi vastaajaa ei osannut arvioida  
asiakkaiden lähtötilannetta (yksi vastaaja ei ollut samaa eikä eri mieltä väitteen kanssa; yksi 
vastaaja valitsi en osaa sanoa -vaihtoehdon). 
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Oppilaitosten edustajat kuvasivat haastatteluissa koulutuskokeilun asiakkaiden tavallisimpia 
tuen tarpeita. Haastattelujen perusteella useimmiten asiakkaiden tuen tarpeet ovat liittyneet 
oppimisvaikeuksiin, autismin kirjon häiriöihin, kehitysvammaan ja mielenterveyden ongel-
miin. Asiakkailla on voinut esiintyä erityyppisiä tuen tarpeita myös yhtäaikaisesti. Esimerkiksi 
oppimisvaikeuksiin on voinut yhdistyä sosiaalista ahdistuneisuutta ja kiusaamiskokemuksia. 
Myös Kelan kuntoutustilastojen mukaan koulutuskokeilun asiakkaiden ICD-luokituksen mu-
kainen sairausdiagnoosi on kuulunut vuosina 2017‒2019 useimmiten mielenterveyden tai 
käyttäytymisen häiriöt -ryhmään (F00‒F99; Kela 2020c, 35; taulukko 6). Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöihin kuuluvat ICD-luokituksessa muun muassa oppimisvaikeudet, neuro-
psykiatriset häiriöt, älyllisen kehityksen häiriöt sekä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt (Maail-
man terveysjärjestö 1999). 
 
Taulukko 6. Koulutuskokeilun asiakkaiden sairausdiagnoosin kuntoutushakemuksen mukainen sairauspääryhmä 
vuosina 2017‒2019. 

Sairauspääryhmäa 2017 2018 2019 

E00–E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet - - < 4 

F00–F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 56 33 46 

G00–G99 Hermoston sairaudet < 4 < 4 < 4 

I00–I99 Verenkiertoelinten sairaudet - - - 

J00–J99 Hengityselinten sairaudet - - - 

M00–M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet - - < 4 

Q00–Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja 
kromosomipoikkeavuudet - < 4 < 4 

S00–T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden 
seuraukset < 4 - < 4 

Muut < 4 < 4 < 4 

Tieto puuttuu - - < 4 

Yhteensä 62 39 57 

a Sairaustieto tilastoitu kuntoutujan viimeisimmässä hakemuksessa olevan tiedon mukaan. 
Lähteet: Kela 2017, 2019b, 2020c. 

 
Oppilaitosten edustajien haastattelujen perusteella asiakkaiden tuen tarpeet ovat olleet osin 
erilaisia asiakkailla, jotka ovat osallistuneet koulutuskokeiluun ammattioppilaitoksissa ja am-
matillisissa erityisoppilaitoksissa. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmiin liittyviä toimintaky-
vyn rajoitteita oli esiintynyt sekä ammattioppilaitoksissa että ammatillisissa erityisoppilaitok-
sissa koulutuskokeiluun osallistuneilla. Ainoastaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa asiak-
kaiden tuen tarpeet ovat liittyneet kehitysvammaan. Kaikki ammatillisten erityisoppilaitosten 
edustajat nostivat haastatteluissa esiin asiakkaiden koulutusalavalintaa vaikeuttavana tuen 
tarpeena kehitysvammaan liittyvät toimintakyvyn rajoitteet. Kaksi haastateltua kuvasi, että  
asiakkaiden tuen tarpeet liittyvät pääasiassa kehitysvammaan. Osalla näistä opiskelijoista opis-
kelun tukena on henkilökohtainen avustaja. Osalla opinnoista selviytymisen tueksi riittävät lie-
vemmät tukitoimet. 
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Haastattelujen perusteella koulutuskokeilun asiakkaiden muut tuen tarpeet ovat liittyneet hah-
mottamisen häiriöihin, motorisiin ongelmiin, aistivammoihin, käyttäytymisen häiriöihin ja fyy-
siseen toimintakykyyn liittyviin rajoitteisiin. Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn rajoitteet 
ovat liittyneet esimerkiksi niska-hartiaseudun ongelmiin. Asiakkaalla on saattanut olla myös 
esimerkiksi raajapuutos eli häneltä on saattanut puuttua esimerkiksi toinen käsi. Koulutusko-
keilujen kohderyhmä on ollut myös alaa vaihtavat opiskelijat, jotka ovat esimerkiksi vammau-
tuneet jossakin onnettomuudessa. 
 
Oppilaitosten edustajien arvion mukaan esimerkiksi niska-hartiaseudun ongelmia on saattanut 
esiintyä kuitenkin enemmän vakuutuslaitosten järjestämien koulutuskokeilujen asiakkailla. 
Tällöin asiakkaan vammautuminen on liittynyt johonkin onnettomuuteen. TE-palvelujen jär-
jestämänä koulutuskokeiluihin on osallistunut myös esimerkiksi päihdekuntoutujia. 
 
Asiakkaiden toimintakyvyn rajoitteiden lisäksi oppilaitosten edustajat kuvasivat koulutusko-
keilun asiakkaiden tuen tarpeita heidän opinnoissaan tarvitsemansa tuen näkökulmasta. Tästä 
näkökulmasta koulutuskokeilun asiakkaat ovat olleet nuoria, jotka tarvitsevat ammatillisessa 
koulutuksessa opinnoista suoriutumisen tueksi erityistä tukea tai vaativaa erityistä tukea (Ope-
tushallitus 2021d). 
 

6.1.3 Tavoitteet koulutuskokeilulle 
Oppilaitosten edustajia pyydettiin kuvaamaan asiakkaiden tavallisimpia tavoitteita koulutus-
kokeilulle kyselyssä ja haastatteluissa. Myös asiakkaat kuvasivat tavoitteitaan koulutuskokei-
lulle haastatteluissa. Kysely- ja haastatteluvastauksissaan oppilaitosten edustajat kuvasivat 
myös sitä, millaisia tavoitteita asiakkaiden huoltajilla, koulutuskokeiluun asiakkaita ohjaavilla 
tahoilla ja oppilaitoksilla on ollut koulutuskokeilulle. 
 
Kysely- ja haastatteluvastausten perusteella asiakkailla, asiakkaiden huoltajilla ja ammattilai-
silla on ollut abstraktiotasoltaan erityyppisiä tavoitteita koulutuskokeilulle. Yhtäältä asiakkai-
den tavoitteena on ollut saada käsitys koulutusalan vaatimuksista ja varmistua koulutusalava-
linnasta. Toisaalta koulutuskokeilun avulla voidaan suunnitella esimerkiksi nuorelle soveltu-
vaa koulutuspolkua perusopetuksen jälkeen. 
 
Aineistojen perusteella useimmiten asiakkaiden tavoitteena koulutuskokeilulle on ollut koulu-
tusalavalinnasta varmistuminen. Erityisesti nuorilla asiakkailla tavoitteena on ollut selvittää, 
olisiko koulutusala asiakkaalle mieluinen tai se oma ”juttu”. Tavoite on ollut tutustua koulutus-
alan opetukseen ja alaan liittyviin työtehtäviin käytännössä sekä oppilaitokseen ja opetusjär-
jestelyihin oppilaitoksessa. Näiden tekijöiden perusteella asiakas voi saada käsityksen koulu-
tusalan vaatimuksista ja siitä, olisiko koulutusala hänelle mieluinen tai soveltuva. Tiedon saa-
minen koulutusalasta käytännössä on ollut myös asiakkaan koulutuskokeiluun ohjanneille ta-
hoille hyödyllistä. Tällaisia tahoja ovat olleet esimerkiksi peruskoulun ammattilaiset. 
 

”‒ ‒ hyvin usein se [tavoite] etenkin tosiaan näillä nuorilla on se, että tämä vois kiin-
nostaa ja se että saa käytännössä kokeilla sitä, miltä tämä nyt tuntuu olisiko tämä nyt 



28 
 
 

 

se mun juttu. Se on varmaan se.” (Oppilaitosten edustaja 3, ammatillinen erityisoppi-
laitos, haastattelu) 

 
”‒ ‒ sitten on ihan selkeä [tavoite] se alavalinta, että on vaikka mielessä- ettei ole ihan 
varma vielä, että haluanko minä tätä alaa, niin sitten tulee ikään kuin selvittämään 
sitä, että minkälainen on se opiskeluympäristö ja opiskelu siellä, että mitä se voisi olla, 
niin sitten siitä tulee niitä vastauksia ‒ ‒.” (Oppilaitosten edustaja 5, ammattioppilai-
tos, haastattelu) 

 
Varmuutta koulutusalavalintaan on haettu myös siitä näkökulmasta, miten asiakkaan toimin-
takyky riittäisi koulutusalan opinnoista ja alaan liittyvistä työtehtävistä suoriutumiseen sekä 
alalle työllistymiseen. Jos asiakkaalla on ollut esimerkiksi jokin fyysisen toimintakyvyn rajoite, 
kuten niska-hartiaseudun ongelmia tai raajapuutos, koulutuskokeilun avulla on voitu selvittää, 
selviytyisikö asiakas koulutusalaan liittyvistä työtehtävistä ja olisiko asiakkaan mahdollista 
työllistyä alalle näistä rajoitteista huolimatta. Kun asiakkaan tuen tarpeet ovat liittyneet autis-
min kirjon häiriöihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuuksiin, koulutuskokeilun 
avulla on voitu selvittää, millaista alaa asiakkaalla olisi realistiset mahdollisuudet päästä opis-
kelemaan ja millaiselle alalle asiakkaan olisi mahdollista työllistyä. Tiedon saaminen on ollut 
myös asiakkaiden huoltajien tavoite koulutuskokeilulle. 
 
Toisaalta koulutuskokeilun tavoite on ollut myös poissulkea vaihtoehtona jonkin koulutusalan 
opinnot asiakkaalle. Asiakkaalla on esimerkiksi voinut ollut suuri kiinnostus jonkin alan opin-
toja kohtaan, mutta esimerkiksi koulutuskokeiluun ohjaava taho on arvioinut, ettei koulutusala 
soveltuisi asiakkaalle esimerkiksi hänen fyysisen toimintakykynsä vuoksi. On myös arvioitu, 
että asiakkaan olisi hyvä osallistua valmentavaan koulutukseen ennen tutkintotavoitteiseen 
koulutukseen hakeutumista. 
 

”Sitten meille tulee kyllä kokeilijoita ‒ ‒ että siellä lähettävässä- onko se sitten oppi-
laitos tai mikä, mutta että siellä on jo selkeästi sellainen näkemys, että tämä ala voi 
olla liian haastava tälle kokeilijalle, mutta kokeilija on itse vahvasti sitä mieltä, että 
kyllä minä tätä haluan ja tämä on juuri se mitä minä toivon. Sitten tavallaan tullaan 
siinä mielessä vähän siihen kokeiluun sen lähettäjän näkökulmasta, että ikään kuin 
poissuljetaan, jos tämä näyttää liian haastavalta. ‒ ‒ Ehkä [asiakas tarvitsisi] joitakin 
valmiuksia ennen sinne alalle hakeutumista tai tämä kerta kaikkiaan on esimerkiksi 
fyysisesti ei-toimiva ala.” (Oppilaitosten edustaja 3, ammatillinen erityisoppilaitos, 
haastattelu) 

 
Kun asiakkaan tuen tarpeet ovat liittyneet mielenterveyden ongelmiin, koulutuskokeilun ta-
voite on ollut selvittää, riittäisivätkö asiakkaan voimavarat ja toimintakyky koulutukseen ha-
keutumiseen ja koulutusalan opinnoista suoriutumiseen. Mielenterveyden ongelmat ovat saat-
taneet puhjeta asiakkaalle esimerkiksi toisen asteen opintojen aikana. Hoito- tai kuntoutusjak-
son jälkeen asiakkaalle on voitu alkaa suunnitella uutta koulutusalaa koulutuskokeilun avulla. 
Asiakas on voinut selvittää koulutuskokeilussa esimerkiksi sitä, herättävätkö opiskeluun liitty-
vät ryhmätilanteet hänessä ahdistuneisuutta ja pystyisikö hän siten vielä hakeutumaan koulu-
tukseen. 
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”‒ ‒ tosiaan heillä monesti on niin, että se- juuri se mielenterveysproblematiikka, että 
se on joko tullut siinä toisen asteen aikana ja on tarvinnut siihen tukea. Sitten on ken-
ties vähän aikaa- on ollut tämä kuntoutumis- ja hoitojakso ja sitten lähetään mietti-
mään sitä uutta suuntaa ja kokeilemaan ja kattomaan ‒ ‒.” (Oppilaitosten edustaja 3, 
ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”‒ ‒ he [selvittää] pystyykö he olla ryhmässä. ‒ ‒ Että pystyykö olla siellä porukassa 
ja alkaako ahdistaa tai tuleeko jotakin tällaisia stressitiloja. ‒ ‒ [asiakkaan] tilanne on 
sellainen, että on paremmalla puolella tai kokee- ja on jossakin verkostossa, osalla on 
terapia tai jotakin muuta, niin puhunut, että nyt voisi olla jo sellainen hetki, että voisi 
aloittaa opintoja, ja voimavarat on paremmat, mutta ei sitten vielä ole rohkeutta ihan 
suoriltaan hakeutua.” (Oppilaitosten edustaja 1, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
Asiakkaiden tavoitteet koulutuskokeilulle ovat liittyneet myös oppilaitoksen valintaan. Yhden 
ammattioppilaitoksen edustaja kuvasi, että koulutuskokeilun tavoite on usein ollut selvittää, 
olisiko asiakkaalle soveltuva oppilaitos ammattioppilaitos vai ammatillinen erityisoppilaitos. 
Koulutuskokeilussa selvitetään tällöin esimerkiksi sitä, miten asiakas selviytyisi opinnoista am-
mattioppilaitoksessa itsenäisesti tai suuressa opetusryhmässä, jos asiakkaalla on perusopetuk-
sessa ollut esimerkiksi koulunkäyntiavustaja tai hän on osallistunut pienryhmäopetukseen. 
Asiakkaan tuen tarpeet ovat tällöin liittyneet esimerkiksi autismin kirjon häiriöihin. Oppilai-
toksen valintaan liittyvät kysymykset ovat olleet myös asiakkaiden huoltajien tavoite koulutus-
kokeilulle. 
 

”‒ ‒ aika usein, kun he sieltä peruskoulusta [tulee], niin heillä on usein tavoite selvit-
tää, että onko erityisammattioppilaitoksen opiskelija vai tavallisen ammattioppilai-
toksen opiskelija. Että voisiko selviytyä meillä isossa ryhmässä, eli siinä on tämä ryh-
mäkoko ja ehkä tulee mieleen, vaikka jos on tämmöisiä Asperger-autisminkirjon haas-
teita ja on vaikka ollut pienryhmässä, niin miten sitten sellainen iso ryhmä, että pys-
tyykö olla siellä mukana.” (Oppilaitosten edustaja 5, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
Koulutuskokeilua voidaan käyttää tukena myös asiakkaan perusopetuksen jälkeisen koulutus-
polun suunnittelussa. Asiakkaat ovat olleet tällöin nuoria, jotka tarvitsevat ammatillisessa kou-
lutuksessa opinnoista suoriutumisen tueksi erityistä tukea tai vaativaa erityistä tukea. Koulu-
tuskokeilun tavoite on tällöin selvittää, selviytyisikö asiakas tutkintotavoitteisesta koulutuk-
sesta vai tulisiko hänen ensin hakeutua ammatillisiin opintoihin valmentavaan VALMA-koulu-
tukseen. Asiakkaalle soveltuvaksi vaihtoehdoksi voidaan katsoa myös työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentava TELMA-koulutus, jos arvioidaan, ettei asiakkaalla ole valmiuksia suoriu-
tua tutkintotavoitteisesta koulutuksesta (Opetushallitus 2021d). 
 

”‒ ‒ siellä aika usein mietitään sitä alaa, mutta mietitään myöskin sitä näiden erityis-
opiskelijoitten kohdalla, että olisiko se perustutkintokoulutusta vai valmentavaa kou-
lutusta, ja kumpi se olisi ensin. Ja jos olisi valmentavaa koulutusta, niin onko se sitten 
VALMAa vai TELMAa. Eli niillä koulutuksilla on ihan eri tavoitteet ja sekin on tärkeää 
selvittää, että onko opiskelija- olisiko se oikea se opintopolku sinne TELMAn kautta 
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sinne työhön ja itsenäiseen elämään, vai onko sitten mahdollisesti VALMA, perustut-
kinto, ammatin hankkiminen ja sitä kautta palkkatyöhön. Että se on yleensä se mitä 
siinä mietitään erityisopiskelijoiden kohdalla.” (Oppilaitosten edustaja 2, ammatilli-
nen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
Osassa koulutuskokeilua toteuttaneista oppilaitoksista asiakkaat yöpyvät oppilaitoksen asun-
tolassa tai opiskelijatalossa koulutukseen osallistumisen ajan. Tällainen tilanne oli esimerkiksi 
kahdessa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, jonka edustajaa haastateltiin tutkimukseen. 
Tärkeä tavoite koulutuskokeilulle on tällöin selvittää, selviytyisikö asiakas asumisesta kodin 
ulkopuolella. Lisäksi asiakkaat ovat tutustuneet vapaa-ajan toimintaan oppilaitoksessa. Tällöin 
kyse on ollut nuorista, jotka tarvitsevat opinnoista suoriutumisen tueksi vaativaa erityistä tu-
kea. 
 

”Tutustua koulutukseen ja oppimisympäristöön sekä majoittumiseen ja vapaa-aikaan. 
Esimerkiksi pystyykö nuori asumaan opiskelupäivät opiskelijatalossa pois kotoa ‒ ‒ 
Kohderyhmänä on vaativan erityisen tuen opiskelija.” (Oppilaitosten edustaja, amma-
tillinen erityisoppilaitos, kyselyn avovastaus) 

 
”‒ ‒ ja sitten toi asuntola täällä kiinnostaa tosi paljon, että se että pääsee sitten asu-
maan tänne, ettei tarvitse kotoa kulkea.” (Oppilaitosten edustaja 4, ammatillinen eri-
tyisoppilaitos, haastattelu) 

 
Osalla koulutuskokeilun asiakkaista ei ole ollut omia tavoitteita koulutuskokeilulle vaan he ovat 
osallistuneet kokeilujaksolle vanhemman tai opettajan ohjaamana ja järjestämänä. Myös tällöin 
kyse on ollut nuorista, jotka tarvitsevat opinnoista suoriutumisen tueksi vaativaa erityistä tu-
kea. 
 

”‒ ‒ [ammatillisessa erityisoppilaitoksessa] kohderyhmänä ovat vaativan erityisen 
tuen opiskelijat, joten monellakaan heistä ei ole itse asetettuja tavoitteita koulutusko-
keilulle. Haastattelun avulla vastaus on useimmiten: äiti sanoi, että menet. Ope sanoi, 
että menet.” (Oppilaitosten edustaja, ammatillinen erityisoppilaitos, kyselyn avovas-
taus) 

 
Koulutuskokeilun tavoite on voinut olla myös selvittää, millaisia tukitoimia asiakas tarvitsi 
opinnoista suoriutumisen tueksi koulutusalalla. On myös kokeiltu koulutusalaa siitä näkökul-
masta, että muut opiskelijat olisivat itseä nuorempia. Tällöin kyse on ollut alaa vaihtavista opis-
kelijoista. Osa koulutuskokeilun asiakkaista on halunnut myös tehdä vaikutuksen oppilaitok-
sessa, jos he ovat uskoneet, että ilman kokeilujaksoa heidän mahdollisuutensa tulla valituksi 
koulutukseen olisivat heikot. Koulutuskokeilun tavoite on voinut olla myös vahvistaa asiakkaan 
päätöstä hakeutua toisen asteen opintoihin. 
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6.2 Koulutuskokeilujen toteutuminen 
Kelan määrittelemien suuntaviivojen mukaan koulutuskokeilujakson enimmäiskesto on 
10 päivää. Koulutuskokeilun aikana asiakas voi tutustua oppilaitokseen ja koulutuksen sisäl-
töön. Hän voi esimerkiksi seurata oppitunteja ja keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Asia-
kas voi tutustua kokeilujaksolla useampaan koulutuslinjaan, -alaan tai oppilaitokseen. (Kela 
2020a.) 
 

6.2.1 Toteutumismäärät oppilaitoksissa 
Kelan rekisteritietojen perusteella koulutuskokeiluja oli toteutettu vuonna 2019 seitsemässä 
ammatillisessa oppilaitoksessa, joista neljä oli ammatillisia erityisoppilaitoksia. Oppilaitosten 
edustajia pyydettiin arvioimaan kyselyssä ja haastatteluissa, kuinka monen asiakkaan koulu-
tuskokeilu oli toteutunut heidän edustamassaan oppilaitoksessa viimeisen vuoden aikana tai 
keskimäärin vuodessa. Keskimääräistä toteutumismäärää vuodessa kysyttiin osalta haastatel-
tavista, koska haastattelujen aikana selvisi, että koronavirusepidemian vuoksi kaikkia keväälle 
2020 suunniteltuja koulutuskokeiluja ei voitu toteuttaa. Kysely- ja haastatteluvastausten pe-
rusteella koulutuskokeiluja toteutuu enemmän ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. 
 
Kyselyssä suurin osa (neljä vastaajaa) oppilaitosten edustajista arvioi, että heidän edustamas-
saan oppilaitoksessa oli toteutunut 10 tai useamman asiakkaan koulutuskokeilu (kuvio 3). Kun 
tarkastellaan vastaajien arvioita heidän edustamansa oppilaitoksen mukaan, kaikki ammatilli-
sia erityisoppilaitoksia edustaneet vastaajat arvioivat, että koulutuskokeiluja oli toteutunut 
heidän edustamassaan oppilaitoksessa 10 tai useampia. Ammattioppilaitoksissa koulutusko-
keiluja oli toteutunut alle kymmenen: vähimmillään niitä oli toteutunut 1‒2 ja enimmillään  
5‒9. Kyselyyn vastanneista viisi edusti jotakin ammattioppilaitosta ja neljä jotakin ammatillista 
erityisoppilaitosta. 
 
Kuvio 3. Oppilaitosten edustajien arvio siitä, kuinka monen asiakkaan koulutuskokeilu oli toteutunut heidän edus-
tamassaan oppilaitoksessa vuosina 2019–2020 (n = 9). 

 
 
Samanlainen havainto tehtiin oppilaitosten edustajien haastatteluaineiston perusteella. Haas-
tateltujen edustamissa ammatillisissa erityisoppilaitoksissa koulutuskokeiluja oli toteutunut 
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useita kymmeniä (50‒90), kun taas ammattioppilaitoksissa koulutuskokeiluja oli toteutunut 
molemmissa alle viisi (taulukko 7). Ammattioppilaitosten edustajat tosin erittelivät, että nämä 
alle viisi koulutuskokeilua olivat toteutuneet Kelan järjestäminä, kun taas ammatillisia erityis-
oppilaitoksia edustaneilla haastatelluilla ei ollut haastatteluhetkellä tarkkaa tietoa siitä, millai-
nen osuus koulutuskokeiluista oli Kelan järjestämiä. Haastatelluista oppilaitosten edustajista 
kaksi edusti jotakin ammattioppilaitosta ja kolme jotakin ammatillista erityisoppilaitosta. 
 
Yksi kyselyyn vastannut ammatillista erityisoppilaitosta edustanut vastaaja arvioi, että hänen 
edustamassaan oppilaitoksessa koulutuskokeiluun osallistuu lukuvuoden aikana viikkotasolla 
1‒4 asiakasta eli opetusryhmissä on säännönmukaisesti ainakin yksi koulutuskokeilun asiakas. 
Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa myös suosituille koulutusaloille hakeutuminen 
on ruuhkautunut, kun oppilaitoksesta kiinnostuneita asiakkaita on ollut niin paljon. Yhden 
haastatellun ammatillisen erityisoppilaitoksen edustajan mukaan jatkuvan haun mahdollisuus 
ammatilliseen koulutukseen on saattanut vähentää koulutuskokeilujen määrää oppilaitok-
sessa. Koulutuskokeiluun hakeutumisen sijaan asiakkaat saattavat hakeutua suoraan oppilai-
tokseen. 
 
Taulukko 7. Koulutuskokeilujen toteutumismäärät oppilaitoksissa viimeisen vuoden aikana tai vuosittain haasta-
teltujen oppilaitosten edustajien arvion mukaan. 

  Toteutumismäärä keskimäärin viimeisen vuoden aikana 
tai vuosittain 

Oppilaitos 1 
(ammattioppilaitos) 

Alle viisi 

Oppilaitos 2 
(ammatillinen 
erityisoppilaitos) 

Noin 90 (sisältää myös TE-palvelujen ja vakuutuslaitosten 
järjestämät) 

Oppilaitos 3 
(ammatillinen 
erityisoppilaitos) 

Noin 50 (hakemusta; saattaa sisältää myös TE-palvelujen ja 
vakuutuslaitosten järjestämiä) 

Oppilaitos 4 
(ammatillinen 
erityisoppilaitos) 

50 (saattaa sisältää myös TE-palvelujen ja vakuutuslaitosten 
järjestämiä) 

Oppilaitos 5 
(ammattioppilaitos) 

Alle viisi 

 

6.2.2 Koulutuskokeilujaksojen kesto 
Oppilaitoksen edustajia pyydettiin arvioimaan kyselyssä ja haastatteluissa asiakkaiden koulu-
tuskokeilujakson tavallista kestoa heidän edustamassaan oppilaitoksessa. Myös tutkimuksessa 
analysoiduissa lausuntoasiakirjoissa kuvattiin asiakkaiden koulutuskokeilujakson kesto. 
Enemmistö kyselyyn vastanneista oppilaitosten edustajista (seitsemän vastaajaa) arvioi, että 
koulutuskokeilujakson tavallisin kesto on ollut 3–5 päivää (kuvio 4, s. 33). Joissakin oppilaitok-
sissa kokeilujakson tavallinen kesto on ollut myös 6‒9 päivää tai 10 päivää. Lausuntoasiakir-
joissa kuvatuiden kokeilujaksojen kesto oli kolme päivää. 
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Kuvio 4. Oppilaitosten edustajien arvio siitä, kuinka monta päivää koulutuskokeilu on pääsääntöisesti kestänyt 
heidän edustamassaan oppilaitoksessa (n = 9). 

 
 
Haastatteluissa neljä oppilaitosten edustajaa kuvasi, että koulutuskokeilujaksojen kesto on 
pääsääntöisesti ollut viisi päivää. Kaksi heistä kuvasi, että kesto määritellään Kelan tekemissä 
kuntoutuspäätöksissä. Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa koulutuskokeilujaksojen 
kesto on tavallisesti ollut kaksi tai kolme päivää. Kesto on riippunut asiakkaiden määrästä: Jos 
asiakkaita on ollut runsaasti, kokeilujakson kesto on tavallisesti ollut kolme päivää. Jos asiak-
kaita on ollut vähemmän, myös viisipäiväinen koulutuskokeilu on ollut mahdollista järjestää. 
 

”‒ ‒ meillä koulutuskokeilu sovitaan lähes poikkeuksetta viikon kestäväksi eli viisi 
arkipäivää, joista maanantai ja perjantai on lyhyempiä päiviä eli on niin kuin tulo- ja 
lähtöpäivät.” (Oppilaitosten edustaja 2, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”No Kelalta kun on tullut lähete niin kestot on ollut pääsääntöisesti niissä lähetteissä 
viisi päivää.” (Oppilaitosten edustaja 1, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
”No meillähän on kestot vähän vaihtelevia, pääsääntöisesti meillä on kolme vuoro-
kautta tai kaksi vuorokautta ‒ ‒ meillä tulee koulutuskokeilijat maanantaina 12:ksi ja 
sitten lähtevät keskiviikkona puoli viisi pois, tai sitten tulevat meille keskiviikkona 
aamulla ja lähtevät perjantaina pois, tai sitten ovat koko viikon, jos mahdollista. Riip-
puu vähän, että jos on hirveästi ruuhkaa, niin silloin laitetaan vaan näitä kolmen päi-
vän, mutta jos ei ole kovasti tulijoita niin sitten on mahdollista laittaa tuo viiden päi-
vänkin jakso.” (Oppilaitosten edustaja 4, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 

6.2.3 Koulutuskokeilujen toteuttamisessa mukana olevat ammattilaiset ja 
oppilaitosten resurssit koulutuskokeilujen toteuttamiselle 
Kyselyssä oppilaitosten edustajia pyydettiin kuvaamaan, millaisissa työtehtävissä toimivat am-
mattilaiset ovat olleet mukana koulutuskokeilujen toteuttamisessa oppilaitoksessa. Oppilaitos-
ten edustajat kuvasivat myös haastatteluissa näitä tahoja oppilaitoksessa. Kysely- ja haastatte-
luvastausten perusteella koulutuskokeilujen toteuttamisessa ovat olleet mukana 
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• koulutusalan opettajat ja ammatilliset ohjaajat 
• ammatilliset kouluttajat, ohjaavat kouluttajat ja ryhmien ohjaajat 
• oppilaitoksen erityisopettaja tai oppimisen tuen koordinaattori 
• opinto-ohjaaja tai -neuvoja 
• opintoavustajat 
• sosiaaliohjaaja, sosiaalipalveluohjaaja, kuraattori tai palveluohjaaja 
• työhönvalmentaja ja uraohjaaja 
• oppilaitoksen opiskelijapalvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö ja tutkintovastaavat. 

 
Kaikissa niissä oppilaitoksissa, joiden edustajaa haastateltiin tutkimukseen, on ollut joku sel-
lainen koulutuskokeilujen koordinoinnista vastaava henkilö, joka esimerkiksi suunnittelee ko-
keilujakson ohjelman asiakkaalle ja toimii oppilaitoksen yhteyshenkilönä koulutuskokeiluihin 
liittyvissä kysymyksissä. Koordinaattorina oppilaitoksissa on toiminut esimerkiksi oppilaitok-
sen erityisopettaja, palveluohjaaja tai opintoneuvoja. Tutkimukseen haastatelluista oppilaitos-
ten edustajista neljä toimi tällaisessa koordinaattorin tehtävässä oppilaitoksessa. Yksi haasta-
telluista toimi koordinaattorin tehtävässä toimivan henkilön esihenkilönä. 
 
Koulutusalan opettajat, ammatilliset ohjaajat ja oppilaitoksen erityisopettaja ovat useimmiten 
vastanneet koulutuskokeilujen toteuttamisesta oppilaitoksessa ja esimerkiksi arvioineet kou-
lutusalan soveltuvuutta asiakkaalle. Esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijapalvelupäällikkö on 
vastannut koulutuskokeilujaksojen laskuttamisesta. 
 
Oppilaitosten edustajia pyydettiin myös arvioimaan kyselyssä, missä työtehtävissä toimivien 
oppilaitosten ammattilaisten tulisi heidän arvionsa mukaan erityisesti olla mukana koulutus-
kokeilujen toteuttamisessa. Lähes kaikki vastaajista arvioi, että erityisesti koulutusalan opetta-
jien tulisi olla mukana toteutuksessa. Useimmat vastaajista arvioi, että myös erityisopettajan ja 
ammatillisten ohjaajien tulisi osallistua toteutukseen. Myös ohjaava kouluttaja, opinto-ohjaaja 
tai -neuvoja, ammatinohjaaja ja uraohjaaja nostettiin esiin. Muina oppilaitoksen henkilöstön 
edustajina mainittiin työhönvalmentaja ja tutkintovastaavat. Yksi vastaaja arvioi, että koulutus-
kokeilujen toteuttamisessa tulisi olla mukana koko oppilaitoksen henkilökunnan. Haastatte-
luissa yksi oppilaitosten edustaja arvioi, että erityisesti koulutusalojen opettajien tulisi olla mu-
kana koulutuskokeilujen toteuttamisessa, sillä heillä on paras asiantuntemus koulutusalan so-
veltuvuuden arviointiin asiakkaalle (myös luku 6.3.1). 
 
Kyselyssä oppilaitosten edustajia pyydettiin vielä arvioimaan oppilaitosten valmiuksia ja re-
sursseja toteuttaa koulutuskokeiluja oppilaitoksessa (kuvio 5, s. 35). Kaikkien vastaajien arvion 
mukaan heidän edustamassaan oppilaitoksessa on ollut riittävästi osaamista koulutuskokeilu-
jen toteuttamiselle. Kaksi vastaajaa kuitenkin arvioi, ettei oppilaitoksessa ole aina ollut koulu-
tuskokeilujen toteuttamiselle riittävästi resursseja. Neljä vastaajaa oli väitteen kanssa samaa 
mieltä ja kolme vastajaa ei samaa eikä eri mieltä. 
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Kuvio 5. Oppilaitosten edustajien arvio oppilaitoksen henkilökunnan osaamisesta ja resursseista koulutuskokeilu-
jen toteuttamiselle (n = 9). 

 
 
Kyselyssä ja haastatteluissa oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan koulutuskokeilujen 
vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tässä yhteydessä osa oppilaitosten edustajista arvioi, että 
koulutuskokeilujen toteuttaminen vaatii runsaasti oppilaitosten resursseja ja oppilaitoksen 
henkilökunnan sitoutumista koulutuskokeilujen toteuttamiseen. Riittämättömien resurssien 
vuoksi oppilaitoksissa ei ole aina ollut riittävästi ohjausaikaa koulutuskokeilujen asiakkaille, 
ohjaus ei ole aina ollut tasalaatuista tai asiakkaille ei ole järjestynyt riittävästi tekemistä kokei-
lujaksojen aikana. 
 

6.2.4 Koulutuskokeilujaksojen sisällöt 
Tässä luvussa kuvataan, millaisia sisältöjä asiakkaiden koulutuskokeilujaksoilla on ollut. Kou-
lutuskokeilujaksojen sisältöjä kuvattiin oppilaitosten edustajien kysely- ja haastatteluvastauk-
sissa, asiakkaiden haastatteluissa ja lausuntoasiakirja-aineistossa. Tiedontuottajat kuvasivat 
koulutuskokeilujen sisältöjä aineistoissa vaihtelevasti. Tässä luvussa kuvataan sitä, miten  
asiakkaat ovat tutustuneet kokeiltavaan koulutusalaan. Koulutuskokeilujen aikana on myös ar-
vioitu koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle. Koulutusalan soveltuvuuden arviointia asiak-
kaalle kuvataan luvussa 6.3. 
 
Kelan rekisteritietojen perusteella koulutuskokeiluja oli toteutettu vuonna 2019 yhteensä 
11 koulutusalalla. Oppilaitosten edustajat kuvasivat haastatteluissa useimmiten, että asiakkaat 
tutustuvat koulutuskokeilujen aikana yhteen koulutusalaan. Koulutuskokeilujen aikana on tu-
tustuttu myös useampaan alaan, jos esimerkiksi asiakkaalla on ollut selkeä kiinnostus myös 
toisen alan opintoihin tai jos jo heti kokeilujakson alussa huomataan, että ensin kokeiltu ala ei 
ole asiakkaalle soveltuva. Asiakkaat ovat tutustuneet koulutuskokeilujen aikana esimerkiksi lii-
ketoiminnan ja tieto-ja viestintätekniikan sekä kiinteistö-, rakennus-, auto- ja catering-alan pe-
rustutkintokoulutuksiin. Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa koulutuskokeiluissa on 
tutustuttu myös TELMA-koulutukseen. 
 
Aineistojen perusteella asiakkaat ovat koulutuskokeilujen aikana pääasiassa tutustuneet kou-
lutusalaa koskevaan opetukseen ja työtehtäviin. Koulutusalaan pyritään tutustumaan käytän-
nössä esimerkiksi tutustumalla opiskelumateriaaleihin ja tehtäviin, tekemällä koulutusalaan 
liittyviä opinto- tai työtehtäviä ja osallistumalla oppitunneille tai ammatilliseen opetukseen. 
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Opinto- tai työtehtäviä asiakkaat ovat tehneet itsenäisesti tai muiden opiskelijoiden kanssa. Ha-
vainnoimalla asiakkaan suoriutumista opinto- tai työtehtävien tekemisestä oppilaitoksen am-
mattilaiset ovat voineet arvioida koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle (luku 6.3.1). 
 

”Kokeilija on osallistunut oppituntien seuraamiseen. Hänelle luodaan IT-tunnukset, 
joten hän pääsee tutustumaan opiskelumateriaaleihin ja tehtäviin. Hän voi halutes-
saan tehdä ja palauttaa tehtäviä, mutta sitä ei vaadita. Useimmiten kokeilijat haluavat 
osallistua opintotehtävien tekemiseen. Opintotehtäviä on tehty sekä itsenäisesti että 
pienryhmässä.” (Oppilaitosten edustaja, ammattioppilaitos, kyselyn avovastaus) 

 
Oppilaitosten edustajien haastattelujen perusteella asiakkaat ovat koulutuskokeilujaksoilla tu-
tustuneet pääasiassa koulutusalojen ammatilliseen opetukseen. Joissakin tapauksissa asiak-
kaat ovat tutustuneet myös tutkintojen yhteisten osien oppitunneille. Ammatillisessa koulutuk-
sessa yhteisiin tutkinnon osiin eli YTO-aineisiin kuuluvat esimerkiksi matematiikan ja kielten 
opetus (Opetushallitus 2021e). Koulutuskokeilujaksojen sisältöjä on määrittänyt se, millaista 
opetusta oppilaitoksessa on käynnissä kokeilujakson aikana, koska asiakkaat pääsääntöisesti 
osallistuvat koulutusalojen lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Osa haastatelluista oppi-
laitosten edustajista kuvasi, että koulutuskokeilujaksojen sisältöjen suunnittelussa otetaan 
huomioon myös asiakkaan lähtötilanne ja voimavarat sekä se, millaisia tavoitteita kokeilujak-
solle on määritetty (ks. lisää luku 6.2.5).  
 

”Sitten kun on [kyse] ammatillisista opinnoista, niin aina oikeastaan mennään se 
edellä, että siellä on sitä työsaliopetusta ja sitä käytännön ammattitaitojen oppimista. 
Että se sisältyy siihen koulutuskokeiluun. Että mieluummin niin päin ja sitten sitä am-
matillista pulpettiopetusta sitten vähemmän. Mutta- ja joillakin aloilla, missä se on 
tällaista hyvin työsalipainotteista se opiskelu muutenkin, niin saattaa olla, että sitä ei 
ole juuri ollenkaan sitten sitä luokassa tapahtuvaa, niin sanottua teoriaa- teoriaope-
tuksiin osallistumisia.” (Oppilaitosten edustaja 1, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
”Se on pyritty rakentamaan sillä tavalla se koulutuskokeiluohjelma, että siellä on sen 
kunkin alan sellaisia käytännön tehtäviä, mitä siellä on- mitä on opiskelussa ja toi-
saalta sitten minkälaisia työtehtäviä mahdollisesti jatkossa, kun se koulutus on käyty 
niin minkä tyyppisiä ne tulisi olemaan, että tällaisia asioita siellä sen kokeilujakson 
aikana tehdään. Toki sitten tietenkin huomioiden kunkin kokeilijan sen oman tilan-
teen ja tuen tarpeen ja toisaalta sen oman jaksamisen, että miten se muotoutuu, mutta 
pääpaino on selkeästi siinä tällaisessa käytännön tekemisessä. Joskus siellä voi olla 
riippuen tämän ryhmän ja mikä siellä koulutusalalla on tilanne, että voi olla, että siellä 
jonkun verran näitä, puhutaan YTO-aineista elikkä näitä yleisiä matikkaa, kieliä tämän 
tyyppisiä siellä voi olla mukana, mutta ei välttämättä. Että se vähän riippuu tosiaan 
siitä, että miten se koulutuskokeiluohjelma järkevästi sitten ottaen huomioon sen 
muun opiskelijaryhmän, joka siinä ympärillä on, niin saadaan koottua. Mutta tämä on 
se- tällaisissa käytännön tehtävissä.” (Oppilaitosten edustaja 3, ammatillinen erityis-
oppilaitos, haastattelu) 
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Koulutuskokeilujen aikana asiakkaat ovat myös keskustelleet koulutusalasta opettajan kanssa, 
opinto-ohjaaja on kertonut koulutusalasta ja oppilaitoksesta tai opettaja tai erityisopettaja on 
haastatellut asiakasta. Osassa oppilaitoksista asiakkaalle on toteutettu koulutuskokeilun aluksi 
esimerkiksi alkuhaastattelu (myös luku 6.2.5). Yhdessä oppilaitoksessa myös muut opiskelijat 
ovat kertoneet koulutusalalla opiskelusta asiakkaalle. 
 
Osa oppilaitosten edustajista kuvasi haastatteluissa, että koulutuskokeilujaksojen tavoite on ol-
lut, että asiakas saa aidon tai mahdollisimman realistisen käsityksen koulutusalalla opiskelusta. 
Lisäksi tavoite on ollut, että asiakas pääsee tutustumaan ja osallistumaan oppilaitoksen tavalli-
seen arkeen. Tietoa pyritään antamaan myös esimerkiksi alan kuormittavuudesta ja alaan liit-
tyvistä työturvallisuusvaatimuksista. 
 

”Koulutuskokeilija tulee meillä opiskelijaryhmään mukaan, eli hän osallistuu opetuk-
seen niin kuin muutkin opiskelijat, että toki hänellä sitten siinä voi olla jonkinlaisia 
alkuhaastatteluja ja ympäristöön tutustumista ja niin edespäin, mutta pyritään siihen, 
että hän saa aidon kokemuksen siitä, että minkälaista siinä koulutuksessa on oikeasti 
opiskella, ja siinä oppimisympäristössä ‒ ‒.” (Oppilaitosten edustaja 2, ammatillinen 
erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”Mutta että ihan sellaista- että minä olen yrittänyt vähän niin että mahdollisimman- 
tulisi mahdollisimman realistinen käsitys siitä mitä se on se opiskelu ‒ ‒.” (Oppilai-
tosten edustaja 5, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
Koulutuskokeilun aikana asiakkaat ovat tutustuneet myös oppilaitokseen ja oppilaitoksen tar-
joamaan oppimisympäristöön sekä majoittumiseen ja vapaa-ajan toimintaan oppilaitoksessa. 
Esimerkiksi osassa oppilaitoksista asiakkaat yöpyvät oppilaitoksen asuntolassa tai opiskelija-
talossa koulutuskokeilun ajan. Näissä oppilaitoksissa asiakkaat kokeilevat koulutuskokeilujak-
solla myös yöpymistä kodin ulkopuolella ja tutustuvat vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin oppi-
laitoksessa. 
 

”‒ ‒ kun meillä on tosiaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, niin siinä monesti 
kokeillaan myös sitä, että kuinka se opiskelu tällaisessa ympäristössä onnistuu. Ja sii-
hen sitten aika usein myös liittyy majoitus meidän opiskelijatalossa, ja se että ollaan 
pois kotoa ehkä ensimmäistä kertaa ja niin edespäin, eli se on tällainen, aika sellainen 
kokonaisvaltainen kokemus sille nuorelle, joka siihen kokeiluun tulee.” (Oppilaitosten 
edustaja 2, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa koulutusalat ovat määritelleet erityiset koulu-
tusalakohtaiset tehtävät, jotka kaikki koulutusalaan tutustuvat asiakkaat tekevät kokeilujakson 
aikana. Asiakkaan soveltuvuutta koulutusalalle voidaan arvioida sen perusteella, miten hän 
suoriutuu tehtävien tekemisestä (myös luku 6.3.1). 
 

”Meillä on jokaisella koulutusalalla omat tällaiset koulutuskokeilijoita varten tehdyt 
tehtäväpaketit ja ne ovat tietysti alakohtaisia. ‒ ‒ siellä [yhdellä esimerkkikoulutus-
alalla] on tosiaan kolme tällaista tehtävää, jotka tämä kokeilija sen koulutuskokeilun 
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aikana tekee. Ja tämä opettaja totesikin, että nopeimmat ja taitavimmat kerkeävät 
tehdä ne kaikki kolme ja sitten sellaiset, joilla ehkä niitä taitoja ei vielä ole tai sitten 
muuten eivät niin nopeassa tempossa, niin he tekevät yleensä kaksi ja ne ovat sitten 
aika paljon tuettuja opettajien puolesta.” (Oppilaitosten edustaja 3, ammatillinen eri-
tyisoppilaitos, haastattelu) 

 
Yhden asiakkaan koulutuskokeilu oli toteutunut toisella paikkakunnalla kuin missä asiakas lo-
pulta tulisi suorittamaan opintonsa. Asiakkaan koulutuskokeiluun oli sisältynyt pääasiassa eri-
laisten opiskeluvalmiuksia kartoittavien testien tekemistä varsinaisiin opintoihin tutustumisen 
sijaan. 
 

6.2.5 Asiakkaiden yksilöllinen lähtötilanne ja osallistuminen 
koulutuskokeilujen toteutumiseen 
Oppilaitosten edustajat arvioivat kyselyssä koulutuskokeilujen toteutumista myös asiakkaiden 
näkökulmasta (kuvio 6). Lähes kaikki vastaajat (kahdeksan vastaajaa) arvioivat, että koulutus-
kokeilu soveltuu hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Enemmistö vastaajista (kuusi vastaajaa) myös 
arvioi, että koulutuskokeilujen aikana on mahdollista huomioida asiakkaiden yksilöllinen ko-
konaistilanne ja tarpeet. Kyselyvastausten perusteella asiakkaat eivät usein ole osallistuneet 
koulutuskokeilujakson keston tai sisältöjen suunnitteluun. Myöskään asiakkaiden odotukset 
koulutuskokeilulle eivät aina ole olleet realistisia. Kolme vastaajaa arvioi, etteivät asiakkaat ole 
osallistuneet koulutuskokeilun keston suunnitteluun ja kaksi arvioi, etteivät asiakkaat ole osal-
listuneet koulutuskokeilun sisältöjen suunnitteluun. Kaksi vastaajista myös arvioi, etteivät  
asiakkaiden odotukset koulutuskokeilulle ole aina olleet realistisia. 
 
Kuvio 6. Oppilaitosten edustajien arvio koulutuskokeilujen toteutumisesta asiakkaiden näkökulmasta (n = 9). 
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Haastatteluissa oppilaitosten edustajilta ei kysytty suoraan sitä, miten asiakkaiden yksilöllinen 
lähtötilanne ja tavoitteet otetaan koulutuskokeilujaksojen suunnittelussa huomioon. Osa oppi-
laitosten edustajista kuitenkin kuvasi haastatteluissa kokeilujaksojen suunnittelua myös tästä 
näkökulmasta. Lähtökohtaisesti koulutuskokeilu on aina toteutettu asiakkaan toivomalla kou-
lutusalalla. Asiakas on voinut tutustua kokeilujaksolla ennalta suunnitellun alan lisäksi myös 
johonkin toiseen alaa, jos esimerkiksi kokeilunjakson alussa huomataan, ettei ennalta suunni-
teltu ala sovellu asiakkaalle. Koulutuskokeilun sisältöjä on myös räätälöity asiakkaan tuen tar-
peiden, tavoitteiden tai toiveiden mukaan. Kokeilujakson aluksi on osassa oppilaitoksista esi-
merkiksi haastateltu asiakasta. Myös esimerkiksi kokeilujakson ajankohta on voitu suunnitella 
niin, että koulutusalalla käynnissä olevaan opetukseen osallistuminen on asiakkaalle hyödyl-
listä. 
 
Yhtä ammatillista erityisoppilaitosta edustanut haastateltu kuvasi, että kokeilujakson sisältö-
jen suunnittelussa otetaan tarvittaessa huomioon asiakkaan voimavarat ja tuen tarpeet (myös 
luku 6.2.3). Oppilaitoksessa asiakkaalle toteutetaan myös tutustumishaastattelu kokeilujakson 
aluksi. Yhdessä ammattioppilaitoksessa koulutuskokeilun sisältöjä suunniteltaessa on ensin 
keskusteltu asiakkaan kanssa hänen tavoitteistaan kokeilujaksolle tai valmiuksistaan osallistua 
oppilaitoksen järjestämään opetukseen. Tämän perusteella on suunniteltu, miten ja milloin 
koulutuskokeilu toteutetaan. Esimerkiksi kokeilujakson ajankohta pyritään järjestämään sel-
laiseksi, että oppilaitoksessa käynnissä olevaan opetukseen osallistuminen on asiakkaalle hyö-
dyllistä. 
 

”‒ ‒ sitten sovitaan sen ammatillisen opettajan kanssa, kun olen keskustellut sen ko-
keilijan kanssa, että mitkä hänen taustansa on ja valmiudet ottaa vastaan sitä [ope-
tusta], niin sitten miten se [koulutuskokeilu] käytännössä [toteutetaan] ja milloin se 
olisi järkevää toteuttaa. Eli yrittää löytää sellainen ajankohta, että kun kokeilija kui-
tenkin menee pääsääntöisesti niihin lähiopintoihin niin siellä olisi joku sellainen 
teema, mikä olisi sille muullekin porukalle antamassa, ettei tulisi sellaista, että menee 
ihan kesken kaiken sellaiseen teemaan, mitä on jo käsitelty pitkään tai jossa opiskeli-
jat jo ovat syvällä. Että siihen pystyy tarttua, sellainen. ‒ ‒” (Oppilaitosten edustaja 1, 
ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
Yhdessä ammattioppilaitoksessa koulutuskokeilujen toteutumisesta vastaava henkilö keskus-
telee ennen kokeilujaksoa oppilaitoksen ammatillisten opettajien ja ohjaajan kanssa siitä, mil-
laisia tavoitteita asiakkaalla on koulutuskokeilulle ja sopii heidän kanssaan kokeilujakson sisäl-
löistä. Koulutuskokeilun aikana on asiakasta haastattelemalla myös kartoitettu hänen ennak-
kokäsityksiään koulutusalasta. 
 

”Joo eli usein se tulee niin että heillä on yksi tai kaksi tämmöistä alaa, johon he halua-
vat tutustua ja sitten minä olen suunnitellut sitten sen viikon ohjelman. ‒ ‒ Ja sitten 
ihan sopinut niiden alojen opettajien kanssa tai yhden opettajan kanssa siellä alalla ja 
ehkä siinä on ollut- saattanut joskus olla ohjaaja mukana, että nyt on tulossa tällainen 
[asiakas], että mitä pitää selvittää ja mitkä ovat ne tavoitteet ja mitä toivotaan, että 
hän tekisi siellä.” (Oppilaitosten edustaja 5, ammattioppilaitos, haastattelu) 
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Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa asiakkaalle voidaan tehdä kokeilujakson aluksi 
alkuhaastattelu. Oppilaitoksessa asiakas on voinut ennalta suunnitellun koulutusalan lisäksi tu-
tustua myös johonkin toiseen koulutusalaan, jos jo esimerkiksi kokeilujakson aluksi huoma-
taan, ettei ennalta suunniteltu koulutusala sovellu asiakkaalle. Koulutuskokeilu on voitu myös 
keskeyttää ja sen toteuttamista jatkaa myöhemmin, jos asiakas on esimerkiksi alkanut kärsiä 
koti-ikävästä. Oppilaitoksessa asiakkaat yöpyvät oppilaitoksen asuntolassa koulutuskokeilun 
ajan. 
 

”Koulutuskokeilu sovitaan kuitenkin aina johonkin tiettyyn koulutukseen, mutta toki 
siinä sitten ollaan valmiita myöskin joustamaan ja mahdollistamaan sen koulutusko-
keilun sisälle tutustumista toiseen koulutukseen ja näin, että jos nähdään heti alkuun 
sitten siinä alussa, että tämä ei ole välttämättä se oikea reitti, niin sitten pyritään heti 
myöskin ohjaamaan siinä, että tulisi onnistumisen kokemuksia ja mahdollisimman 
hyvät tulokset sille kokeilulle.” (Oppilaitosten edustaja 2, ammatillinen erityisoppilai-
tos, haastattelu) 

 

6.3 Koulutusalan soveltuvuuden arviointi 
Kelan määrittelemien suuntaviivojen mukaan koulutuskokeilujakson päätyttyä oppilaitoksen 
tulee lähettää Kelaan kirjallinen lausunto palvelun toteutumisesta. Suuntaviivoissa ei määri-
tellä sitä, miten koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle tulisi arvioida. (Kela 2020a.) 
 
Tässä luvussa kuvataan ensin sitä, millaisista näkökulmista koulutusalan soveltuvuutta asiak-
kaalle on arvioitu oppilaitoksissa ja sitten lausuntoasiakirjan laatimista oppilaitoksissa. Lo-
puksi kuvataan oppilaitosten edustajien arvioita siitä, tulisiko koulutuskokeilujen toteuttami-
seen tulevaisuudessa sisältyä jokin menetelmä koulutusalan soveltuvuuden arviointiin asiak-
kaalle. 
 

6.3.1 Arviointikohteet ja arvioinnin toteuttaminen 
Oppilaitosten edustajille suunnatussa kyselyssä ja haastatteluissa sekä asiakkaiden haastatte-
luissa tiedontuottajia pyydettiin kuvaamaan, miten koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle on 
arvioitu koulutuskokeilun aikana. Soveltuvuuden arviointia kuvattiin myös lausuntoasiakirja-
aineistossa. Useimmin mainittuja koulutusalan soveltuvuuden arviointiperusteita olivat 
 

• asiakkaan kiinnostus koulutusalaa kohtaan 
• asiakkaan motivaatio koulutusalan opintojen suorittamiseen ja alalle hakeutumiseen 
• koulutusalan ja siihen liittyvien työtehtävien sopivuus asiakkaalle 
• asiakkaan opiskeluvalmiudet 
• asiakkaan toimintakyvyn rajoitteiden vaikutukset opintojen suorittamiseen ja alan työ-

tehtävistä suoriutumiseen. 
 
Lisäksi soveltuvuuden arvioinnissa on otettu huomioon asiakkaan valmiudet suoriutua tutkin-
totavoitteisesta koulutuksesta ammattioppilaitoksessa sekä koulutukseen hakeutumisen oi-
kea-aikaisuus asiakkaalle. 
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Asiakkaiden opiskeluvalmiuksista koulutuskokeilujen aikana on arvioitu akateemisia taitoja, 
kuten luku- ja kirjoitustaitoa; hahmottamista ja motorisia taitoja; ryhmässä toimimista ja  
sosiaalisia taitoja; ohjauksen tarvetta ja sitä, miten asiakas ottaa ohjausta vastaan; opintojen 
aikaisia tuen tarpeita, kuten tarvetta apuvälineisiin; aktiivisuutta; suhtautumista opiskeluun; 
itsenäistä selviytymistä sekä valmiuksia oppilaitoksen asuntolassa asumiseen ja vapaa-ajan-
viettoa. Itsenäisen selviytymisen osalta on arvioitu esimerkiksi asiakkaan hygieniaosaamista ja 
syömiseen liittyviä tuen tarpeita. 
 
Haastatellut ammattioppilaitosten edustajat toivat esiin, että koulutusalan soveltuvuuden  
arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös asiakkaan potentiaali ja mahdollisuudet ammatilliseen 
kasvuun. Haastateltujen mukaan soveltuvuuden arvioinnissa tulee siis ottaa huomioon asiak-
kaan kehittymismahdollisuudet eikä ainoastaan jo hänen olemassa olevat taidot ja valmiudet. 
 

”‒ ‒ sitä potentiaalia [sen koulutuskokeilun aikana arvioidaan], nyt kun nämä ihmi-
sethän on vasta hakeutumassa koulutukseen, ettei tietenkään- nehän kehittyy myös 
nämä ominaisuudet, mutta sitä potentiaalia. Että kyllähän he [opettajat] niitä kasvu-
tarinoitakin on nähnyt tosi paljon.” (Oppilaitosten edustaja 1, ammattioppilaitos, 
haastattelu) 

 
”Tässä on tietysti tämä ammatillinen kasvukysymys aina siinä sellainen, että eihän 
kukaan nyt heti osaa mitään [laitteita] käyttää ja jos ei ole koskaan aikaisemmin teh-
nyt. ‒ ‒” (Oppilaitosten edustaja 5, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
Oppilaitoksissa oli kehitetty erilaisia käytäntöjä koulutusalan soveltuvuuden arviointiin asiak-
kaalle. Koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle oli useimmiten arvioitu havainnoimalla asia-
kasta. Useimmiten asiakasta on havainnoitu koulutusalaan liittyviä opinto- tai työtehtäviä teh-
dessä. Asiakkaan työskentelyä on havainnoitu itsenäisiä tehtäviä tehdessä ja ryhmätilanteissa. 
Näin on voitu saada käsitys esimerkiksi asiakkaan kiinnostuksesta koulutusalan opintoihin ja 
suhtautumisesta opiskeluun. Lisäksi voidaan arvioida asiakkaan ohjauksen tarvetta, hänen val-
miuksiaan noudattaa ennalta sovittuja aikatauluja ja vuorovaikutustaitoja. Myös esimerkiksi 
koulutusalalla tarvittavia motorisia taitoja voidaan arvioida havainnoimalla asiakasta. Lisäksi 
on havainnoitu asiakkaan selviytymistä oppilaitoksen asuntolassa majoittumisesta ja asiak-
kaan osallistumista vapaa-ajan toimintaan oppilaitoksessa. 
 
Asiakasta ovat useimmiten havainnoineet ja koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle arvioineet 
koulutusalan opettajat ja erityisopettaja. Myös esimerkiksi ammatilliset ohjaajat ja muu oppi-
laitoksen henkilökunta, jotka ovat esimerkiksi ohjanneet asiakasta koulutuskokeilun aikana 
ovat osallistuneet havainnointiin ja arvioinnin tekemiseen. Yhden ammattioppilaitosta edusta-
neen haastatellun mukaan juuri koulutusalan opettajilla on paras asiantuntemus koulutusalan 
soveltuvuuden arviointiin, sillä opettajalla on tietoa koulutusalaan liittyvistä työtehtävistä ja 
niissä tarvittavista valmiuksista (myös luku 6.2.3). Yhden kyselyyn vastanneen oppilaitoksen 
edustajan mukaan koulutuskokeilun asiakkailla on usein jokin erityisen tuen tarve tai jokin toi-
mintakyvyn rajoite, joten soveltuvuuden arviointiin osallistuu aina myös erityisopettaja. 
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”Ja siinä [soveltuvuuden arvioinnissa] on ammattiopettaja ihan minun mielestä ehdo-
ton, että se pitää olla yhteistyössä ‒ ‒ heillähän on se vuosien kokemus, kun he käyvät 
katsomassa opiskelijoita siellä työpaikalla oppimisissa ja ottaa niitä näyttöjä vastaan 
ja tekee yhteistyötä. Ja he ovat nähneet, mihin minkäkin laisia opiskelijoita valmistut-
tuaan sijoittuu töihin. Niin heillähän on se paras sellainen osaaminen arvioida sitä so-
veltuvuutta.” (Oppilaitosten edustaja 1, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
”Usein kokeiluissa on kyse erityisen tuen tarpeesta tai jostain rajoitteesta. Siksi meillä 
on mukana aina erityisopettaja.” (Oppilaitosten edustaja, ammattioppilaitos, kyselyn 
avovastaus) 

 
Asiakkaita on myös haastateltu koulutuskokeilun aikana ja heidän kanssaan on keskusteltu 
kokeilujaksosta. Haastattelu on voinut olla esimerkiksi alkuhaastattelu, jolla kartoitetaan  
asiakkaan ennakkokäsityksiä koulutusalasta (myös luku 6.2.5). Osassa oppilaitoksista myös 
erityisopettaja on haastatellut asiakasta. Asiakkaan kanssa on keskusteltu esimerkiksi hänen 
motivaatiostaan koulutusalalle hakeutumiseen ja siitä, miten hänen innokkuutensa koulutus-
alalle hakeutumiseen on mahdollisesti muuttunut kokeilujakson aikana. Yhden ammattioppi-
laitosta edustaneen haastatellun mukaan asiakkaan kanssa keskusteltaessa saadaan usein sel-
laista arvokasta tietoa koulutusalan soveltuvuudesta asiakkaalle, jota muilla arviointimenetel-
millä ei olisi mahdollista saada. 
 
Myös asiakas itse on osallistunut koulutusalan soveltuvuuden arviointiin. Asiakas voi itse esi-
merkiksi havaita, ettei hänellä ole koulutusalalla tarvittavia ominaisuuksia tai ettei hän selviydy 
koulutusalaan liittyvistä työtehtävistä toimintakyvyn rajoitteidensa vuoksi. Tällainen tilanne 
on esimerkiksi ollut, kun asiakas on havainnut alan työtehtävät liian nopeatempoisiksi itselleen 
tai kun asiakas on havainnut, ettei alalla työskentely ole hänelle turvallista raajapuutoksen 
vuoksi. Asiakkaat ovat myös arvioineet tuen ja ohjauksen tarvettaan tai he ovat kirjoittaneet 
koulutuskokeilujaksosta. Tuen ja ohjauksen tarvetta asiakkaat ovat arvioineet esimerkiksi 
Ruori-itsearviointilomakkeen avulla (Ammattiopisto Luovi 2021b; lisää myöhemmin). 
 
Soveltuvuuden arvioinnin tukena on joissakin oppilaitoksissa käytetty asiakkaan lähtötilan-
netta kuvaavia taustatietoasiakirjoja, kuten henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunni-
telmaa (HOKS) tai psykologin tai lääkärin tekemää lausuntoa. Ammatillisessa koulutuksessa 
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan esimerkiksi opiskelijan opin-
noissaan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet (Opetushallitus 2021a). Esimerkiksi yhdessä amma-
tillisessa erityisoppilaitoksessa näihin taustatietoihin tutustutaan ennen asiakkaan havainnoin 
aloittamista. Taustatietoasiakirjoja voivat olla ne samat asiakirjat, jotka on toimitettu Kelaan 
kuntoutushakemuksen liitteenä. 
 
Koulutusalan soveltuvuuden arviointikäytänteissä oli myös eroavaisuuksia oppilaitosten vä-
lillä. Yhdessä ammattioppilaitoksessa koulutusalan soveltuvuuden arviointiin ei ole kuulunut 
erillistä koulutusalakohtaista osaamiskartoitusta, vaan arviointi on perustunut asiakkaan ha-
vainnointiin ja haastatteluihin. Oppilaitoksessa oli kuitenkin parhaillaan kehitteillä lomake-
pohja arvioinnin tekemiseen. Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa koulutusalat ovat 
laatineet koulutusalakohtaiset tehtäväpaketit koulutusalan soveltuvuuden arviointiin (myös 
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luku 6.2.4). Kaikki koulutusalaan tutustuvat asiakkaat tekevät kokeilujakson aikana nämä sa-
mat tehtävät ja niistä suoriutumisen perusteella voidaan arvioida asiakkaan soveltuvuutta kou-
lutusalalle. Kahdessa oppilaitoksessa yhteenveto koulutuskokeilujen toteutumisesta laaditaan 
yhteenvetolomakkeelle Wilma-järjestelmässä (myös luku 6.3.2). 
 
Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa asiakkaalle tehdään koulutuskokeilun aikana 
pedagoginen arvio. Koulutusalan soveltuvuuden arvioinnista vastaa erityisopettaja, mutta 
myös muu oppilaitoksen henkilökunta, joka tapaa asiakasta, tekee asiakkaasta havaintoja. Työ-
ryhmään kuuluu erityisopettajan lisäksi esimerkiksi opintoavustajia tai asumisen ohjaajia. Pe-
rusopetuksessa pedagogisen arvion perusteella tehdään päätös tehostetun tuen järjestämi-
sestä oppilaalle (Opetushallitus 2014). 
 

”Eli me puhutaan pedagogisesta arviosta. Heille kirjoitetaan tällainen palaute, mikä 
on pedagoginen arvio ja erityisopettaja on se, joka siitä vastaa. Toki siellä on arvioi-
massa avustajia- tai ohjaajia tai asumisen ohjaajia. Siellä on se työryhmä, jotka tätä 
koulutuskokeilijaa tapaa. He voivat kaikki antaa siinä palautetta, mutta erityisopettaja 
on se, joka vastaa siitä.” (Oppilaitosten edustaja 2, ammatillinen erityisoppilaitos, 
haastattelu) 

 
Asiakkaan opiskeluvalmiuksia on arvioitu erilaisilla testeillä tai muilla arviointimenetel-
millä. Esimerkiksi yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa koulutuskokeiluun voidaan 
sisällyttää lukitesti erillistä maksua vastaan, mikäli esimerkiksi ohjaavan tahon arvion mukaan 
testin tekemiselle olisi tarve. Lukitestin on teettänyt oppilaitoksen erityisopettaja ja sen kus-
tannukset ovat olleet 70 euroa. Asiakkaat ovat voineet tällöin olla esimerkiksi maahanmuutta-
jataustaisia opiskelijoita. Testit voivat olla myös erityyppisiä lähtötasotestejä tai sellaisia tes-
tejä, joita myös opiskelijavalintatilanteissa opiskelijalle teetetään. Esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veysalalla toteutetussa koulutuskokeilussa teetettävät testit voivat olla vastaavia kuin opiske-
lijavalintatilanteessa. 
 
Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa asiakkaan toimintakykyä ja tuen tarpeita on ar-
vioitu Ruori-arviointimenetelmän avulla. Ruori-arviointimenetelmä on suunniteltu opiskelijan 
erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarpeen arviointiin ammatillisessa koulutuksessa 
(Ammattiopisto Luovi 2021b). Menetelmään sisältyy muun muassa itsearviointiin ja ammatti-
laisten toteuttamaan arviointiin perustuva osuus. Menetelmä perustuu ICF-luokitukseen ja sillä 
arvioidaan opiskelijan oppimis- ja työskentelyvalmiuksia, voimavaroja, arjen- ja asumisen tai-
toja sekä yhteistyötaitoja. (Ammattiopisto Luovi 2021b.) 
 
Asiakkaille on teetetty myös erilaisia matemaattisia taitoja arvioivia testejä. Käytettyjä testejä 
ovat olleet Niilo Mäki Instituutin RMAT-testi ja KTLT-testi. RMAT-testi on laskutaidon testi  
9‒12-vuotiaille (Räsänen 2004). Testillä arvioidaan henkilön peruslaskutaitoja ja sitä voidaan 
käyttää esimerkiksi yhtenä välineenä laskemiskyvyn häiriön määrittelyssä (Räsänen 2004). 
KTLT-testi on laskutaidon testi peruskoulun 7.‒9. luokkaisille (Räsänen ja Leino 2005). Sillä 
arvioidaan henkilön peruslaskutaitoja ja niiden soveltamistaitoja. Testi soveltuu esimerkiksi 
nuorten aikuisten peruskoulun jälkeiseen laskutaidon arviointiin. (Räsänen ja Leino 2005.) 
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6.3.2 Lausuntoasiakirja ja sen laatiminen 
Tutkimuksessa analysoitujen lausuntoasiakirjojen perusteella koulutuskokeilujen aikana on 
arvioitu sitä, miten asiakas suoriutuu koulutusalaan liittyvien työtehtävien tekemisestä koulu-
tuskokeilun aikana, millaiset ovat asiakkaan työskentelytavat ja millaiset valmiudet asiakkaalla 
on koulutusalan opinnoista suoriutumiseen. Oppilaitoksen ammattilaiset olivat arvioineet esi-
merkiksi sitä, millaisen osuuden annetuista tehtävistä asiakas oli pystynyt tekemään itsenäi-
sesti koulutuskokeilun aikana ja missä määrin asiakas oli tarvinnut tukea ja ohjausta tehtävien 
tekemiseen. Asiakas oli arvioinut myös itse tuen ja ohjauksen tarvettaan. Oppilaitoksen ammat-
tilaiset olivat arvioineet myös sitä, miten asiakas ottaa ohjausta vastaan ja millaista vuorovai-
kutus asiakkaan kanssa on. Lisäksi oli arvioitu asiakkaan tarvetta apuvälineisiin opintojen ai-
kana. Koulutusalan opettaja oli arvioinut myös sitä, missä määrin asiakkaan oma arvio tuen ja 
ohjauksen tarpeistaan vastaa opettajan tekemiä havaintoja. 
 
Asiakkaan työskentelytavoista oli arvioitu asiakkaan aktiivisuutta, hänen osoittamaa kiinnos-
tusta koulutusalaa kohtaan, keskittymiskykyä, ajan käyttöä ja sovittujen aikataulujen noudat-
tamista. Asiakkaan valmiuksia koulutusalan opinnoista suoriutumiseen oli arvioitu esimerkiksi 
arvioimalla asiakkaan matemaattisia ja motorisia taitoja. Asiakkaan matemaattisia taitoja oli 
arvioitu erilaisien testien avulla (RMAT ja KTLT-testit; luku 6.3.1) ja motorisia taitoja havain-
noimalla asiakasta. Lausuntojen loppuun oli laadittu yhteenveto koulutuskokeilun aikana teh-
dyistä havainnoista ja suositukset asiakkaan koulutukselle. Yhteenvetoon ja suosituksiin oli kir-
jattu oppilaitosten ammattilaisten tekemä arvio siitä, ovatko asiakkaan valmiudet koulutus-
alalle hakeutumiseen riittävät vai tulisiko asiakkaan ensin hakeutua valmentavaa koulutuk-
seen. 
 
Oppilaitosten edustajat kuvasivat lausuntoasiakirjan laatimisprosessia myös haastatteluissa. 
Haastattelujen perusteella useimmiten lausuntoasiakirja laaditaan oppilaitosten ammattilais-
ten tekemien havaintojen ja asiakkaalle teetettyjen testien perusteella. Tehdyistä havainnoista 
voidaan keskustella myös asiakkaan kanssa ennen niiden kirjaamista. Kahdessa ammatillisessa 
erityisoppilaitoksessa lausunto laaditaan valmiin palautekaavakkeen avulla. Palautekaavake 
täytetään oppilaitoksen Wilma-järjestelmässä (myös luku 6.3.1). Useimmiten lausunnon lop-
puun kirjataan oppilaitoksen ammattilaisten suositukset asiakkaan koulutukselle. Lausuntoon 
voidaan esimerkiksi kirjata, suositellaanko asiakkaalle tutkintotavoitteista koulutusta vai val-
mentavaa koulutusta. Suosituksena voi olla myös hakeutuminen koulutuskokeilun toteuttanee-
seen oppilaitokseen tai vaihtoehtoisesti johonkin muuhun, asiakkaalle soveltuvampaa oppilai-
tokseen. Kokeilujakson jälkeen lausuntoasiakirja on lähetetty asiakkaalle tai asiakkaan huolta-
jalle, Kelaan ja joissakin tapauksissa myös asiakkaan koulutuskokeiluun ohjanneelle taholle. 
 
Oppilaitosten edustajat kuvasivat haastatteluissa myös sitä, millaisissa työtehtävissä toimivat 
ammattilaiset vastaavat lausuntoasiakirjan laatimisesta oppilaitoksessa. Yhdessä ammatilli-
sessa erityisoppilaitoksessa lausunnon laatimisesta vastaa erityisopettaja. Koulutussuositus-
ten laatimisessa voi olla mukana myös esimerkiksi oppilaitoksen uraohjaaja. Yhdessä ammat-
tioppilaitoksessa arvioinnin ovat tehneet yhteistyössä koulutusalan opettajat ja erityisopettaja. 
Toisessa ammattioppilaitoksessa lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet ammatilliset opet-
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tajat, koulutuskokeilujen koordinoinnista vastaava henkilö oppilaitoksessa ja asiakas itse. Kah-
dessa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa koulutusalan opettaja vastaa lausunnon laatimi-
sesta. 
 
Kyselyssä oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan, onko lausunto ollut toimiva tapa antaa 
tietoa koulutuskokeilun toteutumisesta. Yli puolet vastaajista (kuusi vastaajaa) arvioi, että lau-
sunnon laatiminen on ollut toimiva tapa antaa tietoa koulutuskokeilun toteutumisesta. Yksi 
vastaaja ei osannut arvioida lausunnon toimivuutta (vastasi: ei samaa eikä eri mieltä). Kaksi 
vastaajaa arvioi, ettei lausunto ole tähän mennessä ollut toimiva tapa koulutuskokeilujen to-
teutumisesta raportoimiseen. 
 
Kelan määrittelemissä suuntaviivoissa koulutuskokeilujen toteuttamiselle ei määritellä sitä, 
miten koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle tulisi arvioida (Kela 2020a). Kyselyssä oppilai-
tosten edustajia pyydettiin arvioimaan, tulisiko koulutuskokeilujen tulevaisuudessa sisältää 
sellaisia toiminnallisia harjoitteita tai osuuksia, joilla voitaisiin arvioida asiakkaiden toimin-
takykyä ja siten heidän soveltuvuuttaan koulutusalalle. Kyselyvastausten perusteella oppilai-
tosten edustajat ymmärsivät toiminnallisilla harjoitteilla tarkoitettavan eri asioita. Osa vastaa-
jista arvioi koulutusalaan liittyvien opetus- tai työtehtävien tekemisen tarvetta koulutuskokei-
lun aikana ja osa sitä, tulisiko koulutuskokeilujen aikana käyttää vielä lisäksi jotakin erillistä 
menetelmää tai työkalua asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin. Myös osassa oppilaitosten 
edustajien haastatteluista sivuttiin sitä, tulisiko Kelan tarjota jatkossa jokin menetelmä koulu-
tusalan soveltuvuuden arviointiin. 
 
Suurin osa kyselyyn vastanneista oppilaitosten edustajista arvioi, että koulutuskokeiluihin on 
jo nyt sisältynyt koulutusalaan liittyvien käytännön työtehtävien tekemistä tai että koulutus-
alan soveltuvuutta on jo nyt arvioitu asiakkaan toimintakyvyn näkökulmasta. Kyselyvastausten 
perusteella oppilaitosten edustajat pitivät tarkoituksenmukaisina koulutusalan soveltuvuuden 
arvioinnissa käytettävinä toiminnallisina harjoitteina koulutusalaan liittyviä käytännön työteh-
täviä ja harjoitteita. Yhtenä toimivana vaihtoehtona pidettiin sitä, että Kela tarjoaisi arvioinnille 
rungon, mutta arviointiin olisi mahdollista kirjata myös oppilaitoksessa tehtyjä tärkeäksi koet-
tuja havaintoja asiakkaan soveltuvuudesta. Haastatteluissa nostettiin myös esiin, että työkalun 
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon oppilaitosten erilaisuus. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että 
asiakkaan kuntoutuspäätöksen mukana oppilaitokseen välittyisi riittävästi tietoa siitä, millaisia 
asiakkaan toimintakyvyn osa-alueita kokeilujaksolla tulisi arvioida (myös luku 6.7.3). 
 
Yhdessä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa on käy-
tetty Ruori-arviointimenetelmää (esim. Ammattiopisto Luovi 2021b) ja koulutuskokeilujen to-
teuttamiselle on laadittu yhteinen palvelukuvaus alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (myöhemmin ELY-keskus) kanssa. Oppilaitoksessa toivottiin, että Kelalla ja ELY-kes-
kuksilla ja mahdollisesti myös vakuutuslaitoksilla olisi yhtenevä näkemys koulutuskokeilujak-
sojen sisällöistä ja kustannuksista. 
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6.4 Koulutuskokeilun koetut hyödyt ja oppilaitokseen hakeutuminen 
Tässä luvussa kuvataan, millaisia hyötyjä koulutuskokeiluilla on ollut asiakkaille oppilaitosten 
edustajien ja asiakkaiden arvion mukaan. Oppilaitosten edustajat kuvasivat kyselyssä ja haas-
tatteluissa koulutuskokeilujen hyötyjä myös oppilaitoksille. Lisäksi luvussa kuvataan sitä, onko 
koulutuskokeilu tavallisesti johtanut asiakkaiden opiskeluun oppilaitoksessa. 
 

6.4.1 Koetut hyödyt 
Oppilaitosten edustajat arvioivat koulutuskokeilun hyötyjä asiakkaille kyselyssä ja haastatte-
luissa. Myös asiakkaat kuvasivat koulutuskokeilun hyötyjä haastatteluissa. Kuvatut hyödyt oli-
vat abstraktiotasoltaan erityyppisiä. Yhtäältä arvioitiin, että asiakkaat saavat tietoa heitä kiin-
nostavasta koulutusalasta ja mahdollisuuden tutustua käytännössä siihen, millaisia koulutus-
alaan liittyvät opinnot ja työtehtävät ovat. Toisaalta kuvattiin, että koulutuskokeiluilla voidaan 
tukea asiakkaita heidän koulutustaan ja tulevaisuuttaan koskevien päätösten tekemisessä ja 
siirtymässä toisen asteen opintoihin. 
 
Kyselyssä suurin osa oppilaitosten edustajista (kahdeksan vastaajaa) arvioi, että koulutusko-
keilusta on asiakkaille hyötyä (kuvio 7). Suurin osa (7‒8 vastaajaa) myös arvioi, että koulutus-
kokeilu on tärkeä osa asiakkaiden kuntoutumista; se auttaa asiakkaita selkiyttämään opiskelu-
suunnitelmiaan ja edistää asiakkaiden kouluttautumista. Yli puolet vastaajista (viisi vastaajaa) 
ei osannut antaa arviotaan siitä, voidaanko koulutuskokeilulla kuitenkaan vahvistaa asiakkai-
den opiskeluvalmiuksia (vastasi: ei samaa eikä eri mieltä). 
 
Kuvio 7. Oppilaitosten edustajien arvio koulutuskokeilun hyödyistä asiakkaille (n = 9). 
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Oppilaitosten edustajien arvion mukaan koulutuskokeilujen merkittävin hyöty asiakkaille on 
se, että erityisesti nuoret onnistuvat peruskoulun jälkeisessä koulutusalavalinnassa. 
 

”No ehkä tärkein hyöty on se onnistuminen siinä haussa, eli kun on nuorista kyse ja 
siinä pitää tehdä tietysti isoja päätöksiä mahdollisesti vielä vuosiksi eteenpäin, kun 
hakeudutaan koulutukseen, niin sillä pystytään varmistamaan sitä, että hakeutuu 
mahdollisimman oikeaan koulutukseen ja onnistuu siinä.” (Oppilaitosten edustaja 2, 
ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”[koulutuskokeilu] vahvistaa sitä asiakkaan tietoa sitten, että onko tämä nyt oikea va-
linta ‒ ‒ Sitä oman valinnan tekemistä vahvistaa, oman suunnan löytämistä. Että siinä 
se on hyvä.” (Oppilaitosten edustaja 4, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
Koulutuskokeilussa asiakas saa käytännön kokemuksen kautta käsityksen siitä, millaiset häntä 
kiinnostavan koulutusalan opinnot ovat ja millaisia työtehtäviä koulutusalaan liittyy. Asiak-
kaalla on saattanut olla esimerkiksi myönteisiä tai kielteisiä ennakkokäsityksiä koulutusalasta. 
Koulutuskokeilun aikana asiakas voi saada tiedon esimerkiksi siitä, että alaan liittyy sellaisia 
työtehtäviä, jotka eivät ole hänelle mieleen tai että alalla pärjäämisen vaatimukset eivät olekaan 
niin kovat kuin mitä hän etukäteen oli ajatellut. Alalla pärjääminen saattaa myös vaatia työnte-
kijältä sellaisia ominaisuuksia, kuten nopeatempoisuutta, joita asiakas ei koe itsellään olevan. 
Yksi oppilaitosten edustaja kuvasi haastattelussa, että koulutusalasta saa usein paremman kä-
sityksen tutustumalla siihen oppilaitoksessa kuin esimerkiksi lukemalla kuvauksia alasta.  
Asiakkaalla on saattanut olla mielessä myös kaksi häntä kiinnostavaa koulutusalaa, joiden vä-
liltä valitseminen usein helpottuu, kun alaan on päässyt tutustumaan oppilaitoksessa. 
 

”Ja sitten tietenkin ennen kaikkea se tutustuminen, että onko nämä nyt realistisia 
nämä minun ajatukset tästä ammattialasta. No joskus voi olla esimerkiksi- jos ajatel-
laan lähihoitajan koulutusta, että tavallaan ne ajatukset ovat hyvin tällaisia sinne hoi-
toon liittyviä, että siihen sitten sisältyykin tällaista aika paljon sitä fyysistä nostelua ja 
auttamista, esimerkiksi pesuissa, wc:ssä käynnissä, tämän tyyppisiä asioita, että mitä 
kaikkea se ala pitää oikeasti sisällään. On eri asia, että lukee tietysti niitä jotakin am-
mattitaitokuvauksia ja muita kuin sitten tulee käytännössä katsomaan ja kokeilemaan 
tekemään niitä asioita.” (Oppilaitosten edustaja 3, ammatillinen erityisoppilaitos, 
haastattelu) 

 
”‒ ‒ toinen on tietysti juuri tämä pulmatilanne jolloin he miettivät vahvasti ehkä kah-
den alan välillä. ‒ ‒ Että kyllä minun mielestä se varmasti sille koulutuskokeilijalle 
antaa tällaisia asioita, että sitten jos on miettinyt, että onko se rakennus- vai autoala 
niin sitten kun pääsee sinne, niin näkee vähän mitä se sitten- mitä ne tekevät siellä 
oikeasti, niin kyllähän se varmasti auttaa siihen valinnan tekemiseen, jos pääsee vie-
railemaan molemmilla aloillakin.” (Oppilaitosten edustaja 5, ammattioppilaitos, haas-
tattelu) 

 
Koulutuskokeilun avulla voidaan varmistua myös siitä, että asiakkaalla on valmiuksia opiskella 
koulutusalalla ja että oppilaitosvalinta on asiakkaalle oikea. Jos opiskelija tarvitsee opinnoista 
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suoriutumisen tueksi esimerkiksi vaativaa erityistä tukea, koulutuskokeilulla voidaan varmis-
taa, että asiakas hyötyy suunnitellusta koulutuksesta. Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa to-
teutetussa koulutuskokeilussa voidaan todeta, että asiakkaan valmiudet riittävät opinnoista 
suoriutumiseen ammattioppilaitoksessa. Jos asiakas on osallistunut esimerkiksi pienryhmä-
opetukseen perusopetuksessa, koulutuskokeilun avulla voidaan saada tieto siitä, selviytyisikö 
asiakas opinnoista suuressa ryhmässä ammattioppilaitoksessa vai tulisiko hänen hakeutua am-
matilliseen erityisoppilaitokseen. 
 
Koulutuskokeilun merkittävänä hyötynä asiakkaille nähtiin myös se, että asiakas saa tiedon ja 
kokemuksen käytännössä siitä, että opintojen aloittaminen on hänelle liian aikaista tai koulu-
tusalan opinnot eivät sovellu hänelle. Koulutuskokeilun aikana voidaan todeta esimerkiksi,  
etteivät asiakkaan voimavarat vielä riitä opintojen aloittamiseen. Toisaalta voidaan havaita, 
ettei koulutusala sovellu asiakkaalle esimerkiksi jonkin fyysisen toimintakyvyn rajoitteen 
vuoksi. Koulutuskokeilulla voidaan näissä tapauksissa ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia pet-
tymyksiä ja epäonnistumisen kokemuksia asiakkaalle. 
 

”Onhan sekin ihan hyvä tulos, että jos realisoituu että se on- että voimavarat eivät riitä 
vielä. ‒ ‒ koska eihän kukaan niitä epäonnistumisia haluaisi. Parempi noin, että se on 
heti lähtökohtaisesti sovittu tuollaiseksi lyhyeksi ajaksi ja sitten sen perusteella, teh-
dään ne johtopäätökset.” (Oppilaitosten edustaja 1, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
”‒ ‒ me ollaan pidetty kyllä aina sitä myöskin onnistuneena koulutuskokeiluna, jos 
asiakas päättää, että ei hae tai jotenkin että se vahvistuu se, että tämä ei ole se juttu, 
että me pidetään- että se on tietysti yhtä onnistunut, koska se on sitten tällainen pois-
sulkeva tekijä.” (Oppilaitosten edustaja 2, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
Koulutuskokeilulla voidaan tukea asiakasta myös toiseen asteen koulutukseen siirtymässä. Yh-
den oppilaitoksen edustajan mukaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevat nuoret kokevat 
usein erilaiset elämänmuutokset, kuten siirtymän toisen asteen opintoihin, vaikeina. Tarjoa-
malla asiakkaalle mahdollisuuden tutustua oppilaitokseen ja sen henkilökuntaan etukäteen, 
koulutuskokeilulla voidaan tukea asiakasta muutokseen sopeutumisessa. Myös ammatilliseen 
erityisoppilaitokseen hakeutumiselle voi erityisesti nuorilla asiakkailla olla korkea kynnys. 
 

”‒ ‒ minusta tuntuu, että näille erityisen tuen opiskelijoille, jotka miettivät tätä [kou-
lutusta], niin niillä on niin hirveän isoja nämä muutokset, että sitten kun he ovat tu-
lossa meille niin [koulutuskokeilu] antaa siihen sitten sellaista varmuutta, että vähän 
tietää, että missä paikassa se on ja minkälaiset ihmiset siellä on ja muuta.” (Oppilai-
tosten edustaja 5, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
”‒ ‒ kynnys hakea erityisoppilaitokseen on kanssa sellainen, että tällaisen koulutus-
kokeilun kautta se ehkä vähän madaltuu se, että minkälainen paikka se nyt oikeasti 
on, että vaikka siellä opiskelee hyvin erityyppisiä opiskelijoita, niin onko siinä [eroa] 
‒ ‒ Että tavallaan tulee se ympäristö siinäkin mielessä tutuksi, että miten erilaisia 
opiskelijoita meillä on. Että sekin on sellainen yksi tosi tärkeä ja iso etenkin nuorten 
kohdalla juuri.” (Oppilaitosten edustaja 3, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 
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Koulutuskokeilussa asiakas oppii tuntemaan etukäteen myös oppilaitoksen henkilökuntaa ja 
oppilaitoksen henkilökunta asiakkaan ja hänen tuen tarpeensa. Asiakas voi esimerkiksi verkos-
toitua oppilaitoksen henkilökunnan kanssa jo ennen opintojen aloittamista ja hän saa tiedon 
siitä, keihin hän voi oppilaitoksessa olla yhteydessä opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Kun 
oppilaitoksen henkilökunta tuntee asiakkaan ja hänen tuen tarpeensa jo ennen opintojen aloit-
tamista, voidaan varmistaa, että asiakkaan tuen tarpeet on huomioitu oppilaitoksessa jo heti 
opintojen alkaessa ja asiakkaan opintojen aloittaminen on mahdollisimman sujuvaa. 
 
Koulutuskokeilussa asiakkaan on ollut mahdollista tutustua ja jakaa kokemuksiaan myös mui-
den koulutusalalla opiskelevien kanssa ja saada vertaistukea ja kannustusta koulutusalan va-
lintaan. Joissakin tapauksissa koulutuskokeilulla on voitu vahvistaa myös asiakkaan kiinnos-
tusta ja motivaatiota koulutukseen hakeutumiseen ja hänen päätöstään hakeutua toisen asteen 
opintoihin. 
 
Yhtenä koulutuskokeilun hyötynä nähtiin myös kokeilujaksosta laadittava lausunto. Lausun-
toa ja koulutuskokeilun aikana tehtyjä havaintoja asiakkaan tuen tarpeista voidaan hyödyntää 
oppilaitoksessa esimerkiksi opiskelijavalintoja tehtäessä. Hakijaa ei välttämättä tarvitse enää 
haastatella hakuprosessin yhteydessä, jos hän on tuttu jo koulutuskokeilusta. Myös asiakas voi 
hyödyntää koulutuskokeilusta tehtyä lausuntoa oppilaitokseen hakiessaan tai hakiessaan kou-
lutukseen muualle. 
 
Koulutuskokeilun hyötynä alaa vaihtaville asiakkaille nostettiin esiin se, että asiakkaat saavat 
käsityksen nykyisen opiskeluelämän vaatimuksista ja siitä millaisia valmiuksia heillä mahdol-
lisesti aiemman koulutuksensa ansiosta on uudelle koulutusalalle hakeutumiseen. Alaa vaihta-
vat opiskelijat ovat saattaneet opiskella aiemmin esimerkiksi kymmenen tai kaksikymmentä 
vuotta sitten. Koulutuskokeilun aikana on voitu keskustella asiakkaan kanssa myös esimerkiksi 
toimeentulokysymyksistä opiskeluaikana. 
 
Oppilaitosten edustajat kuvasivat koulutuskokeilujen hyötyjä myös oppilaitoksille. Koulutus-
kokeilujen avulla oppilaitokset saavat tietoa mahdollisista tulevista opiskelijoista ja heidän 
tuen tarpeistaan, mikä helpottaa tulevan lukuvuoden henkilöstösuunnitelman ja kurssitarjon-
nan laatimista. Tietoa opiskelijoista ja heidän tuen tarpeistaan voidaan käyttää pohjatietona 
myös opiskelijalle mahdollisesti tehtävälle erityisen tuen päätökselle oppilaitoksessa (Opetus-
hallitus 2021d). Koulutuskokeilujen avulla oppilaitokset voivat myös arvioida asiakkaiden val-
miuksia oppilaitoksessa opiskeluun ja tarvittaessa he voivat ohjata asiakkaan soveltuvampaan 
koulutukseen. Oppilaitosten edustajien arvion mukaan koulutuskokeilujen hyöty oppilaitok-
sille, mutta myös laajemmin yhteiskunnalle, on myös koulutuksen keskeytymisen ehkäisemi-
nen. 
 

6.4.2 Oppilaitokseen hakeutuminen 
Kyselyssä ja haastatteluissa oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan, johtaako koulutus-
kokeilu tavallisesti asiakkaiden opiskeluun oppilaitoksessa. Kyselyyn vastanneista oppilaitos-
ten edustajista enemmistö (seitsemän vastaajaa) arvioi, että koulutuskokeilu on tavallisesti 
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johtanut asiakkaiden opiskeluun oppilaitoksessa. Haastateltujen oppilaitosten edustajien ar-
viot vaihtelivat: Haastatelluista kolme arvioi, että asiakkaat hakeutuvat useimmiten oppilaitok-
seen. Yksi haastatelluista arvioi, että alle puolet hakeutuu oppilaitokseen ja yksi, että asiak-
kaista noin 20‒30 prosenttia hakeutuu oppilaitokseen opiskelemaan. 
 
Yksi haastateltu oppilaitosten edustaja kuvasi, että juuri Kelan asiakkaat eivät tavallisesti ha-
keudu opiskelemaan kokeillulle koulutusalalla. Haastatellun mukaan esimerkiksi TE-palvelu-
jen asiakkailla koulutukseen liittyvät suunnitelmat ovat tavallisesti jo pidemmälle vietyjä ja 
koulutuskokeilu johtaa useammin opiskeluun oppilaitoksessa. Tämän taustalla voi olla koulu-
tuskokeilujen kohderyhmät; Kelan asiakkailla koulutuskokeiluun hakeutumisen peruste on jo-
kin sairaus tai vamma tai nuorilla asiakkailla toimintakyvyn olennainen heikentyminen 
(L 566/2005 6 §; L 1097/2018 7a §). TE-palvelut järjestävät koulutuskokeiluja TE-toimistojen 
asiakkaille esimerkiksi osana ammatinvalinta- ja uraohjausta (TE-toimisto 2021). 
 
Kyselyssä ja haastatteluissa oppilaitosten edustajat kuvasivat sitä, mistä syistä koulutuskokeilu 
ei ole johtanut asiakkaiden opiskeluun oppilaitoksessa. Koulutuskokeilun aikana on voitu esi-
merkiksi havaita, ettei oppilaitosvalinta ole asiakkaalle oikea. Ammattioppilaitoksessa toteute-
tussa koulutuskokeilussa on voitu esimerkiksi todeta, että asiakas tarvitsee opinnoista suoriu-
tumisen tueksi vaativaa erityistä tukea tai ennen tutkintotavoitteiseen koulutukseen hakeutu-
mista valmentavaa koulutusta, jota järjestää ammatillinen erityisoppilaitos. On myös voitu to-
deta, ettei asiakkaan voimavarat vielä riitä opintojen aloittamiseen. On myös voinut olla niin, 
ettei asiakas ole pystynyt osallistumaan kokeilujaksolle järjestettyyn ohjelmaan, koska hän on 
kokenut ryhmätilanteet liian vaativina. 
 
Asiakkaalla on myös voinut olla koulutuskokeiluun hakeutuessaan epärealistinen käsitys kou-
lutusalasta ja sen vaatimuksista, jolloin koulutuskokeilu ei ole johtanut koulutusalalle hakeutu-
miseen. Toisaalta asiakas on voinut kokea koulutusalaan liittyvät työtehtävät itselleen esimer-
kiksi liian nopeatempoisiksi tai fyysisen toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi soveltumattomiksi. 
Joissakin tapauksissa asiakas ei ole koulutuskokeilun aikana osoittanut kiinnostustaan tai mo-
tivaatiotaan koulutukseen hakeutumiseen. Asiakas ei esimerkiksi ole osallistunut kokeilujak-
solle tai hän on osallistunut vain osaan kokeilupäivistä. 
 

6.5 Koulutuskokeiluun ohjautuminen 
Kelan koulutuskokeilujen toteuttamiselle laatimien suuntaviivojen mukaan asiakkaan tulee 
itse valita oppilaitos, jossa koulutuskokeilu toteutetaan. Asiakas sopii myös itse koulutuskokei-
luun liittyvistä käytännön järjestelyistä oppilaitoksen kanssa. (Kela 2020a.) Tässä luvussa ku-
vataan, millaiset tahot ovat tavallisesti ohjanneet asiakkaita koulutuskokeiluun, millainen on 
ollut asiakkaiden koulutuskokeiluun ohjautumisen prosessi ja millaiset tekijät ovat aineistojen 
perusteella estäneet ja edistäneet asiakkaiden koulutuskokeiluun hakeutumista. 
 

6.5.1 Ohjaavat tahot ja ohjautumisen prosessi 
Oppilaitosten edustajat kuvasivat kyselyssä ja haastatteluissa asiakkaiden koulutuskokeiluun 
ohjautumisen prosessia. Myös asiakkailta kysyttiin haastatteluissa, miten he olivat ohjautuneet 
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koulutuskokeiluun. Aineistojen perusteella asiakkaat ohjautuvat koulutuskokeiluun tavallisesti 
peruskoulun yläkoulusta, toisista ammatillisista oppilaitoksista ja ohjaavien ammattilaisten, 
kuten NUOTTI-valmentajien, kautta. 
 
Oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan kyselyssä, mistä aloite asiakkaiden koulutusko-
keiluun ohjautumiseen on tavallisesti tullut. Vastaajia pyydettiin valitsemaan tavallisin ohjaava 
taho ennalta määritellyistä vaihtoehdoista (esim. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, 
toiset ammatilliset oppilaitokset). Vastaajien oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja. Suurin 
osa kyselyyn vastanneista oppilaitosten edustajista arvioi, että useimmiten aloite asiakkaiden 
koulutuskokeiluun hakeutumiseen on tullut peruskoulun yläkoulusta (kuusi vastaajaa) tai toi-
sesta ammatillisesta oppilaitoksesta (viisi vastaajaa). Aloite asiakkaiden koulutuskokeiluun ha-
keutumiseen on kyselyvastausten perusteella tullut myös Kelasta, kunnan sosiaalipalveluista, 
TYP-palvelusta, Ohjaamoista ja erikoissairaanhoidosta. (Kuvio 8.) 
 
Kuvio 8. Oppilaitosten edustajien arvio siitä, mistä aloite asiakkaiden koulutuskokeiluun hakeutumiseen on taval-
lisesti tullut (n = 9). 

 
 
Myös oppilaitosten edustajien ja asiakkaiden haastattelujen perusteella asiakkaat ovat ohjau-
tuneet koulutuskokeiluun useimmiten peruskoulusta. Tällöin ohjaavina tahoina ovat olleet pe-
ruskoulun opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat tai kuraattorit. Kun asiakkaat ohjautuvat 
koulutuskokeiluun peruskoulusta, usein myös asiakkaan huoltajalla on ollut aktiivinen rooli 
esimerkiksi asiakkaan koulutusalavalinnan ja tulevan toisen asteen oppilaitoksen suunnitte-
lussa. Peruskoulun ammattilaiset ovat voineet ohjata myös asiakkaan huoltajan selvittämään 
Kelasta koulutuskokeilun mahdollisuutta. Yksi haastateltu oppilaitosten edustaja totesi, että jos 
erityistä tukea tarvitsevalla nuorella ei ole mahdollisuutta saada huoltajan tukea koulutuksen 
suunnitteluun ja peruskoulussa ei ole tietoa koulutuskokeilun mahdollisuudesta, koulutusko-
keilun mahdollisuus ei todennäköisesti järjesty asiakkaalle. 
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”‒ ‒ ysiluokkalaisten erityistä tukea vaativien opiskelijoiden joko opettajat tai opot 
ottavat yhteyttä ja kyselevät mahdollisuutta koulutuskokeiluun, tietysti he ovat ensin 
pohtineet siellä vanhempien kanssa, että olisiko tämä se paikka. Että sen perusteella 
mitä käyvät siellä opiskelijan tulevaisuuspalavereja ja tekevät palvelusuunnitteluja, 
niin sieltä sitten ollaan meille yhteydessä ja sitten järjestellään tämä jakso ja saadaan 
siitä palaute ja sen mukaan he sitten miettivät ja etenevät.” (Oppilaitosten edustaja 4, 
ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”‒ ‒ pääsääntöisesti ne tulee kyllä joko opinto-ohjauksen kautta tai sitten sieltä [TE-
palvelujen] ammatinvalinnan ohjauksen kautta ne meidän koulutuskokeilijat. ‒ ‒ ne 
ovat yleensä peruskoulun päättäviä, eli silloin ysiluokalla, kun mietitään sitä jatko-
opiskelupaikkaa.” (Oppilaitosten edustaja 2, ammatillinen erityisoppilaitos, haastat-
telu) 

 
Asiakkaiden ohjautumiselle peruskoulusta koulutuskokeiluun on oppilaitoksissa muodostunut 
erityyppisiä prosesseja. Yhdessä ammattioppilaitoksessa asiakkaita on ohjautunut koulutusko-
keiluun esimerkiksi alueen erityisopettajien verkoston kautta. Tällöin peruskoulujen erityis-
opettajat ovat tiedustelleet koulutuskokeilun mahdollisuudesta suoraan oppilaitoksen erityis-
opettajalta ja oppilaitoksen erityisopettaja on alkanut järjestää koulutuskokeilun mahdolli-
suutta asiakkaalle. Yksi oppilaitos sijaitsi maakunnassa, jossa on kehitetty erityinen ammatil-
listen erityisoppilaitosten koordinointikeskus, jonka kautta oppilaitos saa tietoa peruskoulun 
päättävistä erityisen tuen opiskelijoista ja peruskoulut tiedon koulutuskokeilun mahdollisuuk-
sista ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Koordinointikeskuksen tavoite on tukea erityistä tu-
kea tarvitsevia opiskelijoita koulutukseen liittyvissä nivelvaiheissa, kuten toisen asteen opin-
toihin siirtymässä ja työllistymisessä toisen asteen opintojen päättymisen jälkeen. 
 
Joissakin tapauksissa myös Kelalla on ollut koulutuskokeilujen toteutumista edesauttava rooli, 
kun asiakkaat ovat ohjautuneet koulutuskokeiluun peruskoulusta. Yhdessä ammattioppilaitok-
sessa Kelasta ollaan oltu yhteydessä oppilaitokseen koulutuskokeilun mahdollisuudesta toden-
näköisesti, kun asiakkaan kuntoutushakemus on käsitelty Kelassa. Myös yhden asiakkaan huol-
taja oli saanut tiedon mahdollisuudesta koulutukseen ammatillisena kuntoutuksena ensin Ke-
lasta, minkä jälkeen peruskoulun opinto-ohjaajan kanssa oli alettu suunnitella asiakkaan toisen 
asteen opintoja ja kuntoutuspolkua. Osana koulutuksen suunnittelua asiakkaalle järjestettiin 
koulutuskokeilu. 
 

”‒ ‒ eli meillehän periaatteessa tulee ne- meidän opiskelijapalvelupäällikölle on tullut 
tähän asti ne yhteydenotot Kelalta ja siten hän on ottanut minuun yhteyttä, kun on 
kyse juuri tällaisesta, joka liittyy tähän minun osaamisalaan [eli erityisen tuen järjes-
tämiseen] ehkä enemmän. Eli sitten minä olen se yhteyshenkilö ollut sitten siihen lä-
hettävään tahoon päin ja sitten alkanut- ja minä keskustelen sitten sen lähettävän ta-
hon kanssa, usein siellä voi olla perhekin mukana tai opettaja, jos nämä on tullut pe-
ruskoulusta, niin kuin heistä suurin osa on meille tullut.” (Oppilaitosten edustaja 5, 
ammattioppilaitos, haastattelu) 
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”No meillehän tämä tuli niin kuin yleensäkin siis yllätyksenä silloin koko tämä juttu, 
että kun Mikko oli ysillä peruskoulussa, niin silloin tuli vaan tällainen ilmoitus, että 
Mikolla on siihen- mikä koulutusraha vai mikä se nyt onkaan nimeltään sitten, että 
oikeus ‒ ‒ että Kelalta tuli vain ilmoitus. ‒ ‒ ja sitten sitä kautta tuli se jatko, että kun 
ruvettiin sitten kuntoutuspolkua miettimään, niin sitten siitä. Mutta ilman sitä, että 
olisi tullut silloin ysillä se ilmoitus, niin ei olisi varmaan ajateltukaan, että 
voitaisiin saada tällaista tukea sitten.” (Asiakashaastattelu) 

Kun asiakkaat ovat ohjautuneet koulutuskokeiluun toisista ammatillisista oppilaitoksista, oh-
jaavina tahoina ovat olleet oppilaitoksen opinto-ohjaajat, opettajat tai kuraattorit. Asiakas voi 
ohjautua koulutuskokeiluun esimerkiksi toisen ammatillisen oppilaitoksen valmentavasta kou-
lutuksesta. Toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa on voitu myös todeta, ettei asiakas selviydy 
tutkintotavoitteisesta koulutuksesta ammattioppilaitoksessa. Tällöin koulutuskokeilu on jär-
jestetty ammatilliseen erityisoppilaitokseen. 

”[ohjaavina tahoina voi olla] ihan siis opinto-ohjaajat peruskoulusta, toisista amma-
tillisista oppilaitoksista. Jos esimerkiksi näyttää siltä, että [asiakas] ei pärjää tavalli-
sessa ammatillisessa oppilaitoksessa ‒ ‒ Mutta sitten voi olla myöskin toisista val-
mentavista koulutuksista, eli toisten ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjauksesta.” 
(Oppilaitosten edustaja 2, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

Yhdessä ammattioppilaitoksessa asiakkaat eivät ole ohjautunut koulutuskokeiluun peruskou-
luista, vaan ohjaavina tahoina ovat olleet sellaiset vakiintuneet verkostotoimijat, joilla on tietoa 
koulutuskokeilun mahdollisuudesta ja siitä, millaisissa tilanteissa sitä voidaan käyttää. Yksi esi-
merkki tällaisesta ohjaavasta verkostotoimijasta on NUOTTI-valmentajat. Muina ohjaavina ta-
hoina mainittiin työvalmennukseen erikoistuneen säätiön yksilöohjaajat ja terapiatyön ohjaa-
jat sekä alueen psykiatrian poliklinikka. Koulutuskokeilun jälkeen asiakkaat voivat jatkaa kou-
lutukseen liittyvien kysymysten pohtimista edelleen esimerkiksi NUOTTI-valmentajan kanssa. 
Asiakkaiden tuen tarpeet ovat liittyneet näissä tapauksissa pääasiassa mielenterveyden ongel-
miin. 

”Ne [asiakkaat] on tullut verkostojen kautta, juuri- joku tällainen verkostoihminen, 
jolla on tavallisesti kokemusta tästä, että miten tämä toimii. Esimerkiksi juuri ne 
NUOTTI-valmentajat on hyvä esimerkki, että hehän tietävät, että miten tämä systeemi 
toimii ja miten sitä voi hyödyntää ja sitten nämä ihmiset voi palata sinne NUOTTI-
valmennukseen sen kokeilun jälkeen ja jatkaa sitä asian pohtimista.” (Oppilaitosten 
edustaja 1, ammattioppilaitos, haastattelu) 

Muina koulutuskokeiluun ohjaavina tahoina oppilaitosten edustajat mainitsivat kyselyssä ja 
haastatteluissa huoltajat, TE-palvelujen ammatinvalinnan ohjauksen, järjestöjen työpajatoi-
minnan, etsivän nuorisotyön, vakuutuslaitokset ja hoitokodit. 

Oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan kyselyssä koulutuskokeiluun hakeutumisen 
helppoutta asiakkaille. Vastaajista alle puolet (neljä vastaajaa) arvioi, että koulutuskokeiluun 
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hakeutuminen on ollut asiakkaille helppoa. Kolme vastaajaa ei ollut samaa eikä eri mieltä väit-
teen kanssa ja yksi vastaaja ei osannut arvioida hakeutumisen helppoutta asiakkaille (vastasi: 
en osaa sanoa). Yksi vastaaja arvioi, ettei koulutuskokeiluun hakeutuminen ole ollut asiakkaille 
tähän mennessä helppoa. 
 

6.5.2 Hakeutumista estäneet ja edistäneet tekijät 
Kuviossa 9 (s. 56) kuvataan COM-B-mallia (Michie ym. 2011) soveltaen niitä tekijöitä, jotka ovat 
kysely- ja haastatteluaineistojen perusteella estäneet tai edistäneet asiakkaiden koulutuskokei-
luun hakeutumista. Keskeisin havainto oli se, etteivät asiakkaat useimmiten ole hakeutuneet 
koulutuskokeiluun omaehtoisesti vaan heillä on ollut hakeutumisen tukena joku tukihenkilö, 
kuten peruskoulun ammattilaisia, huoltaja tai ohjaavia ammattilaisia. Haastateltujen oppilai-
tosten edustajien arvion mukaan koulutuskokeilun asiakkailla on sellaisia tuen tarpeita, ettei 
omaehtoinen hakeutuminen palveluun ole usein mahdollista. Asiakkaat tarvitsevat esimerkiksi 
opiskelun tueksi erityistä tukea tai vaativaa erityistä tukea tai he kuntoutuvat mielenterveyden 
ongelmista. Haastateltujen oppilaitosten edustajien arvion mukaan sellaiset asiakkaat, joilla on 
ollut esimerkiksi jokin fyysisen toimintakyvyn rajoite tai jotka ovat iältään vanhempia, ovat voi-
neet hakeutua koulutuskokeiluun omaehtoisesti. 
 
Merkittävin asiakkaiden koulutuskokeiluun hakeutumista edistänyt tekijä on ollut ammattilais-
ten tai huoltajan antama tuki hakeutumiseen. Tällöin esimerkiksi peruskoulun ammattilai-
silla tai ohjaavilla ammattilaisilla on ollut tieto palvelusta ja palveluun hakeutumisen proses-
sista. Ammattilaiset ovat yhdessä asiakkaan tai asiakkaan huoltajan kanssa alkaneet järjestää 
koulutuskokeilun mahdollisuutta asiakkaalle. Perusopetuksen päättävälle nuorelle on esimer-
kiksi järjestetty jatkokoulutusta koskevia tapaamisia, joissa on pohdittu nuorelle soveltuvaa 
toisen asteen koulutusta. Osana tätä suunnittelua nuorelle on järjestetty koulutuskokeilu. Jois-
sakin tapauksissa aloite koulutuksen suunnittelulle on tullut Kelasta, kun esimerkiksi asiak-
kaan huoltajalle on välitetty tieto asiakkaan mahdollisesta oikeudesta koulutukseen ammatilli-
sena kuntoutuksena toisen asteen koulutuksessa. Aineistojen perusteella keskeinen koulutus-
kokeiluun hakeutumista edistänyt tekijä on ollut asiakkaiden näkökulmasta asiakkaan saama 
tuki hakeutumiseen eli hakeutumisen mahdollistava suotuisa ympäristö (tilaisuudet). 
 
Analyysissä COM-B-mallia laajennettiin kattamaan myös sellaisia ammattilaisten käytäntöihin 
ja palvelujärjestelmään liittyviä tekijöitä, joiden havaittiin olevan edellytyksenä asiakkaan kou-
lutuskokeiluun ohjautumiselle. Useimmiten asiakkaan koulutuskokeiluun ohjautumista on 
edistänyt se, että erityisesti peruskoulun ammattilaisilla tai muilla ohjaavilla ammattilaisilla on 
ollut tieto koulutuskokeilun mahdollisuudesta ja siitä, millaisissa tilanteissa sitä voidaan käyt-
tää. Yhden haastatellun oppilaitoksen edustajan mukaan juuri se, ettei peruskoulun ammatti-
laisilla ole tietoa koulutuskokeilun mahdollisuudesta ja se, ettei asiakkaan huoltajalla ole mah-
dollisuutta tukea asiakasta koulutuksen suunnittelussa, johtaa siihen, ettei koulutuskokeilun 
mahdollisuus järjesty asiakkaalle. Esimerkiksi kaikilla vanhemmilla ei ole resursseja nuoren 
tukemiseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. 
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Kyselyvastausten perusteella edellytys nuorten koulutuskokeiluun ohjautumiseen on ollut 
myös se, että ohjaavilla ammattilaisilla on mahdollisuus kertoa palvelun sisällöstä nuorelle en-
nen siihen ohjaamista. Tämä edellyttää asiakkaan henkilökohtaista kohtaamista. Kyse on ol-
lut tällöin koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista. Koulutuskokeilun toteutumisen ehtona 
nuorille asiakkaille on siis myös ollut, että nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on 
mahdollisuus nuoren henkilökohtaiseen kohtaamiseen palvelujärjestelmässä. 
 
Aineistojen perusteella osassa peruskouluista ja osalla nuorten kanssa työskentelevistä am-
mattilaisista on enemmän tietoa koulutuskokeilun mahdollisuudesta ja vakiintuneet käytän-
nöt sen käyttämiseen nuoren koulutuksen suunnittelussa. Esimerkiksi yhdessä ammattioppi-
laitoksessa asiakkaiden ohjautumista koulutuskokeiluun on edistänyt alueella yhteistyötä te-
kevä erityisopettajien verkosto. Alueen peruskoulujen erityisopettajat ovat tällöin tiedustelleet 
koulutuskokeilun mahdollisuudesta suoraan ammattioppilaitoksen tutulta erityisopettajalta. 
Haastatellun ammattioppilaitoksen edustajan mukaan ohjautuminen koulutuskokeiluun ei ole 
ollut tällöin tasaista kaikista alueen peruskouluista. Myös toisessa ammattioppilaitoksessa  
asiakkaat ovat ohjautuneet koulutuskokeiluun useimmiten sellaisten vakiintuneiden ohjaavien 
ammattilaisten kautta, joilla on tietoa koulutuskokeilusta palveluna ja siihen ohjaamisen pro-
sessista. Jotkin oppilaitokset ovat myös markkinoineet koulutuskokeilun mahdollisuutta  
alueen peruskouluihin ja yksi ammatillinen erityisoppilaitos sijaitsi maakunnassa, jossa koulu-
tuskokeilun mahdollisuutta peruskouluihin markkinoi erityinen koordinointikeskus. 
 
Aineistojen perusteella vaikuttaa myös siltä, ettei palvelujärjestelmässä ole riittävästi tietoa 
nuoren ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista eli siitä, että nuorilla asiakkailla 
kuntoutukseen hakeutumisen perusteena voi olla myös toimintakyvyn olennainen heikentymi-
nen (L 1097/2018 7a §). Esimerkiksi yhden kyselyyn vastanneen oppilaitosten edustajan mu-
kaan lääkärinlausunto B:n vaatiminen koulutuskokeilun myöntämisen edellytyksenä on hidas-
tanut kuntoutuspäätöksen saamista Kelasta. Haastateltujen oppilaitosten edustajien mukaan 
ohjaavilla ammattilaisilla saattaa olla myös sellainen käsitys, että koulutuskokeiluun hakeutu-
miselle Kelan järjestämänä tulisi olla erityisen painava syy. Tällöin ohjaavat tahot ovat voineet 
suosia epämuodollisemman kokeilu- tai tutustumisjakson järjestämistä oppilaitokseen. On 
myös voinut olla niin, ettei peruskoulun ammattilaisilla tai asiakkaan huoltajalla ole ollut tietoa 
Kelan tarjoamista tuen muodoista ammatillisen koulutuksen aikana. Peruskoulun ammattilai-
silla tai huoltajalla ei ole esimerkiksi ollut tietoa nuoren mahdollisesta oikeudesta koulutukseen 
ammatillisena kuntoutuksena, minkä vuoksi asiakkaan toisen asteen koulutusta ei ole ryhdytty 
suunnittelemaan esimerkiksi koulutuskokeilun avulla. 
 
Oppilaitosten edustajien arvion mukaan myös kuntoutuspäätösten pitkät käsittelyajat  
Kelassa ovat estäneet tai hidastaneet asiakkaiden osallistumista koulutuskokeiluun Kelan jär-
jestämänä. Haastateltujen oppilaitosten edustajien mukaan kuntoutuspäätöksen käsittelyaika 
Kelassa on ollut esimerkiksi 4‒5 viikkoa. Yhdessä oppilaitoksessa yhden asiakkaan koulutus-
kokeilun oli lopulta järjestänyt TE-palvelut, koska Kelassa päätöksentekoaika oli ollut pitkä ja 
soveltuva aikaikkuna koulutuskokeilun järjestämiselle oppilaitoksessa oli uhannut mennä ohi. 
Soveltuva aikaikkuna on ollut esimerkiksi lähiopintojakso koulutusalalla. 
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Kuvio 9. Koulutuskokeiluun hakeutumista estäneitä (−) ja edistäneitä (+) tekijöitä asiakkaiden, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän tasolla COM-B-mallia soveltaen. 

 

Asiakkaiden taso Ammattilaisten taso Palvelujärjestelmän taso 

− 
• Koulutuskokeilua koske-
vien kuntoutuspäätösten 
pitkät käsittelyajat Kelassa 
• Ohjaavalla ammattilai-
sella ei mahdollisuutta 
kohdata asiakasta henkilö-
kohtaisesti palvelujärjestel-
mässä (esim. palvelun si-
sällön avaamiseksi) 
• Palvelujärjestelmässä ei 
riittävästi tietoa 7a §:stä 
kuntoutuksen myöntämis-
perusteena 

+ 
• Oppilaitosten kotisivuilla 
tietoa koulutuskokeilun 
mahdollisuudesta 
• Oppilaitokset markkinoi-
neet koulutuskokeilun 
mahdollisuutta peruskou-
luihin 
• Alueellinen koordinoiva 
taho, joka tarjoaa tukea 
erityisen tuen opiskelijoille 
nivelvaiheissa (esim. toi-
sen asteen opintoihin ha-
keutuminen, työllistymi-
nen) 
• Asiakkaan/huoltajien in-
formointi koulutusta koske-
vista ammatillisen kuntou-
tuksen mahdollisuuksista 
(esim. koulutus ammatilli-
sena kuntoutuksena) 
 

Koulutus- 
kokeiluun 

hakeutuminen 
 

Kyvykkyys 

Motivaatio 

Tilaisuudet 

Fyysiset  
tilaisuudet 

Sosiaaliset  
tilaisuudet 

 

Tietoiset  
pyrkimykset 

 
Tiedostamattomat 

tavat 

Psyykkiset  
kyvyt 

Fyysiset 
kyvyt 

 

− 
• Asiakkaalla ei mahdollisuutta 
saada ammattilaisten tai huol-
tajan tukea koulutuksen suun-
nitteluun ja koulutukseen ha-
keutumiseen 

+ 
• Peruskoulun, toisten amma-
tillisten oppilaitosten tai ohjaa-
vien ammattilaisten tuki palve-
luun hakeutumiseen (esim. 
opinto-ohjaaja, opettaja, erityis-
opettaja, NUOTTI-valmentaja) 
• Huoltajan aktiivisuus ja tuki 
toisen asteen koulutuksen 
suunnittelussa 
 
 

+ 
• Asiakkaalla kiinnostus jota-
kin koulutusalaa ja/tai oppilai-
tosta kohtaan 
 

+ 
• Asiakkaalla tieto palvelusta 
• Asiakkaalla riittävästi voima-
varoja ja valmiudet palveluun 
hakeutumiseen 
 

− 
• Peruskouluissa ja 
ohjaavilla ammattilai-
silla ei tietoa palvelun 
mahdollisuudesta eikä 
siitä, millaisissa tilan-
teissa sitä voidaan 
käyttää 

+ 
• Peruskouluissa, am-
matillisissa oppilaitok-
sissa ja ohjaavilla am-
mattilaisilla tieto palve-
lun mahdollisuudesta 
ja siitä, millaisissa ti-
lanteissa sitä voidaan 
käyttää (esim. miten 
hakeudutaan) 
• Ammattilaisilla va-
kiintuneet käytänteet 
palvelun käyttämiseen 
asiakkaan koulutuk-
sen suunnittelussa 
(esim. perusopetuksen 
jälkeen) 
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6.6 Ammattilaisten yhteistyö koulutuskokeilujen toteuttamisessa 
Kyselyssä oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan yhteistyön toimivuutta ennalta määri-
teltyjen tahojen kanssa koulutuskokeilujen toteuttamisessa. Ennalta määriteltyjä yhteistyöta-
hoja olivat asiakkaat, oppilaitos, terveydenhuollon edustajat ja Kela. Lähes kaikki vastaajat 
(kahdeksan vastaajaa) arvioivat, että yhteistyö asiakkaiden kanssa on ollut toimivaa (kuvio 10). 
Suurin osa vastaajista (kuusi vastaajaa) myös arvioi, että yhteistyö oppilaitoksessa, terveyden-
huollon toimijoiden ja Kelan kanssa on ollut toimivaa. Yksi vastaaja ei osannut arvioida yhteis-
työn toimivuutta terveydenhuollon toimijoiden eikä Kelan kanssa (vastasi: en osaa sanoa). Yksi 
vastaaja myös arvioi, ettei yhteistyö Kelan kanssa ole ollut tähän mennessä toimivaa. 
 
Kuvio 10. Oppilaitosten edustajien arvio yhteistyön toimivuudesta eri tahojen kanssa koulutuskokeilujen toteutta-
misessa (n = 9). 

 
 
Haastatteluissa oppilaitosten edustajat kuvasivat, millaista ammattilaisten välistä yhteistyötä 
koulutuskokeilujen toteuttamisessa on tehty. Oppilaitosten sisällä yhteistyötä on tehty koulu-
tuskokeilujen toteuttamiseen liittyviä käytäntöjä kehitettäessä. Oppilaitoksissa on esimerkiksi 
kehitetty menetelmiä ja prosesseja koulutusalan soveltuvuuden arviointiin. Myös lausunto-
asiakirjan laatimiseen on kehitetty oppilaitoksen sisällä yhteneviä käytäntöjä. Esimerkiksi yh-
dessä oppilaitoksessa arvioinnin tekemisessä oli otettu käyttöön Ruori-arviointimenetelmä 
(Ammattiopisto Luovi 2021b) ja kahdessa oppilaitoksessa arviointilomake oli laadittu Wilma-
järjestelmään. Yhdessä oppilaitoksessa koulutusalojen opettajat olivat laatineet koulutusala-
kohtaiset tehtäväpaketit koulutusalan soveltuvuuden arviointiin. 
 
Haastattelujen perusteella yhteistyötä Kelan ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa ei ole 
usein kuitenkaan tehty koulutuskokeilujen toteuttamisessa (myös luku 6.7.3). Yhteistyössä Ke-
lan kanssa on esimerkiksi tarvittaessa voitu pidentää koulutuskokeilujakson kestoa, jos alun 
perin tehty päätös kestosta on koettu liian lyhyeksi oppilaitoksessa. Esimerkiksi tällainen ti-
lanne on ollut, kun asiakas on kokeillut kahta koulutusalaa koulutuskokeilun aikana. Kelasta on 
voitu pyytää myös täydennystä koulutuskokeilusta laadittuun lausuntoon. 
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Kyselyssä ja haastatteluissa oppilaitosten edustajia pyydettiin kuvaamaan, minkä muiden ta-
hojen kanssa he ovat tehneet yhteistyötä koulutuskokeilujen toteuttamisessa koulutuskokei-
luun asiakkaita ohjanneiden tahojen tai kyselyssä ennalta määriteltyjen yhteistyötahojen li-
säksi. Vastauksista heijastui oppilaitosten vaihtelevat käytännöt koulutuskokeilujen toteutta-
misessa. Osa oppilaitosten edustajista arvioi, että yhteistyötä ei ole tehty muiden kuin ohjaa-
vien tahojen tai kyselyssä ennalta määriteltyjen yhteistyötahojen kanssa. Kun yhteistyötä oli 
tehty myös muiden tahojen kanssa, useimmiten muuna yhteistyötahona mainittiin asiakkaiden 
huoltajat. 
 
Asiakkaiden huoltajat ja peruskoulujen ammattilaiset kuvattiin keskeisimpinä yhteistyöta-
hoina koulutuskokeilujen toteuttamisessa, kun asiakkaat ohjautuvat koulutuskokeiluun perus-
koulusta. Asiakkaiden huoltajat ovat usein olleet aktiivisia, kun nuoren koulutusta on alettu 
suunnitella perusopetuksen päättyessä (myös luku 6.5.1). Joskus huoltajat ovat myös keskus-
telleet oppilaitoksen henkilökunnan kanssa ja käyneet tutustumassa oppilaitokseen ennen 
koulutuskokeilujaksoa. Koulutuskokeilun jälkeen huoltajat ovat voineet käydä palautekeskus-
telun oppilaitoksen henkilökunnan kanssa kokeilujaksolla tehdyistä havainnoista. Oppilaitok-
sen henkilökunta on voinut saada tietoa myös asiakkaan lähtötilanteesta huoltajilta ja perus-
koulun ammattilaisilta. Tietoa on annettu esimerkiksi asiakkaan vahvuuksista ja tuen tarpeista, 
asiakkaan arkirutiineista sekä siitä, selviytyykö asiakas itsenäisesti arjen toiminnoista. 
 
Oppilaitosten edustajien kysely- ja haastatteluvastausten perusteella yhteistyötä koulutusko-
keilujen toteuttamisessa on tehty myös NUOTTI-valmentajien, kuntouttavan työtoiminnan yk-
silövalmentajien, sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen ja kunnan sosiaalipalvelujen kanssa. 
NUOTTI-valmentajien kanssa on käyty keskustelua esimerkiksi koulutuskokeilun aikana teh-
dyistä havainnoista kokeilujakson jälkeen. Sosiaalipalvelujen kautta on esimerkiksi järjestetty 
asiakkaalle maksusitoumus henkilökohtaiseen avustajaan koulutuskokeilun ajaksi. Yhdessä 
ammatillisessa erityisoppilaitoksessa oli tehty yhteistyötä myös alueen ELY-keskuksen, TE-pal-
velujen ja ammatillisten erityisoppilaitosten AMEO-verkoston kanssa Ruori-arviointimenetel-
män (Ammattiopisto Luovi 2021b) käyttöönotossa. ELY-keskuksen kanssa oli laadittu myös 
yhteinen palvelukuvaus koulutuskokeilujen toteuttamiselle. 
 
Oppilaitosten edustajia pyydettiin vielä arvioimaan kyselyssä ja haastatteluissa, millaiselle yh-
teistyölle olisi heidän arvionsa mukaan tarvetta tulevaisuudessa koulutuskokeilujen toteutta-
misessa. Mahdollisina uusina yhteistyötahoina oppilaitosten edustajat nostivat yksittäisissä 
vastauksissa esiin päihdetyön ammattilaiset ja terveydenhuollon. Esimerkiksi yhden haastatel-
lun mukaan saattaisi olla hyödyllistä, että asiakkaan hoitava taho olisi mukana koulutuskokei-
lun toteuttamisessa tai että hoitavalle taholle välitettäisiin tieto kokeilujaksolla tehdyistä ha-
vainnoista, jos asiakkaalla on jokin terveydellinen ongelma. Yksi kyselyyn vastannut oppilaitos-
ten edustaja arvioi, että tulevaisuudessa erityisesti asiakkaan koulutuskokeiluun ohjanneen ta-
hon kanssa tulisi tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä kokeilujakson suunnittelusta toteutuk-
seen ja jälkiarviointiin asti. Kaksi kyselyyn vastannutta oppilaitosten edustajaa arvioi, ettei to-
teutukseen ole tarvetta ottaa mukaan uusia yhteistyötahoja, erityisesti kun on kyse ammattiop-
pilaitoksista. 
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6.7 Koulutuskokeilun vahvuuksia ja kehittämistarpeita 
Oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan kyselyssä ja haastatteluissa koulutuskokeilujen 
vahvuuksia tai mikä niiden toteutumisessa on tähän mennessä ollut toimivaa ja koulutuskokei-
lujen heikkouksia tai mitä niissä tulisi heidän arvionsa mukaan vielä kehittää. Myös asiakkailta 
kysyttiin haastatteluissa, mikä koulutuskokeilun toteutumisessa oli heidän mielestään ollut toi-
mivaa ja mitä siinä heidän mukaansa pitäisi vielä kehittää. Tiedontuottajien useimmiten esiin 
nostamat koulutuskokeilujen vahvuudet ja kehittämistarpeet liittyivät 
 

• koulutuskokeilun keveyteen palveluna 
• kokeilujakson kestoon 
• yhteistyöhön Kelan kanssa 
• informaatioon koulutuskokeilusta palveluna. 

 
Luvun lopussa esitetään yhteenvetotaulukossa myös muita sellaisia tiedontuottajien esiin nos-
tamia koulutuskokeilun vahvuuksia ja kehittämistarpeita, joita nostettiin esiin yksittäisissä 
vastauksissa. 
 

6.7.1 Palvelun muoto ja toteutustapa 
Kyselyssä oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan koulutuskokeilujen toteutumista  
arvioimalla ennalta laadittuja väittämiä (kuvio 11, s. 60). Kaikkien vastaajien arvion mukaan 
koulutuskokeilun toteutustapa on tukenut asiakkaita koulutusalan valinnassa, asiakkaat ovat 
saaneet riittävästi palautetta koulutusalan valintaan koulutuskokeilun aikana ja vuorovaikutus 
asiakkaiden kanssa on ollut arvostavaa. Suurin osa vastaajista (kahdeksan vastaajaa) myös ar-
vioi, että koulutuskokeilun aikana on ollut mahdollista välittää asiakkaille heidän opiskeluaan 
edistävää tietoa ja että asiakkaille on ollut mahdollista antaa riittävästi tukea ja ohjausta kou-
lutuskokeilun aikana. Yksi vastaaja arvioi, ettei koulutuskokeilun toteutus ole aina ollut suju-
vaa. 
 
Oppilaitosten edustajien haastattelujen perusteella koulutuskokeilun merkittävin vahvuus liit-
tyy palvelun toteutustapaan. Oppilaitoksessa toteutetussa koulutuskokeilussa asiakkaalla on 
mahdollisuus saada tietoa käytännössä koulutusalalla ja oppilaitoksessa opiskelusta ennen 
koulutukseen hakeutumista. Asiakkaalle hyödyllisenä nähtiin, että koulutusalan soveltuvuutta 
voidaan arvioida lyhyen arviointijakson avulla, sen sijaan että asiakas hakeutuisi suoraan  
koulutukseen. Näin voidaan ennaltaehkäistä asiakkaan pettymyksen ja epäonnistumisen  
kokemuksia, jos jo kokeilujaksolla todetaan, ettei esimerkiksi asiakkaan voimavarat vielä riitä 
koulutukseen hakeutumiseen tai että asiakkaan olisi esimerkiksi hyvä kehittää opiskeluval-
miuksiaan valmentavassa koulutuksessa ennen tutkintotavoitteiseen koulutukseen hakeutu-
mista. 
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Kuvio 11. Oppilaitosten edustajien arvio koulutuskokeilujen toteutumisesta (n = 9). 

 
Toimivana pidettiin myös koulutuskokeilun keveyttä palvelumuotona ja mahdollisuutta sen 
joustavaan toteuttamiseen oppilaitoksessa. Kelan tekemissä kuntoutuspäätöksissä ei ole aina 
esimerkiksi määritetty koulutuskokeilun toteuttamisen tarkkaa ajankohtaa vaan kokeilujakso 
on voitu toteuttaa asiakkaan tilanteen ja oppilaitoksen kannalta sopivaan aikaan. Kokeilujakson 
ajankohta on esimerkiksi voitu suunnitella oppilaitoksessa niin, että koulutusalalla käynnissä 
olevaan opetukseen osallistuminen on asiakkaalle hyödyllistä (myös luku 6.2.5). Kelan kanssa 
on tarvittaessa voitu neuvotella myös kokeilujakson kestosta, vaikka alkuperäisessä kuntou-
tuspäätöksessä kesto olisikin määritelty. Kehittämisehdotuksena esitettiin, että koulutuskokei-
luja voitaisiin jatkossa järjestää myös valmentavaan koulutukseen ja että kokeilujaksolle voisi 
jatkossa sisältyä nykyistä enemmän työelämään tutustumista. Esimerkiksi vaativaa erityistä 
tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeä selvittää, selviytyykö opiskelija myös 
valmentavan koulutuksen aikana esimerkiksi asumisesta kodin ulkopuolella. 
 
Oppilaitosten edustajilta kysyttiin myös haastatteluissa, miten tarve koulutuskokeilujen järjes-
tämiselle tulee heidän arvionsa mukaan mahdollisesti muuttumaan tulevaisuudessa. Oppilai-
tosten edustajien arvion mukaan koulutuskokeiluja vastaavia palveluita tarvitaan myös tule-
vaisuudessa. Oppivelvollisuusiän laajentumiseen liittyvät muutokset koulutuksen järjestämi-
sessä eivät haastateltujen arvion mukaan kuitenkaan todennäköisesti vaikuta niiden tarpee-
seen. Ammatillisia erityisoppilaitoksia edustaneet haastatellut arvioivat, että koulutuskokeiluja 
tarvitaan myös tulevaisuudessa erityisesti erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea ammatilli-
sessa koulutuksessa tarvitsevien nuorten koulutuksen suunnittelussa. Ammattioppilaitoksia 
edustaneet haastatellut arvioivat, että koulutuskokeilujaksoja tai niitä vastaavia ammatilliseen 
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koulutukseen orientoivia, kokemuksellisia palveluja voidaan tarvita jatkossa jopa lisää tai nii-
den käyttö lisääntyy. Niiden erityinen hyöty on haastateltujen mukaan koulutuksen keskeyty-
misen ehkäiseminen. 
 
Yhden haastatellun mukaan olisi tärkeää pystyä kartoittamaan myös niiden opiskelijoiden toi-
mintakyvyn rajoitteita, joilla on kielivaikeuksia esimerkiksi maahanmuuttajataustaustan 
vuoksi. Koulutuskokeilu on palveluna suunnattu kuitenkin henkilöille, joiden toimintakyvyn 
heikentymisestä on tietoa jo ennen palveluun hakeutumista (esim. Kela 2020a). 
 

6.7.2 Kokeilujakson kesto 
Kyselyssä oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan, onko koulutuskokeilujaksojen nykyi-
nen kesto eli enimmillään 10 päivää riittävä. Enemmistö kyselyyn vastanneista (kahdeksan vas-
taajaa) arvioi, että nykyinen kesto on riittävä. Yksi vastaaja ei osannut arvioida keston riittä-
vyyttä (vastasi: ei samaa eikä eri mieltä). 
 
Kyselyn avovastauksissa ja haastatteluissa osa oppilaitosten edustajista arvioi, että joissakin 
tapauksissa koulutuskokeilujakson kesto voisi olla pidempi kuin tähän mennessä toteutuneet 
3‒5 päivää tai enimmäiskestoksi määritelty 10 päivää. Esimerkiksi kolmepäiväiseen koulutus-
kokeilujaksoon verrattuna viisipäiväisen kokeilujakson avulla on mahdollista paremmin  
arvioida, riittävätkö asiakkaan voimavarat säännölliseen opintoihin osallistumiseen. Arvioitiin 
myös, että opetuksen järjestämisen kannalta viisipäiväinen kokeilujakso olisi oppilaitokselle 
toimivampi. Muun opetusryhmän opetuksen laatu saattaa kärsiä, jos osa opettajan resursseista 
kuluu jatkuvasti asiakkaan ohjaamiseen. 
 

”Meidän näkökulmasta ehkä ‒ ‒ me voitaisiin yrittää sitä, että tämä kolme päivääkin 
se koulutuskokeilu- se on aika lyhyt aika ‒ ‒ me on huomattu, että kyllä joskus se ai-
kakin on oikein hyvä siellä, että tulee se sellainen, että viikon ajan pitää tulla tiettynä 
aikana esimerkiksi paikalle ja miten se sujuu. Yksi päivä [tai] kaksi päivää sujuu, kol-
mas on jo vähän siinä, että jaksaako ja sitten- että se viikko on siinä mielessä hyvä.” 
(Oppilaitosten edustaja 3, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”‒ ‒ jos sinulla on vaikka yhdeksän omaa opiskelijaa siinä sinun ryhmässä, ja jos joka 
viikko tulee koulutuskokeilijoita niin että- ja ne on aina vaan sen kolme päivää niin 
sinulla kärsii vähän se oman ryhmän opetus sinänsä. Että kun joutuu olla niin kauhean 
skarppina, kun jatkuvasti pitää muistaa huomioida se koulutuskokeilija. Että sitten se 
viisi päivää olisi tosi hyvä, se ei olisi niin hektistä sitten aina se kolme päivää.” (Oppi-
laitosten edustaja 4, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”Pääsääntöisesti max. 10 päivää on hyvä kesto, mutta jotkut kokeilijat voisivat tarvita 
pidemmänkin jakson.” (Oppilaitosten edustaja, ammattioppilaitos, kyselyn avovas-
taus) 
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Myös yhden asiakkaan haastattelussa nostettiin esiin toive koulutuskokeilujakson pidemmästä 
kestosta. Esimerkiksi viisipäiväinen kokeilujakso uusien ihmisten ympäröimänä saattaa nuo-
resta tuntua raskaalta. Ratkaisuna tähän ehdotettiin, että kokeilupäivät olisivat lyhyempiä, 
mutta kokeilujakson kesto kokonaisuudessaan pidempi. Toisaalta jos koulutuskokeilujakson 
kesto olisi pidempi, saattaisi olla hyvä, että kokeilujaksolle osallistuisi myös asiakkaan huoltaja. 
 

6.7.3 Yhteistyö Kelan kanssa 
Oppilaitosten edustajien toiveet yhteistyölle Kelan kanssa koulutuskokeilujen toteuttamisessa 
vaihtelivat. Vastauksista heijastui koulutuskokeilujen vaihtelevat toteuttamiskäytännöt oppi-
laitoksissa. Osa oppilaitosten edustajista toivoi lisää yhteistyötä Kelan kanssa. Osa koki, että on 
riittävää, että koulutuskokeilujaksojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä ainoastaan ohjaavien 
tahojen kanssa. Yhden ammatillisen erityisoppilaitoksen edustaja toivoi, että koulutuskokeilu-
jen sisällöistä ja kustannuksista sovittaisiin yhteistyössä Kelan, ELY-keskusten ja mahdollisesti 
myös vakuutuslaitosten kanssa, niin että kaikkien toimijoiden järjestämänä koulutuskokeilu 
olisi palveluna samanlainen. Tässä luvussa kuvataan, millaista yhteistyötä ne oppilaitosten 
edustajat toivoivat Kelan kanssa, joiden mielestä yhteistyötä ei tähän mennessä ole ollut riittä-
västi. 
 
Kyselyssä oppilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan, onko oppilaitoksessa ollut riittävästi 
tietoa asiakkaan tilanteesta koulutuskokeilujen käynnistämiseksi. Enemmistö kyselyyn vastan-
neista (kahdeksan vastaajaa) arvioi, että oppilaitoksessa on ollut riittävästi tietoa asiakkaan ti-
lanteesta. Yksi vastaaja kuitenkin arvioi, ettei tietoa ole tähän mennessä ollut riittävästi. Myös 
haastatteluissa kaksi oppilaitosten edustajaa toi esiin, että Kelan tekemän kuntoutuspäätöksen 
mukana ei ole aina välitetty riittävästi tietoa koulutuskokeiluun tulevasta asiakkaasta, esimer-
kiksi hänen lähtötilanteestaan ja siitä, miksi koulutuskokeilun järjestämiseen on päädytty. Jois-
sakin tapauksissa oppilaitokseen on toimitettu ainoastaan asiakkaan kuntoutuspäätös, jossa on 
ainoastaan asiakkaan yhteystiedot tai asiakkaan nimi ja henkilötunnus. Päätöksestä on saatta-
nut puuttua esimerkiksi tieto siitä, mille koulutusalalle kokeilujakso järjestetään tai asiakkaan 
yhteystiedot. Myös Kelan asiantuntijan yhteystietoja kaivattiin päätökseen. 
 
Aina myöskään oppilaitokselta ei ole tiedusteltu etukäteen koulutuskokeilun mahdollisuu-
desta, ennen kuin kuntoutushakemus on päädytty tekemään. Oppilaitokset ovat saaneet tiedon 
suunnitellusta koulutuskokeilusta vasta, kun kuntoutuspäätös on toimitettu heille. Huolta kan-
nettiin myös asiakkaiden tietosuojasta, kun kuntoutuspäätös ei ole oppilaitoksessa aina ohjau-
tunut suoraan oikealle vastaanottajalle tai kun suojatun sähköpostin käytössä Kelan kanssa on 
ollut ongelmia. Esimerkiksi TE-palvelujen järjestämissä koulutuskokeiluissa asiakkaan lähtöti-
lanteesta on keskusteltu enemmän TE-palvelujen asiantuntijoiden kanssa ennen kokeilujakson 
toteuttamista. 
 

”‒ ‒ se mikä on joskus, nykyään harvemmin, aikaisemmin sitä oli enemmän, että Ke-
lalta tulee vaan se pelkkä päätös, että siinä on, että on myönnetty koulutuskokeilu, 
joskus siinä ei ole edes sitä ammattialaa mille se on haettu ja myönnetty, että siinä on 
vaan se pelkkä- että koulutuskokeilu on myönnetty täksi, vaikka nyt viideksi päiväksi 
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ja sitten siellä yläkulmassa on tämä henkilön nimi ja henkilötunnus.” (Oppilaitosten 
edustaja 3, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”‒ ‒ aika vähän saa tietoa näistä ihmisistä, että miten tähän on päädytty. Että se 
yleensä vaan tulee se lähete. Ja on niinkin käynyt, että Kelalta on vaan postilokerossa 
lähete, siinä on ihmisen yhteystiedot, ja ei sitten välttämättä Kelan virkailijan yhteys-
tietoja. Että se on- esimerkiksi jos TE-toimistolta tulee lähete, niin tehdään paljon 
enemmän sen TE-toimiston asiantuntijan kanssa, joka lähettää sen asiakkaan niin, yh-
teistyötä siitä lähtökohtatilanteesta. Kun jos Kelalta tulee niin, sitten se on yleensä se 
mitä asiakas kertoo, kun minä otan häneen yhteyttä.” (Oppilaitosten edustaja 1, am-
mattioppilaitos, haastattelu) 

 
Oppilaitosten edustajien arvion mukaan myös koulutuskokeilua koskeva kuntoutuspäätös tu-
lisi saada Kelasta nopeammin (myös luku 6.5.2). Päätöksen saaminen tulisi olla nopeampaa eri-
tyisesti koska kyse on lyhytkestoisesta palvelusta. Tähän mennessä päätökseen saamiseen on 
voinut kulua neljä tai viisi viikkoa. Pitkän päätöksentekoajan vuoksi koulutuskokeilun toteut-
tamisajankohta on saattanut viivästyä oppilaitoksessa tai otollinen ajankohta kokeilujakson to-
teuttamiseen on saattanut mennä ohi. Joissakin tapauksissa kokeilujakson on päätynyt järjes-
tämään pitkien käsittelyaikojen vuoksi esimerkiksi TE-palvelut. 
 

”‒ ‒ joskus menee [kuntoutuspäätöksen saamiseen] joku kuukausikin. Mutta ei aina-
kaan ihan niin nopeasti tule kuin tuolta TE-toimistosta. Että tämä on sellainen kehit-
tämisen kohta kyllä, että sitten kun ei haluaisi laittaa niitä ihmisiä sellaiseen epäsopi-
vaan aikaan sinne opintoihin. Niin joskus tavallaan se tilaisuus- hyvä tilaisuus menee 
ohi sitten kun ei tulekaan sitä lähetettä. Tai se siirtyy seuraavaan syksyyn tai näin.” 
(Oppilaitosten edustaja 1, ammattioppilaitos, haastattelu) 

 
”‒ ‒ sen päätöksenteon nopeuttaminen, että se on aika tärkeä asia kanssa, että kun se 
nuori siinä miettii niitä vaihtoehtoja, jotta ne asiat voisi edetä niin saataisiin sitä pää-
töstä nopeammin. Että varsinkin keväällä, kun ne hakuajat on niin aikaisin siellä alku-
vuodesta, niin siinä kohtaa sitten jos sitä koulutuskokeilun maksupäätöstä ei ole vielä 
olemassa, niin siinä voi tulla vähän kiire. ‒ ‒ Tässä on kuitenkin kyse vaan viikon kou-
lutuskokeilusta, ja siinä on ollut ne Kelan päätökset sitä viittä viikkoa. Niin se on pitkä 
aika se yli kuukausi siinä, varsinkin alkuvuodesta.” (Oppilaitosten edustaja 2, amma-
tillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
Oppilaitosten edustajien mukaan myös lääkärinlausunto B:n vaatiminen koulutuskokeilun 
myöntämisen edellytyksenä on hidastanut kuntoutuspäätöksen saamista Kelasta (myös luku 
6.5.2). Ratkaisuksi esitettiin, että erityisopettajan tai jonkun muun asiantuntijan lausunto kou-
lutuskokeilun tarpeesta riittäisi palvelun myöntämisen perusteeksi. Saattaa olla, että näissä ta-
pauksissa ohjaavilla tahoilla ei ole ollut tietoa Kelan nuoren ammatillisen kuntoutuksen mah-
dollisuuksista ja siitä, että kuntoutuksen myöntämisen perusteeksi nuorilla asiakkailla voi riit-
tää myös toimintakyvyn olennainen heikentyminen. 
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6.7.4 Tieto palvelusta 
Kyselyssä ja haastatteluissa oppilaitosten edustajat nostivat esiin koulutuskokeilujen merkit-
tävimpänä kehittämistarpeena sen, ettei palvelusta ole riittävästi tietoa. Pohdittiin myös sitä, 
ovatko esimerkiksi esitteet ja verkossa tiedottaminen toimiva tapa tiedon välittämiseen. 
 
Oppilaitosten edustajien arvion mukaan tietoa palvelun mahdollisuudesta tulisi lisätä erityi-
sesti peruskouluihin ja muille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tietoa palve-
lusta tulisi välittää erityisesti sellaisille peruskoulujen ammattilaisille, jotka tosiasiallisesti oh-
jaavat peruskoulun päättäviä nuoria toisen asteen opintoihin. Nuorten kanssa työskentelevistä 
ammattilaisista tietoa palvelusta tulisi välittää esimerkiksi etsiville nuorisotyöntekijöille, kun-
tien sosiaalipalveluihin, Ohjaamoihin ja nuorten kuntoutuspalveluja toteuttavilla tahoille. Yh-
den kyselyyn vastanneen oppilaitosten edustajan mukaan palveluun ohjaaminen edellyttää 
nuoren henkilökohtaista kohtaamista ja sitä, että ammattilaisella on mahdollisuus kertoa pal-
velun sisällöstä nuorelle ennen siihen ohjaamista (myös luku 6.5.2). 
 

”‒ ‒ tietysti tietoa olisi hyvä levittää, siis että tiedetään että tällainen mahdollisuus on 
olemassa, että sitä myöskin osataan hyödyntää. Että jotenkin sen tiedon- se tieto ta-
voittaa ne henkilöt jotka oikeasti näitä asiakkaita ohjaavat siellä ja miettivät niitä 
jatko-opintopaikkoja ja niin edespäin, niin se on varmaan sellainen yksi tärkeä asia.” 
(Oppilaitosten edustaja 2, ammatillinen erityisoppilaitos, haastattelu) 

 
”Onko kentällä riittävästi tietoa koulutuskokeilunmahdollisuudesta? Esim. peruskou-
luissa, opoilla, erityisopettajilla?” (Oppilaitosten edustaja, ammattioppilaitos, kyselyn 
avovastaus) 

 
”Ohjaustyötä tekevä verkosto tulisi tietoisemmaksi koulutuskokeilusta yhtenä palve-
lumuotona. Palvelun avaaminen asiakkaalle edellyttää henkilökohtaista tapaamista ja 
keskustelua, jossa ’avataan’ palvelu asiakkaalle.” (Oppilaitosten edustaja, ammattiop-
pilaitos, kyselyn avovastaus) 

 
Toisaalta tuotiin esiin, että myös oppilaitokset itse voisivat lisätä markkinointia koulutuskokei-
lun mahdollisuudesta. Oppilaitokset voisivat esimerkiksi lisätä yhteistyötä peruskoulujen am-
mattilaisten kanssa ja välittää heille tietoa koulutuskokeilun mahdollisuuksista. Koulutuskokei-
lujen mahdollisuutta voitaisiin markkinoida myös oppilaitosten verkkosivuilla. Verkkosivuil-
laan oppilaitokset voisivat esimerkiksi kuvata sitä, miten kokeilujaksolle voi hakeutua ja mistä 
sille voi hakea maksusitoumusta. Osa oppilaitoksista on jo nyt markkinoinut koulutuskokeilun 
mahdollisuutta oppilaitoksessa verkkosivuillaan (myös luku 6.5.2). 
 
Lisää tietoa kaivattiin myös koulutuskokeilujen toteuttamisesta oppilaitoksessa. Kyselyssä op-
pilaitosten edustajia pyydettiin arvioimaan, onko oppilaitoksilla ollut riittävästi tietoa koulu-
tuskokeilusta palveluna. Enemmistö kyselyyn vastanneista (kahdeksan vastaajaa) arvioi, että 
tietoa on ollut riittävästi. Yksi vastaaja kuitenkin arvioi, ettei tietoa palvelusta ole tähän men-
nessä ollut riittävästi. 
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Kyselyn avovastauksissa yksi oppilaitosten edustaja kuvasi, ettei oppilaitoksessa ole tähän 
mennessä ollut tietoa siitä, miten koulutuskokeilu tulisi oppilaitoksessa toteuttaa ja tietoa on 
ollut vaikea saada Kelalta. Ei ole esimerkiksi ollut tietoa siitä, pitääkö koulutuskokeilun toteut-
tamisesta tehdä sopimus jonkin tahon kanssa. Oppilaitoksissa osattaisiin ottaa esimerkiksi  
asiakkaat paremmin vastaan, jos tietoa olisi enemmän. Ratkaisuksi tähän esitettiin, että Kelalla 
olisi sellainen yhteyshenkilö, jolta oppilaitokset voisivat tarvittaessa kysyä esimerkiksi siitä, 
miten koulutuskokeilujen käytännön suunnittelu ja toteutus tulisi oppilaitoksessa hoitaa. 
 

”Tietoa kokeilusta ja sen toteuttamisesta pitäisi lisätä. Oppilaitoksissa ei ole kokei-
lusta tietoa ja sitä oli vaikeaa saada mitään kautta. Oppilaitoksessakin osattaisiin ottaa 
kokeilijat paremmin vastaan, jos tiedettäisiin mistä on kysymys. Kelalta olisi hyvä olla 
joku yhteyshenkilö, jolta asiaa voi kysyä, että oppilaitoksessa osataan hoitaa käytän-
nön suunnittelu ja toteutus oikein. Kelan sivuilla olevat yleisohjeet kokeilusta, eivät 
kerro käytännön toteutukseen liittyvistä asioista juurikaan, esim. siitä että pitääkö jo-
tain sopimuksia tehdä yms. ‒ ‒.” (Oppilaitosten edustaja, ammattioppilaitos, kyselyn 
avovastaus) 

 
Taulukko 8. Koulutuskokeilun vahvuuksia ja kehittämistarpeita oppilaitosten edustajien arvion mukaan. 

Vahvuuksia Kehittämistarpeita 

• Joustava ja kevyt palvelumuoto 
• Edullinen, toteuttaminen kustannetaan kulujen 

mukaan oppilaitoksille 
• Asiakkaalla mahdollisuus tutustua häntä kiinnos-

tavaan koulutusalaan oppilaitoksessa ja oppilai-
tokseen etukäteen 

• Asiakkaalla mahdollisuus vertaiskokemuksen 
saamiseen koulutusalalla opiskelusta 

• Oppilaitosten ammattilaisilla mahdollisuus opis-
kelijan opiskeluedellytysten ja riittävien tukitoi-
mien varmistamiseen opiskelijalle ennen kuin 
henkilö hakeutuu koulutukseen 

• Oppilaitoksella mahdollisuus saada etukäteen 
tietoa tulevista hakijoista 

• Koulutusalan soveltuvuuden arviointiin kehitetyt 
käytänteet oppilaitoksessa 

• Oppilaitosten ammattilaisilla mahdollisuus oh-
jata asiakas hänelle soveltuvalle koulutusalalle 
ja oppilaitokseen 

• Voidaan ehkäistä koulutuksen keskeytymistä ja 
epäonnistumisen kokemuksia asiakkaalle 

• Kelan järjestämänä muillakin kuin esimerkiksi 
TE-palvelujen asiakkailla mahdollisuus osallistua 

• Koulutuskokeilun mahdollisuudesta ei riittävästi 
tietoa (esim. peruskouluissa, ohjaavilla ammatti-
laisilla) 

• Koulutuskokeilujen toteuttamisesta oppilaitok-
sissa saatavilla liian vähän tietoa ja tietoa ollut 
vaikea saada Kelasta 

• Kuntoutuspäätösten pitkät käsittelyajat Kelassa 
(esim. 4‒5 viikkoa) 

• Oppilaitokset eivät ole saaneet riittävästi tietoa 
asiakkaista ja heidän tuen tarpeistaan ennen  
kokeilujaksojen toteuttamista 

• Osalla asiakkaista koulutuskokeilujakson kesto 
tulisi olla nykyistä pidempi (3‒5 päivää) tai yli 
10 päivää 

• Oppilaitoksissa ei aina riittävästi resursseja to-
teuttamiselle (esim. asiakkaalle ei aina riittävästi 
ohjausaikaa ja tekemistä kokeilujakson aikana) 

• Kaikissa oppilaitoksissa ei yhteneviä käytäntöjä 
toteuttamiseen (esim. koulutusalan soveltuvuu-
den arviointiin) 

• Yhteyshenkilö Kelaan koulutuskokeiluun liitty-
vissä kysymyksissä 

 

6.8 Yhteenveto tuloksista 

6.8.1 Kohderyhmä ja toteutuminen 
Koulutuskokeilun asiakkaiden tuen tarpeet ovat liittyneet useimmiten mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöihin. Koulutuskokeilujen tavoite on ollut arvioida asiakkaiden opiskelu-
valmiuksia ennen toisen asteen koulutukseen hakeutumista (kuvio 12, s. 67). Koulutuskokeilun 
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avulla voidaan myös suunnitella perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkua nuorelle tai arvioida 
koulutukseen hakeutumisen oikea-aikaisuutta, kun nuori kuntoutuu mielenterveyden ongel-
mista. Koulutuskokeilujaksojen kesto on tavallisesti ollut 3–5 päivää. Koulutuskokeilun aikana 
asiakas osallistuu useimmiten koulutusalaan liittyvien opinto- ja työtehtävien tekemiseen. 
Asiakas voi tutustua myös esimerkiksi oppilaitoksen tiloihin sekä majoittumiseen ja vapaa-ajan 
toimintaan oppilaitoksessa. Myös esimerkiksi koulutusalan opettajat tai opinto-ohjaaja on ker-
tonut koulutusalasta asiakkaalle. Koulutuskokeilujen toteuttamiseen ovat oppilaitoksissa osal-
listuneet koulutusalojen opettajat, ammatilliset ohjaajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. 
 
Koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle arvioivat useimmiten koulutusalan opettajat ja erityis-
opettaja. Myös asiakas itse on osallistunut soveltuvuuden arviointiin. Koulutusalan soveltu-
vuutta asiakkaalle arvioidaan useimmiten havainnoimalla asiakasta esimerkiksi koulutusalaan 
liittyviä opinto- tai työtehtäviä tehdessä. Asiakasta on myös haastateltu ja hänen opiskeluval-
miuksiaan on kartoitettu erilaisilla testeillä tai arviointimenetelmillä. Asiakkaan opiskeluval-
miuksia on kartoitettu esimerkiksi matemaattisia taitoja arvioivilla testeillä. Asiakkaan toimin-
takykyä on arvioitu esimerkiksi Ruori-arviointimenetelmällä (Ammattiopisto Luovi 2021b). 
 

6.8.2 Hyödyt 
Tiedontuottajien mukaan koulutuskokeilujen merkittävin hyöty asiakkaille on onnistuminen 
koulutusalavalinnassa. Koulutuskokeilun avulla asiakas voi saada käytännön kokemuksen 
kautta tiedon siitä, soveltuisivatko koulutusalan opinnot hänelle. Koulutuskokeilun avulla voi-
daan myös arvioida sitä, soveltuisivatko asiakkaalla opinnot tutkintotavoitteisessa koulutuk-
sessa vai tulisiko hänen ensin hakeutua esimerkiksi ammatillisiin opintoihin valmentavaan 
VALMA-koulutukseen. Toisaalta asiakas voi saada tiedon myös siitä, ettei koulutusalan opinnot 
sovellu hänelle tai ettei koulutukseen hakeutuminen ole hänelle vielä oikea-aikaista. Koulutus-
kokeilun avulla voidaan myös tukea peruskoulun päättäviä nuoria siirtymässä toisen asteen 
koulutukseen ja ehkäistä koulutuksen keskeytymistä. Koulutuskokeiluista on hyötyä myös op-
pilaitoksille. Oppilaitokset voivat saada esimerkiksi tietoa mahdollisista tulevista hakijoista ja 
heidän tuen tarpeistaan, minkä koettiin helpottavan esimerkiksi tulevan kouluvuoden henki-
löstösuunnitelman ja kurssitarjonnan laatimista oppilaitoksessa. 
 

6.8.3 Hakeutuminen 
Koulutuskokeiluun hakeutumiselle on muodostunut erityyppisiä prosesseja oppilaitoksissa 
(kuvio 12, s. 67). Useimmiten asiakkaat ovat ohjautuneet koulutuskokeiluun peruskoulusta. 
Koulutuskokeilun avulla esimerkiksi peruskoulun opinto-ohjaajat, opettajat tai erityisopettajat 
ovat voineet suunnitella asiakkaan toisen asteen koulutusta. Tällöin myös asiakkaan huoltajalla 
tai huoltajilla on usein ollut aktiivinen rooli nuoren koulutuksen ja koulutuspolun suunnitte-
lussa. Nuori on saattanut tarvita oppimisen ja koulunkäynnin tukea jo perusopetuksessa. Kun 
asiakkaiden tuen tarpeet ovat liittyneet mielenterveyden ongelmiin, koulutuskokeiluun ohjaa-
vina tahoina ovat olleet esimerkiksi NUOTTI-valmentajat, työvalmennuksen ohjaajat ja  
psykiatrian poliklinikan ammattilaiset. Tällöin nuoren toisen asteen opinnot ovat usein keskey-
tyneet ja koulutuskokeilun avulla suunnitellaan asiakkaalle uutta koulutusalaa. Asiakkaat ovat 
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ohjautuneet koulutuskokeiluun myös toisista ammatillisista oppilaitoksista, esimerkiksi val-
mentavasta koulutuksesta. Muita ohjaavia tahoja ovat olleet esimerkiksi Kela, TYP-toiminta ja 
TE-palvelujen uraohjaus. 
 
Kuvio 12. Koulutuskokeiluun ohjautumisen prosesseja tiedontuottajien mukaan. 

 

LÄHTÖTILANNE OHJAAVAT TAHOT 
KOULUTUSKOKEILUN 
TAVOITTEET 

Nuorella tuen tar-
peita perusopetuk-
sessa (esim. erityi-
nen tuki; oppimis-
vaikeudet, autismin 
kirjon häiriöt, kehi-
tysvamma) 
 

Toisen asteen 
koulutuksen 
suunnittelu yh-
teistyössä perus-
koulun ammatti-
laisten ja huolta-
jan/huoltajien 
kanssa 
 

Peruskoulun 
opinto-oh-
jaaja, opettaja 
tai erityisopet-
taja 

Mielenterveyden 
häiriön puhkeami-
nen esim. toisen  
asteen opintojen  
aikana 
 

Hoito- tai  
kuntoutus-
jakso 

• Opiskeluvalmiuk-
sien kartoittaminen 
(esim. matemaatti-
set taidot, motoriset 
taidot) 
• Perusopetuksen 
jälkeisen koulutus-
polun suunnittelemi-
nen 
 

Esim. NUOTTI-
valmentaja, 
työvalmen-
nuksen oh-
jaaja 

• Asiakas osallistu-
nut valmentavaan 
koulutukseen toi-
sessa ammatilli-
sessa oppilaitok-
sessa 
• Fyysisen toiminta-
kyvyn rajoite (esim. 
raajapuutos) 
• Onnettomuudessa 
vammautuminen 
(esim. niska-hartia-
seudun ongelmat) 
 

(Uudelleen) 
koulutuksen 
suunnittelu 
 

• Opiskeluvalmiuk-
sien kartoittaminen 
• Uuden koulutuk-
sen suunnittelu 
 

• Koulutukseen  
hakeutumisen  
oikea-aikaisuuden 
arviointi 
• Uuden koulutuk-
sen suunnittelu 
 

Esim. toisen 
ammatillisen 
oppilaitoksen 
opinto-oh-
jaaja, opet-
taja, kuraat-
tori 

 

6.8.4 Vahvuudet ja kehittämistarpeet 
Tiedontuottajien arvion mukaan koulutuskokeilun merkittävin vahvuus on sen toteutustapa; 
asiakkaalla on mahdollisuus saada tietoa käytännössä koulutusalalla ja oppilaitoksessa opiske-
lusta ennen koulutukseen hakeutumista. Asiakkaalle hyödyllisenä nähtiin, että koulutusalan so-
veltuvuutta voidaan arvioida lyhyen arviointijakson avulla, sen sijaan että asiakas hakeutuisi 
suoraan koulutukseen. Merkittävimpänä koulutuskokeilujen kehittämistarpeena nostettiin 
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esiin, ettei palvelujärjestelmässä ole riittävästi tietoa koulutuskokeilun mahdollisuudesta. Tie-
toa palvelun mahdollisuudesta tulisi lisätä erityisesti peruskouluihin ja nuorten kanssa työs-
kenteleville ammattilaisille. Oppilaitosten edustajat toivoivat myös lisää yhteistyötä Kelan 
kanssa ennen koulutuskokeilujen toteuttamista. Oppilaitoksissa tulisi olla enemmän tietoa esi-
merkiksi asiakkaiden tuen tarpeista ja tavoitteista koulutuskokeilulle ennen kokeilujaksojen 
toteuttamista. 
 
 

7 POHDINTA 
 
Tutkimuksella saatiin tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilun toteutumi-
sesta oppilaitoksissa sekä sen kohderyhmästä ja koetuista hyödyistä. Lisäksi saatiin tietoa siitä, 
millaiset tekijät ovat estäneet tai edistäneet asiakkaiden koulutuskokeiluun ohjautumista. Am-
matillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu on kuulunut Kelan palveluvalikoimaan pitkään. Kou-
lutuskokeilun toteutumisesta oppilaitoksissa on ollut kuitenkin vielä vähän tietoa. Tutkimus 
palveli erityisesti Kelan tietotarpeita kuntoutuksen järjestäjänä. Aiheeltaan tutkimus lukeutui 
kuntoutuksen ja kuntoutumisen tutkimusalueeseen. 
 

7.1 Koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle on arvioitu useasta  
näkökulmasta 
Koulutuskokeilun asiakkaiden tuen tarpeet ovat useimmiten liittyneet mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöihin (esim. Kela 2020c, 35). Useimmiten koulutuskokeilujen asiakkaat 
ovat olleet peruskoulun päättäviä nuoria miehiä. Pojat saavat useammin oppimisen ja koulun-
käynnin tukea myös perusopetuksessa (Tilastokeskus 2020c). Asiakkaiden yksilölliset tuen 
tarpeet ja tavoitteet koulutuskokeilulle ovat olleet kuitenkin vaihtelevia. Yhtäältä on kartoitettu 
asiakkaiden oppimisvalmiuksia, kuten luku- ja kirjoitustaitoa tai motorisia taitoja. Toisaalta on 
selvitetty jonkin fyysisen toimintakyvyn rajoitteen vaikutusta asiakkaan koulutusalalla työs-
kentelyyn. On myös kartoitettu asiakkaiden itsenäistä selviytymistä arjessa ja valmiuksia kodin 
ulkopuolella asumiseen sekä asiakkaan voimavaroja ja koulutukseen hakeutumisen oikea-ai-
kaisuutta, kun asiakas kuntoutuu mielenterveyden ongelmista. Myös asiakkaiden valmiudet 
osallistua itse koulutusalan soveltuvuuden arviointiin ovat olleet vaihtelevia. Osalla asiakkaista 
ei esimerkiksi ole ollut omia tavoitteita kokeilujaksolle, vaan tavoitteet ovat määritelleet esi-
merkiksi asiakkaan huoltaja tai koulutuskokeiluun asiakkaan ohjannut taho. 
 
Koulutuskokeilua kehitettäessä on hyvä ottaa huomioon, että palvelun toteutustapa on toimiva 
kaikille sen asiakkaille (myös esim. Haapakoski ym. 2020, 136). Koulutuskokeilun merkittä-
vänä vahvuutena nähtiin sen keveys ja joustavuus palvelumuotona, mikä voidaan nähdä palve-
lun etuna myös asiakkaiden yksilöllisten tuen tarpeiden ja tavoitteiden näkökulmasta. Onnis-
tuneen kuntoutusprosessin lähtökohta on, että kuntoutuksen tavoitteet vastaavat asiakkaiden 
tarpeisiin, kiinnittyvät asiakkaan arkeen ja ovat asiakkaalle merkityksellisiä (Karhula ym. 
2016). Jos Kela tulevaisuudessa tarjoaa esimerkiksi jonkin menetelmän tai työkalun koulutus-
alan soveltuvuuden arviointiin asiakkaille, menetelmän kehittämisessä olisi hyvä ottaa  
huomioon asiakkaiden yksilölliset tavoitteet koulutuskokeilujaksoille sekä koulutusalojen ja 
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koulutuskokeilua toteuttavien oppilaitosten erilaisuus. Arvioinnin tekemisessä olisi hyvä olla 
mukana asiakkaiden tuen tarpeista riippuen esimerkiksi oppilaitoksen ammatillisten opetta-
jien ja ohjaajien sekä erityisopettajan. 
 

7.2 Koulutuskokeilulla on useita hyötyjä 
Tutkimuksen perusteella koulutuskokeilun merkittävin hyöty erityisesti nuorille asiakkaille on 
perusopetuksen jälkeisessä koulutusalavalinnassa onnistuminen ja koulutuksen keskeytymi-
sen ehkäiseminen. Nuorten onnistuneen koulutuspolun tukemisessa tuen tarjoaminen juuri 
koulutusalavalintaa tehtäessä ja opintojen aikana on keskeistä (esim. Haapakorva ym. 2018, 
168). Varmistamalla asiakkaan edellytykset koulutusalalla opiskeluun ennen koulutukseen ha-
keutumista, voidaan ennaltaehkäistä nuorten kokemia epäonnistumisen ja pettymyksen koke-
muksia, vahvistaa heidän itseluottamuksen rakentumista ja tukea heitä heidän tulevaisuuttaan 
koskevien päätösten tekemisessä. Koulutuskokeilulla voidaan tukea myös sellaisten nuorten 
yhteiskuntaan osallistumista ja työllistymisen mahdollisuuksia, joilla jonkin toimintakyvyn ra-
joitteen vuoksi on itsenäisesti vaikea tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan ja työllistymisen 
mahdollisuuksia (esim. Autti-Rämö ym. 2016a). Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa koulutus-
kokeilun keskeinen kohderyhmä on ollut nuoret, joilla on kehitysvamma. Koulutuskokeilulla 
voidaan kartoittaa näiden nuorten opiskeluvalmiuksia ja suunnitella heille soveltuvaa koulu-
tusta ja tapaa osallistua työelämään perusopetuksen jälkeen. 
 
Koulutuskokeiluilla myös oppilaitokset saavat tietoa mahdollisista tulevista opiskelijoista ja 
heidän tuen tarpeistaan. Nuorten tuen tarpeita on kartoitettu esimerkiksi Ruori-arviointime-
netelmällä, joka on suunniteltu opiskelijan erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarpeen 
arviointiin ammatillisessa koulutuksessa (Ammattiopisto Luovi 2021b). Nuorille on myös tee-
tetty erilaisia opiskeluvalmiuksia kartoittavia testejä tai sellaisia testejä, joita käytetään myös 
opiskelijavalintoja tehtäessä. Oppilaitokset ovat hyödyntäneet koulutuskokeilussa kerättyä tie-
toa nuoren tuen tarpeista ja toimintakyvystä kartoittaessaan opiskelijan mahdollista tarvetta 
erityiseen tukeen tai vaativaan erityiseen tukeen ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusko-
keilujen avulla oppilaitokset voivat myös varmistaa sujuvan opintojen aloittamisen oppilaitok-
seen hakeutuvalle opiskelijalle. Varmistamalla oikein kohdennetut tukitoimet opiskelijalle jo 
opintojen alkaessa voidaan edistää opiskelijan kiinnittymistä opintoihin ja vähentää riskiä kou-
lutuksen keskeyttämiselle (esim. Goman ym. 2020, 243). 
 
Ammatillisessa kuntoutuksessa osallistavilla ja luonnollisessa toimintaympäristössä toteute-
tuilla toimintakyvyn arviointimenetelmillä asiakkaan toimintakyvystä saadaan tietoa välittö-
mästi, havainnoimalla henkilön toimintaa (Hagner 2010). Vastakohtana tällaisille naturalisti-
sille arviointimenetelmille pidetään erilaisia testejä, joilla henkilön toimintakykyä arvioidaan 
välillisesti, vertaamalla saatuja tuloksia erilaisiin kynnysarvoihin tai normitetun ryhmän tulok-
siin. Naturalistisilla arviointimenetelmillä toimintakykyä arvioidaan usein yhteistyössä asiak-
kaan kanssa, joten niiden avulla voidaan usein myös vahvistaa kuntoutukseen osallistuvan hen-
kilön toimijuutta ja motivaatiota esimerkiksi kuntoutussuunnitelman noudattamiseen.  
(Hagner 2010.) Kun nuori pääsee koulutuskokeilussa tutustumaan koulutusalaan käytännössä 
ja itse osallistumaan koulutusalan soveltuvuuden arviointiin, voidaan sillä mahdollisesti myös 
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vahvistaa hänen motivaatiotaan koulutukseen hakeutumiseen. Soveltuvuuden arviointiin osal-
listumisella voi siten olla myös nuoren kuntoutumista edistävä tavoite. 
 
Asiakkaan toimintakyvyn arviointi havainnointiin ja osallistamiseen perustuvilla menetelmillä 
vie usein kuitenkin enemmän ammattilaisten resursseja esimerkiksi erilaisten testien teettä-
miseen verrattuna (Hagner 2010). Hyötyjen saavuttaminen koulutuskokeilulla edellyttää siten 
riittäviä resursseja koulutuskokeiluja toteuttavilta oppilaitoksilta. Asiakkaan ohjaukseen ja 
koulutusalan soveltuvuuden arviointiin ovat osallistuneet useat ammattilaiset oppilaitoksessa. 
Oppilaitoksissa ei ole aina ollut riittävästi resursseja koulutuskokeilujen toteuttamiselle, vaikka 
osaamista niiden toteuttamiseen onkin ollut. Jos koulutuskokeilujen määrä jatkossa lisääntyy 
oppilaitoksissa, olisi hyvä varmistaa, että oppilaitoksilla on riittävät resurssit niiden toteutta-
miselle. Esimerkiksi Kelan määrittelemät tarkemmat suuntaviivat kokeilujaksojen toteuttami-
selle ja koulutusalan soveltuvuuden arviointiin, voisivat vapauttaa oppilaitosten ammattilais-
ten resursseja esimerkiksi asiakkaiden ohjaamiseen. Riittävien resurssien varmistaminen on 
edellytys sille, että koulutuskokeiluilla voidaan myös jatkossa saavuttaa niillä tavoiteltuja hyö-
tyjä. 
 

7.3 Koulutuskokeilun mahdollisuudesta ei ole vielä riittävästi tietoa 
Koulutuskokeilun mahdollisuudesta ei ole vielä riittävästi tietoa tai tietoa on ollut saatavilla 
epätasaisesti. Tietoa palvelusta tulisi olla erityisesti peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitok-
sissa ja muilla nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla. Koulutuskokeilu voitaisiin 
nähdä osana käytettävissä olevaa palveluvalikoimaa esimerkiksi niissä tilanteissa, kun perus-
opetuksessa oppimisen ja koulunkäynnin tukea saaneille nuorille suunnitellaan toisen asteen 
koulutusta. Perusopetuksessa tehostettua tukea sai 65 200 (12 %) ja erityistä tukea 48 200 
(8,5 %) oppilasta syksyllä 2019 (Tilastokeskus 2020c). Valtaosa tehostettua ja erityistä tukea 
saaneista nuorista siirtyy toisen asteen koulutukseen heti perusopetuksen jälkeen kuten muut 
saman ikäluokan nuoret. Toisen asteen koulutukseen hyväksymättä jääminen on heillä kuiten-
kin yleisempää kuin muilla ikäluokan nuorilla. (Jahnukainen ym. 2018, 90.) Koulutuskokeiluilla 
voitaisiin mahdollisesti tukea näiden nuorten koulutukseen hakeutumista (myös esim. Niemi 
ym. 2010, 64). Palveluun ohjaamisen yksi este saattaa kuitenkin olla se, ettei perusopetuksen 
oppilaanohjauksen resursoinnissa ole aina otettu riittävästi huomioon tehostettua ja erityistä 
tukea tarvitsevien oppilaiden tuen tarpeita (Goman ym. 2020, 61). 
 
Tietoa koulutuskokeilusta tulisi olla myös sellaisilla nuorten kanssa työskentelevillä ammatti-
laisilla, jotka työskentelevät koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa. Nuoren toisen 
asteen opinnot ovat saattaneet keskeytyä esimerkiksi mielenterveyden ongelmien vuoksi. Täl-
laisia nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ovat olleet esimerkiksi NUOTTI-valmenta-
jat, työvalmennuksen ohjaajat, etsivät nuorisotyöntekijät ja psykiatrian poliklinikan ammatti-
laiset. Myös kuntien sosiaalipalveluissa, Ohjaamoissa ja nuorten kuntoutuspalveluja toteutta-
villa tahoilla tulisi olla tietoa koulutuskokeilun mahdollisuudesta. Koulutuskokeiluun ohjaami-
nen edellyttää usein nuoren henkilökohtaista kohtaamista ja sitä, että palvelun sisällöstä ker-
rotaan nuorelle etukäteen. Nuorisotutkimusseuran Nuoret luukulla -tutkimuksen perusteella 
nuoret kaipaavat henkilökohtaista kohtaamista asioidessaan palvelujärjestelmässä (Aaltonen 
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ym. 2015, 130; myös esim. Paavonen ja Salminen 2016). Tärkeäksi nuorten kokemuksissa nou-
sivat myös luottamus ammattilaiseen ja se, että yksi henkilö vastaa nuoren palvelukokonaisuu-
den järjestämisestä (Aaltonen ym. 2015, 130). Pelkkä tieto kuntoutuspalvelujen saatavuudesta 
ei ole riittävä edellytys nuorten kuntoutukseen hakeutumiselle (esim. Paavonen ym. 2017). 
 
Koulutuskokeiluun ohjaamisen käytännöt ovat olleet vaihtelevia oppilaitoksissa. Joissakin op-
pilaitoksissa koulutuskokeilujen toteuttamiselle on kehittynyt vakiintuneet käytänteet yhteis-
työssä esimerkiksi peruskoulujen opinto-ohjaajien tai erityisopettajien kanssa ja yhteistyön li-
säämiselle esimerkiksi Kelan kanssa ei koettu tarvetta. Osa tiedontuottajista toivoi lisää yhteis-
työtä Kelan kanssa. Esimerkiksi oppilaitoksiin tulisi välittyä tieto asiakkaiden tuen tarpeista ja 
tavoitteista koulutuskokeilulle ennen kokeilujakson toteuttamista. Toivottiin myös tietoa siitä, 
miten koulutuskokeilu tulisi käytännössä toteuttaa oppilaitoksessa. Yhtenä kehittämisehdo-
tuksena esitettiin, että Kelalla olisi sellainen koulutuskokeiluista vastaava yhteyshenkilö, jolta 
oppilaitokset voisivat tarvittaessa kysyä lisätietoja koulutuskokeilujen toteuttamisesta. Myös 
aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kai-
paavat lisää tietoa ja mahdollisuutta keskustella kasvokkain Kelan asiantuntijan kanssa kun-
toutukseen liittyvistä kysymyksistä (Paavonen ja Salminen 2016; Mäkinen ja Paavonen 2017). 
 
Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa koulutuskokeilujen toteutumista estäneistä ja edistä-
neistä tekijöistä. Merkittävimmät koulutuskokeilujen toteutumista estäneet ja edistäneet teki-
jät liittyivät koulutuskokeiluun ohjautumisen prosessiin. Jotta voidaan tehdä päätelmiä kuntou-
tuspalvelun vaikutuksista tai vaikuttamattomuudesta, tulee olla tietoa myös kuntoutusproses-
sista eli esimerkiksi siitä kuinka onnistunutta palveluun ohjautuminen on ollut (esim. Autti-
Rämö ym. 2016b). Jos koulutuskokeiluun osallistuvien määrää halutaan jatkossa lisätä, yhteis-
työtä Kelan, oppilaitosten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten välillä tulisi edis-
tää. Erityisesti yhteistyössä tulisi kehittää tiedonsaantia palvelusta ja tiedonkulkua asiakkaiden 
lähtötilanteesta. Myös nuoren ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista tulisi lisätä tietoa. 
Olisi myös hyvä pohtia sitä, miten tietoa koulutuskokeilun mahdollisuudesta tulisi lisätä, jotta 
tieto tavoittaa oikeat tahot. 
 

7.4 Tutkimuksen arviointia 
Tutkimuksen tavoite oli tuottaa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilujen to-
teutumisesta oppilaitoksissa. Tavoite oli kerätä tietoa siitä, miten koulutuskokeilut ovat tähän 
mennessä toteutuneet ja millaisia kehittämistarpeita koulutuskokeiluilla tiedontuottajien nä-
kökulmasta on. Tutkimuksen vahvuus oli sen moninäkökulmainen aineisto. Moninäkökulmai-
sella aineistolla saatiin verrattain kattava kuva koulutuskokeilujen toteutumisesta oppilaitok-
sissa. Koulutuskokeilujen toteutumisesta saatiin tietoa oppilaitosten edustajien ja asiakkaiden 
näkökulmasta. Myös usealla erilaisella menetelmällä (kysely, haastattelut, rekisteritiedot) ke-
rätyillä aineistoilla saatiin toisiaan täydentävää tietoa koulutuskokeilujen toteutumisesta. Tut-
kimusaineistojen analysointi laadullisten aineistojen analyysin tarkoitetulla ohjelmistolla  
(Atlas.ti) lisäsi aineistojen perusteella tehtyjen päätelmien luotettavuutta. 
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Tutkimuksessa erityisesti oppilaitosten edustajilta saatiin kattavasti tietoa koulutuskokeilujen 
toteutumisesta. Kelan rekisteritietojen perusteella koulutuskokeiluja oli vuonna 2019 toteu-
tettu seitsemässä oppilaitoksessa. Oppilaitosten edustajille suunnattuun kyselyyn vastasi yh-
deksän henkilöä. Myös haastateltavaksi tutkimukseen osallistui viisi henkilöä, kun aineistolli-
nen tavoite oli kuusi haastateltavaa. Osa haastatelluista toi esiin, että he olivat vastanneet myös 
kyselyyn, joten kyselyyn vastasi ja haastatteluihin osallistui osin samoja henkilöitä. Osa kyse-
lyyn vastanneista edusti myös samoja oppilaitoksia. Tutkimuksessa saatiin tietoa koulutusko-
keilujen toteutumisesta ammattioppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Kai-
kista tutkimukseen osallistuneista oppilaitosten edustajista puolet edusti jotakin ammattioppi-
laitosta ja puolet jotakin ammatillista erityisoppilaitosta. 
 
Koulutuskokeilujen toteutumisesta saatiin kuitenkin vain vähän tietoa asiakkaiden näkökul-
masta: tutkimukseen osallistui ainoastaan kaksi koulutuskokeilujen asiakasta. Oppilaitosten 
edustajien kautta tutkijoille välittyi tieto, että osa koulutuskokeilun asiakkaista kokee juuri vie-
raiden ihmisten kanssa puhelimitse asioimisen vaikeaksi. Koulutuskokeilujen asiakkaiden tuen 
tarpeet ovat liittyneet esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden aiheuttamaan ahdistuneisuuteen. 
Sosiaalisten tilanteiden pelolle tavallista on, että juuri puhelimessa asioiminen koetaan  
vaikeaksi (esim. Maailman terveysjärjestö 1999). Vaihtoehtoiseksi osallistumistavaksi tutki-
mukseen päätettiin tämän vuoksi ottaa myös kirjallinen vastaaminen haastattelukysymyksiin. 
Tutkimuksella saatiin sellaista arvokasta tietoa tutkimuksen kohderyhmästä, josta olisi ollut 
hyötyä jo tutkimusta suunniteltaessa. 
 
Tutkimukseen osallistuneiden koulutuskokeilun asiakkaiden huoltajat olivat tutkijoiden yh-
teyshenkilöinä asiakkaiden rekrytointeja tehtäessä. Saattaa olla, että tutkimukseen osallistui 
sellaisia koulutuskokeilun asiakkaita, joiden huoltajat ovat olleet aktiivisia nuoren koulutuksen 
suunnittelussa. Koska tutkimukseen osallistui vain kaksi asiakasta, myös useat muut tekijät 
ovat voineet vaikuttaa tutkittavien valikoitumiseen. Jos tutkimukseen olisi osallistunut  
useampi koulutuskokeilun asiakas, olisi tutkimuksella saatu moniulotteisempi kuva koulutus-
kokeilujen toteutumisesta ja niiden mahdollisista kehittämistarpeista asiakkaiden näkökul-
masta. 
 
Tutkimuksessa käyttäytymisen muutosinterventioiden suunnitteluun ja kehittämiseen tarkoi-
tettua COM-B-mallia (Michie ym. 2011) soveltamalla pystyttiin erittelemään niitä tekijöitä, 
jotka ovat estäneet ja edistäneet asiakkaiden koulutuskokeiluun hakeutumista. Mallin havait-
tiin soveltuvan hyvin koulutuskokeiluun hakeutumista estäneiden ja edistäneiden tekijöiden 
kartoittamiseen. COM-B-mallin avulla on myös aiemmin eritelty terveyspalvelujen käyttöä es-
täneitä ja edistäneitä tekijöitä (esim. Alexander ym. 2014; McDonagh ym. 2018). Yksittäisten 
henkilöiden käyttäytymisen taustalla olevien tekijöiden lisäksi mallilla voidaan osoittaa ne te-
kijät, joita myös ammattilaisten toiminnassa ja palvelujärjestelmässä tulisi kehittää tavoitellun 
käyttäytymisen tukemiseksi (esim. McDonagh ym. 2018). Näiden tekijöiden tunnistaminen 
osoittautui arvokkaaksi, kun yksi tutkimuksen tavoitteista oli saada tietoa koulutuskokeilujen 
vähäisten toteutumismäärien taustalla olevista tekijöistä ja kun tutkimuksessa osoittautui, että 
asiakkaat ovat harvoin hakeutuneet koulutuskokeiluun omaehtoisesti. 
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Tiiviissä aikataulussa tehdyssä tutkimuksessa tutkijoiden välinen työnjako oli sellainen, että 
tutkimuksen aineistojen analyysistä vastasi ainoastaan tutkija Anna-Marie Paavonen. Erityi-
sesti laadullisten aineistojen analyysejä toteutettaessa tutkijat kuitenkin keskustelivat analyy-
sin toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tutkijat keskustelivat analyysistä myös raportin 
kirjoittamisprosessin aikana. Aineistojen perusteella tehtävien päätelmien luotettavuutta olisi 
lisännyt se, että molemmat tutkijat olisivat osallistuneet alkuperäisaineistojen analysointiin. 
Tutkimuksen tulokset on pyritty esittämään raportissa yksityiskohtaisesti niin, että lukija saa 
niiden perusteella koulutuskokeilujen toteuttamiskäytänteiden kirjosta mahdollisimman kat-
tavan kuvan. Myös Atlas.ti-ohjelmistolla tehty analyysi lisää aineistojen perusteella tehtävien 
päätelmien luotettavuutta. 
 
Tutkimuksessa koulutuskokeilujen toteutumisesta saatiin tietoa sellaisten oppilaitosten edus-
tajilta, joissa koulutuskokeiluja oli tähän mennessä toteutunut. Koulutuskokeilujen toteutu-
mista ja niihin hakeutumista ovat saattaneet estää erityyppiset tekijät sellaisissa oppilaitok-
sissa, joissa koulutuskokeiluja ei tähän mennessä ole toteutettu. Jatkotutkimuksissa voitaisiin 
tarkastella niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti ovat estäneet koulutuskokeilujen toteutumista ja 
niihin hakeutumista näissä oppilaitoksissa. Esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten sijaintiin 
liittyvät kysymykset ovat saattaneet olla tällaisia estäneitä tekijöitä (esim. Niemi ym. 2010, 64). 
Tutkimuksessa tuli esille myös koulutuskokeilua koskevien kuntoutuspäätösten käsittelyai-
kaan liittyviä kehittämisehdotuksia Kelassa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin tarkastella myös sitä, 
millaisia kehittämistarpeita koulutuskokeiluun hakeutumiseen liittyy esimerkiksi Kelan ratkai-
suasiantuntijoiden näkökulmasta. Kiinnostava kysymys on myös se, miten oppivelvollisuuden 
laajentumiseen liittyvät muutokset koulutuksen järjestämisessä (esim. Opetushallitus 2021b) 
vaikuttavat koulutuskokeilujen toteutumiseen tulevaisuudessa. 
 
 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tutkimuksen perusteella Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilua käytetään  
arviointijaksona, jonka aikana voidaan kartoittaa asiakkaan koulutusalalla tarvitsemia opiske-
luvalmiuksia ja jonka avulla voidaan suunnitella asiakkaalle soveltuvaa koulutuspolkua perus-
opetuksen jälkeen. Koulutuskokeilulla voidaan arvioida myös koulutukseen hakeutumisen oi-
kea-aikaisuutta asiakkaalle, jonka opinnot ovat keskeytyneet esimerkiksi mielenterveyden on-
gelmien vuoksi. Koulutuskokeilun vahvuus palveluna on sen kevytmuotoisuus ja joustavat to-
teuttamismahdollisuudet oppilaitoksessa. Esimerkiksi kokeilujakson kesto ja ajankohta voi-
daan suunnitella asiakkaan tavoitteisiin ja oppilaitoksen käynnissä olevaan opetukseen sovel-
tuvaksi. Palvelujärjestelmässä ei ole kuitenkaan riittävästi tietoa koulutuskokeilun mahdolli-
suudesta. Esimerkiksi peruskouluissa ja nuoria kuntoutukseen ohjaavilla ammattilaisilla tulisi 
olla enemmän tietoa palvelusta. 
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9 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 
 

• Jos koulutuskokeilun volyymiä halutaan kasvattaa, palvelujärjestelmässä tulisi olla li-
sää tietoa palvelusta. Tietoa tulisi välittää peruskouluihin ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Myös tietoa Kelan nuoren am-
matillisen kuntoutuksen palveluista ja etuisuuksista tulisi lisätä. 

• Tietoa koulutuskokeilusta tulisi välittää niin, että ammattilaisilla olisi matala kynnys 
ottaa tieto käyttöön työssään. Kelalla voisi olla esimerkiksi sellainen yhteyshenkilö tai 
kanava, jonka kautta ammattilaiset voivat saada tietoa ja henkilökohtaista neuvontaa 
nuorten kuntoukseen liittyvistä kysymyksistä ja Kelan tarjoamasta tuesta toisen asteen 
koulutukseen siirtymään. 

• Olisi tärkeä varmistaa, että oppilaitokset saavat riittävästi tietoa asiakkaiden tuen tar-
peista ja tavoitteista koulutuskokeilulle ennen kokeilujaksojen toteuttamista. Lisäksi 
olisi hyvä varmistaa, että oppilaitoksilla on riittävät resurssit koulutuskokeilujen to-
teuttamiselle. 

• Jos koulutuskokeilujen toteutumista halutaan yhdenmukaistaa, edellyttäisi tämä ny-
kyistä tarkempien suuntaviivojen laatimista palvelun toteuttamiselle, kuten myös kou-
lutusalan soveltuvuuden arviointiin asiakkaalle. Lisäksi voitaisiin määritellä niitä teki-
jöitä, joita asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa olisi hyvä ottaa huomioon oppilai-
toksissa. 
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