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Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on kuvata 1) lastenkotien kotiopetuksen järjestämistapo-

ja ja 2) toimivuutta lainsäädännön näkökulmasta sekä 3) selvittää, millaiseen koulutukseen 

lapset kotiopetuksen jälkeen suuntautuvat. Ensimmäisessä ja kolmannessa tutkimuskysymyk-

sessä tavoitteena on objektiivisuuteen pyrkivä; faktanäkökulmasta avattu kuvaus tilanteesta. 

Toisessa tutkimuskysymyksessä huomion kohteena ovat henkilöstön käsitykset kotiopetuksen 

toimivuudesta. Suomen perustuslaki ja perusopetuslaki turvaavat tasa-arvoisen koulutuksen, 

jossa oppilaalla on oikeus kykyjensä mukaiseen opetukseen. Kotiopetuksen tehtävänä on tur-

vata yhdenvertainen koulutusmahdollisuus huostaan otetuille lapsille. Tutkimusaineisto muo-

dostuu kolmen lastenkodin johtajan haastatteluista ja kahden opettajan vastauksista tarkenta-

viin kysymyksiin. Tutkimusmenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. 

Tutkimustulokset osoittavat, että lastenkotien ja kuntien henkilöstöt päättävät kotiopetuksen 

järjestämisestä melko vapaamuotoisesti. Opetushenkilökunnan ammatillinen koulutus on 

vaihtelevaa, ja henkilökunnan kasvattava työote koetaan tärkeäksi. Kotiopetuksessa annetaan 

oppilaslähtöistä opetusta. Opetus järjestetään pienryhmä- tai yksilöopetuksena, joka edistää 

lasten kuntoutumista. Näyttäisikin siltä, että kotiopetuksella on paremmat taloudelliset voi-

mavarat toteuttaa erityisopetusta kuin yleisopetuksen erityisopetuksella. Kuntouduttuaan lap-

set integroidaan yleisopetukseen, koska se on yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista ja vähen-

tää syrjäytymisriskiä. Lapset suorittavat perusopetuksen yleensä ennen täysi-ikäisyyttä.  

Tulosten mukaan lainsäädäntö mahdollistaa kotiopetuksen järjestämisen lastenkodeissa, koska 

niissä oleva henkilöstö toimii lasten huoltajina. Oppilaat on siirretty kotiopetukseen terveydel-

listen syiden vuoksi, tai koska perusopetuksen vaatimukset ovat heille liian kohtuuttomia. 

Lastenkotihenkilöstön mukaan lainsäädännön tulisi antaa yhtenäiset toimintaohjeet. Ohjeiden 

tulisi määrittää opetustilannetta, syrjäytymisriskin vähentämistä, rahoitusta ja fyysistä opetus-

tilaa. Erityisesti opetushenkilökunnan koulutusta, rahoituskäytäntöjä ja yleisopetukseen integ-

roitumisen tavoitetta tulee selventää lainsäädännössä. Ohjeet turvaisivat tasa-arvoisen ja laa-

dukkaan koulutuksen.  

Kotiopetuksen jälkeen lapset jatkavat opiskelua enimmäkseen ammatillisissa opinnoissa, jos-

sa he menevät yleis- tai erityisopetukseen. Osa lapsista suuntautuu myös lukioon. Sen lisäksi 

on lapsia, joilla ei ole valmiuksia mennä toiselle asteelle. He suorittavat lisäopinnot, ammat-

tistartin tai viettävät välivuoden. Tutkielman perusteella suurin osa lapsista menee toiselle 

asteelle, mutta tarvittaisiin vielä jatkotutkimusta siitä, kuinka moni heistä suorittaa tutkinnon. 
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My master`s thesis aim is to describe 1) the various ways to organize education for children 

taken into custody and living in children`s homes and 2) the impact of the legislation, and 3) 

the educational choices of the children after home education. The first and the third question 

of the study aim to objectivity; factual point of view of the situation. The second question of 

the study focuses on the perceptions of the staff on the steering effects of the home education 

legislation. The Constitution of Finland and the Basic Education Act secure equal education, 

where individuals have the right to education corresponding to their abilities. Home education 

ensures parity of educational opportunity for children who gave been taken into custody. The 

research material consists of the interviews of the directors of three children’s homes and the 

responses of two teachers to some specified questions. Research method is theory driven con-

tent analysis. 

The results of the study indicate that the staff of children`s homes and the local authorities 

decide the ways of organizing home education quite informally. The qualifications of the 

home school teachers is not uniform and their versatile educational approaches to their work 

are considered important. Home education provides student-oriented teaching. Teaching is 

organized in small groups or individually, which promotes the children`s rehabilitation. All in 

all, it seems that home education has better financial resources to implement special needs 

education than the mainstream education. The goal is that when children are rehabilitated, 

they are integrated into mainstream education. This is due to the principle of parity and reduc-

es the risk of social exclusion. Usually the children finish their basic education before adult-

hood.  

The results show that the legislation makes it possible to organize home education in child-

ren´s homes, because their staff are considered as children’s caretakers. The pupils have been 

transferred to home education because of health-related reasons or because the demands of 

basic education are too unfair for them. Children´s home staff argue that the legislation should 
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tion. 
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take part to mainstream or special needs education. A proportion of the children also go to 

high school. Moreover, there are children without ability to go to upper secondary level. They 

carry out voluntary additional basic education, preparatory instruction and guidance for voca-

tional and educational training or spend a year off. Based on this study most of the children go 

to upper secondary level, but further research is needed to confirm how many of them will 

graduate. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman tausta  

Perustuslain (11.6.1999/731) ja perusopetuslain (21.8.1998/628) turvaama oikeus tasa-

arvoiseen koulunkäyntiin on ollut pitkään ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys Suomes-

sa. Perusopetuslaissa ja lapsen oikeuksien yleissopimuksessa (Yleissopimus lapsen oikeuksis-

ta 60/1991) luvataan, että jokaisella lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hänen kyky-

jensä mukaiseen opetukseen. Koulutuksen tasa-arvoisuuteen on yhteydessä myös perustuslain 

antama lupaus kaikkien yksilöiden yhdenvertaisuudesta lain edessä.  

Suomessa huostaan otetut lapset suorittavat perusopetuksensa joko yleisopetuksessa tai ryh-

mäkodissa järjestetyssä kotiopetuksessa. Kotiopetukseen heidät on siirretty, kun yhteiskunnan 

tarjoama koulutus- ja tukijärjestelmä on heidän kohdallaan pettänyt tai se ei ole ollut riittävä. 

Jokaisella on perustuslain ja perusopetuslain turvaama oikeus suorittaa perusopetus kunnan 

yleisopetuksessa. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka (2005, 7–8, 11) on esittänyt huolensa 

kotiopetuksessa olevien lasten oikeuksien toteutumattomuudesta. Kotiopetus rikkoo perustus-

laissa luvattua yhdenvertaista kohtelua ja perustuslaissa säädettyä oikeutta perusopetukseen. 

Se on myös vastoin lapsen oikeuksien yleissopimuksessa määritettyjä sivistyksellisiä oikeuk-

sia, jotka on turvattu jokaiselle lapselle riippumatta hänen kyvyistänsä.  

Tässä tutkielmassa tarkastelen, minkälaista on lasten kotiopetus lastenkodeissa. Tutkielmani 

käsittelee perusopetusta suorittavia lapsia, jotka ovat yleensä alle 18-vuotiaita. Puhuessani 

lapsista tarkoitankin juuri tämän ikäisiä henkilöitä, koska lastensuojelulain (13.4.2007/417) 6 

§:ssä pidetään lapsena alle 18-vuotiasta (Räty 2010, 19). Tutkimuksen kohteena on tärkeä 

koulutuspoliittinen kysymys, jolla on yhteydet sosiaalipolitiikkaan.  

Häyrynen ja Hautamäki ovat todenneet jo peruskoululainsäädännön alkuvuosina (1976, 206–

211), että koulutuspolitiikka vaikuttaa sosiaalipolitiikkaan seuraavissa tilanteissa: 

1. Monet sosiaalipoliittiset ongelmat, kuten työttömyys, ovat yhteydessä yksilön kou-

luttautumattomuuteen.  

2. Yksilöiden eriarvoisuus on yhteydessä koulutuksen epätasaiseen jakautumiseen ja 

se koskee sosiaalipolitiikan ydinongelmaa, tasa-arvokysymystä.  

3. Yhteiskunnan rakennemuutos vaatii sivistystason parantamista ja koulutuksellisen 

eriarvoisuuden poistamista.  
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Heidän näkemyksensä on ajankohtainen myös nykyisessä globaalin talouden aiheuttamassa 

koulu- tarve- ja työvoimamurroksessa, jossa erityisoppilaat joutuvat yhä kamppailemaan tasa-

arvokysymyksen kanssa. Käytän jatkossa lapsi nimikkeen rinnalla myös oppilas-käsitettä ku-

vaamaan perusopetuksessa olevia lapsia. Tämän käsitteen käyttöä perustelen sillä, että ky-

seessä ovat lapset, jotka käyvät koulua. 

Lastensuojelun lapsimäärät ovat kasvussa, mutta silti lastensuojelu on yhä marginaalinen il-

miö yhteiskunnassamme (ks. Myrskylä 2011, 18). Granfelt (2000, 99) on todennut, että ilmiöt 

voivat olla sosiaalipoliittisesti merkityksellisiä silloinkin, kun ne kohdistuvat lukumääräisesti 

pieneen ryhmään, koska marginaalinen ilmiö voi olla yhteydessä laajempaan yhteiskunnalli-

seen ongelmaan. Mielestäni kotiopetuksessa olevien lasten koulunkäynnin tutkimus on näkö-

alapaikka koulutuksen tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin. Kotiopetus nostaa esille myös eri-

tyisoppilaiden integraatiota (ks. luku 3.3.1) koskevat teemat. Nämä mainitsemani ilmiöt ovat 

vielä yhteydessä laajaan yhteiskunnalliseen ongelmaan, syrjäytymiseen.  

Mielenkiintoni aihetta kohtaan kasvoi sitä mukaan, kun tutustuin siihen paremmin. Tunne 

vahvistui entisestään, kun perehdyin aiheeseen taustainformanttieni avulla. Taustainforman-

teistani toinen on lastenkodin johtaja ja toinen työskentelee lastensuojelun kehittämisen paris-

sa. Tutkielman tarkoituksena on saada lastenkotien henkilökunnalle, ja myös kaikille muille 

huostaan otettujen lasten parissa työskenteleville, tutkimustietoa kotiopetuksen järjestämises-

tä. 

Tärkeän aiheesta tekee tämänhetkinen tilanne, jossa lastenkotien järjestämää kotiopetusta ei 

ole lainsäädännössä yksityiskohtaisesti määritetty. Tästä syystä kotiopetuksen järjestämistapo-

ja on erilaisia. Tapojen toimivuudessa voi olla eroja, jotka tulevat esille, kun tarkastellaan 

erilaisia kotikouluja rinnakkain. Tässä tutkielmassa tarkastelenkin juuri kotiopetuksen järjestä-

mistä ja sen toimivuutta suhteessa tavoitteisiin. Tämän lisäksi aikaisemmat tutkimukset (esim. 

Heino & Johnson 2010) antavat kuvan huostaan otetuista lapsista, jotka selviytyivät muuta 

väestöä huonommin aikuisina. Heillä on myös suurempi riski syrjäytyä. Tämän vuoksi on 

olennaista tarkastella, antaako kotiopetus lapsille valmiudet lähteä jatkokoulutukseen. 

Huostaan otettujen lasten kotiopetusta ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu. Tietääkseni ainoa 

aikaisempi tutkimus on Jonkan (2005) selvitys, jossa on tarkasteltu ryhmäkotien kotiopetuk-

sen yleisyyttä, sen järjestämistä ja lainmukaisuutta. Selvitys keskittyy samoihin aihealueisiin 

kuin oma tutkimuksenikin, mutta se on luonteeltaan yleinen eikä siinä mennä yksityiskohtai-

siin tietoihin. Myös Sinkkonen (2004) on tarkastellut pienimuotoisesti kotiopetusta ja oppilai-
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den käyttäytymistä, ja Salminen (2001, 77–78) on tehnyt tutkimusta ryhmäkotien opetushen-

kilökunnan koulutuksesta. Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu sijoitettujen lasten kotiopetus-

ta yhtenä pienenä osana tutkimusta (esim. Reinikainen 2009, 79–83), mutta se on voitu rajata 

myös kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle (Pösö 1993).  

1.2 Tutkielman raportointi 

Tutkimusraportti jakautuu kahteen osaan: teoria- ja empiriaosuuteen. Tutkielman teoriaosuu-

den ensimmäisessä luvussa, luvussa 2, tarkastelen lastensuojelun lapsia ja heidän koulunkäyn-

tinsä haasteita. Esittelen myös lastensuojelun ja perusopetuksen lainsäädäntöä käytännön nä-

kökulmasta. Kolmannessa luvussa käsittelen erityisopetusta. Luvussa määritän erityisopetuk-

sen, kotiopetuksen, integraation ja koulutuksellisen tasa-arvon käsitteet. Kerron myös, minkä-

laisesta kotiopetuksesta tässä tutkielmassa on kyse, ja miksi integraatio on niin tärkeä tavoite 

erityisoppilaiden opetuksessa. Luvun lopussa esittelen erityisopetusta koskevaa lainsäädäntöä. 

Neljännen luvun aluksi tarkastelen syrjäytymisen käsitettä. Luvussa tarkastelen myös, miksi 

koulutus on syrjäytymisriskiä vähentävä tekijä. Tuon myös esille, miten syrjäytymistä pystyt-

täisiin ehkäisemään perusopetuksessa. Luvun lopussa tarkastelen lastensuojelun lasten perus-

opetuksen ja jatkokoulutuksen suorittamista.    

Tutkielman toisessa osassa keskityn empiriaan. Viidennen luvun alussa esittelen tutkimuson-

gelman ja -kohteen. Tämän jälkeen kerron tutkielman käytännöllisistä ratkaisuista. Esittelen 

käsitysten tutkimisen lähtökohtia, aineistonkeruun ja tutkimusmenetelmän. Perustelen teke-

mäni valinnat, jotta lukijan olisi mahdollista ymmärtää ne. Tarkastelen myös tutkielman luo-

tettavuutta ja eettisyyttä.  

Tutkielman luvut 6–9 ovat tuloslukuja, joissa esittelen tulokseni ja teen analyysia. Luvuissa 

vertailen myös saamiani tuloksia aikaisempiin tutkimustuloksiin. Ensimmäisessä tulosluvus-

sa, luvussa 6, kuvaan kotiopetuksen järjestämistavat. Seitsemännessä luvussa esittelen lasten 

syrjäytymisriskiä vähentäviä toimia kotiopetuksessa. Luvussa 8 tarkastelen lastenkotihenki-

löstön käsityksiä kotiopetusta koskevan lainsäädännön toimivuudesta. Viimeisessä tuloslu-

vussa, luvussa 9, kerron, mihin jatkokoulutukseen lapset suuntautuvat kotiopetuksen jälkeen.  

Tutkielmani viimeisessä luvussa, luvussa 10, esittelen tekemäni johtopäätökset. Pohdin myös 

tutkimuskysymyksiini liittyviä yhteiskunnallisia teemoja. Tutkielmani loppuun olen liittänyt 

aineiston keräämisessä käytetyn haastattelurungon. 
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2 LASTENSUOJELUN JA PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Lastensuojelun lainsäädäntö käytännössä  

Tutkielmani teoriaosuudessa lähden liikkeelle tarkastelemalla lastensuojelulainsäädäntöä, 

jonka avulla hahmotan sitä toimintakenttää, jossa kotiopetus järjestetään. Lastensuojelulain 

(13.4.2007/417) 3 § määrittää, että lastensuojelu on lapsiin ja heidän perheisiinsä kohdistuvaa 

suojelutyötä (Räty 2010, 4), esimerkiksi lapsen huostaanotto. Saman lain 70 §:ssä todetaan, 

että huostaanotto on viimesijainen toimenpide, johon ryhdytään, kun avohuollon tukitoimia ei 

ole mahdollista toteuttaa tai ne eivät ole riittäviä. Huostaanoton perusteet jaotellaan kahteen 

osaan. Ensinnäkin perusteena voi olla lapsen huono kasvuympäristö, kuten esimerkiksi van-

hempien puutteellinen kasvatuskyky, väkivaltaisuus ja välinpitämättömyys. Toiseksi se voi 

johtua lapsen omasta vahingollisesta käyttäytymisestä, kuten päihteiden käytöstä tai rikolli-

suudesta. Lapsen koulunkäynnin laiminlyönti voi olla myös yksi tekijä päätöksenteossa, mutta 

se ei pelkästään riitä syyksi huostaanottoon. Lastensuojelulain 47 §:ssä määritetään, että huos-

taanotto päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Se voi päättyä myös ennen tätä, jos 

sitä ei nähdä enää tarpeelliseksi. Huostaanoton jälkeen lapsi voi jatkaa jälkihuollossa 21-

vuotiaaksi saakka, määrittää lastensuojelulain 75 §. (Emt., 295–301, 374, 493.) Taulukosta 1 

voi tarkastella tutkielmaan liittyvää lastensuojelulainsäädäntöä, jota esitellään tässä alaluvus-

sa. 

TAULUKKO 1. Lastensuojelun lainsäädäntö 

              Kohde 

Laki 
Lastensuojelu Huostaanotto Sijaishuolto Jälkihuolto 

Lastensuojelu-

laki 

 – mitä on las-

tensuojelu 

– huostaanotto 

ja sen syyt 

– huostaanoton 

päättyminen  

 – huostaan 

otetun lapsen 

opetuksen jär-

jestäminen 

– sijaishuolto ja 

sen korvaukset 

– sijaishuoltopai-

kat ja paikan va-

linta   

– jälkihuollon 

alkaminen ja 

päättyminen  

 

Huostaanoton jälkeen lapselle tulee järjestää sijaishuolto. Lastensuojelulain 49 §:n mukaan 

sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 

Lain 16 §:ssä määritetään, että sen kustannuksista on vastuussa se kunta, jossa lapsen huos-

taanoton tarve on syntynyt. Tätä kuntaa kutsutaan sijoittajakunnaksi. Sijaishuolto järjestetään 

perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla tavalla, joka on lapsen tarpeiden mukainen. Lasten-
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suojelulain 57 §:n mukaan lastensuojelulaitoksia, joissa voidaan järjestää lapsen sijaishuoltoa, 

ovat lastenkodit, nuorisokodit ja koulukodit sekä muut samankaltaiset lastensuojelulaitokset. 

(Räty 2010, 106, 377; Taskinen 2010, 125–126, 135.) Sijoituspaikkojen nimitykset ovat mo-

nimuotoisia, sillä uuden yksikön nimen saa valita vapaasti, eikä lainvoimaista käsitemääritte-

lyä nimen ja hoitomuodon suhteesta ole (Lastensuojelun yksityisten palvelujen valvontatyö-

ryhmän muistio 2001). Lastensuojelulaitoksen tehtävänä on auttaa niitä lapsia, jotka eivät saa 

vanhemmiltaan riittävää kasvatusta ja huolenpitoa, ja joita ei syystä tai toisesta sijoiteta tai ole 

tarkoituksenmukaista sijoittaa sijaiskotiin (Reinikainen 2009, 10–11). Lastensuojelulaitoksiin 

sijoitetaan ne lapset, jotka eivät pääse sijaiskotiin tai laitossijoitusta pidetään parempana rat-

kaisu heille. 

Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä ryhmäkoti kaikista niistä sijaishuoltoa järjestävistä yksi-

köistä, joissa asuu lapsiryhmiä, ja jotka perustuvat ammatilliseen toimintaan. Tässä tutkimuk-

sessa käytän lastensuojelulaitoksista käsitettä lastenkoti. Sijaiskodilla puolestaan tarkoitan 

tavallista kotia, jossa sijaisvanhempi tai -vanhemmat huolehtivat sijaislapsestaan tavallisen 

perhe-elämän yhteydessä. Käytän yllä mainittua jaottelua, koska sen tyyppistä käytetään kan-

sainvälisessä kirjallisuudessa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa huostaan otetun lapsen 

sijaishuoltopaikoista käytetään yleensä käsitettä family foster care tai foster family care, suu-

remmasta ja ammatillisesta yksiköstä nimikkeitä group care, group care residence, group care 

arrangements tai group settings. Usein tutkimuksissa ei kuvata eri sijaishuoltopaikkojen toi-

minnan eroja, joiden perusteella voisi tehdä tarkemman jaottelun. (Reinikainen 2009, 10–11.) 

Esimerkiksi Courtneylla ja Barthilla (1996, 78) group care -käsitteen alle kuuluvat muun mu-

assa group home, residential treatment center ja shelter facility. Reinikainen (2009, 10–11) 

perusteleekin jaottelua sillä, että olennaisimmat erot sijaishuoltopaikkojen välillä liittyvät juu-

ri lapsiryhmän kokoon, ja siihen, ovatko huoltajat vanhemman roolissa vai ammatillisemmin 

suuntautuneita. Toisaalta lastensuojelulaitoksia voi kutsua ryhmäkodeiksi, koska ne ovat las-

ten sen hetkisiä koteja.  

Lapsen elämään liittyvät riski- ja suojatekijät tulee huomioida, kun hänen sijoituspaikkansa 

valitaan, ja varsinkin lapsen koulunkäynnin järjestämisellä on suuri merkitys. Perusopetuslain 

4 §:n mukaan opetuksen järjestämisestä on vastuussa oppivelvollisen asuinkunta, joka huos-

taan otetulla lapsella on sijoituskunta. Sijoitetun lapsen perusopetuksen kustannukset korva-

taan valtionosuudella sijoituskunnalle. Valtionosuuden maksuperusteista säädetään kunnan 

peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

29.12.2009/1704) 41 §:ssä. (Räty 2010, 129, 381–383.)  
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2.2 Lastensuojelun lapset ja huostaanoton syyt 

Lastensuojelun lapsimäärät ovat kasvaneet viimeisen 20 vuoden aikana (esim. Myrskylä 

2011, 18). Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 16 643 alle 21-vuotiasta lasta vuonna 2009, ja 

heistä 0–17-vuotiaita oli 13 680 (1,3 % kaikista Suomen lapsista). Kaikista sijoitetuista lapsis-

ta 9 357 lasta oli huostaan otettu. (Lastensuojelu 2010, 1–6.) Erityisesti teini-ikäisten, 12–17-

vuotiaiden, huostaanotot ovat kasvussa ja niitä oli jo yli puolet (55 %) huostaanotoista (Myrs-

kylä 2011, 18). Yhä suurempi osa sijoituksista tapahtuu ryhmäkoteihin perheiden sijasta (Las-

tensuojelu 2010, 1–6) ja niihin sijoitetaan yleensä teini-ikäisiä lapsia (Saarikallio-Torp, Hei-

no, Hiilamo, Hytti & Rajavaara 2010, 236; Hiitola 2009, 38). Tulokset kertovat lastensuojelun 

tarpeen karuista muutoksista ja sen tasaisesta kasvusta, jota ei saada loppumaan. 

Lastensuojelun lapsimäärien muutosten nähdään olevan yhteydessä kunnan taloudelliseen 

tilanteeseen, tilastointitapaan ja sosiaalityöntekijöiden työkäytäntöihin (Heino 2009, 200). 

Kuitenkin keskeisenä syynä huostaanottojen taustalla nähdään lasten perhetausta sekä perheen 

muodon ja roolin muutos suomalaisessa yhteiskunnassa (Lämsä 2009, 91–92). Gøsta Esping-

Andersen (1999, 47–53, 161–162) toteaa, että perheen tehtävänä on ollut ylläpitää sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta, mutta itse perheestä on tullut ongelmallinen. Uudet perhemuodot, kuten 

yksinhuoltajaperheet, ovat korvanneet ydinperheen, isän, äidin ja lapsen, aseman ja se synnyt-

tää epävarmuutta sekä tasapainottomuutta. Julkinen sektori ei pysty tarjoamaan sitä suojaa, 

mitä perhe lapsilleen tarjosi, ja se heijastuu lasten maailmaan.  

Suurin vanhemmista johtuva huostaanottosyy on riittämätön vanhemmuus. Se näkyy van-

hempien avuttomuutena ja osaamattomuutena, perheristiriitoina ja lasten laiminlyöntinä. 

(esim. Hiitola 2009, 25–26.) Vanhemmilla on ollut myös päihde- ja mielialahäiriöitä, väkival-

taista ja epäsosiaalista käytöstä sekä taustalla avioero (Hiitola 2008, 16; Vinnerljung, Hjern, 

Ringbäck Weitof, Franzén & Estrada 2007, 189; Pasanen 2001, 116–125; Scholte 1997, 663–

664). Pienten lasten huostaanottojen syynä ovat usein vanhempien ongelmat, kun puolestaan 

teini-ikäisten huostaanotot ovat yhteydessä lasten omaan käytökseen. Tosin teini-ikäisten käy-

töksen taustalla voi vaikuttaa vanhempien käytös heidän varhaisvuosinansa, mikä heijastuu 

heidän nykyiseen käytökseensä. (Saarikallio-Torp ym. 2010, 241.) Toisen näkökulman mu-

kaan sijoitettujen lasten käytös saattaa olla kasvuoloissa opittu tapa, jolla on saatu huomiota 

huoltajalta. Uuden, toimivamman käytöksen oppiminen vie vuosia. (Sinkkonen 2004, 122–

124.) Tällöinkin huostaanoton taustalla olisi vanhemmista johtuvat syyt. Lämsä (2009, 91) 

kuitenkin varoittaa, että ongelmien välisten syy-seuraussuhteiden tekemisessä on syytä välttää 

liian pitkälle vietyjä päätelmiä. Tietty ongelma ei välttämättä liity muihin ongelmiin. 



 

7 

 

Huostaanoton yleisimpiä syitä ovat Kitinojan (2005, 204–205) tutkimuksen mukaan kouluon-

gelmat (90,2 %), käyttäytymiseen ja toimintatapoihin liittyvät ongelmat (83,2 %) ja päihde-

ongelmat (55,7 %). Myös Pösö (1993, 167, 171–172) on määrittänyt sijoitettujen lasten terve-

yttä ja kehitystä vaarantavia tekijöitä, joita ovat jälleen kouluongelmat (93 %), kodista ja per-

heestä johtuvat ongelmat (80 %), rikollinen käyttäytyminen (73 %) ja päihdeongelmat (54 %). 

Lehto-Salon ym. (2002, 20) POLKU-tutkimuksessakin lapsista kaksi kolmasosaa (64 %) nä-

kee huostaanottonsa syyksi kouluvaikeudet. Tutkimukset muodostavat kuvan, että huos-

taanoton taustalla ovat olleet usein lapsen kouluongelmat. Perheestä ja vanhemmista johtuvat 

syyt eivät näyttäydy niin suurina kuin voisin olettaa. Tämä saattaa johtua siitä, että huos-

taanotot tapahtuvat usein teini-iässä, jolloin kodin ongelmat näkyvät lasten käytöksessä. 

Oma lukunsa on, että maahanmuuttaja- ja romanilasten määrä huostaan otettujen ryhmässä on 

suurempi kuin heidän väestönosuutensa edellyttäisi. Heinon (2007, 26) tutkimuksessa sijoitet-

tuja romanilapsia on neljä prosenttia, kun heitä väestössä on keskimäärin 0,17 prosenttia. Tä-

män lisäksi tutkimuksen lapsista seitsemällä prosentilla on kansalaisuus tai äidinkieli muu 

kuin suomi. Samoin Kitinoja (2005, 133) tuo esille, että 8,6 prosentilla sijoitetuista lapsista on 

vähemmistötausta, eli ainakin toisella heidän vanhemmistaan on ulkomaalaistausta tai he ei-

vät muuten kuuluneet valtaväestöön. Tällöin ei olisi yllättävää, jos näiden lasten huostaanoton 

syynä olisivat kouluongelmat, jotka aiheuttaisi esimerkiksi heikko suomen kielen taito. 

2.3 Perusopetuksen lainsäädäntö käytännössä 

Suomessa koulunkäynti kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin ja se turvataan lainsäädännön 

avulla tasa-arvoisesti kaikille Suomessa asuville (ks. taulukko 2). Perusopetuksen lainsäädän-

tö antaa lainsäädännöllisen perustan kotiopetuksen järjestämiselle. Perustuslain 16 § säätää 

yksilöille oikeuden maksuttomaan perusopetukseen. Se määrää julkiselle vallalle velvollisuu-

den taata jokaiselle tasa-arvoinen mahdollisuus päästä niin perusopetukseen, ammatilliseen 

koulutukseen kuin lukioonkin. Se takaa siis oikeuden koulunkäyntiin, eikä oikeutta opetuk-

seen saa rajoittaa muuten kuin yleisesti hyväksyttävillä esteillä. Muun muassa tarvittava aikai-

sempi opetus on oltava suoritettuna; esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen pääsemisen 

edellytyksenä on suoritettu perusopetus. Kuitenkin perusopetukseen pääsemistäkin on mah-

dollista rajoittaa, esimerkiksi lapsen tulee saavuttaa tietty ikä ennen perusopetuksen aloitta-

mista. (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 20–21.) Sen sijaan oppivelvollisuudesta säädetään eril-

lisellä lailla. 
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TAULUKKO 2. Perusopetuksen lainsäädäntö 

                               Kohde 

    Lait 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Yleissivistävä 

Perustuslaki 
– tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

koulutuksessa 

– oikeus maksuttomaan koulu-

tukseen 

Perusopetuslaki 

– tasa-arvon edistäminen koulu-

tuksella 

– tasa-arvoinen koulutusmah-

dollisuus  

– oppivelvollisuus ja sen kesto 

Laki kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta 

 – turvaa järjestäjäkunnan oi-

keuden valtionosuuteen 

Perusopetuslain 25 § määrittää oppivelvollisiksi Suomessa vakituisesti asuvat lapset. Oppi-

velvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusope-

tuksen oppimäärä on suoritettu, tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen 

vuotta. Perusopetuksen normaali oppimäärä on laajuudeltaan yhdeksän vuotta. (Arajärvi & 

Aalto-Setälä 2004, 22, 25–26.) Jos oppivelvollisuutta ei saavuteta määräaikana lapsen vam-

maisuuden tai sairauden vuoksi, oppivelvollisuus voi alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 

vuotta, määrittää perusopetuslain 25 § (Lahtinen & Lankinen 2009, 43). Lailla pyritään tur-

vaamaan kaikille riittävä aika perusopetuksen suorittamiseen. 

Suomen koulutuspolitiikka pyrkii kansalaisten tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kouluttami-

seen, mikä näkyy jo perustuslain 16 §:ssä. Se tulee esille myös perusopetuslain 2–3 §:ssä. 

Lain 2 §:n mukaan opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen, antaa 

elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä turvata yhdenvertaisuus koulutuksessa. Opetuksen 

tavoitteena on myös parantaa kansalaisten sivistystasoa ja tasa-arvoisuutta. Koulutuksellisen 

tasa-arvon edistäminen tulee esille opetuksen sisällössä ja yksilöllisissä opetusjärjestelyissä, 

jotka antavat yhtäläiset mahdollisuudet opetuksen suorittamiseen. Pyrkimyksenä on myös 

edistää yksilöiden mahdollisuutta osallistua perusopetukseen ja sen jälkeiseen jatkokoulutuk-

seen. Koulutustason parantamisen nähdään kasvattavan yksilöiden mahdollisuutta toimia yh-

teiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Myös perusopetuslain 3 §:n mukaan opetus tulee järjes-

tää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että opetuksella edistetään oppilai-

den tervettä kasvua ja kehitystä. (Lahtinen & Lankinen 2009, 108–112.) Yllä olevien pykälien 

mukaan kaikilla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus kykyjensä mukaiseen opetukseen. 

Koulutuksen tasa-arvoisuuteen on yhteydessä myös yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä 

koskeva perustuslain 6 §. Siinä todetaan yksilöiden olevan yhdenvertaisia lain edessä eikä 

heitä saa asettaa erilaiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Lakia toteutetaan koulu-

tuksen, erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen sekä ammatillisen ohjauksen saamiseksi, muttei 
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koulutuksen tavoitteiden, sisällön ja koulutusjärjestelmän tasa-arvon toteuttamiseksi. (Arajär-

vi & Aalto-Setälä 2004, 22–23.) Yhdenvertaisuuslaki tukee siis koulutukseen pääsemistä, 

mutta ei turvaa koulutuksen yhdenvertaista sisältöä. Tällöin koulutukseen pääsy ei turvaa sa-

manlaista opetusta, vaikka se on lähes yhtä tärkeää kuin kouluun pääseminen. 

2.4 Lastensuojelun lasten koulunkäynnin haasteita 

Huostaan otetuilla lapsilla on paljon kouluongelmia, jotka ovat johtaneet huostaanottoon ja ne 

näkyvät myös lasten koulunkäynnissä sijoituksen aikana. Kanadalaisen tutkimuksen mukaan 

heillä on runsaasti poissaoloja koulusta ennen sijoitusta. Puolella heistä on vähintään neljä 

poissaoloa koulusta, kun ainoastaan yhdeksällä prosentilla heistä ei ollut yhtään poissaoloa. 

(Flynn, Ghazal, Legault, Vandermeulen & Petrick, 2004, 74.) Myös Todis, Bullis, Waintrup, 

Schultz ja D’Ambrosio (2001, 128) toteavat, että yhdysvaltalaisten huostaan otettujen lasten 

koulunkäynti on sujunut alakoulussa hyvin. Yläkoulussa tilanne muuttuu, ja he alkavat käydä 

koulua epäsäännöllisesti ja ajautuvat päihteitä käyttäviin ryhmiin. Koulu reagoi tähän erotta-

malla heidät määräajaksi, kieltämällä heiltä koulun järjestämät harrastukset ja kohtelemalla 

heitä ei-toivottuina oppilaina. Koulussa kerran saatu leima on usein pysyvä ja ohjaa opettajien 

toimintaa jatkossa. 

Anderssonin (2008, 95) tutkimus tuo esille, että huostaan otetuilla lapsilla on paljon vaikeuk-

sia koulutehtäviensä tekemisessä. Toiset heistä ovat kyllästyneet kouluun ja arvosanat ovat 

laskeneet tämän vuoksi. Myös israelilaisessa tutkimuksessa tulee esille, että kolme neljäsosaa 

(74,3 %) huostaan otetutuista oppilaista menestyy heikommin koulussa kuin muut vastaa-

vanikäiset oppilaat (Schiff & Benbenishty 2006, 142).  

Kitinojan (2005, 153–160, 204–205) suomalaisen tutkimuksen mukaan sijoitetut lapset koke-

vat keskimäärin 2,4 koulusiirtoa ennen sijoitusta, ja joskus koulua vaihdetaan jopa 3–7 kertaa. 

Osa lapsista ei ole käynyt lukukauden tai -kausien aikana koulua ja osa saa ehtoja. Keskimää-

rin yli kolmannes sijoitetuista lapsista on jäänyt luokalle vähintään kerran. He joutuvat myös 

usein kiusatuksi koulussa, minkä nähdään aiheuttavan poissaoloja (Reinikainen 2009, 83–84).  

Huostaan otetuilla lapsilla on todettu myös paljon oppimisvaikeuksia. Lehto-Salon ym. (2002, 

25, 31) tutkimuksessa todetaan matematiikan tai lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuk-

sia olevan noin puolella (51 %) lapsista. Junttila (2010, 69) sekä Kaukiainen, Junttila, Kinnu-

nen ja Vauras (2005, 12–14) toteavat, että suurella osalla oppimisvaikeuksista kärsivillä lap-
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silla on puutteita sosiaalisissa taidoissa. Kielellisesti ja matemaattisesti taitavat oppilaat ovat 

yhteistyökykyisiä ja empaattisia. Heillä esiintyy hyvin vähän impulsiivista tai häiritsevää 

käyttäytymistä. Puolestaan koulumenestykseltään heikoimmilla oppilailla on paljon häiritse-

vää ja impulsiivista käyttäytymistä sekä vähäiset yhteistyö- ja empatiataidot. Tutkimusten 

(esim. Déry, Toupin, Pauzé, Mercier & Fortin 1999, 232–234) mukaan oppimisvaikeudet ja 

epäsosiaalinen käyttäytyminen, ja usein myös muut käytöshäiriöt, ovat yhteydessä toisiinsa.  

Huostaan otetuilla lapsilla esiintyykin runsaasti käytöshäiriötä. Lehto-Salo ym. (2002, 21; ks. 

Andersson 2008, 95) toteavat, että 82 prosentilla sijoitetuista lapsista on jokin mielialaongel-

ma. Niistä yleisimpiä ovat käytöshäiriöt ja lisäksi esiintyy mieliala- ja päihdehäiriöitä. Sa-

mansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Vorria, Wolkind, Rutter, Pickles ja Hobsbaum 

(1998, 228–230). Heidän tutkimuksessaan tulee esille, että sijoitetuilla lapsilla on enemmän 

käytöshäiriöitä kuin muilla vastaavanikäisillä. Heidän mukaansa se johtuu siitä, että sijoitetut 

lapset joutuvat usein kiusatuksi ja viettävät paljon aikaa yksinään. Sinkkonen (2004, 122–

124) toteaa, että koulussa käytöshäiriöt näkyvät joko estyneisyytenä ja vetäytymisenä tai yli-

aktiivisuutena, levottomuutena ja aggressiivisuutena. Ne heijastuvat lasten oppimiskykyyn, 

sääntöjen noudattamiseen, opetuksen seuraamiseen ja työrauhan antamiseen. Vaikeuksia 

esiintyy myös tunnetilojen hallinnassa, muiden huomioimisessa ja pitkäkestoisessa työskente-

lyssä niillä lapsilla, joiden pettymisensietokyky on heikko.  

Erityyppisiä ratkaisuyrityksiä lasten kouluongelmiin ovat olleet koulunkäyntiavustajat, ehdot, 

osa-aikainen erityisopetus, siirrot erityiskouluun tai -luokalle, yksityisopetus, paja- tai klinik-

kaluokat, opetus sairaalakoulussa, sijoitus koulukotiin tai erilaiset projektityyppiset koulun-

käynnin muodot (Heino 2007, 28; Kitinoja 2005, 149). Heinon (2007, 28) mukaan tällaisten 

toimenpiteiden tavoitteena on löytää lapselle parempi oppimisympäristö.  

Sijoituksen jälkeen lapset ovat usein erityisopetuksessa. Yhdysvaltalaisessa ja kanadalaisessa 

tutkimuksissa todetaan, että jopa puolet sijoitetuista lapsista on erityisopetuksessa (Zetlin 

2006, 162; Flynn ym. 2004, 74). Myös suomalaiset tutkimukset ovat saaneet samansuuntaisia 

tuloksia. Hukkasen (2002, 33) ja Kitinojan (2005, 146–148) mukaan kaksi kolmasosaa sijoite-

tuista lapsista on erityisopetuksessa, kun yleensä keskimäärin 4,5 prosenttia on erityisopetuk-

sessa. Osa sijoitetuista lapsista siirretään erityisopetukseen vasta sijoituksen jälkeen. Siirron 

syynä ovat yleensä oppimis- tai käyttäytymisongelmat. Siirretyistä suurin osa opiskelee ylei-

sen opetussuunnitelman mukaan sopeutumattomien oppilaiden erityisluokilla ja loput yksilöl-

listetyn opetussuunnitelman mukaisesti. Zetlin, Weinberg ja Shea (2006, 169) tuovat esille, 

että kaikki näistä lapsista eivät tarvitsisi erityisopetusta, mutta sen tarvetta ylitunnistetaan. 
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3 ERITYISOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Erityisopetuksen käsite ja muodot 

Tutkielmani tarkoituksena on kuvailla kotiopetuksen järjestämistä kokonaisvaltaisesti. Tut-

kielman kannalta on olennaista tutustua erityisopetukseen tarkemmin, koska kotiopetus on 

yksi erityisopetuksen muoto. Silloin ymmärrämme paremmin, mikä on kotiopetuksen merki-

tys erityisopetuksessa. Erityisopetuksella tarkoitetaan oppilaan tarvitsemia järjestelyjä ja tuki-

toimia, jotka on mahdollista toteuttaa myös yleisopetuksen luokalla (Saloviita 2008, 14–15). 

Erityisopetuksen käsite antaa erityisopetuksesta hyvin yksipuolisen kuvan, sillä yleisopetuk-

sessa erityisopetus voidaan järjestää monella eri tavalla (Ihatsu & Ruoho 2001, 92). Kun eri-

tyisoppilaan opetus tapahtuu yleisopetuksen luokkatilassa, jossa on myös muita vastaa-

vanikäisiä oppilaita, puhutaan integraatiosta (Moberg 2001, 37; Hautamäki, Lahtinen, Moberg 

& Tuunainen, 1993, 133). Integraatiota käsittelen tarkemmin alaluvussa 3.3.1. 

Tärkeä tekijä erityisopetuksen toteuttamisessa on oppilaiden yksilöllinen opetus. Sen toteut-

tamisen työvälineenä toimii henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

(HOJKS). Lähtökohtana ovat yleisen oppivelvollisuuden tavoitteet, joista erityisoppilaille 

muodostetaan erisuuruisia oppimääriä. Tällöin ei enää tarvita erityisopetuksen ryhmätasoisia 

opetussuunnitelmia, vaikka niitä on hyödyllistä käyttää apuna HOJKS:ia laatiessa. Toisin sa-

noen, oppilaan toiminta ja tavoitteet ovat aina yksilölliset, ei sen ryhmän mukaiset, missä hän 

opiskelee. (Ihatsu & Ruoho 2001, 91–92; Jahnukainen 1999, 89–90.) Jahnukainen (1999, 89–

90) korostaa, että yksilöllinen opetus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perinteinen erityisopetta-

jan antama erityisopetus voitaisiin lopettaa. Jokaiselle yksilölle tulee turvata paras mahdolli-

nen opetus, mikä tarkoittaa sitä, että paras mahdollinen erityisopetus voidaan toteuttaa yleis-

opetuksessa, pienryhmäopetuksessa tai yksilöopetuksessa.  

Kuviosta 1 näemme erityisopetuksen eri muodot, joita koulujen on mahdollista käyttää. Huo-

mion arvoista on, että erityisopetus pystytään toteuttamaan hyvin monella eri tavalla ilman 

oppilaan siirtoa kokopäiväiseen erityisopetukseen. Tällöin oppilaan integraatio tai edes osa-

aikainen integraatio olisi mahdollista toteuttaa koulun niin halutessa. HOJKS toimii erityis-

opetuksessa apuna niin integroidun kuin ei integroidun oppilaan kohdalla. Kuviosta käy ilmi, 

että paljon tukea tarvitsevien lasten määrä on vähäinen. Tällaisia oppilaita ovat yleensä olleet 

lapset, joilla on pitkäaikaisia oppimis- tai sopeutumisongelmia. Heidät siirretään tavallisesti 

kokoaikaiseen erityisopetukseen. (Tilus 2004, 177; Ihatsu & Ruoho 2001, 92.) Tämä kuvaus 
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sopii huostaan otettuihin lapsiin, kuten näimme luvusta 2.4, jossa käsiteltiin heidän koulun-

käyntihankaluuksiaan. He kuuluvat siihen pieneen vähemmistöön, joka suorittaa perusopetus-

ta kotona. 

KUVIO 1.  Erityisopetuksen organisatorinen malli (Lähde: mukaillen Jahnukainen 1999, 90; 

Ahvenainen & Moberg 1982, 57) 

Ihatsu ja Ruoho (2001, 91–92) nostavat esille, että erityisopetus on pysyvä osa perusopetuk-

sen arkipäivää. Sillä pyritään auttamaan erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita ja turvaa-

maan, että jokainen käy perusopetuksen. Tällöin se myös edistää koulutuksellisen tasa-arvon 

toteutumista, koska se mahdollistaa erityisoppilaiden onnistuneen koulunkäynnin. Heidän 

näkemyksensä on ajankohtainen myös nykyisessä koulutusjärjestelmässä. Tässä tutkielmassa 

erityisopetusta toteutetaan kotiopetuksessa tai yleisopetuksessa. Kotiopetuksessa tapahtuvaa 

erityisopetusta kutsun kotiopetukseksi. Sen sijaan yleisopetuksessa tapahtuvaa opetusta nimi-

tän erityisopetukseksi, mutta tarvittaessa puhun myös erityisluokasta tai erityiskoulusta. 
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3.2 Erityisopetusmuotona kotiopetus ryhmäkodissa 

Kotiopetus on koulutuksellisen lähestymistapa, jossa lapsi saa kaiken tai suurimman osan 

opetuksesta kotona (Schechter Vahid & Vahid 2008, 8). Kotiopetus erotellaan kahteen tapaan. 

Toisessa tavassa oppilas pysyy kirjoilla kunnan koulussa, ja puolestaan toisessa hän ei ole 

kirjoilla kunnan koulussa (Kotona opiskelevan oppivelvollisen opintojen arviointi 2011). Täs-

sä tutkielmassa on kyse kotiopetuksen ensimmäisestä tavasta, jossa oppilas pysyy kirjoilla 

kunnan koulussa. Se on perusopetuslain 18 §:n mahdollistama ratkaisu (Lastensuojelun yksi-

tyisten palvelujen valvontatyöryhmän muistio 2001), joka sallii, että opetus toteutetaan kotona 

oppilaaseen liittyvien syiden vuoksi (ks. 3.5.2).  

Tutkimuksessa kotiopetukseksi kutsutaan opetusta, joka järjestetään ryhmäkodissa, jota ei voi 

suoraa rinnastaa lapsen kotiin. Merimaa (2009, 98) toteaa, että ryhmäkodeissa annettavaa ope-

tusta voidaan pitää kotiopetuksena, vaikka se ei ole lainsäädännön mukaan sitä virallisesti. 

Hän perustelee ratkaisua sillä, että siellä opetusta antaa ryhmäkodin henkilökunta. Tällöin 

opetushenkilöt eivät ole kunnan työntekijöitä eivätkä kuulu kunnan koulutoimen piiriin eikä 

heillä ole siitä syystä todistuksenanto-oikeutta. Tilanne on tällöin sama kuin vanhempien an-

tamassa kotiopetuksessa. Tällaista opetusratkaisua opetushallitus pitää tilapäisenä ja lyhytai-

kaisena ratkaisuna (Kotona opiskelevan oppivelvollisen opintojen arviointi 2011). Asia ei 

kuitenkaan aina ole näin. On todettu, että lapset ovat välillä pitkäänkin kotiopetuksessa sijoi-

tuksen alkuvaiheessa. He voivat myös jäädä sinne pysyvästi psyykkisten ja sosiaalisten on-

gelmiensa vuoksi. (Lastensuojelun yksityisten palvelujen valvontatyöryhmän muistio 2001.)    

Tässä tutkimuksessa kotiopetuksella tarkoitetaan yksityisen lastenkotien järjestämää, sen ti-

loissa tapahtuvaa opetusta. Oppilaita ovat lastenkotiin sijoitetut lapset. Kotikouluksi puoles-

taan kutsun paikkaa, jossa kotiopetus järjestetään. Kotiopetuksella en tarkoita huoltajien tai 

heidän palkkaamansa henkilön antamaa opetusta, joka annetaan lapsen omassa kodissa lapsel-

le yksinään tai yhdessä sisarusten kanssa (vrt. Mountney 2008, 11–12). Tarkoittaessani muuta 

opetusta kuin lastenkodin kotiopetusta kutsun sitä yleisopetukseksi. Yleisopetuksen erottelen 

alakouluun, luokat 1–6, ja yläkouluun, luokat 7–9.  

Huostaan otetut lapset suorittavat yleensä perusopetusta yleisopetuksessa. Kuitenkin osa lap-

sista käy koulua kotiopetuksessa. Yleensä kyseessä ovat moniongelmaiset lapset, joilla on 

sosiaalisia tai psyykkisiä vaikeuksia, eikä heillä ole edellytyksiä lähteä kunnalliseen yleisope-

tukseen. Nämä lapset saavat opetusta kotiopetuksessa, koska erityisopetuksessa ei ole tar-

peeksi paikkoja tai voimavaroja heidän opetukseensa. Välillä myös koulujen henkilökunta 
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väsyy toistuviin haasteisiin samojen oppilaiden kanssa, jolloin päädytään oppilaan lomautta-

miseen, määräämiseen sairaslomalle tai todetaan hänet koulukunnottomaksi. Tällöin lapsi 

kotiutetaan koulusta niin sanotulle kotikoulujaksolle, jossa opetus jää yleensä ryhmäkodin 

vastuulle. Joissakin tapauksissa yleisopetuksen opettaja voi tulla antamaan lapselle muutaman 

tunnin opetuskokonaisuuksia ryhmäkotiin. Kotiopetukseen voidaan turvautua myös silloin, 

kun lapsi sijoitetaan ryhmäkotiin kesken kouluvuotta, eikä hänelle pystytä järjestämään oike-

anlaista opetuspaikkaa. Joissakin äärimmäisissä tapauksissa sijaintikunta tai rehtori on kiel-

täytynyt huolehtimasta lapsen opetuksesta. (Jonkka 2005, 6–7.) Huostaan otetuilla lapsilla on 

siis neljä erilaista mahdollisuutta päätyä kotiopetukseen. Kotiopetusta toteutetaan hyvin erilai-

silla tavoilla ja eritasoisilla järjestelyillä, joihin kunnalta on pääsääntöisesti saatu oppikirjat ja 

muu oppimateriaali. Välillä on perusteltua järjestää lapsen opetus ryhmäkodissa, ja tällaisissa 

tapauksissa opetus tulisi keskittää erityisyksikköihin, joille myönnettäisiin yksityiskoululuvat. 

(Emt., 7.) Mielestäni luvanvarainen koulutus turvaisi laadukkaamman opetuksen, koska luvan 

saaminen edellyttää tarvittavien ehtojen täyttymistä. 

Ryhmäkodeilla sekä sijoittaja- ja sijoituskunnilla on runsaasti epäselvyyksiä kotiopetuksen 

toteuttamisesta, mikä näkyy erilaisina ongelmina. Jonkka (2005, 9–11) tuo esille, että sijoitta-

ja- ja sijoituskuntien välillä on epäselvyyttä oppivelvollisuuden kustannusten jakautumisessa. 

Käytännöt kustannusten suorittamisessa ovatkin monimuotoisia, sillä välillä ryhmäkodit peri-

vät opetuskustannukset sijoittajakunnalta hoitokuluina, ja puolestaan välillä sijoittaja- tai si-

joituskunta maksaa opetuksen kokonaan. Perusopetuksen valtionosuusjärjestelmäkään ei 

huomioi riittävästi kotiopetuksen järjestämistä. Jonkan mielestä osa tällaisista ongelmista olisi 

hoidettavissa siten, että kunnat ja ryhmäkodit sopisivat alusta lähtien kustannusten jakamises-

ta ja opetuspalveluiden tuottamisesta. Sovitut asiat voisi kirjata mallisopimukseen. Sijoittaja-

kunnan tulisi olla myös velvollinen korvaamaan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset sijoi-

tuskunnalle (Lastensuojelun yksityisten palvelujen valvontatyöryhmän muistio 2001). Ehdo-

tuksissa ei huomioida mahdollisuutta, että opetuskustannukset voisi korvata suoraan ryhmä-

kodille. 

Lastenkotien järjestämä kotiopetus näkyy toteutuvan lain edellyttävällä tavalla, mutta esille 

on tullut myös ongelmakohtia. Yleisopetuksen ulkopuolelle jäämistä voidaan pitää toimenpi-

teitä vaativana epäkohtana. Kunnan koulutoimella ei myöskään aina ole tietoa sijoitetuista 

lapsista, vaikka kunnan tulisi perusopetuslain mukaan järjestää lapsille perusopetusta ja val-

voa sen edistymistä. Myös kotiopetuksen tuntimäärät saattavat jäädä vähäisemmiksi kuin 

yleisopetuksessa. (Jonkka 2005, 7–10.) Huomiota tulee kiinnittää myös opetushenkilökunnan 
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ammatilliseen koulutukseen. Heidän koulutuksessaan ilmenee suuria eroja, sillä opetushenki-

lönä saattaa toimia muun muassa lähihoitaja, diakoni tai ylioppilastutkinnon suorittanut hen-

kilö (emt., 7–8). Sen sijaan Salmisen (2001, 77–79) tutkimus antaa myönteisemmän kuvan 

opetushenkilökunnan koulutuksesta, mutta tosin jo vuodelta 1996. Puolella tutkimuksen opet-

tajista oli erityisopettajankoulutus, kaksi luokanopettajaa oli saanut erivapauden erityisopetta-

jaksi ja yhdellä oli kotitalous- ja tekstiilityön opettajan pätevyys. Henkilökuntaan kuului myös 

ei-päteviä opettajia, kuten filosofian kandidaatti ja ylioppilas. Tutkimuksessa tulee esille, että 

opetushenkilöllä on tärkeää olla opettajankoulutuskin, mutta sitä tärkeämmäksi nousee koke-

mus opetustyöstä ja lasten parissa työskentelystä. Tutkimuksissa esille tulleet erot voivat joh-

tua erilaisista ryhmäkotityypeistä. 

Jonkan (2005, 7–13) esittämät ongelmakohdat rikkovat perustuslain lupaamaa oikeutta yh-

denvertaisuuteen, perusopetuslain turvaamaa oikeutta perusopetukseen ja sivistyksellisiä oi-

keuksia, jotka on määritetty lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. Selvityksen pe-

rusteella on vahvoja viitteitä siitä, että lainsäädäntö on kotiopetuksen järjestämisessä osaksi 

vaikeaa tulkita ja osaksi jopa puutteellista. Hänen esittämänsä kritiikki lainsäädäntöä kohtaan 

on mielestäni perusteltua. On mielenkiintoista nähdä, onko ongelmakohtia saatu parannettua.  

Myös Sinkkonen (2004, 119–120) on tutkinut kotikoulua, johon kerääntyi lapsia eri ryhmä-

kodeista. Hänen tutkimuksessaan kotiopetuksen eduksi nähtiin oppilaiden karkaamisten ja 

poissaolojen väheneminen. Ne olivat ennen sijoitusta syynä siihen, ettei oppilaiden koulun-

käynti edennyt vuosi ja luokka -periaatteella.  

Muut kotiopetuksesta tehdyt tutkimukset keskittyvät pääasiallisesti tarkastelemaan vanhempi-

en tai kotiopettajan antamaa kotiopetusta lasten omassa kodissa, mikä ei kuitenkaan mielestä-

ni eroa suuresti ryhmäkodin kotiopetuksesta. Näissä tutkimuksissa (Mountney 2008, 22–23; 

Lowe & Thomas 2008, 22, 135; Thomas 1998, 58–60) kotiopetuksen eduiksi on listattu, että 

 opetusmuoto on vapaamuotoinen 

 oppilas ei joudu kiusatuksi  

 oppilas voi oppia omaan tahtiinsa  

 oppilaalle kehittyy parempi itsetunto kuin yleisopetuksessa, koska opetuksessa ehdi-

tään keskittymään yksilöllisiin oppimisen haasteisiin. 

Kotiopetuksen haittapuolena Mountney (2008, 91, 97–98), Lowe ja Thomas (2002, 130–135) 

sekä Thomas (1998, 58–60, 124–126) nostavat esille ainoastaan huolen oppilaan sosiaalisesta 

kehityksestä. Huolena on, että oppilas ei voi ystävystyä, kehittää sosiaalisia kykyjään ja hän 
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eristäytyy yhteiskunnasta. Kirjoittajat kuitenkin kumoavat tällaisten ongelmien olemassaolon. 

Heidän mukaansa sosiaaliset kyvyt ja vuorovaikutustaidot kehittyvät paremmin kotiopetuksen 

pienessä opetusryhmässä, jossa oppilas saa enemmän huomiota kuin yleisopetuksessa. 

Mountney (2008, 97–98) sekä Lowe ja Thomas (2002, 132) kritisoivat yleisopetusta huonois-

ta vaikutuksista, joita oppilas saa luokkatovereiltaan. Sen sijaan he kehuvat kotiopetusta, jossa 

oppilaan vuorovaikutus tapahtuu omien vanhempien ja muiden aikuisten seurassa, ja siksi 

siellä opittuja malleja pidetään parempana. He tuovat myös esille, että lapsen sosiaalisuus voi 

kehittyä koulupäivän ulkopuolellakin, esimerkiksi harrastuksissa. Mielestäni kotiopetuksen 

kritisointi jää tutkimuksissa vähälle, kun puolestaan kotiopetuksen myönteisiä puolia koroste-

taan. Niissä ei esimerkiksi pohdita, onko vanhemmilla riittävät taidot opetuksen antamiseen.  

3.3 Erityisoppilaan integraatio 

3.3.1 Integraation käsite ja muodot 

Suomessa erityisopetuksen ja yleisopetuksen yhteensovittamisprosessista on 1970-luvulta 

lähtien käytetty käsitettä integraatio. Se tarkoittaa erityisopetuksen toteuttamista yleisten ope-

tuspalvelujen yhteydessä ja niihin sulautettuna. Tavoitteena on jokaista oppilasta hyvin palve-

leva yhtenäinen koulutusjärjestelmä, joka pystyisi täyttämään oppilaiden yksilölliset opetus-

tarpeet. Perimmäisenä pyrkimyksenä on jo pitkään ollut tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 

lisääntyminen. (Moberg 2001, 37; Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen, 1993, 133.) 

Integraation sijasta voisin puhua myös normalisaatiosta, inkluusiosta tai mainstreaming -

käsitteestä (ks. Moberg 2001, 43; Scruggs & Mastropieri 1996, 59), mutta olen päätynyt käyt-

tämään pelkästään integraatio-nimikettä, koska se tulee esille aineistostani. 

Moberg (2001, 37–38) tarkentaa, että koulutuspoliittisena käsitteenä integraatio on ensisijai-

sesti tavoite, jota kohti yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä tulee liikkua. Se voidaan 

myös nähdä osana sellaista prosessia, joka johtaa toivottavaan yhteiskunnalliseen tilaan. Näin 

ymmärrettynä integraatio ei ensisijaisesti liity siihen, mitä toimenpiteitä erityisoppilaat tarvit-

sevat, vaan siihen, mitä yhteiskunnassa pitää tehdä yksilöiden välisen erilaisuuden hyväksy-

miseksi. Integraation käsite on hankala, sillä pelkästään fyysinen yhdessäolo ei tarkoita integ-

raatiota. Myöskään yleisopetuksen luokassa olevan erityisoppilaan nimittäminen integroiduksi 

oppilaaksi ei ole käsitteellisesti täysin oikein. Koska se merkitsisi, että integraatio on toteutu-

nut silloin, kun erityisoppilas käy koulua samassa luokassa vastaavanikäisten kanssa. 
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Integraatio-käsitteen selkeyttämiseksi integraatiosta voidaan jaotella erilaisia asteita, joiden 

avulla voidaan kuvata sen kehittymistä (ks. kuvio 2). Oppilaiden opetus samassa paikassa 

(fyysinen integraatio) muodostaa yhteistoimintaa ja -työtä (toiminnallinen integraatio), mikä 

mahdollistaa kaikkien yksilöiden kehittymisen, erilaisuuden hyväksymisen ja myönteisten 

sosiaalisten suhteiden muodostumisen (psykologinen ja sosiaalinen integraatio), ja luo mah-

dollisuuden tasa-arvolle kaikille yhteisessä yhteisössä (yhteiskunnallinen integraatio). Todel-

lista integraatiota koulussa on sosiaalinen integraatio ja koulun jälkeinen yhteiskunnallinen 

integraatio. Voidaan kuitenkin ajatella, että fyysinen yhdessä oleminen todennäköisesti edis-

tää integraation syntymistä. (Moberg 1996, 121; Ikonen, Räty & Taipale 1982, 151.) 

 

KUVIO 2. Integraation asteittainen kehitys 

Tässä tutkielmassa tarkoitan integraatiolla kotiopetuksessa olevien oppilaiden fyysistä integ-

raatiota yleisopetukseen, joka mahdollistaisi myös toiminnallisen, psykologisen ja sosiaalisen 

integraation muodostumisen. Huostaan otettujen lasten integraation perimmäisenä ajatuksena 

näen sellaisen yhteiskunnallisen integraation, jossa hänellä olisi yhtäläiset edellytykset selviy-

tyä yhteiskunnassa kuin muillakin lapsilla. 

3.3.2 Integraation edut, haitat ja esteet 

Integraatiota tarkastellessa tulee olennaiseksi esitellä sen etuja, haittoja ja esteitä. Mobergin 

(2001, 35–37) mukaan integraatioajattelu on kehittynyt, koska  

1. tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusajattelu ovat lisääntyneet, minkä vuoksi on ymmärret-

ty, että erityisoppilailla on samanlaiset kyvyt kouluttautua kuin muillakin oppilailla  

2. ajatukset ovat muuttuneet integraatiomyönteisten tutkimustulosten vuoksi. 

Erillinen kouluympäristö nähdään syrjintää ja sosiaalista syrjäytymistä aiheuttavana, ja puo-

lestaan yleisopetus nähdään tasa-arvoisuutta edistävänä (Moberg 2001, 37; Saloviita 2008, 

13). Saloviita (2008, 13) jatkaa, että koulunkäynti yleisopetuksessa kuuluu jokaisen yksilön 

oikeuksiin ja se on turvattu Suomessa lainsäädännöllä. Koulunkäynti yleisopetuksessa ei saa 

olla pelkästään toisten lasten mahdollisuus, koska yhteiskunta muodostuu erilaisista yksilöis-

tä. Erilaisuuden hyväksyminen lähteekin siitä, että erilaiset ihmiset elävät ja oppivat yhdessä.  
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On ajateltu, että erityisen tuen tarve estää oppilasta osallistumasta menestyksellisesti yleisope-

tukseen, koska ainoastaan erityisopetuksessa, jossa opettajana toimivat asiantuntijat, oppilas 

saa tarvitsemaansa tukea (Saloviita 2008, 12). Näin ei kuitenkaan ole, sillä kokemukset osoit-

tavat, että kaikki lapset voivat oppia yhdessä. Dunnin (1968, 8–12) jo 1960-luvulla julkaisema 

artikkeli ”Lievästi kehitysvammaisten erityisopetus - onkohan se perusteltua” synnytti kes-

kustelua erillisen erityisopetuksen tarpeellisuudesta. Siinä todettiin, ettei ole näyttöä, että eri-

tyisoppilaiden koulumenestys olisi erityisluokassa parempaa kuin yleisopetuksen luokassa. 

Koska myös yleisopetuksessa voidaan antaa tehokasta opetusta, ja siellä olo parantaa lasten 

itsetuntoa. Lisäksi erityisluokkasijoitukseen liittyvä jaottelu normaaleihin ja epänormaaleihin 

oppilaisiin leimaa erityisoppilaat (Danforth & Rhodes 1997, 360, 364; Dunn 1968, 8–12) eri-

tyisesti opettajien silmissä (Alatupa 2007, 12). Integraation etuna pidetään seuraavia asioita: 

 Erityisoppilaiden luokkatoverit oppivat ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja suhtau-

tumaan siihen hyväksyvämmin.  

 Erityisoppilaiden koulumenestys parantuu. 

 Erityisoppilaiden sosiaaliset taidot kehittyvät paremmiksi, koska he ystävystyvät ja 

ovat vuorovaikutuksessa luokkatovereiden kanssa. (Karagiannis, Stainback & Stain-

back, 1996, 4–11; Moberg 1996, 132.) 

 Sosiaalinen kanssakäyminen luokassa ehkäisee syrjäytymistä (Mittler 2000, 95). 

 Koulun henkilökunnalla on mahdollisuus oppia ymmärtämään ja hyväksymään erilai-

suutta (Ikonen & Virtanen 2003, 179).  

 Erityis- ja luokanopettajien yhteistyö lisääntyy, ja sen ansioista kouluun tulee tasa-

arvoisempi kulttuuri (Ikonen & Virtanen 2003, 179; O`Brien & O`Brien 1996, 31). 

Etujen lisäksi integraatiossa nähdään olevan myös haittapuolensa. Alatupa (2007, 12) tuo esil-

le, että erityisopetus vähentää oppimisongelmia. Myös Carlberg ja Kavale (1980, 300, 304–

305) ovat samoilla linjoilla todetessaan, että oppimis- ja sopeutumisongelmista sekä tunne-

elämän häiriöistä kärsivien oppilaiden koulumenestys on parempaa ja käyttäytyminen rauhal-

lisempaa erityisopetuksessa kuin yleisopetuksessa. Tutkijat eivät siis ole täysin yksimielisiä 

erityisoppilaiden oppimistuloksista yleisopetuksessa, mutta enimmäkseen ne näkevät integ-

raatiossa enemmän etuja kuin haittoja. 

Suomessa integraatiota on kannatettu 1970-luvulta lähtien, mutta silti sitä ei laajasti toteuteta. 

Keskeisenä syynä sen hitaudelle on koululainsäädäntö, joka tukee, mutta ei velvoita kuntia 

toteuttamaan integraatiota. Ainoastaan oppilaita, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaike-

uksia, pyritään integroimaan, mutta suurempien erityistarpeiden toteuttamiseen yleisopetuk-
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sessa suhtaudutaan epäilevästi. (Moberg 2001, 45–47.) Tämä johtaa siihen, että koulut koke-

vat erityisluokat helpommiksi ratkaisuiksi kuin integraation. Fuchs ja Fuchs (1994, 302) to-

teavatkin, että integraatiota ei osata viedä eteenpäin, koska eritelty erityisopetus on ollut jo 

niin pitkään osa käytäntöjä, että se on juurtunut koulujen kulttuuriin. Ratkaisuna näkisinkin 

koulun kulttuurin muutoksen, joka vaatii kuitenkin pitkäkestoista ja kärsivällistä työtä. 

Osa hidasteista liittyy integraation parissa työskentelevien ammattiryhmien asenteisiin. Ei ole 

helppoa löytää koulua, joka hyväksyy erityisen tuen oppilaan yleisopetukseen. Useimmat 

opettajat, rehtorit, koulutoimenjohtajat ja psykologit hyväksyvätkin erityisoppilaiden erottelun 

itsestäänselvyytenä. Erityiskouluja ja -luokkia saatetaankin jopa ylistää kehityksen huippuina. 

(Saloviita 2008, 22.) Lisäksi opettajat suhtautuvat hyvin varauksellisesti integraation tavoitte-

luun. Vain kolmasosa luokanopettajista tukee käyttäytymishäiriöisten oppilaiden integroitu-

mista yleisopetukseen ja heistä hieman yli 20 prosenttia haluaa opettaa sellaisia oppilaita. 

Myös erityisopettajat näkevät integraation ongelmalliseksi ja alle puolet heistä kannattaa sitä. 

(Scruggs & Mastropieri 1996, 62–63.) Moberg (2001, 47–48) toteaa sen johtuvan siitä, että 

erityisopettajat haluavat korostaa oman ammattinsa tärkeyttä. Parannukseksi hän ehdottaa, 

että opettajien suhtautumista integraatioon tulisi muuttaa myönteisemmäksi jo opettajakoulu-

tuksessa. Luokanopettajille tulee koulutuksessa myös antaa valmiudet opettaa ja kuntouttaa 

erityisoppilasta (Danforth & Rhodes 1997, 363). Integraatiossa tulee antaa tukea sekä opetta-

jille että oppilaille, koska tarkoituksena ei ole jättää opettajia selviytymään yksinään erityis-

oppilaiden opetuksesta (Karagiannis ym. 1996, 11).  

3.4 Koulutuksellisen tasa-arvon käsite erityisopetuksen näkökulmasta 

Koulutuksen tasa-arvo on olennainen asia, kun puhutaan erityisoppilaiden opetuksesta. On 

selvää, että samanlainen kohtelu ei tarkoita samaa kuin tasa-arvo, koska yksilöt eroavat niin 

fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti toisistaan. Myös yksilöiden elinympäristöt ovat eri-

laiset, mikä vaikuttaa heidän lähtökohtiinsa. Ongelmat muodostuvat tämän erilaisuuden vuok-

si, mutta tasa-arvoa ei voi silti nähdä kohteesta ja kontekstista riippumattomana. (Lehtisalo & 

Raivola 1999, 69.) Järvisen ja Jahnukaisen (2008, 140–141) mukaan yksi tapa ryhmitellä eri-

laiset käsitykset koulutuksellisesta tasa-arvosta on puhua 

1. koulutusmahdollisuuksien, 

2. koulutusjärjestelyjen tai 

3. koulutustulosten tasa-arvosta. 
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Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon käsitteellä tarkoitetaan, että jokaisella on oltava mah-

dollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin hänen kykynsä sen mahdollistavat, riippumatta sosi-

aalisista, taloudellisista ja alueellisista tekijöistä (Lehtisalo & Raivola 1999, 70–72). Toisin 

sanoen, yksilöillä on oltava mahdollisuus kilpailla koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista. 

Tällöin kuitenkin ajatellaan, että oppilaiden välillä olevat oppimiserot ovat luonnollisia ja ne 

ovat yhteydessä yksilöllisiin lahjakkuuseroihin sekä motivaatioon. (Järvinen & Jahnukainen 

2008, 140.) Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon ajatus ei riitä tasa-arvon toteutumiseen. 

Siinä pidetään lahjakkuuseroja luonnollisena eikä se silloin tarjoa erityisoppilaille tarvittavia 

tukipalveluita, jotka mahdollistavat heidän tasa-arvoisen koulunkäyntinsä. 

Koulutusjärjestelyjen tasa-arvon lähtökohtana on, että pelkän koulutusmahdollisuuden tur-

vaaminen ei vielä mahdollista tasa-arvon toteutumista. Oppilaiden väliset erot eivät muodostu 

pelkästään lahjakkuuden tai motivaation eroista, vaan ne voivat johtua myös heidän taustois-

tansa. Koulutuksen tarkoituksena on tasata heidän välillään olevia sosiaalisia ja kulttuurisia 

eroja, koska jokaisella yksilöllä on lahjakkuutta. Tällöin koulutusta ei nähdä ainoastaan talou-

dellista turvaa muodostavana tekijänä, vaan myös julkisena palveluna, milloin sen oikeuden-

mukainen jakautuminen väestöryhmien kesken on tärkeää. (Järvinen & Jahnukainen 2008, 

141.) Koulutusjärjestelyjen tasa-arvoa tukeva ratkaisu on voimavarojen kohdentaminen op-

pimisvaikeuksista kärsiviin oppilaisiin (Lehtisalo & Raivola 1999, 73). Tämä näkemys tasa-

arvosta turvaa erityisopetuspalvelut, jotka mahdollistavat kaikkien oppilaiden lahjakkuuden 

hyödyntämisen. Tässä tutkielmassa tasa-arvolla tarkoitetaan koulutusjärjestelyjen tasa-arvoa.  

Radikaalin tasa-arvonäkemyksen mukaan koulutulosten tulee jakautua tasa-arvoisesti, millä 

voidaan myös tarkoittaa, että tutkintojen tulisi jakautua eri väestöryhmien välillä tasaisesti 

(Järvinen & Jahnukainen 2008, 141). Näkemys perustuu ajatteluun, jossa valikoinnin ei ole-

tettu tapahtuvan reilusti, vaan koulutusjärjestelmä nähtiin valtaapitävien hallitsemaksi insti-

tuutioksi, jonka tehtävänä oli ylläpitää vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä. Menestyminen 

koulussa ei tämän ajatuksen mukaan perustunut yksilöiden lahjakkuuteen, vaan koulun ajatel-

tiin toimivan valtaapitävien eduksi. Siksi ajateltiinkin, että mitä enemmän oppilaiden arvo-

maailma, kieli ja toimintatavat erosivat tästä vallitsevasta kulttuurista, sitä vaikeampi heidän 

oli menestyä koulussa. (Kivinen, Rinne & Kivirauma 1984, 27; Bourdie & Passeron 1977, 

14–15, 42–43.) Tasa-arvon toteuttamiseksi Lehtisalo ja Raivola (1999, 76) ehdottavat jatko-

koulutuspaikkojen kiintiöittämistä ja työkokemuksen rinnastamista samanarvoiseksi koulu-

tuksen kanssa. Näkisin, että nämä tasa-arvoa lisäävät ehdotukset parantavat nykyäänkin eri-

tyisoppilaiden asemaa, koska kouluongelmat eivät välttämättä heijastu työelämään.   
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3.5 Erityisopetuksen lainsäädäntö käytännössä 

3.5.1 Kansainväliset sopimukset  

Suomessa lainsäädännöllä määritetään erityisopetusta, ja seuraavaksi esittelenkin siihen liitty-

viä lakeja (ks. taulukko 3). Suomen ratifioimista ihmisoikeussopimuksista keskeisin koulutus-

ta koskeva sopimus on 16.1.1976 voimaan tullut YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksel-

lisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (6/1976). Sopimus määrittää muun mu-

assa, että jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Sen jälkeisen koulutuksen tu-

lee olla mahdollisimman yleisesti saavutettavissa, ja lisäksi korkeimman opetuksen suoritta-

miseen tulee olla jokaisella mahdollisuus kykyjensä puitteissa. Sopimuksessa on useita sa-

mankaltaisia kohtia perustuslain 16 §:n säännöksiin. (Lahtinen & Lankinen 2010, 32–33.) 

TAULUKKO 3. Erityisopetuksen lainsäädäntö 

           Kohde 

Lait 
Kansainvälinen Erityisopetus Kotiopetus Toinen aste 

Perus-

opetuslaki 

 – erityis- 

opetuspäätös ja 

opetuksen to-

teutus 

– HOJKS 

– oppivelvollisuuden 

suorittaminen muulla 

tavalla kuin yleisope-

tuksessa ja sen val-

vonta  

 

Muut lait 

Yleissopimus lap-

sen oikeuksista 

– turvaa oikeuden 

koulunkäyntiin 

YK:n taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivis-

tyksellisiä oikeuk-

sia koskeva kan-

sainvälinen yleis-

sopimus 

– turvaa oikeuden 

maksuttomaan 

opetukseen 

  Laki ammatillisesta 

koulutuksesta  

– erityisopetus am-

mattikoulussa 

Lukiolaki ja –asetus 

– erityisopetus luki-

ossa 

Yleissopimus lapsen oikeuksista ratifioitiin Suomessa 21.8.1991. Siinä todetaan muun muas-

sa, että lasten koulutuksessa tulee pyrkiä oppilaan lahjojen ja valmiuksien kehittymiseen. 

Myös henkisesti tai ruumiillisesti vammaisen lapsen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja 

hyvästä elämästä. Sopimus takaa elinolot, jotka turvaavat ihmisarvoa, edistävät itseluottamus-

ta ja mahdollistavat lapsen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. (Liimatainen-Lamberg & 

Virtanen 1996, 20.) Sopimuksella turvataan jokaiselle lapselle samanlainen mahdollisuus 

koulutukseen. 
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3.5.2 Erityisopetuksen sopimukset 

Perusopetuslain 17 §:ssä tuodaan esille, että erityisopetuksen järjestäminen alkaa siitä, kun 

opetuksen järjestäjä laatii kirjallisen päätöksen erityistuen antamisesta oppilaalle. Tähän ryh-

dytään, jos oppilaalle annettu tukiopetus tai osa-aikainen erityisopetus eivät riitä hänen oppi-

mis- tai sopeutumisvaikeuksiensa poistamiseen. Perusteluna erityisopetuksen antamiselle on 

oppilaan vammaisuus, sairaus, kehityksen viivästys, tunne-elämän häiriö tai muu niihin ver-

rattava syy. Erityistä huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi siihen, onko lapsen edellytysten 

vuoksi tarpeen laskea vaatimustasoa eri oppiaineissa, tai onko opetus syytä antaa pienryhmä-

opetuksena erityisopettajan ohjaamana. Erityisen tuen päätös ei ole pysyvä vaan sen jatkamis-

ta tulee tarkistaa vähintään toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siir-

tymistä. (Räty 2010, 26–27; Lahtinen & Lankinen 2009, 219, 229–230.) Erityisopetukseen 

tulee ryhtyä vasta, kun se on viimeinen keino järjestää opetus.  

Lahtinen ja Lankinen (2010, 225) tuovat esille, että perusopetuslain 17 a §:n mukaan kaikille 

erityisopetuksessa oleville oppilaille tulee laatia HOJKS, josta tulee löytyä  

 selvitys oppilaan oppimisvaikeuksista ja -vahvuuksista 

 opetuksen ja oppimisen tavoitteet 

 oppilaan taitojen edistymisen seurannan ja arvioinnin periaatteet 

 kuvaus oppilaan opetuksen toteuttamisesta 

 lista henkilöistä, jotka osallistuvat oppilaan opetuspalveluiden järjestämiseen 

 tukipalvelujen onnistumisen seuranta. 

Lahtinen ja Lankinen (2010, 221–226; 2009, 221) toteavat, että perusopetuslain 17 §:n mu-

kaan erityisopetus järjestetään, jos mahdollista, yleisopetuksen yhteydessä. Integraation toteu-

tus vaatii, että opetukselliset ja muut olosuhteet ovat oppilaan kannalta suotuisat ja tarvittavat 

tukitoimenpiteet voidaan järjestää yleisopetuksessa. Integraatioon ryhdytään, kun se nähdään 

oppilaan kehityksen kannalta hyödyllisenä.  

Perusopetuslain 26 § määrittää, että oppivelvollisuus suoritetaan yleensä kunnan järjestämässä 

opetuksessa, mutta se on mahdollista suorittaa myös muulla tavalla. Muunlaisessa opetukses-

sa olevat oppilaat ovat yleensä kotiopetuksessa. (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 27.) Perus-

opetuslain 18 § mahdollistaa, että koulun ja huoltajan päätöksellä oppivelvollinen voi vas-

taanottaa opetusta kotona. Jos ratkaisu on tehty tämän pykälän perusteella, silloin kotona 

opiskeleva on edelleen koulun oppilas, jonka opetuksesta kunta ja koulu ovat velvollisia huo-
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lehtimaan. Oppilaan opintojen arvioinnissa noudatetaan tällöin samoja periaatteista kuin mui-

denkin oppilaiden koulumenetyksen arvioinnissa. (Kotona opiskelevan oppivelvollisen opin-

tojen arviointi 2011.) Pykälän mukaan oppilaan opiskelu voidaan järjestää muuallakin kuin 

yleisopetuksen tiloissa, jos 

 oppilaalla on joltakin osin ennestään perusopetuksen oppimäärään tiedot ja taidot 

 perusopetuksen oppimäärä olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomi-

oon ottaen joltakin osin kohtuuton 

 se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvien syiden vuoksi (Merimaa 2009, 37). 

Perusopetuslain 17 §:n mukaan myös erityisopetus voidaan järjestää kotiopetuksena, jos se on 

tarpeellista oppilaan sairauden tai vamman vuoksi (Lahtinen & Lankinen 2010, 224–226). 

Erityisopetuspäätös voidaan tehdä kuitenkin ainoastaan oppilaalle, joka käy yleisopetusta 

(Kotiopetus 2011). Oppilaalle voidaan tehdä erityisopetuspäätös yleisopetuksessa, minkä jäl-

keen hän voi suorittaa yksilöllistettyä oppimäärää myös yleisopetuksen ulkopuolella. 

Huoltaja, tässä tutkielmassa lastenkotihenkilöstö, on vastuussa oppivelvollisuuden suorittami-

sesta kotiopetuksessa, mutta kunnan tulee perusopetuslain 26 §:n mukaan valvoa sitä. Lain-

säädäntö ei sisällä määräyksiä valvonnan käytännöistä, vaan niistä päättää kunta. Yleisenä 

käytäntönä on, että kunta nimeää opettajan, jonka tehtävänä on arvioida oppivelvollisen edis-

tymistä. Oppivelvollisuuden täyttymistä valvotaan myös muun muassa keskustelujen, kirjal-

listen ja suullisten kokeiden sekä näyttöjen avulla. Näyttöjä käytetään erityisesti selvitettäessä 

oppilaan edistymistä taide- ja taitoaineissa. Ne voivat olla esimerkiksi taitojen osoittamista 

valvontatilanteessa tai oppimista kuvaavia portfolioita. (Kotiopetus 2011.) 

Toisen asteen koulutus ei sisälly Suomessa oppivelvollisuuteen, mutta koulutuksellisen tasa-

arvon mukainen mahdollisuus siihen tarjotaan koko ikäluokalle. Osa perusopetuksen suoritta-

neista lapsista tarvitsee erityisopetusjärjestelyjä pystyäkseen osallistumaan koulutukseen ja 

selviytyäkseen sen vaatimuksista. Laki ammatillisesta koulutuksesta (21.8.1998/630) määrit-

tää ammatillista erityisopetusta. Lain 20 § turvaa erityisopetuspalvelut toisen asteen ammatil-

lisissa oppilaitoksissa. (Daavittila & Mänty 2001, 138.) Puolestaan lukion toimintaa säätele-

vässä lukiolaissa (21.8.1998/629) tai lukioasetuksessa (6.11.1998/810) ei mainita erityisope-

tusta. Ne kuitenkin tarjoavat mahdollisuuden erityisjärjestelyihin, joiden perusteella voidaan 

huomioida opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. (Lahtinen & Lankinen 2010, 231.) Lainsäädän-

nön perusteella voisi ajatella, että erityisoppilaiden ajatellaan suuntautuvan tai heidän kannal-

taan järkevämmäksi nähdään suuntautuminen ammattikouluun lukion sijasta.  
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4 KOULUTUKSELLINEN SYRJÄYTYMISRISKI 

4.1 Syrjäytymisen käsite 

Syrjäytymisen käsitettä on käytetty lähinnä sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksissa. 

Aihealueen yhteydet myös kasvatustieteen tutkimusalaan ovat nähtävillä, erityisesti silloin, 

kun tarkastellaan lasten syrjäytymistä. (Lämsä 2009, 19–20.) Syrjäytymiselle voidaan löytää 

useita määrityksiä. Ensimmäistä kertaa sitä lähdettiin määrittämään, kun käsitteen ”marginal 

man” otti käyttöön Robert Park (1928). Termin merkityksenä oli marginaali-, reuna-, vähäpä-

töinen, minimi-, juuri ja juuri vähimmäisvaatimukset täyttävä. Jälkeenpäin Park (1937) ja 

hänen oppilaansa Everett Stonequist (1937) määrittivät, että syrjäytymistä tapahtuu silloin, 

kun yksilö joutuu kahden kulttuurin rajamaastoon eikä toteuta hänelle kuuluvia rooleja eikä 

osallistu normaaliin toimintaan, normaalilla tavalla. (Ks. Stonequist 1965, vii, 1–9.) Mann 

(1992, 1–9, 160) puolestaan määritti, että syrjäytymisestä puhuttaessa tarkoitetaan suunnilleen 

samaa kuin alaluokka, marginalisoitu ryhmä, ulossuljettu ryhmä, työvoiman reserviarmeija ja 

köyhä.  

Syrjäytyneet nähdään usein uloslyötyinä, mutta se ei ole aina totta. Heidät voidaan jaotella 

sekä syrjäänvetäytyviin että syrjäytettyihin. Erityisesti työmarkkinoilta ja koulutuksesta syr-

jäytyneissä on ollut aiemmin paljon sellaisia yksilöitä, jotka lopettivat itse, ennen kuin heidät 

ehdittiin irtisanoa. He eivät selviytyneet työ- tai kouluyhteisönsä paineista vaan vetäytyvät 

vapaaehtoisesti syrjään. (Willis 1977, 1, 153–154, 172–176; Rauhala 1988, 13.) Syrjäytymi-

sessä on kyse toisaalta yksilön, toisaalta yhteisön epäonnistumisesta ratkaistaessa sellaisia 

ongelmia, joita kohdataan erilaisissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi oppimisympäristössä 

(Lindström 2005, 31). Syrjäytyminen ei johdu pelkästään yksilöstä itsestään, varsinkaan lap-

sista puhuttaessa, vaan ongelmien juuret ovat syvemmällä yhteiskunnassa ja perheessä. 

Lapsista puhuttaessa on vaikeata vetää rajaa, mistä alkaen voidaan puhua syrjäytymisestä tai 

syrjäytymisriskistä. Vaikka kaikki syntyvät lapset ovat periaatteessa samassa lähtötilanteessa, 

niin todellisuudessa koti ja kasvuympäristö ovat yhteydessä lapsen kehitykseen. Toiset lapset 

ovat jo syntymästään lähtien suuressa syrjäytymisvaarassa, jos he joutuvat olemaan ilman 

yhteiskunnan tukitoimenpiteitä ja joskus niistäkin huolimatta. Tästä esimerkkinä ovat päihde-

ongelmaisten tai väkivaltaisten vanhempien lapset. (Laine 2001, 272.) Lämsä (2009, 35) tuo 

esille, että syrjäytymisvaara ei automaattisesti tarkoita riskiryhmään kuuluvien lasten syrjäy-

tymistä tulevaisuudessa, nimittäin he voivat selviytyä vaikeuksista huolimatta. Tutkielmassa 
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puhun huostaan otettujen lasten koulutuksellisesta syrjäytymisriskistä. Sillä tarkoitan, että 

heillä on muuta vastaavanikäistä väestöä suurempi todennäköisyys jäädä perusopetuksen ta-

solle (ks. luku 4.3). Sen on todettu lisäävän syrjäytymisen mahdollisuutta, koska korkea kou-

lutustaso on työelämässä etenemisen edellytys suomalaisessa yhteiskunnassa (ks. luku 4.2). 

Syrjäytymisestä saadaan laajempi kuva, kun esitellään myös sille osin vastakkainen käsite, 

joka on elämänhallinta. Elämänhallinta tarkoittaa, että yksilö asettaa henkilökohtaiset tavoit-

teensa ja yhteiskunnan odotukset elämäänsä ohjaavaksi kokonaisuudeksi. Yksilöiden elämän-

hallinta säilyy, jos heillä on tietoa menneestä, nykypäivästä ja käsitys tulevaisuudestaan. Elä-

mänhallinnan menetys näkyy fyysisenä, psyykkisenä tai sosiaalisena avuttomuuden tunteena. 

Kun yksilöt näkevät mahdollisuutensa vaikuttaa elämäänsä vähäisiksi, he menettävät motivaa-

tion hallita toimintaansa. Yksilöiden kyvyt, kuten päätöksentekokyky, tavoitteiden mukainen 

toiminta ja taito toteuttaa tehdyt päätökset, ovat suojatekijöitä, jotka edistävät elämänhallin-

nan säilymistä. Ne ovatkin enemmän yhteydessä yksilöiden hyvinvointiin kuin aineelliset 

lähtökohdat tai kasvuolosuhteet. (Miettinen & Kuitunen 1999, 144–145.)  

Antonovskyn (1991, 70–72) teoria koherenssin tunteesta on yhteydessä elämänhallintaan. 

Yksilön on ymmärrettävä ympäristöään ja sen tapahtumia, jotta hallinnan tunne suuntautuisi 

myös tulevaisuuteen tai yksilöllä ylipäätänsä olisi elämänhallintaa. Koherenssin tunteeseen 

ovat yhteydessä riittävän ennakoitavissa olevat tapahtumat ja ennuste niissä tapahtuvasta toi-

minnasta. Sitä ei saavuta ilman kokemusta ympäristön hallittavuudesta, jolla tarkoitetaan tun-

temusta siitä, että yksilö voi itse tai toisten avulla muuttaa asioiden ja tapahtumien kulkua. 

Koherenssin tunteella on suora vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Hallinnan tunteen ollessa 

vahva ihmisellä on paremmin kykyä käsitellä muun muassa stressitekijöitä. Niillä voi olla 

terveyttä heikentäviä, neutraaleja tai edistäviä vaikutuksia, sen mukaan, miten voimakas yksi-

lön tunne omasta elämänhallinnastaan on. Ajattelenkin, että syrjäytymisriski kasvaa, kun yk-

silö menettää kyvyn hallita omaa elämänsä. 

4.2 Koulutus syrjäytymisriskiä vähentävänä toimena 

Syrjäytymisen juuret ovat usein syvällä yksilöiden lapsuudessa ja perheiden sisäisissä ongel-

missa (Myrskylä 2012, 7). Tästä syystä huostaan otetuilla lapsilla on suuri riski joutua työ- ja 

opiskeluelämän ulkopuolelle. Myrskylän (2012, 2, 8–9, 14, 16) mukaan koulutus on ensisijai-

nen keino ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa jo ulkopuolelle ajautuneet yksilöt takaisin työelä-

mään. Työelämän aloittamisen edellytyksenä on riittävä koulutustaso, koska pelkän perusas-
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teen suorittaneelle työvoimalle ole riittävästi kysyntää työmarkkinoilla. Pelkän perusasteen 

koulutuksen varassa olevien yksilöiden syrjäytymisriski on yli kaksinkertainen verrattuna 

kaikkiin vastaavanikäisiin henkilöihin. Riski kasvaa 18 ikävuoden jälkeen, jos opiskelu- tai 

työpaikkaa ei ole löytynyt. Joka kolmas pelkän perusasteen koulutuksen tasolla oleva 29-

vuotias henkilö on kokonaan syrjässä työmarkkinoilta ja opiskelusta. Syrjäytyneiden ryhmä 

muuttuu koko ajan, mutta pysyvästi syrjäytyminen koskee joka kolmatta ryhmään kuuluvaa. 

Ryhmään kuuluu tavallisesti yksilöitä, jotka ovat jääneet pelkän perusopetuksen tasolle, olleet 

huostassa, keskeyttäneet opintonsa tai heillä on ulkomaalaistausta.  

Kouluttautumattomuus on varsin kohtalokasta, sillä alhaisen koulutustason varassa olevien 

henkilöiden työllisyys pysyy koko työiän keskimääräistä alemmalla tasolla ja työttömyysvuo-

sia sekä poissaoloja kertyy enemmän kuin kouluttautuneilla henkilöillä. Syrjäytyneet, jotka 

ovat ilmoittautuneet työttömiksi, voidaan ohjata työllistämistoimenpiteiden piiriin, missä heitä 

voidaan auttaa. Pahempi tilanne on niillä syrjäytyneillä, jotka ovat näkymättömissä. Heidän 

löytämisensä on ensiarvoisen tärkeää. (Myrskylä 2012, 9, 15.) 

Syrjäytymisriski tulisi tunnistaa jo koulussa. Siellä voidaankin joko ylläpitää syrjäytymistä, 

tai tukea ja auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa oppilasta selviytymään. Oppilaat ovat syrjäy-

tymisvaarassa, jos he eivät tiedosta ongelmiaan tai heillä ei ole kykyjä selviytyä niistä. (Lap-

palainen 1999, 99–100.) Oppilaiden vähäisiinkin ongelmiin pitäisi reagoida mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa (Myrskylä 2012, 7; Lappalainen 1999, 99–100), ja pyrkiä ongelmien 

ennaltaehkäisyyn ennemmin kuin hoitoon ongelman tultua esille (Vinnerljung ym. 2007, 198–

199; Ploug 2003, 23–24). Taloudellisesti on järkevää panostaa oppilaiden ongelmien ennalta-

ehkäisyyn ja oppimiseen edistämiseen, koska syrjäytymisestä aiheutuu suuria kustannuksia 

yhteiskunnalle. Kajanoja (2000, 233) on vuosituhannen vaihteessa arvioinut, että yhden hen-

kilön koko työelämän kestävästä syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle voi-

vat olla yli miljoona euroa. 

Oppilaiden ongelmiin voidaan reagoida erityisopetuksella ja tukipalveluilla (ks. luku 3), lap-

sen kuntoutuksella sekä panostamalla perusopetuksen ja toisen asteen siirtymävaiheeseen. 

Murto (2000, 9–10) totesi 2000-luvun alussa, että koulutuksen tavoitteena tulisi olla oppilai-

den elämänkyky- ja selviytymistaitojen parantaminen. Tähän pyritään heidän kuntouttamisel-

laan, koska mahdollisimman hyvä henkinen, motorinen ja liikunnallinen toimintakyky on 

perusta hyvälle elämälle. Tämän tutkielman kannalta olennaisin on henkinen toimintakyky. 

Sen kehittymisen kannalta on olennaista, että oppilaat oppivat hyväksymään itsensä, minkä 

kautta he saavat paremman itsetunnon. Muita selviytymisen mahdollisuuksia edistäviä tekijöi-
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tä ovat realistinen minäkuva, kyky toimia itsenäisesti ja toisten huomioiminen. (Emt., 9–10.) 

Tätä näkemystä tulee toteuttaa nykyajan koulumaailmassakin. Merimaa (2009, 130–131) tuo 

esille sosiaalisen ja pedagogisen kuntoutumisen käsitteet. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituk-

sena on aikaansaada oppilaille mahdollisimman hyvä sosiaalinen toimintakyky. Pedagoginen 

kuntoutus puolestaan on lasten oppimisen, elämänhallinnan, omatoimisuuden ja itsenäisen 

elämän edistämiseksi tapahtuvaa toimintaa. Nämä kolme kuntoutumisen muotoa parantavat 

lasten jokapäiväistä selviytymistä sekä koulussa että arjessa.  

Nyky-yhteiskunnassa olennaista on, että toisen asteen opintoihin haetaan, sijoitutaan ja suori-

tetaan jokin tutkinto, minkä Rinne (2001, 118) toi esille jo vuosituhannen alussa. Mielestäni 

nämä askeleet ovat yhä välttämättömämpiä. Siksi perusopetuksen ja toisen asteen siirtymä-

vaiheeseen tulee kiinnittää huomiota. Erityisoppilaiden siirtymävaihetta on syytä alkaa poh-

justaa viimeistään kahdeksannella luokalla, koska se on heille erityisen vaativa. Hankaluuksia 

se tuottaa erityisesti niille oppilaille, joilla on käyttäytymisongelmia, oppimisvaikeuksia ja 

huonot arvosanat. (Jahnukainen 2003, 259; Lappalainen 1999, 99–100.) Huostaan otetut lap-

set kuuluvat usein tähän ryhmään. Pohjustamiseen liittyy mahdollisten uravaihtoehtojen tut-

kiminen, joka onnistuu tutustumalla oppilaitoksiin ja kyseiseen työhön. Tulevaisuuden suun-

nittelu edistää myös oppilaiden elämänhallintaa, minkä ansiosta koulutuksen suorittamisesta 

ja jatkokoulutuksen suunnittelusta tulee tavoitehakuisempaa. Tavoitteet tulee kuitenkin aset-

taa realistisesti. Suunnittelussa ei pidä myöskään unohtaa välivaiheen koulutusvaihtoehtoja, 

jotka ovat perusopetuksen lisäopetus
1
, pajakouluopiskelu

2
 ja ammattiin valmentavat koulu-

tukset
3
. Usein on havaittu, että motivoiva välivuosi on parempi vaihtoehto kuin keskeytyk-

seen johtanut kokeilu alalla, jolle oppilaalla itsellään ei ole motivaatiota. (Jahnukainen 2003, 

259–260.) Ajoissa aloitettu tulevaisuuden suunnittelu näyttää parantavan lasten selviytymistä.  

4.3 Lastensuojelun lasten kouluttautuminen 

Norjassa Clausen ja Kristofersen (2008), Ruotsissa Andersson (2008) sekä Vinnerljung ja 

Sallnäs (2008), Suomessa Heino ja Johnson (2010) sekä Tanskassa Christoffersen (1999; 

2003) ja Ploug (2003) ovat tehneet tutkimusta huostaan otettujen lasten myöhemmästä selviy-

                                                 
1 Lisäopetuksella tarkoitetaan perusopetuksen jälkeistä vuoden kestävää opetusta, jota puhekielessä voidaan 

kutsua kymppiluokaksi (Lisäopetus 2010). 
2
 Työpajat ovat alle 25-vuotiaille työttömille tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja (Nuorten työpajat 2011). 

3
 Ammattikoulussa selviytymistä voidaan tukea ammatilliseen koulutukseen ohjaavalla ja valmistavalla koulu-

tuksella, joka toteutetaan ennen ammattikouluun menemistä (Veivo & Lämsä 2010, 10). 
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tymisestä. Näiden tutkimusten pohjalta muodostuu kuva sijoitetuista lapsista, joilla on suu-

rempi todennäköisyys heikompaan koulutukseen, työttömyyteen, mielenterveysongelmiin, 

itsemurhaan, kodittomuuteen, teiniraskauteen, rikolliseksi ajautumiseen, vankilaan joutumi-

seen ja varhaisempaan kuolemiseen kuin muilla vastaavanikäisillä. Vinnerljung, Öman ja 

Gunnarson (2005, 268) toteavatkin, että monet lapset otetaan huostaan liian myöhään, liian 

monien ongelmien kera ja siksi on kohtuutonta odottaakaan heiltä parempia tuloksia. Tut-

kielman kannalta on olennaista tarkastella lähemmin huostaan otettujen lasten perusopetuksen 

ja toisen asteen suorittamista. Silloin näemme, minkälaiset mahdollisuudet koulutus antaa 

lapsille myöhempää selviytymistä varten. 

Huostaanoton yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on perusopetuksen käyminen. Huostaan otet-

tujen lasten syrjäytymisriski kasvaa, jos heidän koulutuksensa päättyy perusopetukseen (Vin-

nerljung & Sallnäs 2008, 152; Ploug 2003, 55–56). Toisen asteen tutkinnon suorittaminen-

kaan ei riitä yksinään estämään heidän syrjäytymistään (Laurila 2002, 7). Suomalaisessa väi-

töskirjassa todetaan, että huostaan otetuista lapsista yli 90 prosenttia suorittaa perusopetuksen 

(Reinikainen 2009, 81–82). Sen sijaan laajemman suomalaisen tutkimuksen mukaan perus-

opetuksen suorittavat kaikki huostaan otetut lapset, mutta ainoastaan puolet suorittaa sen op-

pivelvollisuuden määräajassa. Sijoitettu lapsi jatkaakin yleensä vielä 18-vuotiaana perusope-

tusta, osallistuu lisäopetukseen, työpajoihin tai valmentavaan koulutukseen, minkä vuoksi 

heidän jatkokoulutukseen siirtymisensä luonnollisesti viivästyy. Toisen asteen tutkinnon suo-

rittaa kuitenkin noin puolet huostaan otetuista lapsista. Sijoitus sijaiskotiin parantaa todennä-

köisyyttä jatkaa opiskelua toisella asteella. Ryhmäkodissa olleista lapsista puolet opiskelee, 

kun sen sijaan sijaiskodissa olleista kolme neljästä opiskelee. Kuitenkin myös heistä jää pe-

rusasteen koulutustasolle kaksi kertaa enemmän lapsia kuin muista vastaavanikäisistä. Huos-

taan otetuista lapsista kolme neljäsosaa suorittaa toisen asteen tutkinnon ammattikoulussa ja 

neljäsosa lukiossa. Yleisintä lukio-opiskelu on kouluikäisenä sijaiskotiin sijoitetuilla lapsilla, 

joista 25 prosenttia suorittaa lukion, kun vastaavasti teini-iässä sijoitetuista lukion suorittaa 

yhdeksän prosenttia. (Heino & Johnson 2010, 274–275, 280–282.) 

Ruotsissa on tutkittu runsaasti huostaan otettujen lasten jatkokouluttautumista. Vinnerljungin 

(1996, 112, 163) aikaisemman tutkimuksen mukaan huostaan otettujen lasten koulutus jää 

perusopetuksen tasolle muita vastaavanikäisiä yleisemmin, ja ryhmäkodissa olleiden lasten 

vielä sijaiskotiin sijoitettuja useammin. Myöhemmin Vinnerljung ym. (2005, 265, 271) ovat 

todenneet, että huostaan otetuilla lapsilla on peräti kolminkertainen riski perusopetuksen ta-

solle jäämiseen kuin vastaavanikäisillä lapsilla. Käyttäytymisongelmaisilla sijoitetuilla lapsil-
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la riski jäädä perusopetuksen varaan on vielä suurempi kuin muilla sijoitetuilla lapsilla, sillä 

heistä peräti kaksi kolmasosaa jää pelkän perusopetuksen tasolle (Vinnerljung & Sallnäs 

2008, 152). Andersson (2008, 106) toteaa, että huostaan otetut lapset haluavat nopeasti työ-

elämään, mutta kuitenkin puolet heistä jatkaa kouluttautumista perusopetuksen jälkeen. Heistä 

suurin osa suorittaa ammatillisen tutkinnon. 

Schiffin ja Benbenishtyn (2006, 142–144) israelilaisen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa 

(67,4 %) sijoitetuista lapsista suorittaa toisen asteen tutkinnon. Heistä 40 prosenttia jää alle 

maan keskimääräisen koulutustason. Clausenin ja Kristofersenin (2008, 12, 56) tutkimuksen 

mukaan Norjassa ainoastaan 34 prosenttia huostaan otetuista lapsista suorittaa toisen asteen 

koulutuksen. Sijoitus sijaisperheeseen parantaa toisen asteen koulutuksen käymisen todennä-

köisyyttä, sillä sijaisperheissä olleista lapsista 44 prosenttia suorittaa tutkinnon. Jälkihuolto-

mahdollisuuden käyttäminen parantaa tutkinnon suorittamisen todennäköisyyttä, sillä jälki-

huollossa olleista lapsista lähes puolet suorittaa toisen asteen tutkinnon. Riittävän pitkäkestoi-

sen jälkihuollon ja taloudellisen tuen jälkihuollon aikana on jo aikaisemmin todettu paranta-

van huostaan otettujen lasten kouluttautumista (Jackson & Martin 1998, 573–574). 

Edellä mainittujen tutkimusten (esim. Heino & Johnson 2010, 274–275, 280–282) mukaan 

perusopetuksen suorittavat kaikki huostaan otetut lapset. Suomessa heistä noin puolet jatkaa 

opintoja toisella asteella ja muissa maissa määrä on sama tai pienempi. Poikkeuksen tekee 

Israel, jossa peräti kaksi kolmasosaa huostaan otetuista lapsista suorittaa toisen asteen tutkin-

non (ks. Schiff & Benbenishty 2006, 142–144). Ero saattaa johtua esimerkiksi erilaisesta kou-

lutusjärjestelmästä tai oppivelvollisuuden kestosta. Kaikissa tutkimusmaissa suurempi osa 

huostaan otetuista lapsista suuntautuu ammattikouluun kuin lukioon. Suomessa huostaan ote-

tuista lapsista lukion suorittaa vain noin kymmenen prosenttia. Toisen asteen suorittamisen 

todennäköisyyttä kasvattaa sijoitus sijaiskotiin ja jälkihuoltomahdollisuuden hyödyntäminen. 

Myös lukio-opintojen todennäköisyyttä lisää kouluikäisenä tehty sijoitus sijaiskotiin. Sen si-

jaan käyttäytymisongelmista kärsivät huostaan otetut lapset jäävät todennäköisemmin perus-

opetuksen tasolle kuin muut huostaan otetut lapset.  

Tulokset antavat kuvan, että sijaiskoti antaa paremman mahdollisuuden jatkokoulutukseen 

kuin ryhmäkoti. Tällöin voisi ajatella, että sijaiskoti on parempi sijoituspaikka kuin ryhmäko-

ti. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen, sillä ryhmäkoteihin valikoituvat yleensä ne 

lapset, joille ei löydy sijaisperhettä ja heidät otetaan huostaan yleensä myös vanhempana. Si-

jaiskodissa ja ryhmäkodissa olevat lapset eivät näin ollen ole samanlaisessa tilanteessa eikä 

heiltä voi odottaa samanlaisia oppimistuloksia. (Ks. Reinikainen 2009, 10–11.) 
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Reinikaisen (2009, 84) tutkimuksessa tulee esille, että huostaan otetut lapset kokevat aikuisi-

na, että he menestyivät koulussa ja opiskelussa huonommin kuin olisivat toisenlaisissa olo-

suhteissa menestyneet. Ryhmäkodin koetaan kuitenkin tarjoavan paremmat mahdollisuudet 

kouluttautumiseen kuin lapsen kodissa olisi ollut. Huostaan otetut lapset ajattelevat, että tuen 

ja kannustuksen avulla he olisivat menestyneet koulussa paremmin. Clausen ja Kristofersen 

(2008, 81–84) toivoivatkin huostaan otettujen koulutuskäytäntöihin parannuksia. 

Jackson ja Martin (1998, 578–580) tutkivat sijoitettujen lasten selviytymistä Iso-Britanniassa. 

Tutkimuksessaan he kysyivät, mikä tekee korkeasti kouluttautuneiden ryhmästä erilaisen kuin 

vähän kouluttautuneiden ryhmästä. Pitkäkestoiseen koulunkäyntiin olivat yhteydessä lapsen 

koulumenestys, elämässä oleva pysyvyys ja jatkuvuus, varhainen lukutaidon oppiminen, van-

hemman tai huoltajan arvostus koulutusta kohtaan, sijaishuollon ulkopuoliset ystävät, jotka 

menestyivät koulussa, kiinnostuksen kohteet ja harrastukset, tuki ja kannustus aikuiselta, joka 

toimi roolimallina tai ohjaajana sekä säännöllinen koulunkäynti.  

Huostaan otettujen myöhempää selviytymistä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä on tutkittu 

runsaasti. Niiden voisin olettaa olevan yhteydessä myös parempaan koulumenestykseen ja 

pidempään koulunkäyntiin. Huostaan otettujen lasten myöhempään selviytymiseen on todettu 

olevan yhteydessä: sijoituksen lyhyt kesto, naissukupuoli (Vinnerljung & Sallnäs 2008, 148–

153; Cheung & Heath 1994, 12–14), nuori sijoitusikä (Cheung & Heath 1994, 12–14), hyvä 

koulumenestys (Laurila 2002, 7), sosiaaliset taidot (Andersson 2008, 106; Lyons, Uziel-

Miller, Reyes & Sokol 2000, 180) ja lasten omat voimavarat (Lyons ym. 2000, 180). Täytyy 

huomioida, että selviytymiseen ovat yhteydessä myös kokemukset sijoituksen jälkeen (Vin-

nerljung ym. 2005, 265; Rutter 2000, 686), koska kaikkia riskitekijöitä ei pystytä sijoituksen 

aikana poistamaan.  



 

31 

 

5 TUTKIELMAN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusongelma 

Kotiopetusta käsittelevä taustamateriaali antaa kuvan, että lastenkotien järjestämä kotiopetus 

on yleistymässä (M. Raivio, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2011), mutta sitä käsittelevää 

tutkimusta löytyy niukasti. Kyseessä on siis aihe, joka on ajankohtainen ja vähän tutkittu. Yh-

teiskunnassa on tärkeää tietää, miten kotiopetus toteutetaan tasa-arvoisesti huostaan otetuille 

lapsille. Tutkimusongelma muotoutui tämän tiedon pohjalta. 

Pro gradu -tutkielmani tehtävänä on kuvata 1) lastenkotien kotiopetuksen järjestämistapoja ja 

2) toimivuutta lainsäädännön näkökulmasta sekä 3) selvittää, millaiseen koulutukseen lapset 

kotiopetuksen jälkeen suuntautuvat. 

Ensimmäisessä ja kolmannessa tutkimuskysymyksessä kiinnostukseni kohteena ovat lasten-

kotihenkilöstön antamat kotiopetuksen kuvaukset. Ne antavat yksityiskohtaista tietoa lasten-

kotien kotiopetuksesta ja siellä olevien lasten tulevaisuudesta. Sen sijaan tutkielman toisessa 

tutkimuskysymyksessä olen kiinnostunut henkilöstön subjektiivisista käsityksistä. Käsitykset 

(ks. luku 5.3) kotiopetuksen toimivuudesta muodostuvat haastateltaville kokemuksen kautta, 

kun he työskentelevät lastenkodeissa. Ne kuvaavat aina yksilöiden subjektiivisia näkemyksiä. 

Olen kiinnostunut lastenkotihenkilöstön käsityksistä, koska heillä on asiantuntemusta ja ko-

kemusta kotiopetuksen toteuttamisesta. 

Aineisto olisi antanut mahdollisuuden tarkastella myös muita kotiopetukseen liittyviä kysy-

myksiä kuin edellä esitettyjä tutkimuskysymyksiä. Rajasin tutkimuskohteeni kolmeen edellä 

mainittuun tutkimuskysymykseen, ettei tutkimuksesta tulisi aihepiiriltään liian laaja. Esimer-

kiksi kotiopetukseen liittyvien yhteistyötahojen tarkastelun rajasin tutkielman ulkopuolelle, 

koska ne liittyivät lastenkodin työhön kokonaisuudessaan eivätkä ainoastaan kotiopetukseen. 

Näkisin, että niiden tarkastelu vaatisi oman tutkimuksensa. Myös kotiopetuksessa olevien 

oppilaiden tarkastelun rajasin tutkielman ulkopuolelle, koska huostaan otettujen lasten ongel-

mista on jo laajasti niin suomalaista kuin kansainvälistäkin tutkimusta (esim. Lehto-Salo ym. 

2002).  
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5.2 Tutkimuskohteen kuvaus 

Yksityisten ryhmäkotien määrä on maassamme tasaisessa nousussa yhdessä huostaan otettu-

jen lasten määrän kanssa. Vuosituhannen vaihteessa yksityisiä ryhmäkoteja oli 143, kun 

vuonna 2010 niitä oli jo 388 (Yksityiset sosiaalipalvelut 2011; Yksityiset sosiaalipalvelut 

2001). Yksityisten ryhmäkotien lisääntyessä myös niissä annettava kotiopetus on yleistynyt. 

Jonkan (2005, 3–4) mukaan ryhmäkoteihin sijoitetuista oppivelvollisuusikäisistä 1 664 lapses-

ta kotiopetuksessa oli 279 lasta. Tutkimuskohteeni sijaitsevat Satakunnassa, joten on syytä 

tarkastella myös Satakunnan alueen ryhmäkotien kehitystä. Tällä hetkellä Satakunnassa on 29 

yksityistä ryhmäkotia, joista yhdeksässä on kotiopetusmahdollisuus, kun se vuonna 1995 oli 

vain yhdessä alueen ryhmäkodissa. Satakunnassa on karkean arvion mukaan kotiopetuksessa 

noin 50 lasta. (M. Raivio, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2011; Satakunnan laitokset 2011.)  

Tutkielma käsittelee kolmea ryhmäkotityyppistä lastenkotia: Lapselaa, Vanhalaa ja Teinilää. 

Lastenkodeista pyrin kertomaan niin, ettei niitä voi tunnistaa. Olen antanut lastenkodeille 

edellä esittämäni peitenimet, jotka kuvaavat kunkin kodin asukkaita ja samalla niiden erotta-

minen toisistaan on selkeää. Lapselan nimeen päädyin, koska lapset tulevat tähän lastenkotiin 

nuorina, jopa alakouluikäisinä. Puolestaan Teinilään lapset tulevat yläkouluikäisinä. Vanhalan 

nimi muodostui sen perusteella, että sinne lapset tulevat usein vasta yläkoulun lopulla. Lisäksi 

sillä on pidempi toimintahistoria kuin muilla lastenkodeilla, vaikka kaikki lastenkodit ovat 

toimineetkin vähintään kahdeksan vuotta. 

Samoin kuin useat muut ryhmäkodit myös nämä lastenkodit sijaitsevat syrjäisessä paikassa. 

Lähimmät keskustat ovat automatkan tai pitkähkön kävelymatkan takana, ja lähellä ei yleensä 

ole juurikaan muuta asutusta. Pösö (2004, 38–41) toteaa, että syrjäinen sijainti voi johtua siitä, 

että lapsi halutaan irrottaa aikaisemmasta elinympäristöstään. Tarvittaessa pitkä matka pakot-

taa tähän irtaantumiseen, sillä syrjäinen sijainti vähentää mahdollisuutta pitää yhteyttä kasvo-

tusten ystäväpiiriin ja heikentää myös karkaamisen todennäköisyyttä. 

Tutkimuksen lastenkoteihin tulevilla lapsilla on kouluongelmia, joiden taustalla on usein per-

heen tai vanhempien ongelmat. Heillä on ennen sijoitusta voinut olla useita erilaisia erityis-

opetustoimenpiteitä yleisopetuksessa tai he tulevat erityisluokilta tai -kouluista. Heillä voi 

ennen lastenkotiin tuloa olla jo kokemusta monesta sijoituspaikasta. Lisää lastenkotien tietoja 

voi katsoa taulukosta 4, jossa kerrotaan lastenkotien asuinyksiköiden ja lasten määrät. Taulu-

kossa on eroteltu kotikoulua ja yleisopetusta käyvät sekä perusopetuksesta valmistuneisiin 

lapsiin.  



 

33 

 

TAULUKKO 4. Tietoja lastenkodeista 

                           Lastenkoti 

Tiedot              
Lapsela Vanhala Teinilä 

Asuinyksiköiden
4
 määrä 3 1 3 

Lasten kokonaismäärä 21 7 21 

Kotikoulussa 9 2 17 

Yleisopetuksessa 10 3 (+ 1 lomautettu) 1 

Muualla (esim. toisella asteella) 2 1 3 

Lapselan asuinyksiköt sijaitsevat eri paikoissa, mutta silti lähekkäin, kun taas Teinilän asuin-

yksiköt sijaitsevat samassa pihassa. Teinilässä yksi asuinyksiköistä on itsenäistymisyksikkö, 

joka on tarkoitettu vanhemmille, jo perusopetuksen suorittaneille lapsille. Itsenäistymisyksi-

kössä voi kuitenkin olla myös perusopetusta suorittavia lapsiakin, kuten myös tutkimusajan-

kohtana oli. Vanhalassa on yksi suuri rakennus, jossa sijaitsee asuinyksikkö ja hallinnollinen 

puoli. Lastenkotien asuinyksiköissä voi olla myös toisen asteen opintoja suorittavia ja jälki-

huollossa olevia lapsia. Heillä voi olla asuntoja myös asuinyksiköiden ulkopuolella. Asuinyk-

siköiden ulkopuolella asuvia lapsia en ole huomioinut taulukon 4 kokonaismäärissä. Asunto 

voidaan vuokrata lasten opiskelu- tai kotipaikkakunnilta, mutta lastenkodeilla on myös pysy-

viä asuntoja. Esimerkiksi Teinilässä on kaksi pysyvää asuntoa lastenkodin yhteydessä, ja puo-

lestaan Vanhalan lastenkodilla on neljä pysyvää tukiasuntoa lähikunnissa.  

Koulurakennus on Lapselassa erillisessä piharakennuksessa, joka sijaitsee yhden asuinyksi-

kön pihapiirissä. Koulurakennus on jaettu erillisiin luokkatiloihin. Teinilän lapsilla on päära-

kennuksessa koulukerros, jossa sijaitsee kolme luokkatilaa. Vanhalassa on erillinen koulura-

kennus, mutta vähäisen lapsimäärän vuoksi sen käyttöä ei nähdä hyödylliseksi, vaan lasten 

opetus tapahtuu oleskelutiloissa.  

5.3 Käsitysten tutkiminen 

Tutkielman toisessa tutkimuskysymyksessä, kotiopetuksen toimivuus lainsäädännön näkö-

kulmasta, olen kiinnostunut faktojen sijaan käsityksistä. Toimivuuden tutkiminen subjektiivi-

set faktat tavoitteena olisi edellyttänyt seuranta- tai arviointitutkimusta. Lastenkotihenkilöstön 

käsitykset muodostuvat siitä kokemuksesta, joka on tullut kotiopetuksessa työskentelystä. Ne 

ovat yksilön tapa ymmärtää jokin ilmiö tiettynä ajankohtana ja ne voivatkin muuttua ajan ja 

                                                 
4 Lastensuojelulain 59 § määrittää, että lastenkodin asuinyksikössä saa asua enintään seitsemän lasta (Räty 2010, 

415).  
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tiedon lisääntyessä. (Huusko & Paloniemi 2006, 164, 170.) Tutkimalla käsityksiä voin kuvata 

sekä yksilöiden kokemuksia että niitä ajattelutapoja, jotka ovat käsitysten muodostumisen 

takana. Käsityksistä en pyri tuottamaan yksilötason kuvauksia, vaan mielenkiintoni kohdistuu 

niiden muodostamiin kokonaisuuksiin.  

Luon käsitysten perusteella tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä kuvauksen, joka vastaa 

mahdollisimman hyvin haastateltavien omaa kokemusta. Jotta tässä onnistuttaisiin, tutkijan on 

huomioitava, että tietyn ilmaisun merkitys riippuu ilmaisun tekijästä ja myös sen tulkitsijasta, 

joka ymmärtää ilmaisun merkityksen henkilökohtaisen mielipiteensä perusteella. Täydellistä 

oman näkemyksen poissulkemista ja toisen ihmisen kokemuksen ymmärtämistä ei voida saa-

vuttaa, koska elämme muuttuvassa maailmassa, joka koko ajan koetaan uudelleen. Tutkijan 

tulee kuitenkin tiedostaa omat ennakko-oletuksensa, jotka vaikuttavat aineiston tulkintaan. 

Silloin hän pystyy vaikuttamaan siihen, että tutkimus säilyttää luotettavuutensa. (Huusko & 

Paloniemi 2006, 165–166; Niikko 2003, 41.) Käsitysten tutkimisessa, kuten yleensäkin haas-

tattelututkimuksessa, tulee huomioida, että tutkimus syntyy vuorovaikutuksessa. Siihen ovat 

yhteydessä myös tutkijan ennakko-oletukset. Aluksi ajattelin, että lastenkotien kotiopetus on 

laadultaan huonompaa kuin yleisopetus. Tutkielman edetessä olen ymmärtänyt olleeni vääräs-

sä, nimittäin opetus on ainoastaan erilaista. Huomasin, että tietoni aiheesta eivät anna minulle 

vaadittavia kykyjä arvioida kotiopetuksen laadukkuutta.   

Käsitysten tutkimista voidaan kritisoida, koska ne eivät anna totuutta tutkitusta ilmiöstä. Ne 

ovat kuitenkin todellisuutta yksilölle itselleen ja siten arvokkaita tutkimuskohteita. (Niikko 

2003, 25.) Tässä tutkielmassa lähdetään tästä samaisesta lähtökohdasta. Toisen tutkimusky-

symyksen kohdalla en yritä saavuttaa mitään objektiivista totuutta ilmiöstä, vaan tutkin niiden 

henkilöiden käsityksiä, joilla on vaikutusvaltaa tehdä päätöksiä kotikouluissa. Käsitykset ovat 

itsessään hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä, kun halutaan saada monipuolinen kuva tutkimus-

kohteesta.  

5.4 Asiantuntijoiden teemahaastattelu 

Tutkimusongelmaan vastaan laadullisin eli kvalitatiivisin keinoin. Pro gradu -tutkielmani on 

kuvaileva tutkimus, jolloin sen tarkoituksena on luoda yksityiskohtainen kuvaus tapauksesta 

(ks. Hirsjärvi, Remes & Saravaara 2009, 138–139). Tällöin suositellaan käytettäväksi asian-

tuntijahaastattelua, jossa haastateltavana on tutkimuksen kohteena olevan ilmiön asiantuntija. 

Asiantuntijahaastattelussa haastateltavan valintaan on ollut yhteydessä hänen asemansa ja 
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tietonsa tutkittavasta aiheesta. Yleistä on, että asiantuntijoiden määrä on rajallinen eivätkä he 

ole helposti korvattavissa. (Alastalo & Åkerman 2010, 372–375.) Näin on myös tämän tut-

kielman asiantuntijoiden kohdalla. 

Valitsemiskriteerinä haastateltaville oli se, että he johtavat yksityisiä lastenkoteja Satakunnan 

eri kunnissa. Valinnassa oli ensisijaisen tärkeää, että lastenkodeissa annetaan kotiopetusta. 

Lastenkotien halusin sijaitsevan eri kunnissa, koska käytännöt eroavat kunnittain enemmän 

kuin lastenkodeittain. Yksityisten lastenkotien sijasta olisin voinut tutkia kunnan tai valtion 

ryhmäkoteja. Yksityiset lastenkodit ovat kuitenkin uudempi ja siksi vähemmän tutkitumpi 

tutkimuskohde kuin muut ryhmäkotityypit. Tutkielmani haastateltavat valitsin lumipallo-

otannalla niin (ks. Hirsjärvi & Hurme 2008, 59–60), että toiselta taustainformantiltani, joka on 

myös yksi haastateltavista, sain kahden muun haastateltavan nimet ja yhteystiedot. Kolmeen 

haastateltavaan olin yhteydessä puhelimella, ja puhelun aikana he antoivat suostumuksensa 

haastatteluun. Tällä kolminaisuudella ajattelen saavani näkemyksen Satakunnan lastenkotien 

kolmesta erilaisesta tavasta järjestää kotiopetus. Kolmen erilaisen tutkimuskohteen esittele-

minen rinnakkain muodostaa väistämättä vertailevan näkökulman. Vertailevan tutkimuksen 

tuottaminen ei ole kuitenkaan tutkielmani tarkoitus. 

Tutkielmani aluksi suunnittelin haastattelevani myös oppilaita, jotka ovat kotiopetuksessa. 

Oppilaiden haastattelu osoittautui kuitenkin odotettua hankalammaksi, sillä heidän haastatte-

lemisekseen olisin tarvinnut luvan sekä sosiaalitoimelta että vanhemmilta. Lisäksi tutkimus-

ongelma muotoutui sellaiseksi, että oppilaiden haastattelu ei ollut enää tarpeellista.  

Asiantuntijahaastatteluissa suositellaan tutustumaan haastateltaviin ja heidän taustaorganisaa-

tioihinsa jo ennen haastattelua, koska se auttaa haastattelun valmistelussa. Tällaisessa haastat-

telussa haastattelija on tietämättömämpi osapuoli, mikä tekee valmistumisesta tärkeämpää 

kuin yleensä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 117.) Pyysin haastateltavilta taustama-

teriaaliksi lastenkotien toimintakertomuksia, jotka osoittautuivat salaisiksi. Lapselasta sain 

toimintakuvauksen, ja muihin lastenkoteihin tutustuin niiden www-sivuilla. Materiaalista saa-

tava tietomäärä jäi kuitenkin pienemmäksi kuin toivoin. Tavallisesti taustamateriaalin tehtävä 

on antaa pohjatieto tutkimukselle. Silloin ei olisi syytä enää tehdä kuvailevaa tutkimusta, vaan 

pystyttäisiin tuottamaan jo heti aluksi enemmän tulkintaan tai selittämiseen pyrkivää tutki-

musta. Tässä tapauksessa se ei ollut mahdollista, minkä vuoksi päädyin tekemään kuvailevaa 

tutkimusta. 
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Haastattelut toteutin teemahaastatteluna, jossa ei ole valmiita kysymyksiä, vaan siinä käydään 

etukäteen valitut teemat läpi. Niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastatteluissa. Tee-

mahaastattelun tarkoituksena on saada haastateltavien oma ääni esille. (Esim. Tuomi & Sara-

järvi 2009, 75.) Teemahaastatteluun päädyin, koska tutkimani aihe oli minulle tuntematon, 

eivätkä taustamateriaali ja aikaisempi tutkimus mahdollistaneet laajaa tutustumista aiheeseen 

ennen haastatteluja. Siitä syystä halusinkin, että haastateltavilla on mahdollisuus tuoda esille 

asioita, joita en osaisi ottaa puheeksi. 

Haastattelurungon (ks. liite) laatimisen apuna käytin taustainformanteilta saamiani tietoja, 

aikaisempia tutkimuksia ja taustamateriaalia. Haastattelurunkoon muodostin kolme tasoa, 

jotka tukivat pyrkimystäni päästä laajemmasta tiedosta yksityiskohtaisempaan tietoon (ks. 

Hirsjärvi & Hurme 2008, 107). Ensimmäisen tason muodostivat haastattelun pääteemat. Toi-

sella tasolla olivat pääteemaa tarkentavat alateemat. Kolmannelle tasolle tulivat haastattelussa 

tukea antavat apusanat. Haastattelurunkoon muodostin muutamia kokonaisia kysymyslausei-

ta, joita pystyisin käyttämään haastattelutilanteessa, jos keskustelu ei etenisi. Niille ei kuiten-

kaan haastatteluissa tullut tarvetta, koska keskustelu eteni luontevasti.  

Ennen haastattelua lähetin sähköpostilla kahden ensimmäisen tason teemat ja taustakysymyk-

set haastateltaville, jotta he voisivat miettiä asiaa etukäteen ja aineistoa kertyisi runsaasti (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Alun perin ajattelin antaa lastenkotihenkilöstölle koko haastat-

telurungon, mutta Hirsjärvi ja Hurme (2008, 35) varoittavat, että silloin tutkimushenkilöt voi-

sivat etukäteen valita suotavat vastaukset kysymyksiini. Asiantuntijahaastatteluissa se on 

yleinen ongelma, ja siksi suositellaankin tarkastelemaan aineistoa faktanäkökulmasta (Alasta-

lo & Åkerman 2010, 372–375). Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut asiantuntijoiden käsityk-

sistä ja kuvauksista, jolloin faktanäkökulma jää taka-alalle. Faktojen vahvistaminen olisi 

myös mahdotonta, koska aikaisempi tutkimustieto aiheesta on vähäistä, eikä taustamateriaali 

antanut vahvistusta aineistoista esille tuleville tiedoille. 

Metodikirjallisuudessa (esim. Hirsjärvi ja Hurme 2008, 72) suositellaan esihaastattelun teke-

mistä, jotta haastattelija pääsee testaamaan haastattelurunkoa. Tein yhden esihaastattelun en-

nen virallisia haastatteluja. Siihen valitsin parhaan mahdollisen saatavilla olevan henkilön, 

joka tuntee lastenkotimaailmaa, mutta ei kuitenkaan työskentele siellä kokopäiväisesti. Esi-

haastattelu antoi minulle tietoa haastattelun kestosta ja haastattelurungon toimivuudesta. Esi-

haastattelun jälkeen lisäsin haastattelurungon toiselle tasolle kaksi alateemaa: lainsäädännön 

merkitys opetuksen järjestämisessä ja kotiopetuksessa olevan oppilaan normaali koulupäivä.  
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Tutkimusaineiston keräsin yhdessä ajankohdassa usealta vastaajalta, mikä on tyypillistä poi-

kittaistutkimuksessa, jota myös tämä tutkielma edustaa. Haastattelut pidettiin toukokuussa 

2011 lastenkotien kokoustiloissa, joissa oli mahdollisuus rauhalliseen keskusteluun. Lapselas-

sa ja Teinilässä minulle tarjottiin mahdollisuutta kysyä täydentäviä kysymyksiä myös lasten-

kodin opettajalta. Otin tarjoukset vastaan ja esitin opettajille teemahaastattelurunkoni mukai-

sesti kysymyksiä, joihin haastateltava oli pyytänyt kysymään lisätietoja opettajalta tai ei ollut 

osannut vastata laajasti.  

Asiantuntijahaastattelussa, kuten haastatteluissa aina, aineisto tuotetaan vuorovaikutustilan-

teessa, jossa sekä haastateltava että haastattelija vaikuttavat haastattelun kulkuun. Haastatteli-

jan tulee antaa haastateltavalle aikaa vastausten antamiseen. (Alastalo & Åkerman 2010, 381.) 

Pyrin haastattelutilanteessa kuuntelemaan haastateltavaa mahdollisimman paljon enkä kes-

keyttänyt häntä, jotta hänelle jäisi tarpeeksi aikaa vastata. Haastattelussa yritin olla kannusta-

va ja tuin haastateltavaa jatkamaan puhetta nyökkäyksellä tai äännähdyksellä. Tarvittaessa 

esitin lisäkysymyksen haastateltavan kertoman pohjalta. 

Tutkielmani poikkileikkausaineisto muodostuu siis kolmen lastenkodin johtajan teemahaastat-

telusta ja kahden opettajan täydentävästä haastattelusta. Johtajien haastattelut kestivät 1,5–2 

tuntia ja opettajien haastattelut kestivät 15–45 minuuttia. Nauhoitin kaikki haastattelut ja litte-

roin ne sanatarkasti. Taukojen, huokausten ja muiden puheeseen kuuluvien ilmaisutapojen 

merkitseminen tekstiin ei ollut tarpeellista tutkielmani kannalta (ks. Ruusuvuori 2010, 423, 

427–428). Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 80 sivua. 

5.5 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Aineiston tutkimusmenetelmänä on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysia on kahdenlaista, sisäl-

lön erittelyä ja sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissa kuvataan aineiston sisältöä sanallisesti ja 

etsitään tekstistä merkityksiä. Sisällön erittelyllä tarkoitetaan aineiston analyysia, jossa kuva-

taan määrällisesti tekstin sisältöä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104–106.) Laadullinen sisällön-

analyysi soveltuu aineistoni analyysimenetelmäksi sen vuoksi, että aineistoni on tekstimuo-

dossa ja olen laatinut haastattelurungon teoriaa apuna käyttäen. Omassa tutkimuksessani ky-

seessä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, joka asettuu aineistolähtöisen ja teorialähtöisen ana-

lyysitavan välimaastoon. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa teoriaa hyödynnetään analyy-

sissa, vaikka analyysi ei suoraan pohjaudu teoriaan. (Ks. emt., 96–97, 103–105.) Sisällönana-

lyysissa aineisto redusoidaan eli pelkistetään, klusteroidaan eli ryhmitellään ja abstrahoidaan 
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eli luodaan teoreettisia käsitteitä (Miles & Huberman 1994, 10–11, 245–252; Hämäläinen 

1987, 36–38). Näitä vaiheita noudattaen haastatteluaineisto saadaan järjestettyä johtopäätös-

ten tekemistä varten, minkä jälkeen tarkoituksena on tuottaa syvällisempiä tutkimustuloksia 

päättelemällä.  

Analyysin aloitin lukemalla haastattelut useaan otteeseen läpi ja alleviivaamalla sieltä tutki-

musongelmaani ja haastattelun teemoja vastaavia ilmauksia. Ilmauksilla tarkoitan ilmiötä ku-

vaavia lauseita, jotka esiintyvät aineistossa (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97). Näiden il-

mausten perusteella muodostuivat alaluokat. Tämän jälkeen aloin tutkia, mitä samankaltai-

suuksia ja erilaisuuksia alaluokissa oli, mistä muodostuivat yläluokat. Kävin luokat myö-

hemmin vielä läpi varmistaakseni, että olen hyödyntänyt koko aineistoa. 

Tämän jälkeen kirjasin aikaansaamani rungon Welf QDA analyysiohjelmaan ja jaottelin ai-

neistoni ohjelmassa rungon mukaisesti. Sama aineistopätkä saattoi kuulua useampaankin eri 

alaluokkaan. Siinä voitiin esimerkiksi käsitellä sekä opetuksen järjestämistä että syrjäytymis-

riskiä vähentäviä tekijöitä. Merkitsin aineiston kappaleet mahdollisimman suurina kokonai-

suuksina, jotta kokonaisajatus ei häviäisi. Tässä vaiheessa jätin pois ne osat aineistosta, mitkä 

eivät liittyneet tutkimuskysymyksiini. Koin, että ohjelman käyttäminen helpotti aineiston ko-

konaisvaltaista hyödyntämistä (ks. Jolanki ja Karhunen 2010, 395–401). Tällöin en myöskään 

pystynyt hukkaamaan aineistoa, miten pelkäsin käyvän, jos olisin käyttänyt erillisiä Word-

tiedostoja. Ohjelma helpotti myös aineiston tarkastelua jälkikäteen. 

Analyysin viimeisessä vaiheessa teoreettiset käsitteet luodaan yhdistämällä eri yläluokkia. 

Käsitteet tulevat yleensä valmiina teoriasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97.) Tein yläluokis-

ta sellaisia teoreettisia käsitteitä, jotka kuvaavat parhaiten niiden sisältöä. Osa näistä käsitteis-

tä tulee valmiina teoriasta ja loput aineistosta. Haastatteluaineisto tuotti yhdeksän yläkäsitettä: 

kotiopetuksen toteuttaminen, opetushenkilökunta, yksilöllinen opetus, lapsen kuntoutuminen, 

integraatio, ohjaus perusopetuksen jälkeisen elämän suunnittelussa, elämä perusopetuksen 

jälkeen, lainsäädäntö kotiopetuksessa ja lainsäädännön puutteet. Yläkäsitteistä muodostin 

neljä teoreettista käsitettä: kotiopetuksen järjestämistavat, lainsäädännön toimivuus, syrjäy-

tymisriskiä vähentävät tekijät ja jatkokoulutusvalinnat. Aineiston raportointirunko on muo-

dostettu näitä ylä- ja alakäsitteitä sekä teoreettisia käsitteitä noudattaen. Taulukossa 5 on ku-

vattu sisällönanalyysin vaiheita käyttämällä esimerkkinä integraatiota koskevaa analyysia. 
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TAULUKKO 5. Esimerkki integraatiota koskevasta sisällönanalyysista 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
Teoreettinen  

käsite 

 syrjäytymisriskin väheneminen 

 sosiaalisten taitojen kehittyminen 

 työskentely vieraassa ympäristössä 

 työskentely isossa ryhmässä 

 vastuunkanto 

Integraation edut 

 

Integraatio 

Syrjäytymisriskiä  

vähentävä  

tekijä 

 kiusatuksi joutuminen 

 leimautuminen 

 vie aikaa koulun henkilökunnalta 

Integraation haitat 

 arviointi 

 lapsen mielipide 

 lapsen käytös koulun ulkopuolella 

 lapsen käytös koulussa 

 pakkointegraatio 

Oikea-aikainen 

integraatio 

 portaittainen siirtymä 

 epäonnistuminen 

 sijoittuminen yleisopetukseen 

Siirtymävaihe 

Sisällönanalyysin viimeisessä vaiheessa tehdään abduktiivista päättelyä, jonka tavoitteena on 

muodostaa paras mahdollinen tulkinta ilmiöstä, mihin päädytään aineistolähtöisesti tai val-

miin mallin avulla. Analyysi jää kesken, mikäli tyydytään vain aineiston järjestelyyn (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 96–97, 103.) Tässä tutkielmassa tehdään päättelyä aineistolähtöisesti. Ana-

lyysia pyrin vahvistamaan teorian ja empirian vuoropuhelulla tutkimusraportin tulososassa. 

Myös tutkimusraportin rakenteella pyrin vahvistamaan aineiston analyysia.  

5.6 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkijan tulee kiinnittää huomiota tutkimuksen luotettavuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston, teorian ja tulkinnan välillä voi liikkua vapaasti, mistä syystä tutkija joutuukin miet-

timään analyysin kattavuutta ja tehtyjen päätösten luotettavuutta (Eskola & Suoranta 1998, 

209–211). Tutkielman luotettavuutta tarkastelen validiteetilla eli pätevyydellä ja reliabilitee-

tilla eli toistettavuudella. Validiteetti jakautuu kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen validiteet-

tiin. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen yhteenso-

pivuutta sekä tutkijan hallintaa tieteenalasta. Teoreettisten, käsitteellisten ja menetelmällisten 

ratkaisujen tulee muodostaa järkevä kokonaisuus. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa muodostet-

tujen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyttä. (Emt., 214.) 

Nämä käsitteet mittaavat paremmin kvantitatiivista tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

136), mutta pyrin niiden tarkastelussa laadulliseen näkökulmaan. 
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Tutkielman teoriaosassa esittelen aineisto-osuudessa tarvittavat käsitteet. Teoria, aineisto ja 

menetelmät muodostavat järkevän kokonaisuuden. Teorian ja aineiston kokonaisuutta pyrin 

tuomaan esille vertaamalla tuloksiani aikaisempiin tutkimustuloksiin. Tämän vertailun koen 

myös vahvistavan tutkimustulosteni paikkansapitävyyttä. Tutkimuksen empiriaosuuden rapor-

tin laadin tutkimusongelman mielessä pitäen niin, että aineiston ja tutkimusongelman yhteys 

näkyisi lukijalle selvästi. Mielestäni onnistuin esittämään asiat tarvittavan selkeästi. Pyrin 

selventämään tietoja myös kuvioilla ja taulukoilla. Kerroin myös ennakko-oletukseni, jotta 

lukija voi päätellä, missä määrin se on vaikuttanut tuloksiini. Eskola ja Suoranta (1998, 17–

20) toteavat, että tutkijan tulee pyrkiä löytämään aineistosta uusia näkökulmia eikä vahvistaa 

omia ennakko-oletuksiaan. Uskon onnistuneeni tässä tavoitteessa, koska ennakko-oletukseni 

eivät saaneet vahvistusta tutkimustuloksista. Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, 29) 

toivat esille, että tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi on hyvä erottaa toisistaan analyytti-

set havainnot, niistä tehty yhteenveto ja analyysin tuloksista tehdyt johtopäätökset. Erotinkin 

tutkielmaraportissa toisistaan analyysin tulokset, lukujen yhteenvedot ja johtopäätökset. Us-

kon myös selkeyttäneeni tuloksia tekemilläni yhteenvedoilla. Empiriaosuudessa on runsaasti 

aineistolainauksia, jotka vahvistavat tulkintojeni luotettavuutta.  

Tutkielmani ja tulosten luotettavuuteen on yhteydessä aineistonkeruun ja käsittelyn onnistu-

neisuus, jota pyrin lisäämään esittämällä mahdollisimman läpinäkyvästi tekemäni valinnat ja 

niiden perustelut sekä kuvaamalla yksityiskohtaisesti aineiston analyysivaiheet. Tutkimuksen 

uskottavuutta vahvistetaan valitsemalla aineiston hankintamenetelmäksi haastattelu, mutta 

haastatteluun itsessään liittyy luotettavuuden kannalta haasteita. Haastattelu on vuorovaiku-

tustilanne, joten haastattelijan taidot ovat tärkeitä luotettavan tiedon saamiseksi. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 34–35.) Kokemattomuuteni haastattelijana saattoi näkyä alkujännityksenä, mut-

ta haastattelutilanteen etenemisen myötä se poistui. Myös esihaastattelun teko poisti haastatte-

lutilanteen jännittävyyttä. Varauduin siihen, että haastattelutilanteessa olen tietämättömämpi 

osapuoli, eikä haastateltava, kuten yleensä on (ks. Tiittula & Ruusuvuori 2005, 23). Tämä 

näkyi kysymyksinä, joiden jälkeenpäin huomasin tuovan esille tietämättömyyteni. Uskon niis-

täkin kysymyksistä olleen hyötyä, koska ne auttoivat pääsemään aiheeseen syvemmälle. 

Aineiston hankin haastattelemalla kolmea lastenkodin johtajaa ja kahta opettajaa, joilla on 

asiantuntemusta ja kokemusta kotiopetuksen toteuttamisesta, ja siten he olivat oikeita henki-

löitä osallistumaan tutkimukseen. Lisäksi henkilöstö edusti eri lastenkoteja, minkä näen tuot-

tavan monipuolista aineistoa ja olevan etu tutkimuksen kannalta. Aineiston kannalta etuna voi 

pitää haastattelua, joka toteutettiin rauhallisissa olosuhteissa ja haastatteluille oli varattu riit-
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tävästi aikaa, jolloin ehdimme käydä haastatteluteemat läpi rauhassa. Aineiston huonona puo-

lena on, että haastattelussa kysyin myös teemoista, joita en hyödyntänyt itse tutkielmassa. 

Näin tapahtui, koska en osannut arvioida, kuinka paljon haastattelu tuottaa materiaalia.  

Eskola ja Suoranta (1998, 214–215) toteavat, että tutkimuksen reliabiliteettia arvioidaan tut-

kimustulosten toistettavuutena. Sillä tarkoitetaan, että eri tutkijoiden ja eri tutkimusmenetel-

millä tulisi päätyä samaan tutkimustulokseen. Puolestaan Ruusuvuori ym. (2010, 27) tuovat 

esille, että tulkintojen toistettavuutta voi testata vertaamalla niitä aikaisempien tutkimusten 

tuloksiin. Mielestäni sain tutkielmassani samanlaisia tuloksia kuin aikaisemmissa tutkimuk-

sissakin oli saatu.  

Ruusuvuori ym. (2010, 29) toteavat, että kirjoittajan tulee esittää mahdolliset ongelmat ja 

puutteet. Suurimmaksi ongelmaksi koin lainsäädännön käsittelyn tutkimuksessani, koska se 

on niin monimuotoista ja hankalaa tulkita. Tämä saattoi tuottaa hankaluuksia sekä haastatelta-

ville että itselleni. Teoriaosuuden heikkoutena koin, että aikaisempia, suoraan aiheeseen liit-

tyviä tutkimuksia löytyi vähän. Puutteellisen tutkimustiedon johdosta jouduin turvautumaan 

myös erilaisiin ei-tieteellisiin lähteisiin, kuten työryhmämuistioihin. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusnäyte perustuu tutkijan harkintaan. Siinä ei ole tarkoitus 

saada tilastollista yleistettävyyttä vaan kuvata tutkittavaa tapausta tai ymmärtää tutkittavan 

asian toimintaa. (Eskola & Suoranta 1998, 61–62.) Tutkielmani perustui kolmen lastenkodin 

kotikoulun kuvaukseen, mitkä käsittävät noin kolmasosan Satakunnan kotikouluista. Tutki-

mus on toteutettu Satakunnan alueella, mutta en näe ongelmaksi yleistää sitä myös muiden 

alueiden ryhmäkoteihin. En näe mitään syytä, miksi Satakunnan lastenkodit, tai niissä olevat 

lapset, eroaisivat kovin paljon muiden alueiden ryhmäkodeista. Tällöin pidän aineistoluvun 

tutkimustuloksia suurelta osin yleistettävinä, vaikka se ei ole laadullisen tutkimuksen pääasi-

allinen tarkoitus. Empiriaosuuden toisessa luvussa (ks. luku 7) tutkin käsityksiä. Lehkonen 

(2009, 19) toteaa, että käsitykset liittyvät yksilön kokemusmaailmaan, henkilökohtaisiin omi-

naisuuksiin ja päämääriin sekä toimintaympäristöön. Käsitykset eivät ole siksi yleistettävissä.  

5.7 Eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäksi tutkijan tulee pohtia eettisiä valintojaan. Sosiaalitieteissä 

eettisiä kysymyksiä joudutaan tarkastelemaan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Tutkijan on 

oltava selvillä eettisistä kysymyksistä jo varhaisessa vaiheessa. Keskeisimmiksi eettisiksi ky-
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symyksiksi nousevat tutkimushenkilön haastatteluun suostuminen, yksityisyyden säilyminen 

ja tutkimuksen seurausten pohdinta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 19–20.) Ennen haastattelujen 

tekemistä sain tutkimushenkilöiltä luvan haastatteluun. Sovimme myös haastattelumateriaalin 

käyttötarkoituksesta. 

Tutkielmani keskeisimmäksi eettiseksi kysymykseksi tuli tutkimushenkilöiden anonymiteetin 

säilyttäminen. Lupasin tutkimushenkilöille, että haastattelut toteutetaan nimettöminä. Nimet-

tömyyden lisäksi tulee varmistaa, ettei tutkimuksessa anneta muitakaan vihjeitä, joiden avulla 

olisi mahdollista tunnistaa tutkimushenkilöt (Eskola & Suoranta 1998, 54–57). Keskustelin 

tutkimushenkilöiden kanssa ennen haastatteluja ja he tietävät, että Satakunnan alueen lasten-

kodit tulevat tunnistamaan toisensa tutkimuksestani. Tätä en pysty välttämään, vaikka haluai-

sin. Olen kuitenkin poistanut aineistosta sijaintitiedot ja viittaukset lähikuntiin, jotta lastenko-

tien tunnistus ei olisi lukijoille liian helppoa. Kuvaillessani tutkimuskohteita en myöskään 

anna kovin yksityiskohtaisia tietoja kohteista, vaan pyrin mahdollisimman paljon kuvaile-

maan kohteita yleisesti.  

Tutkielman lähtökohtana oli huomio aihetta käsittelevissä tutkimuksissa olevasta tutkimusau-

kosta. Uskonkin, että tutkielmani tuottaa sellaista tietoa, joka on syytä ottaa huomioon muissa 

aiheen tutkimuksissa. Ymmärrän, että kyseessä on pro gradu -työ, jonka tulokset harvoin le-

viävät suuren maailman tietoisuuteen. Tämän lisäksi lähetän tutkielmani luettavaksi Satakun-

nan lastensuojelun kehittämisyksikön henkilöstölle ja haastatteluihin osallistuneille henkilöil-

le. Toivon, että tutkielmani antaa heille arvokasta lisätietoa aiheesta.   

Myös itse aiheen valinta on eettinen kysymys, joten tutkimuksessa on tuotava ilmi kenen eh-

doilla tutkimusaihe valitaan, ja miksi tutkimukseen ryhdytään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129). 

Omassa tutkimuksessani aihe on valittu huostaan otettujen lasten tasa-arvoisen koulutuksen 

yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Tutkimusongelman valintaan on yhteydessä myös las-

tensuojelutyötä tekevien tiedontarve kyseisestä aiheesta. 

5.8 Aineiston raportointi 

Ennen tutkielmani tulosten esittelyä kerron aineiston raportointitavasta. Pyrkimyksenäni on 

esittää tulokset kattavasti tulosluvuissa. Luvuissa etenen teemoittain ja esittelen tulokset ylei-

sistä yksittäisiin. Tuon aina esille, missä lastenkodissa kuvaus tai käsitys on ilmaistu. Kun 

tavat ovat erilaisia, luvut etenevät lastenkodeittain, niin että aluksi esittelen Lapselan, sitten 
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Teinilän ja viimeisenä Vanhalan käytännöt. Etenemisjärjestys voisi olla mikä tahansa. Haas-

tattelujen joukossa on sekä johtajien että opettajien haastatteluja. Tuon tekstissä aina ilmi, että 

kumman ryhmän kommentista on kyse. Aineistoon perustuvan analyysin rinnalla esittelen 

myös, millaisia havaintoja muissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa on tehty. Jokaisen ai-

neistoluvun lopussa vedän tulokset tiivistäen yhteen. 

Tärkeimmät tai epäselvimmät väittämät ja pohdinnat perustelen lukijalle suorien aineisto-

lainauksien avulla. Sisennys ja kursivointi tarkoittavat suoraa aineistolainausta. Yleensä ai-

neistolainaukset ovat muusta tekstistä erillään. Aineistolainauksia olen siistinyt poistamalla 

välistä turhaa puhetta. Tilalle olen laittanut tällöin kolme pistettä. Olen myös tarkentanut joi-

takin haastateltavien käyttämiä sanoja tai ilmauksia, että lainauksia olisi helpompi ymmärtää. 

Kun lisäsin aineistonlainauksia, poistin joitakin puhekielessä tulevia toistoja, kuten peräkkäin 

toistettuja no tai niin sanoja.  

Haastatteluaineistoon perustuvien tulosten kuvaamisessa käytän tarvittaessa erilaisia määrää 

ilmaisevia käsitteitä: muutama, osa, monta, kaikki. Tarkan lukumäärän mainitsen vain silloin, 

kun se on tullut esille aineistossa. Määrän ilmaisut perustuvat haastateltavien arvioon. Näillä 

haluan tuoda esille ilmiön yleisyyttä. 



 

44 

 

6 KUVAUS KOTIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISTAVOISTA 

6.1  Kotiopetuksen kolme toteutustapaa  

Empiriaosuuden alussa esittelen lastenkodeissa järjestettävän kotiopetuksen toteuttamistavat. 

Lapselan henkilöstö ja sijaintikunta sopivat jo ennen lastenkodin toiminnan aloittamista, mi-

ten sijoitettujen lasten perusopetus järjestetään. Silloin päätettiin, että lapsi kirjataan lastenko-

din sijaintikunnan kouluun oppilaaksi. Hänet kirjataan kouluun, joka on hänen kyky- ja luok-

katasonsa mukainen. Siellä hänet sijoitetaan joko yleis- tai erityisopetukseen. Jos lapselle ei 

löydy oikeanlaista opetusmuotoa, hän siirtyy lastenkodin kotiopetukseen, mutta pysyy silti 

koulun kirjoilla. Kotiopetukseen saadaan tarvittavat oppikirjat ja -materiaalit kunnan kouluil-

ta, joista tulevat myös ohjeet opetuksen toteuttamiseen. Tämä oli tavallisesti käytäntönä myös 

Jonkan (2005, 7) selvityksen ryhmäkodeissa. 

…kaikki meijän lapset ovat ihan normaalisti kirjoilla (kunnan) eri kouluissa joko ala-

asteella, yläasteella, kännyssä eli mukautetussa opetuksessa tai niin edelleen. Ja sit 

käytännön opetus tapahtuu täällä meijän opettajien antamana opetuksena, johonka he 

saavat ohjeistukset ja materiaalit ja kaiken niin ku tarpeen kunnalta ja sitten näiltä 

omilta luokanvalvojilta... (Lapselan johtaja) 

Kotikoulussa noudatetaan kunnan koulun opetussuunnitelmaa, joka muutetaan kotiopetukseen 

sopivaksi, mikä näkyy esimerkiksi lukujärjestyksissä. Kotikoulussa olevan oppilaan kokeista 

puolet laaditaan ja arvioidaan kotiopetuksessa. Loput kokeista laaditaan ja arvioidaan kunnan 

kouluissa, joissa kokeet käydään myös suorittamassa. Todistukset tulevat aina kunnan kou-

luista. Silloin oppilaiden koulumenestyksen arviointi tapahtuu samojen opettajien toimesta ja 

samalla arvoasteikolla kuin vastaavanikäisen yleisopetuksessa olevien oppilaiden koulume-

nestyksen arviointi. 

Teinilän kotikoulu on hallinnollisesti osa sijaintikunnan koulutoimea. Se on yksi kunnan ope-

tusyksiköistä, jonka opetus järjestetään lastenkodin tiloissa. Siellä olevat opettajat ovat kun-

nan työntekijöitä, ja kotikoulun rehtorina toimii kunnan koulun rehtori.  

…(Lastenkodin) koulu on hallinnollinen, ja sitä ei oo olemassa fyysisesti ku meijän 

laitoksel... Ja me kuulutaan siihen (kunnan) kouluun, jonka rehtorina on (kunnan) 

koulun rehtori. Ja meijän opettajat on sen kunnan työntekijöitä, ja se opetus vaan jär-

jestetään täällä tiloissa… (Teinilän johtaja) 
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Yhteistyö kunnan koulun ja Teinilän kotikoulun välillä on tiivistä. Kotikoululla noudatetaan 

koulun opetussuunnitelmaa. Sinne saadaan oppimateriaali ja todistukset koululta, jonka hen-

kilökunta toimii kotikoulun opetushenkilökunnan kanssa yhteistyössä. Myös kotikoulun oppi-

laat käyvät yhdessä kotiopetuksen henkilökunnan kanssa koululla suorittamassa joitakin oppi-

aineita, kuten kemian ja teknisen työn oppitunteja, joihin ei ole tilaa ja välineistöä kotikoulus-

sa. Sen sijaan kotikoulun opetushenkilökunta laatii ja arvioi oppilaiden kokeet. 

Teinilässä annettava opetus ei ole niin selkeästi kotiopetusta kuin Lapselassa ja Vanhalassa 

tapahtuva opetus. Teinilän henkilöstö kutsuu opetusta kuitenkin kotiopetukseksi, ja opetus-

henkilökunnalle on tehty työsopimus myös lastenkotiin (ks. luku 8.1). Opetushenkilökuntaan 

kuuluu lisäksi lastenkodin palkkaama henkilö, joka ei ole kunnan palkkalistoilla (ks. Merimaa 

2009, 98). Kaiken tämän lisäksi tärkeimpänä tekijänä on, että opetus ei tapahdu kunnan tilois-

sa vaan lastenkodissa, jonka vuoksi siellä ei tavallisesti ole muita lapsia kuin Teinilään sijoi-

tettuja lapsia. Näiden tekijöiden vuoksi Teinilän kotiopetusta voidaankin mielestäni kutsua 

kotiopetukseksi.  

Vanhalassa kotiopetus voidaan järjestää yhteistyössä sijainti- tai sijoituskunnan kanssa. Toista 

opetuksen järjestämistapaa käytetään silloin, jos kyseessä on vuotta pidempi kotiopetusjakso. 

Oppilaat siirretään silloin lastenkodin sijaintikunnan koulun kirjoille. Silloin kotiopetuksen 

järjestämisen lähtökohdat ovat samanlaiset kuin Lapselassa. Tämä tapa ei ollut käytössä tut-

kimusajankohtana, joten rajasin sen tutkielman ulkopuolelle. Toista opetuksen järjestämista-

paa noudatetaan alle vuoden kestävissä kotiopetusjaksoissa. Opetus toteutetaan silloin yhteis-

työssä lasten sijoituskuntien kanssa, koska halutaan pitää heidän aineet ja kurssit samana vii-

meisen perusopetuksen vuoden ajan. Silloin lapset pysyvät sijoituskuntansa koulun kirjoilla. 

…Sit ei lähdetty enää siirtämään (kunnan) koulutoimen alle… koska kurssit olis vaih-

tunu. Haluttiin pitää ne kurssit samana, aineet samana. Tehtiin sitä yhteistyötä sinne 

kotikunnan kouluun, tuttuihin opettajiin. Oli neljästä kuukaudesta, viidestä kuukaudes-

ta, kolmesta kuukaudesta kysymys… (Vanhalan johtaja) 

Kotikoulussa oppilaiden kurssit ja oppiaineet tulevat sijoittajakuntien kouluilta, minkä vuoksi 

ne ovat erilaiset, vaikka oppilaat olisivat samalla luokalla. Vanhalassa, kuten myös Lapselassa 

ja Teinilässä, oppimateriaalit, todistukset ja ohjeet tulevat kouluilta, eli kotikoulussa noudate-

taan koulujen opetussuunnitelmia. Sijoittajakunnan koulut laativat ja arvioivat oppilaiden ko-

keet, jotka oppilaat tekevät kotiopetuksessa. Sen sijaan sellaiset oppiaineet, joita ei pystytä 

kokeellisesti arvioimaan, arvioidaan lastenkodissa koulun antamien arviointiohjeiden avulla.  
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6.2 Moniammatillinen opetushenkilökunta 

Oppilaat viettävät koulupäivät opetushenkilöstön kanssa. Jonkan (2005, 7–10) selvityksessä 

tuli esille, että kotiopetuksen opetushenkilökunnan ammatillinen pätevyys vaihtelee, sillä jou-

kossa oli muun muassa lähihoitaja, diakoni ja ylioppilas. Salminen (2001, 77–79) puolestaan 

selvitti, että suurella osalla kotiopetuksen henkilökunnasta oli erityisopettajan tai opettajan 

pätevyys, mutta joukosta löytyi myös muiden ammattiryhmien edustajia, kuten ylioppilas. 

Myös tutkielmani lastenkodeissa opetushenkilökunnan pätevyys vaihtelee. Kuviosta 3 voi 

tarkastella opetushenkilökunnan jakautumista kotikouluittain. Jaottelin henkilökunnan opetta-

jan koulutuksen suorittaneisiin ja muun koulutuksen suorittaneisiin henkilöihin. Kokonais-

määrä auttaa arvioimaan opettajien osuutta koko opetushenkilökunnasta. 

 

KUVIO 3. Kotikoulujen opetushenkilökunnan määrä ja koulutus 

Tutkimusajankohtana Lapselan opetushenkilökuntaan kuului kuusi henkilöä. Kotikoulussa oli 

pätevä luokanopettaja, joka toimi myös koulun johtajana. Hänen lisäksensä kotikoulussa 

työskenteli lastentarhanopettaja, sosionomi, sairaanhoitaja, ravitsemusteknikko ja koulun-

käyntiavustaja. Lapselassa korostui, että opetushenkilökunnan tulee muodostaa moniammatil-

linen työryhmä, koska se edistää lapsen kuntoutumista. Sijoituksen jälkeen opetushenkilöllä 

tulee olla vahva kasvatuksellinen ja kuntoutuksellinen näkökulma opetustyössä. Myöhemmin 

vasta tulee tärkeäksi, että hänellä on opettajan koulutus. 

… se ajatus on, että meillä on yksi opettaja ja muut on kasvatushenkilökuntaa... Mä 

aattelen jotenkin, et mitä enemmän moniammatillinen työryhmä toi opetusyksikkö on, 

niin sitä enemmän se palvelee sitä kuntoutusosiota… Ja sitten ehkä noissa yläaste ju-

tuissa… opettajankoulutuksella tulee vasta merkitystä. (Lapselan johtaja) 
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Teinilän opetushenkilökuntaan kuului kaksi kunnan palkkaamaan luokanopettajaa ja koulun-

käyntiavustaja. Lisäksi lastenkoti oli palkannut toisen koulunkäyntiavustajan.  Puolet kotikou-

lun henkikunnasta oli siis suorittanut opettajan koulutuksen. Tarkoituksena on, että kotikou-

lussa työskentelee pätevä opettaja, jonka työparina työskentelee kasvatushenkilö eli koulun-

käyntiavustaja. Tämä tulee esille myös Lapselassa kerätyssä aineistossa. Teinilässä koroste-

taan, että opettajan koulutuksen suorittaneen henkilön persoonan tulee olla työhön soveltuva, 

sillä hänen tulee osata sekä kasvattaa että opettaa.  

…se menee mun mielestä niin, et pitää olla se opettaja, joka on persoonaltaan sella-

nen, et pystyy kasvattaan. (Teinilän opettaja) 

Vanhalan haastatteluaineistossa tulee esille, että siellä arvostetaan opetushenkilöllä lastensuo-

jelualan koulutusta. Opetushenkilön koulutuspohja jäi haastattelussa avoimeksi. Kyseessä ei 

kuitenkaan ollut pätevä opettaja.  

6.3 Pienet kotiopetusryhmät 

Räty (2010, 129, 381–383) toi esille, että lapsen perusopetuksen suorittamispaikalla on merki-

tystä, kun valitaan hänen sijaishuoltopaikkaansa. Vinnerljung ym. (2005, 274) totesivat, että 

sosiaalitoimi sijoittaa kouluongelmista kärsiviä lapsia ryhmäkoteihin, joissa on kotikoulu, 

koska siellä pystytään parhaiten toteuttamaan heidän opetuksensa. Myös tämän tutkielman 

aineisto vahvistaa tätä kuvaa, sillä siellä tulee esille, että Lapselan ja Vanhalan johtajien arvi-

on mukaan noin 90 prosenttia niihin sijoitetuista lapsista tulee aluksi kotiopetukseen. Sen si-

jaan Teinilässä kaikki lapset ovat siirtyneet aluksi kotiopetukseen. Haastatteluissa tulee lisäksi 

esille, että kotiopetukseen jäävät yleensä ne lapset, joilla on ongelmia sosiaalisissa taidoissa ja 

vuorovaikutuksessa, kuten myös Jonkka (2005, 6) totesi. Tällaiset lapset selviytyvät parhaiten 

pienissä opetusryhmissä. 

Lapselassa pienopetusryhmät muodostetaan luokka-asteen mukaan. Jos se ei ole mahdollista, 

lapset jaotellaan yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Tutkimushetkellä kotikoulussa oli yhdek-

sän oppilasta. Heistä oli muodostettu kolme kahden hengen opetusryhmää ja kolme oppilasta 

sai täysin yksilöllistä opetusta. Opetushenkilökunta oli jaettu opetusryhmien kesken. Yksilö-

opetus tapahtuu luokkatilassa, jossa on vain lapsi ja opetushenkilö. Tämä jatkuu niin kauan, 

että oppilaan arvioidaan selviytyvän pienryhmässä. 
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…Ja osa lapsista on niin vaurioituneita ja niin valtavasti aikuisen tarpeessa, että hy-

vin pitkään se tapahtuu ihan yksilöllisenä… Joka tarkottaa sitä, että siinä on opettaja 

ja lapsi, ja sitten he… pikkuhiljaa menevät asioissa eteenpäin. Joittenkin tarvitsevien 

kanssa kestää se yksilöllinen opetus jopa vuosia. (Lapselan johtaja) 

Teinilässä oli tutkimusajankohtana kolme opetusryhmää, jotka oli muodostettu lukukauden 

alussa. Tutkielman tekohetkellä 9. luokkalaisia oli paljon (5), joten heistä muodostui oma 

ryhmänsä. Toinen kahdeksan oppilaan ryhmä muodostui 7. ja 8. luokkalaisista. Neljällä oppi-

laalla oli kokonaan yksilöllistetty oppimäärä ja heistä muodostui oma ryhmänsä, vaikka he 

suorittivatkin eri vuosiluokkia. Ryhmäkoot olivat suurempia kuin Lapselassa tai Vanhalassa.  

Opetushenkilöt oli jaettu niin, että toinen luokanopettaja työskenteli 7.–8.-luokan oppilaiden 

parissa ja toinen 9. luokan oppilaiden kanssa. Yksi yhdeksännen luokan oppilas oli erityisesti 

tuen tarpeessa, joten häntä auttamassa oli usein toinen koulunkäyntiavustajista. Sama avustaja 

auttoi myös 7.–8.-luokan oppilaiden luokassa. Yksilöllistettyä oppilasryhmää opetti pitkäai-

kainen koulunkäyntiavustaja, joka on työskennellyt paljon erityisoppilaiden parissa. Myös 

Salmisen (2001, 77–79) tutkimuksessa tuli esille, että kokemus opetustyöstä voi korvata puut-

teellisen koulutuksen. 

Vanhalan opetusryhmässä oli kaksi oppilasta, joita opettamassa oli yksi opetushenkilö. Ope-

tusryhmän koko kasvoi välillä jopa neljään oppilaaseen, kun joku yleisopetuksessa olevista 

oppilaista tuli hetkellisesti takaisin kotiopetukseen. Tämä siirtoehdotus tuli todennäköisesti 

kunnan koululta päin, kun oppiminen yleisopetuksessa kävi liian hankalaksi Myös Jonkka 

(2005, 6) toi esille, että välillä koulujen henkilökunta väsyy haastaviin oppilaisiin, jolloin hei-

dät siirrettään kotikoulujaksolle, kuten Vanhalan oppilaille tapahtui. 

Lastenkotien kotiopetus on erikoistunut moniongelmaisten oppilaiden opettamiseen. Välillä 

sijainti- ja lähikunnat tarjoavat omia oppilaitaan, joilla on samanlaisia ongelmia, lastenkotien 

kotikouluun. On siis mahdollista, että kotikouluissa on myös lapsia, joita ei ole sijoitettu las-

tenkoteihin. Sellaisia oppilaita ei ollut tutkimusajankohtana. Lapselassa ei ole koko toiminnan 

aikana ollut tällaisia oppilaita opetusryhmässä eikä heitä jatkossakaan haluta ottaa. Tavoittee-

na on integroida kotiopetuksessa olevat oppilaat yleisopetukseen eikä siirtää lisää oppilaita 

syrjään yleisopetuksesta. Teinilän kotikoulussa on ollut muutamia tällaisia oppilaita. Lasten-

kodin ulkopuolelta tuleviin oppilaisiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta jatkossa heidän ope-

tusryhmään tulonsa katsotaan aina tilannekohtaisesti. Vaikka Teinilän kotikoulu on osa kun-

nan koulutoimea, sen ei ole pakko ottaa opetusryhmään lastenkodin ulkopuolelta tulevia lap-
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sia. Myös Vanhalassa on ollut muutamia ulkopuolelta tulevia oppilaita, joille on tullut kou-

luongelmia 9. luokalla. Kotikoulu on tarjonnut heille rauhallisen ympäristön perusopetuksen 

suorittamiseen, mikä on voinut ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä. 

6.4 Yksilöllinen ja joustava opetus 

Mountney (2008, 22–23), Lowe ja Thomas (2008, 22, 135) sekä Thomas (1998, 58–60) nosti-

vat esille, että kotiopetus on mahdollista toteuttaa vapaammin kuin yleisopetuksen opetus. 

Kotiopetuksessa on mahdollista antaa yksilöllistä ja joustavaa opetusta, joka näkyy opetus-

ryhmien pieninä pitämisessä, mutta myös muissakin kotikoulun toiminnoissa. Esimerkiksi 

oppilaille voidaan tehdä HOJKS, jossa opetus muokataan oppilaan kykyjen ja tarpeiden mu-

kaiseksi. Lapselassa HOJKS oli alle puolella oppilaista tutkimusajankohtana. Kaikilla Teini-

län oppilailla oli HOJKS. Heistä neljällä oli kokonaan yksilöllistetty oppimäärä ja muilla oli 

yksittäisiä aineita yksilöllistetty. Sen sijaan Vanhalassa ei laadittu oppilaille HOJKS:ia, koska 

kyseessä oli alle vuoden kestoinen sijoitus. Osa oppilaista noudattaa myös yleisopetuksen 

opetussuunnitelmaa kotikouluissa. Myös Hukkanen (2002, 33) ja Kitinoja (2005, 145–148) 

toivat esille, että sijoitetut lapset noudattavat erityisopetuksessa usein yleisopetuksen normaa-

lia opetussuunnitelmaa. Ihatsu ja Ruoho (2001, 91–92) korostivatkin, että opetusryhmässä voi 

olla erilaisia opetussuunnitelmia, kuten on myös tämän tutkielman kotikouluissa.  

Jonkka (2005, 11) oli huolissaan kotiopetuksen tuntimääristä, jotka jäivät vähäisemmiksi kuin 

yleisopetuksen tuntimäärät. Näin saattaa osaltaan olla myös tutkimuksen lastenkodeissa, mut-

ta pienet opetusryhmät mahdollistavat sen, että oppitunneista pystytään joustamaan ja myö-

hemmin sitten kirimään menetetty opetusaika kiinni. Esimerkiksi Lapselassa opetus ei välillä 

etene, koska oppilas on liian rauhaton. Silloin oppitunnin sijasta voidaan tehdä jotakin oppi-

laalle mielekkäämpää, kuten olla pihalla tai lukea kirjaa. Oppitunneista joustamista ei kuiten-

kaan nähdä syyksi, jos opetuksessa jäädään jälkeen, vaan taustalla on oppilaasta johtuvat syyt. 

Tavallisesti koulupäivät kestävät opetussuunnitelmassa määrätyn ajan Lapselassa. 

Teinilässä koulupäivät kestävät aamukahdeksasta lähes yhteen saakka iltapäivällä. Puolestaan 

valinnaiset oppiaineet, esimerkiksi liikunta ja kotitalous, suoritetaan iltatoimintana. Osa oppi-

laista suorittaa kaikki valinnaiset oppiaineet sijaintikunnan koulussa, ja tällöin koulupäivä 

kestää lähes kolmeen saakka iltapäivällä. Koulupäivät ovat kaksiosaisia, koska oppilaat jaksa-

vat keskittyä paremmin lyhytkestoiseen opetukseen. Opetuksen tuntimäärät pysyvät kuitenkin 

yhtenäisinä yleisopetuksen kanssa.  
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Meijän päivät on vähän lyhkäsempiä. Meil on osan HOJKS:iin ihan kirjattu, et meil 

on osa meijän opetuksesta iltatoiminnassa. Tällaset valinnaiset... Meil on valittu lii-

kunta ja kotitaloutta ja tällasii aineita, mitä me voidaan sit iltasin harrastustoiminnan 

ohessa järjestää, et tavallaan päivistä ei tuu liian pitkiä… (Teinilän johtaja) 

Vanhalassa opetushenkilö on lasten kanssa aamukahdeksasta neljään iltapäivällä, minkä aika-

na suoritetaan kaikki koulunkäyntiin liittyvät toimet. Opetukselle ei ole määritetty tarkkaa 

kestoa, vaan päivän aikana tehdään sille päivälle suunnitellut tehtävät. Oppilaiden opetus to-

teutetaan ainekohtaisesti eikä siinä noudateta yleisopetuksen opetustyyliä. Todennäköisesti 

oppilaille vaikeat oppiaineet vievät opetusajasta suuremman osan kuin helpot oppiaineet. Tä-

män perusteella näyttäisi siltä, että kotiopetuksessa ehditään keskittymään oppilaalle vaikei-

siin oppiaineisiin, kuten myös Mountney (2008, 22–23), Lowe ja Thomas (2008, 22, 135) 

sekä Thomas (1998, 58–60) esittivät. 

Se menee ainekohtaiseksi näitten lasten kohdalla tällä hetkellä. Kurssi vedetään lop-

puun, otetaan koe. Sit mennään seuraava kurssi, otetaan koe... (Vanhalan johtaja) 

Yksilöllinen ja joustava opetusmuoto näkyy myös lastenkotien yksittäisissä toimissa. Teini-

lässä yhdessä opetusryhmässä voi olla tarvittaessa kaikilla oppilailla erilaiset kokeet, vaikka 

kyseessä olivat saman vuosiluokan oppilaat. Tämä todennäköisesti johtuu heidän yksilölliste-

tyistä oppimääristään. Yksilöllisen opetuksen tarvetta arvioidaan lisäksi jatkuvasti, koska op-

pilaiden tila voi muuttua kesken kouluvuoden. Toisen koulunkäyntiohjaajan tarkoituksena on 

mahdollistaa kahdenkeskinen opetus. Sen sijaan Vanhalan johtajan haastattelusta käy ilmi, 

että perusopetuksen suoritustapoja voidaan muokata oppilaille sopivaksi, sillä yksi jälkihuol-

lettava suoritti perusopetusta tenttimällä. Tähän päädyttiin, että oppilas saisi suoritettua perus-

opetuksen. Myös päivittäisessä opetuksessa joudutaan olemaan mukautumis- ja joustamisky-

kyisiä, koska oppilaiden kurssit tulevat eri kouluista. Silloin myös tehtävät ja kurssit ovat eri-

laisia.  

6.5 Yhteenveto kotiopetuksen järjestämistavoista 

Edellä on kuvattu kotiopetuksen kolme toteutustapaa, joiden pääpiirteet kokosin yhteen taulu-

kossa 6, josta on myös helppo nähdä kotikoulujen erot ja samankaltaisuudet. Taulukossa ker-

rotaan, mikä on kotiopetuksen toiminnan lähtökohta. Tämän lisäksi siitä näkee, minkä koulun 

opetussuunnitelmaa siellä noudatetaan, ja mistä oppimateriaali, kokeet ja todistukset tulevat. 
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TAULUKKO 6. Kotiopetuksen toteutus 

       Käytäntö 

 

Lastenkoti 

Lähtökohta 

Opetus-

suunnitelma ja 

oppimateriaali 

Kokeet Todistukset 

Lapsela 

Oppilaat kirjataan 

lastenkodin sijainti-

kunnan kouluihin 

Sijaintikunnan 

kouluilta 

50 % sijaintikun-

nan kouluilta ja 

50 % tehdään itse 

Sijaintikunnan 

kouluilta 

Teinilä 

Kotikoulu on osa 

sijaintikunnan koulu-

toimea 

Sijaintikunnan 

koululta 

Tehdään itse Sijaintikunnan 

koululta 

Vanhala 

Oppilaat pysyvät si-

joittajakuntien koulu-

jen kirjoilla 

Sijoittajakuntien 

kouluilta 

Sijoittajakuntien 

kouluilta 

Sijoittajakuntien 

kouluilta 

Kotiopetuksen opetushenkilökunnan koulutus oli vaihtelevaa, sillä siellä työskenteli pätevien 

opettajien lisäksi muun muassa ravitsemusteknikko. Kotikouluissa oppilaat opiskelivat pienis-

sä opetusryhmissä, jotka suurimmillaan muodostuivat kahdeksasta oppilaasta. Lastenkotien 

johtajat suhtautuvat eri tavoin kotiopetukseen tuleviin ulkopuolisiin lapsiin. Lapselassa tällai-

sia oppilaita ei hyväksytä opetusryhmään, kun puolestaan Teinilässä ja Vanhalassa hyväksy-

tään. 

Lastenkodeissa opetus on huomattavasti yksilöllisempää ja joustavampaa kuin yleisopetuksen 

ryhmissä. Se näkyy seuraavissa asioissa: 

 HOJKS:eissa 

 oppilaiden erilaisissa kokeissa 

 oppitunnin pitämisen ja keston joustavuudessa 

 perusopetuksen suoritustavassa (esim. kokeita suorittamalla) 

 pienissä opetusryhmissä. 
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7 KUVAUS SYRJÄYTYMISRISKIÄ VÄHENTÄVISTÄ TOIMISTA 

KOTIOPETUKSESSA 

7.1 Kotiopetuksen lähtökohtana oppilaan kuntoutus  

Perusopetuslain 2 §:n mukaan perusopetuksen tulee antaa oppilaille elämässä tarvittavia taito-

ja (ks. Lahtinen & Lankinen 2009, 108–112). Myös lapsen oikeuksien yleissopimuksen ta-

voitteena on, että henkisesti ja ruumiillisesti vammaisten oppilaiden lahjat ja valmiudet kehit-

tyvät niin, että he saavuttavat hyvän ja täysipainoisen elämän (Liimatainen-Lamberg & Virta-

nen 1996, 20). Vaikeasti ongelmista kärsivien lasten perusopetuksen lähtökohtana on koko-

naiskuntoutuksellinen opetustyö. Kotiopetuksessa pyritään oppilaiden henkiseen, pedagogi-

seen ja sosiaaliseen kuntoutukseen (ks. Merimaa 2009 130–131; Murto 2000, 9–10). Aineis-

tossa oppilaiden kuntoutumisesta puhutaan sekä eheytymisenä että kuntoutumisena. Kuntou-

tumisen taustalla on tasa-arvoon liittyvä näkemys. Sen tarkoituksena on tasoittaa oppilaiden 

oppimiskyvyistä johtuvia eroja, mikä lisää koulutusjärjestelyjen tasa-arvoa (ks. Lehtisalo & 

Raivola 1999, 73). Aineistosta tulee esille, että lastenkotien kotikouluissa kuntoutus ja opetus 

kulkevat rinnakkain. Aluksi kuntoutuminen vie enemmän aikaa ja voimavaroja kuin oppimi-

nen.  

Kyllä näitten lasten kohdalla siitä opetuksesta kuntoutus ottaa valtavan osan alkuun-

sa… (Lapselan johtaja) 

Suurin osa lasten kuntouttavasta työstä tehdään kotikoulussa. Lastenkotien johtajat ajattelevat, 

että kuntoutuminen onnistuu parhaiten pienissä opetusryhmissä (ks. luku 6.3), joissa oppilaat 

saavat onnistumisen kokemuksia. Ne ovat olennaisia heidän kuntoutumiselleen ja kehittymi-

selleen. Pienissä opetusryhmissä on myös se etu, että siellä oppilaat oppivat oikeanlaisia käyt-

täytymismalleja opetushenkilöltään, jonka kanssa suurin osa kuntouttavasta työstä tehdään.  

…et, se missä sitä (lasta) hoidetaan, ni tehdään siellä koulun penkillä ja sen opettajan 

kanssa vuorovaikutuksessa... (Lapselan johtaja) 

Kuntoutumisen tarkoituksena on parantaa lasten sosiaalisia taitoja (ks. Merimaa 2009, 130–

131) ja muodostaa heille realistinen minäkuva. Lapselan ja Vanhalan johtajat ajattelevat, että 

realistinen minäkuva syntyy, kun itsetunto paranee (ks. Murto 2000, 9–10). Tämä vaikuttaa 

lasten käyttäytymiseen kokonaisvaltaisemminkin. Kun lapset alkavat uskoa itseensä, he eivät 

tunne enää oloaan uhatuksi, milloin heidän käytöksensä kehittyy ja muuttuu. Mountney 
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(2008, 22–23), Lowe ja Thomas (2008, 22, 135) sekä Thomas (1998, 58–60) totesivat, että 

oppilaille kehittyy parempi itseluottamus kotiopetuksessa kuin yleisopetuksessa. Päinvastoin 

totesi Dunn (1968, 8–12), jonka mukaan yleisopetus parantaa oppilaiden itseluottamusta. Tut-

kimustulos on saatu jo 1960-luvulla, joten mahdollisesti uudemmat tutkimustulokset ovat 

luotettavampia. 

Lastenkotien johtajien mukaan kuntoutuminen ja uuden käyttäytymistavan oppiminen kestää 

vuosia, kuten myös Sinkkonen (2004, 122–124) tuo esille. Lapselan johtaja kuvaa, että kun-

toutuneet lapset näkevät elämänsä myönteisemmin ja alkavat suunnitella tulevaisuuttansa. 

…se tavallaan on semmonen yks eheytymisen iso kulmakivi, että se lapsi rupee näke-

mään tulevaisuuteen tai se rupee haaveilemaan tulevaisuudesta… Ja sitten, kun se tie-

tää olevansa hyvä ja kykenevä ja jollakin lailla se elämänkatsomus on riittävän posi-

tiivinen ja se on tyytyväinen itteensä, niin sillon se rupee myöski näkemään sinne tule-

vaisuuteen. (Lapselan johtaja) 

Kuntoutumisen taitekohdalla on yhtäläisyyksiä koherenssin tunteeseen, sillä Antonovskyn 

(1991, 70) mukaan yksilöiden elämänhallinnan tulee olla kunnossa, että he pystyvät suunnit-

telemaan tulevaisuuttansa. Jahnukainen (2003, 259–260) oli toista mieltä, nimittäin hänen 

mielestään tulevaisuuden ja uran suunnittelu edistävät elämänhallintaa. Nähdäkseni, tulevai-

suuden suunnittelu tuntuu hankalalta, ellei ole mitään mielekästä odotettavaa, jolloin kum-

matkin teoriat voivat olla oikeassa. 

Lastenkotihenkilöstö näkee kuntoutumisen kokonaisuutena (ks. kuvio 4). Sen tarkoituksena 

on saada lapselle riittävät sosiaaliset taidot ja henkinen toimintakyky, että hän pystyy vas-

taanottamaan opetusta. Tämän jälkeen hänet voidaan integroida yleisopetukseen. Sen kautta 

hänestä tulisi ikätasonsa mukaisesti yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. 

 

KUVIO 4. Oppilaan kokonaisvaltainen kuntoutus 
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7.2 Tavoitteena integraatio  

7.2.1 Integraation edut ja haitat 

Oppilaat voidaan integroida yleisopetukseen, kun he ovat kuntoutuneet riittävästi. Kuviossa 5 

esittelen esille tulleet integraation edut ja haitat. Kuviosta näkee, että integraatiolla ajatellaan 

olevan enemmän etuja kuin haittoja. 

KUVIO 5. Integraation edut ja haitat 

Integraation etuna esimerkiksi Saloviita (2008, 13) toi esille, että integraatio edistää tasa-

arvoisuutta. Koulunkäynti yleisopetuksessa kuuluu myös lastenkotien johtajien mukaan kaik-

kien yksilöiden oikeuksiin, eikä ole oikeudenmukaista, että ainoastaan jotkut pääsevät nautti-

maan tästä perusoikeudesta.  

…Kaikilla pitäs olla… oikeus samanlaiseen perusopetukseen kun kunnan muilla lap-

silla. (Vanhalan johtaja) 

Lapselan ja Vanhalan johtajat ajattelevat, että integraatio vähentää oppilaiden syrjäytymisris-

kiä, koska he suorittavat oppivelvollisuuden yhdessä muiden vastaavanikäisten kanssa. Sen 

sijaan yleisopetuksesta eristäminen kasvattaa syrjäytymisriskiä (Saloviita 2008, 13; Moberg 

2001, 37). 

…siis sen syrjäytymisen katkaisemiseks on sanomattakin selvää, että voidaksensa olla 

tässä yhteiskunnassa jollakin lailla oman ikäsensä tasaverosesti, niin lapsen täytys 

kyetä käymään koulua siellä, missä kaikki muutkin käy... (Lapselan johtaja) 
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Myös Mittler (2000, 95) totesi integraation pienentävän syrjäytymisriskiä, koska yleisopetuk-

sessa sosiaalisen kanssakäymisen määrä kasvaa, minkä ansiosta myös sosiaaliset taidot kehit-

tyvät paremmiksi kuin kotiopetuksessa (Karagiannis ym. 1996, 4–11; Moberg 1996, 132). 

Teinilän johtajan haastattelussakin tulee esille, että yleisopetukseen integroitujen lasten sosi-

aaliset taidot kehittyvät paremmiksi, koska he työskentelevät isossa ryhmässä ja erilaisten 

oppilaiden kanssa. Samalla he oppivat yhteistyötaitoja ja tulemaan toimeen vieraassa ympä-

ristössä. Näiden asioiden oppimisesta on hyötyä heille jatkokoulutuksessa.  

 Jos vaan hänen kykynsä riittäis, ni sosiaaliset taidot varmasti kehittys eri tavalla. Sii-

nä se ois, niin ku jatko-opiskeluunki nähden. Ollaan opeteltu se koulumatka, meneen 

vieraaseen ympäristöön, toimimaan isommas ryhmäs ja olemaan omatoimisemmin 

vastuussa itestään ja niistä asioista. Niin ku vois aatel, et se voi jollakin tasolla palvel-

la sitä jatko-opiskelun onnistumista. (Teinilän johtaja) 

Mountney (2008, 91, 97–98), Lowe ja Thomas (2002, 130–135;) ja Thomas (1998, 58–60, 

124–126) totesivat, että sosiaaliset kyvyt ja vuorovaikutustaidot kehittyvät muuallakin kuin 

koulussa. Esimerkiksi harrastuksissa tai tuttavien luona lapsi pääsee kehittämään kykyjään. 

Tosin näissä tutkimuksissa oli erittäin puolustava kanta kotiopetukseen. Mielestäni kotiope-

tuksessa vuorovaikutus tapahtuu huomattavasti pienemmän ihmisjoukon kanssa ja todennä-

köisesti sitä tapahtuisi silloin myös vähemmän.  

Integraatiossa nähdään myös haittapuolensa. Lapselan opettajan ja Teinilän johtajan haastatte-

luissa nousee esille, että sosiaalista ongelmista kärsivillä lapsilla on vaarana joutua kiusatuksi 

yleisopetuksessa.  

…Ja nytki, ku mä aattelisin, (että) meijän oppilaat siirrettäs tonne, ni mä sanosin, et 

suurin osa tulis kiusatuks. (Teinilän johtaja) 

Teinilän johtajan mukaan kiusauksen kohteeksi joutuminen johtuu siitä, että lapsilla on heikot 

kyvyt ottaa toisia huomioon ja huonot vuorovaikutustaidot. Vorria ym. (1998, 228–230) tote-

sivat, että sijoitetut, käytöshäiriöiset lapset joutuvat usein kiusatuksi koulussa. Myös muut 

aikaisemmat tutkimukset (Mountney 2008, 22–23; Lowe & Thomas 2008, 22, 135; Thomas 

1998, 58–60) toivat esille, että yleisopetuksessa on suurempi vaara joutua kiusatuksi kuin 

kotiopetuksessa. Sen perusteella muodostuu kuva, että erilaiset oppilaat joutuvat yleisopetuk-

sessa kiusatuksi. Sen sijaan Karagiannis ym. (1996, 4–11) ja Moberg (1996, 132) pitivät in-

tegraation etuna, että yleisopetuksen oppilaat oppivat suhtautumaan erilaisiin ihmisiin hyväk-

syvästi. Tämä on jalo ajatus, muttei se näytä toteutuvan ainakaan lyhyellä aikavälillä.  
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Lapselan ja Vanhalan johtajien mukaan lastenkodin oppilaat eivät yleensä sopeudu yleisope-

tukseen helposti, sillä he vaativat koulun henkilökunnalta enemmän voimavaroja kuin suurin 

osa muista lapsista. Tämä johtaa usein myös heidän leimautumiseensa. Myös Alatupa (2007, 

12), Danforth ja Rhodes (1997, 360, 364) sekä Dunn (1968, 8–12) totesivat, että erityisoppi-

laat, joihin myös kotiopetuksesta tulevat lapset kuuluvat, leimautuvat usein. Tämä näyttäisi 

olleen jo pitkään ongelmana koulujen kulttuurissa. 

No toiveenahan meillä on aina, että ne sulautus hirvittävän hyvin sinne, mutta kyllä se 

tilanne on kuitenki se, että suurempi osa niistä lapsista vaatii koululta ja niiltä opetta-

jilta enemmän ku ehkä keskiverrosti muut lapset. He joutuvat panostamaan opetuksel-

lisesti ja ehkä kasvatuksellisestikin heihin enemmän... (Lapselan johtaja) 

Lastenkotihenkilöstö näkee integraation edut suurempina kuin haitat. Kuitenkin Teinilän ai-

neistossa korostuu, että oppilaiden tulee saada kykyjensä mukaista opetusta, minkä avulla he 

pystyvät suorittamaan perusopetuksen. Tämä oikeus on turvattu perusopetuslaissa jokaiselle 

oppivelvolliselle (ks. Lahtinen & Lankinen 2009, 108–112). Myös Ihatsu ja Ruoho (2001, 91–

92) ajattelivat, että erityisopetukselle on aina tarvetta, koska sillä tuetaan kaikkien tasa-

arvoista mahdollisuutta perusopetuksen suorittamiseen.  

 …Et kyl heillä on oikeus saada heidän kykyjään vastaava… opetusjärjestely, et he sen 

opetuksen saa. (Teinilän johtaja) 

7.2.2 Oppilaan integraatio kotiopetuksesta yleisopetukseen 

Integraation onnistumisen kannalta on tärkeää, että lapsen siirtyminen yleisopetukseen tapah-

tuu oikeaan aikaan. Liian aikaisin tehty integraatio voi epäonnistua. Lapselan ja Vanhalan 

johtajien haastatteluissa tulee esille, että kokemus auttaa oikean siirtymähetken arvioinnissa, 

minkä ansioista integraatio harvoin epäonnistuu. Mitä nuorempana lasten kanssa päästään 

tekemään yhteistyötä, sitä aikaisemmin he yleensä siirtyvät yleisopetukseen. Monet kotikou-

luun tulevat lapset ovat jo yläkouluikäisiä, jopa 9. luokkalaisia, eivätkä he ehdi kuntoutua 

enää perusopetuksen aikana. Silloin integraatioon ryhdytään vasta jatkokoulutuksessa. Myö-

häinen sijoitusikä on suurin integraation este kotikouluissa (vrt. esim. Moberg 2001, 45–47). 

Lapselan ja Teinilän johtajat kertovat, että lastenkodeissa moniammatillinen työryhmä päättää 

oppilaan integraatiosta. Työryhmässä on muun muassa opetushenkilökuntaa, lastenkodin 

muuta henkilöstöä ja koulun edustaja. Integraatiopäätös perustuu siis huolelliseen harkintaan, 
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missä myös lasten mielipidettä kuunnellaan. Jos lapsi ei halua integraatiota, mutta hänen aja-

tellaan olevan valmis siihen, silloin häntä pyritään motivoimaan ajatukseen. Lapsen pakotta-

mista ei kuitenkaan nähty kannattavaksi, koska epäonnistuessaan integraatio voi viedä aikaan-

saatua kuntoutumista taaksepäin. Tilanne voi olla myös päinvastoin, sillä Lapselassa lapsi on 

myös itse ehdottanut integraatiota, kun on kokenut olevansa siihen valmis. 

Lapselan johtaja toteaa, että integraatioon valmiin oppilaan käyttäytyminen muuttuu, erityi-

sesti koulupäivän ulkopuolella. Integraatioon valmis lapsi on tasapainoinen, valmis ylläpitä-

mään ystävyyssuhteita, pystyy normaaliin vuorovaikutukseen ja hänellä on myönteinen minä-

kuva. Nämä muutokset, yhdessä koulunkäynnin sujumisen kanssa, kertovat, että lapsi on val-

mis yleisopetukseen. Lisäksi lapsi saa koulunkäynnistä jotakin myönteistä ja hänen käyttäy-

tymisensä koulussa muuttuu rauhallisemmaksi, Vanhalan johtaja toteaa. Kuitenkaan hyvä 

koulumenestys ei tarkoita, että lapsi olisi valmis integraatioon, toteaa Lapselan opettaja.  

Lapselassa ja Vanhalassa integraation siirtymävaihe toteutetaan portaittain (ks. kuvio 6). In-

tegraation ensimmäisellä portaalla oppilas menee kokeilutuntien ajaksi yleisopetukseen. Ko-

keilutunneiksi valitaan oppitunteja, joissa opetetaan oppilaalle vahvoja ja mielekkäitä oppiai-

neita. Kun kokeilutunnit onnistuvat hyvin, oppitunteja yleisopetuksessa lisätään.  

Se on kanssa hyvin yksilöllistä. On paljon niitä, jotka ovat ensin lähteneet nimen-

omaan omista vahvoista ja mielekkäistä aineista. Ja sitten, kun ne omat vahvat ja mie-

lekkäät aineet on onnistuneet, ja jollakin lailla sitten oppinu luokan tunteen ja koulun 

tavat tunteen ja niin edelleen, sit on lisätty niitä tunteja. (Lapselan johtaja) 

 

KUVIO 6. Portaittainen integraatio 

Vanhalassa koulunkäynnin onnistumisen lisäksi kokeilussa arvioidaan, miten lapset reagoivat 

lisääntyneeseen vapauteen. Yleisopetuksessa käyminen antaa lapsille mahdollisuuden palata 

huostaanottoa edeltäneisiin huonoihin tapoihin. Koulun ja lastenkodin välillä on tiivistä päi-
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vittäistä yhteydenpitoa, jonka tarkoituksena on valvoa oppilaiden koulunkäyntiä ja estää huo-

nojen tapojen uudelleenoppiminen. Jos oppilailla on aikuinen mukana yleisopetuksessa, se 

lisää myös valvontaa. 

Integraation toisella portaalla oppilas lähteekin kokopäiväisesti yleisopetukseen aikuinen tu-

kenaan. Lapselassa alakouluun oppilaan mukaan lähtee kotiopetuksesta tuttu opetushenkilö. 

Yläkoulussa mukaan ei lähde aikuista, koska teini-ikäinen oppilas ei ole enää valmis hyväk-

symään aikuista mukaansa. Vanhalassa pyritään siihen, että lapsi lähtee yksinään yleisopetuk-

seen, mutta välillä lapsen mukaan lähtee aikuinen. Myös Teinilässä on ollut aikuinen lapsen 

mukana yleisopetuksessa. Viimeisellä integraation portaalla lapsi lähtee yksin kokopäiväisesti 

yleisopetukseen. 

Ja sitten monesti on viel sillee, et se tapahtuu saattaen, että siel saattaa olla meijän 

aikuinen ala-asteella mukana välitunteja tai jopa tunteja… Mutta sitten yläasteikäis-

ten kanssa siellä ei aikuisia matkassa tietenkä voi olla. Lapset ei oo kykeneviä yläas-

teiässä enää tietysti ottamaan sinne ketään matkaansa. Se olisi lapselle liian suuri hä-

peän paikka... (Lapselan johtaja) 

Lapsi voi olla pitkään kotiopetuksessa, mutta häntä ei silti saada kuntoutettua tarpeeksi integ-

raatiota varten. Kyseessä on tällöin lapsi, jolla on suuria sosiaalisia ongelmia. Tällaisissa ti-

lanteissa Vanhalassa on päädytty tekemään ”pakkointegraatio” viimeiseksi perusopetuksen 

vuodeksi. Tarkoituksena on, että oppilas saa sellaiset kyvyt, että hän voi lähteä toiselle asteel-

le. Tämän kaltaisesta integraatiosta lapselle voi tulla epäonnistumisen kokemuksia, ja siksi 

kuntoutus saattaa mennä taaksepäin, mutta sen hyödyt nähdään kuitenkin haittoja suurempina. 

Lahtinen ja Lankinen (2010, 221–226; 2009, 221) korostavatkin, että perusopetuslain mukaan 

integraatioon ryhdytään, kun se nähdään oppilaan kehityksen kannalta hyödyllisenä, kuten 

näissä tilanteissa on nähty. 

…et oli pakko integroida, et näkee sitä normaalii koulumaailmaa. Niin kuin raskasta 

se on ollu ja takasin tultu ja taas menty uudestaan... Mut kuitenki se päätavote tässä 

on saavutettu, jos ajattelee sitä sillai, et lapsi on nähny, mikä se niin sanottu hiukan 

normaali elämä… on koulumaailmassa… jos hän pystyis sitten lähteen keskiasteelle… 

(Vanhalan johtaja) 

Lapselassa arviolta noin 90 prosenttia kotiopetuksessa olleista oppilaista integroidaan yleis-

opetukseen. Yleisopetuksessa suurin osa oppilaista menee ala- tai yläkoulun yleisopetuksen 

luokalle, mutta osa menee myös erityisluokalle. Tavoitteena on, että oppilas pystyy käymään 
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yleisopetuksessa opetusta yhdessä muiden vastaavanikäisten kanssa. Integraation tarkoitusta 

ei palvele, että oppilas siirtyisi erityisopetusmuodosta toiseen eli kotiopetuksesta yleisopetuk-

sen erityisopetukseen.  

Teinilän kotikoulussa on integroitu ainoastaan muutama oppilas sen toiminta-aikana. Päinvas-

toin kuin Lapselassa, Teinilässä suurin osa oppilaista on siirtynyt erityiskouluun, joka oli tut-

kimusajankohtana täynnä. Myös Jonkan (2005, 6) selvityksestä ilmeni, että huostaan otetut 

lapset jäivät kotiopetukseen, koska erityisopetuksessa ei ollut tarpeeksi oppilaspaikkoja ja 

voimavaroja heille. Tämä kertoo, että erityisopetus tarvitsisi lisää taloudellista tukea. Muuta-

ma Teinilän oppilaista on siirtynyt myös yleisopetuksen luokalle. 

Vanhalassa integrointi on yleistynyt 2000-luvun lopussa, koska erityisopetus ja sen tukimuo-

dot ovat parantuneet yleisopetuksessa. Nykyään kaikki oppilaat integroidaan yleisopetukseen. 

Siellä oppilaat menevät tavallisesti erityisopetukseen, vaikka myös muille yleisopetuksen luo-

kille on siirrytty. Kuten aineistosta on ilmennyt, kotiopetuksessa oppilaita huomioidaan paljon 

ja opetus tapahtuu heidän ehdoillaan. Tämä muuttuu, kun he siirtyvät yleisopetukseen. Tällöin 

heille tapahtuu vähintään yhtä suuri muutos kuin muille oppilaille heidän siirtyessään perus-

opetuksesta toisen asteen koulutukseen.   

7.3 Perusopetuksen suorittaminen 

Aikaisemmat tutkimukset (esim. Heino & Johnson 2010) luovat kuvan, että kaikki huostaan 

otetut lapset suorittavat perusopetuksen, koska tutkimuksissa puhutaan ainoastaan riskistä 

jäädä perusopetuksen tasolle. Poikkeuksen tekee Reinikaisen (2009, 81–82) tutkimus, jonka 

mukaan noin 90 prosenttia sijoitetuista lapsista suoritti perusopetuksen. Tätä tutkimustulosta 

selittää haastateltavien suuret ikävaihtelut, sillä osa haastateltavista oli sijoitettuna jo 1960-

luvulla, jolloin perusopetus jäi helpommin suorittamatta. Tämän tutkielman lastenkodeissa 

kaikki lapset suorittavat perusopetuksen. Perusopetuksen suorittaminen on huostaanoton ensi-

sijaisena tavoitteena, koska sen ajatellaan vähentävän syrjäytymisriskiä (Myrskylä 2012, 8), 

minkä vuoksi perusopetuksen suorittaminen on turvattu oppivelvollisuudella (ks. Lahtinen & 

Lankinen 2009, 43).  

 …sittenhän he vasta syrjäytyy, jos ei pysty sitä perusopetusta käymään läpi ja saa sitä 

päättötodistusta... (Teinilän johtaja) 
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Lastenkotihenkilöstön arvion mukaan osa oppilaista käy perusopetuksen ajallaan, mutta suu-

rin osa suorittaa perusopetuksen loppuun vuoden tai pari myöhemmin kuin on perusopetuksen 

määräajan tavoitteena (ks. Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 22, 25–26). Heinon ja Johnsonin 

(2010, 274–275, 281) tutkimuksen mukaan puolet huostaan otetuista lapsista suoritti perus-

opetuksen oppivelvollisuuden määräaikana. Heidän tutkimuksensa antoi myönteisemmän 

kuvan perusopetuksen suorittamisen ajankohdasta. Tämän tutkielman lastenkodeissa on lap-

sia, joilla on koulunkäyntiongelmia, kun puolestaan Heinon ja Johnsonin (2010) tutkimuksen 

ryhmäkodeissa niin ei välttämättä ole, mikä voi selittää eroja.  

No kyllähän monesti meijän lapset on joko tuplanneet tai jääneet jostakin syystä luo-

kalleen, et ehkä suurempi osa… saa vanhempana ku normaalisti (peruskoulun päättö-

todistuksen), mut on paljon myöskin niitä, jotka saa ihan normaali ajassa... Pääsään-

tösesti ne (=lapset) saa vuoden perästä taikka ehkä kaks vuotta perästä. (Lapselan joh-

taja)  

Huostassa olevien lasten koulunkäynti venyy, koska heillä on ennen sijoitusta poissaoloja 

koulusta (Flynn, Ghazal, Legault, Vandermeulen & Petrick, 2004, 74; Todis, Bullis, Waint-

rup, Schultz & D’Ambrosio 2001, 128). Todennäköisesti tämän vuoksi monet heistä ovat jää-

neet luokalleen, saaneet ehtoja ja tehneet koulusiirtoja (Kitinoja 2005, 153–160, 204–205). 

Myös tämän tutkielman aineistosta käy ilmi, että moni lapsi on jäänyt luokalleen, joka vää-

jäämättä siirtää perusopetuksesta valmistumista. 

Myrskylän (2012, 2, 8–9, 14, 16) mukaan syrjäytymisriski kasvaa 18 ikävuoden jälkeen, jos 

opiskelu- tai työpaikkaa ei ole löytynyt. Samaan aikaan myös huostaanotto päättyy. On tärke-

ää, että lapset suorittavat perusopetuksen ennen tätä ikävuotta. Teinilän haastattelussa nousee 

esille, että siihen pyritään, vaikka se vaatisi henkilöstöltä ja lapsilta lisätoimia.  

Yleensä ehtii ennen kahdeksaatoista, mut se kahdeksantoista on sit ihan ovella. Mut 

joskus joudutaan kyl pikkasen kattoon ja harkitteen, et… me ehditään sitä ennen… 

saamaan se päättötodistus lapselle. (Teinilän johtaja) 

Aina perusopetusta ei ehditä suorittaa loppuun ennen täysi-ikäisyyttä, esimerkiksi muutamalla 

Teinilän oppilaalla se on venynyt pidemmälle, mutta hekin ovat suorittaneet perusopetuksen 

myöhemmin. Myös tutkimusajankohtana Vanhalassa yksi jälkihuollettava suoritti perusope-

tusta. Samanlaisen kuvan antaa Heinon ja Johnsonin (2010, 274–275, 291) tutkimus, jonka 

mukaan osa huostaan otetuista lapsista suorittaa perusopetusta vielä täysi-ikäisenä.  
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Vanhalassa on ollut myös lapsia, jotka eivät ole pystyneet suorittamaan perusopetusta vaadit-

tavalla tasolla. Heidän toimintaansa on katsottu ”läpi sormien”, jotta he saisivat perusopetuk-

sen päättötodistuksen. Tällainen ”läpi sormien” katsominen on toisaalta oppilaalle hyväksi, 

koska silloin hän saa perusopetuksen suoritettua, toisaalta oppilaan tulisi oppia perusopetuk-

sessa vaadittavat tiedot ja taidot selviytyäkseen jatkokoulutuksessa. Vanhalan johtaja toi kui-

tenkin esille, että tällaista on tapahtunut ainoastaan muutaman lapsen kohdalla. Tällöin ky-

seessä ovat olleet erittäin vaikeista sosiaalisista ongelmista kärsivät lapset, minkä näen lieven-

tävänä asiana. Perusopetuksen suorittaminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää, koska se on 

edellytys jatkokoulutuksen suorittamiselle (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 20–21).  

7.4 Jatkokoulutuspaikan valinta ja haku  

Oppilaat kokevat suuren siirtymävaiheen, kun he siirtyvät perusopetuksesta jatkokoulutuk-

seen. Kouluongelmaisten lasten tulee alkaa valmistautua siihen jo aikaisessa vaiheessa (Jah-

nukainen 2003, 259; Lappalainen 1999, 99–10). Huostaan otetut kuuluvat usein tähän ryh-

mään. Kotiopetuksessa olevien lasten ohjaus jatkokoulutuksen suunnittelussa on samanlaista 

kuin yleisopetuksessa. He käyvät esimerkiksi tutustumassa työelämään ja tapaavat yleisope-

tuksen opinto-ohjaajan. Lastenkotien kotikoulujen oppilaat käyvät tutustumassa itselleen mie-

lekkäisiin oppilaitoksiin. Tutustuminen oppilaitoksiin helpottaa siirtymävaihetta ja kiinnostus 

alaa kohtaan on olennaista, että opinnot jaksetaan suorittaa loppuun (Jahnukainen 2003, 259–

260). Poiketen yleisopetuksen käytännöistä Teinilän oppilailla on mahdollisuus tutustua oppi-

laitoksiin jopa usean koulupäivän ajan. 

…Sitten me ollaan käyty tutustumas näihin jatko-opiskelupaikkoihin, ja meil on ollu 

jopa useamman päivän joku oppilas siellä seuraamassa. (Teinilän johtaja) 

Henkilöstön ensisijaisena tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa kaikki lapset hakevat jatko-

koulutukseen. Lapselassa ja Teinilässä tähän tavoitteeseen on päästy.  

…Kyllä kaikkien kohdalla on päästy tilanteeseen, jossa on lapset hakeneet kouluun... 

(Lapselan johtaja) 
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Teinilän kaikki oppilaat hakevat joustavassa valinnassa
5
, johon täytyy olla vahvat hakuperus-

telut, koska siihen valitut hakijat pääsevät etusijalla oppilaitokseen sisälle. Tähän ratkaisuun 

on päädytty, koska oppilaiden arvosanat eivät riittäisi sisäänpääsyyn. Joustava valinta on lä-

hellä Lehtisalon ja Raivolan (1999, 76) ehdotusta jatkokoulutuspaikkojen kiintiöittämisestä, 

koska joustavassa valinnassa on kyseessä erityisjärjestelyin turvattu mahdollisuus päästä toi-

sen asteen oppilaitokseen. Joustava haku on kuitenkin epäreilu motivoituneemmille opiskeli-

joille. Tämän vuoksi Luovin
6
 kaltaisia erityisoppilaitoksia pidetään parempina, koska ne ovat 

tarkoitettu erityisoppilaille.  

7.5 Yhteenveto syrjäytymisriskiä vähentävistä toimista kotiopetuksessa 

Aluksi oppilaiden kuntouttaminen vie suuren osan opetusajasta. Kuntoutumisen tarkoituksena 

on, että oppilaiden kyvyt vastaanottaa opetusta paranevat, minkä jälkeen heidät voidaan integ-

roida yleisopetukseen. Integraatiossa etuina ovat tasa-arvon lisääntyminen ja syrjäytymisris-

kin väheneminen. Haittana on, että integroidut lapset voivat joutua kiusatuksi ja leimautua 

yleisopetuksessa. He vievät myös todennäköisesti enemmän yleisopetuksen henkilökunnan 

voimavaroja kuin muut vastaavanikäiset lapset. Vanhalassa on päädytty tekemään ”pakkoin-

tegraatioita”, mutta yleensä lastenkotihenkilöstön tekemässä integraatiopäätöksessä huomioi-

daan lapsen mielipide, käyttäytyminen ja koulunkäynnin kehittyminen 

Lastenkotihenkilöstön mielestä integraatio on järkevintä toteuttaa portaittain, ettei se epäon-

nistu. Lapselassa ja Vanhalassa integraatioon pyritään kaikkien oppilaiden kohdalla, kun puo-

lestaan Teinilässä oppilaan yleisopetukseen integrointi on harvinaisempaa. Kotiopetuksesta 

tulevat oppilaat jakautuvat monipuolisesti eri yleisopetuksen tarjoamiin opetusvaihtoehtoihin, 

sillä he menevät yleisopetuksen yleisluokille, erityisluokille ja -kouluihin.  

Tavallisesti kaikki huostaan otetut lapset saavat perusopetuksen suoritettua, vaikka yleensä se 

tapahtuu myöhemmin, kuin oppivelvollisuuden määräajassa. Siirtymävaihetta helpottaakseen 

he suorittavat työelämään tutustumisen, saavat opinto-ohjausta ja käyvät tutustumassa mie-

lekkäille linjoille. Saavutettuna tavoitteena on, että kaikki lapset hakevat jatkokoulutukseen.  

                                                 
5
 Joustavalla valinnalla tarkoitetaan sitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella 

ottaa linjalle 30 prosenttia oppilaista valintapistemääristä riippumatta. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi 

terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet ja työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt. (Joustava valinta 2010.)  
6
 Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, minkä koulutustarjontaan kuuluvat valmentava ja kuntouttava opetus, 

ammatillinen perustutkinto ja ammatillinen aikuiskoulutus (Luovi 2012). 
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8 LASTENKOTIHENKILÖSTÖN KÄSITYKSIÄ LAINSÄÄDÄN-

NÖN TOIMIVUUDESTA KOTIOPETUKSESSA  

8.1 Kotiopetuksen lainsäädäntö  

Tämän luvun alussa kerron Lapselan ja Vanhalan kotiopetukseen liittyvästä lainsäädännöstä. 

Niiden kotiopetuskäytännöt muistuttavat toisiaan, minkä vuoksi myös niihin liittyvä lainsää-

däntö on yhtenäistä. Teinilästä kerron luvun lopussa, koska lainsäädännöllisestä näkökulmasta 

tarkasteltuna sen käytäntö eroaa Lapselan ja Vanhalan käytännöistä. Kuitenkin on yksi yhte-

näinen lainsäädännön kohta, joka määrittää kaikkea perusopetusta. Perusopetuslain 4 §:ssä 

todetaan, että kunnan tulee huolehtia alueellaan asuvien oppivelvollisten perusopetuksesta. 

Onhan tässä, jos me tuijotetaan pelkästään lainsäädäntöö, ni kyllähän siellä lainsää-

dännössä on sanottu ihan selvästi. Sen kunnan alueella, missä lapsi asuu, niin sen 

kunnan koulutoimen on hoidettava sen lapsen perusopetus. (Vanhalan johtaja) 

Jonkka (2005, 7–8, 11) oli huolissaan yllämainitun pykälän toteutumattomuudesta huostaan 

otettujen lasten kotiopetuksessa, koska kunnat eivät tietäneet alueellaan asuvista, ryhmäkodis-

sa olevista lapsista. Huoli on turha ainakin Lapselan ja Teinilän kotikouluissa, koska niissä 

olevat lapset ovat kunnan koulun kirjoilla. Sen perusteella kuntien täytyy olla myös tietoisia 

heistä. Sen sijaan Vanhalan kotikoulussa näin saattaa olla, koska opetus järjestetään yhteis-

työssä sijoittajakunnan kanssa. En kuitenkaan näe sitä ongelmaksi, koska sijoittajakunta neu-

voo ja valvoo koulunkäyntiä. 

Merimaa (2009, 98) toi esille, että lastenkodin opetus voidaan rinnastaa kotiopetukseen, koska 

opetushenkilökunnalla ei ole opettajan pätevyyttä. Toisaalta lastenkotihenkilöstö toimii myös 

lasten sen hetkisenä huoltajana. Tästä syystä perusopetuslain 26 § sallii kotiopetuksen järjes-

tämisen lastenkodissa (ks. Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 27). Lapselassa ja Teinilässä järjes-

tettyä opetusta pidetäänkin kotiopetuksena. 

…et kuka tahansa vanhempi saa ottaa lapsensa kotio ja opettaa sitä. Niin näitä meijän 

(=kotikouluja) ei lasketa yhtään sen ihmeellisemmäks. Ne on ihan yhtä lailla kotiope-

tusta... (Lapselan johtaja) 

Lastenkotien lapset pysyvät joko sijoittaja- tai sijoituskunnan koulun kirjoilla, vaikka siirty-

vätkin kotiopetukseen. Tähän tapaan ei tullut selitystä aineistosta, mutta teoriaosuudesta löy-

tyy siihen vastaus. Lapset pysyvät koulun kirjoilla silloin, kun heidät on perusopetuslain 18 
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§:n perusteella siirretty erimuotoiseen opetukseen (Lastensuojelun yksityisten palvelujen val-

vontatyöryhmän muistio 2001), joka tässä tapauksessa on kotiopetus. Merimaa (2009, 37) toi 

esille, että 18 §:n mukaan tällainen ratkaisu voidaan tehdä, jos oppilaalla on ennestään perus-

opetuksen oppimäärän tiedot ja taidot, sen suorittaminen olisi oppilaalle joltakin osin kohtuu-

tonta tai se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvien syiden vuoksi. Voisin olettaa, 

että oppilaat on siirretty kotiopetukseen terveydellisten syiden vuoksi, koska lähes kaikilla 

heillä on todettu terveydellisiä ongelmia, kuten sopeutumisongelmia tai mielialahäiriöitä. Toi-

saalta taustalla voi olla myös perusopetuksen oppimäärän kohtuuttomuus, koska oppilailla ei 

ole tarvittavia kykyjä suorittaa niin vaativaa opetusta. Kunnilla ei ole tarjota oikeanlaista eri-

tyisopetusmuotoa sopeutumattomuusongelmista kärsivien oppilaiden opetukseen, minkä 

vuoksi heitä opetetaan kotona. 

Jos oppilas on erityisopetuksessa, hänen ei tarvitse suorittaa perusopetusta sen kaikkien vaa-

timusten mukaan, vaan oppiaineiden vaatimuksia voidaan laskea. Kotiopetuksessa oleva oppi-

las ei voi suorittaa perusopetusta kevennetyillä vaatimuksilla, koska erityisopetuspäätös on 

ainoastaan mahdollista tehdä oppilaille, jotka ovat kunnan koulun kirjoilla. (Ks. Kotiopetus 

2011.) Kun lastenkotien oppilaat ovat koulun kirjoilla, niin heille voidaan tehdä erityisopetus-

päätös myös silloin, kun he käyvät kotiopetusta. Tämä voi olla myös syynä siihen, miksi las-

ten kotiopetus toteutetaan niin, että lapset pysyvät kunnan koulun kirjoilla.  

Lastenkotien sijaintikunnilla on oikeus saada alueellaan asuvista oppivelvollisuusikäisistä 

valtionosuutta perusopetuslain 41 §.n mukaisesti (ks. Räty 2010, 129, 381–383). Sen ansioista 

kotikoulut saavat kunnalta ilmaiseksi oppimateriaalia ja muuta yhteistyötä.  

Kunta sitten taas niillä valtionosuuksilla hoitaa sen oman osuutensa. Toisin sanoen, 

me saadaan materiaalit ja sitten tää kaikki yhteistyö sen kautta. (Lapselan johtaja) 

Mielestäni valtionosuus ei ole ainoa syy, miksi kunta on velvollinen huolehtimaan kotona 

opiskelevasta oppilaasta. Tässä tapauksessa kotona opiskeleva on edelleen kunnan koulun 

oppilas, jonka opetuksesta kunta on velvollinen huolehtimaan (ks. Kotona opiskelevan oppi-

velvollisen opintojen arviointi 2011). Valtionosuuden tarkoitus on rahoittaa tästä vastuusta 

aiheutuvia kuluja. Mielenkiintoista on, että valtionosuudella ei kuitenkaan korvata kaikkia 

kotiopetuksesta aiheutuvia kuluja. Lastenkodit joutuvat esimerkiksi huolehtimaan opetushen-

kilökunnan palkkauksesta ja siitä aiheutuvista kuluista. Nämä kulut Lapselassa, ja todennä-

köisesti myös Vanhalassa, vaikka sitä ei niin suoraa tuoda esille, peritään hoitovuorokausi-

maksuina sijoittajakunnilta.  
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...sitten taas näitten työntekijöitten palkat maksan minä. Ja niihin rahotus tulee sen 

kautta, että lapsella on olemassa hoitovuorokausimaksut. (Lapselan johtaja) 

Tällainen kotiopetuksen rahoitusratkaisu tuli esille myös Jonkan (2005, 9) selvityksessä. Lap-

selan johtaja perustelee ratkaisua toteamalla, että kotiopetus on yksi lastenkodin tarjoamista 

palveluista, joihin on oikeus periä rahoitus sijoittajakunnalta. Tämä tuntuu oikeutetulta ratkai-

sulta, vaikka oletan, että valtionosuuden tarkoituksena on korvata kaikki lapsen perusopetuk-

sesta aiheutuvat kulut, mikä ei tässä tapauksessa toteudu. 

Perusopetuslain 26 §:n mukaan kunnan tulee valvoa kotiopetuksessa olevan oppilaan oppivel-

vollisuuden täyttymistä. Valvontatapaa ei ole lainsäädännössä määritetty, mutta yleisenä ta-

pana ovat muun muassa kirjalliset kokeet. (Kotiopetus 2011.) Lapselassa osa ja Vanhalassa 

kaikki kokeet tulevat kouluilta ja ne tarkistetaan myös kouluilla. Kunta pystyy seuraamaan 

tällä tavoin oppivelvollisuuden toteutumista. Oppilaan opintojen arvioinnissa noudatetaan 

tällöin myös samoja käytäntöjä kuin muiden oppilaiden arvioinnissa (ks. Kotona opiskelevan 

oppivelvollisen opintojen arviointi 2011), ja kunta pystyy seuraamaan lasten opintomenestys-

tä, joka kertoo opetuksen laadusta.  

Lapselan ja Vanhalan johtajat toteavat, että kokeisiin perustuvan seurannan lisäksi opetuksen 

valvonta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön koulun kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä, koska 

lapset ovat koulun kirjoilla. Kummankin johtajan haastattelussa tulee esille, että opetuksen 

valvontaa ei paikan päällä ole, vaikka koulun edustajat saattavatkin joskus vierailla lastenko-

deissa.  

Opetushallitus (Kotiopetus 2001) ehdottaa näyttöjen vaatimista, kun kunta valvoo oppivelvol-

lisuuden täyttymistä taide- ja taitoaineissa. Näytöt voivat olla esimerkiksi opiskelua kuvaavia 

portfolioita. Vanhalassa tällaisten aineiden arvostelu tapahtuu kotikoulussa. Opetuksen toteut-

tamiseen ja arvosteluun on tällöin annettu tiukat ohjeet, mutta varsinaisia näyttöjä ei vaadita.  

…Ja sitten edellyttävät meiltä määrättyjä asioita, mitä meijän täytyy tehdä sellaisissa 

aineissa, joita ei voi niin sanotusti paperil numeraalisesti arvostella… liikunta esi-

merkiksi, kotitalous ja näin poispäin tapahtuu meillä sitte täällä meijän henkilöstön 

toimesta... (Vanhalan johtaja) 

Sen sijaan Teinilän kotiopetusratkaisu näyttäisi olevan täysin lainmukainen, koska sitä koskee 

sama lainsäädäntö kuin yleisopetustakin, koska se on osa kunnan koulujärjestelmää. Tästä 

syystä en esitä Teinilän kotikoulua koskevaa lainsäädäntöä sen tarkemmin, koska en näe sen 
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tarkastelua olennaiseksi tutkimusongelmani kannalta. Tämä kotiopetusratkaisu oli Teinilän 

sijaintikunnan tekemä. Teinilän johtaja perusteleekin kunnan tekemää ratkaisua sillä, että ko-

tiopetuksesta tulee lainmukaisempaa.  

Kuntaki pääty tähän ratkasuun, et tää on lainmukanen. He ottaa tän oikeesti vastuul-

leen, et he maksaa opettajan. (Teinilän johtaja) 

Teinilän opetushenkilökunnalle on kunnan lisäksi tehty virkasuhde myös lastenkotiin, minkä 

kautta heille kuuluu samat oikeudet kuin on muulla lastenkotihenkilöstöllä. Tällöin heillä tu-

lee esimerkiksi oikeus kiinnipitämiseen. Lapsi saattaa olla itselleen tai muille vaaraksi, jolloin 

hänet on pakko fyysisesti rauhoittaa. Normaalisti opettajalla ei olisi tällaisia oikeuksia. Lisäk-

si heillä on virkasuhteen kautta myös salassapitovelvollisuus, jolle on tarvetta, kun työsken-

nellään huostaan otettujen lasten kanssa.  

Teinilän kotiopetus eroaakin Lapselan ja Vanhalan kotiopetusratkaisuista. Ratkaisu näyttää 

lainsäädännöllisesti selkeämmältä kuin muiden lastenkotien. Kuitenkin Lapselan ja Vanhalan 

johtajat kritisoivat tällaista ratkaisua, koska he ajattelevat ratkaisun tukevan toisaalta sitä, ettei 

oppilaita integroida yleisopetukseen, ja toisaalta kunnan on silloin helpompi laittaa omia lap-

siaan kotikouluun. Kunta pystyy perimään myös silloin heidän erityisoppilaistaan aiheutuvia 

kuluja huostaan otettujen lasten sijoituskunnilta. On syytä pohtiakin, onko Teinilän sijainti-

kunta päätynyt ratkaisuun rahan vai lainmukaisuuden vuoksi. 

8.2 Lainsäädännön kehitysehdotukset 

Lainsäädäntö ei anna selkeitä toimintaohjeita lastenkotien järjestämään kotiopetukseen, kuten 

edellisessä luvussakin tuli esille. Tämän vuoksi tuleekin olennaiseksi tarkastella, minkälaisia 

uudistus- ja kehitysehdotuksia lastenkotihenkilöstö kokee lainsäädännön tarvitsevan. Vaikka 

Teinilän kotiopetuksen asema lainsäädännöllisesti on selkeämpi kuin Lapselan ja Vanhalan, 

niin myös sen johtaja toivoo lainsäädännön kehittyvän. Lapselan, Teinilän ja Vanhalan johta-

jat ovat samaa mieltä siitä, että kotiopetuksen järjestämiseen tulisi olla yhtenäiset käytännöt. 

Niitä noudatettaisiin kaikissa Suomen ryhmäkodeissa, joissa järjestetään kotiopetusta. 

Se peruslähtökohta on ollu se... et saatas tämmöseen valtioon ku Suomi… saatas näil-

le laitoslapsille jonkinasteinen yhtenevä käytäntö (=kotiopetuskäytäntö)… (Vanhalan 

johtaja) 
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Lastenkotien johtajat kokevat, että yhtenäiset käytännöt helpottaisivat kotiopetuksen järjestä-

mistä. Tällöin kaikki lastenkotien yhteistyötahot tietäisivät, miten kotiopetus järjestetään, eikä 

opetuskäytäntöjä tarvitsisi aina erikseen sopia joka kunnassa. Samalla se turvaisi laaduk-

kaamman opetuksen, joka tekisi kotiopetuksessa olevien lasten aseman tasa-arvoisemmaksi 

yleisopetuksessa olevien lasten kanssa. Teinilän johtaja ajattelee, että tällöin kotiopetuksen 

asema olisi paljon turvatumpi, koska kunnan henkilökunta ei saisi niin paljon vaikutusvaltaa 

kotiopetuksen järjestämisessä. Aina on nimittäin vaarana, että lastenkodin sijaintikunnan hal-

linnon henkilöt, kuten rehtori tai sivistystoimenjohtaja, vaihtuvat, ja uudet henkilöt haluavat 

muuttaa nykyisiä käytäntöjä. 

…Sit se ei ainaka aiheuta sitä tilannetta, et… siel voi vaihtuu rehtori ja ihmiset. Joku 

voiki aatella toisel taval eikä nääkkä lasten etuu... Sillai niin ku se vois olla, ettei se 

pelkästään liittyis siihen sellaseen neuvottelutilanteeseen ja sellaseen johonki sopi-

mukseen, johonki järjestelyihin, mitä voi tehdä monella tavalla, vaan ois ihan selkeet 

pelisäännöt, mil taval tää asia kuuluu hoitaa. (Teinilän johtaja) 

Jonkan (2005, 13) selvityksessä ehdotettiin kunnan ja ryhmäkodin välistä mallisopimusta, 

johon kirjattaisiin kotiopetuksen käytännöt. Tällä varmistettaisiin, etteivät käytännöt olisi epä-

selvät kunnalle tai ryhmäkodille. Sen sijaan Lapselan ja Teinilän johtajat ehdottavat, että koti-

opetuksen järjestämiseen tulisi olla lainsäädännön määrittämä lupa, jonka voisi esimerkiksi 

liittää lastenkodin lupahakemukseen. Kotiopetusluvan saisi vasta, kun lastenkoti täyttää vaa-

timukset. Poiketen mallisopimuksesta, luvassa sovitut asiat olisi sovittu esimerkiksi lääninhal-

lituksen kanssa eikä ainoastaan kunnan kanssa. Silloin lupa olisi sitovampi. Toisaalta tämän-

kaltainen lupa on jo olemassa yksityisille yhdistyksille, jotka järjestävät opetusta. Näkisin, 

että sitä voisi hyödyntää lastenkodeissa. 

…Mut se pitäs liittää siihe lupakäytäntöön, ku järjestät tällasen toiminnan, ni jos ha-

luu tällasen palvelun siihen toimintaan liittää, ni se ois luvalla tehtyä. Siinä ois tietyt 

vaatimukset, et sen voi toteuttaa... (Teinilän johtaja) 

Lapselan ja Teinilän haastatteluissa tulee esille, että opettajan pätevyys tulee määrittää lain-

säädännössä. Näkemykset kyllä eroavat toisistaan, sillä Lapselan johtajan käsityksen mukaan 

tulee olla vähintään yksi luokanopettaja, jonka kanssa työskentelee kasvatushenkilökuntaa. 

Teinilän johtaja kokee, että opetushenkilöllä tulee olla vähintään luokanopettajan pätevyys, 

mutta myös erityisopettajan pätevyydestä olisi hyötyä. Aikaisemmin jo Jonkka (2005, 7–10) 

toivoi lainsäädännön tarkentavan opetushenkilökunnan koulutusvaatimuksia.  
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Lapselan ja Teinilän johtajien mukaan opetushenkilökunnan määrä suhteessa oppilasmäärään 

tulisi määrittää lainsäädännössä. Heidän mukaansa opetusryhmän koko tulisi myös rajoittaa 

viiden ja seitsemän oppilaan välille. Teinilässä oli kahdeksan oppilaan muodostama opetus-

ryhmä tutkimusajankohtana, siksi on mielenkiintoista, että johtaja toivoo pienempiä opetus-

ryhmiä kuin siellä oli. Lapselan johtaja toteaa lisäksi, että lastenkodin ulkopuolisia lapsia ei 

saisi ottaa opetusryhmiin, koska ne kasvattavat opetusryhmien kokoa. Näin pystyttäisiin tur-

vaamaan, että oppilas saisi tarvitsemansa huomion opetuksessa. Teinilän ja Vanhalan johtajat 

toivovat, että myös lainsäädännön tulisi määrittää sopivat opetustilat, esimerkiksi minimi ope-

tustilan koko.   

Rinne (2001, 96, 101, 128) toi esille, että Suomen koululainsäädäntö tukee integraatiota. Sa-

moin Lahtinen ja Lankinen (2010, 224–226) totesivat, että perusopetuslain ensisijaisensa pyr-

kimyksenä on oppilaan koulunkäynti yleisopetuksessa. Saloviita (2008, 13) korostaa, että 

koulunkäynti yleisopetuksessa kuuluu jokaisen yksilön oikeuksiin. Sen tulisi olla tavoite, jota 

kohti kaikessa erityisopetuksessa tulisi mennä, koska se kertoo myös suvaitsevaisemmasta 

yhteiskunnasta. Perusopetuslain mukaan erityisopetuksen ei tulisi olla pysyvä ratkaisu vaan 

sen jatkamisen tarpeellisuutta tulee välillä tarkistaa (Räty 2010, 26–27; Lahtinen & Lankinen 

2009, 219, 229–230). Se ei nyt kuitenkaan näyttäisi aina toteutuvan, koska Lapselan ja Van-

halan johtajat toivovat, että lainsäädäntö tukisi kotiopetuksessa olevien oppilaiden integraatio-

ta yleisopetukseen, koska kotiopetuksen on tarkoitus olla vain väliaikainen ratkaisu. 

…Sitten siellä pitäs olla ainakin jossakin asetuksessa tai ohjeistuksessa tietenki se, et-

tä tää on vaan aina väliaikaista ja sitten se sellanen asia, et pyrkimys on sinne integ-

raatioon. (Lapselan johtaja) 

Jonkka (2005, 7–8, 11) nosti esille, että yleisopetuksen ulkopuolelle jääminen on toimenpitei-

tä vaativa epäkohta. Se rikkoo lapsen oikeutta perustuslain 6 §:ssä turvattuun yhdenvertaiseen 

kohteluun ja perustuslain 16 §:ssä säädettyyn perusopetukseen. Yleisopetuksesta irrallaan 

oleva opetusmuoto, tässä tapauksessa kotiopetus, rikkoo myös lapsen oikeuksia koskevassa 

yleissopimuksessa määritettyjä yhtenäisiä sivistyksellisiä oikeuksia, jotka on kaikille lapsille 

turvattu riippumatta hänen kyvyistään. Jokaisella lapsella on oikeus käydä perusopetus yleis-

opetuksessa, mutta tämä ei kaikissa ryhmäkodeissa aina toteudu. Syyksi Lapselan johtaja ko-

kee lainsäädännön, joka ei tue tarpeeksi lapsen kuntoutumista, joka mahdollistaisi lapsen siir-

tymisen takaisin yleisopetukseen. 
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…Ja lastensuojelun tehtävä on huolehtia siitä, että se eheyttää ja kuntouttaa sillei, että 

se (lapsi) myöskin voi käydä siellä koulua. Ja kaiken ympärillä olevan lainsäädännön, 

asetuksien, tukien ja rahotuksen ja niin edelleen tehtävä on huolehtia, et se palvelee 

sitä päämäärää. Nyt tilanne on se, että…niin ei tapahdu. (Lapselan johtaja) 

Lehtisalo ja Raivola (1999, 73) nostivat esille, että taloudellisten voimavarojen sijoitus oppi-

misvaikeuksista kärsivien oppilaiden tukemiseen lisää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Huostaan 

otetuilla lapsilla on usein oppimisongelmia, joten voimavarojen panostaminen heidän opetuk-

seensa lisäisi tasa-arvoa. Myös Jonkka (2005, 7–13) totesi, että perusopetuksen valtionosuutta 

koskeva lainsäädäntö ei ota riittävästi huomioon ryhmäkodissa olevien lasten opetusjärjeste-

lyihin liittyviä kysymyksiä. Saman näkee myös tämän tutkimuksen lastenkotien kotiopetuksen 

monimutkaisista rahoituskäytännöistä (ks. luku 8.1). Lapselan johtaja kokeekin, että valtion-

osuuden tulisi tulla suoraa lastenkodille eikä mennä kunnalle, joka ei opetusta järjestä. Rahoi-

tusratkaisun tulisi myös tukea integraatiota, koska se pienentää lapsen syrjäytymisriskiä. 

Myöskin rahalliset tuet, niitten pitäs virrata sitä enemmän, mitä enemmän sitä syrjäy-

tymistä pystytään katkaseen ja se lapsi integroimaan. Eikä niin päin, että kun se pysyy 

siellä tynnyrissä, niin sitten se raha virtaa sinne kunnalle. (Lapselan johtaja) 

Sijoittajakunnan ja sijoituskunnan sosiaalitoimi sekä lääni valvovat lastenkodin toimintaa 

yleisesti, mutta siihen ei kuulu kotiopetuksen valvonta. Tämä johtuu siitä, että kotiopetusta ei 

ole huomioitu lastenkodin toiminnan lupahakemuksessa. Teinilän johtaja kokee, että lasten-

kodin valvontaan voisi liittää mukaan kotiopetuksen valvonnan, ja tämän lisäksi myös opetus-

toimen puolesta tulisi olla valvontaa. Tämä turvaisi laadukkaamman kotiopetuksen. 

 ...Ni kyl yhtä lailla (kuin lastenkotia)… koulupalveluu silti voi valvoo sijaiskunnan 

kouluedustajat ja lääni. Sillon kaikilla on ne edellytykset oltava kunnossa, et tällasta 

palveluu voi toteuttaa… (Teinilän johtaja) 

Lastenkotihenkilöstön esittämät lainsäädännön kehityskohteet on kuvattu kuviossa 7. Kehi-

tysehdotukset voidaan jaotella karkeasti neljään osaan: opetustilanteeseen, syrjäytymisriskin 

vähentämiseen, rahoitukseen ja fyysiseen opetustilaan. Näihin toivotaan yhtenäisiä käytäntö-

jä, että muut ryhmäkodit, kunnat, koulutoimet ja muut yhteistyötahot tietäisivät, kuinka koti-

opetus järjestetään. Käytäntöjen toteuttaminen olisi ehtona kotiopetuksen toimiluvalle. Niiden 

toteutumisen valvonta jatkuisi myös toimiluvan saamisen jälkeen. Taustalla on ajatus siitä, 

että huostaan otetut lapset saisivat samanlaista opetusta kuin muut vastaavanikäiset lapset. 

Lastenkotihenkilöstö haluaa lasten edun kannalta parhaan opetusratkaisun. 
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KUVIO 7. Lastenkotihenkilöstön esitykset lainsäädännön kehityskohteiksi 

8.3 Yhteenveto lainsäädännön toimivuuteen liittyvistä käsityksistä 

Teinilän kotikoulussa noudatetaan koululainsäädäntöä, koska se on yksi kunnan kouluista. 

Sen sijaan Lapselan ja Vanhalan opetus on kotiopetusta, koska se toteutetaan yleisopetuksen 

ulkopuolella, lastenkotihenkilöstön toimesta. Siellä olevat oppilaat ovat siirretty kotiopetuk-

seen perusopetuslain 18 §:n perusteella. Lastenkotien sijaintikunnat saavat kotiopetuksessa 

olevista oppilaista perusopetuksen valtionosuudet, joilla ne kustantavat opetuksesta aiheutuvia 

menoja. Tämän lisäksi kotiopetukseen tulee rahoitusta sijoittajakunnilta, joilta lastenkotihen-

kilöstö perii esimerkiksi kotikoulun opetushenkilökunnan palkkakulut. Kuntien henkilökun-

nan velvollisuutena on valvoa kotiopetuksessa olevien oppilaiden oppivelvollisuuden täytty-

mistä. Valvontaa tehdään 

 kokeiden avulla 

 aktiivisella yhteydenpidolla  

 arviointiohjeita määräämällä. 

Lastenkotihenkilöstö kokee, että kotiopetuksen toteuttamiseen tarvittaisiin yhtenäiset käytän-

nöt, jotka olisivat opetusluvan saannin edellytyksenä. Yhtenäisissä käytännöissä tulisi huomi-

oida seuraavat asiat: 
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1. OPETUSTILANNE: 

 opetushenkilökunnan koulutus  

 opetushenkilökunnan määrä verrattuna oppilasmääriin 

 oppilasryhmän koko 

 ulkopuoliset lapset opetusryhmässä 

2. RAHOITUS 

 valtionosuuden kohdentaminen opetuksen järjestäjälle eli lastenkodille 

 rahoituksen tulee tukea integraatiota 

3. SYRJÄYTYMISRISKIÄ VÄHENTÄVÄT TEKIJÄT 

 kuntoutumisen edistäminen 

 pyrkimys kotona opiskelevien lasten yleisopetukseen integrointiin 

4. FYYSISET OPETUSTILAT. 
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9 KUVAUS LASTEN KOTIOPETUKSEN JÄLKEISESTÄ JATKO-

KOULUTUKSESTA 

9.1 Toinen aste 

Toiselle asteelle siirtyminen on vaativaa kaikille lapsille, joten erityisesti huostaan otetut lap-

set tarvitsevat tukea tässä vaiheessa. Siirtyminen on hankalaa erityisesti niille lapsille, joilla 

integraatio tapahtuu vasta toisella asteella. Lähes kaikki tämän tutkielman lastenkotien lapset 

jatkavat perusopetuksen jälkeen opiskelua. Kuviosta 8 voi tarkastella heidän perusopetuksen-

sa jälkeisiä polkuja. Todennäköisimmät polut on merkitty kuvioon leveällä nuolella, kun puo-

lestaan vaihtoehtoiset mahdollisuudet on merkitty ohuella nuolella. 

 

KUVIO 8. Lasten koulutuspolut kotiopetuksen jälkeen 

Heinon ja Johnsonin (2010, 820–822) tutkimuksen mukaan suurin osa huostaan otetuista lap-

sista suuntautuu ammattikouluun, kuten myös Anderssonin (2008, 106) tutkimuksen mukaan. 

Vasta vähän aikaa sitten tehdyt tutkimukset tukevat tämän tutkielman tulosta, jonka mukaan 

kaikissa lastenkodeissa suurin osa lapsista suuntautuu ammattikouluun ja pieni osa jatkaa 

opiskelua lukiossa. 

(Lapset suuntautuu) selkeesti vähemmän lukioon ja enemmän ammattikouluihin… 

(Lapselan johtaja) 
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Lapselan opettaja perustelee ammattikoulun valintaa toteamalla, että monet lastenkotilapsista 

eivät koe koulua ja opiskelua mielekkääksi, mikä saa heidät suuntautumaan ammattikouluun. 

Lisäksi jo pelkän perusopetuksen päättötodistuksen saanti on monelle huostaan otetulle lap-

selle vaativaa. Lukiota koskeva lakikaan ei tue erityisoppilaiden suuntautumista lukioon, sillä 

laissa ei erikseen säädetä erityisopetuksesta. Se ei kuitenkaan estä erityisten tukimuotojen 

laatimista lukio-opiskeluun. (Lahtinen & Lankinen 2010, 231.) 

Se jo automaattisesti rajaa sen lukion pois, että jos on yksilöllistetty opetussuunnitel-

ma. Sit se ei oo ees mahdollista mennä lukioon. Monelle näistä koulu ei vaan oo se 

juttu, niin se lukio ei oo sil taval (looginen ratkaisu). (Lapselan opettaja) 

Lastenkotien lapsia siirtyy opiskelemaan myös ammattikoulujen pienryhmiin, mikä ei ole 

yllättävää, koska heillä on runsaasti kouluongelmia. Teinilän oppilaista lähes kaikki siirtyvät 

näille linjoille, ja myös osa Vanhalan oppilaista on mennyt pienryhmiin. Näitä erityislinjoja 

löytyy jokaisen ammattikoulun yhteydestä vähintään yhdeltä opintolinjalta, jolloin en näe sen 

rajoittavan mielekkään opiskelupaikan löytämistä. 

Onhan sitten siellä olemassa näitä pienryhmiä näissä ammattiopistoissa, joita meijän 

lapset täs vuosien aikana on myös käyttäny. Pienryhmiä, hiukan joka koulussa, ei nyt 

joka linjalla, mutta aina melkein joka koulusta yks linja löytyy. (Vanhalan johtaja) 

Teinilän lapset hakevat usein myös opiskelemaan erityisammattioppilaitos Luoviin. Siellä on 

aloituspaikkoja vähän, mistä syystä todennäköisyys päästä haluamalleen linjalle on pieni. Toi-

sen asteen suorittamisen jälkeen Luovi huolehtii oppilaan työllistymisestä puolen vuoden 

ajan, mikä on erinomainen mahdollisuus päästä mukaan työelämään. 

Aikaisempien tutkimuksien mukaan sijoitetut lapset jäivät muita lapsia huomattavasti use-

ammin perusopetuksen tasolle (Heino & Johnson 2010, 274–275, 281; Andersson 2008, 106; 

Vinnerljung & Sallnäs 2008, 152; Vinnerljung ym. 2005, 265, 271; Vinnerljung 1996, 112, 

163). Tämän tutkimuksen perusteella ei saada suoraa vastausta tähän asiaan, vaikka suurin osa 

oppilaista alkaa suorittaa toisen asteen tutkintoa. Teinilän johtajan mukaan oppilaiden opiske-

lu jatkokoulutuksessa on hankalaa ja siellä on myös runsaasti opintolinjan vaihtoja. Tästä voi 

olla seurauksena myös opintojen päättyminen. Teinilän johtaja ajattelee, että toiselle asteelle 

tarvittaisiin lisää erityisjärjestelyjä ja -linjoja, jotta opiskelu siellä sujuisi paremmin, koska 

pelkän perusasteen koulutustasolle jäämisen on todettu lisäävän huostaan otettujen lasten syr-

jäytymisriskiä (Vinnerljung & Sallnäs 2008, 152; Ploug 2003, 55–56).  
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…et kauheen hankala näitten on sitoutua mihinkä pitkäks aikaa, ni sit se on sitä linjan 

vaihtoo ja muuta. Et… tarvittas paljon enemmän tämmösiä tukijärjestelyjä siel am-

mattikoulun puolella, mitä siel nyt tietenkä ei sitte (ole)... (Teinilän opettaja) 

9.2 Lisäopetus ja ammattistartti 

Lastenkotihenkilöstön ensisijaisena tavoitteena on, että lapset menevät perusopetuksen jäl-

keen suorittamaan toisen asteen jatkotutkintoa, mutta aina se ei ole mahdollista. Osa lapsista, 

joiden kyvyt eivät ole riittävät toisen asteen oppilaitoksiin, suuntautuu vuoden kestäviin lisä-

opintoihin. Heinon ja Johnsonin (2010, 274) tutkimuksen mukaan moni huostaan otetuista 

lapsista suorittaa lisäopetusta, työpajaopintoja tai valmentavaa koulutusta. Tutkimus antaa 

kuvan, että lisäopetus olisi yleisempää kuin se tässä tutkielmassa näyttäisi olevan. Jahnukai-

nen (2003, 259–260) korostaa, että välivaiheen koulutusvaihtoehtoja ei kannata unohtaa, kos-

ka usein motivoiva välivuosi tuo uutta intoa opiskeluun. Lastenkotien oppilaista pieni osa 

suuntautuukin perusopetuksen jälkeen lisäopetukseen. 

…On joitakin, jotka on menneet johonkin kymppiluokalle… (Lapselan johtaja) 

Puolestaan Vanhalan lapsista osa suuntautui lisäopetukseen, kunnes lisäopetus lakkautettiin. 

Vahalan johtaja piti lisäopetusta hyvänä vaihtoehtona lapselle, joka ei ollut vielä valmis jat-

kokoulutukseen. Siellä oli mahdollisuus eheytyä ja täyttää perusopetuksen tiedoissa jääneitä 

aukkoja. Hetken aikaa tällaiset lapset olivat ilman sopivaa jatkovaihtoehtoa. Tutkimusajan-

kohtana kymppiluokan tilalle tuli ammattistartti
7
. 

Ennen oli kymppiluokka ja se oli erittäin hyvä ajatus meijän lapsille. Vielä kasvaa 

vuoden, eheytyä vuoden ja kiriä niitä aikaisempia aukkoja umpeen. No kymppiluokka 

lopetettiin. Sit oltiin näitten lasten kohdalla aika tyhjän päällä. Se integraation opette-

leminen ja niitten rappusten asteleminen monta kertaa tapahtu siel keskiasteella… 

Nythän tilanne on se, että päättäjät on huomannu nyt tämän virheen, minkä ne aikoi-

naan teki, ja nyt on uus kymppiaste eli tää Ammattistartti... (Vanhalan johtaja) 

                                                 

7
 Ammattistartti on ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta niille perusopetuksen päättäneille oppilaille, jotka eivät 

vielä ole ratkaisseet ammatinvalintaansa tai joilla muista syistä ei ole riittäviä valmiuksia osallistua jatkokoulu-

tukseen (Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus 2011). 
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Tämä on ristiriidassa todellisuuden kanssa, koska lisäopetusta on edelleen Satakunnankin alu-

eella. Todennäköisesti johtaja tarkoitti, että lisäopetus lopetettiin lastenkodin sijaintikunnasta. 

Vanhalasta ammattistarttiin meni ensimmäinen oppilas syksyllä 2011. Siellä lapsi saa mah-

dollisuuden tutustua ammattikouluun, mikä edistää lapsen siirtymistä ammatilliseen jatkokou-

lutukseen toisella asteella.  

9.3 Välivuosi 

Teinilässä ja Vanhalassa on ollut myös muutamia lapsia, joilla ei ollut valmiuksia siirtyä min-

käänlaisiin opintoihin. Kyseessä olivat lapset, joilla oli vakavia psyykkisiä ongelmia. Nämä 

lapset tunnistettiin jo ennen perusopetuksen päättymistä, ja tiedettiin, että he tulevat viettä-

mään välivuotta ennen jatkokoulutusta. 

Se perusopetus on hoidettu, mut tiedetään jo ihan etukäteen, ettei missään nimes sel-

viä vielä (jatkokoulutuksessa)… Ne sosiaaliset kyvyt on niin huonot vielä, ettei vielä 

pysty. Niin on ehkä otettu joku starttivuosi. Niitä on ollu muutamii. (Teinilän johtaja) 

Välivuosi on yksilöllinen jokaiselle lapselle, mutta siihen aina kuuluu jotakin suunniteltua 

toimintaa, joka toteutetaan läheisessä yhteistyössä lastenkodin kanssa. Kyseessä saattaa olla 

esimerkiksi lastenkodin arkiaskareiden hoitaminen. Vanhalassa välivuosi kestää yleensä ni-

mestään huolimatta puolesta vuodesta vuoteen, ja Teinilässä vuodesta kahteen vuoteen. Lasta 

pyritään kuntouttamaan välivuoden aikana tuttujen aikuisten parissa. Välivuodesta näyttäisi 

olevan hyötyä, sillä Vanhalan aineistossa tulee esille, että välivuoden jälkeen nämä lapset 

tavallisesti siirtyivät työelämään, ammattikoulun pienryhmään tai ammattikurssille. Tärkeintä 

on, että he pääsisivät eteenpäin elämässä psyykkisistä ongelmistaan huolimatta. 

…siihen ei oo mitään sellasta yksittäistä vastausta. Yleensähän lapset sit haluu mennä 

työelämään. Ne haluu mennä johonki töihi… sit ku tälläset lapset on valmiit lähte-

mään meiltä pois… Mikä se sitten on se jatko. Yleensä se on sitten joku pienryhmä 

ammattiopistossa tai joku muu tällänen kurssi tai joku tällänen hiukan köykänen sys-

teemi. (Vanhalan johtaja) 
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9.4 Yhteenveto lasten kotiopetuksen jälkeisestä jatkokoulutuksesta 

Lastenkotihenkilöstön mukaan suurin osa huostaan otetuista lapsista suuntautuu ammatilli-

seen koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Siellä he menevät joko ammattikoulun yleisope-

tuksen luokalle tai erityislinjoille. Teinilässä oppilaita on mennyt myös erityisammattioppilai-

tos Luoviin, joka tarjoaa jälkeenpäin myös työllistymismahdollisuuden. Huostaan otetuista 

lapsista pieni osa menee myös lukioon.  

Kaikilla lapsilla ei ole perusopetuksen jälkeen kykyjä lähteä toiselle asteelle. Tällaiset lapset 

suorittavat lisäopetuksen tai ammattistartin. Siellä he ehtivät vielä kerrata perusopintoja ja 

kuntoutua ennen siirtymistä toiselle asteelle. 

Muutamalla Teinilän ja Vanhalan lapsella ei ole ollut valmiuksia siirtyä lastenkodin ulkopuo-

lelle opetukseen. Nämä lapset ovat viettäneet välivuoden. Välivuoden aikana heillä on ollut 

ohjattua toimintaa lastenkodin tiloissa. Tämän jälkeen he suuntautuvat yleensä työelämään tai 

ammatilliseen koulutukseen.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän tutkielman tehtävänä on kuvata 1) lastenkotien kotiopetuksen järjestämistapoja ja 2) 

toimivuutta lainsäädännön näkökulmasta sekä 3) selvittää, millaiseen koulutukseen lapset 

kotiopetuksen jälkeen suuntautuvat. Tulosten pohdinnassa on syytä huomioida kotiopetukses-

sa olevan oppilasryhmän erityispiirteet. Kotiopetuksessa olevat oppilaat ovat moniongelmai-

sia lapsia, joilla on vaikeita käyttäytymis- ja oppimisongelmia sekä puutteita sosiaalisissa tai-

doissa. Nämä ongelmat ovat yleensä heidän huostaanottonsa taustalla, minkä vuoksi he ovat 

päätyneet tässä tutkielmassa tarkasteltaviin kotikouluihin. Tällaisten lasten mahdollisuudet 

selviytyä yleisopetuksessa, edes erityisopetuksessa, ovat olemattomat. Kotiopetuksen tarkoi-

tuksena on tarjota näille lapsille sellainen opetusmuoto, joka on heidän kykyjensä mukainen.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoitus oli selvittää kotiopetuksen järjestämistapoja. 

Tutkielman perusteella voidaan todeta, että kotiopetuksen järjestämistavat ovat monimuotoi-

sia, vaikka yhtäläisyyksiäkin löytyy runsaasti. Kunta ja lastenkotihenkilöstö saavat yhdessä 

päättää kotiopetuksen järjestämisestä vapaamuotoisesti, kunhan noudattavat lainsäädäntöä. 

Kotiopetuksen oppilasryhmät ovat pieniä. Opetushenkilökunnan määrä verrattuna oppilas-

määrään on myös nähdäkseni sopiva. Ajattelinkin näiden opetusryhmien palvelen lapsen kun-

toutumista ja tällöin myös hänen oppimistaan, koska oppilas pystyy vastaanottamaan opetusta 

vasta kuntouduttuaan. Pienet opetusryhmät mahdollistavat myös oppilaan yksilöllisen huomi-

oimisen ja hänen ongelmiinsa reagoimisen nopeammalla tahdilla kuin näkisin yleisopetukses-

sa olevan mahdollista. Kaiken kaikkiaan voi nähdä, että kotiopetuksen keskeisenä tavoitteena 

on, että huostaan otetut lapset saavuttavat perusopetuksessa jatkokoulutuksen kannalta tar-

peelliset kyvyt ja perussivistyksen. Kotiopetus tapahtuu kuitenkin aina erillään yleisopetuk-

sesta. Silloin lapset ovat kanssakäymisessä vain kotiopetuksen henkilökunnan ja toisten siellä 

olevien oppilaiden kanssa, mikä saattaa esimerkiksi heikentää heidän sosiaalisten taitojensa 

kehittymistä (ks. Karagiannis ym. 1996, 4–11; Moberg 1996, 132).  

Tutkielman perusteella näyttäisi siltä, että kotiopetuksella on paremmat taloudelliset voimava-

rat kuin yleisopetuksen erityisopetuksella. Harvoin esimerkiksi tulee ilmi, että yleisopetuksen 

erityisopetusryhmissä opetusta toteutettaisiin kokopäiväisesti niin, että opetustilanteessa olisi 

ainoastaan opetushenkilö ja lapsi. Ajattelenkin kotiopetuksen palvelevan sille varattua tehtä-

vää opettaa moniongelmaisia lapsia. Kotiopetus näyttäisi täyttävän koulutusjärjestelyjen tasa-

arvoisuuden vaatimuksen, minkä edellytyksenä on taloudellisten voimavarojen panostaminen 

oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden opetukseen (ks. Lehtisalo & Raivola 1999, 73). Ko-

tiopetuksella pyritään tasoittamaan lasten kyvyistä johtuvia eroja koulutettavuudessa.  
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Haastatteluissa korostuu lastenkotihenkilöstön tavoite vähentää oppilaiden syrjäytymisriskiä 

ja parantaa heidän myöhempää selviytymistään. Tähän on syytäkin, koska Myrskylä (2012, 

7–8) arvio, että huostaan otetut lapset kuuluvat usein syrjäytyneiden ryhmään aikuisina. 

Myöskään muut tutkimukset eivät antaneet kovin positiivista kuvaa sijoitettujen lasten myö-

hemmästä selviytymisestä (esim. Clausen & Kristofersen 2008). Syrjäytymisriskiä vähentävi-

nä toimina pidetään kuntoutumista, integraatiota, perusopetuksen suorittamista ja toisen as-

teen oppilaitokseen hakemista. Keskeisenä tavoitteena pidetään kotiopetuksessa olevien lasten 

integraatiota yleisopetukseen. Sen nähdään lisäävän tasa-arvoa ja ehkäisevän syrjäytymistä 

(ks. myös Saloviita 2008, 13; Moberg 2001, 37; Mittler 2000, 95). Liian pitkäkestoisen koti-

opetuksen ajatellaan lisäävän syrjäytymisriskiä, koska siellä olevat oppilaat ovat eriarvoi-

semmassa asemassa kuin yleisopetuksen oppilaat. Myönteistä on, että tutkielman lastenko-

deissa pyritään integraatioon heti, kun se on mahdollista. Ne oppilaat, joilla on valmiudet sel-

viytyä yleisopetuksessa, integroidaan. Tavoitteena on noudattaa perusopetuslakia, joka mää-

rää, että kaikilla lapsilla on oikeus suorittaa perusopetus yleisopetuksessa. Lastenkotihenkilös-

tön tavoitteena on, että kaikki lapset suorittavat perusopetuksen. Tutkielman mukaan tähän 

tavoitteeseen päästään tavallisesti kaikkien lasten kanssa. Henkilöstö auttaa lapsia myös tutus-

tumaan toisen asteen oppilaitoksiin ja hakemaan niihin. Näin turvataan lasten siirtyminen jat-

kokoulutukseen. 

Kaikilla yksilöillä tulee olla tasa-arvoiset oikeudet perusopetukseen yksilöllisistä eroistaan 

riippumatta. Myös yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti kaikille lapsille tulee tarjota 

samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen. Lastenkotihenkilöstö ajattelee, että kotiopetuksella 

turvataan huostaan otettujen lasten yhdenvertainen asema koulutuksessa, sillä lainsäädännön 

mukaan jokaisella on oikeus saada kykyjensä mukaista opetusta. Tutkielma tuo esille, että 

kotiopetus on järjestetty lapsen edun mukaisesti. Jos kotiopetus joltakin osin on puutteellista, 

luulen sen ennemmin johtuvan kotiopetukseen liittyvistä yhteistyötahoista ja lainsäädännöstä 

kuin lastenkotihenkilöstöstä. 

Toinen tutkimuskysymykseni keskittyi tarkastelemaan kotiopetuksen toimivuutta lainsäädän-

nön näkökulmasta. Tulosten mukaan lainsäädäntö mahdollistaa kotiopetuksen järjestämisen 

lastenkodeissa, koska niissä oleva henkilöstö toimii lasten huoltajina. Oppilaat on siirretty 

kotiopetukseen terveydellisten syiden vuoksi, tai koska perusopetuksen vaatimukset ovat osal-

taan heille liian kohtuuttomia. Silloin kotiopetuksessa olevat oppilaat pysyvät kunnan koulun 

kirjoilla, minkä vuoksi heidän on mahdollista olla erityisopetuksessa ja saada kevennyksiä 

opetusvaatimuksiin. Lainsäädäntö antaa Lapselan ja Vanhalan kotiopetuksen järjestämiselle 

kevyet raamit, mutta ei määritä sitä yksityiskohtaisesti. Sen sijaan Teinilän kotiopetusratkaisu 
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näyttäisi lainsäädännöllisestä näkökulmasta toimivammalta kuin Lapselan ja Vanhalan koti-

opetus, koska Teinilän kotikoulu on kunnan opetusyksikkö. Silloin sitä koskevat samat lait ja 

säädökset kuin sijaintikunnan peruskoulua.  

Tutkielman perusteella voidaan todeta, että lainsäädäntö on lastenkodin kotiopetusta käsiteltä-

essä epäselvää ja puutteellista. Myös Jonkka (2005) on kiinnittänyt siihen huomiota. Aineis-

tosta käy ilmi, että ammatillisen henkilökunnan käyttö on vaihtelevaa. Lapselassa opetushen-

kilöstökuntaan kuuluu kuuden eri ammattialan edustajia. Siellä pätevä opettaja toimii koulun 

johtajana, ja hänen tehtävänänsä on ohjata koulun opetushenkilöitä. Tällöin päätökset tehdään 

yhdessä pätevän opettajan kanssa, eikä opetushenkilö tee niitä yksinään. Teinilässä on kaksi 

pätevää opettajaa, joiden kanssa työskentelee kaksi koulunkäyntiavustajaa. Sen sijaan Vanha-

lassa opetushenkilö ei ole pätevä opettaja eikä saa pätevältä opettajalta ohjaustakaan. Ymmär-

rän, että kotiopetuksessa työskentelevät opetushenkilöt tulee nähdä myös kasvatushenkilöinä; 

siksi opettajan tulee osata myös kasvattaa. Opetushenkilöiden kasvattava työote on näiden 

oppilaiden kohdalla olennainen, koska tarkoituksena on kuntouttaa oppilaat, jotta he pystyvät 

vastaanottamaan opetusta. Siinä kohdassa opettajan pedagogisilla taidoilla ei ole niin suurta 

merkitystä. Kuntouduttuaan oppilaalla on oikeus pätevään opettajaan, joka osaa opettaa hänel-

le tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee myöhemmin elämässään.  

Aina pelkkä lastenkotien ja kunnan henkilöstöjen käsitys lapsen edun mukaisista ratkaisuista 

ei riitä, vaan ratkaisun tueksi tarvittaisiin lainsäädäntöä. Tutkielman perusteella on vahvoja 

viitteitä siitä, että lainsäädäntö tulisi päivittää ajan tasalle. Tästä syystä lastenkotihenkilöstön 

käsityksen mukaan tarvitaan uudistuksia kotiopetukseen liittyvään lainsäädäntöön. Keskeise-

nä toiveena on, että kotiopetuksen järjestämiseen olisi yhteiset toimintaohjeet, jotka parantai-

sivat opetuksen laatua ja vähentäisivät epäselvyyksiä kunnan ja lastenkodin välillä. Lastenko-

tihenkilöstö toivoo lainsäädäntöön tarkennuksia seuraavista kohdista: opetushenkilökunnan 

koulutus ja määrä, oppilasmäärä, lastenkodin ulkopuoliset lapset kotiopetusryhmässä, rahoi-

tus, integraation ja kuntoutumisen edistäminen sekä opetustilat. Jos lainsäädännössä olisi yh-

tenäiset toimintaohjeet, silloin lapsille olisi turvattu perustuslain ja perusopetuslain tarkoitta-

ma oikeus tasa-arvoiseen koulutukseen.  

Keskeisenä ongelmakohta näen, että lastenkodin kotiopetusta verrataan vanhempien tai hei-

dän palkkaamansa opetushenkilön antamaan kotiopetukseen. Tällä hetkellä lainsäädännössä 

puhutaan kotiopetuksesta, jolla alun perin on todennäköisesti tarkoitettu vanhempien antamaa 

opetusta, eikä lastenkotien lapsille järjestettyä opetusta. Toisaalta huomioni kiinnittyy koti-

opetuksen rahoituskäytäntöön, jossa valtionosuus kiertää kunnan kautta ja loput kuluista peri-
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tään sijoituskunnalta. Rahoitusta koskeva lainsäädäntö ei käsitykseni mukaan ota riittävästi 

huomioon niitä erityiskysymyksiä, joita kotiopetuksen järjestelyihin liittyy. Lainsäädännössä 

olisi syytä myös tarkentaa opetushenkilökunnan koulutusvaatimuksia ja yleisopetukseen in-

tegroitumisen tavoitetta. (Vrt. Jonkka 2005.)   

Tutkielmani kolmas tutkimuskysymys käsitteli lasten jatkokoulutusta. Näyttäisi siltä, että ko-

tiopetus antaa suurimmalle osalle lapsista sellaiset kyvyt, että he pystyvät lähtemään jatko-

koulutukseen. Vertasin tämän tutkielman lastenkodeissa olleiden lasten tekemiä jatkokoulu-

tusvalintoja muutama vuosi sitten tehtyjen tutkimusten (Heino & Johnson 2010, 820–822; 

Andersson 2008, 106) tuloksiin. Niistä tulee esille, että lasten jatkokoulutusvalinnat ovat edel-

leen samanlaisia. Huostaan otetut lapset suuntautuvat enimmäkseen ammattikouluun, mutta 

lukio-opintoja suorittaa pieni osa oppilaista. Kuitenkin Heinon ja Johnsonin (2010, 274) tut-

kimus antoi kuvan, että moni huostaan otettu lapsi suorittaa lisäopintoja. Tämän tutkielman 

lastenkodeissa olevien lasten kohdalla se näyttäisi olevan melko harvinaista. Olisiko siis mah-

dollista, että tutkielman lasten opinnot jatkuisivat useammin toisella asteella kuin muiden 

huostassa olevien lasten. Osa näistä opinnoista todennäköisesti keskeytyy, mutta toisaalta 

voisi olettaa, että suurempi osa myös suorittaa aloitetut opinnot loppuun. Tämän kysymyksen 

ratkaisemiseksi tarvittaisiin jatkotutkimusta, joka tarkastelisi tutkielman lastenkotien kaltaisis-

sa kotikouluissa olleiden oppilaiden toisen asteen tutkinnon suorittamista. 

Tutkielman valossa näyttäisi siltä, että pitkäaikainen kotiopetus ei todennäköisesti ole lasten 

edun kannalta paras ratkaisu. Tutkielman lastenkotihenkilöstö näkeekin kotiopetuksen väliai-

kaisena opetusratkaisuna, josta tarkoituksena on mennä yleisopetukseen. On hankala tietää, 

onko näin kaikissa ryhmäkodeissa, sillä kotiopetuksessa on myös etuja, jotka saattavat roh-

kaista pitämään oppilaat siellä. Ryhmäkotien sijaintikunnan koulut voivat arastella monion-

gelmaisten oppilaiden ottamista yleisopetukseen. Nämä oppilaat saattavat häiritä opetusta ja 

viedä enemmän koulun henkilökunnan aikaa kuin muut oppilaat. Myös ryhmäkodit voivat 

nähdä kotiopetuksen helpompana ratkaisuna, koska oppilaita on helpompi vahtia, kun he käy-

vät koulua ryhmäkodin tiloissa eivätkä lähde itsekseen yleisopetukseen. Ryhmäkodin kotiope-

tus voi olla myös kunnalle taloudellisesti hyvä ratkaisu, koska kotiopetukseen voi tulla rahoi-

tusta sekä valtiolta että kunnalta. Tällöin kunnan taloudellinen panostus jää vähäisemmäksi.  

Tämä tutkielma nostaa esille kysymyksen tasa-arvon toteutumisesta koulutuksessa. Pohditta-

vaksi jää, onko lapsilla samanlaiset perusopetusmahdollisuudet eri sijoituspaikoissa tai laa-

jemmin ajateltuna Suomessa. Tutkielma puhuu vahvasti sen puolesta, että ryhmäkotien järjes-

tämän kotiopetuksen kehittäminen ja tutkiminen ovat tarpeen. 
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LIITE: LASTENKOTIEN JOHTAJIEN HAASTATTELURUNKO 

ALOITUS 

Voinko nauhoittaa haastattelun? 

Haastattelusopimuksen kirjoittaminen 

Haastattelun tarkoituksen selittäminen 

Haastattelun eteneminen 

TAUSTAKYSYMYKSET 

Haastateltavasta: 

Mikä toimenkuvasi on sijaiskodissa? 

Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 

Oletko toiminut tätä ennen huostaan otettujen lasten parissa? 

Laitoksesta:  

Kuinka monta lasta teillä on tällä hetkellä kotiopetusyksikössä? 

Kuinka monta lasta teidän lastensuojelulaitoksesta on tällä hetkellä peruskoulussa? 

Kuinka paljon teillä on opetushenkilökuntaa kotiopetusyksikössä, ja mikä heidän koulutuk-

sensa on?  

Kertoisitko lyhyesti, mistä syistä teille tulevat lapset yleensä otetaan huostaan? 

1 KOTIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

1.1 Kuinka uuden lapsen koulutusta aletaan toteuttaa? 

 erityisopetus 

 henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOJKS) 

 opetustapahtuma (esim. kunnan koulujen opetussuunnitelma ja oppiaineiden tuntijako) 

 opetushenkilön rooli opetuksessa ja merkitys lapselle 

1.2 Minkälainen on lapsen normaali koulupäivä kotiopetuksessa? 

 yksilö- vai ryhmäopetus 

 lukujärjestys 

 vastuun oppiminen koulussa 

1.3 Minkälainen on siirtymävaihe kotiopetuksesta peruskouluun? 

 kokeilut 

 oikea siirtymähetki 

 siirtymävaiheen eteneminen 

 opetus peruskoulussa  
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 sopeutuuko lapsi peruskouluun 

 leimautuminen (oppilaiden/opettajien silmissä) 

 kuinka moni lapsi ei siirry ja miksi 

1.4 Minkälainen oppilas huostassa oleva lapsi on? 

 motivaatio 

 käyttäytyminen 

 arvosanat (vrt. muut oppilaat) 

 erityispiirteitä (vrt. muut oppilaat) 

2 KOULU JA TULEVAISUUS 

2.1 Kuinka lasta tuetaan perusopetuksen suorittamisessa? 

 perusopetuksen suoritusaika 

 motivointi 

2.2 Miten lasta ohjataan koulussa suunnittelemaan perusopetuksen jälkeistä elämää? 

 opinto-ohjaus 

 työelämään tutustuminen  

 tutustuminen jatkokoulutuspaikkoihin  

 hakeminen 

 rohkaisu kolmannelle asteelle 

2.3 Mihin lapset suuntautuvat perusopetuksen jälkeen? 

 ammattikoulu 

 lukio 

 muu, mikä? 

2.4 Kuinka suuri on jälkihuollon merkitys toisen asteen koulutuksen suorittamisessa? 

3 KOTIKOULU JA YHTEISTYÖTAHOT 

3.1 Minkä tahojen kanssa teette yhteistyötä koulutusta järjestäessänne? 

 Sijaislasten vanhemmat 

 Sijaislasten alkuperäinen asuinkunta 

 Lastenkodin sijaintikunta 

 Peruskoulu 

 Koulutoimi 

 Sosiaalivirasto/sosiaalityöntekijä 

 Valtio/Lainsäädäntö 

 Muut sijaiskodit 

 Joku muu, mikä? 
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3.2 Toivoisitteko joltakin taholta enemmän tukea? 

4 KOTIKOULU JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

4.1 Mikä on lainsäädännön merkitys työssänne, kun järjestätte kotiopetusta? 

 perustuslaki 

 perusopetuslaki 

 lastensuojelulaki 

4.2 Muuttaisitteko lainsäädäntöä? 

 mitä uudistuksia 

 tarvittaisiinko lainsäädäntöön oma asetus kotiopetuksen järjestämisestä 

4.3 Kuinka koulutuksen järjestämistä valvotaan?  

 onko valvonta tarpeellista 

 tulisiko valvontaa lisätä  

LOPETUS 

Voinko tarvittaessa palata vielä myöhemmin asiaan? 

 


