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Jouni Nikula
KOKKOLA (KP)
Yhdeksän vuotta jatkunut kiu-
saaminen.

Siihen 16-vuotias Jani Pesola 
tiivistää sen, miksi portit eivät 
auenneet peruskoulun jälkeen.

Kokkolalainen Pesola kiikaroi 
viime talven yhteishaussa am-
mattiopistoa kohti. Tavoitteena 
oli paikka turvallisuusalan, met-
säkonealan tai maanrakennus-
alan opinnoissa.

– En päässyt mihinkään.
Miksi?
– Se johtui osittain todistuk-

sesta.
Eikö peruskoulu maittanut?
– Ei todellakaan. Kärsin yh-

deksän vuotta kiusaamisesta, 
Pesola sanoo.

Miten kiusaaminen vaikutti 
koulunkäyntiin?

– Se vaikutti ihan täysin. En 
pystynyt keskittymään. Tuntui 
aika paskalta. Yritin useita ker-
toja puhua asiasta, mutta ei sii-
tä koulussa välitetty. Ei ole mi-
tään käsitystä, miksi kiusaami-
nen alkoi.

”Työkokeilu tuntuu 
mahtavalta”
Pesolan mukaan koulujen pitäi-
si puuttua nykyistä tiukemmin 
ottein kiusaamiseen. Hän sai 
konkreettista apua vasta koulu-
poliisilta.

– Koulupoliisi sai poistettua 
minusta tehdyn pilasivuston Fa-
cebookista. Koulussa kiusaami-
selle ei mahdettu mitään. Edes 
se ei auttanut, että vaihdoin 
seiskalla luokkaa. Suurin piir-
tein samat naamat kiusasivat 
ala-asteelta yläasteen loppuun.

Nyt Pesola on saanut apua 
kaupungin etsivästä nuoriso-
työstä. Hän aloittaa kuukauden 
mittaisessa työkokeilussa Kok-
kotyö-säätiössä.

– Teen kiinteistönhuoltohom-
mia. Se tuntuu pitkän tyhjän 
ajan jälkeen aivan mahtavalta. 
Rupeaa ottamaan päähän, jos 
on koko ajan vain kotona. Olen 
kyllä nähnyt kahta lukiota käy-
vää kaveriani ja käynyt joskus 
ulkoilemassa.

Pesola tähtää oppisopimus-
koulutukseen. Hän on jo selvi-
tellyt paikkoja kiinteistönhuol-
toalalta.

– Työkokeilusta on hyötyä op-
pisopimuskoulutusta ajatellen. 
Syksyllä koulujen alkaessa tun-
tui todella surkealta jäädä ko-
tiin, mutta nyt on halua ja mo-
tivaatiota löytää töitä. Tukeakin 
olen saanut. Tähtään kiinteis-
tönhuoltoalalle.

Millainen on päivärytmi ”tyh-
jän päällä”?

– Ihan normaali. En ole valvo-
nut öisin. Asun vielä kotonani, 
Pesola sanoo.

Koulukiusattu jäi 
tyhjän päälle

16-vuotiaan Jani Pesolan paperit 
eivät tuoneet opiskelupaikkaa

Jouni Nikula
KOKKOLA (KP)
Kokkolan kaupungin etsivän 
nuorisotyön projektikoordinaat-
tori Pirita Kylmä sanoo, että il-
man opiskelupaikkaa jäävä nuo-
ri on usein kärsinyt koulukiusaa-
misesta.

– Huonon keskiarvon takia ei saa 
koulutuspaikkaa. Ja usein koulu-
menestys on kärsinyt kiusaami-
sesta. Ihmettelen, että vaikka kiu-
saaminen on jatkuvasti esillä, ei 
sille voida vieläkään mitään. Edel-
leen liian monella opettajalla on 
ihannekuva, että elämänviisaus 
säteillään sille etupenkin lettipäi-
selle tytölle. Erilaiset takapenkis-
sä saavat unohtua, Kylmä kritisoi.

Jatko-opintojen ulkopuolelle 
jääneiden nuorten osuus on kas-
vanut usean vuoden ajan. Kaikki-
en maakuntien keskiarvo oli tois-
sa vuonna 9 prosenttia, prosent-
tiyksikön enemmän kuin Keski-

Pohjanmaalla.
Pirita Kylmällä on vuosittain 

noin 90 uutta asiakasta. Siihen si-
sältyvät myös nuoret, jotka lopet-
tavat työvoimatoimistossa käymi-
sen.

Syrjään jääminen koulussa joh-
taa usein jatko-opinnoista ja työ-
elämästä syrjäytymiseen.

– Jos peruskoulu on epäonnistu-
misten sarjaa, on itsetuntoa vai-
kea saada kasaan eteenpäin siir-
tymiseen. Aikammekin luo omat 
ongelmansa: oppipoikajärjestel-
mää ei enää ole, eikä töitä saa il-
man tutkintoa. Oppisopimuskou-
lutukseen pääseminen taas vaatii 
paljon aktiivisuutta. Julkisuudes-
sa hoettu kaikki on mahdollista 
-mantra ei ole kaikille todellista 
elämää.

Kylmä pitää yhteyttä nuoriin ja 
ohjaa heitä valmentaviin koulu-
tuksiin sekä kymppiluokalle. Yh-
teistyöstä kieltäytyy vain harva.

Kiusaamisen 
usein sysäämässä 
syrjäytymiseen

Johanna Juupaluoma
LOHTAJA (KP)
Yhdeksäsluokkalaiset Annii-
na Sarkkila, Annika Hirvi 
ja Onni Puutio pohtivat, mi-
tä hyviä ja huonoja puolia löy-

tyy sekä lukio-opiskelusta et-
tä ammatillisesta koulutuk-
sesta. Menneinä kuukausina 
he ovat selanneet kasan esit-
teitä, tutustuneet Kokkolan 
eri oppilaitoksiin ja jutelleet 

opinto-ohjaajansa Soili Keron 
kanssa tulevaisuuden suunni-
telmista. Helmikuuhun men-
nessä heidän pitäisi päättää, 
mihin hakemuspaperi lähtee. 
Toisin kuin Sarkkilalle, Hirvel-

le ja Puutiolle, monelle yhdek-
säsluokkalaiselle on viime het-
kille asti avointa, missä opinnot 
peruskoulun jälkeisenä syksy-
nä jatkuvat.

– Oma kiinnostus on kaikista 

tärkein valintakriteeri, muis-
tuttaa Kero.

Hän kehottaa pohtimaan 
alan valintaa monipuolisesti. 
Se, mikä kiinnostaa nyt, ei vält-
tämättä kiinnosta kolmen vuo-

den päästä. Oman alan löyty-
minen nyt tai myöhemmin ei 
ole kuitenkaan vaarallista. Sen 
sijaan opintojen kesken jättä-
minen heikentää tulevia mah-
dollisuuksia.

Lukio vai ammatillinen koulutus?
Yli 800 keskipohjalaista nuorta on saman valinnan äärellä 
kuin Lohtajan koulun yhdeksäsluokkalaiset

Koulutusten välillä päättäminen ei riipu pelkästään siitä, haluaako olla lääkäri vai hitsari. Lohtajan koulussa opiskelevat Anniina Sarkkila, Annika Hirvi ja Onni Puutio ovat keskustel-
leet suunnitelmistaan sekä kotona että opinto-ohjaaja Soili Keron kanssa. Tietoa eri aloista on saatu myös internetistä, työelämään tutustumisjaksolla ja kouluvierailuilla.
 KP/JUHA SALLINEN

Lukio Ammattikoulutus

Tällaista on opiskelu
 ■ Opinnot antavat monipuolisesti tietoa eri aiheista.
 ■ Lukiossa pääsee opiskelemaan esimerkiksi kieliä, joita ei ole yläkoulussa. 
 ■ Erikoislukioissa korostuu esimerkiksi taide, luonnontiede tai liikunta.
 ■ Perinteet ovat vahvoja, kuten penkkarit, vanhojen tanssit ja luokkaretket. 
 ■ Lukiosta on mahdollista lähteä vaihto-opiskelemaan

 ■ Teoreettista opiskelua on paljon.
 ■ Työharjoittelua ei ole. 

 –�Vähän kuin kävisi yläkoulun uusiksi, Hirvi kuvailee.
 ■ Opiskelu vaatii läsnäoloa tunneilla.
 ■ Joihinkin lukioihin vaaditaan sisäänpääsyyn korkeaa keskiarvoa.

Pitääkö tietää, mitä haluaa?
 ■ Lukio sopii sellaiselle, jonka haaveammatti vaatii korkeakoulutuksen.
 ■ Oma ala ei tarvitse olla vielä selvillä. Lukiossa on aikaa miettiä, mitä halu-  

 aa elämässä tehdä. 
 –Itselleni lukio on paras vaihtoehto, vaikka opiskelu on raskasta, Puutio   
 toteaa.

 ■ Jos vaarana on opintojen keskeyttäminen, kannattaa harkita lukioon si-
jaan kymppiluokkaa. Silloin ei menetä hakupisteitä.
 –�Jos ei osaa päättää, kymppiluokalla saa parantaa numeroita ja miettiä   
 ammatinvalintaa, Kero toteaa.

Jatko-opinnot
 ■ Lukio valmistaa yliopisto-opintoihin.
 ■ Antaa teoriapohjaa käytännönläheiseen ammattikorkeakouluopiskeluun.
 ■ Ylioppilastodistuksesta ja taito- ja taideaineiden diplomeista voi saada   

 pisteitä tiettyjä aloja hakiessa.

 ■ Tehdyillä kurssivalinnoilla ja ylioppilaskokeessa kirjoitettavilla aineilla voi   
 olla merkitystä, kun hakee opiskelemaan.
 –�En jaksaisi käydä pelkkää lukiota, mutta jatkon kannalta sen käyminen   
 on tärkeää, Hirvi pohtii.

Työllistyminen
 ■ Lukion käynytkin voi työllistyä esimerkiksi kesätyöpaikkansa kautta.

 –� Kyllä lukionkin käynyt voi saada töitä, mutta ei omalta alalta. Pelkällä   
 lukiotodistuksella päätyy vain kaupan kassalle, Sarkkila sanoo.

 ■ Ammatin hankkiminen vaatii lisää opiskelua.
 –� Keski-Pohjanmaalla on vähän aloja, jotka vaativat korkeakoulusta. Isois  
 sa kaupungeissa niitä on enemmän, Kero toteaa.

Tällaista on opiskelu
 ■ Opinnot koostuvat pääosin käytännön tekemisestä.
 ■ Opiskeluun kuuluu alan työssäoppimisjakso.
 ■ Opintolinjasta riippuen voi lähteä esimerkiksi muutaman viikon harjoit-  

 teluun ulkomaille.

 ■ Perinteitä on vähemmän kuin lukiossa. Ammattikoululaiset osallistuvat   
 usein lukiossa opiskelevan tanssiparina vanhojen tansseihin.

 ■ Opiskeluun kuuluu myös teoriakursseja ja opiskelu vaatii läsnäoloa tun-  
 neilla.

Pitääkö tietää, mitä haluaa?
 ■ Ammattikoulutus sopii, jos oma ala löytyy ammattiopintotarjonnasta.

 - Tuntuma työhön on voinut tulla työelämään tutustumisjaksolla. Sukujuu- 
 ret vaikuttavat yhä myös ammatteihin, toteaa Kero.

 ■ Esimerkiksi maatalossa kasvanneelle voi olla itsestäänselvyys jatkaa   
 maatalouden parissa. 

 ■ Ammattikouluun ei kannata tulla kokeilemaan. Jos keskeyttää opinnot,   
 uudelleen hakeminen vaikeutuu. Ammattistartti, kymppiluokka tai vuosi   
 kansanopistossa voi olla hyvä vaihtoehto.
 –�Tuskin kukaan hakee sellaiselle alalle, mistä ei tykkää, pohtii Sarkkila.

Jatko-opinnot
 ■ Koulutuksesta voi hakea myös yliopistoon tai ammattikorkeaan, missä voi  

 syventää tietoa omasta alasta tai vaihtaa täysin alaa. Esimerkiksi sairaan-  
 hoitaja voi olla taustaltaan yhtä hyvin lähihoitaja tai lukion käynyt.
 –�Tiedän monia, joita on ensiksi kiinnostanut käytännön hommat ja vasta   
 sitten ovat luvut maistuneet, Kero toteaa. 
 –�Voin opiskella vaikka koko elämän, vaikka minusta tulisi ammattiratsas-  
 taja, Sarkkila toteaa. 

 ■ Lukiosta saadun teoriapohjan puuttuminen voi hankaloittaa pääsykokei-  
 siin lukua. Esimerkiksi yliopistoon hakiessa pisteitä saa sekä pääsykokees- 
 ta ja/tai ylioppilastodistuksesta. 

 ■ Jotkin jatko-opinnot vaativat täydentäviä opintoja.

        
Työllistyminen

 ■ Voi hakea oman alan töihin aikaisessa vaiheessa.
 –�Voi päästä tekemään oman alan kesätöitä, Sarkkila pohtii.

 ■ Saa yhden ammatin, vaikka jatkaisi opintoja.

 ■ Jotkin ammattillisen alan työt ovat raskaita ja matalapalkkaisia.
 –�Vaikka hoitoala on suosittua, itse työ voi olla fyysisesti ja henkisesti ras-  
 kasta, Kero kertoo.

Johanna Juupaluoma (KP)
Opettajalla voi olla suuri vai-
kutus siihen, mikä ala hänen 
opettamiaan nuoria kiinnos-
taa. Tämän on huomannut jat-
ko-opintovaihtoehdoista eri kou-
lutusmessuilla, lukioissa ja va-
ruskunnissa kertomassa käyvä 
Studentumin edustaja Suvi Ky-
töharju.

– Esimerkiksi yhdessä koulus-
sa oltiin tosi paljon kiinnostunei-
ta ravitsemustieteistä ja vartioin-
tialasta.

45 lukiota kattavalla kiertueel-
la nuoret kyselevät paljon kesto-
suosikkialoista kuten kasvatus-, 
oikeus-, kauppa- ja lääketietees-
tä sekä sosiaali- ja terveysalasta.

– Yllättävää on, ettei insinöö-
riopiskelu kiinnosta. Sen sijaan 
nuoria kiinnostavat nyt psyko-
logia ja liikunta-ala, joista kysel-
lään paljon, kertoo Studentumin 
edustaja Veera Virintie.

Puolestaan kansanopistot ovat 
monelle lukiolaiselle vieraita. 
Yhtenä syynä Virintie ja Kytö-
harju epäilee olevan oppilaitok-
sen vanhahtava nimi.

– Kansanopisto-opiskelu on 
kuitenkin hyvä tapa etsiä omaa 
suuntaa. Se antaa myös pehme-
än laskun korkeakoulumaail-
maan, Kytöharju toteaa.

Kiertue ei kata ammattikoulu-
ja, vaikka niistä voi jatkaa myös 
korkeakouluopintoihin.

Psykologia ja liikunta 
kiinnostavat nuoria

Johanna Juupaluoma (KP)
Keski-Pohjanmaalla ammatillisen 
koulutuksen suosio johtuu osit-
tain ammattilukiosta. Näin on esi-
merkiksi Kannuksen Juhani Vuo-
risen koulussa, jossa enemmistö 
yhdeksäsluokkalaisista on jatka-
nut ammatilliseen koulutukseen 
vuodesta 2006 lähtien.

– Ammattilukiot ovat vetäneet 
paljon niitä, jotka olisivat muuten 
valinneet lukion. Siitä on myös ai-
koinaan tiedotettu paljon oppi-
laille, toteaa opinto-ohjaaja Ar-
ja Salomaa. 

Kannuksessa on mahdollista 
suorittaa Kennellukio. Ammatti-
lukio on ollut alusta alkaen suo-

sittua myös Lohtajalla, vaikka 
kahdessa oppilaitoksessa liik-
kuminen ja usean tutkinnon te-
keminen voi olla raskasta. Tänä 
vuonna kolmestakymmenestä 
Lohtajan koulun yhdeksäsluokka-
laisesta suurin osa lukiota miet-
tineistä on ammattilukion kan-
nalla.

– Jotenkin se passaa näille nuo-
rille, toteaa Lohtajan koulun 
opinto-ohjaaja Soili Kero.

Ammattikoulutuksen, lukion 
ja ylioppilastutkinnon yhdistä-
vät kaksois- ja kolmoistutkinnot 
tulivat 2000-luvulla. Ammatti-
lukio kestää tavoiteajassaan kol-
mesta neljään vuotta.

Kaksoistutkinto 
haalii opiskelijoita


