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Sanat haltuun ammatillisessa 
opetuksessa 2016-18
Tekniset alat: 3000 lukemiseen kielteisesti suhtautuvaa nuorta, 29 
paikkakuntaa

• 50% oppi uutta ”Ajattelen enemmän kuka on tekstin luonut ja kenelle. 

• 30% kiinnostui erilaisista teksteistä, kuten raplyriikoista ja runoudesta 
”Oppi ajattelemaan sanoituksia paremmin eri näkökulmista.”

• Yli 20% pohti uudella tavalla suhdettaan lukemiseen ”Tämä avasi 
asioiden lukemista isommalla tasolla kuin kirjoista.”

(Tiia Villa, 2016)



Sanat haltuun erityisopetuksessa ja 
vankiloissa (2018-21)
1000 yläkoulunuorta Uudenmaan alueella

• Perusasteen erityisopetus (erityisluokat ja -koulut)

• Sairaalakoulut (neuropsykiatriset häiriöt)

100 rikostaustaista nuorta Uudenmaan ja Pirkanmaan alueella

• Vankilat (Vantaa, Helsinki ja Kerava)

• Ehdollinen vankeus (Vantaa ja Tampere)

• Vapautuneet vangit (Uudenmaan alue)





Rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeudet

• 80 % tarkkaavuusvaikeuden piirteitä. 

• 70 % vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa. 

• Myös muita oppimisen ongelmia, kuten hahmottamis- ja 
muistivaikeuksia. 

(Mirva Gullman, Kati Sunimento & Pirjo Poutala, Oppiva-hanke 2011)

Nuorisorikollisuuskysely, yhdeksäsluokkalaiset 2016: 

15% syyllistynyt varkauteen tai näpistykseen, 14% omaisuuden 
vahingoittamiseen. Syytteeseen johtanutta väkivaltaa oli esiintynyt 8% 
vastaajista. 



Kriminaalihuollon tukisäätiön 
Haastattelututkimus, 2020 
• Desistanssi: luopuminen rikosten tekemisestä ja siihen liittyvästä elämäntyylistä. Rikoksilla 

oirehtimisen ajanjakson ydinkäsite. 

• ”Mä joko räppään tai sit mä teen rikoksii”

”Lähtökohtasesti alun perin sen takia (lähtenyt mukaan) et mä oon niinku tehny tosi nuoresta asti, 
ihan ala-aste ikäsestä tota räppii, kirjotellu riimei, (…)  ja sit se musiikki on sellanen helppo tapa, 
tai kirjottaminen, niinku purkaa fyysisel tavalla tavallaan niinku paineita”

”Ite mä koen et se on sillee helppoo, mä oon nyt täl tuomiol kirjottanu, onks mul nyt kaheksan vai 
seittemän semmost ruutuvihkoo, täyn pelkkii riimei ja sanotuksi ja muut, et sillee et, puol tuntii
nii mä oon kirjottanu sillee yhen A4:sen täytee riimei, et se on semmone helppo tapa purkaa päätä 
ja sillee et alkaa raksuttaa nopeesti ku alkaa kirjottaa.” 

(Aino Hirvonen ja Sara Meijer, Rap-lyriikoiden kirjoittaminen osana rikostaustaisten nuorten muutosprosessia ja rikollisuudesta 
irrottautumista, 2020)



Sanat haltuun 2021-22
• Oppituntimalleja erityisopetukseen 

• Työmalleja rikostaustaisille ja syrjäytyneille nuorille

• Moniammatillinen yhteistyö

• Kyselytutkimus uusista menetelmistä




