Miten toisen asteen opintojen suorittaminen on vaikuttanut sinun jatko-opintoihin tai
työllistymiseen?
Otto Haarala: No oikeastaan lukion suorittaminen oli ainoa järkevä väylä, kun haki jatkoopiskelemaan. Se oli ainoa vaihtoehto.
Pinja Viitala: Vähän vaihtelevalla, koska peruskoulun jälkeen opiskelin kolme vuotta aivan täysin
turhaan Hämeenlinnassa lähihoitajan tutkintoa. Mutta me ei saada käyttää sitä nimikettä virallisesti,
koska meille ei ole lääkehoitoja ja lääkelaskuja mitenkään opetettu ja meillä ei ole mitään nimikettä.
Eli sen puitteissa minä olen väliinputoaja. Mutta sen jälkeen olen opiskellut sitten taas
lastenohjaajaksi, jolloin töitä on paljon paremmin, koska minulla on myös se seurakuntapuoli ja
kuntapuoli eli vaihtoehtoja on.
Jere Oksanen: Minä menin ammattikouluun silloin niin sinne mentiin vähän sen takia, että ei oikein
tiennyt, mitä haluaisi tehdä. Sitten valittiin sellainen ala, mihin meni kavereita. Nyt täytyisi lähteä
opiskelemaan jotain uutta alaa, että ei se ollut se oma homma loppujen lopuksi. Kyllä se on avannut
kuitenkin ovia lisää.
Oppivelvollisuuden suunnitellaan pitenevän 18 ikävuoteen saakka. Mitä mieltä olet tästä
uudistuksesta?
Otto Haarala: Minun mielestä se on lähtökohtaisesti ihan hyvä asia, että jos sillä pystytään
taklaamaan sitä, että ei jää sellaisia 15-vuotiaita, joilta puuttuu näköala eikä ole mitään suuntaa.
Ihan niin kuin hyvä uudistus, vaikka eihän se nyt niitä kaikkia ongelmia ratkaise, että sittenhän se
käytännössä voi tuoda motivoitumatonta porukkaa toiselle asteelle. Että ne samat ongelmat tulee
silloin 18 vuoden jälkeen ehkä vastaan, jos on. Mutta totta kai se voi ehkäistä niitä ja siinä mielessä
se on kokeilemisen arvoinen asia ja kannatettava.
Pinja Viitala: En minä osaa sanoa. Siis toisaalta siinä on varmasti ihan hyviäkin puolia. Tavallaan
siinä mielessä, että ihmiset eivät jää tyhjän päälle peruskoulun jälkeen. Että olisi joku eteenpäin
menevä juttu. Mutta sitten totta kai siinä on se huono puoli, että jos on ihmisiä, jotka eivät oikeasti
tiedä, mitä haluaa. Mitä haluaisi opiskella, mikä on se ammatti, niin tavallaan pakotetaan
opiskelemaan nyt jotain. Olisi se vuoden valmentava tai kymppiluokan tyyppinen lisäys. Jos se olisi
siinä myös mukana, niin sittenhän se olisi tavallaan vaan plussaa, että olisi vuoden miettimisaika
vielä niille, jotka eivät tiedä, mikä ammatti voisi olla kiva.
Jere Oksanen: En minä tiedä, ei se minun mielestä olisi hirveän tarpeellinen juttu välttämättä.
Nykyään pystyy kuitenkin rakentamaan uraa ja kaikkea ihan peruskoulupohjalta. Minun mielestä
sen ei pakollinen pitäisi olla.

