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ERITYISIÄ URATARINOITA

Erityinen polku tulevaisuuteen kartoittaa nii-
den henkilöiden koulutus- ja urapolkuja, joilla 
on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä.

Laadullisen aineistonkeruun kohderyhmänä 
ovat noin 20 - 30 -vuotiaat nuoret aikuiset, 
joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä 
ja jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa 
tai joilla on jo jonkinlaisia kokemuksia työelä-
mästä tai kouluttautumisesta. 

Hankkeessa ollaan kiinnostuneita muun muas-
sa seuraavista kysymyksistä:

Millä tavoin ADHD ja/tai Aspergerin oi-
reyhtymä on mahdollisesti vaikuttanut 
koulutus- ja uravalintojen muotoutumi-
seen?

Millaisia kokemuksia henkilöillä, joilla on 
ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, on 
oman koulutus- ja urapolkunsa mielek-
kyydestä?

Millaiset tukitoimet ovat mahdollisesti 
edesauttaneet mielekkään koulutuspo-
lun löytymisessä? 

1.

2.
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TAVOITTEET:

Aineiston analyysin pohjalta tuotetaan 
tutkimusraportti, joka julkaistaan Opis-
kelun ja koulutuksen tutkimussäätiön 
julkaisusarjassa. 

Antaa ääni henkilöille, joilla on ADHD ja/tai 
Aspergerin oireyhtymä, ja tarjota mahdolli-
suus heidän omaelämänkerrallisten tarinoi-
densa kuulemiselle. 

Tuottaa uutta ja ajantasaista laadullista tut-
kimustietoa koulutus- ja urapoluista niiden 
henkilöiden näkökulmasta, joilla on ADHD 
ja/tai Aspergerin oireyhtymä, sekä edellä 
mainittujen diagnoosien mahdollisesta vai-
kutuksesta näiden koulutus- ja urapolkujen 
muotoutumiseen. Tätä uutta tietoa voidaan 
hyödyntää edunvalvonnassa, opintojen oh-
jauksessa sekä koulutussuunnittelussa.

Tuottaa omaelämänkerrallisia esimerkkejä 
sisältävää materiaalia erilaisista koulutus- ja 
urapoluista. Tavoitteena on tarjota esikuvia ja 
vertaistukea valintojaan pohtiville nuorille, 
joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhty-
mä.

Tarjota monimuotoinen näkökulma koulutus- 
ja urapolkujen yksilöllisyyteen niiden ihmisten 
kokemana, joilla on ADHD ja/tai Asperger.

LOPPUTUOTOKSET

Kerätyn aineiston pohjalta julkaistaan 
Erityisiä uratarinoita -niminen teos, joka 
esittelee omaelämänkerrallisessa muo-
dossa kerätyt urapolkukertomukset 

Molemmat teokset julkaistaan alkusyksystä 
2015. Tarinat julkaistaan myös hankkeen verk-
kosivuilla www.erityiseturatarinat.fi



ERITYINEN POLKU
TULEVAISUUTEEN

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen to-
teuttaja on Opiskelun ja koulutuksen tutki-
mussäätiö Otus. Se on itsenäinen ja yleishyö-
dyllinen tutkimussäätiö, joka tutkii opiskelijoita, 
opiskelua, oppilaitoksia sekä koulutuspolitiik-
kaa. Säätiön tehtävä on tuottaa uutta tutkimus-
tietoa opiskelun ja koulutuksen ilmiöistä. Sääti-
ön toiminnan tavoitteena on, että opiskelun ja 
koulutuksen ilmiöistä keskustellaan tutkittuun 
tietoon perustuen. Lisää tietoa säätiöstä ja 
sen toteuttamasta tutkimuksesta löytyy sivulta 
www.otus.fi.

Opiskelun ja koulutuksen 
tutkimussäätiö Otus
Lapinrinne 2
00180 Helsinki
erityinenpolku@otus.fi

Yhteistyössä mukana:

ADHD-liitto, Autismi- ja Aspergerliitto, SAKKI 
ry sekä Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

www.erityiseturatarinat.fi
www.facebook.com/erityiseturatarinat


