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TAUSTAA
Ennakointikyselyssä selvitetään pirkanmaalaisten 7.–9. luokkalaisten erityisen tuen 

tarpeita. Tavoitteena on koota ennakointietoja toisen asteen koulutuksen järjestäjien 

käyttöön. Kyselyn tulokset auttavat hahmottamaan, millaisia tuen tarpeita erityistä 

tukea tarvitsevilla toisella asteella tulee olemaan. Myös tuen tarvitsijoiden 

määrästä voi muodostaa suuntaa-antavia johtopäätöksiä. 

Kysely lähetettiin 57 yläkouluun Pirkanmaalla. Vastauksia saatiin yhteensä 30:sta 

koulusta (vastausprosentti kouluittain on 53). Vastaajia oli yhteensä 38, joista 

Tampereelta 18 (47%). Osa vastaajista oli samoista kouluista ja osasta kouluista 

kyselyn vastaamiseen osallistui useampi henkilö, vaikka vastauksia toimitettiin vain 

yksi. Vastaajia on ohjeistettu niin, että samasta koulusta vastaavat arvioivat eri 

oppilasjoukkoa. Vastaukset sähköiseen kyselyyn pyydettiin alun perin toimittamaan 

3.11.2017–17.11.2017 välisenä aikana. Vastausaikaa kuitenkin jatkettiin ja viimeiset 

vastaukset saatiin joulukuun alussa. Pirkanmaalla on 22 kuntaa ja vastauksia tähän 

kyselyyn saatiin  yhteensä 14 kunnasta.

Vastaajista 20 on erityisluokanopettajia ja 18 laaja-alaisia erityisopettajia. 

Erityisopettajat arvioivat vastauksissa vain oman luokkansa oppilaita. Heidän 

arviointinsa kohteena on yhteensä 206 oppilasta. Laaja-alaiset erityisopettajat 

puolestaan arvioivat vastauksissa vain niitä oppilaitaan, joilla on erityisen tuen päätös 

yleisopetuksessa, yhteensä 146 oppilasta. Yhteensä kyselyn vastaukset koskevat siis 

352 erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta.

PAEK on tehnyt vastaavanlaisia kyselyitä myös vuosina 2012–2016. Selvitystä on 

kehitetty vuosittain. Kyselyn ohjeistuksessa on painotettu, että kyselyyn pyydetään 

vastaamaan pedagogisesta näkökulmasta, ei diagnoosinäkökulmasta. Tämän 

vuoden kyselyssä on siirrytty lukumääräperustaisista kysymyksistä vahvemmin 

vastaajien näkemyksiä selvittäviin kysymyksiin. Tämän vuoden kyselyssä 

haluttiin myös selvittää, millaista tukea kyselyn kohderyhmään kuuluville 

oppilaille tarjotaan perusopetuksessa. 

Vuosina 2012 ja 2013 on huomioitu koko laaja-alainen erityisopetus ja näin ollen 

arvioitavan oppilasjoukon koko ja profiili eroavat vuosien 2014 - 2017 tuloksista. 

Laaja-alaiset erityisopettajat arvioivat vuodesta 2014 lähtien vain erityisen tuen 

päätöksen oppilaita. Vuonna 2012 kysely on tehty Tampereen lähikunnille, kun 

taas vuosina 2013–2017 kysely on tehty koko Pirkanmaalle.  

Aiempien vuosien vastausten vertailun löydät sivuilta 13-14. Tämän vuoden 

tulosten yhteenvedon ja loppusanojen jälkeen on vielä liitteenä koonti tulevan 

lukukauden koulutustarjonnasta erityistä tukea tarvitseville. 

Sanna Annala

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus, PAEK

050 303 0748

etunimi.sukunimi@tampere.fi

www.ammattipolku.fi

http://www.ammattipolku.fi/


TAUSTAA: VASTAAJAT JA ARVIOITAVAT OPPILAAT

VASTAAJIEN ARVIOINNIN KOHTEENA OLEVAT OPPILAAT

Oppilaat, joilla erityisen 

tuen päätös 

yleisopetuksessa

N=146

Erityisluokalla opiskelevat 

oppilaat

N=206

YHTEENSÄ N=352

Laaja-alaiset erityisopettajat (N=18) ovat 

arvioineet vain niitä yläkoulujen oppilaitaan, 

joilla on erityisen tuen päätös 

yleisopetuksessa.

Erityisluokanopettajat (N=20) ovat 

arvioineet oman luokkansa oppilaita.

Tässä kyselyssä vastaajia on 

yhteensä 38 ja arvioinnin 

kohteena on yhteensä 352

oppilasta
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VASTAAJAT KUNNITTAIN
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VASTAUKSET KOULUITTAIN
Koulu Paikkakunta Vastausten määrä

Alhoniityn koulu Nokia 1

Etelä-Hervannan koulu Tampere 1

Hakkarin koulu Lempäälä 1

Hatanpään koulu Tampere 1

Kaarilan koulu Tampere 4

Kaukajärven koulu Tampere 2

Kultavuoren koulu Orivesi 1

Lielahden koulu Tampere 1

Metsäkylän Yhtenäiskoulu Ylöjärvi 1

Naakan koulu Valkeakoski 1

Nuolialan koulu Pirkkala 2

Parkanon yhteiskoulu Parkana 1

Pitkäjärven koulu Kangasala 1

Pohjois-Hervannan koulu Tampere 1

Puistokoulu, Sairaalankadun toimipiste Tampere 1

Puistokoulu / Kalevanpuisto Tampere 2

Pälkäneen yhteiskoulu Pälkäne 1

Raholan koulu Tampere 2

Ruoveden yhtenäiskoulu Ruovesi 1

Sammon koulu Tampere 1

Sariolan koulu Kangasala 1

Saukonpuiston koulu Tampere 1

Suupanniityn koulu Pirkkala 1

Sääksjärven koulu Lempäälä 1

Toijalan yhteiskoulu Akaa 1

Urjalan yhtenäiskoulu Urjala 2

Vatialan koulu Kangasala 1

Virtain yläkoulu Virrat 1

Vuoreksen koulu Tampere 1

Vuorentaustan koulu Ylöjärvi 1



MONTAKO OPPILASTA…

 Tehostetun tuen oppilaiden määrä koulussanne?

• Yhteensä 461 oppilasta (vastaus koskee 18 koulua)

 Toisen asteen opinnoista suoriutuakseen, kuinka 

moni ryhmänne oppilas tarvitsee 

todennäköisesti…

• Kokoaikaista pienryhmäopetusta 

Yhteensä 178 oppilasta (51 %)

• Osa-aikaista pienryhmäopetusta 

Yhteensä 135 oppilasta (38 %)

• Mukauttamista (yksilöllistämistä) integroituna

Yhteensä 132 oppilasta (38 %)

 Jos huomioit myös tehostetun tuen oppilaat, kuinka 

moni oppilas koulussanne hyötyisi erityisestä tuesta 

toisen asteen opinnoissa?

• Yhteensä 213 oppilasta (46 % tehostetun tuen oppilaiden 

ilmoitetusta kokonaismäärästä)

 Kuinka monta arvioisit koulussanne olevan…

• Heikosti koulua käyviä (poissaoloja 30 - 50% 

tunneista/jakso)

- Yhteensä 210 oppilasta

• Todella heikosti tai silloin tällöin koulua käyviä 

oppilaita (poissaoloja yli 50 % tunneista/jakso)

- Yhteensä oppilasta 72 oppilasta

(Huom! Kysymyksessä arvioitu koko koulun oppilaita ja vastaus saatiin 31:sta 

koulusta. Muutamista kouluista tuli päällekkäisiä vastauksia ja jokaisesta 

koulusta on huomioitu vain yksi vastaus.)



MONTAKO OPPILASTA…
 Kuinka moni oppilaistasi hakee kevään 2018 haussa 

ensisijaisesti TELMAan? (arvio)
• Yhteensä 29 oppilasta

 Jos huomioit kaikki koulusi oppilaat, kuinka moni 

hakee kevään 2018 haussa ensisijaisesti TELMAan?

• Yhteensä 33 oppilasta

 Kuinka moni oppilaistasi hakee kevään 2018 haussa 

ensisijaisesti erityisoppilaitosten VALMAan? (arvio)

• Yhteensä 54 oppilasta

 Jos huomioit kaikki koulusi oppilaat, kuinka moni 

hakee kevään 2018 haussa ensisijaisesti 

erityisoppilaitosten VALMAan? (arvio)

• Yhteensä 60 oppilasta

Sivulta 16 löytyy yhteenveto kevään 2018 

koulutustarjonnasta myös VALMAn ja TELMAn osalta.



SYYT, MIKSI ERITYISOPETUSTA TARVITAAN 
TOISELLA ASTEELLA

Lisätietoa ja kommentteja 

kysymykseen liittyen:

 Autismin haasteet.

Mietin "omien" oppilaitteni 

näkökulmasta, en yleisemmin.

 Kysymykseen kaksi on koottu kaikkien 

kolmen pulmat, jotka jakaantuvat 

yksilöllisesti.

 Ahdistus on noussut kovasti myös

Mikä syy, mikä seuraus...?

 Kaikilla oppilailla laaja-alaisia oppimisen 

vaikeuksia: Toisilla kaikki (tai suurin osa) 

oppiaineista yksilöllistetty, toisilla 

toiminta-alueittain suunniteltu 

oppimäärä.

 Vaikea valita, mutta näkisimme, että 

mielenterveyden pulmat heijastuvat 

myös muina vaikeuksina.

 Oppilaat tarvitsevat yksilöllisen polun 

mahdolliseen ammattiin.

0% 5% 10% 15% 20%

Oman toiminnan ohjaukseen liittyvät haasteet

Keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmat

Kielelliset vaikeudet

Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen pulmat

Arjen hallintaan liittyvät haasteet

Matemaattiset oppimisvaikeudet

Mielenterveyden pulmat

Hahmottamisen vaikeudet

Hienomotoriset taidot

Muu, mikä?

Vastaajat ovat vastanneet kysymykseen: Mitkä ovat arviosi mukaan suurimmat syyt, miksi erityistä tukea 

tarvitaan toisella asteella? Valitse kolme syytä alla olevasta listasta:



TÄRKEIMMÄT TUKIMUODOT JA OPETUSJÄRJESTELYT
Lisätietoa ja kommentteja 

kysymykseen liittyen:

 Aikuisten määrän tulee olla 

riittävä. Pienestä ryhmästä 

siirryttäessä isoihin ympyröihin 

tulee ohjata nuorta myös 

muissa itsenäistymisen 

haasteissa. Luotettavien 

aikuisten tuki on tässä tarpeen.

 Ohjauksesta huolimatta on 

mahdollista, että tuleva 

opiskelija siirtyy opiskelemaan 

toista tutkintoa "suoraan" tai 

sitten Valman kautta.

 Samanaikaisopetus olisi hyvä, 

mutta resurssien puuttuessa ei 

ole mahdollista. Tekemällä 

oppimiseen koskee sama.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ohjaajien lisätuki (luokassa opettajan rinnalla, pienryhmän ohjaajana tai
henkilökohtaisena tukena tarvittaessa)

Tekemällä oppiminen

Kokoaikainen pienryhmäopetus

Tukitoimet koetilanteissa / erilaiset kokeiden suoritustavat ja osaamisen
osoittaminen eri tavoin (esimerkiksi kokeen täydentäminen suullisesti)

Osa-aikainen pienryhmäopetus

Selkokielinen opetusmateriaali, joka voi tarvittaessa olla myös puhuttua
tai kuvallista

Samanaikaisopetus (luokassa on kaksi opettajaa, joista toinen voi auttaa
tukea tarvitsevia opiskelijoita tehtävien tekemisessä)

Integroitu erityisopetus

"Rästi-" ja "tukiopetuspajat" sekä muut avoimet oppimisympäristöt

Muu, mikä?

Vastaajat ovat vastanneet kysymykseen: Alle on kerätty edellisten vuosien kyselyistä nousseita oppimisen ja toisen asteen 

opinnoissa pärjäämisen kannalta tärkeitä tukimuotoja ja opetuksen järjestelyitä. Valitse alla olevista mielestäsi kolme tärkeintä. Voit 

halutessasi myös lisätä oman vaihtoehdon.



PERUSOPETUKSESSA ANNETTU TUKI 1/2

0 5 10 15 20 25 30 35

Muu, mikä?

Kotiopetus

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio

Tuki arjen tilanteissa

Ulkopuolinen tuki, mikä?

Apuvälineet

Oppimisympäristöön tehdyt muutokset

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisluokka

Toiminnan ja opetuksen eriyttäminen, tukiopetus

Samanaikaisopetus

Joustavat ryhmittelyt

Eriyttäminen

Oppilashuollon palvelut

Yhteistyö kodin kanssa / kodin antama tuki

Avustajapalvelut
Vastaajat ovat vastanneet kysymykseen: 

Perusopetuksessa annettu tuki ja kuvaus sen 

vaikutuksista. Voit valita alla olevista 

vaihtoehdoista tuen muodot ja halutessasi 

kuvailla tarkemmin tukimuodon / opetuksen 

järjestelyn vaikutuksia. ***

*** Taulukossa esitetty mainintojen määrä



PERUSOPETUKSESSA ANNETTU TUKI 2/2
Lisätietoa ja kommentteja edelliseen kysymykseen liittyen:

 Erityisluokka

- Aikuisten tuki on ollut vahvaa.

- Ehdottomasti tarpeen joillekin

 Apuvälineet

- Osallisuuden mahdollistaminen

- Tietokone kun motorisia vaikeuksia 

- Äänikirjat

- Ajan hahmottamisen tueksi TimeTimer

- Aktiivityyny, kuulosuojaimet 

 Oppimisympäristöön tehdyt muutokset

- Paljon opiskelua koulun ulkopuolella, lisäksi tehostettua tet-opiskelua viikoittain. 

- Oppimisen mahdollistaminen 

- Työrauha ja viihtyvyys 

- Istumapaikka rauhallinen; jumppapallo ja nystyrätyyny istuimena 

- Istuma- ja naulakkopaikan huomioiminen esim. kulkemisen helpottamiseksi

 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio

- Kaiken lähtökohta

- Esim. lukujärjestyskuvat, tukiviittomien käyttö 

 Toiminnan ja opetuksen eriyttäminen, tukiopetus

- Painotetut tavoitteet 

 Samanaikaisopetus

- Jos vain olisi mahdollista

- Matematiikka 

 Osa-aikainen erityisopetus

- Merkittävää

- 3-6 oppilaan ryhmissä

- Kielet (englanti, ruotsi, äidinkieli) ja matematiikka

 Joustavat ryhmittelyt

- Matematiikka 

 Oppilashuollon palvelut

- Koulupsykologin ja kuraattorin apu koulukielteisyyden tukena 

Näytä vastaaja

 Yhteistyö kodin kanssa / kodin antama tuki

- Viikoittainen viestittely tulevan viikon ohjelmasta. Vanhempien 

tiedottaminen on toisellakin asteella tärkeää, sillä nuori ei 

välttämättä osaa itse kertoa mitä ja missä pitää seuraavana 

päivänä olla. 

- Palaverit, soitot ja viestit. Tiivis yhteistyö tärkeää

 Ulkopuolinen tuki, mikä?

- Toimintaterapia, puheterapia

- Terapiat

- Perheneuvola, TAYS

- Nuorisotoimi

- Erilaiset hoitotahot, perhetyö

 Tuki arjen tilanteissa

- Perhetyö

- Esim. ruokailu, välitunti, taksille saattaminen 

 Eriyttäminen

- Esim. matematiikassa eriytetään tehtävien laatua ja määrää 

- Tehtävien pilkkominen 

 Muu, mikä?

- Tuuve-opinnot, VSOP-päätökset

Kommentteja ja terveisiä 

toiselle asteelle:

• Tukitoimien 

jatkuminen toisella 

asteella on tärkeää. 

• Nivelvaiheen 

yhteistyötä voisi 

tehostaa; joidenkin 

oppilaiden kohdalla 

jopa istua alas perheen, 

oppilaan ja molempien 

koulujen keskeisten 

opettajien kanssa.

• Kiinnittäkää jatkossa 

huomio tehostetun 

tuen oppilaiden 

lukumäärään, eikä 

erityisen tuen 

oppilaiden määrään, 

koska erityisen tuen 

päätöksiä tehdään 

vähän suhteessa tuen 

tarpeeseen.



MAHDOLLISIA VAIKEUKSIA TOISELLA ASTEELLA

 Kun oppilas on poissa kotoa kaupungissa, ja etenkin jos asuu poissa kotoa, arjen hallinta ja kouluun tuleminen voi varmaankin tulla isoimmaksi ongelmaksi.

 Toisella oppilaallani on vahva motivaatiopula tällä hetkellä. Toinen oppilas on innostunut ja valmis siirtymään seuraavalle asteelle.

 Jatkopaikan löytyminen voi olla vaikeaa.

 Jokaiselle tulee löytyä sopiva paikka. Edellisinä vuosina on tullut muutamia pettymyksiä. Ketään ei voi jättää kotiin.

 On paljon oppilaita, jotka ovat akateemisilta ja oppimistaidoiltaan eteviä, mutta tarvitsevat toiminnassaan ohjausta ja tukea jatkuvasti (esim Nepsy-piirteiden 

takia). Eli osaavat Valman tasoisesti mutta tarvitsevat tukea, kuten Telmassa. Nämä ovat mielestäni iso haaste.

 Opiskelujen alussa sijoittuminen ja sitoutuminen olisi tuettua, ettei tapahtuisi kotiin jäämistä ja sen myötä syrjäytymistä ja opiskelujen keskeyttämistä.

 Oman toiminnan ohjaus, oppimisvaikeudet

 Poissaolot, kouluun kiinnittymättömyys, vaikeus ylipäätään päästä toiselle asteelle, käytöksen haasteet, tarkkaavuuden pulmat, oppimisen vaikeudet seuraavat 

edellisistä...

 Poissaolot, motivaatio-ongelmat, arjen hallinnan taidot

 Tuki ja ohjaus ei ole riittävää mm. toiminnan ohjaukseen tai köyttäytymisen hallintaan. Kulkeminen ja iltapäivätoiminta? Valikoituvatko nuoret "heille parhaiten 

sopiville linjoille"?

 Runsaat selvittämättömät poissaolot, opintojen keskeyttäminen, kyvyttömyys hakea apua vaikeuksien tullessa esiin.

 Koulutuskokeilujen perusteella Telmaan ja Valmaan haetuilla ei yleensä ole ongelmia. Ehkä osalla, joilla on enemmän psyykkistä vaikeutta, samat ongelmat jatkuva 

toisella asteellakin.

 Jos oppilas on saanut vahvaa tukea peruskouluaikana, toisella asteella tuen mahdollisesti vähentyessä riskinä on, että oppilas putoaa opinnoista.

 Jos oppimistyyli toisella asteella muuttuu kovasti peruskoulussa totutusta, voi edessä olla ongelmia.

 Siellä ei katsota enää niin paljoa "perään", kuin yläkoulussa. Pitäisi itse olla aktiivinen ja toimittaa asiansa; ottaa vastuuta niistä. Onnistuuko samanlainen räätälöinti 

kuin nyt pienryhmän muodossa esim. ahdistuneille/masentuneille oppilaille? Tulee vaikeuksia mennä isoon ryhmään.

 Joillekin säännöllinen koulunkäynti tuottaa vaikeuksia. Aamuheräämiset osalle ylivoimaisia, mielenterveyden pulmat näkyvät arjen toimintakyvyssä.

 Suomen kielen ja oman äidinkielen puutteellinen taito, lukivaikeudet, koetilanteissa selviytyminen (kysymysten avaus ja kirjaaminen), materiaalien 

ymmärtäminen/hahmotusvaikeudet.



TULOSTEN VERTAILUA (2012–2017)  
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Kysely tehty 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alue Tampereen lähiseutu Pirkanmaa Pirkanmaa  Pirkanmaa Pirkanmaa Pirkanmaa

Vastaajien 

lukumäärä
47 33 56 53 65 38

Kouluja 29 24 35 40 46 30

Erityisluokanope

ttajat / Laaja-

alaiset E:63% LA:36% E: 50% LA:50% E: 43% LA:57% E:42%  LA: 58% E:46% LA:54% E: 53% LA:47%

Oppilasmäärä,

jota kysely 

koskee 920-950 1753 433 437 491 352

Muuta 

huomioitavaa
Laaja-alaiset arvioivat 

kaikkia oppilaitaan.

Laaja-alaiset arvioivat 

kaikkia oppilaitaan.

Maininta, että saa merkitä 

saman oppilaan 

useampaan kohtaan tuen 

tarpeita arvioitaessa. 

Laaja-alaiset 

erityisopettajat arvioivat 

vain erityisen tuen 

päätöksen saaneita 

oppilaitaan.

Maininta, että saa merkitä 

saman oppilaan 

useampaan kohtaan tuen 

tarpeita arvioitaessa. 

Laaja-alaiset 

erityisopettajat arvioivat 

vain erityisen tuen 

päätöksen saaneita 

oppilaitaan.

Maininta, että saa merkitä 

saman oppilaan 

useampaan kohtaan tuen 

tarpeita arvioitaessa. 

Laaja-alaiset 

erityisopettajat arvioivat 

vain erityisen tuen 

päätöksen saaneita 

oppilaitaan.

Laaja-alaiset

erityisopettajat arvioivat 

vain erityisen tuen 

päätöksen saaneita 

oppilaitaan.



TULOSTEN VERTAILUA (2014–2017) 
Kysely tehty vuonna 2017 2016 2015 2014

Alue Pirkanmaa Pirkanmaa Pirkanmaa Pirkanmaa  

Vastaajien lukumäärä 38 65 53 56

Kunnat 14 16 15 17

Kouluja 30 46 40 35

Erityisluokanopettajat (E)/ 

Laaja-alaiset (LA)
E: 53% 
LA:47%

E: 46%
LA: 54%

E:42%  
LA: 58%

E: 43% 
LA:57%

Luokat, joita 

erityisluokanopettajien 

vastaukset koskevat

7.-9.lk 59%
9.k 9%

Muu 32% 

7lk. 7%
8.lk 3%

9.lk 10%
7.-8.lk 0%

7.-9lk. 40%
muu 40% 

7lk. 0%
8.Lk 14%
9.lk 18%

7.-8.lk 5%
7.-9lk. 36%
muu 27% 

7lk. 21%
8.lk 8%

9.lk 17%
7.-8.lk 8%

7.-9lk. 33%
muu 13% 

Oppilasmäärä, jota kysely 

koskee
352 491 437 433

… joista erityisluokalla

opiskelevia 

(erityisluokanopettajien 

arvioima joukko)

206 228 172 215

.. joista erityisen tuen

päätöksen saaneita (laaja-

alaisten erityisopettajien 

arvioima joukko)

146 263 265 218

2017 2016 2015 2014

Toisen asteen opinnoista suoriutuakseen, kuinka moni ryhmänne oppilas tarvitsee 

todennäköisesti…

Kokoaikaista pienryhmäopetusta 178 (51%) 178 (36%) 103 (24%) 114 (26%)

Osa-aikaista pienryhmäopetusta 135 (38%) 240 (49%) 214 (49%) 305 (70%)

Mukauttamista (yksilöllistämistä) 

integroituna
132 (38%) 190 (39%) 191 (44%) 210 (48%)

Kuinka monta lievästi 

kehitysvammaista / 

kehitysvammaista ryhmässänne 

on?

Ei kysytty
Kehitysvammai

sia 127 (26%)
Kehitysvammai

sia 53 (12%)

Lievästi
kehitysvammais

ia 

47 (11%)

Kuinka monta autismin kirjoon 

kuuluvaa oppilasta ryhmässänne 

on?

Ei kysytty 109 (22%) 65 (15%) 79 (18%)
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LOPUKSI
Yleisimmät syyt erityisen tuen tarpeille ammatillisessa koulutuksessa tulevat 
tämän kartoituksen perusteella olemaan oman toiminnan ohjaukseen liittyvät 
haasteet ja keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmat. Myös kielelliset 
vaikeudet ja käyttäytymisen sekä vuorovaikutuksen pulmat nousivat esille 
aineistosta.

Yksittäisten oppilaiden tuen tarpeet voivat muuttua. Tulokset auttavat kuitenkin 
hahmottamaan erityisen tuen tarpeiden kokonaiskuvaa ja tuovat peruskoulun 
erityisopettajien äänen kuuluville toisen asteen toimijoiden korviin.

Selvityksessä nousi esille, että perusopetuksen puolella on tarjolla hyvin 
monenlaista tukea. Kyselyn perusteella yhteistyö ja yhteydenpito kodin 
kanssa vaikuttaisi perusopetuksessa olevan hyvin tiivistä. Suurin osa vastaajista 
on myös maininnut avustajapalvelut sekä oppilashuollon palvelut kysyttäessä 
perusopetuksessa annetusta tuesta. 

Kyselyssä kysyttiin aiempien vuosien tapaan myös heikosti ja todella heikosti 
koulua käyvien määrää (poissaoloja 30–50 % tunneista/jakso tai poissaoloja 
yli 50 % tunneista/jakso), ja selvityksen mukaan tällaisia oppilaita on 
kysymykseen vastanneissa kouluissa (n=31) lähes 300. Avoimissa vastauksissa 
nousi esille erityisesti huoli siitä, kuinka tulevat opiskelijat kiinnittyvät 
opintoihin toisella asteella. Vastaajat arvioivat muun muassa 
arjenhallintataitojen ja motivaation puutteen aiheuttavan ongelmia 
tulevaisuuden opinnoissa. Tuki perusopetuksen puolella on monella ollut vahvaa 
ja pysyvän aikuisen läsnäolo arvioiden mukaan tärkeää opinnoissa pysymisen 
kannalta.

Heikosti tai todella heikosti peruskoulua käyvien oppilaiden suuri määrä, 
arjenhallintataitojen ja motivaation puute, sekä tarve pysyvän aikuisen 
tarjoamalle tuelle asettavat toisen asteen ammatilliselle koulutukselle 
haasteen, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä, uusia 
toimintamalleja sekä luovuutta.

Ennakointikyselyn tavoitteena on vaikuttaa käytännön toimiin ja toiveena on, 
että selvitystä hyödynnetään mahdollisimman paljon myös 
päätöksenteossa. Aikaisempia tuloksia on hyödynnetty ainakin 
hankehakemusten tukena, tulosten pohjalta on suunniteltu ja toteutettu koulutus 
sekä tulosten avulla on perusteltu erityisopetuksen resursseja ammatillisessa 
oppilaitoksessa. Toivottavasti tämän kyselyn tuloksia hyödynnetään vähintään 
yhtä laajasti. Otathan sinäkin tämän selvityksen keskustelun virikkeeksi omassa 
verkostossasi!

Alueen yläkoulujen oppilaiden tukitarpeiden kerääminen yhteen on haastavaa 
ja mahdollista vain erityisopettajien avulla. Suuri kiitos kaikille vastaajille 
arvokkaasta ajastanne ja kyselyyn osallistumisesta!

Sanna Annala

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen 

koordinaatiokeskus

www.ammattipolku.fi
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KEVÄÄN 2018 KOULUTUSTARJONTA (TILANNE JOULUKUUSSA 2017)

Tutkintotavoitteiset pienryhmät Pirkanmaalla (kevään 2018 haku):

 Ammatilliset erityisoppilaitokset (AIKK, Kiipula, Luovi): 45-54 aloituspaikkaa (12 ryhmää) + 4 ryhmää, joissa aloituspaikkamäärä tarkentuu myöhemmin

 Tredu (pienryhmät perustetaan tarvittaessa): 42 -47 aloituspaikkaa (5 ryhmää) 

Valmentava koulutus ammatillisissa erityisoppilaitoksissa Pirkanmaalla:

 Yhteensä 53-62 aloituspaikkaa (9 ryhmää) + 3 ryhmää joissa aloituspaikkamäärä tarkentuu myöhemmin 

 TELMA-aloituspaikkoja: 21-25 aloituspaikkaa (yhteensä 5 ryhmää) + (ainakin) 2 ryhmää, joissa aloituspaikkamäärä tarkentuu myöhemmin (toinen ryhmistä uusi)

 VALMA-aloituspaikkoja: 32-37 aloituspaikkaa (yhteensä 4 ryhmää) + 1 ryhmä, jossa aloituspaikkamäärä tarkentuu myöhemmin

 Lisäksi keväällä (helmikuu 2018) alkaa yksi uusi TELMA-ryhmä (8 paikkaa, Luovi) 

Ryhmät ja aloituspaikkamäärät lukuvuonna 2017-2018

Tutkintotavoitteiset pienryhmät Pirkanmaalla:

 Ammatilliset erityisoppilaitokset: 54-62 aloituspaikkaa 

 Tredu: 71-73 aloituspaikkaa (7 ryhmää)

Valmentava koulutus ammatillisissa erityisoppilaitoksissa Pirkanmaalla:

 Yhteensä 61-63 aloituspaikkaa

 TELMA-aloituspaikkoja: 23-25 aloituspaikkaa

 VALMA-aloituspaikkoja: 38 aloituspaikkaa


