
 

Miltä ammatillisen erityisopetuksen kentällä näyttää Pirkanmaalla 

PAEKin selvitysten ja asiantuntijaverkostojen näkemysten (2017-2018) 

valossa? 

 

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) koordinoimana tehdään 

vuosittain useita kyselyitä, joissa muun muassa kartoitetaan alueellisesti erityisen tuen tarpeita, 

nivelvaiheiden sujuvuutta sekä opintojen jälkeistä sijoittumista. Kyselyihin ovat vastanneet alueen 

koulujen ja oppilaitosten henkilöstö sekä opinnoissaan erityistä tukea tarvinneet ammatillisen tutkinnon 

suorittaneet. Selvitysten perusteella on mahdollista tehdä yleiskatsaus siihen, miltä ammatillisen 

erityisopetuksen kentällä näyttää Pirkanmaalla tällä hetkellä ja lähivuosina. Tähän raporttiin on koottu 

tietoja tiivistetysti lineaarisessa järjestyksessä yläkoulun ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheesta aina 

opintojen jälkeiseen sijoittumiseen. 

 

Selvitysten pääkohdat 

Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon on koottu PAEKin tekemistä selvityksistä ja kyselyistä esille 

nousseet pääkohdat. Selvitysten sisältöjä avataan tarkemmin taulukon jälkeisessä tekstissä. Taulukon 

otsikot ovat linjassa tekstin otsikoiden kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivelvaihe perusopetuksesta 
jatko-opintoihin 

Ammatillisessa koulutuksessa Koulutuksen jälkeen 

 Arvioiden mukaan oman toiminnan 
ohjaukseen tai keskittymiseen ja 
tarkkaavaisuuteen liittyvät haasteet 
ovat yleisimpiä syitä miksi erityistä 
tukea tarvitaan toisella asteella.  

 Syyskuussa 2017 kolmessa 
suurimmassa Pirkanmaalla 
toimivassa yleisessä 
ammattioppilaitoksessa oli erityistä 
tukea tarvitsevia opiskelijoita 
yhteensä 1933 (ks. selvitykseen 
osallistuneet oppilaitokset) 

 Erityistä tukea tarvitsevien 
työllistymisen seuranta –kyselyyn 
vuonna 2018 vastanneista 50% oli 
palkkatyössä, 26% työttömänä 

 Perusopetuksessa on tarjolla hyvin 
monipuolista tukea  huoli tuen 
jatkumista ja riittävyydestä toisella 
asteella 

 14 % kaikista yleisten ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoista erityistä 
tukea tarvitsevia 

 PAEKin selvitysten perusteella 
erityistä tukea tarvitsevien 
työllisyystilanne on kohentunut 
viime vuosina  

 Runsaasta tuesta huolimatta heikosti 
koulua käyvien määrä on suuri myös 
perusopetuksessa 

 Yleisissä ammattioppilaitoksissa 
tutkintotavoitteisissa pienryhmissä 
oli keväällä 2018 yhteensä 123 
opiskelijaa, VALMA-pienryhmissä 
opiskelevia yhteensä 51 

 Pienryhmässä ja integroidussa 
erityisopetuksessa opiskelleiden 
työllistymisprosentti sama  
työllistymisen näkökulmasta 
pienryhmässä tarjotut tukitoimet 
ovat siis olleet tarpeellisia ja toimivia 

 Toisella asteella ongelmia arvellaan 
ilmenevän myös muun muassa opin-
toihin kiinnittymisessä sekä arjen-
hallintataidoissa ja motivaatiossa  
vertaisten tuki sekä sijoittuminen 
”oikealle” alalle tärkeää 

 Erityisopiskelijoiden 
prosentuaalinen määrä kaikkien 
opiskelijoiden määrästä on pysynyt 
melko samana verrattaessa vuosia 
2016 ja 2017 keskenään (pientä 
kasvua) 

 Pienryhmässä opiskelleista 
palkkatyössä olevista 86% oli 
työllistynyt omalle alalleen, 
integroidussa erityisopetuksessa 
olleista vain hieman yli puolet  

 Tutun ja pysyvän aikuisen läsnäolo 
koetaan hyvin tärkeäksi myös toisella 
asteella 

 Yleisissä ammattioppilaitoksissa 
ensisijaisia erityisopetuksen 
perusteita kirjattu selkeästi eniten 
tilastokeskuksen luokkiin 01 ja 02 
(hahmottamisen, tarkkaavaisuuden 
ja keskittymisen vaikeudet sekä 
kielelliset vaikeudet) 

 Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto parhaiten työllistävä 
koulutus 

 Pienryhmämuotoisen tutkinto-
tavoitteisen koulutustarjonnan 
tarve kasvaa tulevina vuosina 
merkittävästi  koulutuksenjärjes-
täjien välinen yhteistyö koulutus-
tarjonnan suunnittelussa tärkeää 

 Pirkanmaalla toivotaan 
mielenterveyskuntoutujille 
suunnattua VALMA-koulutusta 

 Vastaajien (erityistä tukea 
opinnoissaan tarvinneet) mielestä 
käytännön työtehtävät ja 
työelämäjaksot edistävät oppimista, 
opinnoissa jaksamista ja 
työllistymistä parhaiten 

 Yhteistyö perusopetuksen ja toisen 
asteen välillä on viime vuosina 
sujuvoitunut ja tiivistynyt  hyviä 
käytäntöjä tulisi kuitenkin 
aukikirjoittaa, jotta ne eivät 
vaihtelisi esimerkiksi henkilöiden ja 
työtehtävien vaihtuessa 

 Pienryhmämuotoisessa 
koulutuksessa opiskelevien 
läpäisyprosentti oli jopa 10 
prosenttiyksikköä parempi kuin 
integroidussa erityisopetuksessa 
opiskelevien 

 TELMA-opettajille suunnatun kyselyn 
perusteella yhteistyötä 
oppilaitosten ja 
vammaispalveluiden ja 
päivätoimintapaikkojen kanssa tulisi 
lisätä  

 Nivelvaiheen ohjauksen 
onnistumiseksi perusopetuksessa 
kaivattaisiin nykyistä 
konkreettisempaa tietoa siitä, 
miten tukea missäkin 
oppilaitoksessa järjestetään ja 
millaisia tukimuotoja on saatavilla 

 Ammatillisten erityisoppilaitosten 
opiskelijamäärä Pirkanmaalla 
kasvanut vuodessa n. 10% 

 TELMA-opiskelijoille tarvittaisiin 
keskenään erilaisia ryhmiä ja 
erityisesti nuorten tarpeisiin 
vastaavia palveluita opintojen 
jälkeen  tällä hetkellä tarjonta 
melko suppeaa 

 Tiedonsiirrossa tärkeintä on siirtää 
perusopetuksesta toiselle asteelle 
tieto siitä, millaisilla 
opetusjärjestelyillä ja tukitoimilla 

on päästy eteenpäin opinnoissa  
mahdollistaa tarkoituksen mukaisen 
tuen tarjoamisen opiskelijalle heti 
opintojen alussa  

 Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 
koulutuksen läpäisyprosentti 
huomattavasti parempi kuin 
yleisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa 

 Työvaltainen päivätoiminta 
päivätoimintakeskuksissa sekä 
päivätoiminta nuorten omissa 
ryhmissä ovat toivotuimpia 
toimintamuotoja TELMA-opintojen 
jälkeen. Tärkeimpänä teemana 
päivätoiminnassa tulisi olla 
itsenäisen elämän taidot ja nuorille 
tulisi antaa enemmän vastuuta 
oman ryhmän päivittäisistä 
toiminnoista (siivous, ruuanlaitto 
jne.) 



Nivelvaihe perusopetuksesta jatko-opintoihin 

 

Pirkanmaan alueen yläkoulujen erityisopettajille ja erityisluokanopettajille lähetetään PAEKin toimesta 

vuosittain kysely (Erityisen tuen kartoitus), jonka avulla kerätään ennakointitietoja toisen asteen 

koulutuksen suunnittelun tueksi. Syksyllä 2017 toteutetun ennakointitietokyselyn perusteella oman 

toiminnan ohjaukseen liittyvät haasteet ja keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmat ovat yleisimpiä 

syitä, joiden vuoksi kyselyn tekohetkellä yläkoulua käyvät oppilaat tulevat tarvitsemaan erityistä tukea 

ammatillisessa koulutuksessa. Myös kielelliset vaikeudet ja käyttäytymisen sekä vuorovaikutuksen 

pulmat nousivat esille aineistosta. 

Selvityksessä nousi esille, että perusopetuksen puolella on tarjolla hyvin monipuolista 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. 

PAEKin verkostoissa onkin keskusteltu muun muassa siitä, miten tuki saataisiin tulevaisuudessa 

järjestettyä yhdenmukaisemmin perusopetuksessa ja toisella asteella. Kyse on pitkälti samoista 

nuorista ja silti tuen muodot ja määrä muuttuvat merkittävästi nivelvaiheen jälkeen. Tuen järjestäminen 

on toki suurelta osin resurssikysymys. Keskusteluissa on kuitenkin pohdittu, olisiko jotakin, mitä 

voitaisiin yhdessä saada aikaan, jotta tukea voitaisiin tarjota tämän hetkistä laajemmin ja 

monimuotoisemmin myös ammatillisessa koulutuksessa. Yhteisen keskustelun jatkumista, yhteistyön 

tekemistä niin nivelvaiheessa kuin koulutuksen järjestäjien välillä sekä parhaiden käytäntöjen 

jakamista pidetään tärkeinä, jotta kaikille oppilaille voidaan taata joustavat ja tasavertaiset 

mahdollisuudet saada tukea koulutuksessa ja valmistua ammattiin. 

Selvityksessä nousi esille myös, että heikosti koulua käyvien määrä on tukitoimista huolimatta 

edelleen suuri perusopetuksenkin puolella. Vastaajat ovat huolissaan siitä, millaisena poissaolojen 

määrä ja opintoihin sitoutumattomuus tulevat näyttäytymään toisella asteella, kun nuoren tulee entistä 

itsenäisemmin huolehtia omien opintojen etenemisestä. 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 ollut monen oppilaan kohdalla hyvin vahvaa ja tutun ja pysyvän 

aikuisen läsnäolo on arvioiden mukaan erittäin tärkeää opinnoissa pysymisen kannalta. Myös PAEKin 

verkostojen ja asiantuntijaryhmien keskusteluissa haasteeksi toisella asteella on arvioitu muodostuvan 

muun muassa se, että yleisissä ammatillisissa oppilaitoksessa on harvoin tarjolla pysyvää ja tiivistä 

aikuiskontaktia. Lisäksi opintopolkujen yksilöllistymisen myötä vertaistenkin tuki opinnoissa saattaa olla 

vaihtelevaa tai puuttua lähes kokonaan. Tilanne on haasteellinen erityisesti niiden nuorten kohdalla, 

jotka ovat perusopetuksessa opiskelleet pienryhmissä ja kulkeneet yläkoulupolkunsa pääsääntöisesti 

tiiviisti yhden opettajan ja oppilasryhmän kanssa. Opintoihin kiinnittymisen ja motivaation kannalta yksi 

olennainen asia on oikealle alalle päätyminen. Siksi olisikin tärkeää, että myös erityistä tukea 

tarvitsevilla opiskelijoilla olisi tukitoimien saatavuuden osalta mahdollista opiskella heitä 

kiinnostavalla alalla, toki työllistymismahdollisuudet huomioiden. PAEKin verkostotapaamisissa onkin 

nähty tärkeäksi, että tulevaisuudessa käytäisiin vielä entistä tiiviimpää koulutuksen järjestäjien välistä 

keskustelua esimerkiksi siitä, mitkä ovat aloja, joilla pienryhmämuotoista koulutusta olisi tarpeen 

järjestää.  

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. 



Erityisopettajille suunnatun kyselyn lisäksi Pirkanmaan yläkoulujen opinto-ohjaajia on pyydetty 

arvioimaan, kuinka moni 7., 8. ja 9.-luokkalaisista oppilaista tarvitsee perusopetuksen jälkeen 

ammatillisen perustutkinnon suorittamisessa pienryhmää tai ammatillisten erityisoppilaitosten 

VALMA- tai TELMA-ryhmää. Vastauksia saatiin kattavasti Pirkanmaan alueelta ja selvityksen valossa 

arvioiden perusteella näyttäisi siltä, että erityisesti tutkinnon suorittamiseen tarvitaan entistä 

useammalle pienryhmämuotoistakoulutusta tulevina vuosina. Ero on merkittävä esimerkiksi vuosina 

2018 ja 2019 koulunsa päättävien perusopetuksen oppilaiden välillä, sillä arvioiden mukaan 

tutkintotavoitteisen koulutuksen pienryhmäpaikkoja tarvittaisiin Pirkanmaalla vuonna 2019 jopa 41 % 

enemmän kuin vuonna 2018.   

Yläkoulujen ja ammatillisen koulutuksen erityisopettajille ja opinto-ohjaajille suunnatulla kyselyllä 

(syksy 2017) on keretty palautetta muun muassa siitä, miten nivelvaiheyhteistyö tällä hetkellä sujuu ja 

millaista tietoa toivottaisiin tulevaisuudessa olevan enemmän tarjolla. Jotta nuorten siirtyminen 

perusopetuksesta jatko-opintoihin sujuisi mahdollisimman joustavasti, tarvitaan eri kouluasteiden 

tiivistä ja johdonmukaista yhteistyötä ja tiedottamista ja tiedonsiirtoa puolin ja toisin. Palautteiden 

perusteella yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen välillä on viime vuosina sujuvoitunut ja yhdessä 

tehdään paljon. Yhteisiä tilaisuuksia, verkostojen tapaamisia ja keskustelua pidetään tärkeinä.  

Yhteistyötä voisi kuitenkin entisestään tiivistää ja hyviä käytäntöjä aukikirjoittaa, jotta ne eivät vaihtelisi 

esimerkiksi henkilöiden ja työtehtävien vaihtuessa. Mahdollisuuksien mukaan olisi myös hyvä laatia 

Pirkanmaan laajuisia ohjeistuksia ja toimintamalleja. Perusopetuksessa kaivattaisiin edelleen nykyistä 

konkreettisempaa tietoa siitä, miten tukea missäkin oppilaitoksessa järjestetään ja millaisia 

tukimuotoja on saatavilla. Tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon koetaan olevan liian ympäripyöreää 

eikä näin ollen mahdollistavan oppilaiden ohjausta riittävällä tavalla. TELMA- ja VALMA-koulutuksen erot 

ovat herättäneet keskustelua ja kysymyksiä ja ohjaus oikeaan koulutukseen on ollut palautteiden 

perusteella haastavaa. Tehdyn kyselyn perusteella tietoa VALMA- ja TELMA-koulutuksesta ja niiden 

eroista on kuitenkin ollut saatavilla jo paremmin ja ohjaaminen oikeaan koulutukseen on helpottunut 

verrattuna aiempaan. Myös verkostoissa käytyjen keskustelujen perusteella oppilaan ohjaaminen 

VALMA- tai TELMA –koulutukseen ei edelleenkään ole ongelmatonta tai selvää. Arvioiden mukaan 

osittain tämä johtuu siitä, että peruskoulun päättävien nuorten akateemiset taidot saattavat esimerkiksi 

olla VALMA-koulutuksessa tarvittavaa tasoa, mutta tukea tarvittaisiin kuten TELMA-koulutuksessa.  

Myös tuen järjestämistavan lakisääteiset eroavaisuudet perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen 

välillä ovat nousseet esille keskusteluissa. Perusopetuksessa tukea järjestetään kolmiportaisesti ja siksi 

ennakointityötä tehtäessä onkin tärkeää kiinnittää huomiota myös tehostetun tuen oppilaiden 

määrään ja tuen tarpeisiin, sen sijaan, että huomioitaisiin vain erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat. 

Erityisen tuen piirissä olleilla oppilailla on usein jo tiiviit tukiverkostot olemassa ja heidän siirtymänsä 

toiselle asteelle sujuu tuetusti. Tehostetun tuen oppilaiden kohdalla tiedonsiirron sujumattomuus 

nivelvaiheessa saattaa johtaa riittävän tuen puuttumiseen jatko-opintoihin siirryttäessä. Toisella asteella 

erityistä tukea joko tarjotaan tai ei, ja jotta sitä voi saada, on aina tehtävä erityisen tuen päätös. Tätä 

viestiä olisi tärkeää viedä eteenpäin myös nuorten huoltajille.  

Tukea tarvitsevia oppilaita koskeva tiedonsiirto yläkouluista toiselle asteelle on kohentunut kokemusten 

mukaan viime vuosina. Tiedonsiirto on kuitenkin edelleen osittain koulu- ja toimijakohtaista ja siihen 

toivottaisiin lähettävästä tahosta riippumatonta johdonmukaista koko Pirkanmaan kattavaa 

toimintamallia. Tiedonsiirrossa tärkeintä on siirtää toiselle asteelle tieto siitä, millaisilla 

opetusjärjestelyillä ja tukitoimilla on päästy opinnoissa eteenpäin. Näin tuen suunnittelua ei tarvitse 

aloittaa toisella asteella alusta, vaan hyväksi havaittuja toimintamalleja voidaan hyödyntää ja opiskelijan 

tarvitsemaa tukea tarjota heti opintojen alkuvaiheessa tarkoituksen mukaisella tavalla.  

 

 



Ammatillisessa koulutuksessa 

 

Pirkanmaalla toimivia yleisiä ammattioppilaitoksia ja erityisammattioppilaitoksia pyydettiin keväällä 

2018 toimittamaan tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijamääristä, erityisopetuksen 

perusteista sekä koulutuksen läpäisystä. Koontia varten saatiin edellä mainitut tiedot Tampereen 

seudun ammattiopistosta (Tredu), Valkeakosken ammattiopistosta (VAAO) ja SASKY 

koulutuskuntayhtymästä sekä kaikista alueella toimivista ammatillisista erityisoppilaitoksista (Aitoon 

koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi sekä Kiipulan ammattiopisto). Selvitys antaa siis melko kattavan 

kuvan Pirkanmaan alueelta. Kyselyyn vastanneissa oppilaitoksissa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita 

oli vuoden 2017 syyskuussa (tilastointipäivä) yhteensä 1933. Heistä 1657 opiskeli 

tutkintotavoitteisessa OPS-perusteisessa koulutuksessa, 89 näyttötutkintoperusteisessa 

koulutuksessa, 131 VALMA-koulutuksessa sekä 56 TELMA-koulutuksessa.  

14 % kaikista yleisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista oli erityistä tukea tarvitsevia (syksy 

2017). Tutkintotavoitteisissa pienryhmissä opiskelevia oli keväällä 2018 yhteensä 123 eli noin 1 % 

kaikista oppilaitosten opiskelijoista ja noin 8 % kaikista erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista (OPS-

perusteinen koulutus yleisissä ammattioppilaitoksissa). VALMA-pienryhmissä opiskelevia oli 51 eli noin 

15 % kaikista VALMA-opiskelijoista ja noin 51 % kaikista yleisissä ammattioppilaitoksissa opiskelevista 

erityistä tukea tarvitsevista VALMA-opiskelijoista. Erityisopiskelijoiden prosentuaalinen määrä 

kaikkien opiskelijoiden määrästä on pysynyt melko samana verrattaessa vuosia 2016 ja 2017 

keskenään. Pientä kasvua määrässä kuitenkin oli. Tarkasteltaessa erityisopetuksen perusteita kaikkien 

yleisissä ammattioppilaitoksissa opiskelevien osalta, määrällisesti selkeästi eniten erityisopetuksen 

perusteita on kirjattu tilastokeskuksen luokkiin 01 ja 02 (01. hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja 

keskittymisen vaikeudet (esim. AD/HD tai ADD), 02. kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, 

dysfasia, dyslexia)). Tämä noudattelee perusopetuksen erityisopettajien arvioita siitä, minkä syiden 

vuoksi heidän oppilaansa tulevat tarvitsemaan erityistä tukea toisella asteella. Perusopetuksen arvioiden 

mukaan myös kielelliset vaikeudet ja vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmat ovat yleisiä syitä miksi 

tukea toisella asteella tarvitaan. Toiselta asteelta kerättyjen tietojen mukaan kielelliset syyt ovatkin 

kolmanneksi suurin luokka, johon ensisijaisia erityisopetuksen perusteita on kirjattu. Neljänneksi 

yleisimmäksi erityisopetuksen syyksi toisella asteella on kuitenkin kirjattu tilastokeskuksen syykoodi 12 

eli muu syy, joka edellyttää erityisopetusta. Tämä syyluokka sisältää muun muassa elämänhallintaan 

liittyvät haasteet.  

Tutkintotavoitteisissa pienryhmissä ensisijaisten erityisopetuksen perusteiden jakautumisessa eri 

syykoodien sisälle on enemmän hajontaa kuin tarkasteltaessa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia 

opiskelijoita. Syykoodit 01 ja 02 ovat edelleen yleisimmät mutta myös syykoodit 04 (lievä kehityksen 

viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia)) ja 08 (autismiin tai Aspergerin oireyhtymään 

liittyvät oppimisvaikeudet) näyttäytyvät tilastoissa suurina, 06 ja 12 seuratessa näiden perässä melkein 

yhtä usein kirjattuina. VALMA-koulutuksessa yleisin erityisopetuksen peruste on 06 eli psyykkiset 

pitkäaikaissairaudet ja seuraavaksi yleisimmät tämänkin koulutusmuodon sisällä syykoodit 01 ja 02. 

PAEKin asiantuntijaverkostoissa ja työryhmissä on noussut esille ja keskustelun aiheeksi alueella 

ilmennyt suuri tarve mielenterveyskuntoutujille suunnatulle VALMA-ryhmälle. Myös tämä koonti on 

linjassa näiden keskustelujen ja havaintojen kanssa.  

Kun tarkastellaan erityisopiskelijoiden määriä koulutusaloittain, käy ilmi, että erityisopiskelijoiden 

määrät eri koulutusaloilla ovat pysyneet lähes prosentilleen samoina kolmen viime vuoden aikana. 

Yleisissä ammattioppilaitoksissa opiskelevien, opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevien koulutuksen 

läpäisyä tarkasteltiin sekä integroidussa erityisopetuksessa opiskelevien, että pienryhmissä opiskelevien 

osalta. Koonnista käy ilmi, että pienryhmämuotoisessa koulutuksessa opiskelevien koulutuksen 



läpäisyprosentti on jopa 10 prosenttiyksikköä parempi kuin integroidussa erityisopetuksessa 

opiskelevien. Huomio on tärkeä paitsi koulutuksen järjestäjille, erityisesti yksilön kannalta. Tuki, jota on 

pystytty pienemmässä ryhmässä opiskelijoille tarjoamaan, on ollut tarpeen ja kannattanut.  

Ammatillisten erityisoppilaitosten opiskelijamäärä Pirkanmaalla on jonkin verran kasvanut vuodesta 

2016 vuoteen 2017 (noin 10 %). Suurin lisäys on tullut tutkintotavoitteisen koulutuksen 

opiskelijamäärään. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa suurimmalla osalla opiskelijoista 

erityisopetuksen ensisijainen peruste on lievä tai vaikea kehityksen viivästyminen (tilastokeskuksen 

syykoodit 04 ja 05). Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja VALMA-koulutuksessa yleisin ensisijainen syy 

on lievä kehityksen viivästymä, mutta erityisesti tutkintotavoitteisessa koulutuksessa erityisopetuksen 

perusteissa on melko paljon hajontaa. TELMA-koulutuksessa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

kaikilla opiskelijoilla ensisijainen erityisopetuksen peruste on vaikea kehityksenviivästymä. 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa koulutuksen läpäisyprosentti on melko huomattavastikin 

parempi kuin yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Läpäisyprosentti vaihtelee vuodesta riippuen 

ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 67 ja 84 %:n välillä, kun taas sama luku oli yleisissä 

ammattioppilaitoksissa 48-55 % välillä. 

 

 

Koulutuksen jälkeen 

 

PAEKin toimesta on jo useamman vuoden ajan kartoitettu myös erityistä tukea tarvitsevien 

jatkosijoittumisia valmistumisen jälkeen. Keväällä 2018 toteutetun Työllistymisen seuranta -kyselyn 

kohderyhmänä olivat vuonna 2017 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet, joilla oli opintojen 

päättyessä HOJKS. Kyselyyn saatiin yhteensä 62 vastausta Tredusta, VAAOsta ja TAKKista.  

50 % vastaajista oli kyselyn tekohetkellä palkkatyössä ja 26 % vastaajista oli työttömänä. Edellinen 

kysely toteutettiin vuonna 2015 ja silloin 43 % vastaajista oli palkkatyössä ja 43 % vastaajista 

työttömänä. Vuoden 2014 vastaavat luvut olivat seuraavat: 37 % vastaajista oli palkkatyössä ja 33 % 

työttömänä. Erityistä tukea tarvitsevien työllisyystilanne näyttää siis PAEKin selvitysten perusteella 

kohentuneen viime vuosien aikana.  

Pienryhmässä opiskelleiden kyselyyn vastanneiden työllistymis- ja työttömyysprosentit näyttävät 

lähes prosentilleen samoilta kuin koko vastaajajoukon (pienryhmässä opiskelleet (n=14): 50 % 

palkkatyössä, 27 % työttömänä). Voidaan olettaa, että pienryhmässä opiskelleilla on tarvetta 

monimuotoisemmalle ja tiiviimmälle erityiselle tuelle kuin integroidussa erityisopetuksessa opiskelleilla. 

Työllistymisen näkökulmasta pienryhmässä tarjotut tukitoimet ovat siis tämän selvityksen perusteella 

olleet tarpeellisia ja toimivia. 

Vastaajien joukossa oli eniten hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon (16 %), autoalan 

perustutkinnon (13 %) ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (13 %) suorittaneita. 

Työllistymisprosentit näillä aloilla vaihtelivat suuresti. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon 

suorittaneista (n=10) vain yksi oli kyselyn tekohetkellä palkkatyössä ja hänkin muulla kuin omalla 

alallaan. Autoalan perustutkinnon suorittaneista (n=8) kuusi oli palkkatyössä, mutta heistäkin vain yksi 

omalla alallaan. Myös sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneista (n=8) oli kuusi palkkatyössä ja 

kaikki työllistyneet olivat omalla alallaan. Työttömänä sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneista oli 

vain yksi. Tämän selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on siis parhaiten 

työllistävä koulutus tarkasteltaessa erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä. Selvityksestä kävi myös 



ilmi, että pienryhmässä opiskelleista palkkatyössä olevista 86 % oli työllistynyt omalle alalleen, kun 

taas integroidussa erityisopetuksessa olleista vain hieman yli puolet oli oman alan töissä. 

Kyselyyn vastanneet kokivat, että työtä tekemällä opitaan parhaiten. Vastaajat kokivat 

työssäoppimisjaksojen olevan selkeästi oppilaitoksessa olevia harjoitteluja ja teoriajaksoja tärkeämpiä 

työllistymisenkin kannalta. Tämä kävi ilmi sekä avoimista vastauksista että pyydettäessä vastaajia 

arvioimaan erikseen työssäoppimisjaksojen, oppilaitoksessa suoritettujen harjoittelujaksojen ja 

teoriaopintojen tärkeyttä työllistymisen kannalta. Sen lisäksi, että käytännön työtehtävien ja 

työelämäjaksojen nähtiin edistävän oppimista parhaiten ja niitä toivottiin painotettavan 

koulutuksessa nykyistä enemmän, työssäoppimisjaksot koettiin tärkeiksi myös opinnoissa jaksamisen 

kannalta. Myös työllistymisen kannalta työssäoppimisjaksot koettiin kaikkein tärkeimmiksi 

koulutuksen sisällöiksi. 

Myös TELMA-opiskelijoiden jatkosijoittumista sekä opintojen jälkeisiä polkuja on tarkasteltu PAEKin 

koordinoiman kyselyn avulla. Kysely tehtiin ensimmäistä kertaa tänä keväänä ja kyselyyn vastasi 6 

TELMA-opettajaa alueella toimivista ammatillisista erityisoppilaitoksista.  

Noin puolet vuoden 2017 aikana valmistuneista TELMA-opiskelijoista (n=24) sijoittui kaupungin/kunnan 

omaan päivätoimintaan ja noin puolet muiden palveluntuottajien päivätoimintaan. Tieto TELMA-

koulutuksen jälkeisestä sijoittumispaikasta saatiin pääosin kesällä tai kevään loppupuolella. Toiveena 

kuitenkin olisi, että paikat saataisiin tietää aiemmin. Yhteistyötä vammaispalveluiden ja 

päivätoimintapaikkojen kanssa tulisi vastausten perusteella ylipäänsä lisätä, samoin kuin 

kehitysvammaisille tarkoitettujen toimintapaikkojen lukumäärää. Lisäksi toiveena esitettiin, että 

tulevaisuudessa olisi tarjolla enemmän keskenään erilaisia (päivätoiminta)ryhmiä ja palveluita, jotka 

vastaisivat nimenomaan nuorten tarpeisiin. Tällä hetkellä tarjonta on melko suppeaa. Kysyttäessä 

toiveita nuorille suunnatusta toiminnasta TELMA-opintojen jälkeen, tärkeimmäksi toimintamuodoksi 

nousivat työvaltainen päivätoiminta päivätoimintakeskuksissa sekä päivätoiminta nuorten omissa 

ryhmissä. Kun kysyttiin, millaisia teemoja päivätoiminnassa olisi hyvä korostaa, selkeästi tärkeimpänä 

nähtiin itsenäisen elämän taidot. Lisäksi nähtiin tärkeänä, että päivätoiminnassa annettaisiin nuorille 

itselleen enemmän vastuuta oman ryhmän päivittäisistä toiminnoista (siivous, ruuanlaitto jne.). Niin 

kutsutut perinteiset teemat ja sisällöt (taide, media ja käsityö) nähtiin vähiten tärkeiksi. 

 

 

 

Lähteet (PAEKin selvitykset): 

Erityisen tuen kartoitus 2017 

Tuettujen jatko-opintopaikkojen määrä Pirkanmaalla (opinto-ohjaajien arvio 2018) 

Kysely opinto-ohjaajien ja erityisopettajien yhteistapaamisessa 

Ammatillinen erityisopetus Pirkanmaalla lukujen valossa (Kevät 2018) 

Työllistymisen seuranta –kysely 2018: raportti vastaajaryhmittäin 

Työllistymisen seuranta –kysely 2018: yhteenveto 

Telma-opiskelijoiden jatkosijoittumiset ja nivelvaiheyhteistyö (kevät 2018) 

 

  

http://www.ammattipolku.fi/images/stories/Erityisen_tuen_kartoitus_2017.pdf
http://ammattipolku.fi/images/stories/Tuettujen_jatko-opintopaikkojen_tarve_Pirkanmaa.pdf
http://ammattipolku.fi/images/stories/Kysely_opinto-ohjaajien_ja_erityisopettajien_yhteistapaamisessa_koonti.pdf
http://ammattipolku.fi/images/stories/Erityisopetuslukuja_Pirkanmaa_kev%C3%A4t2018.pdf
http://ammattipolku.fi/images/stories/Ty%C3%B6llistymisen_seuranta_tiivistetty.pdf
http://ammattipolku.fi/images/stories/Ty%C3%B6llistymisen_seuranta_2018_yhteenveto.pdf
http://ammattipolku.fi/images/stories/TELMA-opiskelijoiden_jatkosijoittumiset_ja_nivelvaiheyhteisty%C3%B6_kysely_kev%C3%A4t_2018.pdf


 

Liitteet: 

 

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet tilastokeskuksen luokituksen mukaan. 

 

 

Isot kiitokset kaikille PAEKin kyselyihin vastanneille ja yhteistyöverkostoihin osallistuneille! 

Työpanoksenne avulla on saatu arvokasta tietoa koulutuksen järjestäjien käyttöön ja mikä tärkeintä, 

saatujen tietojen avulla voidaan yhdessä vaikuttaa siihen, että kaikille alueen opiskelijoille voidaan 

tarjota tarvittavat tukitoimet ja näin ollen mahdollistaa yksilöllisten ja tarkoituksenmukaisten polkujen 

toteutuminen. 

 

https://www.stat.fi/meta/kas/erityisop_per.html

