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KYSELYLOMAKE

Kyselylomakkeella kysyttiin seuraavia asioita:

1. (Perusopetus) Oletko saanut riittävästi tietoa TELMAsta ja VALMAsta? 

 Kyllä 

 Ei 
 

Lisätietoja ja tarkennusta liittyen edellä olevaan kysymykseen 

2. (Toinen aste) Oletko saanut riittävästi tietoa uusista opiskelijoista? 

 Kyllä 

 Ei 
 

Lisätietoja ja tarkennusta liittyen edellä olevaan kysymykseen 

3. Miten nivelvaiheyhteistyötä voisi vielä kehittää? 

4. Millaista koulutusta tai mihin teemoihin liittyviä tilaisuuksia toivoisit Pirkanmaalla jatkossa 

järjestettävän? 

5. Kuinka moniammatillinen yhteistyö toimii ja miten sitä voisi kehittää? 



VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT

Vastaajia yhteensä 34, 
joista perusopetuksen 
toimijoita 24 ja toisen 
asteen toimijoita 10.

Perusopetuksen erityisopettajia: 7

Perusopetuksen erityisluokanopettajia: 7

Perusopetuksen opinto-ohjaajia: 10

Toisen asteen erityisopettajia: 6 

Toisen asteen opinto-ohjaajia: 4



KYSYMYS 1’OLETKO SAANUT RIITTÄVÄSTI TIETOA 
TELMASTA JA VALMASTA?’ 1/2

•Vastaajina perusopetuksen erityisopettajat, 
erityisluokanopettajat sekä opinto-ohjaajat

Perusopetuksen erityisopettajat ja erityisluokanopettajat:

Kyllä: 7 vastaajaa

Ei: 6 vastaajaa

Kyllä ja ei: 1

Perusopetuksen opinto-ohjaajat:

Kyllä: 8 vastaajaa

Kyllä ja ei: 2 vastaajaa

Y H T E E N S Ä:

Kyllä: 15 vastaajaa

Ei: 6 vastaajaa

Kyllä ja ei: 3 vastaajaa



KYSYMYS 1’OLETKO SAANUT RIITTÄVÄSTI TIETOA TELMASTA JA 
VALMASTA?’ 2/2

Vastaajat, jotka vastasivat ’Ei’, tarkensivat vastaustaan seuraavasti:

• Yhteiset tilaisuudet painottavat Tredua, haluaisin yhtä perusteelliset 
kuvaukset ja aikaa käytettävän myös muihin.

• Kouluille voisi tulla vierailemaan tai lähettää materiaalia enemmän. 
Infoisku opettajille kouluilla.

• Tulisi kertoa selvästi, ketkä soveltuvat Tredun vrt. 
erityisammattioppilaitosten VALMA-opiskelijoiksi? Miten erottaa 
VALMA- ja TELMA- opiskelijat eli ns. rajatapaukset: mihin ohjata? Milloin 
ohjata suoraan ammatillisiin opintoihin eikä VALMAan vaativan erityisen 
tuen oppilas?

• Kohderyhmä? Millä edellytyksillä pääsee opiskelemaan?

• Oppilaita siirtyy tosi harvakseltaan perusopetuksen ammatilliselle, 
TELMAan ja VALMAan, tieto vanhenee sen vuoksi opettajilta

• Sen vuoksi olen täällä tänään

Vastaajat, jotka vastasivat ’Kyllä’, tarkensivat vastaustaan seuraavasti:

• Netistä hakemalla ja tilaisuuksissa käymällä tietoa on hyvin saatavilla

• Olisi kuitenkin mukava, että coulutuscoctail olisi kaikille avoin tilaisuus ja 

entisenlainen täydenasian päivä Pirkanmaan kaikesta koulutuksesta ja 

yhteishakuasioista.

• Vähän sekavaa on uusien tutkintonimikkeiden ja hakukäytäntöjen suhteen (Tredu)

Vastaajat, jotka vastasivat ’Kyllä ja ei’, tarkensivat vastaustaan seuraavasti:

• Olisin kaivannut vielä vähän lisätietoa siitä, miten paljon vaikuttaa 

hakuprosessissa todistusten arvosanat, miten paljon yksilöllistetyt oppiaineet 

jne. 

• Periaatteessa kyllä, mutta olisihan se hienoa, jos tietäisi jo keväällä, minne 

ryhmiä perustetaan (Tredun toimipisteet)

• Annettava tieto oli hyvää, mutta siinä ei ollut uutta. Samat asiat löydän nettisivuilta. 

Oppilaan kannalta tärkeää olisi tietää, missä hän saa tarvittavan määrän 

tukea. Tärkeää etenkin niille, jotka ovat rajatapauksia esim. Tredun ja 

erityisammattikoulujen välillä. Tredun puheenvuorossa asiaa jo hipaistiin, kun 

puhuttiin pienryhmistä.

• Vanhemmat kyselevät yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten missäkin paikassa 

opetus järjestetään (ryhmäkoot ym.)



KYSYMYS 2’OLETKO SAANUT RIITTÄVÄSTI TIETOA UUSISTA 
OPISKELIJOISTA?’ 1/2

• Vastaajina toisen asteen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Toisen asteen erityisopettajat:

Kyllä: 4 vastaajaa

Ei: 2 vastaajaa

Toisen asteen  opinto-ohjaajat:

Kyllä: 3 vastaajaa

Ei: 1

Y H T E E N S Ä:

Kyllä: 7 vastaajaa

Ei: 3 vastaajaa



KYSYMYS 2 ’OLETKO SAANUT RIITTÄVÄSTI TIETOA UUSISTA 
OPISKELIJOISTA?’ 2/2

Tarkentavat vastaukset:

•Tietoa saa, kun kysyy itse. Aina tieto ei tule automaattisesti, 
suurimmaksi osaksi kyllä.

•Koulutuskokeiluiden ja papereiden avulla

•Osasta opiskelijoista hyvin lähtötasotiedot, osasta ei mitään. 
Toivoisin siirtohojksista löytyvän tietoa, miten tuettu 
peruskoulussa, mitä haasteita. Joissakin papereissa 
maininta vain että ”yhteistyökykyinen, tmv. nuori”  mitä 
pitäisi silloin ammatillisissa opinnoissa huomioida?

•Yhteistyö on toiminut hyvin lähettävän tahon kanssa. 

•Tilanne on kohentunut vuosi vuodelta.



KYSYMYS 3. ’MITEN NIVELVAIHEYHTEISTYÖTÄ VOISI VIELÄ 
KEHITTÄÄ?’ PERUSOPETUS

•Vastaajina perusopetuksen erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja opinto-ohjaajat

Erityisopettajat ja erityisluokanopettajat:
• Tapaamisia ja vierailuja oppilaitoksiin

• Nokialla meillä toimii jo vahvasti

• Tietenkin oppilaitosten ulkopuolelle tarvitaan työpajatoimintaa

• Selkeä kaavake (Helmi/Vilma) peruskoulusta toiselle asteelle. Tunne, että 

tiedot eivät siirry tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla.

• Alueelle oma opo /  Länsi- Tre 

• Oma alueellinen opo erityispuolelle opettajien tueksi

• Tapaamiset ovat hyviä ja tarpeellisia!

• Henkilökohtainen kontakti tarpeen mukaan.

• Jotenkin tulisi tiivistää, etenkin tuen oppilaiden osalta.

• Perusopetuksen ja toisen asteen edustajat voisivat tavata huoltajien ja 

nuoren kanssa (tukea tarvitsevien nuorten) siirtääkseen tietoa paremmin.

• Tiedonsiirto joustavammin.

• Se on tällä hetkellä erittäin vähäistä. Jatkopaikkojen pitäisi kertoa mitä, 

missä, kelle, miten, miksi. Peruskoulu voisi kertoa millaisia oppijoita on 

tulossa, millaiselle tuelle ja koulutukselle on tarvetta.  Edellämainitun

tyyppisiä koulutuksia ja tilaisuuksia tarvittaisiin! Luulin tämän tilaisuuden 

olevan tällainen keskusteleva ja nivelvaihetta tukeva. Ei Tredun ja amisreformin

tilaisuus.

Opinto-ohjaajat:
• Hyvään suuntaan menossa

• Hakuopas eri vaihtoehdoista

• Tällainen erkkojen ja opojen yhteistapaaminen on hyvä. Lisääkin näitä voisi 

olla, kun on paljon muutoksia.

• Tiedon välittämiseen yhteiset sähköiset kanavat avuksi.

• Tiedonsiirto ei ehkä ihan selvää ole vieläkään. Esim. nyt syksyllä lomakkeisiin 

pyydettiin kuitenkin lisäämään koulutuspaikka + ala (Tredu)

• Pk-puolelta vielä enemmän tietoa toiselle asteelle tuen tarpeista, erityisesti 

tehostetun tuen oppilaista.

• Aikataulujen aikaistaminen asioissa, aktiivisemmin tietoa toisen asteen 

oppilaitoksilta perusasteelle hauista ym. 

• Coulutuscoctail-kutsu kaikkiin lähikuntiin, kiitos!



KYSYMYS 3. ’MITEN NIVELVAIHEYHTEISTYÖTÄ VOISI VIELÄ 
KEHITTÄÄ?’ TOINEN ASTE

•Vastaajina toisen asteen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Erityisopettajat:

• Yhteisen esitietolomakkeen päivitys/tsekkaus 

olisi hyvä juttu. Täsmäisku tapaamisia 

nivelvaiheen toimijoille

• Tällaiset tilaisuudet / erilaiset kohtaamiset ovat 

hyvä muoto

• On hyvä jos sovitaan tutustumiskäynti tai 

muutaman päivän kokeilu keväällä ennen 

VALMA-hakua Treduun.

Opinto-ohjaajat:

• En osaa sanoa. Itselläni toimiva verkosto työssä tällä 

hetkellä.

• Eri tahojen yhteiset tapaamiset suunnittelun 

edistämiseksi



KYSYMYS 4. ’MILLAISTA KOULUTUSTA TAI MIHIN TEEMOIHIN LIITTYVIÄ 
TILAISUUKSIA TOIVOISIT PIRKANMAALLA JATKOSSA  JÄRJESTETTÄVÄN?’

PERUSOPETUS

•Vastaajina perusopetuksen erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja opinto-ohjaajat

Erityisopettajat ja erityisluokanopettajat:
• Tämän tyyppisiä mutta huomioiden myös alakoulun. Tänä päivänä 

vanhemmat jo hyvin aikaisin pohtivat ja stressaavat lapsensa tulevaisuutta 

ja opiskelupaikkaa 

• Tämä ja edellinen koulutus ovat olleet hyödyllisiä

• Toiselle asteelle olisi hyvä kertoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. 

Erityisen tuen päätöksiä tehdään vähän suhteessa tehostettuun tukeen, 

josta tulee paljon haastavia oppilaita. Ks. kaupungin ohjeet erityiselle 

tuelle. Erityisen tuen oppilailla on jo tukiverkosto ja muut palvelut 

kunnossa, mutta tehostetun tuen oppilailta nämä usein puuttuvat.

• Erityinen tuki toisella asteella

• Vanhemmille, joiden nuorella on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia/ 

kehitysvamma tms. vaativan erityisen tuen tarve, omaa jatko-

opintoneuvontaa (jatko-opintoilta)  suoraa puhetta

• Tukimuotoja toisella asteella ja nivelyhteistyön kehittämiseen ja 

konkretisoimiseen tähtääviä koulutuksia.

Opinto-ohjaajat:
• Tämä PAEKin päivä voisi olla ihan hyvin kokopäiväinenkin; teemoja kyllä 

olisi.

• Tredun sisäisistä pienryhmistä lisää tietoa ja selkeämmät hakuohjeet, 

sis. ottomäärät

• Erityisoppilaitosten toiminta, oppilaille + vanhemmille suunnatut 

tutustumiset

• Erityisopetus ja tukitoimet toisella asteella KÄYTÄNNÖSSÄ.

• Mielestäni tämänhetkinen koulutustilanne on hyvä. Tämän päivän 

koulutuksella on oma paikkansa.

• Ajankohtaiset uudistukset, käytännön asiat esim. yhteishausta, 

erityisoppilaiden hausta ym.



•Vastaajina toisen asteen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Erityisopettajat:

• Yhteistapaamisia työnantajien ja eri alan 

yrittäjien kanssa. Lisää tietoa puolin ja toisin 

erilaisista oppijoista työelämässä.

Opinto-ohjaajat:

• Oppilaitosten tukipalveluista / kumppanuuksista 

opiskeluvalmiuksien riittämättömyyden tilanteissa.

• Työelämäyhteistyön kehittäminen erityistä tukea 

tarvitsevan näkökulmasta.

• Yhteiset ajankohtaiset aiheet koulutuksen ja 

opetuksen alalta. 

KYSYMYS 4. ’MILLAISTA KOULUTUSTA TAI MIHIN TEEMOIHIN LIITTYVIÄ 
TILAISUUKSIA TOIVOISIT PIRKANMAALLA JATKOSSA  JÄRJESTETTÄVÄN?’

TOINEN ASTE



KYSYMYS 5. ’KUINKA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 
TOIMII JA MITEN SITÄ VOISI KEHITTÄÄ?’ PERUSOPETUS

•Vastaajina perusopetuksen erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja opinto-ohjaajat

Erityisopettajat ja erityisluokanopettajat:
• Enemmän resursseja. Myös tietoutta ja tiedonsiirtoa niissä kouluissa, jossa yläkoulu ei ole 

samassa rakennuksessa. Ennakointi ajoissa!

• Toimii jo melko hyvin

• Tällaiset tapaamiset ovat tärkeitä, erityisopettajana tuntuu etten ole tarpeeksi selvillä 

nuorten eri koulutusmahdollisuuksista 2. asteella.

• Yhteistyöryhmät (alueelliset)

• Voisiko erityisammattioppilaitosten tarjonta (TELMA, VALMA, Am. op.) olla jossain selvästi 

kootusti esillä ns. yhdellä vilkaisulla?

• Vaihtelevasti. Tiedonsiirto välillä hyvin takkuilevaa, mahdollisuudet istua alas 

keskustelemaan ja siirtämään tietoa, olisi hyvä.

• Mikä moniammatillinen? Keiden välillä? Jos kysymyksellä tarkoitetaan jatkopaikkojen 

hakemista, niin hyvin, koska lähettävä opettaja ja vastaanottavat TELMAt ja VALMAt ovat 

itse aktiivisia. Toivon, että tätä koulutusta kehitetään jatkossa, keskitytään siihen itse 

hakuprosessiin, ei kuntoutusrahaan, Treduun tai amisreformiin. Tällainen tiedottava ja 

keskusteleva tilaisuus, jossa keskitytään noihin mitä, missä, kenelle, miten ja miksi –

kysymyksiin. Olisi myös tärkeää tuoda julki, millaisia oppijoita on tulossa, millaiselle 

tuelle ja millaiselle VALMA-/TELMA-koulutukselle sekä mille tutkinnoille olisi toiveita 

ja tilausta. Tämän tilaisuuden kaksi viimeistä puheenvuoroa olivat ne, mitä tältä 

tilaisuudelta oletin ja odotin. Tilaisuus oli perjantai-iltapäivänä 3,5h ja tämä, mikä oman 

käsitykseni mukaan oli asiaa, kesti lopusta 45 minuuttia. Myös kahvitarjoilu olisi kiva.

Opinto-ohjaajat:
• Suht ok, ei kehitysideoita

• Hyvin toimii, tiedotus s-postilla + yhteiset tapaamiset.

• Jäi epäselväksi; jos Tredussa ei oppimisvalmiustestejä järjestetä, niin missä niitä 

järjestetään Pirkanmaalla?

• Mielestäni omalla toimipaikalla / -alueella hyvin. Aika taitaa olla ainoa rajoittava tekijä.

• Oppilaitosten sisäisesti hyvin, oppilaitosten välistä yhteistyötä voisi tehostaa 

(tiedonsiirrot, käytännöt, tapaamiset jne.)



KYSYMYS 5. ’KUINKA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 
TOIMII JA MITEN SITÄ VOISI KEHITTÄÄ?’ TOINEN ASTE

•Vastaajina toisen asteen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Erityisopettajat:

• Aina voi kehittää, mutta ihan hyvin toimii jo nyt

• Perusopetuksen opoille tutustumisia eri 

ammatteihin ja koulutusaloihin eli käytännön 

kokemusta.

• Mielestäni hyvin.

Opinto-ohjaajat:

• VALMA-koulutuksen ja tutkintotavoitteisen 

koulutuksen sujuvammat siirtymät suuntaa ja 

toiseen  erityisesti tutkintotavoitteisesta VALMAan

• Hyvin toimii.

• Aikuispuolella ok. 


