
(ERITYINEN) TUKI, 
PALVELUT JA 
VERKOSTO

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) 
selvitys ammatillisten oppilaitosten henkilöstön näkemyksistä



SELVITYKSEN 
TAUSTA JA 
TARKOITUS

Tämän kyselyn tarkoituksena 
oli kartoittaa ammatillisten 
oppilaitosten henkilöstön 
näkemyksiä opiskelijoiden 
tuen tarpeista ja siitä, miten 
tai millaisilla palveluilla 
näihin tarpeisiin tulisi 
heidän mielestään vastata. 
Muun muassa ammatillisen 
koulutuksen uudistuksen 
myötä koetaan erittäin 
ajankohtaiseksi ja tärkeäksi 
kartoittaa ja nostaa esille 
kentän ääni ja näkemys 
tämän hetkisestä tilanteesta. 
Kyselyn avulla koottu tieto 
auttaa muun muassa 
palveluiden kehittämiseen 
liittyvien alueellisten 
tarpeiden hahmottamisessa. 
Kyselyyn vastattiin 
nimettömänä ja vastauksista 

on tehty alueellinen koonti. 
Kysely lähetettiin kaikkiin 
Pirkanmaalla toimiviin 
ammatillisiin oppilaitoksiin. 
Kyselyn laatimisesta ja 
koonnista on vastannut 
Pirkanmaan ammatillisen 
erityisopetuksen 
koordinaatiokeskus (PAEK) ja 
PAEKin verkosto. Sähköinen 
kysely oli avoinna 18.2.-
10.3.2020 ja kyselyyn saatiin 
yhteensä 161 vastausta.



VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT

Yhteensä 161 vastaajaa,
joista suurin osa ammatillisia opettajia
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*Muu taho, mikä?
Valma, aikuiskoulutuskeskus, käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos
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hankekoordina
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SUURIMMAT SYYT, MIKSI ERITYISTÄ TUKEA 
TARVITAAN TOISELLA ASTEELLA 1/2
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Mielenterveyden haasteet (myös diagnosoimattomat)

Elämänhallintaan liittyvät haasteet

Keskittymisen, tarkkaavaisuuden tai toiminnanohjauksen
pulmat

Kouluakäymättömyys

Kielelliset vaikeudet

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen pulmat

Riippuvuudet (päihteet, pelaaminen jne.)

Matemaattiset oppimisvaikeudet

Muu, mikä?

Kysymys: Mitkä ovat arviosi 
mukaan suurimmat syyt, 
miksi erityistä tukea 
tarvitaan toisella asteella?
Valitse kolme syytä alla 
olevasta listasta:

Vastaajista

68 %
on sitä mieltä, että 
mielenterveyden 
haasteet kuuluvat 

kolmen suurimman 
syyn  joukkoon



SUURIMMAT SYYT, MIKSI ERITYISTÄ TUKEA 
TARVITAAN TOISELLA ASTEELLA 2/2



OPPILAITOKSESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT TUKITOIMET 1/2
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”Rästi-” ja ”tukiopetuspajat” sekä muut avoimet oppimisympäristöt

Tekemällä oppiminen

Yksilöllinen tuki

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

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

Lisäajan antaminen

Selkokielinen opetusmateriaali, joka voi tarvittaessa olla myös puhuttua tai kuvallista

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

Kokoaikainen pienryhmäopetus

Osa-aikainen pienryhmäopetus

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen  tehostettu tuki

Työllistymisen tukeminen

Oppilaitoksessa toimivan työhönvalmentajan tuki

Muu, mikä?

Kysymys: Mitä tukimuotoja oppilaitoksessanne on tällä hetkellä käytössä? 



OPPILAITOKSESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT 
TUKITOIMET 2/2
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Oppilaitoksessa käytössä olevat tukitoimet

Yleiset ammattioppilaitokset Ammatilliset erityisoppilaitokset Lukiot Ammatillinen aikuiskoulutus
(n=132) (n=19) (n=3) (n=7)



MILLAISIA TUKITOIMIA TARVITTAISIIN?



MILLAISIA TYÖLLISTYMISEN TUKIMUOTOJA 
OPPILAITOKSISSA ON?



PIENRYHMÄMUOTOISEN KOULUTUKSEN 
TARVE
Pienryhmämuotoista tutkintotavoitteista koulutusta on mielestäni 
Pirkanmaalla...

14%

85%

1%
Liian vähän

Riittävästi

Sitä ei tarvita ollenkaan

50 % vastaajista  on sitä 

mieltä, että pienryhmäopetusta 
tarvittaisiin kaikilla tai lähes 
kaikilla aloilla.

13 % vastaajista toivoi 

pienryhmämuotoista koulutusta erityisesti 
sosiaali- ja terveysalalle. Muita mainittuja 
aloja ovat muun muassa liiketoiminta, 
tekniikan alat, käsi- ja taideteollisuusalat, 
ravintola- ja cateringala ja puhtaus- ja 
kiinteistöpalveluala sekä alat, joilla on 
paljon maahanmuuttajia



0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Psykiatrinen sairaanhoito

Työhönvalmennuspalvelut

Perusopetus

Kuntoutuspalvelut

Ohjaamot

Terveydenhuolto

Oppilaitosten välinen (yleiset ammattioppilaitokset ja ammatilliset
erityisoppilaitokset)

Kolmas sektori (järjestöt, yhdistykset jne.)

Sosiaali- ja vammaispalvelut

Lastensuojelu

Yhteistyö on 
nykyisellään riittävää

Yhteistyötä pitäisi vahvistaa 
erittäin paljon

Kysymys: Minkä tahojen kanssa yhteistyötä tulisi mielestäsi 
vahvistaa? 
Vastaa käyttäen asteikkoa 1-5, missä 1 tarkoittaa että 
yhteistyö on nykyisellään riittävää ja 5 että yhteistyötä tulisi 
vahvistaa erittäin paljon.

TAHOT, JOIDEN KANSSA 
YHTEISTYÖTÄ TULISI VAHVISTAA

1/2



TAHOT, JOIDEN KANSSA 
YHTEISTYÖTÄ TULISI VAHVISTAA

2/2



TUKITOIMIEN RIITTÄVYYS KOHDERYHMÄN 
TARPEESEEN NÄHDEN 1/2

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Mielenterveyskuntoutujat

Kouluakäymättömät

Maahanmuuttajataustaiset, joiden tuen tarpeesta ei
vielä tiedetä riittävästi

Maahanmuuttajataustaiset erityistä tukea tarvitsevat

Päihdekuntoutujat

Aikuiset erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat

Vaativan erityisen tuen opiskelijat

Väite: Seuraaville kohderyhmille on oppilaitoksissa (Pirkanmaan alueella) palveluita ja/tai tukea tarjolla tarpeeseen nähden riittämättömästi. 
Vastaa käyttäen asteikkoa 1-5, missä 1 tarkoittaa täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä.

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä



TUKITOIMIEN RIITTÄVYYS KOHDERYHMÄN 
TARPEESEEN NÄHDEN 2/2

Jatkokysymys: Millaisia palveluita tarvittaisiin lisää? (kohderyhmä ja palvelun kuvaus)



AKATEEMISET TAIDOT VS. 
KOULUNKÄYNTITAIDOT

13%

48%

28%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tällaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt
huomattavasti.

Tällaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt
jonkin verran.

Tällaisten opiskelijoiden määrä ei ole
lisääntynyt juurikaan.

Tällaisten opiskelijoiden määrä ei ole
lisääntynyt ollenkaan, päinvastoin.

Vastaajista

61 %
on sitä mieltä, että 

sellaisten opiskelijoiden 
määrä, joiden akateemiset 
taidot ovat hyvät, mutta 

koulunkäyntitaidot heikot, 
on lisääntynyt 

huomattavasi tai jonkin 
verran.



OPINTOIHIN SITOUTUMINEN JA SINNIKKYYS   
1/2

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Väite: Opiskelijoiden opintoihin sitoutuminen ja sinnikkyys ovat vähentyneet 
viimeisten kolmen vuoden aikana. 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä



OPINTOIHIN SITOUTUMINEN JA SINNIKKYYS   
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POISSAOLOJEN MÄÄRÄ SUHTEESSA AIEMPAAN
1/2
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Väite: Opiskelijoiden koulupoissaolot ovat lisääntyneet viimeisten kolmen 
vuoden aikana.

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä



POISSAOLOJEN MÄÄRÄ SUHTEESSA AIEMPAAN
2/2



KOULUPOISSAOLOJEN SYYT

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Elämäntilanteeseen ja
elämänhallintaan liittyvät haasteet

Motivaatio opiskeluun ylipäänsä heikko
/ opiskelumotivaation puute

Mielenterveyden haasteet

Itsenäisen opiskelun lisääntyminen

Terveydelliset syyt (somaattiset)

Oppimis- ja opiskeluvaikeudet

Väärä ala

Muu, mikä?

Kysymys: Käsityksesi siitä, 
mistä koulupoissaolot
enimmäkseen johtuvat? 
Valitse 1-3 tärkeintä syytä 
[vaihtoehdoista].

Vastaajista

86 %
on sitä mieltä, että 

koulupoissaolot
johtuvat 

elämäntilanteeseen 
ja elämänhallintaan 
liittyvistä haasteista.

Lisäksi:
- Työskentely opintojen ohella
- Ryhmämuotoisen opiskelun 

vähentyminen
- Ohjauksen puute
- Jatkuva haku
- Lähiopetuksen 

väheneminen
- Alalle soveltumattomuus
- Heikot sosiaaliset taidot
- Sinnikkyyden puuttuminen
- Huoltajien tuen 

puuttuminen
- Sosiaalinen media 
- Pelaaminen
- Vähäiset yöunet ja 

vuorokausirytmin 
puuttuminen

- Päihteiden käyttö
- Neuropsykiatriset haasteet



TUEN TARPEELLISUUS JA RIITTÄVYYS OPINTOJEN ERI 
VAIHEISSA 1/2

Opintojen alkuvaiheessa

YTO-opinnoissa (yhteiset tutkinnon
osat)

Ammatilliset opinnot

Opintojen
loppuvaiheessa/valmistumisen

kynnyksellä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
jaksoilla

Kysymys: Missä opintojen 

vaiheessa tai sisällöissä 
tarvittaisiin mielestäsi nykyistä 
enemmän tukea? (Nykytilanne 
vs. tarve) 
Vastaa käyttäen asteikkoa 1-5, 
missä 1 tarkoittaa, että tukea 
on riittävästi tarjolla ja 5 
tarkoittaa, että saatavilla oleva 
tuki on täysin riittämätöntä 
tarpeeseen nähden.

Tukea on 
riittävästi tarjolla

Saatavilla oleva tuki on täysin 
riittämätöntä tarpeeseen nähden



TUEN TARPEELLISUUS JA RIITTÄVYYS OPINTOJEN ERI 
VAIHEISSA 2/2



TYÖHÖN HAASTEITA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Resurssien puute (aika, raha jne.)

Opiskelijoiden haasteet

Kirjaamisen ja dokumentoinnin
lisääntyminen

Moniammatillisen yhteistyön puutteet

Oman koulutuksen ja osaamisen puute

Kysymys: Suurimpia 
haasteita työssäni 
aiheuttavat… [valmiit 
vastausvaihtoehdot 
(taulukossa)]
Vastaa käyttäen asteikkoa 
1-5, missä 1 tarkoittaa 
täysin eri mieltä ja 5 täysin 
samaa mieltä

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

Lisäksi:
- Huono työilmapiiri
- Jatkuvat muutokset
- Kehittämistyötä tekevien 

ja koulutuksen johtajien 
epärealistinen kuva siitä, 
millaista työ ja arki 
oppilaitoksessa on

- Viestinnän puutteet
- Heterogeeniset ryhmät
- Jatkuva haku



VASTAAJIEN TERVEISIÄ

• Enemmän yhteistyötä
• Konkreettisia tukikeinoja
• Realismia vallitsevasta tilanteesta
• Tukea myös omalle jaksamiselle
• Pysyviä ratkaisuja haasteisiin
• Pienryhmiä
• Opettajille mahdollisuus toimia ensisijaisesti opettajina
• Tukitoimien kohdentamista ja varhaista tukea
• Enemmän aikaa ja resurssia
• Lisää ohjaajia, psykologeja, mielenterveyspalveluita ja erityisopetuksen 

resurssia



Kyselyn koonti:

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen 
koordinaatiokeskus (PAEK)

Sanna Annala
etunimi.sukunimi@tampere.fi

p. 0503030748

mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi

