
Konkreettisia tukikeinoja
Tukea myös omalle jaksamiselle

68 %
vastaajista on sitä mieltä,

että mielenterveyden
haasteet ovat yksi

yleisimmistä syistä miksi
tukea tarvitaan

Tahot, joiden kanssa yhteistyötä tulisi
erityisesti
vahvistaa:

Psykiatrinen sairaanhoito
Työhönvalmennuspalvelut

Perusopetus

Palvelut, joita erityisesti tarvittaisiin
nykyistä enemmän:

         S2-tukea
Pienryhmäopetusta
Mielenterveyspalveluita

Poissaolojen kasautuminen!
Vähäiset keinot ja
resurssit puuttua

poissaoloihin!

Pienryhmämuotoista koulutusta on vastaajien
mielestä:

Erityisesti
tarvittaisiin seuraavia tukimuotoja:

- Ohjaajien tukea  
- Enemmän aikaa ja resursseja

- Pienempiä ryhmiä

Suurimmat syyt, miksi erityistä tukea tarvitaan
toisella asteella:

- Mielenterveyden haasteet
- Elämänhallinnan haasteet

- Keskittymisen, tarkkaavaisuuden ja
toiminnanohjauksen pulmat

Lähde: Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) (Erityinen) tuki, palvelut ja verkostot -kysely. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa
ammatillisten oppilaitostenhenkilöstön näkemyksiä opiskelijoiden tuen tarpeista ja siitä, miten taimillaisilla palveluilla näihin tarpeisiin tulisi heidän mielestään vastata.

Enemmän yhteistyötä

86%

Realismia vallitsevasta tilanteesta

50%
on sitä mieltä, että

pienryhmämuotoista
koulutusta tarvittaisiin
kaikilla tai lähes kaikille

aloilla

Yhteistyön vahvistaminen 
eri tahojen kanssa

Moniammatilliselle
yhteistyölle tarve

Tiedonkulkua tulisi tehostaa
  

Mielenterveyspalveluita tarvittaisiin
enemmän

Opiskelijoiden
koulupoissaolot ovat

lisääntyneet viimeisten
kolmen vuoden aikana

on sitä mieltä, että
koulupoissaolot johtuvat
elämäntilanteeseen ja

elämänhallintaan liittyvistä
haasteista. Muita syitä arvellaan
olevan muun muassa motivaation

puute ja mielenterveyden
haasteet.

 on sitä mieltä, että sellaisten
opiskelijoiden määrä, joiden

akateemiset taidot ovat hyvät,
mutta koulunkäyntitaidot heikot, on
lisääntynyt huomattavasi tai jonkin

verran.

61 %
Opiskelijoiden opintoihin

sitoutuminen ja sinnikkyys
ovat vähentyneet viimeisten

kolmen vuoden aikana.

Opintojen eri vaiheisiin tarvittaisiin
enemmän:

henkilökohtaista ohjaamista
 opiskelu- ja elämänhallintataitojen

vahvistamista 
tukea ryhmäytymiseen

Suurimpia haasteita työhön
aiheuttavat: 

resurssien puute
opiskelijoiden haasteet 

kirjaamisen ja dokumentoinnin
lisääntyminen 

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

Pidetään meidän nuorista huolta ja

muistetaan, että jokainen nuori on

ainutlaatuinen yksilöllisine

vahvuuksineen ja tuen tarpeineen.

Pysähdytään kuulemaan nuoria ja

heidän kokemuksiaan, ei oleteta miten

asia on. Sitten, koitetaan parhaamme

mukaan auttaa ja tehdään se

yhteistyössä.

https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/08/Erityinen-tuki-palvelut-ja-verkostot_kyselyn-koonti1.pdf

