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Haasteet
Opintoihin kiinnittyminen ja osaamisen eriytyminen

• epävarmuuden tunne (ammattiala, uusi koulu ja aikuistuminen) 

• Keskeistä kaverisuhteet opinnoissa ja itselleen sopivan oppimistavan löytyminen (kuulumisen tunne ja oman 
paikan löytyminen). Korostuu opettajien ammattitaito, pedagogiset ratkaisut ja sopiva opetuksen tahti 
(Niittylahti Satu, 2021)

• Covid-19-pandemia aiheutti historian suurimman häiriön koulutusjärjestelmään (YK, 2020).

Oppimis-, osaamis-, turvallisuus- ja hyvinvointivaje (Metsämuuronen & Seppälä, 2021)
• Poikkeusoloilla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia työssäoppimiseen 

(Karvi, 2021)

• Oppimisvajetta erityisesti  vieraskielisillä

• Huoli tulevaisuudesta (turvallisuus, kriisit, ilmaston lämpeneminen)

• Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunne lisääntynyt

• Työllistyminen



Haasteet
Kouluakäymättömyys (OPH, 2020)

• Yläkouluissa on yli 4000 oppilasta, joiden poissaolot vaikeuttavat opiskelua, suurin osa näitä tehostetun tai 
erityisen tuen piirissä. 

• Kouluakäymättömillä enemmän oppimisen vaikeuksia (ADHD, luku- ja kirjoitustaidon puutteet) sekä 
psyykkisiä ongelmia

Heikko suomen kielen taito ja kulttuuriset erot

Työelämätaidot
• Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot korostuvat

• Aloitekyky, itseohjautuvuus, itseluottamus, 

hyvä käytös, omien taitojen tunnistaminen, 

asianmukainen pukeutuminen ja täsmällisyys

Oppivelvollisuus

• Moniongelmaiset nuoret ja opiskelu

• Opiskelijavalinta



Haasteet

• Mielenterveys

• Oppimistaidot

• Sosiaalinen ahdistuneisuus 

• Arkirytmi

• Opiskeluhuoltopalvelujen 
saatavuus/palvelukokemukset 

• Lähiopetuksen määrä

”Jos tuntuu kaikki oikein tosi vaikealta, 
niin ei se mitään, että se kyllä helpottaa. Sä opit kyllä. 
Ja jos kestää pidempään oppia niin annat itsellesi aikaa, 
niin kyllä se siitä. Asiat järjestyy, sillain järkevästi”. 

(Ammattiin opiskelevan viesti 9-luokkalaiselle)



Tuen tasot
• Yleinen tuki ja erityinen tuki

• Tredussa opiskeli 11 644 opiskelijaa, joista 1685 (14,5 %) oli erityisen tuen päätös (tilanne 16.11.22)

• Erityisen tuen opiskelijoiden lisäksi on paljon opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea opintoihinsa.

• Tredussa erityisopetuksessa päätoimisia erityisopettajia on 32 ja resurssierkkoja on 13 ja 
koordinaattoreita 3.

Jokaisella ammatillisen 

koulutuksen opiskelijalla 

on oikeus saada 

tarvitsemaansa tukea ja 

ohjausta 

opintoihinsa.(OPH)

Erityisopetus on 

kaikkien yhteinen asia
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