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Vantaan kaupungin sivistystoimen toimialalla toteutettiin syksyllä 2018 selvitys kolmiportaisen ja erityisen 

tuen toimivuudesta. Sivistystoimen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, ruotsin-

kieliset palvelut sekä nuoriso- ja aikuiskoulutus. Selvityksen toteuttamisesta vastasi Helsingin yliopiston Kou-

lutuksen arviointikeskus. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Vantaan sivistystoimen toimialoilla annetta-

van tuen toteutumista, sen tarkoituksenmukaista kohdentumista ja riittävyyttä sekä oppilaiden tuen järjes-

tämiseen tarkoitettujen resurssien riittävyyttä ja kohdentumista. Lisäksi kartoitettiin toimialojen henkilöstön 

sisäisen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön sekä moniammatillisen yhteistyön laatua ja riittävyyttä, tuen 

suunnittelua ja toteuttamista sekä henkilöstön koettua osaamista ja osaamistarpeita kolmiportaisen tukimal-

lin mukaisen tuen toteuttamisessa. Selvityksen kohteena olivat suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus, 

esiopetus ja perusopetus sekä suomenkielinen toisen asteen ammatillinen koulutus. Selvitykseen sisältyi 

myös verkkokyselyt perusopetuksen oppilaiden huoltajille ja luokka-asteiden 5–9 oppilaille, varhaiskasvatuk-

sen ja esiopetuksen lasten huoltajille sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. 

Tähän loppuraporttiin on koottu aiemmin erillisinä esitettyjen, tulosaluekohtaisesti vastaajaryhmän mukaan 

jaoteltujen esiraporttien keskeiset tulokset. Raportti koostuu neljästä itsenäisestä osasta, joista Osa I kattaa 

perusopetuksen, Osa II varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, Osa III ammatillisen koulutuksen, Osa IV ruotsin-

kielisen perusopetuksen ja Osa V yhteenvedon. Osaan I sisältyy lisäksi erillinen luku (Luku 13), jossa tämän 

selvityksen tuloksia oppimisen ja koulunkäynnin tuesta peilataan syksyllä 2018 julkaistun valtakunnallisen 

selvityksen tuloksiin (Vainikainen ym., 2018).  
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OSA I – Perusopetus 

 Johdanto 

Perusopetuslain mukainen esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille annettava kolmiportainen tuki muo-

dostuu yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta. Vantaan suomenkielisessä perusopetuk-

sessa on noin 22 000 oppilasta, joista tehostetun tai erityisen tuen piirissä on noin 4 500. Opetushenkilöstöä 

suomenkielisessä perusopetuksessa on noin 1 600. Vantaan ruotsinkielisessä perusopetuksessa on noin 700 

oppilasta, joista tehostetun tai erityisen tuen piirissä on noin 190. Opetushenkilöstöä on noin 75.  

Raportin tässä osassa esitellään koulujen henkilöstölle, huoltajille sekä oppilaille tehtyjen kyselyjen keskeiset 

tulokset osa-alueittain (Luvut 2–12 ja 14) sekä vertailu Vantaan keskeisten tulosten ja samaan  

aikaan toteutetun valtakunnallisen selvityksen (Vainikainen ym., 2018) tulosten välillä (Luku 13). Henkilöstön 

kyselylomakkeesta tuli väistämättä pitkä, kun tavoitteena oli saada asiasta monipuolinen ja koulun kehittä-

mistä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva kuva. Perusopetuksen syksyllä 2018 luovutetusta esiraportista 

poiketen tässä raportissa tarkastelun kohteeksi on valittu vain osa kunkin osa-alueen keskeisistä kysymyk-

sistä.  

Selvityksen tavoitteet on ryhmitelty taulukossa 1.1 osa-alueiksi, jotka ovat ohjanneet niin kyselyiden raken-

tamista kuin tulosten raportointiakin. Perusopetuksen henkilöstökysely sisälsi monivalintakysymyksiä sekä 

avoimia kysymyksiä koulujen tuen toteutumisen tilanteesta. Osa kysymyksistä osoitettiin kaikille ammatti-

ryhmille ja osa erikseen tietyille ammattiryhmille. 

Taulukko 1.1 Selvityksen keskeiset osa-alueet 

Selvityksen keskeiset osa-alueet 

Arvio tuen kohdistumisesta ja toteutumisesta 

Kokemus koulun resurssien riittävyydestä ja kohdentumisesta 

Käytännön tukitoimet ja tuen tarpeen tunnistaminen 

Ajankäyttö, yhteinen suunnittelu ja yhteistyö  

Henkilöstön tukimuotojen tuntemus ja kokemus oman ammattitaidon hyödyntämisestä työssä 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Kolmiportaisen tuen toimivuus 

Koulutusten, kokousten ja asiakirjojen hyödyllisyys  

 

Tuen toteutumista ja kohdentamista kartoitettiin kysymyksillä, jotka koskivat toimivia tuen järjestelyitä ja 

tuen oikeanlaista kohdentumista, sivistystoimen toimialojen henkilöstön mahdollisuuksia tarjota oppilaiden 

tarpeita vastaavaa tukea, osa-aikaisen erityisopetuksen, tukiopetuksen, S2-opetuksen ja muun kielen oppi-

misen tuen riittävyyttä sekä tuen jatkumon sujuvuutta ja toteutumista perusopetuksessa sekä toiselle  
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asteelle siirryttäessä. Tuen toteutumisen kannalta tärkeä kysymys oli myös luokkien koon sopivuus suhteessa 

oppilaiden tuen tarpeeseen, mitä kysyttiin kyselyn alussa taustatietojen ja luokkien koostumusten lomassa. 

Suomi toisena kielenä (S2) -opetus ei ole osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Koska se kuitenkin liittyy 

kiinteästi kouluissa tarjottavaan oppimisen tukeen, sisällytimme kysymyksiin myös sen järjestelyä ja toteutu-

mista koskevia kysymyksiä, jotka raportoimme osana lukuja, joissa käsittelemme kouluissa oppilaille tarjot-

tavan tuen toimivuutta ja riittävyyttä.   

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 

maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahan-

muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kas-

vua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. [---] Kun oppilas 

opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea tai ruotsia 

toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. (VantaaPOPS1) 

Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen osoitettua resursointia koskevat osa-alueet sisälsivät 

kysymyksiä, jotka koskivat oppilaiden tuen resurssien riittävyyttä tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisope-

tuksen antamisessa, tarkoituksenmukaisten opetusryhmien muodostamisessa, oppimisympäristön muok-

kaamisessa, oppimateriaalien sekä opetusvälineiden käyttämisessä ja hankinnassa. Lisäksi kysyttiin haasta-

vasta käyttäytymisestä ja kartoitettiin henkilöstön riittävyyttä suhteessa oppilaiden tuen tarpeeseen. 

Käytännön tukitoimia kysyttiin tukimuodoittain perusopetuslaissa säädettyjen ja opetussuunnitelmaan kir-

jattujen tukitoimien (esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet) 

sekä muiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen käytettävien tukitoimien osalta. Tarkoituksena oli sel-

vittää, minkälaisia tukitoimia henkilöstö on käyttänyt oppilaiden oppimisen tueksi ja kuinka usein he olivat 

näitä tukitoimia käyttäneet. Lisäksi henkilöstöltä kysyttiin, millä tavoin oppilaiden tuen tarpeita on koulussa 

tunnistettu. 

Henkilöstön tukitoimiin kohdistuvaa ajankäyttöä kartoitettiin kysymällä tuen toteuttamiseen liittyvän toimin-

nan ja yhteistyön ajallista resursointia sekä arviota sen riittävyydestä. Tavoitteena oli myös saada tietoa siitä, 

millä tavoin oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelu yhteistyössä oppilaiden ja muun henkilökunnan 

kanssa toteutui sekä kuinka hyvin yhteistyö toimi eri ammattiryhmien kanssa koulun sisällä yleisesti sekä tuen 

järjestämisen, kehittämisen ja henkilökunnan hyvinvoinnin huomioonottavan toimintakulttuurin luomisen 

osalta. Lisäksi tässä kohdassa kysyttiin, miten selkeitä perusopetuksen henkilöstölle olivat perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa esitetyt oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät käsitteet ja käytänteet.  

                                                           
1 http://vantaapops.wp-palvelu.fi/ 

 

http://vantaapops.wp-palvelu.fi/
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Henkilöstön oppimisen ja koulunkäynnin tuen antamiseen liittyvää pystyvyyden tunnetta kartoitettiin tiedus-

telemalla, miten hyvin henkilöstö kokee tuntevansa kolmiportaisen tuen mallin eri tukimuodot ja siihen liit-

tyvät toimenpiteet sekä kuinka hyvin henkilöstö kokee pystyvänsä tukemaan oppilaita eri tavoin eri tilan-

teissa. 

Kodin kanssa tehtävää yhteistyötä kartoitettiin kysymällä henkilöstöltä arviota yhteistyön toimivuudesta sekä 

koulussa muodostetuista käytänteistä yhteistyöhön liittyen. Kolmiportaisen tuen toimivuutta kartoitettiin 

erilaisilla väittämillä, jotka kohdistuivat kolmiportaisen tuen mallin mukanaan tuomiin muutoksiin oppimisen 

ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä kysymyksissä ja käytänteissä. Lisäksi henkilöstöltä tiedusteltiin, mitä  

oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä käytänteitä tulisi heidän koulussaan vielä kehittää. Lopuksi kar-

toitettiin henkilöstön kokemuksia koulutusten, kokousten ja asiakirjojen laatimisen vaatimasta työmäärästä 

suhteessa niistä saatavaan hyötyyn sekä henkilöstön saamaa koulutusta, joka liittyy oppilaiden oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen järjestelyihin ja käytänteisiin sekä oman työn kehittämiseen. Lisäksi henkilöstöä pyydet-

tiin arvioimaan tarvitsemaansa lisä- ja täydennyskoulutusta kyseisillä osa-alueilla. 

Koska kysymyksiä oli kuitenkin kaiken kaikkiaan lähes kolmesataa, tähän raporttiin on poimittu niistä vain 

osa. Siinä mielessä tämä raportti ei siis korvaa esiraporttia vaan pyrkii tarjoamaan sitä kiteytetymmän kuvan 

oppimisen ja koulunkäynnin tuen tilanteesta Vantaalla syksyllä 2018.     

 Kyselyyn osallistuneet rehtorit, opettajat ja muu henkilöstö  

Henkilöstökyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 1 251 Vantaan perusopetuksen henkilöstöön kuuluvaa. Vastauk-

set jakautuivat alueittain siten, että suomenkielisten koulujen vastaajista 38 prosenttia edusti itäistä, 34 pro-

senttia läntistä ja 28 prosenttia koillista alueetta ruotsinkielisten koulujen vastaajien osuuden ollessa 3,5 pro-

senttia. Vastausjakauma eroaa jonkin verran perusopetuksen oppilaiden osuuksista kyseisillä alueilla (33 %, 

34 % ja 28 %, ruotsinkielisten oppilaiden osuus 3,3 %) mutta tarjonnee kyllin edustavan kuvan oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen tilanteesta eri alueilla. 

Vastaajat on esitetty taulukossa 1.2 tehtävänimikkeen mukaan. Suurimman vastaajaryhmän muodostivat 

kuuden alaluokan ja kolmen yläluokan oppilasmääriä vastaten luokanopettajat ja toiseksi suurimman aineen-

opettajat. Erityisopettajat olivat ehkä odotetusti todelliseen määräänsä nähden yliedustettuina vastaajien 

joukossa, mikä voi värittää tuloksista muodostuvaa yleiskuvaa käsiteltäessä opetushenkilöstöä yhtenä ryh-

mänä. Koska tämän loppuraportin analyyseissa on pääosin keskitytty vain keskeisiin toimijaryhmiin (rehtorit, 

aineen-, erityis- ja luokanopettajat), vastaajat on esitetty taulukossa 1.2 nostaen nämä ryhmät taulukon  

alkuun siinä järjestyksessä kuin ryhmät tulevat esiintymään myöhemmissä kuvioissa ja taulukoissa. Näiden 

tehtävänimikkeiden haltijat muodostavat ehdottoman enemmistön (94 %) kaikista kyselyyn vastanneista. 

   



4 
 

Taulukko 1.2 Vastaajien jakautuminen tehtävänimikkeen mukaan 

  n 
Osuus vastanneista 

opettajista 

Rehtori 23  

Erityisluokanopettaja 125 11 % 

Laaja-alainen erityisopettaja 108 10 % 

Luokanopettaja 511 45 % 

Aineenopettaja 384 34 % 

Yhteensä 1 151 100 % 

Muut vastaajaryhmät   

Oppilaanohjaaja 18  

Koulupsykologi 4  

Koulukuraattori 3  

Muu* 27  

Yhteensä 1 203  

* Ryhmän ”Muu” vastaajista 12 oli resurssiopettajia, 4 valmistavan opetuksen opettajia, 3 oman äidinkielen opettajia, 3 tuntiopettajia,  

   2 koulunkäyntiavustajia ja 3 yksittäisten ryhmien edustajia. 

Koska koulutyypillä ja oppilaiden iällä voi olla vaikutusta rehtoreiden, opetushenkilöstön ja muiden vastaajien 

oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskeviin näkemyksiin, taulukossa 1.3 on esitetty ensimmäisen vastaaja-

ryhmän jakautuminen ala- ja yläluokkien sekä koulutyypin mukaan. 

Taulukko 1.3 Keskeisten vastaajaryhmien jakautuminen oppilaiden luokka-asteen ja koulutyypin mukaan 

 Vastaajia 
yhteensä 

Tieto 
luokka- 
asteesta 

1.-6. 
luokka 

7.-9. 
luokka 

Tieto  
koulu-  

tyypistä 
Alakoulu Yläkoulu 

Yhtenäis-
koulu 

Rehtori 23 16 11 5 19 10 1 8 

Erityisluokanopettaja 125 110 59 51 121 62 10 49 

Laaja-alainen erityisopettaja 108 105 74 31 103 55 9 39 

Luokanopettaja 511 485 484 1 489 339 20 130 

Aineenopettaja 384 368 23 345 363 60 67 236 

Yhteensä 1151 1084 651 433 1095 526 107 462 

  

Aineenopettajat jakautuivat varsin tasaisesti äidinkielen, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden, toisen 

kotimaisen kielen ja vieraiden kielten, muiden reaaliaineiden (kuin kemia ja fysiikka) sekä taito- ja taideainei-

den opettajiin (Taulukko 1.4). Moni aineenopettaja opetti useampaa ainetta, ja suomi toisena kielenä (S2)  

-aineen 13 opettajasta kuusi oli äidinkielen opettajia ja seitsemän jonkin muun ryhmän edustajia. 

Taulukko 1.4 Vastanneet aineenopettajat oppiaineittain 

 N Osuus 

Äidinkieli  63 16 % 

Matematiikka, kemia, fysiikka 77 20 % 

Kielet 75 19 % 

Muut reaaliaineet 81 21 % 

Taito- ja taideaineet 79 20 % 

Muu 17 4 % 
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Koska kyselyyn vastasi vain neljä koulupsykologia ja kolme koulukuraattoria, heidän vastauksensa on jätetty 

pois useimmista tämän raportin tuloskuvioista. Vaihtoehdon ”en osaa sanoa” tai ”ei koske minua” valinnei-

den vastaajien osuus oli joissain kysymyksissä huomattava, eli vastausten prosenttijakaumien pohjana ole-

vien vastaajien määrä saattaa vaihdella eri kysymyksissä vastaajaryhmittäin melkoisestikin taulukon 1.4  

luvuista. 

On myös syytä pitää mielessä, että tuloksia ei ole eritelty koulujen mukaan. Näin ollen esimerkiksi erot reh-

toreiden ja opettajien näkemyksissä saattavat heijastaa aitoja ryhmien välisiä eroja mutta myös sitä, että 

ryhmät voivat edustaa eri suhteessa eri kouluja, joissa tilanne on kysytyn asian suhteen erilainen. Sen sijaan 

käytämme analyyseissa taustamuuttujina muun muassa koulutyyppiä, koulun kokoa, tukea saavien oppilai-

den osuutta ja muita sisällöllisesti perusteltuja ryhmittelyjä silloin, kun se on käsiteltävän kysymyksen näkö-

kulmasta perusteltua. 

 Kyselyyn vastanneet huoltajat 

Kysely lähetettiin kaikille Vantaan perusopetuksessa olevien oppilaiden huoltajille Wilma-viestinä. Kysely 

käännettiin seitsemälle eri kielelle: ruotsi, englanti, venäjä, eesti, arabia, albania ja somali. Kyselyn alussa 

vastaajaa ohjeistettiin ”Jos sinulla on useampi lapsi peruskoulussa, vastaa kyselyyn sen lapsen osalta, jonka 

tilanteesta olisi mielestäsi eniten hyötyä Vantaan tukitoimien kehittämisen kannalta.” Oletuksena siis on, että 

kaikki huoltajat ovat vastanneet kyselyyn vain yhden lapsen osalta.  

Tavoitteena oli kartoittaa Vantaan perusopetuksessa annettavan kolmiportaisen tuen toteutumista sekä sen 

tarkoituksenmukaista kohdentumista ja riittävyyttä. Huoltajakyselystä tehtiin mahdollisimman selkokielinen 

ja riittävän lyhyt, jotta vastaajilla olisi mahdollisuus keskittyä lomakkeen täyttämiseen. Palautteen perus-

teella tässä onnistuttiin suhteellisen hyvin. Kyselyyn vastasi 2 328 huoltajaa vastausajan ollessa keskimäärin 

10 minuuttia. Vastaajamäärät vaihtelevat kysymyksittäin jonkin verran, sillä vain lapsen koulun nimeämistä 

koskeva kysymys oli pakollinen. Vastaajista 1 756 vastasi kyselyn suomenkieliseen lomakkeeseen, 60 ruotsin-

kieliseen, 76 englanninkieliseen ja 109 venäjänkieliseen. Loput 151 vastaajaa jakautuivat seuraavasti: viro 77,  

arabia 40, albania 28 ja somali 6. Huoltajista 363 sanoi lapsensa opiskelevan suomea toisena kielenä (S2-

opetus), 63 huoltajaa ei osannut sanoa, onko näin, ja 1 558 oppilasta opiskeli äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-

ainetta joko suomen tai ruotsin kielellä.   

Vastaajat edustivat suhteellisen tasaisesti eri luokka-asteiden oppilaita, joskin painopiste oli jo luokka-astei-

den vuoksi alemmilla luokilla (Taulukko 1.5). Vastaajissa oli myös luokkatasoittain hieman vähemmän ylä- 

kuin alaluokkien oppilaiden huoltajia (ka 263 vs. 211), ja yläluokillakin 9.-luokkalaisten huoltajia oli selvästi 

vähemmän kuin 7.- ja 8.-luokkalaisten. Tämä lievä vinouma on syytä pitää mielessä huoltajien vastauksia 

tulkittaessa. 
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Taulukko 1.5 Kyselyyn vastanneiden huoltajien lasten luokka-aste (5.–6. luokka vastaa oppilaskyselyn kohderyhmää). 

 Vastaajia Prosenttiosuus 

1.–4. luokka 1 034 47 

5.–6. luokka 546 25 

7.–9. luokka 634 29 

Yhteensä 2215 100 

 

Kyselyyn vastanneiden huoltajien lapsista 66 prosenttia ei saanut heidän ilmoituksensa mukaan mitään eri-

tyisiä tukitoimia koulussa. Tehostettua tukea sai 14 prosenttia ja erityistä tukea 13 prosenttia. Kahdeksan 

prosenttia huoltajista oli epätietoisia lapsensa mahdollisesti saamasta tuesta, mikä saattaa kertoa huoltajien 

epätietoisuudesta yleisen tuen, tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen roolista kaikkien oppilaiden 

oikeutena. 

Kysely ei keskittynyt pelkästään seuraavissa luvuissa raportoitavaan tukeen, vaan huoltajilta kysyttiin myös 

yleisempiä lapsen koulunkäyntiin liittyviä kysymyksiä. Vastausten perusteella yhdeksän alaluokkalaista kym-

menestä menee mielellään kouluun ja myös yläluokkalaisista kouluun menee huoltajien mukaan mielellään 

useampi kuin kolme neljästä. Kavereita näyttää ainakin huoltajan arvioimana olevan lähes yhtä suurella osalla 

ala- kuin yläluokkalaisia, joskin ainakin huoltajien ilmoittaman mukaan ilman kavereita olevien oppilaiden 

osuus lisääntyy jonkin verran alaluokilta yläluokille siirryttäessä mutta vain muutaman prosenttiyksikön  

(11 % → 13 %). Ehdoton enemmistö vastaajista myös arvioi lapsensa tuntevan olonsa koulussa turvalliseksi, 

eikä tässä ollut juuri eroa ala- ja yläluokkien välillä joka kymmenennen huoltajan ollessa kuitenkin asiasta eri 

mieltä. 

Vastaajat olivat myös varsin tyytyväisiä lapsensa saaman koulutuksen laatuun, joskin tyytyväisyys laski jonkin 

verran oppilaiden koulupolun edetessä (asteikolla 1–5; 1.–2. luokka ka = 4,40, 3.–6. luokka ka = 4,14 ja 7.–9. 

luokka ka = 4,04). Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden huoltajat olivat jonkin verran suomenkielisten koulu-

jen oppilaiden huoltajia tyytyväisempiä, mutta ero ei ollut suuri. Sen sijaan noin 40 prosenttia huoltajista 

näytti olevan epätietoisia siitä, minkälaisia tukitoimia koulussa on mahdollista saada. Lukua ei ehkä kuiten-

kaan voida pitää suurena, sillä niiden oppilaiden huoltajilla, joiden lapsi ei ole tuen tarpeessa, ei liene erityistä 

tarvetta selvittää saatavissa olevan tuen muotoja.  

 Kyselyyn vastanneet oppilaat 

Oppilaskysely osoitettiin kaikille Vantaan 5.–6. luokkien sekä kaikille yläluokkien (luokat 7–10) oppilaille.  

Oppilaat saattoivat valita itse, täyttivätkö he lomakkeen suomen, ruotsin vai englannin kielellä. Oppilaista 

7 066 vastasi suomeksi, 209 ruotsiksi ja 111 englanniksi. Oppilaat vastasivat kyselyyn oppitunnin aikana  

luokassa. Oppilaiden jakautuminen luokka-asteittain on esitetty taulukossa 1.6. Luvussa 14.2 raportoitavia 
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tuloksia luettaessa on siis pidettävä mielessä, että alaluokkalaisten oppilaiden vastauksia ei voida yleistää 

koskemaan kaikkia alaluokkien oppilaita. 

Taulukko 1.6 Oppilaskyselyyn vastanneet luokka-asteittain 

Luokka-
aste 

Vastaajia 
Prosenttia       
vastaajista 

Tilasto * 

5. luokka 1 498 58 2 586 

6. luokka 1 342 56 2 413 

7. luokka 1 493 61 2 466 

8. luokka 1 625 69 2 352 

9. luokka 1 412 61 2 317 

10. luokka 21  ei tietoa 

Yhteensä 7 391 61 12 134 

*  http://www.stat.fi/til/erop/tau.html 

Myös oppilailta kysyttiin heidän saamastaan tuesta, ja heitä pyydettiin varmistamaan asia opettajalta, jos 

olivat epävarmoja. Tästä huolimatta oppilaista huomattavasti suurempi osa kuin huoltajista oli epätietoinen 

siitä tuesta, jota saa. Oman ilmoituksensa mukaan tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden osuudet 

olivat oppilasvastaajissa selvästi huoltajien vastauksia pienemmät, mikä saattaa siis osin johtua tietämättö-

myydestä mutta osin myös siitä, että tuen saajista ehkä useampi on jättänyt kokonaan vastamatta. 

Kuten huoltajilla, kysely ei keskittynyt pelkästään seuraavissa luvuissa raportoitavaan tukeen, vaan oppilailta 

kysyttiin myös yleisempiä koulunkäyntiin ja kouluviihtyvyyteen liittyviä kysymyksiä. Myös oppilasvastausten 

perusteella suuri enemmistö menee mielellään kouluun. Oppilaat olivat myös pääosin varsin tyytyväisiä kou-

luunsa ja opettajiinsa, joskin tyytyväisyys laski jonkin verran oppilaiden koulupolun edetessä.    

  

http://www.stat.fi/til/erop/tau.html
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 Opetusryhmät ja tuen tarpeessa olevat oppilaat 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevan keskustelun eräs vakioaihe on opetusryhmän koko. Opetusryh-

män kokoa kysyttiin tässä yhteydessä vain luokanopettajilta; vaihteleehan muiden vastaajaryhmien kohtaa-

mien opetusryhmien koko jatkuvasti tai heillä ei ole vakituisia luokkia. Suurin osa luokanopettajien raportoi-

mista ryhmistä oli kooltaan 21–25 oppilasta, mutta päinvastoin kuin jatkuva puhe liian suurista luokista antaa 

ymmärtää, toiseksi suurimman ryhmän muodostivat 16–20 oppilaan luokat. Tätä pienempien luokkien tai 

opetusryhmien osuus oli hyvin pieni, ja niissä opiskeli oppilaista vielä pienempi osuus kuin tällaisten luokkien 

osuus oli kaikista luokista, kuten Kupiainen ja Hienonenkin (2016) toteavat Luokkakoko-teoksessaan. Luok-

kien tai opetusryhmien koot vastaajien ilmoittamina on esitetty taulukossa 2.1. Taulukosta puuttuvat kuiten-

kin 24 opettajan mainitsemat yli 36 oppilaan luokat, joista valtaosa lienee useamman opettajan opettamia 

suuria luokkia. Koska tieto luokista perustuu opettajien opettamaansa ryhmää koskeviin vastauksiin, emme 

valitettavasti pysty erottelemaan, kuinka monta tällaista useamman opettajan yhdessä opettamaa ryhmää 

tai luokkaa vastausten taakse kätkeytyy. Sen vuoksi myös näissä luokissa opiskelevien oppilaiden määrä ja 

osuus kaikista Vantaan perusopetuksen oppilaista jää auki. Taulukossa 2.1 raportoidut luokkien ja oppilaiden 

prosenttiosuudet koskevat siis vain alle 36 oppilaan luokkia ja opetusryhmiä. 

Taulukko 2.1 Luokanopettajien raportoima oman luokan tai opetusryhmän koko, alle 36 oppilaan ryhmät 

Luokkakoko Oppilaita Osuus luokista Osuus oppilaista 

10 tai vähemmän 24 1 % 0 % 

11–15 94 1 % 1 % 

16–20   2 546           27 %          24 % 

21–25   6 668           58 %          64 % 

26–30      970 7 % 9 % 

31–35      131 1 % 1 % 

 

Luokanopettajilta kysyttiin myös, kuinka monta tehostettua tai erityistä tukea saavaa tai sitä tarvitsevaa 

mutta ei tuen piirissä olevaa oppilasta, heillä oli luokassaan. Taulukosta 2.2 voidaan nähdä, että vastaajien 

edustamissa luokissa oli keskimäärin varsin paljon tehostettua tai erityistä tukea saavia oppilaita. Vain kol-

men kyselyyn vastanneen opettajan luokassa ei ollut lainkaan tukea saavia tai opettajan mielestä sitä tarvit-

sevia oppilaita. Saattaa siis olla, että kyselyyn ovat vastanneet keskimääräistä useammin ne opettajat, jotka 

kokevat tuen riittävyyden ja toteutumisen ongelmia päivittäin omassa luokassaan. Noin 15 prosenttia opet-

tajista raportoi luokassaan olevan yksi tai useampi oppilas, jolle oli tarjottua tukea, mutta oppilas tai huoltaja 

ei ollut halunnut ottaa tukea (tai sen myötä tulevaa ’tuen tarpeessa olevan’ statusta) vastaan. Tähän ryhmään 

kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraamalla erityisen tarkasti heidän oppimisensa ja kou-
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lunkäyntinsä etenemistä suhteessa vastaavassa tilanteessa oleviin tarjotun tuen vastaanottaneisiin oppilai-

siin. Kyselyyn vastanneista luokanopettajista joka kolmas arvioi lisäksi luokassaan olevan yksi tai useampi 

oppilas, jonka olisi tullut saada tehostettua tai erityisetä tukea, mutta joka ei sitä saanut. 

Taulukko 2.2 Luokanopettajien ilmoitus luokkansa tukea saaneista tai tuen tarpeessa olleista, mutta sitä ilman jääneistä 

oppilaista. Prosenttiosuus opettajista, jotka valinneet vasemmanpuoleisen sarakkeen valmiiksi tarjotun vastauksen (n = 

394–495) sekä asianomaisten luokkien lukumäärä ja keskimääräinen luokkakoko. 

 
Sai           

tehostettua 
tukea 

N 
 luokkia / 
opettajia 

Luokka-
koko ka 

Sai           
erityistä    

tukea 

N 
 luokkia / 
opettajia 

Luokka-
koko ka 

Tukea     
tarjottu, 
mutta ei           
vastaan-

otettu 

Ei saanut 
tukea, 

vaikka olisi          
mielestäni 
tarvinnut 

Ei yhtään oppilasta 10 %    49 21 26 %       121 21 86 % 69 % 

1–2 oppilasta 37 % 179 22 54 %       255 23 14 % 25 % 

3–4 oppilasta 35 % 171 23 15 % 71 25 0 % 3 % 

5–6 oppilasta 13 %  64 24 2,5 % 12 22 0 % 2 % 

7–8 oppilasta 3,6 %  17 24 1 %  3 24 0 % 1 % 

Yli 9 oppilasta 1,6 %   8 29 1 %  5 25 0 % 0 % 

N = numerus, ka = keskiarvo 

Vastanneista opettajista lähes kolme neljästä opettaa siis luokassa, jossa on yhdestä neljään tehostettua tu-

kea saavaa ja – usein samanaikaisesti – lähes yhtä monta erityistä tukea saavaa oppilasta. Huomio kiinnittyy 

kuitenkin ehkä ensimmäisenä siihen, että lähes kolmannes vastanneista opettajista oli sitä mieltä, että hänen 

luokassaan oli yksi tai useampi oppilas, joka olisi tarvinnut tukea, mutta ei sitä saanut. Pieni osa opettajista 

(7,6 %) oli kuitenkin myös sitä mieltä, että vähintään yksi oppilas hänen luokallaan sai tehostettua tai erityistä 

tukea, vaikka kevyemmätkin tukitoimet olisivat riittäneet. Erilaiset vastaukset kattoivat myös kaiken kokoiset 

luokat keskittyen odotetusti yleisimpiin 16–25 oppilaan luokkiin. 

Vastaajajoukon mahdollisesta vinoumasta johtuen yllä raportoidut luvut eivät ehkä vastaa täysin tilastoitua 

tietoa tukea saavien oppilaiden määrästä tai osuudesta vantaalaiskouluissa. Ne toimivat kuitenkin kuvauk-

sena siitä, millaisista luokista saadun kokemuksen perusteella kyselyyn vastanneet luokanopettajat ovat tar-

kastelleet selvityksessä kartoitettuja kysymyksiä. 

 Luokkien ja opetusryhmien koko suhteessa oppilaiden tuen tarpeeseen 

Rehtorien ja opetushenkilökunnan näkemys koulujensa luokkien koosta tuen tarpeessa olevien oppilaiden 

tukemisen kannalta erosivat varsin selvästi toisistaan (Kuvio 2.1). Kun rehtoreista vain hieman yli neljännes 

arvioi koulunsa opetusryhmien olevan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kannalta liian suuria, opettajista yli 

puolet näki tilanteen olevan näin. Opettajien vastauksissa ei myöskään juuri näy se, että luokanopettajat ovat 

vastanneet kysymykseen ajatellen omaa luokkaansa tai opetusryhmäänsä, kun taas muut vastaajaryhmät 

ovat vastanneet kysymykseen koko koulun tasolla eli esimerkiksi aineenopettajat luultavimmin ajatellen jon-

kinlaista keskiarvoa opettamistaan luokista. Muista ryhmistä poiketen luokanopettajien kysymyksessä oli 

myös vastausvaihtoehto ”Liian pieniä”, mutta koska vain yksi opettaja valitsi sen, vaihtoehtoa ei ole esitetty 
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kuviossa. Muilla kuin luokanopettajilla kysymyksessä oli myös vaihtoehto ”En tiedä”, jonka valitsi 15 aineen-

opettajaa, 14 erityisluokanopettajaa ja 4 laaja-alaista erityisopettajaa. 

Kuvio 2.1 Opetusryhmäkoot ovat koulussani / luokkani on tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukemisen kannalta sopivan 

kokoisia (sopivan kokoinen) / liian suuria (liian suuri). 

Luokanopettajien näkemys luokan koon sopivuudesta oppilaiden tuen tarpeeseen nähden oli odotetusti  

yhteydessä niin luokan kokoon kuin luokan tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden määräänkin 

(Taulukko 2.3 ja Taulukko 2.4), joskin myös kolmannes niistä opettajista, joiden luokassa ei ollut lainkaan 

tukea saavia oppilaita, piti luokkansa kokoa liian suurena sitä tarvitsevien oppilaiden tukemiseen. 

Taulukko 2.3 Luokanopettajien luokkansa koon sopivuutta tuen näkökulmasta koskevan näkemyksen yhteys luokan 

kokoon 

 < 10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 > 36 * Yhteensä 

Sopivan kokoinen 3 7 103 105 5 1 10 234 

Liian suuri 0 0 32 188 31 3 10 264 

Yhteensä 4 7 135 293 36 4 20 499 

* Kuten jo edellä taulukon 2.1 yhteydessä huomautimme, yli 36 oppilaan ryhmissä saattaa olla kyse useamman samaa ryhmää 

opettavan opettajan vastauksista.  

Taulukko 2.4 Luokanopettajien luokkansa koon sopivuutta tuen näkökulmasta koskevan näkemyksen yhteys luokan 

tukea saavien oppilaiden määrään 

 Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden määrä luokassa  

 Ei yhtään 1–2 3–4 5–6 7–8 
9 tai 

enemmän 
Yhteensä 

Sopivan kokoinen 36 92 68 24 7 3 230 

Liian suuri 13 89 105 41 11 5 264 

Yhteensä 50 181 173 65 18 8 495 

 Erityistä tukea saaneiden oppilaiden määrä luokassa  

 Ei yhtään 1–2 3–4 5–6 7–8 
9 tai 

enemmän 
Yhteensä 

Sopivan kokoinen 78 112 27 4 1 1 223 

Liian suuri 47 145 45 8 2 4 251 

Yhteensä 125 257 72 12 3 5 474 
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Kuten taulukoista 2.3 ja 2.4 voidaan nähdä, kokemus luokan liian suuresta koosta oli sitä vahvempi, mitä 

suurempi luokka oli ja mitä enemmän luokassa oli tuen piirissä olevia oppilaita. 

Tilanne on pitkälti samanlainen suomea toisena kielenä opiskelevien (S2) oppilaiden osalta (Kuvio 2.2). Kuten 

tuen tarpeen kohdalla aineenopettajat kokivat tilanteen myös S2-oppilaiden näkökulmasta kaikkein hälyttä-

vimpänä. Luokanopettajat sen sijaan erottuivat muista opettajista varsin selvästi toiseen suuntaan, eli moni 

sellainenkin opettaja, joka oli arvioinut luokkansa liian suureksi tuen tarpeessa olevien oppilaiden näkökul-

masta, koki tilanteen toisin niiden oppilaiden kohdalla, jotka opiskelivat suomea toisena kielenä. Olisiko niin, 

että luokanopettajat näkevät suomea vasta opiskelevien oppilaiden nimenomaan hyötyvän suuremmasta ja 

sen myötä kielellisesti rikkaammasta luokasta? Myös tässä kysymyksessä luokanopettajien vastausten koh-

teena oli oma luokka ja muiden vastaajien koko koulu. Luokanopettajilla oli muista vastaajista poiketen lisäksi 

myös tässä kysymyksessä kolmantena vaihtoehtona ”Liian pieni”, mutta koska vain kaksi opettajaa valitsi sen, 

olemme jättäneet sen pois kuviosta. Muilla kuin luokanopettajilla kysymyksessä oli sen sijaan myös vaihto-

ehto ”En tiedä”, jonka valitsi tässä kysymyksessä huomattavasti useampi vastaaja kuin edellisessä tukea kos-

kevassa kysymyksessä eli 83 aineenopettajaa, 42 erityisluokanopettajaa ja 16 laaja-alaista erityisopettajaa 

sekä kaksi rehtoria. 

Kuvio 2.2 Opetusryhmäkoot ovat koulussani / luokkani on S2-oppilaiden kielen kehityksen tukemisen kannalta sopivan 

kokoisia (sopivan kokoinen) / liian suuria (liian suuri). 

Kaiken kaikkiaan on siis ilmeistä, että jopa puolet opetushenkilöstöstä kokee luokkien ja opetusryhmien ole-

van liian suuria sen tuen antamiseen, johon he kokevat tuen saajien ja suomea vasta opettelevien oppilaiden 

olevan oikeutettuja. 

Opettajien avovastuksissa nousi esiin useita oppilaiden ryhmittelyyn ja yhteisopettajuuteen liittyviä käytän-

teitä. Ryhmien perusteena näyttivät usein olevan oppilaiden osaamiserot: 

Yhteistyö luokka-asteen kesken, jolloin erilaisilla joustavilla oppimisryhmillä pystytään tarjoamaan tukea jo-
kaiselle sitä tarvitsevalle. (Luokanopettaja) 

Olen itse ollut samanaikaisopettaja viimeiset kaksi vuotta. Vaikka luokka on ollut iso, tämä keino tukea on 
ollut erinomainen ja toimiva. Opetuksen eriyttäminen on ollut helpompaa, samoin monipuolisten oppimis-
ympäristöjen hyödyntäminen. Suosittelen tätä mallia! (Luokanopettaja) 
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Kahden luokan jakaminen neljään osaan esim. ympäristöopissa (mukana luokanopettajat, s2-opettaja, eri-
tyisopettaja ja resurssiopettaja). (Laaja-alainen erityisopettaja) 

Erilaisia pieniä ryhmiä samanaikaisesti, joihin oppilaita voidaan sijoittaa saamaan tukea oppituntien aikana. 
Yhteisopettajuus on rautaa! (Aineenopettaja)  

Kuten jo näistä vähäisistä lainauksista käy ilmi, oppimisen tuki nivoutuu monin eri tavoin ryhmänmuodostuk-

seen niin ala- kuin yläluokilla.   
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 Tuen kohdistuminen ja toteutuminen 

Tässä luvussa esitellään henkilöstön arviot oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen kohdistumisesta ja  

toteutumisesta sekä tukea koskevan tiedon siirtymisestä kouluasteelta toiselle. Tuen kohdistumista ja toteu-

tumista kysyttiin useammalla eri kysymyksellä, joista ensimmäinen oli luonteeltaan yleinen ja koski sitä,  

miten vastaaja koki oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen olevan koulussaan järjestetty. Kaikissa tuen 

toimivuutta koskevissa kysymyksissä käytettiin viisiportaista asteikkoa, jossa ääripäät ja keskimmäinen vaih-

toehto on ilmaistu sanallisesti (1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa, 3 = Pitää osittain paikkansa ja 5 = Pitää täysin 

paikkansa) ja väliin jäävät ’arvot’ 2 ja 4 pelkällä numerolla. Tämän luvun kuvioissa esitämme kuitenkin  

asteikon hahmottamisen helpottamiseksi myös tuon keskimmäisen arvon numerolla. Muutoksena perus-

opetuksen esiraporttiin olemme myös rajanneet vastaajaryhmät rehtoriin ja opetushenkilöstöön sekä järjes-

täneet ryhmät kaikissa kuvioissa luvun 2 kuvioiden tapaan aina samaan järjestykseen rehtorista aineenopet-

tajiin tulosten luettavuuden ja vertailtavuuden helpottamiseksi. 

 Tuen kohdistuminen ja toteutuminen  

Vain muutama erityisopettaja, luokan- ja aineenopettaja oli täysin eri mieltä siitä, että oppimisen ja koulun-

käynnin tuki oli hänen koulussaan hyvin järjestetty (Kuvio 3.1). Vahvimmin väitteen kanssa yksimielisiä olivat 

rehtorit, joista joka kolmas oli tilanteeseen erittäin tyytyväinen ja vain yksi rehtori valitsi edes asteikon kes-

kimmäisen vaihtoehdon. Kriittisimpiä vallitsevaan tilanteeseen nähden olivat aineenopettajat, joista alle 

kymmenen prosenttia oli tilanteeseen täysin tyytyväinen, joskin myös heistä valtaosa arvioi väitteen pitävän 

ainakin osin paikkansa. Ryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001), mikä heijastaa ennen 

kaikkea rehtoreiden selvästi opettajista poikkeavaa näkemystä asioiden tilasta. Vastaajilla oli myös mahdol-

lisuus valita vaihtoehto ”En osaa sanoa”, jonka valitsi 12 aineenopettajaa, 6 erityisopettajaa, 3 luokanopet-

tajaa ja 2 laaja-alaista erityisopettajaa. 

Kuvio 3.1 Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki on koulussamme hyvin järjestetty. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan 

paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 
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Kaikkien vastaajaryhmien näkemykset olivat hieman epäilevämpiä silloin, kun kysymys kohdennettiin tarken-

netusti tehostetun tai erityisen tuen saajiin, joskaan ero kuviossa 3.1 esitettyyn yleiseen kysymykseen ei ollut 

suuri. Eroa saattoi tuottaa myös kysymyksen muotoilu, joka vaihtui yleisen kysymyksen ”hyvin järjestetystä” 

”hyvin toimivaksi”. Tuo kysymykseen sisältyvä toimivuus huomioiden eroa voinee itse asiassa pitää parem-

minkin pienenä, saattaahan tuen hyvästäkin järjestämisestä olla vielä pitkä matka sen hyvään toimivuuteen. 

Ero kysymyksen muotoilussa saattaa kuitenkin selittää sen, että aineenopettajista 20 prosenttia arvioi niin 

tehostetun kuin erityisenkin tuen toimivuuden vain asteikon keskiarvon alittavalla arvolla 2, ja myös luokan-

opettajista yhtä suuri osuus päätyi erityisen tuen toimivuuden kohdalla samaan arvioon. 

Vastausprofiilit pysyivät varsin samanlaisina, kun kysymyksen kohteena oli koulun valmius puuttua nopeasti 

tilanteeseen havaittaessa oppilaan tarvitsevan tukea (Kuvio 3.2). Ehkä hieman yllättäen monissa muissa vas-

tauksissa opettajista selvästi poikkeavien rehtorien joukossa tilanteeseen täysin tyytyväisten rehtorien osuus 

ei eronnut tässä kysymyksessä opettajien vastaavasta osuudesta. Yli 20 prosenttia aineenopettajista koki kui-

tenkin koulunsa kyvyn puuttua tilanteeseen (kyllin) nopeasti heikoksi. Vaihtoehdon ”En osaa sanoa” valitsi 

10 erityisluokanopettajaa, 8 aineenopettajaa, 6 luokanopettajaa ja 1 laaja-alainen erityisopettaja. 

Kuvio 3.2 Koulussamme pystytään nopeasti puuttumaan tilanteeseen, mikäli oppilaan havaitaan tarvitsevan tukea oppi-

miseen ja koulunkäyntiin. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin 

paikkansa. 

Selvästi harvempi vastaajista näki oppilaiden oikeuden oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toteutuvan kou-

lussaan täysimittaisesti (Kuvio 3.3).  
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Kuvio 3.3 Koulussamme oppilaiden oikeus oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toteutuu hyvin. Asteikko 1 = Ei pidä lain-

kaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Aineenopettajien näkemys erottuu tässäkin jonkin verran muita epäilevämpänä, mutta myös rehtoreista har-

vempi kuin joka kuudes oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Tämän väittämän kohdalla myös niiden 

osuus, jotka eivät katsoneet osaavansa vastata, oli edellisiä kysymyksiä suurempi (20 aineenopettajaa, 15 

erityisluokanopettajaa, 9 luokanopettajaa ja 2 laaja-alaista erityisopettajaa). 

Rehtoreilta ja opettajilta kysyttiin myös heidän näkemystään S2-opetuksen ja muun kielen oppimisen tuen 

riittävästä tarjonnasta (Kuvio 3.4). Myös tässä rehtorien näkemys oli selvästi opettajien näkemystä myöntei-

sempi, kun taas eri opettajaryhmät olivat asiassa ehkä jopa hämmästyttävän yksimielisiä alle puolen kokiessa 

tuen olevan riittävää. Kielellisen tuen koki kuitenkin avoimesti riittämättömäksi (asteikon arvot 1 ja 2) joka 

viides opettaja lukuun ottamatta asian tältä osin hieman muita myönteisemmin näkeviä erityisluokanopet-

tajia. Niiden opettajien osuus, jotka eivät katsoneet osaavansa vastata kysymykseen, oli kuitenkin kielellisen 

tuen ja S2-opetuksen kohdalla selvästi suurempi kuin oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevissa kysymyk-

sissä (103 aineenopettajaa, 43 luokanopettajaa, 28 erityisopettajaa, 13 laaja-alaista erityisopettajaa ja  

2 rehtoria). 

Kuvio 3.4 Koulussamme tarjotaan riittävästi S2-opetusta ja muuta tukea kielen oppimiseen. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan 

paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 
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 Tukea koskeva tiedonsiirto 

Tukea koskevan tiedon siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen (Kuvio 3.5), alaluokilta yläluokille (Kuvio 

3.6) ja perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen (Kuvio 3.7) on oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä tukea 

tarvitsevan oppilaan onnistuneen koulupolun kannalta keskeistä. Ryhmäkohtaiset vastaajamäärät olivat 

tässä osin huomattavankin pienet, sillä kuvioissa on huomioitu vain ne ryhmät, joita nivelvaihe koskee, ja 

myös heidän joukossaan moni on valinnut vaihtoehdon ”En osaa sanoa”. Tiedonsiirron toisen osapuolen (esi-

opetus sekä toisen asteen osalta selvitykseen ainoana osallistunut ammatillinen koulutus) näkemykset on 

esitetty tarkemmin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta Osan II luvussa 17 ja ammatillisen koulutuksen 

osalta Osan III luvussa 24.  

Kuvio 3.5 Tuen jatkumoa tukeva tiedonsiirto esiopetuksesta perusopetukseen toteutuu koulussamme hyvin. 

Kuvio 3.6 Tuen jatkumoa tukeva tiedonsiirto alakoulusta yläkouluun toteutuu koulussamme hyvin. 

Erityisen pienen vastaajajoukon varassa on kuviossa 3.7 esitetty tukea koskevan tiedon siirtyminen perus-

opetuksen ja toisen asteen välillä, ja vain oppilaanohjaajien joukossa ”En osaa sanoa” -vastaajien osuus jäi 

alle puoleen (11 %), mikä heijastanee heidän keskeistä rooliaan prosessissa. Erityisopettajien kohdalla niin 
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vastanneiden suuri osuus yllättää, sillä vastausten perusteella heistä kuitenkin lähes puolet toimi ensisijai-

sesti luokka-asteilla 7–9. Vastausten valossa näyttää kuitenkin siltä, että erityisopettajat ovat tässä nivelvai-

heessa tilanteeseen tyytyväisempiä kuin kysymykseen vastanneet harvat laaja-alaiset erityisopettajat, oppi-

laanohjaajat tai kysymykseen monilukuisesti vastanneet aineenopettajat.   

 

Kuvio 3.7 Tuen jatkumoa tukeva tiedonsiirto yläkoulusta toiselle asteelle toteutuu koulussamme hyvin. 

Tiedonsiirtoa koskevien kysymysten suora vertailu keskenään ei ole perusteltua, sillä kyse on vaihtelevassa 

määrin tuen tarpeessa olevien oppilaiden ”vastaanottajista” ja heidät edelleen koulupolkuaan jatkamaan lä-

hettävistä vastaajista. Luvussa 3.2 raportoitava lastentarhanopettajien arvio tukitiedon siirtymisestä siirryt-

täessä esiopetuksesta peruskouluun oli huomattavan myönteinen. Toisen asteen siirtymää koskevat Varian 

kysymykseen vastanneiden opettajien näkemykset olivat sen sijaan selvästi negatiivisemmat.  

Ehkä aineiston monesta yhtenäisestä peruskouluista johtuen tiedon siirtyminen näyttää sujuvan parhaiten 

perusopetuksen sisällä, kun taas ongelmallisimpana nähdään tuen tarpeessa olevien oppilaiden siirtyminen 

peruskoulusta toiselle asteelle. Se, missä määrin yhtenäisestä perusopetuksesta on tässä etua, tulee tarkas-

telluksi loppuraportissa, missä tarkastelemme vastauksia koulutasolla. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aineenopettaja (n = 120)

Oppilaanohjaaja (n = 16)

Laaja-alainen erityisopettaja (n = 30)

Erityisluokanopettaja (n = 46)

Rehtori (n = 9)

1 = Ei pidä lainkaan paikkansa 2 3 4 5 = Pitää täysin paikkansa
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 Oppilaiden saaman tuen riittävyys ja toimivuus 

Aloitamme tuen toimivuutta ja riittävyyttä koskevan tarkastelun kysymyksellä, jossa vastaajia pyydettiin ar-

vioimaan, kuinka suurelle osalle tuen tarpeessa olevista oppilaista tuki on toimivaa ja riittävää tai vastaavasti 

heikosti toimivaa ja riittämätöntä. Vastaajien tuli jakaa 100 prosenttia neljän eri vastausvaihtoehdon kesken 

siten, että vastauksen prosenttiosuuksien summaksi tuli 100. Vastaajat pitivät tukea hyvin tai erittäin hyvin 

toimivana ja riittävänä 58 prosentille tuen tarpeessa olevista oppilaista, mutta noin joka kuudennelle (17 %) 

heikosti toimivana ja riittämättömänä (Kuvio 4.1). 

 

Kuvio 4.1 Kaikkien vastanneiden henkilöstöön kuuluvien arvio siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista oppilaista 

heidän koulussa saamansa tuki on toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (n = 1 160). 

Vastauksissa oli selviä vastaajaryhmän mukaisia eroja, ja samankin vastaajaryhmän vastaukset vaihtelivat 

koulutyypin sekä koulun tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden osuuden mukaan. Kuviossa 4.2 on 

esitetty ensin koottuna rehtoreiden ja eri opettajaryhmien vastauskohtaiset keskiarvot (prosenttiosuus erit-

täin hyvin toimivaa, toimivaa, jne. vastauksista), jotka on sen jälkeen eritelty taulukoissa 4.1–4.4 erilaisten 

koulua luonnehtivien taustatekijöiden mukaan. 

 

Kuvio 4.2 Rehtorien ja eri opettajaryhmien arvio siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista oppilaista heidän koulussa 

saamansa tuki on toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä. 

29%

29%

25%

17%
Tuki on erittäin hyvin
toimivaa ja riittävää

Tuki on hyvin toimivaa ja
riittävää

Tuki on kohtuullisesti
toimivaa ja riittävää

Tuki on heikosti toimivaa
ja riittämätöntä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aineenopettaja (n = 384)

Luokanopettaja (n = 511)

Laaja-alainen erityisopettaja (n = 108)

Erityisluokanopettaja (n = 125)

Rehtori (n = 23)

Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää Tuki on hyvin toimivaa ja riittävää

Tuki on kohtuullisesti toimivaa ja riittävää Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä
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Kuten kuviosta 4.2 voidaan nähdä, vastauksissa ilmenee jo edellisistä luvuista tuttu liukuma rehtorin muita 

myönteisemmästä näkemyksestä aineenopettajien muita opettajaryhmiä kielteisempään arvioon.    

Taulukossa 4.1 on esitetty aluksi rehtoreiden ja opettajien vastaukset koulutyypin mukaan. Vastauksissa 

esiintyvien erojen tekemiseksi näkyvämmiksi taulukossa on esitetty vain näkemysten ääriryhmät. 

Taulukko 4.1 Rehtoreiden ja opettajien näkemys siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista oppilaista heidän koulussa 

saamansa tuki on erittäin toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (myönteinen ja kielteinen 

ääriryhmä, prosenttiosuus vastaajista) koulutyypin mukaan: yksinomaan alaluokkien koulut, yksinomaan yläluokkien koulut 

ja yhtenäiskoulut *. 

 Rehtori 
Erityis- 
luokan-
opettaja 

Laaja- 
alainen 
erityis- 
opettaja 

Luokan-
opettaja 

Aineen-
opettaja 

Alakoulu      

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 25 37 37 27 24 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 3 14 16 17 23 

Yläkoulu      

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää  37 20  23 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä  19 17  23 

Yhtenäiskoulu      

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 23 27 37 32 27 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 2 14 10 14 20 

* Vastaajien lukumäärä koulutyypeittäin: Rehtorit 10 ja 8, erityisluokanopettajat 62, 10 ja 49, laaja-alaiset erityisopettajat 55, 10 ja 39, 

luokanopettajat 339 ja 130, aineenopettajat 60, 67 ja 236. Huom.: Yläkoulujen rehtorien ja luokanopettajien vastaukset on jätetty pois 
vastaajien pienen lukumäärän ja suhteellisen osuuden vuoksi (1 ja 20). 

Kuten taulukosta 4.1 voidaan nähdä, rehtorit sekä erityisopettajat näkevät tuen toimivuuden ja riittävyyden 

luokan- ja aineenopettajia myönteisemmin, ja tilanteen nähdään olevan yläluokkien kouluissa heikompi kuin 

ala- tai yhtenäiskouluissa. 

Taulukossa 4.2 samojen vastaajaryhmien vastauksia on tarkasteltu erityistä tukea saavien oppilaiden osuu-

den mukaan jaotelluissa 8–13 koulun ryhmissä, joissa ei ole huomioitu taulukon 4.1 koulutyyppiä. Voidaan 

kuitenkin nähdä, että koulutyypillä on ilmeisesti tuen saajien osuudesta irrallinen merkitys, sillä muista ryh-

mistä poiketen aineenopettajien näkemykset eivät juuri vaihtele koulun tuen saajien osuuden mukaan. 
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Taulukko 4.2 Rehtoreiden ja opettajien näkemys siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista oppilaista heidän koulussa 

saamansa tuki on erittäin toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (myönteinen ja kielteinen 

ääriryhmä, prosenttiosuus vastaajista) erityistä tukea saavien oppilaiden osuuden mukaan *.  

 Rehtori 
Erityis- 
luokan-
opettaja 

Laaja- 
alainen 

erityisop. 

Luokan-
opettaja 

Aineen-
opettaja 

Erityisen ja tehostetun tuen oppilaita 3–6 prosenttia (13 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 59 37 42 31 27 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 2 10 11 11 21 

Erityisen ja tehostetun tuen oppilaita 6–8 prosenttia (11 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 59 35 38 29 26 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 2 13 13 16 20 

Erityisen ja tehostetun tuen oppilaita 8–12 prosenttia (10 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 26 40 28 27 23 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 6 13 17 20 22 

Erityisen ja tehostetun tuen oppilaita 12–20 prosenttia (8 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 52 27 31 26 28 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 4 17 14 20 20 

* Vastaajien lukumäärä ryhmittäin taulukon mukaisessa järjestyksessä: Rehtorit 7, 5, 4 ja 3, erityisluokanopettajat 16, 26, 24 ja 55, laaja-

alaiset erityisopettajat 31, 27 19 ja 26, luokanopettajat 122, 173, 78, 116, aineenopettajat 80, 73, 123, 87. 

Tilanne on varsin samanlainen silloin, kun sitä tarkastellaan koulujen saaman tuen kokonaisresurssin mukai-

sissa ryhmissä (Taulukko 4.3). Vain rehtoreiden tyytyväisyys tuen toimivuuteen – tai riittävyyteen – näyttäisi 

olevan selvässä yhteydessä koulun tuen resursointiin, mutta niin luokan- ja aineenopettajilla kuin erityisopet-

tajillakin erot olivat pienemmät ja epäsystemaattisemmat. Taulukon otsikkotekstissä olevista numeruksista 

voidaan kuitenkin nähdä, että myös tämä luokittelu kytkeytyy koulutyyppiin – painottuvathan aineenopetta-

jat selvästi korkeamman ja luokanopettajat matalamman tukiresurssiosuuden kouluihin. 

Taulukko 4.3 Rehtoreiden ja opettajien näkemys siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista oppilaista heidän koulussa 

saamansa tuki on erittäin toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (myönteinen ja kielteinen 

ääriryhmä, prosenttiosuus vastaajista) tuen kokonaisresurssien mukaan *.  

 Rehtori 
Erityis- 
luokan-
opettaja 

Laaja- 
alainen 

erityisop. 

Luokan-
opettaja 

Aineen-
opettaja 

Tuen kokonaisresurssia 0–5,4 prosenttia (15 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 47 44 38 30 26 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 2 12 13 14 20 

Tuen kokonaisresurssia 5,5–7,0 prosenttia (11 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 34 39 38 27 24 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 5 13 10 17 20 

Tuen kokonaisresurssia 7,1–9,0 prosenttia (8 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 64 29 26 26 24 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 3 17 25 21 24 

Tuen kokonaisresurssia 9,1–14,0 prosenttia (7 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 67 25 39 30 28 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 2 15 9 15 19 

* Vastaajien lukumäärä ryhmittäin taulukon mukaisessa järjestyksessä: Rehtorit 6, 5, 5 ja 3, erityisluokanopettajat 23, 26, 37 ja 35, 

laaja-alaiset erityisopettajat 30, 26, 20 ja 27, luokanopettajat 167, 126, 96 ja 100, aineenopettajat 48, 85, 106 ja 124. 
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Taulukossa 4.4 vastaajien näkemykset on esitetty lopuksi koulun koon (oppilasmäärä) mukaan. Myös tässä 

koulut on jaettu neljään suhteellisen lukumääräisesti tasakokoiseen ryhmään. 

Taulukko 4.4 Rehtoreiden ja opettajien näkemys siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista oppilaista heidän koulussa 

saama tuki on erittäin toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (myönteinen ja kielteinen ääri-

ryhmä, prosenttiosuus vastaajista) koulun oppilasmäärän mukaan *.  

 Rehtori 
Erityis- 
luokan-
opettaja 

Laaja- 
alainen 

erityisop. 

Luokan-
opettaja 

Aineen-
opettaja 

Koulun koko 152–440 oppilasta (15 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 36 42 33 27 26 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 2 11 14 16 20 

Koulun koko 458–546 oppilasta (11 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 53 34 42 31 22 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 3 15 10 13 23 

Koulun koko 547–694 oppilasta (8 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 54 33 26 27 25 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 5 16 23 21 21 

Koulun koko 739–4947 oppilasta (7 koulua) 

     Tuki on erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 67 25 39 30 25 

     Tuki on heikosti toimivaa ja riittämätöntä 2 15 9 15 21 

* Vastaajien lukumäärä ryhmittäin taulukon mukaisessa järjestyksessä: Rehtorit 5, 5, 6 ja 3, erityisluokanopettajat 26, 21, 39 ja 35, 

laaja-alaiset erityisopettajat 29, 26, 21 ja 27, luokanopettajat 168, 107, 114 ja 100, aineenopettajat 49, 104, 86 ja 86. 

Taulukoissa 4.1–4.4 esitetyt tarkastelunäkökulmat nivoutuvat kuitenkin läheisesti toisiinsa, mikä toki on näh-

tävissä myös tuloksissa. Esimerkiksi taulukon 4.4 oppilasmäärän mukaisessa ryhmittelyssä suurimpien koulu-

jen ryhmä koostuu yksinomaan yhtenäiskouluista (kaiken kaikkiaan 289 oppilaiden saaman tuen riittävyyttä 

koskevaan kysymyksen vastannutta rehtoria ja opettajaa), kun taas pienimpien koulujen ryhmässä on odo-

tetusti suhteellisesti eniten alakouluja. Alakoulujen vastaajia on kuitenkin lukumääräisesti eniten kolman-

nessa, 547–694 oppilaan koulujen ryhmässä. Kyse on osin samasta ilmiöstä kuin keskusteltaessa oppilasmää-

ristä oppilaiden näkökulmasta – vaikka suuria kouluja olisi vähemmän kuin pieniä, niissä saattaa silti kokonsa 

seurauksena opiskella suurempi osuus oppilaista. Sama koulutason tekijöiden yhteenkietoutuminen toistuu 

tuen resursointia koskevassa taulukossa 4.3, jossa suurimman resurssiosuuden ryhmä koostuu samoista  

yhtenäiskouluista kuin taulukon 4.4 oppilasmäärältään suurimmat koulut.  

On kuitenkin muistettava, että näissä analyyseissa koulujen tilanteesta muodostuva kuva on vain kyselyyn 

vastanneiden opettajien ja rehtorien näkemys asiasta ja saattaa edustaa vain osin muiden samaan ryhmään 

kuuluvien koulujen rehtoreiden ja opettajien näkemystä. Siitä huolimatta voinemme todeta johtopäätök-

senä, että selvästi suurimmalle osalle tukea tarvitsevista oppilaista tuen koetaan olevan hyvin toimivaa ja 

riittävää, vaikka näkemyksissä esiintyikin selviä vastaajaryhmän ja koulutyypin mukaisia eroja.  
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 Tuen toimivuus ja riittävyys omassa koulussa 

Osa kyselystä oli rakennettu vastaamaan samaan aikaan käynnissä ollutta valtakunnallista, eri koulutusasteet 

kattanutta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan liittynyttä selvitystä oppimisen ja koulunkäynnin 

tuesta (Vainikainen ym., 2018). Käytämme hyväksi sen tarjoamaa mahdollisuutta verrata nyt Vantaalla to-

teutetun selvityksen ja tuon valtakunnallisen selvityksen tuloksia näiltä osin toisiinsa luvussa 13. Koska tämän 

selvityksen tulokset tulevat raportoiduksi tuossa luvussa näiden yhteisten kysymysten osalta, tarkastelemme 

kysymyksiä tässä luvussa luvusta 13 poiketen vain osittain ja korostamalla näkökulmia, jotka eivät tule esiin 

tuossa vertailussa valtakunnalliseen tilanteeseen. 

 Opettajien näkemys tuen riittävyydestä opettamissaan luokissa  

Yleisen koulutason tuen toimivuuden lisäksi opettajilta kysyttiin oppilaiden saamaa tukea erillisillä, heidän 

opettamiinsa luokkiin kohdistuvilla kysymyksillä (Kuviot 4.3–4.6). Ei liene yllätys, että vastaajista erityisluo-

kanopettajat kokivat muita opettajaryhmiä vahvemmin tuen olevan hyvin järjestettyä (Kuvio 4.3). Laaja-alais-

ten erityisopettajien ja luokanopettajien näkemyksissä oli sen sijaan varsin vähän eroa, mikä saattaa osin 

selittyä sillä, että kyselyyn vastanneista laaja-alaisista erityisopettajista enemmistö toimi luokka-asteilla 1–6. 

Ongelmallisimpana tilanteen näkivät aineenopettajat, joista lähes noin joka viides näki tuen olevan heikosti 

(vaihtoehdot 1–2) ja useampi kuin joka neljäs hyvin (vaihtoehdot 4–5) järjestetty. Tyytymättömimpiä olivat 

erillisten yläkoulujen aineenopettajat, joista lähes joka kolmas koki tuen olevan heikosti järjestetty.  

 

Kuvio 4.3 Luokkani / opettamieni ryhmien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuki on hyvin järjestetty. Asteikko 1 = Ei 

pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Vastaajien näkemykset olivat erityisluokanopettajia lukuun ottamatta kriittisempiä väittämiä, jotka kohdis-

tuivat tarkennetusti tehostetun ja erityisen tuen saamiseen (Kuviot 4.4 ja 4.5). Ero kysymysten välillä ei kui-

tenkaan juuri koskenut tilanteeseen tyytyväisten osuutta, mutta moni tuen järjestämisen tasoon neutraalisti 

suhtautunut (keskimmäinen vaihtoehto 3) näyttää olevan kriittisempi sen suhteen, kuinka hyvin tukea tar-

vitseva sitä viime kädessä saa. On kuitenkin huomattava, että väittämiin vastanneiden opettajien osuus vaih-

teli jossain määrin väittämittäin ilmeisestikin sen mukaan, kuinka paljon heidän luokassaan oli kyseisen tuen 

tarpeessa olevia oppilaita.     
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Kuvio 4.4 Luokkani / opettamieni ryhmien tehostettua tukea saavat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen. Asteikko 1 = Ei 

pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Kuvio 4.5 Luokkani / opettamieni ryhmien erityistä tukea saavat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen. Asteikko 1 = Ei pidä 

lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Voitaneen pitää huolestuttavana, että jopa erityisluokanopettajista alle 30 prosenttia katsoo väittämän  

oppilaidensa tarvitseman erityisen tuen toteutumisesta pitävän täysin paikkansa. Muissa opettajaryhmissä 

tilanteen arvioi olevan näin hyvä vain joka kymmenes tai harvempi. Kuten tuen järjestelyä koskevassa ylei-

sessä kysymyksessä myös näissä tuen todellista toteutumista koskevissa kysymyksissä nimenomaan erillisissä 

yläkouluissa toimivat aineenopettajat olivat kriittisimpiä sen suhteen, kuinka hyvin oppilaiden oikeus tukeen 

toteutuu. Sekä tehostetun että erityisen tuen kohdalla peräti 39 prosenttia heistä arvioi sen toteutuvan  

heikosti. 

Vastaajien yksimielisyys oppilaidensa saaman S2-kielen opetuksen riittävyydestä on selvästi tuen saantia suu-

rempi (Kuvio 4.6). Niiden opettajien osuus, jotka näkivät oppilaidensa saaman S2-opetuksen ainakin pääosin 

riittävänä (vaihtoehdot 4–5), oli kaikissa ryhmissä noin 40 prosenttia. Osin kyse voi olla kielitietoisuuden ylei-

sestä vahvistumisesta kouluissa, osin siitä, että kysymykseen vastanneiden luokan- ja aineenopettajien jou-

kossa voi olla henkilöitä, jotka itse toimivat S2-opettajina. 
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Kuvio 4.6 Luokkani / opettamieni ryhmien oppilaat saavat riittävästi tarvitsemaansa S2-opetusta. Asteikko 1 = Ei pidä 

lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Osa opettajista piti avovastauksissaan tuen toteutumisen kannalta tärkeänä eriyttämistä ja yksilöllisten opis-

kelutahtien huomiointia. Myöskään kaikkien oppilaiden tavoitteiden ei monen mielestä tarvinnut välttä-

mättä olla samoja. Haluttuihin tavoitteisiin pääsi helpommin yksilöllisemmillä materiaaleilla, joilla haluttiin 

taata riittävät haasteet tasosta riippumatta. Vaikka eriyttäminen vaikutti tapahtuman tyypillisesti alaspäin, 

esiin nousi myös lahjakkaiden tarpeet. 

Painopistealueet laajemmin käyttöön eri aineissa. Kaikille oppilaille sopivan tasoista opiskeltavaa ja teh-
tävää. (Laaja-alainen erityisopettaja) 

Tavoitteet näkyviksi classroomin kautta ja puheissa tietoisesti enemmän eriytetyt oppimateriaalit, myös 
hyville oppilaille eli ei samaa kirjaa kaikille eriytetyt kokeet (oppilas valitsee), mahdollisuus tehdä ko-
keita oman etenemisen mukaan tiedotus oppilaille (wilma, classroom) yksilöllinen oppiminen. (Aineen-
opettaja) 

Tältä osin opettajien ajatusten voidaan nähdä tulevan alueelle, jossa digitaalisen oppimisen keinojen laa-

jempi käyttöönotto kouluissa voi mielekkäällä tavalla edistää niin tukea saavien kuin nopeammin etenevien 

oppilaiden oppimista. 
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 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

Perusopetuksen oppilaan oikeus tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen on kirjattu perusopetus-

lakiin (24.6.2010/642, 16 §): Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneelle tai muutoin 

lyhytaikaista tukea tarvitsevalle oppilaalle ja muun opetuksen ohessa annettava osa-aikainen erityisopetus 

puolestaan oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessa ja koulunkäynnissä. Molemmat ovat siis kaikkien oppi-

laiden oikeus heidän mahdollisesta erilliseen päätökseen perustuvasta tehostetusta tai erityisestä tuesta riip-

pumatta. 

Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuk-

sesta muun muassa seuraavaa: 

Tukiopetusta voidaan antaa oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin edistämiseen tuen kaikilla tasoilla. [---] Tu-
kiopetusta annetaan joko oppilaan koulupäivän aikana tai oppituntien ulkopuolella samanaikaisopetuksena 
oppilaan omassa opetusryhmässä, pienryhmässä, täysin yksilöllisesti tai erilaisia joustavia ryhmittelyjä käyt-
täen. 

Osa-aikainen erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, johon jokaisella oppi-
laalla on tuen tasosta riippumatta oikeus sitä tarvitessaan. [---] Osa-aikaista erityisopetusta järjestetään muun 
opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, palkeissa pienryhmässä tai erityisestä syystä yksilöopetuk-
sena. [---] Resurssin kohdentumista tarkoituksenmukaisesti tarkastellaan koulun sisällä säännöllisesti ja muu-
toksia tehdään tarpeen mukaan joustavasti. 

Nyt toteutetussa selvityksessä tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyyttä kysyttiin koulun  

tasolla sekä edellä esiintyneiltä opettajaryhmiltä että rehtoreilta (Kuviot 5.1 ja 5.2). Ehkä odotetusti rehtorien 

arvio etenkin tukiopetuksen riittävyydestä oli tuosta tuesta useimmiten käytännössä vastuussa olevien luo-

kan- ja aineenopettajien näkemystä myönteisempi. Toisaalta myös joka neljäs rehtori katsoi väitteen pitävän 

paikkansa vain osittain, mikä viitannee siihen, että tukiopetuksen järjestelyt eivät monessa koulussa ehkä 

täytä opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Lähes neljännes laaja-alaisista erityisopettajista näki  

tukiopetuksen tarjonnassa olevan ilmeisiä puutteita. Vastanneet rehtorit ja opettajat eivät tosin edusta  

samassa suhteessa samoja kouluja tai edes koulutyyppejä ja ero näyttääkin selittyvän ainakin osin näiden 

välisillä eroilla. On lisäksi huomattava, että vaikka rehtoreiden ja opettajien vastaukset on sisällytetty samaan 

kuvioon, rehtori vastasi kysymykseen, joka oli kohdistettu koko kouluun (”Koulumme oppilaat saavat…”), kun 

taas opettajien kysymys oli kohdistettu edellä luvussa 4.2 raportoitujen kysymysten tavoin hänen omaan 

luokkaansa tai omiin opetusryhmiinsä (”Luokkani/opettamieni ryhmien oppilaat saavat…”). 
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Kuvio 5.1 Luokkani / opettamieni ryhmien oppilaat saavat tarvitsemansa tukiopetuksen. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan 

paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Tilanne on osa-aikaisen erityisopetuksen kohdalla jonkin verran heikompi, ja jopa rehtoreista lähes puolet on 

epävarma koulunsa kyvystä taata oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus (Kuvio 5.2). Palaamme  

kysymykseen luvussa 6, jossa tarkastelemme tarkemmin vastaajien näkemyksiä koulunsa tukiresursseista. 

On kiinnostava huomata, että molemmissa rehtorien näkemys vastaa ainakin myönteisimmiltä osin eniten 

erityisluokanopettajien näkemyksiä, joskin jälkimmäisten joukossa on enemmän myös asian vähemmän  

valoisasti näkeviä. 

 

Kuvio 5.2 Luokkani / opettamieni ryhmien oppilaat saavat tarvitsemansa osa-aikaisen erityisopetuksen. Asteikko 1 = Ei 

pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Kuviossa 5.1 esitettyä opettajien näkemystä tukiopetuksen riittävyydestä täydentävät opettajien vastaukset 

heidän itse antamaansa tukiopetusta koskeviin kysymyksiin. Niin erityis- kuin luokan- ja aineenopettajatkin 

antoivat tukiopetusta keskimäärin 1–3 tuntia kuukaudessa, mutta etenkin aineenopettajien joukossa oli  

monia, jotka kokivat kysymykseen vastaamisen vaikeaksi (Kuvio 5.3). Selitys saattaa osin löytyä annetun  

tukiopetuksen määrän suuresta ajallisesta vaihtelusta mutta osittain myös siitä, että  opettajaryhmän  

mukaan jonkin verran vaihdellen (22–42 %) monelle opettajalle näytti olevan epäselvää, kuinka paljon heille 

mahdollisesti on resursoitu aikaa tukiopetukseen. Asiaa erikseen kysyttäessä moni kuitenkin koki, että heillä 

ei ollut riittävästi resursseja tukiopetuksen järjestämiseen (ks. Luku 6 ja Luku 12). 
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Kuvio 5.3 Annan tukiopetusta keskimäärin … 

Rehtoreiden vastauksista muodostuva kuva poikkeaa selvästi opettajien antamasta; ainakin rehtoreilla näyt-

tää olevan selvä kuva siitä, kuinka paljon tukiopetusaikaa on heidän koulussaan opettajille varattu tai ainakin, 

että sille on jokin järjestely (Kuvio 5.4). Rehtoreiden suuri ’muu vaihtoehto’ -ryhmä näyttäisi kuitenkin viit-

taavan siihen, että monen opettajan epäselvä näkemys hänelle varatusta resurssista on perusteltu, eikä  

resurssi todellakaan perustu yksiselitteiseen numeraaliseen mitoitukseen. Kyse saattaa tosin olla myös yksin-

kertaisesti siitä, että resurssi on jaettu tavalla, jota vastaajat eivät ole osanneet muuntaa kysymyksessä käy-

tettyihin yksiköihin. Tilanne on sikäli valitettava, että eräs valtioneuvoston jo edellä mainitun samaa kysy-

mystä luotaavan selvityksen löydöistä oli, että huomattava osa tukiopetuksen resursseista jää kouluissa käyt-

tämättä (ks. Luku 13). 

 

Kuvio 5.4 Koulumme opettajille on varattu tunteja tukiopetuksen antamiseen … 

Tukiopetus nousee esiin myös huoltajien ja oppilaiden vastauksissa alueena, jonka merkitys ei näytä olevan 

kaikille toimijoille selvä. Juuri tukiopetus lienee osasyynä siihen, että moni oppilas ja hänen huoltajansa  

eivät välttämättä osaa sanoa, onko oppilas jonkun nimenomaisen tuen piirissä vain ei. 
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 Resurssien riittävyys 

Henkilöstön kokemusta koulun resurssien riittävyydestä sekä henkilöstöön kuuluvien omia kokemuksia  

oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen onnistumisesta kartoitettiin laajan kysymyssarjan avulla (Kuviot 6.1–

6.11). Eri työntekijäryhmien näkemykset erosivat selvästi jo ensimmäisessä, resurssien yleistä riittävyyttä 

koskevassa kysymyksessä (Kuvio 6.1). Aiemmissa luvuissa raportoitujen vastausten valossa ei liene yllättävää, 

että noin kolmannes keskeisistä opettajaryhmistä näki resurssien olevan riittämättömät oppilaiden tuen tar-

peiden kohtaamiseen. Rehtoreista sen sijaan alle kolmannes katsoi tilanteen olevan vain osittain tyydyttävä 

muiden nähdessä resurssitilanteen vähintään tyydyttävänä. Koska kysymystä resurssien koetusta tai todelli-

sesta riittävyydestä tarkastellaan myös luvun 13 vertailussa tämän ja valtioneuvoston samaan aikaan toteu-

tetun koko maan kattavan selvityksen välillä, tarkastelemme vastaajien näkemyksiä resurssien riittävyydestä 

tässä luvussa ensisijaisesti suhteessa joihinkin keskeisiin taustamuuttujiin (mm. koulun ja luokan koko sekä 

tukea tarvitsevien oppilaiden määrä koulussa). 

Kuvio 6.1 Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursointi on koulussamme riittävää. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan 

paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Luokan- ja aineenopettajien vastauksissa oli tilastollisesti merkitsevä ero eri koulutyyppien välillä siten, että 

yhtenäiskoulujen opettajat kokivat resurssien riittävyyden muita koulutyyppejä paremmaksi (asteikko 1–5, 

ka 3,28 ja 3,04). Yksinomaan yläluokkien kouluissa toimivat aineenopettajat kokivat tuen resursoinnin kou-

lussaan kaikkein riittämättömimmäksi (ka 2,55). Luokanopettajat olivat sen sijaan ainoa ryhmä, jonka arvio 

tuen resursoinnin riittävyydestä oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä tehostettua tai erityistä tukea saa-

vien oppilaiden määrään koulussa. 

Niin rehtorin kuin opettajienkin näkemys siitä, missä määrin resurssit sallivat – tai niiden puute ei ole este – 

opetuksen joustavalle järjestämiselle, ovat sen sijaan erityisopettajia lukuun ottamatta selvästi resurssien 

yleistä riittävyyttä myönteisemmät (Kuvio 6.2). Tässä asiassa luokanopettajat olivat ainoa ryhmä, jonka arvio 

toimintamahdollisuuksistaan oli yhteydessä koulutyyppiin siten, että mahdollisuuksia nähtiin olevan pelkäs-

tään alaluokista koostuvissa kouluissa vähemmän kuin yhtenäiskouluissa (ka 3,30 vs. 3,61). 
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Kuvio 6.2 Koulumme resurssit sallivat opetuksen järjestämisen joustavasti, esimerkiksi ryhmitellen oppilaita heidän tuen 

tarpeidensa mukaisesti. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin 

paikkansa. 

Luokanopettajat poikkesivat muista tässä raportoiduista vastaajaryhmistä myös siinä, että heidän arvionsa 

olivat lineaarisessa yhteydessä tukea tarvitsevien oppilaiden osuuteen koulussa eli samanmielisyys väitteen 

kanssa oli sitä vahvempaa, mitä vähemmän luokassa oli tukea tarvitsevia oppilaita. Eron oli näin erityisen 

selvä tukea tarvitsevien oppilaiden osuuden mukaisten äärineljänneksiä edustavien ryhmien välillä (ka 3,63 

vs. 3,05). 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen osana kysytty vastaajien arvio koulun (jaetusta) osaamisesta oppilaiden 

käyttäytymisen haasteiden edessä on esitetty kuviossa 6.3. Vaikka tätä valmiutta myös epäiltiin, valtaosa 

vastaajista näyttää uskovan koulustaan löytyvän vähintäänkin riittävää osaamista tällä oppilaiden koulun-

käynnin ja hyvinvoinnin kannalta tärkeällä saralla. 

Kuvio 6.3 Koulussamme on riittävästi osaamista puuttua oppilaiden käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin. Asteikko 1 = Ei 

pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Myös tässä luokan- ja aineenopettajien näkemykset erosivat sen mukaan, millaisessa koulussa he toimivat 

molempien ryhmien arvioidessa, että osaamista (tai osaamisresurssia) on vahvemmin tarjolla yhtenäis- kuin 

erillisissä ala- tai yläluokkien kouluissa (yhtenäiskoulu vs. alakoulu: ka 3,93 vs. 3,55 ja yhtenäiskoulu vs. ylä-

koulu; ka 3,58 vs. 3,16). Näin tarkasteltuna ero luokan- ja aineenopettajien näkemysten välillä on siis jopa 

suurempi kuin kuviosta 6.3 voisi päätellä. Päinvastoin kuin edellä esiin nostetussa oppilaiden joustavassa ryh-

mittelyssä vain aineenopettajien näkemykset koulun kyvystä puuttua oppilaiden käyttäytymiseen liittyviin 

haasteisiin olivat yhteydessä tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden osuuteen koulussa. Edelliseen 
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yhdistettynä suurimmat ongelmat ja kokemukset resurssien riittämättömyydestä tai kyvyttömyydestä koh-

data nuorten ongelmia koskevat siis mitä ilmeisimmin yläluokkia ja erityisesti kouluja, joissa on pelkästään 

luokka-asteiden 7–9 luokkia. Tulos on sikäli mielenkiintoinen, että ainakaan tehostettua tai erityistä tukea 

saavien oppilaiden osuudessa ei ole eroa näiden ja yhtenäiskoulujen välillä. 

Kaikkien vastaajaryhmien kuva käytettävissä olevien resurssien käytön tilannekohtaisesta joustavuudesta on 

myös varsin myönteinen (Kuvio 6.4). 

Kuvio 6.4 Pystymme koulussamme käyttämään saamiamme resursseja joustavasti tilanteen ja oppilaiden oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen tarpeen mukaan. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = 

Pitää täysin paikkansa. 

Luokanopettajat erosivat myös tässä suhteessa muista ryhmistä siinä, että heidän näkemyksensä olivat  

yhteydessä tukea saavien oppilaiden osuuteen koulussa. Yhteys oli kuitenkin – ehkä yllättäen – kurvilineaa-

rinen, eli tilanteen arvioitiin olevan myönteisin kouluissa, joissa tuen tarvitsijoita oli vähiten, mutta seuraa-

vaksi myönteisin kouluissa, joissa heitä oli eniten. Selitys ensimmäiseen saattaa löytyä yksinkertaisesti ryh-

män muita helpommasta tilanteesta, kun taas jälkimmäisen ryhmän kouluissa kyse voi olla niiden muita  

paremmasta resursoinnista. 

Kaikilta vastaajaryhmiltä tiedusteltiin lisäksi heidän näkemystään pätevien laaja-alaisten erityisopettajien ja 

erityisluokanopettajien riittävyydestä omassa koulussaan (Kuvio 6.5). Runsas kolmannes aineenopettajista ja 

lähes yhtä suuri osuus luokanopettajista arvioi koulunsa erityisopettajaresurssit riittämättömiksi. Myös noin 

viidennes erityisopettajista arvioi resurssien olevan riittämättömät, mikä saattaa kertoa vastaajien koke-

masta ylikuormittumisesta mutta myös siitä, että tuen tarvetta koetaan olevan enemmän kuin mihin he kat-

sovat pystyvänsä vastaamaan. Myös tässä kysymyksessä yksinomaan yläluokkien kouluissa ja yhtenäis- 

kouluissa toimivien aineenopettajien näkemykset erosivat toisistaan siten, että yläkoulujen aineenopettajien  

arvio erityisopettajien riittävyydestä oli selvästi yhtenäiskoulujen aineenopettajien arviota kielteisempi   

(ka 2,57 vs. 3,12). Luokanopettajien näkemykset olivat sen sijaan yhteydessä koulun tukea saavien oppilaiden 

osuuteen ollen myönteisimmät kouluissa, joissa oli vähiten tuensaajia, joskin myös tämän kysymyksen  

vastauksissa ilmeni lievää kurvilineaarisuutta (ka = 3,58 vs. muiden ryhmien 2,29, 3,32 ja 3,13). 
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Kuvio 6.5 Koulussamme on riittävästi päteviä laaja-alaisia erityisopettajia/erityisluokanopettajia. Asteikko 1 = Ei pidä 

lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

 Opettajien arvio omista resursseistaan ja käytössään olevasta tuesta 

Opettajilta ja muilta tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden kanssa toimivilta kysyttiin myös heidän 

kokemustaan henkilökohtaisten resurssiensa ja aikansa riittävyydestä näiden oppilaiden tukemiseen. Koska 

muiden vastaajaryhmien ei voida katsoa vähäisen vastaajamäärän tai -osuuden vuoksi edustavan kyseisiä 

toimijaryhmiä koulussa, keskitymme myös tässä luvussa vain jo aiemmissa luvuissa raportoituihin luokan- ja 

aineenopettajiin sekä laaja-alaisiin erityisopettajiin ja erityisluokanopettajiin. Kuvioissa 6.6 ja 6.7 on esitetty 

tarkastelun aluksi vastaajien näkemys resursseistaan tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden tuke-

miseen. On huomattava, että kuvion 6.6 väittämässä huomattavan suuri osa erityisluokanopettajista (n = 42) 

valitsi vastausvaihtoehdon ”En osaa sanoa”, mikä heijastanee sitä, että heidän luokissaan ei usein ole tehos-

tetun tuen saajia. 

Kuvio 6.6 Minulla on tarpeeksi resursseja ja aikaa tehostettua tukea saavien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tu-

kemiseen. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

 

Kuvio 6.7 Minulla on tarpeeksi resursseja ja aikaa erityistä tukea saavien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemi-

seen. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 
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Lienee syytä pitää hälyttävänä, että selvästi yli puolet vastanneista aineen- ja luokanopettajista kokee, että 

heillä ei ole riittävästi resursseja eikä aikaa luokassaan olevien, erityistä tukea saavien oppilaiden tukemiseen. 

Tilanne ei myöskään ole juuri parempi silloin, kun kyse on tehostetusta tuesta. Tuloksessa ei tosin ole mitään 

erityisen uutta, onhan samanlainen viesti kuulunut niin Opettaja-lehden sivuilla kuin Opetusalan Ammatti-

järjestön (OAJ) lausunnoissa jo pitkään. Vaikka aineenopettajat kokivat resurssinsa ja aikansa tuen tarjoami-

seen sitä tarvitseville oppilaille muita opettajaryhmiä heikommaksi, heidän vastauksissaan oli jälleen kerran 

nähtävissä myös ero yhtenäiskouluissa tai yksinomaan yläluokat kattavissa kouluissa toimivien välillä (tehos-

tettu tuki, ka 2,39 vs. 2,06; erityinen tuki, ka 2,34 vs. 2,05). Tukea tarvitsevien oppilaiden koulutason osuus 

ei ollut tehostetun tuen osalta yhteydessä opettajien arvioihin resursseistaan omassa luokassaan, mutta luo-

kanopettajien kokemus resurssiensa ja aikansa riittävyydestä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemi-

seen heikkeni tuen tarpeessa olevien oppilaiden osuuden myötä (kouluissa, joissa tuen saajien osuus oli pie-

nin ka = 2,99, kouluissa joissa se oli suurin ka = 2,42). 

Opettajilta kysyttiin myös heidän kokemustaan erityisopettajilta saamastaan tuesta ja opastuksesta oppilai-

den tuen tarpeisiin liittyvissä kysymyksissä. Etenkin yhteistyössä erityisopettajien ja aineenopettajien välillä 

näyttää olevan puutteita, joskin lähes yhtä suuri osuus opettajista näki saamaansa tuen riittävänä (Kuvio 6.8). 

Ongelmat näyttävät keskittyvän kouluihin, joissa tukea saavien (ja tarvitsevien) oppilaiden osuus on suurin 

(ero tukea saavien oppilaiden osuuden mukaisissa neljänneksissä ka 3,20 vs. 2,44). Koska kyse saattaa olla 

kouluista, joissa on kehitetty muita toimivampia yhteistyön muotoja, näiden jakaminen muiden koulujen 

kanssa lienee aiheellista. 

Kuvio 6.8 Saan riittävästi laaja-alaisen erityisopettajan/erityisluokanopettajan ohjausta ja opastusta oppilaiden tuen tar-

peisiin liittyvissä asioissa. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan paikkansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin 

paikkansa. 

Kuviossa 6.9 esitetty vastanneiden opettajien näkemys heidän mahdollisuuksistaan puuttua luokkansa tai 

opettamansa ryhmän oppilaiden käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin vastaa pitkälti aiemmin esitettyä  

kuviota 6.3, jossa väittämä oli muotoiltu koskemaan koulua kokonaisuudessaan. Molemmissa tapauksissa jää 

tosin epäselväksi, ovatko opettajat ajatelleet termin ’pystyä’ viittaavan ensisijaisesti toimijoiden – tässä  

tapauksessa siis itsensä – kykyyn vai käytössään oleviin mahdollisuuksiin. 
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Kuvio 6.9 Pystyn puuttumaan riittävästi luokkani/opetettavien ryhmieni oppilaiden käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin. 

Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan paikkansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 

Avovastauksissa moni opettaja nosti esiin tiimityön opettajan henkilökohtaisten resurssien riittävyyden 

eräänä tukena: 

Tiimityöskentely; luokka-astetiimi suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä (joustavat ryhmittelyt mahdolli-
sia). Tämä mahdollistaa kollegiaalisen tuen ja parantaa oppilastuntemusta ja oppilaiden kohtaamista yli luok-
karajojen. Laaja-alainen työskentelee myös tiimissä. (Luokanopettaja) 

Tiimityöskentely luokka-asteissa tehostaa tuen toteuttamista, kun kaikki saman luokka-asteen aikuiset ovat 
tietoisia toistensa oppilaiden tilanteista, käytännöt voidaan sopia yhteisesti ja erityisopettaja ja ohjaaja ovat 
mukana suunnittelemassa tukimuotoja sekä ottavat vastuuta tuen toteutumisesta käytännössä. (Luokan-
opettaja) 

  

 Henkilöstöresurssit ja niiden tarve rehtorien ja opettajien näkeminä 

Seuraavaksi kyselyssä tarkasteltiin oppimisen ja koulunkäynnin tuen henkilöstöresursseja ja niiden riittä-

vyyttä. Kysymykset kohdistettiin sekä rehtoreille (alaluku 6.2.1) että opettajille (alaluku 6.2.2). 

6.2.1 Rehtorit 

Rehtoreilta kysyttiin oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen resursoinnin osana myös koulussa 

toimivista henkilöistä (Kuvio 6.10). Lähinnä vaativaan erityiseen tukeen liittyvän toimintaterapeutin läsnäolo 

koulutasolla vain harvoin (tai harvassa koulussa) oli odotettavaa, mutta myös muiden ammattikuntien koh-

dalla esiintyy osin huomattavaakin koulujen välistä vaihtelua. Kyse on ensisijaisesti eroista koulujen koossa, 

mikä ilmenee siten, että rehtoreiden mukaan avustavan henkilöstön läsnäolo oli yleisintä pienemmissä (koon 

mukaan jaoteltuna pienin neljännes kouluista), kun taas kaikkien muiden ammattiryhmien läsnäolo oli ylei-

sintä suurimmissa kouluissa. Vain yksi vastaaja edusti pelkkien yläluokkien kouluja, joten mahdollisia eroja 

henkilöstöresursseissa voitiin tarkastella vain ala- ja yhtenäiskoulujen välillä. Näiden välillä eroa oli kuviossa 

6.10 esitetyistä ammattiryhmistä vain koulupsykologien kohdalla siten, että resurssin koettiin olevan yhte-

näiskouluissa varsin riittävä, kun taas alakouluissa koulupsykologin läsnäolo oli harvinaista ja heidän läsnä-

oloaan olisi kaivattu useammin. Kysyttyjen ammattiryhmien saatavuudessa koululla ei sen sijaan ollut tilas-

tollisesti merkitsevää eroa koulussa olevien tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden osuuden mu-

kaisesti tehdyn nelijaon suhteen. Myös alueiden välillä oli eroa vain koulupsykologien osalta siten, että  
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resurssi koettiin riittämättömimmäksi ja lisäresurssin tarve suurimmaksi itäisellä alueella. Koska kyselyyn vas-

tanneiden rehtorien edustamat koulutyypit vaihtelivat kuitenkin alueittain, on vaikea sanoa, onko kyse to-

dellisesta alueiden välisestä erosta vai edellä mainituista koulutyypin mukaisista eroista. 

 

Kuvio 6.10 Eri ammattiryhmien saatavuus koulussa / Rehtorit. 

Kuviossa 6.11 on esitetty edellä jo kommentoitu rehtorien näkemys koulun henkilöstöresurssien riittävyy-

destä tiettyjen tehtävänimikkeiden osalta. Kuten kuviosta voidaan nähdä, vähintään 40 prosenttia rehto-

reista arvioi resurssien olevan liian vähäiset kaikkien kysyttyjen ammattiryhmien kohdalla riittämättömyyden 

ollessa suurinta koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin tavoitettavuudessa. 

 

Kuvio 6.11 Rehtoreiden arvio tiettyjen ammattiryhmien resurssien riittävyydestä koulussaan. 

Rehtoreilta kysyttiin erikseen myös erityis- ja resurssiopettajien riittävyydestä (Kuvio 6.12). Noin puolet vas-

tanneista rehtoreista koki olevan pulaa laaja-alaisista erityisopettajista ja noin kolmannes resurssiopettajista, 

kun taas erityisluokanopettajia näyttää rehtoreiden mukaan olevan useimmissa kouluissa riittävästi tarpee-

seen nähden. 
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Kuvio 6.12 Rehtoreiden arvio erityis- ja resurssiopettajien- sekä avustavien henkilöiden resurssien riittävyydestä koulus-

saan 

6.2.2 Opettajat 

Opettajilta kysyttiin muiden henkilöstöryhmien tarjoamia resursseja omassa luokassaan tai opettamissaan 

luokissa ja ryhmissä. Koska vastanneista luokanopettajista vain noin 10 prosenttia ja aineenopettajista hie-

man harvempi sanoi saavansa erityisluokanopettajan tukea luokassaan vähintään viikoittain, tästä ei ole eril-

listä kuviota. Kuten kuviosta 6.13 voidaan sen sijaan nähdä, tilanne on laaja-alaisen erityisopettajan saata-

vuuden kohdalla varsin erilainen. Ero luokan- ja aineenopettajien välillä on kuitenkin sekä laaja-alaisen eri-

tyisopettajan (Kuvio 6.13) että koulunkäyntiavustajan (Kuvio 6.14) kohdalla ilmeinen. Kyse lienee osin tar-

peen ohjaamasta resursoinnista ja laaja-alaisen erityisopettajan koulutukseen perustuvasta työnkuvasta, 

osin eroista ala- ja yläluokkien opetuskäytänteissä.  

 

Kuvio 6.13 Luokassani/ryhmissäni on: Laaja-alainen erityisopettaja.  

 

Kuvio 6.14 Luokassani/ryhmissäni on: Koulunkäyntiavustaja. 

Myös resurssiopettajan tuki näyttää olevan varsin vähäistä: vain hieman yli 10 prosenttia vastanneista luo-

kanopettajista ja hieman alle 15 prosenttia aineenopettajista ilmoitti voivansa käyttää resurssiopettajan  

tukea luokassaan edes viikoittain – ellei kyse ole siitä, että tuolla nimikkeellä toimivien opettajien määrä yli-

päätään on vähäinen, ja kysymyksessä tarkoitettu tuki luokassa hoituu jollain toisella nimikkeellä toimivan 

henkilön toimesta. Useimmin resurssiopettaja näyttää toimivan yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan 

kanssa, mutta myös näistä selvästi alle 20 prosenttia ilmoittaa näin tapahtuvan edes viikoittain.   
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Samanaikaisopetusta koskeva väittämä oli muotoilultaan ehkä hieman ongelmallinen (”Toinen opettaja luo-

kassa”), mutta vastausten perusteella samanaikaisopetus näyttää joka tapauksessa olevan suhteellisen  

vähäistä (Kuvio 6.15) lukuun ottamatta laaja-alaisia erityisopettajia (ei mukana kuviossa), joiden työnkuvaan 

se on perinteisesti kuulunut. Kuten jo edellä kuviosta 6.13 saatettiin nähdä, tämän kaltainen yhteisopettajuus 

on selvästi yleisempää luokan- kuin aineenopettajan kanssa. Myönteisissä vastauksissa saattaa osin olla kyse 

niistä muutamasta koulusta, jossa opetus tapahtuu suuremmissa luokkakokonaisuuksissa. 

 

Kuvio 6.15 Luokassani/ryhmissäni on: Toinen opettaja luokassa (esim. samanaikaisopetus). 

Kuten rehtoreilta myös opettajilta kysyttiin erikseen myös kunkin edellä käsitellyn resurssin koettua riittä-

vyyttä suhteessa tarpeeseen (Kuvio 6.16). Kuten voidaan nähdä, huomattavasti harvempi luokan- ja aineen-

opettaja on vastannut kysymykseen resurssiopettajien osalta, mikä viitannee siihen, että näitä on harvem-

missa kouluissa ylipäätään tarjolla ja siis harvemmin kokemuksen kohteenakaan kuin kahta muuta kysyttyä 

ammattiryhmää. Huomio kiinnittyy kuitenkin myös siihen, että edellä havaittu laaja-alaisten erityisopettajien 

vähäisempi resursointi yläluokilla koetaan ilmeiseksi puutteeksi, vaikka lisäresursseja kaivattaisiin heidän 

osaltaan lähes yhtä paljon alaluokilla, jossa heidän määränsä on selvästi yläluokkia suurempi.  

 

Kuvio 6.16 Resurssin koettu riittävyys suhteessa tarpeeseen: Luokan- ja aineenopettajat. 

Edellisten lisäksi noin puolet niin luokan- kuin aineenopettajista oli tyytyväisiä resursseihinsa samanaikais-

opetuksen suhteen, mikä näyttää viittaavan siihen, että kuvion 6.15 ”Ei koskaan” -vastauksissa on ennem-

minkin kyse työtapaa koskevasta suosimisesta kuin varsinaisesta resurssipuutteesta.  
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Moni opettaja kommentoi resurssien riittävyyttä myös avovastauksissaan. Riittävien henkilöstöresurssien 

nähtiin takaavan tuen riittävyys. Muutamissa vastauksissa resursseista nähtiin olevan eniten hyötyä, kun ne 

oli kohdennettu sinne missä oli suurin tarve lisäavulle: 

Tehty uusia rekrytointeja ja resurssiopetus ollut todella pelastus. (Luokanopettaja) 

Ryhmien palkittaminen ja resurssien osoittaminen sinne missä niistä on eniten hyötyä. (Aineenopettaja) 

Opettajien kokema tukiresurssien puute on siis vastausten perusteella ilmeinen. Laaja-alaisen erityisopetta-

jan resurssin koki liian vähäiseksi yli 60 prosenttia aineenopettajista ja 60 prosenttia luokanopettajista. Eri-

tyisluokanopettajan resurssin koki aineenopettajista riittäväksi hieman useampi kuin riittämättömäksi, luo-

kanopettajien joukossa ryhmien osuuksissa ei juuri ollut eroa. Vaikka koulunkäyntiavustajia toimii opettajien 

vastausten perusteella selvästi enemmän alaluokilla, heidän saatavuutensa koki liian vähäiseksi yli 60 pro-

senttia luokanopettajista mutta vain hieman alle puolet aineenopettajista. Kyse lienee osin siitä, että koulun-

käyntiavustajalle ala- ja yläluokilla jo opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta asettuvat vaatimukset poik-

keavat toisistaan, mutta myös siitä, että aineenopettajien joukossa on myös sellaisten oppiaineiden opetta-

jia, joiden tunnilla koulunkäyntiavustajan tarve on oppiaineen luonteen vuoksi vähäisempää. 
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 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinot 

Kyselyn käytännön tukitoimia koskeva osuus alkoi varsin yksityiskohtaisella kysymyslistalla tavoista, joilla 

opettajat pyrkivät tukemaan luokkansa tai opetusryhmänsä kaikkien oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä 

osana päivittäistä opetustaan. Käytänteistä monet ovat yleisiä hyvän opetuksen piirteitä, mutta ne haluttiin 

ottaa mukaan muistuttamaan tuen monista muodoista. Useimmat olivat käytössä usein tai hyvin usein eri-

tyisesti erityisopettajataustaisilla vastaajilla, ja vähemmän vastaavasti luokanopettajilla ja aineenopettajilla. 

Erot vastauksissa kertovat etenkin aineenopettajien työn omaleimaisuudesta vaihtuvine ryhmineen ja heidän 

siitä seuraavasta rajoitetummasta mahdollisuudesta ottaa huomioon oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Vastauk-

sista kuitenkin ilmeni joitain yksityiskohtaisia luokan työrauhaan yhteydessä olevia seikkoja, jotka järjestel-

mällisemmin huomioituina saattaisivat edesauttaa oppimismyönteisemmän työskentelyilmapiirin synty-

mistä. Esimerkiksi järjestelmällisempi oppimiseen keskittymisen tukeminen ja yhteisten sääntöjen luominen 

voisivat vahvistaa oppimista tukevaa luokkailmapiiriä niiden aineenopettajien ryhmissä, joissa vastaukset 

kohdistuvat ”Ei koskaan”, ”Hyvin harvoin” tai ”Joskus” -vaihtoehtoihin. 

Opettajien vastauksissa ilmeneville eroille löytynee useampiakin selityksiä, mutta erityisopettajien rapor-

toimat eri tukitapojen käyttötiheydet erosivat useimmissa käytänteissä selvästi aineen- ja luokanopettajien 

raportoimista, ja luokanopettajien vastaukset tulivat useimmiten lähemmäs erityisopettajien raportoimaa 

toimintaa kuin aineenopettajien. Selitys eroille ei näytä kuitenkaan löytyvän ainakaan erosta siinä, kuinka 

suuressa osuudessa luokista oli tehostettua tukea saavia (Kuvio 7.1). Vertailua luokan- ja aineenopettajien 

välillä vaikeuttaa tosin se, että luokanopettajalla kyse on luokassa pysyvästi olevista oppilaista, kun taas  

aineenopettaja saattaa opettaa hyvinkin erilaisia luokkia, joista joissain tukea saavia ja tarvitsevia oppilaita 

voi olla hyvinkin monta, kun taas joissain heitä ei ole ollenkaan tai on vain muutama. Toki myös tuen tarpeen 

syyt eroavat tavoilla, joihin vastaaminen voi vaatia hyvinkin erilaisia tuen muotoja. 

      

Kuvio 7.1 Oliko luokallasi/opettamissasi ryhmissä viime vuonna tehostettua tukea saavia oppilaita? 

Kuvioissa 7.2 ja 7.3 on esitetty kooste opettajien nimenomaan tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden kohdalla käyttämistä tuen tavoista, joissa opettajaryhmien väliset erot olivat erityisen selvät.  
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Kuvio 7.2 Eri opettajaryhmien ilmoitus käyttämistään tehostettua tukea saavien oppilaiden tuen keinoista. Huom.: Vastaa-

jamäärä vaihteli jonkin verran kysymyksittäin, suluissa ilmoitettu luku on näiden keskiarvo. Asteikko: 1 = Ei koskaan/hyvin 

harvoin, 2 = Harvoin, 3 = Joskus, 4 = Usein, 5 = Hyvin usein. Vastaajalla oli myös mahdollisuus valita vaihtoehto ”Ei 

tarvetta”. Nämä vastaukset on jätetty huomioimatta kuviossa.  

Kuviossa 7.3 esitettyjen tehostetun tuen tukimuotojen uudelleen läpikäyminen voi tuntua tarpeettomalta, 

mutta koska erityistä tukea saavien oppilaiden kohdalla kyse on oleellisella tavalla erilaisesta oppilasryh-

mästä kuin tehostetun tuen kohdalla, lienee se vertailun mahdollistamiseksi kuitenkin tarpeellista. 
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Kuvio 7.3 Eri opettajaryhmien ilmoitus käyttämistään erityistä tukea saavien oppilaiden tuen keinoista. Huom.: Vastaaja-

määrä vaihteli jonkin verran kysymyksittäin, suluissa ilmoitettu luku on näiden keskiarvo. Asteikko: 1 = Ei koskaan/hyvin 

harvoin, 2 = Harvoin, 3 = Joskus, 4 = Usein, 5 = Hyvin usein. Vastaajalla oli myös mahdollisuus valita vaihtoehto ”Ei 

tarvetta”. Nämä vastaukset on jätetty huomioimatta kuviossa. 

Kuvioissa 7.2 ja 7.3 näkyvää käytettyjä tukimuotoja on hyvä peilata Vantaan perusopetuksen opetussuunni-

telmaan kirjattuja tehostetun ja erityisen tuen määritelmiä vastaan: 

Tehostettu tuki - Mikäli oppilas tarvitsee yleistä tukea laajempaa, pitkäaikaisempaa ja suunnitelmallisem-
paa tukea, hänen tukitoimiaan tehostetaan. [---] Tehostetun tuen aikana osa-aikainen erityisopetus, opin-
tojen yksilöllinen ohjaus ja kodin kanssa tehtävä yhteistyö korostuvat. [---] Tehostettua tukea tulee to-
teuttaa riittävän pitkään, jotta oppilaalle annettujen tukitoimien vaikuttavuutta ja vahvuutta voidaan ar-
vioida. 

Erityinen tuki - Oppilas voi saada erityistä tukea, mikäli hän tarvitsee tehostettua tukea intensiivisempää 
ja pitkäkestoisempaa sekä useita tukimuotoja sisältävää tukea. Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Systemaattinen käyttäytymisen ja tunne-elämän tuki

Oppilashuollon palvelujen lisääminen

Koulunkäyntiavustajan tuki

Erilaiset koejärjestelyt (suulliset kokeet, pidennetty aika
jne.)

Laaja-alainen erityisopettaja samanaikaisopettajana

Erityisluokanopettaja samanaikaisopettajana

Erityisluokanopettajan/laaja-alaisen erityisopettajan
konsultointi

Havainnollistamisvälineet esim. matematiikassa

 Läksyjen tekemisen tehostettu seuranta

Opetuksen eriyttäminen

Opintojen yksilöllinen ohjaus

Eriyttävä oppimateriaali (esim. e-kirjat, selkokirjat)

Osa-aikainen erityisopetus pienryhmäopetuksena

Osa-aikainen erityisopetus yksilöopetuksena

Samanaikaisopetus/ yhteisopettajuus

Systemaattinen formatiivinen arviointi

Tiiviimpi yhteistyö kodin kanssa

Tukiopetus

Erityisluokanopettaja (n = 106) Laaja-alainen erityisopettaja (n = 100)

Luokanopettaja (n = 352) Aineenopettaja (n= 259)
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oppilaan lähikoulussa erilaisin joustavin järjestelyin tai erityisryhmässä. [---] Näitä järjestelyjä voivat olla 
samanaikaisopetus, integraatioryhmät ja osittainen tai kokoaikainen pienryhmäopetus. Yläkoulussa voi-
daan hyödyntää myös työharjoittelujaksoja ja työelämäpainotteista opiskelua erityisen tuen oppilaiden 
opetuksen järjestämisessä. (Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelma.) 

Opettajaryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että työn luonteen eroista johtuen  

aineenopettajilta ja laaja-alaisilta erityisopettajilta on asiasta kysytty koskien kaikkia heidän opettamiaan 

luokkia ja ryhmiä eli käytännöllisesti katsoen koko koulua, kun taas luokanopettajien ja erityisluokanopetta-

jien kysymykset kohdistuivat heidän ’omiin’ luokkiinsa. Useimmat taito- ja taideaineiden opettajat valitsivat 

vaihtoehdon, että kysymykset eivät koske heitä, joten he eivät siis sisälly alla oleviin kuvioihin. Kuviot osoit-

tavat, että kysyttyjä tehostetun tuen keinoja käytetään useimmiten vähintäänkin keskimmäisen vastausvaih-

toehdon ”Joskus” tasolla. Kysymykseen vastanneiden erityisopettajien pieni määrä suhteessa muihin vastan-

neisiin taas liittynee tehostettua tukea saavien oppilaiden vähäiseen osuuteen heidän oppilaistaan. 

Kyselyn tehostettua tukea koskevan osuuden tapaan myös erityisen tuen oppilaiden tukikäytänteitä koskeva 

osuus alkoi kysymyksellä, kuinka suuri osuus opettajista opetti luokkaa, jossa opiskeli erityistä tukea saavia 

oppilaita (Kuvio 7.4). 

 

Kuvio 7.4 Oliko luokallasi/opettamissasi ryhmissä viime vuonna erityistä tukea saavia oppilaita? 

Se, että erityistä tukea saavia oppilaita oli jonkin verran enemmän aineen- kuin luokanopettajien opettamissa 

luokissa, saattaa hyvinkin selittyä aivan vain sillä, että aineenopettajat opettavat useampaa luokkaa, jolloin 

useamman opetettavaksi osuvat myös ne luokat, joissa tuen saajia on ja samat luokat kertautuvat sen myötä 

useampien opettajien vastauksissa. 

Muutama erillinen erityisen tuen keinoja koskeva kysymys esitettiin yksinkertaistettuina ”Kyllä/Ei”-kysymyk-

senä (Kuvio 7.5 seuraavalla sivulla). Vastausten perusteella on ilmeistä, että lukuun ottamatta erityisen tuen 

tarjoamista muun opetuksen yhteydessä kaikki kysytyt käytänteet olivat vastaajien mukaan harvinaisempia 

alakoulussa kuin ylä- tai yhtenäiskouluissa, joiden välillä ilmeni selvästi vähäisempiä ei-systemaattisia eroja. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Laaja-alainen
erityisopettaja

(n = 101)

Luokanopettaja
(n = 495)

Aineenopettaja
(n = 336)

Kyllä Ei
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Kuvio 7.5 Erityisen tuen päätökseen perustuvan erityisopetuksen järjestelyt eri opettajaryhmien raportoimana (1 = Ei,  

2 = Kyllä).  

Tuen keinojen käyttöä kysyttiin rehtoreilta vain ”Kyllä/Ei”-kysymyksenä, jonka vastausten valossa useimmat 

keinot ovat käytössä useimmissa kouluissa. Ilmeisestikin harvimmin oli käytössä erityisluokanopettajan toi-

miminen samanaikaisopettajana – näin toimittiin puolessa vastanneiden rehtoreiden edustamista kouluista. 

Runsas kolmannes rehtoreista ilmoitti, että koulussa ei käytetty systemaattista käyttäytymisen ja tunne- 

elämän tukea ainakaan korostetusti tehostetun tuen keinona, ja neljännes, että heidän koulussaan ei ollut 

käytössä osa-aikaista erityisopetusta yksilöopetuksena. Myös jotkut muut kuvioissa 7.3 ja 7.4 esitetyt tuen 

keinot (opintojen yksilöllinen ohjaus, systemaattinen formatiivinen arviointi ja läksyjen tekemisen tehostettu 

seuranta) joko puuttuivat joidenkin koulujen käytänteistä tai – todennäköisemmin – rehtori ei kokenut niiden 

olevan erityisesti tehostetun tuen keino. Sama ero kaikkiin oppilaisiin kohdistuvan hyvän opetuksen ja erityi-

sen tuen tarpeessa oleviin oppilaisiin kohdistuvien erityisten keinojen välillä voi toki leimata myös monia 

opettajavastauksia. 

  

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Erityisen tuen päätökseen perustuva erityisopetus
alue/kaupunkitasoisissa erityisluokissa

Erityisen tuen päätökseen perustuva erityisopetus
erityisluokalla

Erityisen tuen päätökseen perustuva erityisopetus muun
opetuksen yhteydessä

Erityisen tuen päätökseen perustuva erityisopetus osin
muun opetuksen yhteydessä ja osin erityisluokalla

Oppimäärien yksilöllistäminen

Opiskelu erityisin painoaloin

Erityisluokanopettaja (n = 117) Laaja-alainen (n = 98)

Luokanopettaja (n = 323) Aineenopettaja (n = 271)



43 
 

 Tuen tarpeen tunnistaminen 

Tuen tarpeen tunnistaminen edeltää toki tukikäytäntöjen toimeenpanoa, mutta koska kysely oli rakennettu 

tältä osin tuen kohdistamisen ja toteuttamisen ajallisen kulun vastaisesti, raportoimme koulujen käyttämät 

tuen tarpeen tunnistamisen keinot vasta edellä raportoitujen tuen toteutuksen käytänteiden jälkeen. 

Kuviossa 8.1 on esitetty ensin kysymyksen mukaisina ”Kyllä/Ei”-vastauksina erilaisten tuen tarpeen tunnista-

misen keinojen käyttö vastaajien kouluissa. Silloin, kun eroja esiintyy, on syytä miettiä, onko niissä kyse  

todellisista eroista esimerkiksi koulujen välillä vai paremminkin vastaajaryhmien välisiä eroja siinä, kuinka 

hyvin koulun käytänteet tunnetaan. Esimerkiksi terveydenhoidon alueen toimijoiden tekemässä tunnistami-

sessa vastaajaryhmien väliset erot voivat hyvin liittyä näitä tahoja koskeviin vaitiolovelvollisuussäädöksiin. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän kokemaansa tarvetta kysyttyjen menetelmien systemaattisempaan 

käyttöön (Kuvio 8.2). Kuten oli odotettavissa, vastaajaryhmien välinen vaihtelu oli näissä selvästi suurempaa 

kuin koulussa vallitsevaa tilannetta koskevissa kysymyksissä. Vaikka vastaajien mukaan lähes kaikki kysytyt 

tuen tarpeen tunnistamisen menetelmät ovat jo kouluissa käytössä, monet arvioivat, että niiden käyttö voisi 

olla nykyistä systemaattisempaa. Kuvioita verrattaessa on syytä kiinnittää myös huomio vastanneiden mää-

riin, sillä rehtoreita myöten osa vastaajista ei joko huomannut kysymyksen molempia osia tai jätti muusta 

syystä vastaamatta niistä jälkimmäiseen. 

 

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00

Lääkärin tutkimukset

Koulupsykologin arviointi

Kouluterveydenhoitajan tarkastukset

Perustaitojen seulonnat

Laaja-alaisen erityisopettajan/erityisluokanopettajan
havainnointi ja arviointi

Oppilas arvioi itse mahdollisuuksien mukaan

Koulun kehittämät omat arviointimenetelmät

Huoltajien kanssa käydyt keskustelut

Henkilöstö havainnoi

Rehtori (n = 22) Erityisluokanopettaja  (n = 113)

Laaja-alainen erityisopettaja  (n = 102) Luokanopettaja  (n = 482)

Aineenopettaja  (n = 345)
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Kuvio 8.1 Kouluissa käytössä olevat tuen tunnistamisen keinot rehtorien ja eri opettajaryhmien raportoimana (1 = Ei,  

2 = Kyllä). 

 

Kuvio 8.2 Kouluissa olisi tarvetta käytössä olevien tuen tunnistamisen keinojen systemaattisempaan käyttöön; rehtorien 

ja eri opettajaryhmien näkemys (1 = Ei, 2 = Kyllä). 

Kuten vastauskuvioista voidaan nähdä, esitetyistä vaihtoehdoista koulun kehittämät omat arviointimenetel-

mät olivat harvimmin käytössä mutta olivat oppilaan itsearvioinnin ohessa se, jonka käyttöön toivottiin eni-

ten systemaattisuutta. Vastaajien välillä esiintyi jonkin verran näkemyseroja siitä, mitä menetelmiä kouluilla 

on jo nyt käytössä ja hieman enemmän siinä, minkä menetelmien systemaattisempaa käyttöä toivottaisiin. 

Kysymyksiin annettujen vastausten vertaamista rajoittaa kuitenkin erot vastaajamäärissä, mikä jättää huo-

mattavan määrän tilaa myöhemmin kouluissa käytävälle keskustelulle. Ainoa koulutyypin mukainen ero  

ilmeni perustaitojen seulonnassa, joka oli yleisintä erillisissä alakouluissa ja johon kaivattiin lisää systemaat-

tisuutta niin alakouluissa kuin yhtenäiskouluissakin.    

  

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00

Lääkärin tutkimukset

Koulupsykologin arviointi

Kouluterveydenhoitajan tarkastukset

Perustaitojen seulonnat

Laaja-alaisen erityisopettajan/erityisluokanopettajan
havainnointi ja arviointi

Oppilas arvioi itse mahdollisuuksien mukaan

Koulun kehittämät omat arviointimenetelmät

Huoltajien kanssa käydyt keskustelut

Henkilöstö havainnoi

Rehtori (n = 17) Erityisluokanopettaja  (n = 81)

Laaja-alainen erityisopettaja  (n = 69) Luokanopettaja  (n = 380)

Aineenopettaja  (n = 228)
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 Tukitoimien järjestämiseen liittyvä ajankäyttö ja yhteinen suunnittelu 

Eri ammattiryhmiltä kysyttiin myös heidän näkemystään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvien eri toi-

mintojen ajallisesta resursoinnista. Ajan riittävyyttä tukitoimien järjestämiseen kysyttiin usealla kysymyk-

sellä, jotka kaikki antavat vahvoja viitteitä siitä, että suurin osa opetushenkilöstöstä kokee ajan riittämättö-

myyden selvänä haasteena (Kuvio 9.1). Kuvioon on yhdistetty vertailun helpottamiseksi rehtoreilta kysyttynä 

heidän näkemyksensä koulun henkilökunnan ajan riittävyydestä samoihin toimintoihin. Kuten jo edellä niin 

monen kysymyksen kohdalla, rehtorien näkemys tilanteesta oli myönteisempi kuin opettajien, mutta myös 

he näyttävät olevan ilmeisen tietoisia opettajien resurssien riittämättömyydestä monen varsinaisen opetus-

tehtävän ulkopuolisen tehtävän edessä. 

 

Kuvio 9.1 Koen, että minulla on riittävästi aikaa …. / Mielestäni koulumme henkilökunnalla on riittävästi aikaa … As-

teikko 1 = Täysin eri mieltä, 3 = En samaa enkä eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä. 

Kaikki opettajaryhmät kokivat erityisesti moniammatilliseen yhteistyöhön ja yhteisopettajuuden suunnitte-

luun varatun ajan riittämättömäksi. Luokan- ja aineenopettajat kokivat sen sijaan oppilaiden tuen kartoituk-

seen ja suunnitteluun käytettävissä olevan aikansa selvästi riittämättömämmäksi kuin erityisluokanopettajat 

ja laaja-alaiset erityisopettajat. Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön käytettävissä olevan ajan kokeminen 

riittäväksi näytti siis – odotetusti – olevan yhteydessä niiden oppilaiden määrään, joiden kanssa opettaja on 

1 2 3 4 5

Pedagogisten asiakirjojen laatimiseen

Oppimisympäristöjen suunnitteluun ja
toteutukseen oppilaiden tarpeiden mukaan

Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön

Oppilaiden tukitoimien toteutukseen

Oppilaiden tukitoimien suunnitteluun

Oppilaiden tuen tarpeiden kartoitukseen

Yhteisopettajuuden/samanaikaisopetuksen
suunnitteluun ja toteutukseen

Moniammatilliseen yhteistyöhön

Rehtori (n = 20) Erityisluokanopettaja (n = 114)

Laaja-alainen erityisopettaja (n = 105) Luokanopettaja (n = 494)

Aineenopettaja (n = 361)
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säännöllisessä yhteydessä. Ajallisten resurssien tilanne näyttää olevan kokonaisuutena tarkasteltuna ongel-

mallisin yläkouluissa, mutta tulos saattaa osin heijastaa aineenopettajien suurempaa osuutta näiden koulu-

jen vastaajien joukossa. Resurssit koettiin pääosin muita tyydyttävämmiksi kouluissa, joissa tukea saavien 

oppilaiden osuus oli pienin, mutta muiden tuen saajien osuuteen perustuvien ryhmien välillä ei ollut syste-

maattisia eroja opettajien kokemuksissa ajan riittävyydestä. Näyttää siis siltä, että koulujen resursoinnilla on 

onnistuttu ainakin jossain määrin tasaamaan oppilaiden tuen tarpeessa esiintyvien erojen asettamia vaati-

muksia. Vastanneet erityisluokanopettajat näyttävät kuitenkin kokevan ajankäyttöresurssinsa yhtenäiskou-

luissa tiukemmiksi kuin vastaavat opettajat niissä kouluissa, joissa on yksinomaan ala- tai yläluokkia. Rehto-

reiden näkemyksissä ei ollut koulutyypin mukaisia eroja, joskin vertailu rajoittuu pakosta vain ala- ja yhte-

näiskouluihin, koska vain yksi rehtori edusti pelkästään yläluokista koostuvia kouluja.  
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 Tuen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä yhteistyö koulussa 

Eri ammattiryhmiltä kysyttiin myös oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnitteluun ja toteutuk-

seen sekä osallistamiseen ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Eri opettajaryhmät näyttävät olevan monessa 

kysymyksessä ehkä yllättävänkin yksimielisiä (Kuvio 10.1 seuraavalla sivulla), ja myös rehtorien näkemykset 

erosivat opettajien näkemyksistä vähemmän kuin monella aiemmin raportoidulla osa-alueella. Huomio kiin-

nittyy erityisesti luokan- ja aineenopettajien sekä laaja-alaisten erityisopettajien ja erityisluokanopettajien 

varsin yksimieliseen näkemykseen siitä, että oppilaiden osallisuus oman tukensa suunnitteluun toteutuu vain 

osin. Tulokseen saattaa tosin vaikuttaa se, että asiaa oli kysytty vain yhdellä yleisellä kysymyksellä yksilöi-

mättä sitä, missä vaiheessa prosessia ja miten tuo osallistuminen tapahtuu. Huomionarvoista on, että rehto-

rien näkemys ei tässä eronnut lainkaan opettajien vastaavasta. Heidän näkemyksensä oli sen sijaan useimpia 

opettajaryhmiä myönteisempi koulun yhteisten oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimintamallien, vaikeuk-

sien tunnistamisen toimintatapojen kehittämisen sekä oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyön toi-

minnan osalta. 

Osa kysymyksistä erosi siis vastaajaryhmän mukaan, ja näyttää siis siltä, että laaja-alaisten erityisopettajien 

ja luokanopettajien näkemys yhteistyöstä luokan- ja aineen-/erityisopettajien kanssa on myönteisempi kuin 

erityisopettajien ja aineenopettajien (asteikko 1–5: laaja-alaiset erityisopettajat, ka 4,20; luokanopettajat, 

4,13; erityisluokanopettajat, ka 3,94; aineenopettajat, ka 3,88). Vastauksia saattaa toki värittää myös se, että 

eri vastaajaryhmiin kuuluvat ovat vastatessaan ajatelleet osin eri ryhmiä: luokanopettajien ja laaja-alaisten 

erityisopettajien yhteistyö usein huomattavan paljon läheisempää kuin aineenopettajien tai erityisopettajien 

kummankaan vastaryhmän kanssa. Kysymykset esitettiin myös koulun muille toimijaryhmille, mutta koska 

koulupsykologien ja -kuraattoreiden sekä oppilaanohjaajien vastaajamäärät olivat selvästi edellisiä pienem-

mät, heidän vastauksiaan ei aiempien lukujen tapaan ole otettu mukaan tarkasteluihin.  – Osa tässä luvussa 

käsitellyistä kysymyksistä sisältyi myös samaan aikaan toteutettuun valtioneuvoston selvitykseen, mikä mah-

dollistaa tulosten vertailuun valtakunnalliseen tilanteeseen (Luku 13). 
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Kuvio 10.1 Eri opettajaryhmien näkemyksiä joistain keskeisistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteisen suunnittelun 

ehdoista ja toteutumisesta koulussaan. Asteikko: 1 = Täysin eri mieltä, 3 = En samaa enkä eri mieltä, 5 = Täysin samaa 

mieltä. Huom.: Yhteistyötä luokan- ja aineenopettajien vs. erityisopettajien kanssa on siis kysytty vastapareittain näiltä 

kahdelta opettajaryhmältä. 

Kuten jo aiemmissa luvuissa on tullut esiin, moni opettaja käsitteli avovastauksissaan nimenomaan henkilös-

tön välistä yhteistyötä. Termiä käytettiin vastauksissa kuitenkin kirjavasti, joten kommenttien nimenomainen 

sijoittuminen tämän raportin rakenteeseen ei ole yksiselitteinen. Käytännössä yhteistyötä toteutettiin esi-

merkiksi erilaisilla ryhmillä: yhteistyötä saatettiin toteuttaa työparin kanssa, luokka-asteen opettajien kesken 

tai erilaisissa monialaisissa ryhmissä.   

Tiimityöskentely; luokka-astetiimi suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä (joustavat ryhmittelyt mahdolli-
sia). Tämä mahdollistaa kollegiaalisen tuen ja parantaa oppilastuntemusta ja oppilaiden kohtaamista yli luok-
karajojen. Laaja-alainen työskentelee myös tiimissä. (Luokanopettaja) 

Yhteistyön säännöllisyys painottui vastauksissa vaihtelevasti. Osa vastaajista nostivat esiin yhteistyön sään-

nöllisyyden keskeisen merkityksen sekä sen, että siihen on resursoitu riittävästi aikaa. Yhteistyöhön liitettiin 

myös tiedon kulkeminen ja työkavereiden tuki. Osa vastauksista oli varsin lyhyitä, joten yhteistyön muodosta 

ei kuitenkaan voinut tehdä pitkälle meneviä päätelmiä.   

1 2 3 4 5

Yhteistyö koulukuraattorin kanssa toimii hyvin.

Yhteistyö koulupsykologin kanssa toimii hyvin.

Yhteistyö koulun luokan- ja aineenopettajien / laaja-
alaisen erityisopettajan ja erityisluokanopettajan  kanssa

toimii hyvin.

Yhteistyö koulun rehtorin kanssa toimii hyvin.

Oppilashuolto ja moniammatillinen yhteistyö toimivat
koulussamme hyvin.

Koulussamme on kehitetty toimintatapoja, joilla voidaan
tunnistaa oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä

vaikeuksia.

Olen kehittänyt ja uudistanut omia opetusmenetelmiäni
tukeakseni oppilaideni oppimista ja koulunkäyntiä.

Koulussamme on yhdessä sovitut selkeät toimintamallit
oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun tukemiseen.

Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa tuen
suunnitteluun.

Erityisluokanopettaja (n = 116) Laaja-alainen erituisopettaja (n = 104)

Luokanopettaja (n= 495) Aineenopettaja (n = 357)
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 Tukeen liittyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Kyselyyn sisältyi myös lyhyt kodin ja koulun yhteistyötä ja siihen liittyviä koulutason käytänteitä koskeva 

osuus. Vastausten perusteella tukeen liittyvät kodin ja koulun väliset käytänteet näytään koettavan suhteel-

lisen toimiviksi (Kuviot 11.1–11.6), joskin myös tässä rehtorien näkemys oli – ehkä paremmin koulun koko-

naistilanteen tuntien – opettajia myönteisempi (Kuviot 11.1–11.4). Kuten aiemmin raportoiduissa myös 

näissä kysymyksissä on käytetty viisiportaista asteikkoa, jossa ääripäät ja keskimmäinen ’arvo’ on ilmaistu 

sanallisesti ja kaksi väliin jäävää vain numerolla. 

 

Kuvio 11.1 Koulussamme on selkeät käytänteet, kuinka toimia kodin kanssa yhteistyössä havaittaessa oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen tarpeita. 

Rehtorien näkemys muuttui hieman epävarmemmaksi, mutta opettajien näkemykset ovat lähes identtiset 

silloin, kun kysymyksen kohteena olivat toimintakäytänteet tuen eri tasoilla tuen tarpeen tultua havaituksi. 

Kuvioita 11.2 ja 11.1 tarkkaan verrattaessa voidaan tosin nähdä vähäinen tilanteen ehdottoman positiivisesti 

näkevien osuuden heikkeneminen ja vain puoliksi väitteen kanssa yksimielisten osuuden kasvu kaikissa opet-

tajaryhmissä silloin, kun siirrytään havaitsemisesta yhteistyöhön tukea koskevien käytänteiden tasolla. 

 

Kuvio 11.2 Koulussamme on selkeät käytänteet, kuinka toimia kodin kanssa yhteistyössä oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen eri tasoilla. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen ohessa kodin ja koulun yhteistyötä koskevat kysymykset kohdistuivat myös 

kaikkia oppilaita koskeviin nivelvaiheisiin (ks. myös alaluku 3.1) sekä koulunkäynnin yleisistä pelisäännöistä 
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sopimiseen (Kuviot 11.3 ja 11.4). Sekä luokan- että aineenopettajista moni jätti vastaamatta tuen jatkumisen 

varmistamista koskevaan kysymykseen tai käytti kysymyksessä olevaa vaihtoehtoa ”Ei koske minua”. Kyse 

lienee siitä, että nivelvaiheeseen liittyvät tuen jatkumisen käytänteet eivät välttämättä ole aktiivisina mie-

lessä opettajilla, jotka eivät opeta nivelvaiheen luokkia. Kuten kuviosta 11.3 voidaan nähdä, rehtoreiden  

näkemys oli jälleen kerran opettajia myönteisempi, mutta kysymykseen vastanneiden opettajaryhmien väli-

set erot olivat suhteellisen pienet laaja-alaisten erityisopettajien nähdessä tilanteen kuitenkin selvästi erityi-

sesti aineenopettajia myönteisempänä. 

Kuvio 11.3 Koulussamme on selkeät käytänteet, kuinka tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa nivelvaiheissa tai koulun 

vaihtuessa tuen jatkumisen varmistamiseksi. 

Eri vastaajaryhmien näkemys koulunkäyntiä koskevien yhteisten pelisääntöjen sopimiseen liittyvästä yhteis-

työstä kotien kanssa ovat sen sijaan poikkeuksellisen yhtenevät – ja myönteiset (Kuvio 11.4). 

 

Kuvio 11.4 Koulunkäyntiä koskevien yhteisten pelisääntöjen sopiminen yhteistyössä vanhempien, oppilaiden ja koulun 

kesken on toteutettu hyvin. 

Muutama kysymys koski konkreettisesti opettajan tai muun toimijan henkilökohtaista suhdetta huoltajien 

kanssa. Kysymykset kohdistettiin kaikille toimijaryhmille mutta on esitetty kuvioissa 11.5 ja 11.6 vain neljän 

keskeisen opettajaryhmän osalta. Kuten kuviosta 11.5 voidaan nähdä, yhteistyö huoltajien kanssa nähdään 

pääosin erinomaisen hyvin toimivana. Vaikka erot opettajaryhmien välillä näyttävät varsin pieniltä tarkastel-

taessa kaikkia toimijaryhmiä yhdessä, yhteistyö koettiin toimivan pelkkien alaluokkien kouluissa tilastollisesti 

merkitsevästi paremmin kuin ylä- tai yhtenäiskouluissa (ka 4,29 vs. 4,06 ja 4,09 asteikolla 1–5). 
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Kuvio 11.5 Yhteistyöni vanhempien kanssa on mutkatonta ja toimivaa. 

Opettajaryhmien välillä oli sen sijaan enemmän eroa siinä, miten he kokevat voivansa tukea huoltajia oppi-

laiden kotona tapahtuvan oppimisen edistämisessä (Kuvio 11.6). Osin lienee toki kysymys siitä, missä roolissa 

eri opettajat ylipäätään ovat oppilaiden oppimisen tukemisessa. Luokanopettajilla tai erityisopettajilla kyse 

on yleensä suhteellisen pysyvästä ja pitkäaikaisesta suhteesta opettajan ja oppilaan välillä, kun taas aineen-

opettajien ero muihin ryhmiin heijastanee ennen kaikkea eroa yhden opettajan opettamien oppilaiden mää-

rässä. Ero näkyy myös tilastollisesti merkitsevänä erona alakoulujen ja ylä- tai yhtenäiskoulujen välillä  

(ka 4,06 vs. 3,71 ja 3,80 asteikolla 1–5). 

 

Kuvio 11.6 Tuen vanhempia oppilaan kotona tapahtuvan oppimisen tukemisessa (esim. kotitehtävien tekeminen). 

Jotkut opettajat kommentoivat avovastauksissaan myös kodin ja koulun välistä yhteistyötä, mutta kom-

mentit olivat selvästi opetusta ja koulun sisäisiä käytänteitä lyhyempiä: 

Kohtaamiset kodin ja koulun välillä ovat pääosin hyviä yhteistyön hetkiä. (Aineenopettaja) 
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 Kolmiportaiseen tukeen liittyvä kehitystarve, ajankäyttö sekä lisä- ja 
täydennyskoulutuksen tarve 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan koulussaan viimeisen kahden vuoden aikana tapahtunutta kehittämistä (ja 

sen seurauksena toivottavasti myös kehitystä) oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä aiheissa ja käy-

tänteissä sarjalla muutokseen ja kehitystarpeeseen kohdistuvia kysymyksiä, joissa käytettiin viisiportaista as-

teikkoa: ”Ei yhtään, vähän, jonkin verran, melko paljon, erittäin paljon”.  Kysymyksiin oli mahdollista vastata 

myös ”Ei koske minua”, mutta näin vastanneiden osuus jäi useimmissa vastaajaryhmissä alle viiden prosen-

tin. Kysymyksiin sisältyi jatkokysymys siitä, vaatiko osa-alue vastaajan mielestä lisää kehittämistä. Kuten 

aiemmissa luvuissa, koulupsykologien, koulukuraattoreiden, oppilaanohjaajien ja muun henkilökunnan vas-

taukset on jätetty pois kuvioista heidän pienen vastaajamääränsä vuoksi. Heidän vastauksensa ovat kuitenkin 

luettavissa selvityksen perusopetusosuuden esiraportissa. Kuviossa 12.1 on esitetty vastaajien näkemys pe-

dagogisten asiakirjojen laadintaan liittyvien käytänteiden kehittämisestä.   

Kuvio 12.1 Koulussamme on viime vuosina kehitetty pedagogisten asiakirjojen laadintaan liittyviä käytänteitä (esim.  

tehostetun tuen oppimissuunnitelma, HOJKS, ym.). 

Kuten kuviosta 12.1 voidaan nähdä, opettajaryhmittäin hieman vaihdellen yli puolet vastaajista arvioi asia-

kirjojen laadintaan liittyviä käytänteitä kehitetyn, mutta kaikissa vastaajaryhmissä vähintään puolet koki, että 

käytänteissä olisi edelleen kehittämisen tarvetta. Tätä toivoivat etenkin laaja-alaiset erityisopettajat (75 %), 

mutta myös vähiten kehitystarvetta kokevista aineenopettajista puolet ilmaisivat sille silti olevan tarvetta. 

Monen muun oppimisen tukeen liittyvän kysymyksen kohdalla vastaajien näkemykset jo tapahtuneesta  

kehittämisestä olivat selvästi kielteisempiä ja koettu tarve lisäkoulutukseen suurempi. Esimerkiksi opettajien 

kokema erityispedagogisen osaamisen täydennyskoulutustarve on ilmeinen (Kuvio 12.2). 
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Kuvio 12.2 Koulussamme on viime vuosina kehitetty opettajien erityispedagogista osaamista täydennyskoulutuksella. 

Lähes puolet luokan- ja aineenopettajista koki, että opettajien erityispedagogista osaamista ei juuri ollut  

kehitetty ainakaan täydennyskoulutuksen avulla, ja yli 80 prosenttia heistä kokikin asiassa olevan selvää  

kehittämistarvetta. Erityisopettajien vastausten voinee sen sijaan arvioida viittaavavan heidän kokemuk-

seensa nimenomaan muiden opettajaryhmien saamasta koulutuksesta, ja erityisopettajista vielä suurempi 

osuus koki asiassa olevan kehitystarvetta. 

Koulunkäynnin tuen (esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja avustajapalvelut) sekä tehostetun tai 

erityisen tuen oppilaiden oppimisen arvioinnin kehittämisen koettiin sen sijaan edenneen huomattavasti  

paremmin, joskin vastanneista lähes joka viides luokan- tai aineenopettaja oli jälkimmäisen suhteen epäile-

vällä kannalla (Kuviot 12.3 ja 12.4). Neljä opettajaa viidestä koki kuitenkin molemmissa olevan edelleen  

kehittämisen tarvetta. 

Kuvio 12.3 Koulussamme on viime vuosina kehitetty koulunkäynnin tukea (esim. tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, 

avustajapalveluja).  

 

Kuvio 12.4 Koulussamme on viime vuosina kehitetty tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden oppimisen arviointia. 



54 
 

Opettajien arvio toiminnan kehittämisestä oli varsin myönteinen myös moniammatillisen yhteistyön ja käy-

tännön opetusjärjestelyjen osalta, joiden kohdalla vähintään puolet eri opettajaryhmien vastaajista koki  

tapahtuneen vähintäänkin ”melko paljon” kehittämistä, joskin myös näissä noin kaksi kolmesta koki olevan 

edelleen kehittämisen sijaa. 

Opettajaryhmien välinen ero oli edellisiä selvempi kysyttäessä aluekoordinaattorin hyödyntämistä (Kuvio 

12.5), jossa myös useampi luokan- ja aineenopettaja valitsi vaihtoehdon ”En osaa sanoa”. Ilmeisestikin koor-

dinaattorin tuki on läheisempää erityisopettajille, joista kolmannes koki tuon tuen hyödyntämisen kehitty-

neen kahden viimeisen vuoden aikana. Noin 60 prosenttia luokan- ja aineenopettajista koki kuitenkin, että 

tätä yhteistyötä tulisi kehittää jatkossa.  

 

Kuvio 12.5 Koulussamme on viime vuosina kehitetty aluekoordinaattorin osaamisen hyödyntämistä oppimisen tuen  

järjestelyissä. 

Edellä raportoitujen opettajanäkemysten täydennykseksi kuviossa 12.6 on esitetty kootusti rehtoreiden  

näkemys kouluissa tapahtuneesta kehityksestä kolmiportaisen tuen malliin sekä oppimisen ja koulunkäynnin 

tukeen liittyvissä kysymyksissä ja käytänteissä siten, että kuvioon on sisällytetty myös ne osa-alueet, jotka on 

opettajien osalta sivuutettu tässä raportissa pelkällä maininnalla. Kuten kuviosta 12.6 voidaan nähdä, rehto-

rien arvio tapahtuneesta kehityksestä oli selvästi myönteisempi kuin opettajien, mutta siitä huolimatta myös 

rehtoreiden ehdoton enemmistö koki kaikilla kysytyillä alueilla olevan edelleen kehittämisen tarvetta.   

Koska rehtoreille esitetty moniammatillista yhteistyötä koskeva kysymys oli muotoiltu koskemaan yhteistyön 

johtamista, se ja tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tukitoimia koskeva kysymys on esitetty erikseen 

kuviossa 12.7. Kysymykset on järjestetty molemmissa kuvioissa edellä raportoiduista opettajavastauksista 

poiketen ”Erittäin paljon” -vastausvaihtoehdon mukaiseen järjestykseen. Kuten kuviotekstistä voidaan 

nähdä, joka viides kyselyyn vastannut rehtori jätti vastaamatta kysymykseen, mikä saattaa kertoa siitä, että 

he eivät ole olleet nykyisen koulunsa rehtorina vielä kyllin pitkään voidakseen ottaa kantaa viime vuosina 

tapahtuneeseen kehitykseen.  
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Kuvio 12.6 Rehtoreiden näkemys kouluissa tapahtuneesta kehityksestä kolmiportaisen tuen malliin sekä oppimisen ja 

koulunkäynnin tukeen liittyvissä kysymyksissä ja käytänteissä (n = 18). 

 

Kuvio 12.7 Rehtoreiden näkemys kouluissa tapahtuneesta kehityksestä kolmiportaisen tuen malliin sekä oppimisen ja 

koulunkäynnin tukeen liittyvien käytänteiden johtamisessa (n = 18). 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvän koulutuksen, kokousten ja asiakirjojen laatimisen vaatimaa työmäärää ja 

suhdetta hyötyyn kartoitettiin työmäärän koettua hyödyllisyyttä mittaavilla kysymyksillä, joissa käytettiin vii-

siportaista asteikkoa, jossa oli nimetty ääriarvot sekä keskimmäinen arvo (1 = Täysin eri mieltä, 3 = En samaa 

enkä eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). Eniten epäilyjä työmäärän tuottamasta suhteellisesta hyödystä 

kohdistui pedagogisten asiakirjojen laatimiseen, jonka kohdalla suurin osa vastaajista oli eri mieltä tai täysin 

eri mieltä siitä, että työmäärä ja hyöty ovat hyvässä suhteessa (Kuvio 12.8). Täysin tai edes suhteellisen tyy-

tyväisiä käytetyn työpanoksen ja saadun hyödyn suhteeseen oli muissakin kysymyksissä melko vähän. Vas-

taukset osoittavat, että etenkin pedagogisten asiakirjojen laatiminen ja kokouksiin osallistuminen ovat toi-

mintoja, joiden osalta niihin käytetyn työmäärän suhdetta saatuun hyötyyn nähden voisi harkita. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Käytännön opetusjärjestelyt

Pedagogisten asiakirjojen laadintaan liittyvät käytänteet

Moniammatillinen yhteistyö

Koulunkäynnin tuen käytänteet

Oppimisen tuen hallinnollinen prosessi

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden oppimisen arviointi

Aluekoordinaattorin osaamisen hyödyntäminen

Opettajien erityispedagoginen täydennyskoulutus

1 = Ei yhtään 2 = Vähän 3 = Jonkin verran 4 = Melko paljon 5 = Erittäin paljon
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Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tukitoimien
johtaminen

Moniammatillisen yhteistyön johtaminen

1 = Ei yhtään 2 = Vähän 3 = Jonkin verran 4 = Melko paljon 5 = Erittäin paljon
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Kuvio 12.8 Pedagogisten asiakirjojen tekemiseen käytettävä työmäärä on hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn 

oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa. 

Työmäärän hyötyä epäilevien vastaajien osuus oli selvästi pienempi kysyttäessä koulun sisäisiin kolmiportai-

seen tukeen liittyviin kokouksiin käytetyn ajan suhdetta niiden hyötyyn oppilaiden oppimisen ja koulunkäyn-

nin tukemisessa, vaikka ero hyödyn ilmeisenä näkevien joukossa olikin pieni (Kuvio 12.9). 

     

Kuvio 12.9 Koulun sisäisiin kolmiportaiseen tukeen liittyviin kokouksiin käytettävä työmäärä on hyvässä suhteessa niiden 

tuottamaan hyötyyn oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa. 

Tilanne oli ehkä yllättävänkin samanlainen myös kysyttäessä saadun ja toivotun täydennyskoulutuksen hyö-

dyllisyyttä (Kuviot 12.10 ja 12.11). 

  

Kuvio 12.10 Kunnassamme järjestettävien täydennyskoulutusten ja muiden osaamisen kehittämisen rakenteiden määrä 

on hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa. 
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Kuvio 12.11 Ulkopuolisen täydennyskoulutuksen määrä on hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn oppilaiden  

oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa. 

Kysymykseen vastanneista rehtoreista yli 40 prosenttia oli edes jokseenkin samaa mieltä kysyttyjen koulu-

tusten hyödyllisyydestä, kun taas opettajista lähemmäs 40 prosenttia asetti niiden hyödyllisyyden ainakin 

osittain kyseenalaiseksi. 

Kuvioissa 12.10 ja 12.11 esitettyä kuvaa täydennyskoulutuksen koetusta hyödystä on hyvä verrata edellä ku-

viossa 12.2 havaittavaan seikkaan, että lähes puolet luokan- ja aineenopettajista koki opettajien erityispeda-

gogista osaamista kehitetyn ainakaan täydennyskoulutuksen avulla vain vähän ja yli 80 prosenttia heistä koki 

asiassa olevan selvää kehittämistarvetta. Ottaen huomioon ero kysymysten muotoiluissa (’erityispedagogi-

nen osaaminen’ vs. kuvioiden 12.10 ja 12.11 selvästi yleisemmällä tasolla muotoiltu ’oppimisen ja koulun-

käynnin tukeminen’) on mahdollista, että opettajien jälkimmäisiin kysymyksiin vastaamisessa on kyse ennen 

kaikkea täydennyskoulutuksen oikeanlaisen kohdentamisen ongelmasta eli siitä, että koulutuksen ei ole  

koettu vastaavan kentän nimenomaiseen tarpeeseen. 

Täydennys- ja lisäkoulutuksen tilannetta kartoitettiin kysymysparilla, jossa tiedusteltiin vastaajan mahdolli-

sesti jo saamaa lisäkoulutusta sekä sen koettua lisätarvetta kaksiportaisella asteikolla ”En ole saanut / Olen 

saanut” ja ”En tarvitse lisäkoulutusta / Tarvitsen lisäkoulutusta”. Kuviossa 12.12 on esitetty rehtorien ja eri 

opettajaryhmien vastaukset kolmiportaisen tuen järjestämiseen liittyvästä koulutuksesta yleisellä tasolla ja 

kuviossa 12.13 kohdistetusti tehostettuun ja erityiseen tukeen soveltuvan pedagogiikan osalta.  
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Kuvio 12.12 Saatu lisäkoulutus ja sen tarve: Kolmiportaisen tuen järjestäminen.  

Kuten kuviosta voidaan nähdä, koulutusta kolmiportaisen tuen järjestämisessä olivat saaneet korostetusti 

rehtorit ja erityisopettajat, joista molemmista – ehkä sen seurauksena – alle 20 prosenttia kaipasi enää lisä-

koulutusta asiassa. Luokan- ja aineenopettajista sen sijaan koulutusta oli saanut vain noin kolmannes ja – 

samoin ehkä sen vuoksi – noin puolet kaipasi edelleen lisäkoulutusta asiassa. On kuitenkin huomattava, että 

vastaajamäärät olivat lisäkoulutuksen tarvetta koskevassa kysymyksessä selvästi saatua koulutusta koskevia 

pienemmät.  

Erot opettajaryhmien välillä olivat tehostettuun ja erityiseen tukeen soveltuvan pedagogiikan saralla varsin 

samat kuin kolmiportaisen tuen järjestämisen kohdalla, eli koulutusta olivat saaneet ennen kaikkea erityis-

opettajat, joiden työnkuvaan se kiinteämmin liittyy (Kuvio 12.13). Myös heistä noin 40 prosenttia koki kui-

tenkin tarvitsevan asiassa lisäkoulutusta. Tilanne oli luokan- ja aineenopettajilla oleellisesti erilainen vain hie-

man yli viidenneksen ilmoittaessa saaneensa asiassa koulutusta ja kahden kolmasosan kaivatessa sitä lisää. 

Myös tässä kysymyksessä lisäkoulutuksen tarvetta koskevaan kysymykseen vastasi huomattavasti harvempi 

opettaja kuin saatua koulutusta koskevaan. Ehkä hieman yllättäen myös 40 prosenttia kysymykseen vastan-

neista rehtoreista koki tarvetta alan lisäkoulutukseen. 

  

Kuvio 12.13 Saatu lisäkoulutus: Tehostettuun ja erityiseen tukeen soveltuva pedagogiikka. 
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Saatua koulutusta ja lisäkoulutustarvetta kysyttiin myös muun muassa arvioinnin, tuen tarpeen tunnistami-

sen, oppimaan oppimisen tukemisen ja sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen osalta. Kaikissa 

näissä koulutusta ilmoitti saaneensa vastaajaryhmittäin vaihdellen 25–75 prosenttia, mutta saatu lisäkoulu-

tus ei aina ollut suorassa yhteydessä koettuun lisäkoulutustarpeeseen.  
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 Tulosten vertailu valtakunnallisen tason tuloksiin 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjonnassa on suuria maakuntien ja kuntien välisiä eroja (esim. Vainikai-

nen ym., 2018; Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki, 2017). Vantaalla tehostettua tukea sai 10 prosenttia ja 

erityistä tukea 9 prosenttia perusopetuksen oppilaista vuonna 2017. Valtakunnallisesti tehostettua tukea 

saaneiden oppilaiden osuus oli 10 prosenttia ja erityistä tukea saaneiden osuus 8 prosenttia. (SVT, 2018.) 

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden opetuksen toteutuspaikka tilastoidaan erityisopetustilastoissa kuuden 

tilastoluokan mukaisesti (Taulukko 13.1) (SVT, 2018). Vantaalla erityisen tuen toteutuspaikat painottuvat  

tilastoinnin perusteella osittain yleisopetuksen ryhmässä opiskelun mukaisiin tilastokategorioihin. Yleisin eri-

tyisen tuen toteutuspaikka on Vantaalla 1–20-prosenttisesti yleisopetuksen ryhmässä opiskelu, jossa opiskeli 

27 prosenttia erityistä tukea saaneista oppilaista. Kokoaikaisesti yleisopetuksen ryhmässä opiskellaan tilas-

tojen perusteella Vantaalla (16 %) hieman vähemmän kuin valtakunnallisesti keskimäärin (21 %).  

Taulukko 13.1 Erityistä tukea saaneiden oppilaiden opetuksen toteutuspaikka Vantaalla ja valtakunnallisesti keskimää-

rin (esitetään prosenttiosuutena erityistä tukea saaneista oppilaista) vuonna 2017 (SVT, 2018) * 

Tuen toteutuspaikka Vantaa 
Kunnat   

yhteensä 

Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 16 21 

Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 23 18 

Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 7 10 

Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 27 13 

Opetus kokonaan erityisryhmässä muussa kuin erityiskoulussa 26 28 

Opetus kokonaan erityisryhmässä erityiskoulussa 0 10 

* Alkuperäislähteestä poiketen prosentit on esitetty taulukossa ja tekstissä kokonaislukuina. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyjä on viime vuosina tutkittu myös laajemmin. Esimerkiksi valtio-

neuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan liittyneessä raportissa (Vainikainen ym., 20182) tarkasteltiin valta-

kunnallisesti perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tukea keväällä 2018. Selvityksen taustalla oli halli-

tuksen vuoden 2017 puolivälitarkastelun päätös käynnistää selvitys erityisopetuksen kehittämistarpeista. 

Hanke oli hyvin tiivistahtinen ja kuuden kuukauden aikana tehtynä perustui pitkälti laajoihin olemassa oleviin 

tutkimus- ja arviointiaineistoihin sekä tilastoaineistoihin. Hanketta varten kerättiin keväällä 2018 myös uusi, 

oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyjä koskeva aineisto rehtoreilta. Vastaukset saatiin 840 rehtorilta, 

ja vastanneet koulut jakautuivat 223 kunnan alueelle. Kyselyssä keskityttiin erityisesti tuen järjestelyjen tilaan 

vuonna 2018, ja vastauksia verrattiin vuonna 2012 kerättyyn vastaavaan valtakunnalliseen aineistoon (vrt. 

Lintuvuori, 2015; Pulkkinen & Jahnukainen, 2015; Vainikainen, Thuneberg & Mäkelä, 2015).  

                                                           
2Selvitys: Mari-Pauliina Vainikainen, Meri Lintuvuori, Maiju Paananen, Mervi Eskelinen, Tanja Kirjavainen, Ninja Hienonen, Markku Jahnukainen, 

Helena Thuneberg, Mikko Asikainen, Eira Suhonen, Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi, Jyrki Reunamo, Hanna-Leena Keskinen & Risto Hotulainen (2018). 
Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-
toiminnan julkaisusarja 55/2018. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-606-5 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-606-5
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Tässä luvussa peilataan käsillä olevan, Vantaan kaupungin oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevan kyse-

lyn tuloksia edellä esitellyn valtakunnallisen raportin rehtorikyselyn tuloksiin (Lintuvuori, Thuneberg & Vaini-

kainen, 2018). Vertailu tehtiin, jotta Vantaan tuloksia on mahdollista tarkastella laajemmassa yhteydessä. 

Vantaan kyselyssä käytettiin siten tietoisesti osittain samoja kysymyksiä, jotta vertailu valtakunnalliseen  

tilanteeseen olisi mahdollista. Osin kysymyksiä on kuitenkin vähän muokattu, ja vastausasteikko on hieman 

erilainen, mikä mainitaan vertailun yhteydessä. Esimerkiksi seuraavassa kuviossa 13.1 esitetty väite ei eroa 

valtakunnallisen kyselyn väitteestä (Kuvio 13.2) kuin siltä osin, että vastausvaihtoehdoissa keskimmäinen 

arvo ’kolme’ on ilmaistu Vantaan kyselyssä sanallisesti eli ”Pitää osittain paikkansa” ja valtakunnallisessa sel-

vityksessä vain numeroarvona (sama koskee kuvioita lukuun ottamatta kuvioita 13.14 ja 13.15).  

Vertailtaessa molempien kyselyiden vastauksia, on vastaukset esitetty niin, että ylemmässä kuviossa on aina 

esillä Vantaan kyselyn vastaukset vastaajaryhmittäin ja alemmassa kuviossa valtakunnallisen rehtorikyselyn 

tulokset vuosilta 2018 ja 2012 (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018). Vantaan kyselyn tuloksia verra-

taan valtakunnallisen tason kuvioissa esitettyihin vuoden 2018 tuloksiin. Valtakunnallisen tason kuvioissa on 

alun perin vertailtu vuosien 2012 ja 2018 vastauksia ja koska nämä kuviot on suoraan lainattu julkaistusta 

raportista, myös vuoden 2012 luvut ovat kuviossa mukana. Niitä ei kuitenkaan tässä yhteydessä tarkastella. 

 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt 

Vantaalaisista kyselyyn vastanneista rehtoreista väitettä ”Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki on kou-

lussamme hyvin järjestetty” täysin paikkansa pitävänä piti 35 prosenttia, ja arvon neljä oli valinnut  

61 prosenttia vastanneista. Vantaalaiset rehtorit näkivät tilanteen väitteen näkökulmasta jonkin verran  

parempana kuin rehtorit valtakunnallisesti (Kuvio 13.2) (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018). Valta-

kunnallisessa selvityksessä rehtorien näkemys painottui kuitenkin myös enemmän arvoihin neljä ja viisi  

(78 % vastanneista), kun vastauksia verrataan Vantaan opetushenkilöstön vastauksiin. Vantaan opetushen-

kilöstöstäkin väitettä täysin paikkaansa pitämättömänä piti kuitenkin vain 2–3 prosenttia vastaajaryhmästä 

riippuen. 
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Kuvio 13.1 Väite: Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki on koulussamme hyvin järjestetty (asteikon arvo 3 = Pitää 

osittain paikkansa) 

 

Kuvio 13.2 Väite: Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki on koulussamme hyvin järjestetty, valtakunnallinen rehtori-

kysely (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018, Kuvio 12.8) 

Kriittisimpiä vallitsevaan tilanteeseen olivat kyselyyn vastanneet aineenopettajat, joista vain 10 prosenttia 

piti väitettä täysin paikkansa pitävänä. Kuitenkin myös vastanneesta opetushenkilöstöstä valtaosa arvioi väit-

teen pitävän paikkansa (arvot 4 ja 5) (laaja-alaiset erityisopettajat 56 %, erityisluokanopettajat 53 %, luokan-

opettajat 48 % ja aineenopettajat 37 %). 

Samaa kysyttiin opetushenkilöstöltä kohdistaen kysymys heidän oman luokkansa tai ryhmänsä oppimisen ja 

koulunkäynnin tukeen (Kuvio 13.3). Jakaumat olivat hyvin samansuuntaisia kuin koulua koskevassa väit-

teessä, mutta kaikki muut vastaajaryhmät erityisluokanopettajia lukuun ottamatta olivat hieman kriittisem-

piä oman ryhmänsä tuen osalta. Vain erityisluokanopettajat pitivät väitettä paikkansa pitävänä oman ryhmän 

osalta useammin kuin koko koulussa tarjotun tuen näkökulmasta (arvot 4 ja 5). Vastanneista erityisluokan-

opettajista väitettä täysin paikkansa pitävänä piti 26 prosenttia.   
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Kuvio 13.3 Väite: Luokkani/opettamieni ryhmien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuki on hyvin järjestetty (asteikon 

arvo 3 = Pitää osittain paikkansa) 

Vastausprofiilit olivat rehtoreiden osalta varsin samanlaisia, kun kysymyksen kohteena oli koulun valmius 

puuttua nopeasti tilanteeseen havaittaessa oppilaan tarvitsevan tukea. Sekä Vantaalla että valtakunnallisesti 

78 prosenttia vastanneista rehtoreista näki väitteen pitävän paikkansa (arvot 4 ja 5) (Kuviot 13.4 ja 13.5). 

Kuvio 13.4 Väite: Koulussamme pystytään nopeasti puuttumaan tilanteeseen, mikäli oppilaan havaitaan tarvitsevan  

tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin (asteikon arvo 3 = Pitää osittain paikkansa) 

 

Kuvio 13.5 Väite: Koulumme pystyy nopeasti puuttumaan tilanteeseen, mikäli havaitaan oppilaan tarvitsevan tukea oppi-

miseen ja koulunkäyntiin, valtakunnallinen rehtorikysely (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018, Kuvio 12.10) 

Valtakunnallisesti noin viisi prosenttia rehtoreista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei mahdollisuutta puuttumiseen 

ollut (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018), mutta vantaalaisista kyselyyn vastanneista rehtoreista tätä 

mieltä ei ollut yksikään. Sen sijaan vastanneista laaja-alaisista erityisopettajista 8 prosenttia, erityisluokan-

opettajista 12 prosenttia, luokanopettajista 17 prosenttia ja aineenopettajista jopa 23 prosenttia katsoi, ettei 
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mahdollisuutta nopeaan puuttumiseen ollut. Kuitenkin tämänkin väitteen kohdalla valtaosa myös opetus-

henkilöstöstä näki sen pitävän paikkansa (arvot 4 ja 5) (laaja-alaiset erityisopettajat 61 %, erityisluokanopet-

tajat 56 % ja luokanopettajat 48 %). Aineenopettajat olivat väitteen suhteen kaikista kriittisimpiä: heistä 35 

prosenttia näki väitteen pitävän paikkansa ja valtaosa (42 %) vain osin paikkansa. 

”Oppilaiden oikeus oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toteutuu hyvin” -väitteen kanssa samaa mieltä (arvot 

4 ja 5) oli 78 prosenttia kyselyyn vastanneista vantaalaisista rehtoreista (Kuvio 13.6). Valtakunnallisesti kyse-

lyyn vastanneiden rehtoreiden näkemys oli jälleen hieman kriittisempi, ja väitettä paikkansa pitävänä piti 61 

prosenttia rehtoreista (Kuvio 13.7) (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018). 

Kuvio 13.6 Väite: Koulussamme oppilaiden oikeus oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toteutuu hyvin (asteikon arvo 3 = 

Pitää osittain paikkansa) 

 

Kuvio 13.7 Väite: Koulussamme oppilaiden oikeus oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toteutuu hyvin, valtakunnallinen 

rehtorikysely (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018, Kuvio 12.11) 

Valtakunnallisesti rehtoreista hieman vajaat 14 prosenttia näki, että oppilaiden oikeus oikea-aikaiseen ja riit-

tävään tukeen ei toteutunut hyvin (arvot 1 ja 2) (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018). Vantaalaisista 

rehtoreista tilanteen samoin näki vain yksi vastanneista rehtoreista. Opetushenkilöstön näkemykset olivat 

rehtoreita kriittisempiä samoin kuin edellistenkin väitteiden osalta. Kaikissa opetushenkilöstöryhmissä yleisin 

vastaus oli, että väite pitää osittain paikkansa (arvo 3). Myönteisimmin opetushenkilöstöstä tilanteen näkivät 

kyselyyn vastanneet laaja-alaiset erityisopettajat, joista 36 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä (arvot 

4 ja 5) (erityisluokanopettajat 33 %, luokanopettajat 33 %, aineenopettajat 23 %). 
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 Tehostettu ja erityinen tuki 

Kyselyyn vastanneet vantaalaiset rehtorit näkivät koulujensa tehostetun tuen järjestelyt myös pääosin toimi-

vina. Väitteen kanssa samaa mieltä (arvot 4 ja 5) oli 83 prosenttia vantaalaisista rehtoreista (Kuvio 13.8) ja  

67 prosenttia rehtoreista valtakunnallisesti (Kuvio 13.9) (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018). 

Kuvio 13.8 Väite: Tehostetun tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat (asteikon arvo 3 = Pitää osittain paikkansa) 

 

Kuvio 13.9 Väite: Tehostetun tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat, valtakunnallinen rehtorikysely (Lintuvuori, Thu-

neberg & Vainikainen, 2018, Kuvio 12.13) 

Jälleen opetushenkilöstöryhmät olivat rehtoreita kriittisempiä. Yleisimmin väitettä pidettiin osittain paik-

kansa pitävänä (arvo 3). Ääripäitä vertailtaessa tehostetunkin tuen järjestelyiden osalta myös opetushenki-

löstön vastaukset painottuivat kuitenkin selkeästi myönteisempään päähän, ja tehostetun tuen järjestelyt 

nähtiin suhteellisen toimivina tämän väitteen kautta arvioituina (arvot 4 ja 5). Kyselyyn vastanneet aineen-

opettajat olivat kaikista kriittisimpiä myös tehostetun tuen järjestelyjen suhteen, ja väitettä paikkansa pitä-

vänä (arvot 4 ja 5) piti 31 prosenttia vastanneista aineenopettajista (laaja-alaiset erityisopettajat 51 %,  

erityisluokanopettajat 45 % ja luokanopettajat 43 %). Erityisluokanopettajista viidesosa koki tehostetun tuen 

järjestelyiden arvioimisen hankalaksi, jolloin kuviossa esitettyjen vastausten osalta erityisluokanopettajien 

osuus jäi matalammaksi kuin muissa kysymyksissä. Tehostetun tuen järjestelyiden arviointi oli erityisluokan-

opettajille todennäköisesti hankalaa sen vuoksi, että heidän luokissaan tai ryhmissään ei ole ollut tehostettua 

tukea saavia oppilaita edellisen lukuvuoden aikana (vrt. Luku 7, Kuvio 7.1). 
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Tehostetusta tuesta kysyttiin myös opettajan oman luokan tai ryhmän näkökulmasta. Väite oli aseteltu tällöin 

kuitenkin hieman toisin kuin yleisesti koulun osalta eli koko väite kuului: ”Luokkani/opettamieni ryhmien te-

hostettua tukea saavat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen” (Kuvio 13.10). 

Kuvio 13.10 Väite: Luokkani/opettamieni ryhmien tehostettua tukea saavat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen (asteikon 

arvo 3 = pitää osittain paikkansa) 

Kaikissa muissa vastaajaryhmissä erityisluokanopettajia lukuun ottamatta suurin osa vastanneista oli sitä 

mieltä, että väite pitää osittain paikkansa (arvo 3). Vastanneet erityisluokanopettajat näkivät tilanteen kai-

kista myönteisimmin, ja 65 prosenttia heistä oli sitä mieltä, että väite piti paikkansa (arvot 4 ja 5). Tämä voi 

toki johtua osin siitä, että erityisluokanopettajan opettamissa ryhmissä ei ole kovin paljon tehostettua tukea 

saavia oppilaita (vrt. Luku 7, Kuvio 7.1), sillä valtakunnallisten normien mukaan tehostettu tuki tulisi tarjota 

muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin (Opetushallitus, 2014). Vantaan perusopetuksen 

opetussuunnitelman (VantaaPOPS3) tehostettua tukea käsittelevässä luvussa ei mainita tuen toteutuspaik-

kaa mutta kuvataan, että tehostetun tuen aikana osa-aikainen erityisopetus, opintojen yksilöllinen ohjaus ja 

kodin kanssa tehtävä yhteistyö korostuvat (VantaanPOPS). Lisäksi edellisen, koko koulun tehostettua tukea 

koskeneen väitteen osalta viidesosa erityisluokanopettajista ei osannut ottaa kantaa tehostetun tuen järjes-

telyihin. Aineenopettajat olivat omien ryhmiensä oppilaiden tehostetun tuen saannin suhteen kriittisimpiä, 

ja vastanneista 26 prosenttia koki, että väite ei pitänyt paikkaansa (arvot 1 ja 2). Muiden vastaajaryhmien 

osalta väitettä pidettiin ääripäitä verrattaessa useammin kuitenkin paikkansa pitävänä (arvot 4 ja 5) (laaja-

alaiset erityisopettajat 39 % ja luokanopettajat 37 %). 

Kyselyyn vastanneet vantaalaiset rehtorit näkivät myös erityisen tuen järjestelyjen toimivuuden koulutasolla 

hieman myönteisemmin kuin rehtorit valtakunnallisesti (Kuviot 13.11 ja 13.12).  

                                                           
3 http://vantaapops.wp-palvelu.fi/ 
 

http://vantaapops.wp-palvelu.fi/
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Kuvio 13.11 Väite: Erityisen tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat (asteikon arvo 3 = pitää osittain paikkansa) 

 

Kuvio 13.12 Väite: Erityisen tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat, valtakunnallinen rehtorikysely (Lintuvuori, Thune-

berg & Vainikainen, 2018, Kuvio 12.14) 

Väitettä erityisen tuen järjestelyiden toimivuudesta täysin paikkansa pitävänä piti vastanneista vantaalaisista 

rehtoreista 26 prosenttia, ja arvon neljä oli valinnut 61 prosenttia. Valtakunnallisesti vastaavat osuudet olivat 

23 ja 47 prosenttia rehtoreista (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018). Valtakunnallisesti noin kahdek-

san prosenttia rehtoreista oli sitä mieltä, että väite ei heidän koulunsa osalta pitänyt paikkaansa (Lintuvuori, 

Thuneberg & Vainikainen, 2018); yksikään vastanneista vantaalaisista rehtoreista ei nähnyt tilannetta näin. 

Opetushenkilöstön osalta väitettä pidettiin yleisimmin osittain paikkansa pitävänä (arvo 3) lukuun ottamatta 

kyselyyn vastanneita erityisluokanopettajia, jotka näkivät tilanteen kaikista myönteisimpänä. Heistä 58 pro-

senttia katsoi väitteen pitävän paikkansa (arvot 4 ja 5). Seuraavaksi myönteisimmin asian näkivät laaja-alaiset 

erityisopettajat (49 %). Luokanopettajista 39 prosenttia ja aineenopettajista 35 prosenttia piti väitettä paik-

kansa pitävänä ja olivat väitteen suhteen kaikista kriittisimpiä. Luokanopettajista 21 prosenttia ja aineen-

opettajista 20 prosenttia koki, että väite ei pitänyt paikkaansa (arvot 1 ja 2) heidän koulunsa osalta (erityis-

luokanopettajat 8 %, laaja-alaiset erityisopettajat 11 %).  

Kun kysymys kohdistettiin oman luokan tai ryhmän oppilaiden tuen saantiin, erityisen tuen osalta tulokset 

olivat hyvin samansuuntaiset kuin tehostetunkin tuen osalta (Kuvio 13.13).  
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Kuvio 13.13 Väite: Luokkani/opettamieni ryhmien erityistä tukea saavat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen (asteikon 

arvo 3 = pitää osittain paikkansa) 

Myös erityisen tuen osalta erityisluokanopettajien näkemykset olivat myönteisimmät. Muiden vastaajaryh-

mien osalta suurin osa näki, että väite pitää osittain paikkansa (arvo 3). Kriittisimpiä oman ryhmän oppilaiden 

erityisen tuen saantiin liittyvän väitteen osalta olivat aineenopettajat ja luokanopettajat, joista 26 ja 22 pro-

senttia katsoi, että väite ei pitänyt paikkaansa (arvot 1 ja 2). Tulos oli siis samankaltainen kuin edellisessä 

väitteessä koulun erityisen tuen järjestelyiden osalta, mutta oman ryhmän osalta tilanne nähtiin vielä hieman 

kriittisemmin. Esimerkiksi oman ryhmän osalta väitettä paikkansa pitävänä piti vain 23 prosenttia vastan-

neista aineenopettajista, kun koko koulun osalta osuus oli 35 prosenttia. Omaan ryhmään kohdistuneessa 

kysymyksessä ei ollut vastausvaihtoehtoa, jonka olisi voinut valita, jos väite ei koskenut omaa ryhmää. Voi 

olla, että tästä johtuen noin 30 luokanopettajaa jätti vastaamatta kysymykseen, sillä koulua koskeneiden eri-

tyisen tuen järjestelyiden osalta noin kahdeksan prosenttia luokanopettajista koki, ettei heillä ole tietoa  

asiasta. Tämä voi siis viitata siihen, että heidän luokissaan ei ole erityistä tukea saavia oppilaita (vrt. Luku 7, 

Kuvio 7.2). Kyselyyn vastanneita aineenopettajia lukuun ottamatta muiden opetushenkilöstöryhmien vas-

taukset painottuivat kuitenkin ääripäitä vertailtaessa myönteisempään päähän (arvot 4 ja 5), ja väitteen eri-

tyistä tukea saavien oppilaiden tuen saannista oman ryhmän osalta nähtiin pitävän paikkansa erityisluokan-

opettajien osalta 66 prosentissa, luokanopettajien osalta 37 prosentissa ja laaja-alaisten erityisopettajien 

osalta 36 prosentissa vastauksista.  

 Sovitut toimintamallit ja tuen resursointi 

Väitteen ”Koulussamme on yhdessä sovitut selkeät toimintamallit oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun tuke-

miseen” kohdalla Vantaan kyselyssä vastausvaihtoehdot poikkesivat edellisiä hieman enemmän valtakunnal-

lisesta kyselystä. Vantaalla vaihtoehdot olivat 1 = Täysin eri mieltä – 3 = En samaa enkä eri mieltä – 5 = Täysin 

samaa mieltä. Valtakunnallisessa kyselyssä on pitäydytty tämänkin väitteen osalta asteikossa 1 = Ei pidä lain-

kaan paikkaansa – 5 = Pitää täysin paikkansa. Tämän väitteen osalta kyselyyn vastanneet vantaalaiset rehtorit 

olivat hieman kriittisempiä kuin rehtorit valtakunnallisesti. Väitteen kanssa samaa mieltä oli 75 prosenttia 

vastanneista Vantaan rehtoreista: vastaava osuus valtakunnallisessa selvityksessä oli 86 prosenttia (arvot  

4 ja 5) (Kuviot 13.14 ja 13.15) (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018). Vaihtoehdon ”En samaa enkä eri 
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mieltä” oli valinnut 20 prosenttia vastanneista Vantaan rehtoreista; tämä vaihtoehto ei siis ollut sanallistettu 

valtakunnallisesti, vaan arvo oli numeerinen. 

Kuvio 13.14 Väite: Koulussamme on yhdessä sovitut selkeät toimintamallit oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun tukemi-

seen (asteikon arvo 3 = En samaa enkä eri mieltä) 

 

Kuvio 13.15 Väite: Koulussamme on yhdessä sovitut selkeät toimintamallit oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun tukemi-

seen, valtakunnallinen rehtorikysely (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018, Kuvio 12.9) 

Vastaavasti myös opetushenkilöstö oli valinnut ”En samaa enkä eri mieltä” -vaihtoehdon suhteellisen usein 

(25–32 %). Kriittisimpiä selkeitä toimintamalleja koskevan väitteen osalta olivat erityisluokanopettajat, joista 

väitteen kanssa eri mieltä oli 19 prosenttia vastanneista (arvot 1 ja 2) (luokanopettajat 15 %, aineenopettajat 

14 %, laaja-alaiset 10 % ja rehtorit 5 %). Kaikissa opetushenkilöstöryhmissä kuitenkin yli puolet vastaajista oli 

väitteen kanssa samaa mieltä (arvot 4 ja 5) (erityisluokanopettajat 53 %, aineenopettajat 54 %, luokanopet-

tajat 60 % ja laaja-alaiset erityisopettajat 62 %).  

Kun yksittäisellä väitteellä kysyttiin oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien riittävyydestä koulussa,  

kyselyyn vastanneet vantaalaiset rehtorit näkivät tilanteen myönteisemmin kuin rehtorit valtakunnallisesti 

(Kuviot 13.16 ja 13.17). 
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Kuvio 13.16 Väite: Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursointi on koulussamme riittävää (asteikon arvo 3 = 

Pitää osittain paikkansa) 

 

Kuvio 13.17 Väite: Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursointi on koulussamme riittävää, valtakunnallinen reh-

torikysely (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018, Kuvio 12.2) 

Kyselyyn vastanneista vantaalaisista rehtoreista väitettä paikkansa pitävänä piti kaikkiaan 74 prosenttia, kun 

valtakunnallisesti näin näki vain 42 prosenttia rehtoreista. Valtakunnallisesti resurssit riittämättömäksi koki 

noin 30 prosenttia rehtoreista, mutta myös valtakunnallisesti tyytyväisiä rehtoreita oli jonkin verran tyyty-

mättömiä enemmän (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018). Vantaan opetushenkilöstön osalta vas-

tauksissa oli hajontaa huomattavasti rehtoreiden vastauksia enemmän. Tilanteen kriittisimpänä näkivät  

kyselyyn vastanneet aineenopettajat, joista resurssit tämän väitteen näkökulmasta riittämättömiksi koki  

34 prosenttia vastanneista (arvot 1 ja 2) (laaja-alaiset erityisopettajat 28 %, erityisluokanopettajat 26 %,  

luokanopettajat 24 %). Opetushenkilöstön vastaajaryhmien osalta yleisin vastaus oli, että väite pitää osittain 

paikkansa (arvo 3). Kaikkien muiden vastaajaryhmien osalta aineenopettajia lukuun ottamatta vastaukset 

painottuivat kuitenkin myönteisempään päähän (arvot 4 ja 5). Rehtoreiden jälkeen myönteisimmin tilanteen 
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näkivät kyselyyn vastanneet erityisluokanopettajat (36 %) (laaja-alaiset erityisopettajat 34 %, luokanopetta-

jat 31 %, aineenopettajat 21 %).  

Valtakunnallisessa kyselyssä rehtoreille esitettiin jatkokysymyksiä saatavilla olevien resurssien suhteesta 

tuen tarpeeseen koulussa. Eniten lisäresursseja rehtorit kaipasivat osa-aikaiseen erityisopetukseen. Lisäksi 

esille nousi myös tarve esimerkiksi oppilaiden käyttäytymiseen liittyviin ongelmiin puuttumiseen sekä yhteis-

opetukseen ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kohdistetuille resursseille. (Lintuvuori, Thuneberg & 

Vainikainen, 2018.) Vantaan osalta resursseja on käsitelty tarkemmin luvussa 6. 

 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

Molemmissa kyselyissä esitettiin myös väittämiä, jotka liittyivät tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisope-

tukseen. Rehtoreiden osalta kysymykset vastasivat Vantaan ja valtakunnallisen kyselyn osalta lähes toisiaan 

(vrt. Kuviot 13.18, 13.19 ja 13.20). Opetushenkilöstön osalta kysymykset oli kohdistettu oman luokan tai  

ryhmän tuen saantiin (Kuviot 13.21 ja 13.22).  

Kuvio 13.18 Väite: Koulumme oppilaat saavat tarvitsemansa tukiopetuksen (asteikon arvo 3 = En samaa enkä eri 

mieltä) 

Kuvio 13.19 Väite: Koulumme oppilaat saavat tarvitsemansa osa-aikaisen erityisopetuksen (asteikon arvo 3 = En samaa 

enkä eri mieltä) 

 

Kuvio 13.20 Rehtorien vastaukset väittämiin tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta vuodelta 2018, valta-

kunnallinen rehtorikysely (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018, Kuvio 12.7) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rehtori (n = 23)

1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3 4 5 = Pitää täysin paikkansa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rehtori (n = 23)

1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3 4 5 = Pitää täysin paikkansa
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Tukiopetuksen osalta kyselyyn vastanneet vantaalaiset rehtorit ja rehtorit valtakunnallisesti näkivät tilanteen 

hyvin samankaltaisena: Vantaalla 74 prosenttia ja valtakunnallisesti 75 prosenttia rehtoreista koki väitteen 

pitävän paikkansa (arvot 4 ja 5). Osa-aikaisen erityisopetuksen osalta varsinkin valtakunnallisessa kyselyssä 

näkyy myös edellä ilmi tullut osa-aikaisen erityisopetuksen resurssin puute (Kuvio 13.20). Valtakunnan tasolla 

36 prosenttia vastanneista rehtoreista koki, että oppilaat ovat saaneet tarvitsemansa osa-aikaisen erityisope-

tuksen (arvot 4 ja 5), mutta toisaalta jopa 40 prosenttia vastanneista koki, että väite ei pitänyt paikkaansa 

(arvot 1 ja 2). (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen, 2018.) Vantaalla vastanneet rehtorit kokivat tilanteen 

myönteisempänä, ja 61 prosenttia vastanneista katsoi väitteen pitävän paikkansa (arvot 4 ja 5): vain yksi 

rehtori vastasi, ettei väite pitänyt paikkaansa (arvot 1 ja 2).  

Opetushenkilöstölle kysymykset esitettiin opettajan omaan ryhmään tai luokkaan kohdistettuina (Kuviot 

13.21 ja 13.22).  

Kuvio 13.21 Väite: Luokkani/opettamieni ryhmien oppilaat saavat tarvitsemansa tukiopetuksen (asteikon arvo 3 = En 

samaa enkä eri mieltä) 

Tukiopetuksen osalta yleisin vastaus erityisluokanopettajia lukuun ottamatta oli, että väite pitää osittain paik-

kansa (arvo 3). Kriittisimpiä asian suhteen olivat kyselyyn vastanneet laaja-alaiset erityisopettajat, joista  

23 prosenttia näki, että väite ei pitänyt paikkaansa (arvot 1 ja 2). Laaja-alaisista erityisopettajista 38 prosent-

tia koki, että väite pitää paikkansa ja oppilaat saavat tarvitsemansa tukiopetuksen (arvot 4 ja 5). Kaikkien 

vastaajaryhmien osalta vastaukset painottuivat kuitenkin ääripäitä verrattaessa niin, että vastaajat kokivat 

väitteen pitävän paikkansa (erityisluokanopettajat 56 %, luokanopettajat 45 % ja aineenopettajat 44 %). Van-

taan osalta tukiopetusta on käsitelty laajemmin tämän raportin luvuissa 5 ja 6. Valtakunnallisen kyselyn  

perusteella tukiopetusresursseja jäi käyttämättä noin 30 prosentissa vastanneista kouluista, jolloin hankkeen 

valtakunnallisiin suosituksiin kirjattiin, että koulujen tulisi kiinnittää edelleen huomiota tukiopetusresurssin 

mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen esimerkiksi tarkempaan tietoon perustuvan ennakoinnin 

sekä resurssien käytön jatkuvan seurannan kautta (Vainikainen ym., 2018). 
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Kuvio 13.22 Väite: Luokkani/opettamieni ryhmien oppilaat saavat tarvitsemansa osa-aikaisen erityisopetuksen (asteikon 

arvo 3 = En samaa enkä eri mieltä) 

Osa-aikaisen erityisopetuksen osalta tilanne nähtiin omissa luokissa ja ryhmissä kriittisemmin kuin tukiope-

tuksen osalta kaikissa vastaajaryhmissä laaja-alaisia erityisopettajia lukuun ottamatta. Kaikkien vastaajaryh-

mien osalta yleisin vastaus oli, että väite pitää osittain paikkansa (arvo 3). Osa-aikaisen erityisopetuksen suh-

teen kyselyyn vastanneista aineenopettajista neljännes koki, että väite ei pitänyt paikkaansa ja neljännes että 

väite pitää paikkansa. Muiden vastaajaryhmien osalta vastaukset painottuivat ääripäitä vertailtaessa kuiten-

kin myönteisempään päähän, ja 45 prosenttia laaja-alaisista erityisopettajista, 42 prosenttia luokanopetta-

jista ja 40 prosenttia erityisluokanopettajista koki, että oman luokan tai ryhmän oppilaat saavat tarvitse-

mansa osa-aikaisen erityisopetuksen. Vantaan osalta osa-aikaista erityisopetusta ja siihen käytettävissä ole-

via resursseja on tarkasteltu tarkemmin luvuissa 5 ja 6. Kuten jo edellä on tullut ilmi, valtakunnallisessa sel-

vityksessä rehtorit kaipasivat eniten lisää resursseja juuri osa-aikaiseen erityisopetukseen (Lintuvuori, Thu-

neberg & Vainikainen, 2018). Näin ollen valtakunnallisen selvityksen suosituksiin kirjattiin: ”Osa-aikaisen  

erityisopetuksen riittävästä resursoinnista on huolehdittava sekä siihen osoitettujen määrärahojen että osaa-

van henkilöstön riittävyyden näkökulmasta” (Vainikainen ym., 2018). 
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 Perusopetuksen huoltajien ja oppilaiden näkemys tuen toteutumisesta 

Olemme koonneet tähän lukuun joitain keskeisiä poimintoja huoltajien sekä 5.–6. ja 7.–9. luokkien oppilaiden 

omissa kyselyissään ilmaisemista näkemyksistä, jotka liittyvät edellisissä luvuissa opettajien ja rehtoreiden 

näkökulmasta tarkasteltuihin oppimisen ja koulunkäynnin tukea käsitteleviin kysymyksiin.  Tuloksia tulkitta-

essa on pidettävä mielessä alaluvuissa 1.2 ja 1.3 esitetyt huomautukset kysymyksiin vastanneiden oppilaiden 

painottumisesta toisaalta eri luokka-asteille, toisaalta eriasteisen tuen piiriin. Myös huoltajien vastauksia tul-

kittaessa on hyvä muistaa, että heidän vastauksensa painottuvat oman lapsen asioista kysyttäessä luokka-

asteittain ja tukimuodoittain. 

 Huoltajat 

Olemme ryhmitelleet huoltajien vastaukset löyhästi raportin aiempien lukujen mukaan, mutta koska huolta-

jille esitetyt kysymykset olivat luonteeltaan vähemmän fokusoituneita, huoltajien vastauksia ei voida verrata 

suoraan rehtorien ja opettajien vastauksiin samoihin kysymyksiin. Koska huoltajien näkemyksissä esiintyy 

selviä oppilaan luokka-asteeseen liittyviä eroja, esitämme aluksi taulukossa 14.1 huoltajan ilmoituksen oppi-

laan tukimuodosta (tehostettu tai erityinen tuki). Kuten taulukosta voidaan nähdä, vastanneista 1.–2.- ja  

7.–9.-luokkalaisten huoltajien lapsista oli erityisen tuen piirissä pienempi osa kuin 3.–6.-luokkalaisten huol-

tajien lapsista, kun taas 1.–2.-luokkalaisten huoltajien lapsista sai tehostettua tukea pienempi osuus kuin 

muilla luokka-asteilla. Lopputuloksena on, että ne huoltajat, joiden lapsi ei saanut tehostettua tai erityistä 

tukea olivat suhteellisesti aliedustettuna 3.–6. -luokkalaisten ryhmässä.  

Taulukko 14.1 Kyselyyn vastanneiden huoltajien ilmoitus lapsensa saamasta tuesta (prosenttia huoltajista) 

 1.-2. luokat 
% 

3.-6. luokat 
% 

7.-9. luokat 
% 

Keskiarvo 
% 

Ei tukitoimia 70 64 69 67 

Tehostettua tukea 10 15 15 14 

Erityistä tukea 11 14 11 13 

Ei tietoa tukitoimista 10 8 5 7 

Oppilaiden lukumäärä 534 1 046 634 2 214 

 

Jos huoltaja vastasi lapsensa saavan tehostettua tai erityistä tukea, häneltä kysyttiin tarkemmin tuon tuen 

syistä. Lähes puolella oppilaista (42 %) kyse oli oppimisvaikeudesta, hieman yli neljänneksellä (27 %) keskit-

tymis- ja/tai tarkkaavuusvaikeudesta, kymmenellä prosentilla tunne-elämän säätelyn ja käyttäytymisen haas-

teista ja alle viidellä prosentilla (4 %) aisti- tai muusta vammasta. Jonkin muun syyn vuoksi tukimuotojen 

piirissä oli vastanneiden huoltajien lapsista 17 prosenttia. Ehkä odotetusti S2-kielen opiskelijat olivat yliedus-

tettuja tuen saajien joukossa, seuraahan kielellisistä vaikeuksista lähes väistämättä myös muunlaisia oppimi-

sen ongelmia. 
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Ehdoton enemmistö kyselyyn vastanneista huoltajista arvioi lapsensa saaneen koulussa varsin laadukasta 

opetusta (Kuvio 14.1). Mutta kuten kuviosta 14.1 voidaan myös nähdä, huoltajien näkemyksissä lapsensa 

tuen saannista oli selviä oppilaan opintojen vaiheeseen liittyviä eroja, jotka käyvät pitkälti yksiin edellä ra-

portoitujen luokan- ja aineenopettajien välisten erojen kanssa. Useissa kysymyksissä 7.–9.-luokkalaisten 

huoltajien arviot tilanteesta olivat nuorempien oppilaiden huoltajien näkemyksiä kielteisempiä tai ainakin 

vähemmän myönteisiä. Tämä koski niin näkemyksiä lapsen mahdollisuudesta saada pienryhmäopetusta tai 

tukiopetusta kuin tuen toteuttamisen monipuolisia toteuttamistapojakin. Erot eivät pääosin olleet suuria 

mutta tilastollisesti vähintään heikosti merkitseviä, joten niihin lienee syytä kiinnittää erityistä huomiota. 

Kuvio 14.1 Koen, että lapseni on saanut laadukasta opetusta koulussa. 

Opetusryhmät 

Huoltajien vastausten perusteella koulujen ryhmäkoot koettiin varsin sopiviksi vastausvaihtoehtojen ollessa 

”Sopivan kokoinen”, ”Liian suuri” ja ”Liian pieni”. Yläluokkalaisten vastanneista huoltajista 75 prosenttia piti 

lapsensa opetusryhmän kokoa sopivana, alaluokkalaisten huoltajista hieman harvempi (65 %).  

Vaikka huoltajat kokivat lapsensa mahdollisuuden saada tarvittaessa pienryhmäopetusta keskimäärin varsin 

hyväksi, yläluokkien oppilaiden huoltajat kokivat sen heikommaksi kuin 1.–6. luokkien oppilaiden huoltajat 

(Kuvio 14.2). Yläluokkien oppilaiden huoltajat kokivat myös lapsensa tarpeiden tulevan heikommin huomioi-

duksi luokkia muodostettaessa (Kuvio 14.3). 

 

Kuvio 14.2 Koen, että lapseni saa tarvittaessa pienryhmäopetusta. 
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Kuvio 14.3 Koen, että lapseni tarpeet otetaan huomioon opetusryhmien muodostamisessa. 

Tuen toteutuminen ja riittävyys 

Huoltajilta kysyttiin heidän lastensa saamasta tuesta myös tarkemmin. Kuviossa 14.4 on esitetty huoltajien 

näkemys opetushenkilöstön pätevyydestä oman lapsensa oppimisen tukemisessa lapsen saaman tuen mu-

kaisissa ryhmissä. Useimmat huoltajista olivat tilanteeseen varsin tyytyväisiä, mutta myös tässä esiintyi tuen 

saannin ohessa luokka-asteiden mukaista, joskin vähäisempää, vaihtelua. 

  

Kuvio 14.4 Koen, että koulussa on riittävästi pätevää opetushenkilökuntaa oman lapseni oppimisen tukemiseksi.  

Kuten kuviosta 14.4 voidaan nähdä, oppimisen tuesta vastaavan henkilökunnan riittävyyteen ja pätevyyteen 

suhtautuivat kielteisimmin tai epäilevimmin tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden huoltajat ja 

myönteisimmin ne huoltajat, joiden lapset eivät olleet tukitoimien piirissä eli ilmeisesti eivät niitä myöskään 

tarvinneet. Huoltajien vastaukset erosivat kuitenkin myös oppilaan iän mukaan siten, että yläluokkien oppi-

laiden huoltajat olivat asian suhteen kriittisempiä kuin alaluokkien oppilaiden huoltajat.   

Eri luokka-asteiden oppilaiden huoltajien vastaukset erosivat myös siinä, miten huoltajat kokivat lapsensa 

saaman yksilöllisen ohjauksen (Kuvio 14.5) sekä siinä, kuinka riittävänä he pitivät lapsensa saamaa tukiope-

tusta (Kuvio 14.6). 
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Kuvio 14.5 Koen, että lapseni saa riittävästi yksilöllistä ohjausta koulussa. 

Kuvio 14.6 Koen, että lapseni saa riittävästi tukiopetusta. Huom.: Kuten kuvion numeruksista voi nähdä, moni huoltaja jätti 

vastaamatta kysymyksen tai valitsi vaihtoehdon ”En osaa sanoa”. 

Huoltajilta kysyttiin myös heidän arviotaan siitä, onko koulussa riittävästi osaamista ohjata oppilaita käyttäy-

tymiseen liittyvissä haasteissa. Yli puolet vastaajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, 

mutta yli neljännes asetti tämä kyseenalaiseksi. Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden kysymykseen vastan-

neet huoltajat näkivät tilanteen hieman myönteisempänä kuin suomenkielisten, mutta myös heistä joka vii-

des suhtautui koulun osaamiseen tai resursseihin asiassa epäillen. 

Lähes 70 prosenttia vastanneista huoltajista koki luokissa olevan kylliksi opettajia tai oppimista  

ohjaavia aikuisia. Monesta muusta kysymyksestä poiketen tyytyväisimpiä tilanteeseen olivat yläluokkien  

oppilaiden huoltajat, mikä ehkä heijastaa oppilaiden kehittynyttä oman toiminnan säätelyä ja siitä seuraavaa 

jatkuvan ohjauksen tarpeen vähenemistä. Tuen saannin mukaan tarkasteltuna tyytyväisimpiä tilanteeseen 

olivat huoltajat, joiden lapsi ei ollut tehostetun tai erityisen tuen piirissä (kaikki oppilaat ovat toki kysymyk-

sestä pois jätetyn yleisen tuen piirissä) ja tyytymättömimpiä tehostettua tukea saavien oppilaiden huoltajat. 

Kyse saattaa olla siitä, että koska tehostetun tuen oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti yleisopetuksen ryh-

missä, tuen saaminen on erityisen tuen oppilaita ehkä useammin riippuvaista toisen aikuisen läsnäolosta luo-

kassa. 

Niiltä huoltajilta, jotka ilmoittivat lapsensa saavan suomi toisena kielenä (S2) -opetusta, kysyttiin myös tämän 

opetuksen riittävyyttä. S2-opetuksen koettiin olevan riittävintä 1.–2. luokilla, kun taas 3.–6.-luokkalaisten S2-

opetus koettiin riittämättömimmäksi hieman alle 20 prosentin vastaajista ollessa täysin tai jokseenkin eri 

mieltä tuon opetuksen riittävyydestä. Ehkä tähän koettuun riittämättömyyteen liittyen luokka-asteiden 3–6 
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oppilaiden huoltajat arvioivat myös S2-opetuksen hyödyllisyyden luokka-asteiden oppilaiden huoltajia vähäi-

semmäksi. Myös tässä 1.–2. luokkien oppilaiden huoltajat arvioivat tilanteen myönteisimmäksi. 

Koulusiirtymät 

Myös siinä, miten huoltajat kokivat tulleensa kuulluiksi lapsensa oppimisen ja koulunkäynnin suunnittelussa, 

toteutuksessa ja arvioinnissa, ilmeni sekä oppilaan luokka-asteen että tuen tarpeen ja saannin mukaisia eroja. 

Vaikka huoltajat olivat kaiken kaikkiaan huomattavan tyytyväisiä lapsensa tilanteen kartoittamiseen yhteis-

työssä koulun kanssa ennen koulusiirtymiä, huolestuttavana voitaneen pitää, että vähiten tyytyväisiä tilan-

teeseen olivat 7.–9. luokkien oppilaiden huoltajat (Kuvio 14.7). 

  

Kuvio 14.7 Lapseni tilanteen kartoittaminen koulun kanssa ennen siirtoa toimi hyvin (luokasta/ryhmästä/koulusta toiseen 

siirtyminen jne.). 

Myös tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden huoltajien välillä oli tätä koskevissa arvioissa tilastol-

lisesti merkitsevä ero siten, että tehostetun tuen oppilaiden huoltajat olivat tilanteeseen tyytymättömämpiä 

kuin erityisen tuen oppilaiden huoltajia. Huoltajille esitetyn kysymyksen muotoilusta johtuen ei kuitenkaan 

ole täysin selvää, millaiseen siirtymään he ovat kysymyksen ymmärtäneet kohdistuvan. Mutta kohdistuu 

huoltajien kritiikki sitten siirtymiin koulun sisällä tai siirtymiseen perusopetuksesta toisen asteen koulutuk-

seen, tämä toiseen asteen valinnan kynnyksellä olevien oppilaiden huoltajien huoli on syytä ottaa vakavasti. 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Valtaosa vastanneista huoltajista (noin 80 %) koki kodin ja koulun välisen yhteistyön pääosin hyvin toimivaksi 

ja riittäväksi, eikä kysymyksessä ilmennyt sen paremmin luokka-asteen kuin oppilaan tuen tarpeen mukaista 

vaihteluakaan. Kuvioon 14.8 on kerätty huoltajien vastaukset ”Saan riittävästi tietoa lapseni kouluarkeen liit-

tyvistä asioista (esim. Wilma-viestit, puhelinsoitot).” Kuten ehkä oli odotettavaa, nuorimpien lapsien huolta-

jat olisivat valmiit vastaanottamaan asioista enemmänkin tietoa, kun taas yläluokkien oppilaiden huoltajien 

mielestä tietoa tuli (vähintään) riittävästi. Koska vastausvaihtoehdoissa ei ollut vaihtoehtoa, jonka mukaan 

tietoa tulee jopa turhan paljon, emme tiedä, kuinka moni olisi ehkä valinnut vaihtoehdon. 
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Kuvio 14.8 Saan riittävästi tietoa lapseni kouluarkeen liittyvistä asioista (esim. Wilma-viestit, puhelinsoitot). 

Yläluokkalaisten huoltajista sen sijaan useampi koki, että hänen näkemyksensä ei tule riittävästi huomioiduksi 

lapsen oppimisen ja koulunkäynnin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (Kuvio 14.9). 

 

Kuvio 14.9 Näkemykseni on huomioitu lapseni oppimisen ja koulunkäynnin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  

Kysyttäessä, kokivatko huoltajat lapsensa opettajien olevan kiinnostuneita lapsen oppimisesta, myös yläluok-

kalaisten huoltajista, joiden näkemykset olivat kriittisimmät, 70 prosenttia valitsi vähintään vaihtoehdon 

”Jokseenkin samaa mieltä”. Heidän arvionsa olivat kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi kriittisemmät kuin 

alaluokkien oppilaiden huoltajien (ka = 3,8 vs. 1.–2. luokkien ka = 4,2 ja 3.–6. luokkien ka = 4,1; asteikolla 1–

5, p < 0,001). Huoltajien kokemus opettajien kiinnostuneisuudesta ei sen sijaan ollut yhteydessä siihen, saiko 

oppilas tehostettua tai erityistä tukea tai ei ollut kummankaan tuen piirissä. 

Myös huoltajat käyttivät hyväkseen lomakkeessa tarjottua mahdollisuutta niin sen teemaan sisältyviin kom-

mentteihin kuin suoranaiseen palautteeseen.  Kommentit koskivat niin pienryhmiä, opetuksen yksilöllisiä jär-

jestelyjä kuin erityisopettajan tukea ja tukipetusta. 

Pienryhmäopiskelu on tehokasta ja silloin lapsemme saa tehtyä lähes kaikki tarpeelliset tehtävät. 

Olen erittäin tyytyväinen koulun tukitoimiin, esim. lapsi saa tehdä kokeet erityisopettajan kanssa, hänelle 
tarjotaan tuki- ja pienryhmäopetusta. Opettajat osaavat työnsä hyvin. 

Saa oppikirjan omakseen johon voi tehdä merkintöjä. 

Mahdollisuus työskennellä rauhallisessa tilassa yksin, lyhennetyt koulupäivät, vapaus jonkun verran valita kä-
siteltävä oppiaine. 

Painoalueiden määrittäminen vaikeimpiin aineisiin, kirjakokeet ja perinteiset työkirjat verkkotehtävien tilalle. 
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On selkeästi havaittu, ne osa-alueet jossa lapsi tarvitsee eniten tukea ja onneksemme saatu erityisopettaja 
juuri näihin kohtiin tueksi. Toki lisäkään ei olisi pahitteeksi, mutta täytyy olla tyytyväinen tähänkin. 

Ammattitaitoiset erityisopettajat osaavat antaa oikeanlaisia tukitoimia lapselle. Osaavat antaa ja ohjata oike-
anlaisten oppimisvälineiden käyttöön ja tapoihin. 

Kuten kommenteista voidaan nähdä, joskus riittää oppikirjan saaminen omaksi merkintöjen tekemistä var-

ten, joskus taas tukea on saatu enemmän. Valtaosa kommenttien kirjoittajista näyttää kuitenkin halunneen 

tuoda esiin sen, miten saatu tuki on todellakin auttanut lapsen oppimista: 

Perinteinen tukiopetus. Harjoitellaan lukemista yhdessä opettajan kanssa 45 minuuttia 2 kertaa viikossa (1 
krt tukiopettaja ja 1 krt laaja-alainen erityisopettaja) lapsen tason mukaisesti. Lapsi pystyi kertomaan konk-
reettisesti tunnin jälkeen, mitä oli tehty. Lapsesta näki, että hän on työskennellyt asian eteen, sen näki siitä, 
että hän osasi kertoa asiasta täsmällisesti, mitä oli luettu ja miten oli käytetty sormia apuna äänteiden erot-
tamisessa, eli toisin sanoen asiasta oli jäänyt psykofyysinen muistijälki. En tiedä mitä siellä tehtiin tarkalleen 
ottaen mutta lapsesta näki, että siihen ei sisältynyt kiirettä eikä sähellystä vaan oli keskitytty harjoitteluun. 

Palautteeksi nimetyssä osiossa esitettiin toki myös kritiikkiä tuesta, jota ei ole saatu ajoissa tai joka ei tunnu 

kohtaavan lapsen tarpeita:  

Alakoulun ajan vaikeuksiin ei puututtu ja ne laitettiin laiskuuden syyksi. Opettajat vaihtuivat usein ja osa oli 
epäpäteviä. 

Suunnitelmat on, mutta niitä ei opettajat lue ja toteuta.  

Kaiken kaikkiaan huoltajien näkemykset niin lapsensa koulusta yleisesti kuin hänen siellä oppimiseensa ja 

koulunkäyntiinsä saamasta tuesta olivat siis kuitenkin varsin myönteiset, vaikka myös soraääniä kuului – 

enemmän ylä- kuin alaluokkalaisten huoltajilta. 

 Oppilaat 

Kuten jo johdannossa totesimme, oppilaskysely osoitettiin alakoululaisista vain 5.–6. luokkien oppilaille, 

mutta kaikille 7.–9. luokkien oppilaille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 7 358 oppilasta. Kysely vastasi rakenteel-

taan pitkälti huoltajakyselyä, joten vastauksia voidaan monin osin peilata suoraan huoltajien vastauksiin. 

Koska kyselyihin vastattiin nimettöminä, yksittäisen oppilaan ja huoltajan vastauksia ei voida yhdistää.  

Vastaajien jakautuminen tuen saannin mukaan on esitetty taulukossa 14.2. Aiemmin tässä luvussa on taulu-

kossa 4.1 esitetty kyselyyn vastanneiden huoltajien jakautuminen ryhmiin sen mukaan, minkälaista tukea 

heidän lapsensa on saanut. Vertaamalla näiden kahden taulukon tietoja toisiinsa voidaan nähdä, että oppi-

laista huomattavasti suurempi osa on ollut epätietoinen siitä tuesta. Tehostettua tai erityistä tukea saavien 

oppilaiden osuudet ovat – ehkä odotetusti – oppilasvastaajissa pienemmät kuin huoltajavastauksissa; vaatii-

han kyselyyn vastaaminen juuri monia sellaisia ominaisuuksia, joiden vuoksi oppilas on tuen piirissä. Ero voi 

alaluokkien kohdalla olla todellisuudessa vielä taulukoiden tietoja suurempi, sillä huoltajien kohdalla taulu-

kossa on koottuna tiedot luokkien 3.–6. oppilaista, kun taas oppilaskyselyyn vastasivat vain viidensien ja kuu-

densien luokkien oppilaat. On myös otettava huomioon, että tukitermit voivat olla jopa tukea saavalle oppi-

laalle epäselvät huolimatta siitä, että niitä oli yritetty avata kyselyssä oppimissuunnitelman (tehostettu tuki) 
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ja HOJKSin (erityinen tuki) avulla. Siten myös ryhmittelyyn lienee syytä suhtautua vain ohjeellisena. Oppilaita 

kehotettiin kuitenkin kysymään asiaa kyselytilannetta valvoneelta opettajalta, jos he eivät itse tienneet mah-

dollisesti saamastaan tuesta. 

Taulukko 14.2 Kyselyyn vastanneiden oppilaiden ilmoitus saamastaan tuesta (prosenttia vastaajista; ka = keskiarvo) 

 5.–6.  luokat 7.–9.  luokat         ka 

Ei tukitoimia 59 67 64 

Tehostettua tukea 13 9 11 

Erityistä tukea 5 4 5 

Ei tietoa tukitoimista 23 20 21 

Oppilaita 2 845 4 540 7 358 

 

Huoltajien tapaan myös oppilaiden näkemykset erosivat monessa suhteessa sekä luokka-asteen (ala- vs. ylä-

luokkalaiset) että tuen saannin mukaan. Olemme myös korostetusti koonneet tähän raporttiin sellaisia kysy-

myksiä, joissa eroja ilmeni, ajatuksella että niissä on kyse eroista, jotka mahdollisesti vaarantavat oppilaiden 

yhdenvertaisen kohtelun ja joissa tilanteen korjaamiselle on erityinen tilaus. Koska kyse kuitenkin on eri-

ikäisen oppilaiden vastauksista, on muistettava, että ala- ja yläluokkalaiset ovat kognitiivisen kehityksensä  

perusteella eri tavalla kypsiä itsensä ja toimintaansa ympäröivien rakenteiden tulkkeina ja analysoijina  

(ks. Demetriou & Kazi, 2006). 

Koulunkäynti ja opiskelu 

Selvä enemmistö oppilaista ilmoitti olevansa ainakin jokseenkin samaa mieltä kyselyn aloittaneesta väit-

teestä ”Menen mielelläni kouluun”. Kouluun meno oli mieluisampaa ala- kuin yläluokkalaisille (Kuvio 14.10), 

mutta tuen piirissä olevat olivat ”yliedustettuja” sekä asteikon kielteisimmässä että myönteisimmässä 

päässä. 

 

Kuvio 14.10 Menen mielelläni kouluun: ala- ja yläluokkalaisten näkemys 

Ehdottomalla enemmistöllä oppilaista näytti olleen koulussa kavereita, joskin joka kahdeksas erityisen tuen 

oppilas oli ilmeisesti vailla ainakaan varmaa kaveria. Yli puolet oppilaista oli myös täysin samaa mieltä kysyt-

täessä, kokivatko he olonsa koulussa turvalliseksi ja selvästi alle kymmenen prosenttia oli väitteen kanssa 
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edes osittain eri mieltä. Erityistä ja tehostettua tukea saavat oppilaat kokivat olonsa hieman turvattomam-

miksi kuin muut, mutta myös heidän joukossaan olonsa tunsi turvattomaksi alle 15 prosenttia vastaajista. 

Jokainen itsensä koulussa turvattomaksi tunteva oppilas on kuitenkin liikaa, joten asiaan on syytä kiinnittää 

erityistä huomiota etenkin yläluokilla, joita ilmiö enemmän koskee. Havaintoa vahvistaa se, että noin 20 pro-

senttia oppilaista oli eri mieltä väitteestä, että koulussa puututaan riittävästi kiusaamiseen, ja tilanne oli tältä 

osin yläluokilla tilastollisesti merkitsevästi heikompi kuin ala- kuin yläluokilla (Kuvio 14.11). On myös muistet-

tava, että alaluokkia koskeva tieto perustuu vain 5. ja 6. luokkien oppilaiden vastauksiin eli se ei siis värity 

nuorempien oppilaiden mahdollisesti vielä myönteisemmällä kuvaan tilanteesta. 

 

Kuvio 14.11 Koulussani puuttuvaan riittävästi kiusaamiseen 

Selvästi pienempi osa mutta edelleen selvästi yli puolet oppilaista arvioi koulussa puututtavan riittävästi  

oppilaiden huonon käytökseen, ja myös tässä ala- ja yläluokkien oppilaiden välillä oli ilmeinen ero (Kuvio 

14.12). 

 

Kuvio 14.12 Opettajat puuttuvat koulussani riittävästi oppilaiden huonoon käytökseen 

Kiusaamiseen puuttumisen lisäksi oppilailta kysyttiin heidän koulussaan saamaa ohjausta pyrkimyksessä 

estää kiusaaminen ennakolta (Kuvio 14.13). 

 

Kuvio 14.13 Minulle on kerrottu koulussa, miten toimia haastavissa tilanteissa (esim. riidat, kiusaaminen). 
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On myönteistä nähdä, että sekä ala- että yläluokilla kiusaamisen vastainen kampanja näyttää tavoittaneen 

valtaosan oppilaista. Koska kaikki oppilaat kuitenkin oletettavasti ovat istuneet samassa tilassa asiasta  

puhuttaessa, jää auki, miksi osa kokee, että asiasta ei ole edes kerrottu. 

Opetusryhmät ja oppilaan saama tuki 

Lähes 90 prosenttia sekä ala- että yläluokkien vastaajista piti luokkaansa sopivan kokoisena muutaman pro-

sentin pitäessä sitä liian pienenä ja loppujen liian suurena. Valitettavasti kyselyssä ei oppilaiden ja opettajien 

tunnistamisen estämiseksi kysytty luokan kokoa, joten emme voi tietää, millaista luokkaa oppilaat pitivät liian 

suurena ja millaista liian pienenä. Luokanopettajan rooli on ehkä nähtävissä siinä, miten selvästi yli puolet  

5. ja 6. luokkien vastaajista mutta alle puolet yläluokkalaisista kokee opettajien olevan ainakin jossain määrin 

kiinnostuneita heidän ajatuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Ero on selvä mutta myös ymmärrettävä, 

onhan luokanopettajalla tutustuttavanaan vain luokallinen oppilaita, kun taas aineenopettaja opettaa päivit-

täin useampaa luokkaa ja kutakin niistä ehkä vain muutaman tunnin viikossa. Kun asiaa katsoo tästä näkö-

kulmasta, noinkin vahva arvio opettajien tuntemasta kiinnostuksesta kertonee varsin hyvästä opettajuu-

desta. Vastapainona toki ovat kuviossa 14.14 näkyvät asiasta vahvasti eri mieltä olevat oppilaat, joiden osuus 

oli yläluokilla selvästi alaluokkia suurempi. 

 

Kuvio 14.14 Opettajat ovat aidosti kiinnostuneita ajatuksistani ja siitä, mikä minua kiinnostaa. 

Valtaosa oppilaista koki kuitenkin saavansa opettajalta riittävästi tukea eri oppiaineissa, joskin myös tässä oli 

selviä luokka-asteen mukaisia (Kuvio 14.15) sekä tuensaajaryhmien välisiä eroja. 

 

Kuvio 14.15 Saan riittävästi tukea opettajilta eri oppiaineissa. 
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Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden välillä on kuitenkin selvä ero heidän kokemuksessaan oppi-

tunneilla saatavassa konkreettisessa tuessa (Kuvio 14.16). Vastaava ero löytyy myös kysyttäessä riittävästä 

avusta haastavissa tehtävissä tai tuesta tunteiden hallitsemisessa vaikeissa tilanteissa. 

  

Kuvio 14.16 Saan opettajalta/opettajilta riittävästi henkilökohtaista ohjausta.  

”Kyllä/Ei”-kysymyksellä kysyttynä noin 80 prosenttia oppilaista sanoi saavansa tukiopetusta sitä tarvitessaan, 

eikä vastauksissa esiintynyt merkittäviä ala- ja yläluokkien välisiä eroja. Vastauksissa ilmeni sen sijaan tuen 

saannin mukaisia eroja siten, että tehostetun tuen oppilaat vastasivat kysymykseen myönteisesti muita  

useammin. Vastausten voinee tulkita tarkoittavan, että tukiopetus pääosin löytää luokissa kohteensa. 

Oppilaan oma panos oppimiseen 

Oppilailta kysyttiin kuitenkin myös omasta osuudestaan opiskelussaan. Myös tässä yläluokkien oppilaat ero-

sivat alaluokkalaisista ja tuen saajat niistä oppilaista, jotka eivät tukea kaipaa tai jolle yleinen tuki on riittävää. 

Kuvioissa 14.17 ja 14.18 on esitetty oppilaiden näkemys koulutehtävien vaikeudesta, joskin erot olivat hyvin 

samanlaiset myös kysyttäessä sitä, onko oppitunneilla liikaa tehtäviä ja onko kotitehtäviä liikaa. 

  

Kuvio 14.17 Ala- ja yläluokkien oppilaiden näkemys koulutehtävien vaikeudesta (”Koulutehtävät ovat liian vaikeita”). 

Kuvio 14.18 Oppilaiden näkemys koulutehtävien vaikeudesta tuen mukaisissa ryhmissä (”Koulutehtävät ovat liian  

vaikeita”). 
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Vaikka opetuksen tai vaaditun osaamisen taso näyttää oppilaiden vastausten valossa olevan varsin kohtuul-

linen, opiskelu yläluokilla koetaan selvästikin alaluokkia vaikeammaksi, ja tehostettua tukea saavat oppilaat 

kokevat koulutehtävät selvästi muita oppilasryhmiä vaikeammiksi. Vastaus saa vahvistuksen vain tukea saa-

ville oppilaille esitetystä kysymyksestä heille annettujen tehtävien kokemisesta itselle sopiviksi, jossa tehos-

tettua tukea saavien oppilaiden arvio tehtävien sopivuudesta on selvästi erityisen tuen oppilaita kielteisempi 

(ka 3,5 vs. 3,9 asteikolla 1–5, p < 0,001). 

Yllä raportoidut erot eivät kuitenkaan ole koko kuva perusopetuksesta oppilaiden silmin, minkä vuoksi pää-

tämme tämän perusopetusta koskevan osuuden ala- ja yläluokkien oppilaiden näkemykseen opettajistaan 

näiden ydintehtävässä eli opettamisessa (Kuvio 14.19). 

 

Kuvio 14.19 Koulun opettajat opettavat hyvin. 

Vaikka myös tässä ala- ja yläluokkien oppilaiden välillä on keskiarvon tasolla tilastollisesti merkitsevä ero, 

molempien voi katsoa antavan varsin hyvin yleisarvosanan opettajilleen, joista osa opettaa väistämättä ehkä 

helpommin omaksuttavia ja hauskempana pidettyjä oppiaineita ja osa sellaisia, jotka ehkä tuottavat monelle 

oppilaalle vaikeuksia niin sisällöllisesti kuin sisäisen motivaation herättämisessäkin. 
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OSA II – Varhaiskasvatus ja esiopetus 

 Johdanto 

Raportin tässä osassa esitellään Vantaan suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä var-

haiskasvatuksen tai esiopetuksen piirissä olevien lasten huoltajille osoitettujen kyselyiden tulokset. Hank-

keen kuluessa kartoitettiin annettavan tuen toteutumista, sen tarkoituksenmukaista kohdentumista ja riittä-

vyyttä sekä tuen järjestämiseen tarkoitettujen resurssien riittävyyttä ja kohdentumista. Lisäksi tarkasteltiin 

henkilöstön ja huoltajien yhteistyön laatua ja riittävyyttä, lapsille suunnatun tuen suunnittelua ja toteutta-

mista sekä henkilöstön koettua osaamista ja osaamistarpeita kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamisessa.  

Koulutusjärjestelmän eri tasoilla tukijärjestelmiä käytetään hieman eri tavoin. Perusopetuslain (PoL 

21.8.1998/628) mukainen kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) on käytössä oppimisen 

ja kehityksen tuen sääntelyssä esiopetuksen puolella mutta muussa varhaiskasvatuksessa kunnilla on erilaisia 

käytäntöjä: toisissa kunnissa sovelletaan kolmiportaista tukea mukailevaa tukijärjestelmää myös varhaiskas-

vatuksessa (Eskelinen & Hjelt, 2017), toisissa kunnissa nojaudutaan kunnan omaan, varhaiskasvatuslakiin pe-

rustuvaan suunnitelmaan (Vainikainen ym., 2018). Vantaalla noudatetaan Vantaan omaa varhaiskasvatus-

suunnitelmaa4, jossa tuen järjestämistä ohjaavista periaatteista kerrotaan näin: 

Vantaan varhaiskasvatuksessa lapsen tukeminen jaotellaan kehityksen ja oppimisen yleiseksi, tehostetuksi ja 
erityiseksi tueksi. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Kolmiportaisen tuen 
tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeutta saada tukea riittävän varhain, oikea-aikaisesti ja joustavasti. Tuen 
tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan ja vähäisestä vahvempaan. Annettava tuki riippuu lapsen tuen tar-
peiden laadusta ja laajuudesta. Lapsen kasvatus, opetus ja hoito sekä tarvittavat pedagogiset tukitoimet ja 
mahdolliset rakenteelliset tukitoimet järjestetään mahdollisimman pitkälle lapsen lähipäiväkodissa. (Vantaan 
varhaiskasvatussuunnitelma, s. 61) 

Tässä selvityksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan Vantaan varhaiskasvatuksen tilaa ennen syksyllä 2018 voi-

maan tullutta uutta varhaiskasvatuslakia (540/2018), joka tukeen liittyvien kirjausten osalta noudattaa aiem-

paa päivähoitolakia (36/1973). Molempien lakien mukaan lapsen tuen tarve tunnistetaan ja siihen järjeste-

tään tarkoituksenmukaista tukea. Vantaalla suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on vuosittain 

noin 10 500 lasta, joista tehostetun ja erityisen tuen piirissä oli vuoden 2017 syyskuussa 702 lasta. Yleistä 

tukea sai Vantaan kaupungin ilmoituksen mukaan 170 lasta. Vakinaista kasvatus- ja opetushenkilöstöä suo-

men- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa oli noin 1 600. 

                                                           
4https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/139743_138158_Vantaan_varhaiskasvatus-

suunnitelma_2018_paivitetty.pdf 

 

 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/139743_138158_Vantaan_varhaiskasvatussuunnitelma_2018_paivitetty.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/139743_138158_Vantaan_varhaiskasvatussuunnitelma_2018_paivitetty.pdf
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 Kyselyihin osallistuneet

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 15.1) esitetään päiväkodeissa olevien lasten määrä sekä varhaiskasvatuk-

sen ja esiopetuksen henkilöstö- ja huoltajakyselyiden vastaajamäärät alueittain. Alueiden järjestys määräytyy

siten, että ylimpänä taulukossa on se alue, jossa oli Vantaan oman tilaston mukaan eniten lapsia varhaiskas-

vatuksessa ja esiopetuksessa sekä seuraavaksi suuruusjärjestyksessä loput alueet. Kuten taulukosta näh-

dään, Korson-Koivukylän alueen päiväkodeissa on eniten lapsia ja Hakunilan alueella vähiten. Ruotsinkieli-

sistä päiväkodeista lapsimääriä koskevia tilastotietoja ei saatu, ja sekä henkilöstö- että huoltajakyselyihin vas-

tanneiden lukumäärä oli myös niin pieni, ettei analyysia kannattanut tehdä erikseen. Ruotsinkielisiä vastaajia

koskevat tulokset ovat kuitenkin mukana kaikissa analyyseissa.   Alueittain henkilöstökyselyn vastaajamäärät

noudattelevat suurin piirtein samaa jakoa kuin lapsimäärät kuitenkin sillä poikkeuksella, että Tikkurilan alu-

eelta saatiin suhteellisesti ja absoluuttisesti enemmän vastauksia kuin Kivistön-Aviapoliksen alueelta. Huol-

tajakyselyyn vastauksia saatiin eniten Myyrmäestä, mutta lapsimäärältään jonkin verran isommalta Korson-

Koivukylän alueelta 10 prosenttiyksikköä vähemmän. Muuten vastausjakaumat näyttävät mukailevan lapsi-

määriä eli vastauksia tuli enemmän sellaisilta alueilta, joissa oli enemmän lapsia varhaiskasvatuksessa ja esi-

opetuksessa.

Taulukko 15.1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä olevien lasten määrä (Vantaan tilastotieto) sekä henkilöstö- 

ja huoltajakyselyihin osallistuneiden vastaajien alueittainen jakautuminen 

Alue Lapsia % 
  

Vastaajat: henkilöstö 
 

% Vastaajat: huoltajat % 

Korso-Koivukylä 2 409 25,0 279 25 188 19 

Myyrmäki 2 210 22,9 269 24 292 29 

Kivistö-Aviapolis 2 096 21,8 175 16 217 22 

Tikkurila 1 677 17,4 245 22 194 19 

Hakunila  1 238 12,9 124 11 94 9 

Ruotsinkieliset 
  

 22 2 18 2 

Yhteensä 9 630 100               1 114 100             1 003 100 

 

Henkilöstökyselyyn vastasi 1 109 esiopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevää. Taulukossa 15.2 

on esitetty vastaajien jakauma siten, että ylimpänä on se tehtävänimike, jonka mukaisessa toiminnassa ole-

vilta tuli eniten vastauksia. Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat. Seuraa-

vaksi eniten vastauksia tuli päiväkodin johtajilta ja erityislastentarhanopettajilta. Kysely tavoitti ainoastaan 

muutaman taidepedagogin, psykologin ja kuraattorin. Lähes seitsemän prosenttia kaikista vastaajista oli jo 

tässä vaiheessa keskeyttänyt kyselyn tai päätti olla vastamatta kysymykseen. 
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Taulukko 15.2 Vastaajien jakauma tehtävänimikkeen mukaan 

Tehtävänimike n % 

Lastenhoitaja 479 43 

Lastentarhanopettaja 462 42 

Päiväkodin johtaja 77 7 

Erityislastentarhanopettaja 32 3 

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja 19 2 

Lastenhoitaja (kehityksen ja oppimisen tuki) 13 1 

Resurssierityislastentarhanopettaja 9 1 

Avustaja 5 1 

Esiopetuksen kuraattori 4 0* 

Taidepedagogi 3 0* 

Esiopetuksen psykologi 3 0* 

Oppisopimusopiskelija 2 0* 

Muu 1 0* 
   

Yhteensä       1 109            100 

*Prosentuaalinen osuus on alle 0,5 % kaikista vastaajista 

 

Taulukon tehtävänimikkeitä yhdistettiin siten, että vastaajista mahdollisimman suuren osan mielipiteet tuli-

vat esille raportissa. Päädyimme yhdistämään lastenhoitajat ja kehityksen ja oppimisen tuen (KOT) lastenhoi-

tajat yhdeksi ryhmäksi, jonka nimesimme lastenhoitajaryhmäksi (n = 492). Lisäksi yhdistimme erityislasten-

tarhanopettajat ja resurssierityislastentarhanopettajat erityisopettajaryhmäksi (n = 41).  

Seuraavassa taulukossa 15.3 esitellään vastaajien jakautuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tau-

lukosta nähdään, että noin kolme neljäsosaa tähän kysymykseen vastanneista kertoi työskentelevänsä ensi-

sijaisesti varhaiskasvatuksessa ja neljäsosa esiopetuksessa. Vastanneiden lukumäärä poikkeaa tässä kohdin 

kaikkien vastanneiden määrästä, koska osa vastaajista ei ilmoittanut ensisijaista työskentelyryhmäänsä.             

Taulukko 15.3 Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevien määrät 

Ryhmä n % 

Varhaiskasvatus 714 75 

Esiopetus 234 25 

Yhteensä 948 100 

 

On myös syytä pitää mielessä, että tuloksia ei ole eritelty päiväkotien mukaan. Näin ollen esimerkiksi erot 

johtajien ja lastentarhanopettajien vastausten välillä saattavat vaihdella eri päiväkotien välillä suurestikin. 

Tuloksissa olevat erot saattavat heijastaa aitoja ryhmien välisiä eroja mutta myös sitä, että ryhmät voivat 

edustaa eri suhteessa eri päiväkoteja, joissa tilanne on kysytyn asian suhteen erilainen.  
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 Ryhmäkoot ja ryhmien koostumus 

Tässä luvussa tarkastellaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmäkokoja, tukea saavien ja tukea tarvit-

sevien lasten määriä sekä ryhmien kokoa suhteessa tukea tarvitsevien lasten määrään. Luvun ensimmäiseen 

taulukkoon (Taulukko 16.1) on koottu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevien henkilöiden 

vastaukset ryhmäkokoa koskevaan kysymykseen. Kysymys oli muotoiltu siten, että vastaajan tuli valita joko 

varhaiskasvatus tai esiopetus ja ilmoittaa sen jälkeen, kuinka monta lasta vastaajan ryhmässä keskimäärin 

oli. Vastaaja sai valita ryhmän lapsimäärää koskevan vastauksensa väliltä 1–45 lasta. Kaikki vastaukset ryhmi-

teltiin tämän jälkeen viiteen kokoryhmään (ks. Taulukko 16.1). Näin ryhmiteltynä voidaan sanoa, että sekä 

varhaiskasvatuksen että esiopetuksen yleisin ryhmäkoko oli vastausten perusteella 18–24 lasta ja seuraavaksi 

yleisin 11–17 lasta. Tosin varhaiskasvatuksessa ryhmäkoot 11–17 ja 18–24 lasta olivat vastausten perusteella 

lähes yhtä yleisiä. Jos ryhmäkokoja olisi tarkasteltu pienemmällä välillä (esimerkiksi 10–11 lasta, 12–13 lasta 

jne.), selvästi yleisin ryhmäkoko olisi ollut 21–22 lasta sekä varhaiskasvatuksessa (14,1 % ryhmistä) että esi-

opetuksessa (5 % ryhmistä). 

Taulukko 16.1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien lasten määrät jaoteltuina viiteen ryhmään                                

(n = vastaajien lukumäärä) 

Ryhmäkoko (lapsia) Varhaiskasvatus (n) 
 

Osuus vastaajista 
% 

Esiopetus (n) 
 

Osuus vastaajista 
% 

4–10 10 2 14 6 

11–17 317 46 58 27 

18–24 323 47 111 51 

25–31 29 4 22 10 

yli 31 10 2 14 6 

Yhteensä 689 100 219 100 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 16.2) esitellään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivien lasten-

tarhanopettajien, lastenhoitajaryhmän ja erityisopettajaryhmän arvioita siitä, kuinka paljon heidän ryhmis-

sään oli eri tukimuotojen piirissä olevia lapsia. Samalla kysyttiin, kuinka paljon ryhmissä oli sellaisia lapsia, 

jotka eivät saaneet kehityksen ja oppimisen tukea, mutta joiden olisi vastaajien mielestä pitänyt saada. Tau-

lukossa on ensin esitetty ne vastaajat, jotka arvioivat, ettei heidän ryhmissään ole yhtään yleistä tukea saavaa 

lasta ja sen jälkeen näiden vastausten prosentuaalinen osuus kaikista vastauksista. Esimerkiksi varhaiskasva-

tuksen puolella 124 vastaajaa kertoi, ettei heidän ryhmissään ollut yleistä tukea saavia lapsia. Vastausten 

perusteella suurimmassa osassa ryhmiä 1–5 lasta sai yleistä kuten myös tehostettua tai erityistä tukea. Yli 

puolet sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen henkilökunnasta arvioi, että heidän ryhmissään oli 1–2 

sellaista lasta, jotka eivät olleet varsinaisessa kehityksen ja oppimisen tuen piirissä, vaikka heidän olisi pitänyt 
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olla. Varsin suuri osa vastaajista (15–17 %) kertoi, että tällaisia lapsia oli heidän ryhmässään 3–5. Tulokset 

viittaavat siihen, että lapsille kaivataan lisää tukea Vantaan päiväkotien arjessa. 

Taulukko 16.2 Tukea saavien lasten osuudet ryhmissä 

  Lasten määrä  

  0 1–2 3–5 6–8 9–12 yli 12 Yhteensä 

Varhaiskasvatus        

Sai yleistä tukea (%) 19 36 20 7 5 13 100 

Sai tehostettua tai erityistä tukea  (%) 35 38 22 4 1  100 

Olisi pitänyt olla tuen piirissä  (%) 32 51 15 1 1  100 

Esiopetus        

Sai yleistä tukea  (%) 13 34 24 10 4 14 100 

Sai tehostettua tai erityistä tukea  (%) 16 26 43 12 3  100 

Olisi pitänyt olla tuen piirissä  (%) 26 54 17 2 1  100 

 

Seuraavissa kuvioissa (Kuviot 16.1 ja 16.2) esitetään henkilöstön käsitykset päiväkodin, varhaiskasvatus- 

ryhmien ja esiopetusryhmien koosta suhteessa lasten kehityksen ja oppimisen sekä kaksi- ja monikielisten 

lasten tukemiseen. On kuitenkin pidettävä edelleen mielessä, että kaikki vastaajat eivät vastanneet jokaiseen 

kysymykseen; siten kuvioissa esitetyt työskentelyryhmien (varhaiskasvatus/esiopetus) yhteenlasketut vas-

taajamäärät eivät välttämättä ole yhtenevät kokonaisvastaajamäärien (päiväkoti) kanssa. 

Kuviosta 16.1 käy ilmi, että ryhmät koetaan Vantaan päiväkodeissa, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

suurimmaksi osaksi liian suuriksi kehityksen ja oppimisen tuen tarpeessa olevien lasten tukemisen kannalta. 

Ensimmäisestä palkista nähdään, että 66 prosenttia kaikista henkilöstökyselyyn vastanneista arvioi 

ryhmäkokojen olevan tässä suhteessa liian suuria. Työskentelyryhmittäin tarkasteltuna näin ajatteli hieman 

harvempi eli noin 60 prosenttia sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen ryhmissä työskentelevistä.  

 

Kuvio 16.1 Ryhmäkoot kehityksen ja oppimisen tuen tarpeessa olevien lasten tukemisen kannalta                
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Varhaiskasvatuksen avovastauksissa lasten ryhmittely oli selvästi suosituin keino lasten tuen varmistamiseen. 

Alla erään lastentarhanopettajan avovastaus aiheeseen liittyen:  

Ryhmäni on jaettu kolmeen pienempään ryhmään lasten iän mukaan päivittäin. Suunnittelemme viikoittain 
tiimissä ryhmien toiminnan valitun teeman mukaan lasten mielenkiinnot huomioiden. Tätä toimintamuotoa 
haluamme kaikki syventää (Lastentarhanopettaja) 

 

Kun koko päiväkotia koskevan kysymyksen vastauksia tarkasteli tehtävänimikkeiden perusteella, 

vastanneista kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajista (n = 13) yli 90 prosenttia piti ryhmäkokoja liian 

suurina, lastenhoitajista (n = 454) lähes 70 prosenttia ja lastentarhanopettajista (n = 439) 67 prosenttia. 

Erityislastentarhanopettajat (n = 29) erottautuivat tässä suhteessa muista vastanneista, sillä heistä 

ainoastaan 31 prosenttia arvioi ryhmät liian suuriksi lasten tukemisen kannalta. Päiväkotien johtajista 

(n = 76) näin ajatteli hieman yli puolet (53 %). 

Varsin kiinnostavaa on, että ryhmäkoot koetaan suurimmissa päiväkodeissa (109–162 lasta) noin 10 pro-

senttia useammin sopivan kokoisiksi kuin pienemmissä päiväkodeissa (30–72, 73–89, 90–108 lasta). 

Pienemmissä päiväkodeissa ryhmät koettiin noin 30-prosenttisesti sopivan kokoisiksi ja suurimmassa noin 

40-prosenttisesti. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja tarkasteltaessa samankaltaista suuntausta ei ollut 

havaittavissa. Esiopetuksessa (Kuvio 16.2) puolestaan sellaisissa päiväkodeissa, joissa oli 90–108 lasta, 

ryhmäkoot koettiin lähes 80-prosenttisesti liian suuriksi, kun vastaavat luvut muun kokoisissa päiväkodeissa 

olivat 53–57 prosenttia. 

Kuvio 16.2 Ryhmäkoot kehityksen ja oppimisen tuen tarpeessa olevien lasten tukemisen kannalta                

Kuviossa 16.3 on esitetty vastanneiden arviot ryhmäkokojen sopivuudesta kaksi- ja monikielisten lasten 

kielen kehityksen tukemisen kannalta. Vastaukset osoittavat, että ryhmiä pidetään varsin yleisesti myös 

kielen kehityksen tukemisen kannalta liian suurina, vaikkakin jonkin verran sopivamman kokoisina kuin tuen 

tarpeessa olevien lasten tukemisen kannalta. Ensimmäisestä palkista nähdään, että liian suuriksi 

päiväkotiryhmät koki koko henkilöstön tasolla 63 prosenttia vastaajista, varhaiskasvatuksessa vastaava luku 

oli 56 prosenttia ja esiopetuksen vastaajaryhmässä noin 50 prosenttia.  
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Kuvio 16.3 Ryhmäkoot kaksi- ja monikielisten lasten kielen kehityksen tukemisen kannalta  

Kun jakoperusteena käytettiin päiväkodin lapsimäärää, suurimmissa päiväkodeissa (90–162 lasta) 

päiväkotiryhmät, varhaiskasvatusryhmät ja esiopetusryhmät koettiin kysymyksen suhteen selvästi 

sopivamman kokoisina kuin pienemmissä päiväkodeissa.  Kuviossa 16.4 on esitetty arviot päiväkotiryhmien 

koosta jakoperusteena päiväkodin lapsimäärät. 

 

Kuvio 16.4 Ryhmäkoot päiväkodissa kaksi- ja monikielisten lasten kielen kehityksen tukemisen kannalta jakoperusteena 

lapsien määrä 

Kuviossa 16.5 on esitetty lasten huoltajien kokemus samasta aihepiiristä. Huoltajilta kysyttiin, miten he 

kokevat lastensa ryhmäkoon. Vastausvaihtoehtona oli kuviossa esitetyn lisäksi myös ”liian pieni”, mutta 

kukaan vastaaja ei valinnut sitä. Kuviosta 16.5 nähdään, että vastanneista huoltajista selvästi suurin osa piti 

ryhmäkokoja sopivan kokoisina sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen ryhmässä. Varhaiskasvatuksen 

puolella lasten huoltajista näin ajatteli 68 prosenttia ja esiopetuksen 69 prosenttia. Liian suuriksi ryhmät koki 

varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista 27 prosenttia vastaajista ja esiopetusryhmässä 24 prosenttia. 

Sellaisia vastaajia, jotka eivät osanneet sanoa, oliko ryhmän koko sopiva vai liian suuri heidän lapsilleen oli 

varhaiskasvatuksessa viisi prosenttia ja esiopetuksessa seitsemän prosenttia. 
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Kuvio 16.5 Huoltajien kokemus oman lapsen ryhmän koosta 

Seuraavaksi samaa kysymystä tarkastellaan jaotteluperusteena lapsen saama tukimuoto. Kuvio 2.6 on 

järjestetty siten, että ylimpänä kuviossa on vähiten ryhmäkokoa liian suurena pitävä ryhmä (Ei tietoa oman 

lapsen tukimuodosta). Erityistä tukea saavien lasten huoltajat (n = 26) ajattelivat muita vastaajia useammin, 

että  ryhmäkoot olivat heidän lapsilleen liian suuria. Tätä mieltä oli 42 prosenttia kyseisen ryhmän 

vastanneista huoltajista. Hieman yllättäen tehostettua tukea saavien lasten huoltajat pitivät ryhmäkokoja 

sopivamman kokoisina lapsilleen kuin sellaisten lasten huoltajat, joiden lapset eivät saaneet mitään tukea. 

Toisaalta otoskoolla saattaa myös olla vaikutusta asiaan. 

 

Kuvio 16.6 Kokemus oman lapsen ryhmän koosta jaotteluperusteena huoltajan lapselleen ilmoittama tukimuoto 

Kuviosta 16.7 (seuraavalla sivulla) nähdään, että huoltajat arvioivat aikuisten määrän oman lapsensa 

ryhmässä pääsääntöisesti sopivaksi. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista näin ajatteli  

65 prosenttia ja esiopetusta saavien lasten huoltajista lähes 76 prosenttia. Yksi esiopetuksessa olevan lapsen 

huoltaja oli jopa sitä mieltä, että aikuisia oli ryhmässä liian paljon. Tämän huoltajan vastausta ei esitetä 

kuviossa, koska hän oli ainoa, joka oli tätä mieltä.  Lähes 30 prosenttia varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

kyselyyn vastanneista huoltajista ajatteli, että aikuisia oli ryhmissä liian vähän. Esiopetuksessa vastaava luku 

oli hieman alle 20 prosenttia. Sellaisia huoltajia, jotka eivät ottaneet kantaa aikuisten määrään, oli 

varhaiskasvatusryhmässä noin viisi prosenttia ja esiopetusryhmässä neljä. 
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Kuvio 16.7 Huoltajien kokemus aikuisten määrästä oman lapsen ryhmässä 
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 Arvio tuen riittävyydestä, kohdistumisesta ja toteutumisesta 

Tässä luvussa tarkastellaan vastaajien arvioita tuen riittävyydestä, kohdistumisesta ja toteutumisesta. Luku 

alkaa kuviolla 17.1, jossa henkilöstökyselyyn vastanneet jakoivat 100 prosenttia sen mukaan, miten suurella 

osalla päiväkodin tukea tarvitsevista lapsista he arvioivat tuen olevan erittäin toimivaa ja riittävää, hyvin toi-

mivaa ja riittävää, kohtuullisesti toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä. Ku-

viossa on esitetty ensimmäisenä se tehtävänimike, jonka vastaajat pitävät tukea erittäin toimivana ja riittä-

vänä suurimmalle osalle tukea tarvitsevista lapsista. Lisäksi kuviossa on vertailun vuoksi esitetty tehtä-

vänimikkeiden lisäksi erillisinä ryhminä kaikki esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastaajat. Taidepedagogit 

jätettiin kuviosta pois, koska vastaajaryhmän koko oli ainoastaan kaksi. 

Kuviosta 17.1 nähdään, että tuki koetaan jonkin verran suuremmalle osalle lapsista toimivana ja riittävänä 

esiopetuksen kuin varhaiskasvatuksen puolella. Kun jaotteluperusteena käytetään tehtävänimikettä, erityis-

lastentarhanopettajat ja päiväkodin johtajat näkevät tuen erittäin ja hyvin toimivana ja riittävänä selvästi 

suuremmalle osalle lapsista kuin muut ryhmät.  

 

Kuvio 17.1 Henkilöstön arviot siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista lapsista tuki on toimivaa ja riittävää tai vas-

taavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä. 

Seuraavaksi esitetään tulokset tuen kohdistumista ja toteutumista koskevista väittämistä. Väittämissä käy-

tettiin viisiportaista asteikkoa, joissa ääripäät (”ei pidä lainkaan paikkaansa”/ ”pitää täysin paikkansa”) ja kes-

kimmäinen arvo (”pitää osittain paikkansa”) ilmaistiin sanallisesti ja väliin jäävät arvot numeroilla. Kuvioissa 

ainoastaan ääripäät on ilmaistu sanallisesti ja muut vaihtoehdot numeerisesti.  

Ensimmäisissä väitteessä kartoitettiin tuen järjestelyjen toimivuutta. Koska vastaukset eivät juuri eronneet 

varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, ne esitetään yhteisvastauksina kuviossa 17.2. Kysymyksiä analysoi-

taessa havaittiin, että noin kuusi prosenttia kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että kehityksen ja oppimisen 
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tuen järjestelyissä ja yleisen tuen järjestelyissä olisi parantamisen varaa. Vastaavasti 50–55 prosenttia piti 

väittämiä vähintään melko paikkansa pitävinä. Tarkasteltaessa osa-aikaisen erityisopetuksen ja tehostetun ja 

erityisen tuen järjestelyitä, ei pidä lainkaan paikkaansa -suuntaiset vastaukset (1, 2) yleistyvät. Noin 13 pro-

senttia kaikista vastaajista ajatteli kummankin väittämän kohdalla, että toimivuudessa olisi parantamisen  

varaa. Noin 60 prosenttia vastaajista arvioi, että osa-aikaisen erityisopetuksen järjestelyt esiopetusikäisten 

lasten osalta olivat päiväkodissaan toimivia. Tehostetun ja erityisen tuen järjestelyt arvioi toimiviksi noin  

50 prosenttia vastaajista.  

 

Kuvio 17.2 Tuen järjestelyjen toimivuus 

Seuraavassa kuviossa (17.3) tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyvää väittämää tarkastellaan tehtävänimik-

keen mukaan jaoteltuna. Tehtävänimikkeissä erityislastentarhanopettaja (n = 32) ja resurssierityislasten- 

tarhanopettaja (n = 9) on yhdistetty yhdeksi tehtävänimikkeeksi, joka on nimetty kuvioissa erityisopettaja-

ryhmäksi. Lisäksi lastenhoitajat (n = 479) ja kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajat (n = 13) on yhdistetty 

yhdeksi lastenhoitajaryhmäksi. 

Kuviosta 17.3 käy selvästi ilmi, että lapsiryhmien kanssa koko ajan työskentelevät suhtautuivat erityisen ja 

tehostetun tuen järjestelyjen toimivuuteen kielteisemmin kuin muut ryhmät. Lastentarhanopettajista ja las-

tenhoitajaryhmästä yli 14 prosenttia oli sitä mieltä, etteivät tehostetun ja erityisen tuen järjestelyt toimineet 

päiväkodissa kovinkaan hyvin ja lähes 45 prosenttia sitä mieltä, että ne toimivat vähintään melko hyvin. Yli 

70 prosenttia vastanneista erityisopettajaryhmäläisistä ja päiväkodin johtajista ilmoitti väitteen pitävän vä-

hintään melko hyvin paikkansa. Vain harvat heistä kokivat, ettei väite pidä paikkaansa. Yksi päiväkodin johtaja 

oli sitä mieltä, etteivät tehostetun ja erityisen tuen järjestelyt toimineet lainkaan hänen päiväkodissaan.  
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Kuvio 17.3 Tehostetun ja erityisen tuen järjestelyt olivat päiväkodissamme toimivat. 

Seuraavaksi käsitellään osa-aikaisen erityisopetuksen järjestelyjen toimivuutta koskeva väittämä tehtävä- 

nimikkeiden mukaan jaoteltuna. Vastauksista nähdään, että järjestelyt koettiin pääsääntöisesti toimiviksi. 

Kuitenkin yli 10 prosenttia vastanneista lastentarhanopettajaryhmäläisistä oli sitä mieltä, etteivät osa-aikai-

sen erityisopetuksen järjestelyt toimi päiväkodissa lainkaan. Myös jotkut erityisopettajaryhmäläiset kokivat, 

etteivät osa-aikaisen erityisopetuksen järjestelyt toimi päiväkodissa lainkaan tai kovinkaan hyvin.   

Kuvio 17.4 Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestelyt esiopetusikäisten lasten osalta olivat päiväkodissamme toimivat. 

Henkilöstöltä kysyttiin myös arviota päiväkodin valmiudesta puuttua nopeasti tilanteeseen, kun lapsen  

havaitaan tarvitsevan kehityksen ja oppimisen tukea. Kuviossa 17.5 on esitetty henkilöstön vastaukset teh-

tävänimikkeiden mukaan jaoteltuna. Päiväkodin johtajat ja erityisopetusryhmäläiset arvioivat väitettä eniten 

pitää täysin paikkansa suuntaisesti. Lastentarhanopettajat näkivät valmiuden nopeaan puuttumiseen kriitti-

simmin. Vertailtaessa varhaiskasvatusta ja esiopetusta, tilanne nähtiin selvästi myönteisemmin esiopetuk-

sessa. Vertailua ei ole esitetty kuviona.  Esiopetusryhmässä yli 55 prosenttia koki väitteen pitävän vähintään 

melko hyvin paikkansa ja varhaiskasvatusryhmässä hieman alle 50 prosenttia. Varhaiskasvatusryhmässä eri-

mielisten määrä (arvot 1, 2) oli noin 18 prosenttia ja esiopetusryhmässä noin kahdeksan prosenttia. 
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Kuvio 17.5 Päiväkodissamme pystyttiin nopeasti puuttumaan tilanteeseen, mikäli lapsen havaittiin tarvitsevan kehityksen 

ja oppimisen tukea. 

Kuvioista 17.6 ja 17.7 nähdään eri vastausprofiilit lasten kehityksen ja oppimisen tuen järjestelyistä sekä eri-

tyisen ja tehostetun tuen saamisesta tehtävänimikkeen mukaan jaoteltuna. Yleisesti näyttää siltä, että kehi-

tyksen ja oppimisen tuki oli vastaajien omissa ryhmissä järjestetty pääosin hyvin. Etenkin erityisopettaja-

ryhmä oli tätä mieltä, koska kukaan ei vastannut olevansa edes melko eri mieltä väittämästä. Lasten tarvit-

seman tehostetun ja erityisen tuen saamiseen (Kuvio 17.7) suhtauduttiin kriittisemmin. Lähes 20 prosenttia 

lastenhoitajaryhmästä ja noin 14 prosenttia lastentarhanopettajista koki, että järjestelyissä olisi parantami-

sen varaa. 

 

Kuvio 17.6 Opettamieni/ohjaamieni lasten kehityksen ja oppimisen tuki oli hyvin järjestetty. 

 

Kuvio 17.7 Ryhmäni/ryhmieni tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset saivat tarvitsemansa tuen. 
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Seuraavaksi kysyttiin, saivatko ryhmien lapset tarvitsemansa erityislastentarhanopettajan tuen (Kuvio 17.8). 

Vastanneista sekä lastenhoitajaryhmäläiset että lastentarhanopettajat suhtautuivat väitteeseen varsin kriit-

tisesti. Erityisopettajaryhmäläiset taas näkivät asian toisin. Täysin paikkaansa pitämättömänä väitettä piti lä-

hes 20 prosenttia lastentarhanopettajista ja hieman yli 15 prosenttia lastenhoitajaryhmästä. Kukaan erityis-

opettajaryhmästä ei ollut sitä mieltä, etteivätkö ryhmien lapset saisi tarvitsemaansa erityislastentarhanopet-

tajan tukea ja yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että väite pitää täysin paikkansa  

 

Kuvio 17.8 Opettamani/ohjaamani lapset saivat tarvitsemansa erityislastentarhanopettajan tuen. 

Kuviosta 17.9 nähdään vastaajien käsitys siitä, saivatko esiopetusikäiset lapset tarvitsemansa osa-aikaisen 

erityisopetuksen tuen. Erityisopettajaryhmäläisten kokemuksen mukaan lapset saivat pääsääntöisesti tarvit-

semansa osa-aikaisen erityisopetuksen tuen, vaikka muutamat vastaajat pitivätkin väitettä täysin paikkaansa 

pitämättömänä. Lastenhoitajaryhmästä ja etenkin lastentarhanopettajista suuri osa näki asian kriittisem-

mässä valossa. Noin 28 prosenttia lastentarhanopettajista piti väitettä täysin paikkaansa pitämättömänä. 

 

Kuvio 17.9 Ryhmäni/ryhmieni esiopetusikäiset lapset saivat tarvitsemansa osa-aikaisen erityisopetuksen tuen. 

Seuraavaksi henkilöstöltä kysyttiin, oliko omissa ryhmissä lapsia, jotka saivat tehostettua tai erityistä tukea, 

vaikka kevyemmät tukitoimet olisivat riittäneet. Tällaisia lapsia oli vastausten perusteella vain muutamia, 

eikä vastauksia esitetä tässä kuviona. Henkilöstöä pyydettiin sen jälkeen arvioimaan sitä, saavatko omien 

ryhmien lapset riittävästi tarvitsemaansa S2-opetusta. Kuviosta 17.10 nähdään, että yli 40 prosenttia kaikista 
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vastaajista arvioi, että saavat. Erityisopettajaryhmäläisillä oli hyvin vähän kriittisiä vastauksia. Lastenhoitaja-

ryhmä ja lastentarhanopettajat taas pitivät yli 16-prosenttisesti väittämää vähintään melko paikkaansa pitä-

mättömänä. 

 

Kuvio 17.10 Ryhmäni/ryhmieni lapset saivat riittävästi tarvitsemaansa S2-opetusta. 

Viimeisessä resurssien riittävyyteen ja kohdistumiseen liittyvässä osiossa päiväkodin johtajat arvioivat muun 

muassa päiväkotinsa työntekijöiden kykyä tukea lapsia. Kuviosta 17.11 nähdään, että päiväkodin johtajat  

uskovat pääsääntöisesti henkilökunnan kykenevän tukemaan lapsia kehityksessä ja oppimisessa, vaikka yksi 

päiväkodin johtaja olikin täysin eri mieltä väittämästä ja toinen jokseenkin eri mieltä.  

 

Kuvio 17.11 Koen, että päiväkotimme lasten opetuksesta ja kasvatuksesta vastaava henkilökunta pystyy tukemaan riit-

tävästi lapsia, jotka tarvitsevat kehityksen ja oppimisen tukea. 

Kuvioista 17.12 ja 17.13 nähdään, että tuen jatkumoa koskeva tiedonsiirto toteutui päiväkodeissa  

hyvin. Kaikista myönteisimmin tuen jatkumon toteutumisen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen kokivat  

erityisopettajaryhmäläiset ja esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajat. 

 

Kuvio 17.12 Tuen jatkumoa koskeva tiedonsiirto varhaiskasvatuksesta esiopetukseen toteutui päiväkodissamme hyvin. 



101 
 

 

Kuvio 17.13 Tuen jatkumoa koskeva tiedonsiirto esiopetuksesta perusopetukseen toteutui päiväkodissamme hyvin.  

  



102 
 

 Resurssien riittävyys 

Seuraavan kysymyssarjan (Kuviot 18.1–18.8) avulla kartoitettiin henkilöstön kokemuksia päiväkodin resurs-

sien riittävyydestä sekä henkilöstön omia kokemuksia kehityksen ja oppimisen tukemisen onnistumisesta. Eri 

tehtävänimikkeillä toimivien näkemykset lasten kehityksen ja oppimisen tuen resursoinnin riittävyydestä 

erosivat varsin paljon (Kuvio 18.1). Muita kriittisempi kuva resurssien riittävyydestä näyttää olevan lasten-

hoitajaryhmäläisillä ja lastentarhanopettajilla. Yli 20 prosenttia kyseisistä ryhmistä koki resurssit vähintäänkin 

jokseenkin riittämättöminä. Erityisopettajaryhmä ja päiväkodin johtajat näkivät resursoinnin selvästi riittä-

vämpänä.  

Kuvio 18.1 Lasten kehityksen ja oppimisen tuen resursointi oli päiväkodissamme riittävä. 

Kysyttäessä päiväkodin henkilöstön kyvystä ohjata lapsia käyttäytymiseen liittyvissä haasteissa (Kuvio 18.2) 

yli 60 prosenttia kaikista vastaajaryhmistä oli sitä mieltä, että tämänkaltaista osaamista on päiväkodissa riit-

tävästi. Selvästi alle 10 prosenttia kaikista vastanneista oli sitä mieltä, ettei päiväkodeissa ole riittävästi täl-

laista osaamista. Erityisopettajaryhmäläiset ja päiväkotien johtajat suhtautuivat päiväkotien kokonaisosaa-

miseen tällä saralla hieman skeptisemmin, mutta näissäkin vastaajaryhmissä yli 50 prosenttia arvioi päiväko-

dissa olevan riittävää osaamista ohjata lapsia käyttäytymiseen liittyvissä haasteissa.  

Kuvio 18.2 Päiväkodissamme oli riittävästi osaamista ohjata lapsia käyttäytymiseen liittyvissä haasteissa. 

Omaa osaamistaan ohjata lapsia käyttäytymiseen liittyvissä haasteissa (Kuvio 18.3) epäiltiin enemmän.   

Erityisopettajaryhmäläiset luottivat osaamiseensa selvästi useammin kuin muut vastaajat. 
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Kuvio 18.3 Pystyn ohjaamaan lapsia riittävästi käyttäytymiseen liittyvissä haasteisissa. 

Konsultoivan erityislastentarhanopettajan (KELTO) tuki koettiin vastaajien parissa edellisiä väitteitä kriitti-

semmin (Kuvio 18.4). Selvästi yli 20 prosenttia kaikista muista ryhmistä paitsi päiväkodin johtajista oli sitä 

mieltä, ettei KELTOn ohjausta ja muuta tukea saada riittävästi. Eniten väitteen kanssa samaa mieltä olevat 

löytyivät päiväkotien johtajien ryhmästä, vähiten puolestaan lastentarhanopettajista. 

Kuvio 18.4 Päiväkotimme henkilökunta sai riittävästi konsultoivan erityislastentarhanopettajan (KELTO) ohjausta ja muuta 

tukea lasten tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa. 

Seuraavaksi henkilöstöltä kysyttiin riittävästä määrästä päteviä erityislastentarhanopettajia. Tilanne näyttäy-

tyy vastausten perusteella varsin heikkona. Ainoastaan erityisopettajaryhmään kuuluvat vastaajat näkivät 

erityislastentarhanopettajia olevan riittävästi päiväkodissaan. Yli 40 prosenttia päiväkodin johtajista ja noin 

50 prosenttia lastenhoitajista ja lastentarhanopettajista oli väitteen suhteen täysin eri mieltä eli kokivat, ettei 

päteviä erityislastentarhanopettajia ole heidän päiväkodeissa riittävästi (Kuvio 18.5).  

 

Kuvio 18.5 Päiväkodissamme oli riittävästi päteviä erityislastentarhanopettajia. 
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Seuraavaksi henkilöstöltä tiedusteltiin, onko vastaajilla riittävästi osaamista ja aikaa tehostettua tai erityistä 

tukea saaville lapsille (Kuvio 18.6). Vastausten perusteella näyttää siltä, että lastenhoitajaryhmään kuuluvat 

kokevat omaavansa aikaa ja osaamista vähiten ja erityisopettajaryhmäläiset eniten. 

Kuvio 18.6 Koen, että minulla on tarpeeksi osaamista ja aikaa tehostettua ja erityistä tukea saaville lapsille. 

Seuraavassa kysymyssarjassa kaikilta vastaajilta pyydettiin arviota erilaisten kehityksen ja oppimisen tuen 

resurssien tarpeesta päiväkodissa (Kuvio 18.7). Vastausvaihtoehdot oli sijoitettu ulottuvuudelle, jonka ääri-

päät olivat ”Tarvetta on paljon enemmän” – ”Tarvetta on paljon vähemmän”. Vastaukset on järjestetty sen 

mukaan, mille resurssille vastaajat ilmoittivat olevan eniten tarvetta. Kaikille kysytyille resursseille näyttäisi 

vastausten perusteella olevan tarvetta enemmän kuin resurssia on tarjolla. Etenkin kehityksen ja oppimisen 

tuen resursseille sekä lasten käyttäytymishaasteiden ohjaamiselle näyttää olevan paljon lisäresurssitarvetta. 

Vähiten tarvetta oli vastausten perusteella tuen tarpeessa oleville lapsille sopivalle leikki- ja oppimisvälineis-

tölle sekä kehitystä ja oppimista tukeville erityisille apuvälineille. Näitäkin resursseja toivoi kuitenkin ainakin 

jonkin verran lisää selvästi yli 50 prosenttia vastaajista. 

Kuvio 18.7 Päiväkotien kehityksen ja oppimisen tuen lisäresurssitarve 
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Avovastausten perusteella varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa hyödynnettiin paljon puhetta korvaavia 

menetelmiä, erityisesti kuvatukea. Kuvatuella henkilöstö tarkoitti esimerkiksi kuvien hyödyntämistä, kun päi-

vän ohjelmaa selitettiin lapselle: 

Kuvien ja muiden apuvälineiden käyttö kielellisen tuen apukeinona: Ryhmässämme ja päiväkodissamme on pal-
jon maahanmuuttajalapsia sekä kielellistä tukea tarvitsevia lapsia. Käytän kuvia, viittomia, musiikkia ja draamaa 
kaikessa toiminnassa selkeän puheen tukena” (Lastentarhanopettaja) 

Hyvä käytäntö on AAC- menetelmien käyttö (joita ei kylläkään kaikki osaa käyttää). (Huoltaja) 

Seuraavaksi henkilöstöltä kysyttiin siitä, miten usein erityyppiset henkilöstöresurssit olivat päiväkodissa pai-

kalla (Kuvio 18.8) ja minkälaiselle henkilöstöresurssille päiväkodissa olisi lisätarvetta (Kuvio 18.9). Kysymys oli 

muodossa: Päiväkodissamme oli toimintavuonna 2017–2018 … [tietty resurssi], ja vastausvaihtoehtoina ”Ei 

koskaan”, ”Harvemmin kuin yhden kerran viikossa”, ”1–2 päivänä viikossa”, ”3–4 päivänä viikossa” ja  

”Joka päivä”. Samassa yhteydessä piti arvioida, oliko resurssia liian vähän suhteessa tarpeeseen vai riittävästi 

suhteessa tarpeeseen.  

Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että monet kyselyssä esitetyt henkilöstöresurssit olivat yllättävän har-

voin saatavilla päiväkodeissa. Kysyttyjä henkilöstöresursseja oli vastausten mukaan varhaiskasvatuksessa hie-

man vähemmän tarjolla kuin esiopetuksessa. Ainoastaan erityislastentarhanopettajan asiantuntemusta oli 

hieman useammin saatavilla varhaiskasvatuksessa kuin esiopetuksessa. Yli 80 prosenttia vastaajista kertoi, 

ettei resurssierityislastentarhanopettaja ole koskaan heidän päiväkodissaan, ja yli 50 prosenttia vastasi  

samoin koskien erityislastentarhanopettajia. Yli 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei kehityksen ja oppimi-

sen tuen lastenhoitaja ole koskaan heidän päiväkodissaan.  

Kuvio 18.8 Henkilöstöresurssin saatavuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
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Kun vastaajat olivat vastanneet henkilöstöresurssin saatavuudesta päiväkodissa, heitä pyydettiin vielä  

arvioimaan, tarvittaisiinko päiväkodissa kyseistä resurssia enemmän. Varhaiskasvatuksen henkilöstöön koh-

distuva lisäresurssitarve on esitetty kuviossa 18.9 ja esiopetuksen kuviossa 18.10. Vastaukset on järjestetty 

varhaiskasvatuksessa siten, että ensimmäiseksi on sijoitettu se henkilöstöresurssi, jota varhaiskasvatuksessa 

kaivattaisiin eniten lisää. Esiopetuksessa järjestys on sama kuin varhaiskasvatuksessa vertailun helpotta-

miseksi. Kuten kuviot osoittavat, kummassakin ryhmässä kaivataan eniten resurssierityislastentarhanopetta-

jan resurssia, mikä on varsin loogista, koska yli 80 prosenttia vastaajista ilmoitti edellisessä kysymyksessä, 

ettei kyseistä resurssia ole koskaan heidän päiväkodissaan. Esiopetuksessa toiseksi eniten kaivattiin lisää  

taidepedagogiresurssia ja varhaiskasvatuksessa kasvatuksen ja oppimisen tuen lastenhoitajaa (KOT). Varhais-

kasvatuksessa taidepedagogiresurssia kaivattiin vähiten lisää, vaikka sitäkin toivoi lisää lähes 60 prosenttia 

vastaajista.          

 

Kuvio 18.9 Toivottu lisähenkilöstöresurssi varhaiskasvatuksessa 

 

Kuvio 18.10 Toivottu lisähenkilöstöresurssi esiopetuksessa 
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Myös kolmiportaista tukea (yleinen, tehostettu, erityinen) saavien lasten huoltajilta kysyttiin päiväkodin  

resursseista ja ryhmien henkilöstöresursseista. Ensimmäisessä väittämässä tiedusteltiin huoltajien kokemuk-

sia tukea saavan lapsen ryhmässä toimivien aikuisten määrästä (Kuvio 18.11). Noin puolet vastanneista huol-

tajista koki, että tuen tarpeeseen oli vastattu lisäämällä aikuisten määrää. Väittämissä on esitetty myös niiden 

vastaajien osuus, jotka ilmoittivat, ettei heidän lapsellaan ole tarvetta kyseiselle tukitoimelle. Erityistä tukea 

saavien lasten ryhmissä aikuisten määrää oli huoltajien vastausten perusteella lisätty eniten ja yleistä tukea 

saavien lasten ryhmissä vähiten.  Yleisessä tuessa olevien lasten huoltajista noin 20 prosenttia vastasi, ettei 

aikuisten määrää tarvitse tällä hetkellä lisätä heidän lastensa ryhmissä. 

 

Kuvio 18.11 Aikuisten määrää on lisätty lapseni ryhmässä 

Huoltajilta tiedusteltiin myös avustajan tuen riittävyyttä (Kuvio 18.12). Kaikilla kolmiportaista tukea saavilla 

lapsilla ei ole avustajan tarvetta, ja huoltajien kokema avustajatarve näyttää vastausten kasvavan siirryttä-

essä yleisestä tuesta tehostettuun tukeen ja tehostetusta erityiseen. Tämä kertonee tuen järjestämisen  

tehokkuudesta, eli avustajaresurssia kohdennetaan sinne, missä tarvetta on eniten. 

Kuvio 18.12 Lapseni saa riittävästi avustajan tukea 

Riittävää erityislastentarhanopettajan tukea tiedusteltiin eri skaalalla. Vastausskaalana oli tässä kysymyk-

sessä: täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. Vastausten perusteella tehostettua tukea saavien lasten huol-

tajat kokevat saavansa erityislastentarhanopettajan tukea eniten ja erityistä tukea saavien vähiten. Lähes 50 

prosenttia erityistä tukea saavien lasten huoltajista oli vähintään melko eri mieltä 
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Kuvio 18.13 Koen, että lapseni saa riittävästi erityislastentarhanopettajan tukea 

Kun erityislastentarhanopettaja kysymys oli esitetty, huoltajilta kysyttiin erityisistä ryhmäjärjestelyistä (Kuvio 

18.14). Erityistä tukea saavien lapsien huoltajista hieman alle puolet vastasi lapsen kuuluvan erilaisten ryh-

mäjärjestelyiden piiriin. Tehostettua tukea saavien lasten huoltajista 40 prosenttia ja yleistä tukea 10 pro-

senttia.  

 

Kuvio 18.14 Lapseni on erityisryhmässä, integroidussa ryhmässä tai pienennetyssä ryhmässä 

Kun kysyttiin, onko lapsella ollut mahdollisuus päästä kohtuullisessa ajassa tarvittaviin kehitykseen ja oppi-

miseen liittyviin tutkimuksiin (Kuvio 18.15), näyttäisi siltä, että selvästi suurimmalla osalla vastanneista huol-

tajista on ollut myönteisiä kokemuksia. Tehostettua tukea saavien lasten huoltajilla oli eriävimmät mielipi-

teet. Heistä yli 15 prosenttia ajatteli, ettei lapsella ollut kysyttyä mahdollisuutta. 

 

Kuvio 18.15 Lapsellani on ollut mahdollisuus päästä kohtuullisessa ajassa tarvittaviin tutkimuksiin liittyen kehitykseen ja 

oppimiseen 
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Huoltajien vastausten perusteella joillakin alueilla kukaan lapsista ei ollut saanut osa-aikaista erityisopetusta, 

kun taas toisella alueella kaksi viidestä vastaajasta ilmoitti lapsensa osallistuneen tällaiseen opetukseen. 

Koska joillain alueilla vain harva huoltajista vastasi kysymykseen, on vaikea tietää, johtuvatko erot mahdolli-

sesti todellisista eroista osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeessa vai eroista sitä koskevassa tiedonkulussa tai 

sen käytänteissä. 
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 Kehityksen ja oppimisen tuen keinot 

Seuraavaksi kyselyssä kartoitettiin konkreettisia kehityksen ja oppimisen tuen keinoja, joita vastaajat käytti-

vät ryhmässään tai ryhmissään. Vastausvaihtoehdot sijoittuivat numeroin ulottuvuudelle 1–5 eli ”Ei kos-

kaan/hyvin harvoin”, ”Harvoin”, ”Joskus”, ”Usein” ja ”Hyvin usein”. Kuvioihin 19.1 ja 19.2 on koottu kehityk-

sen ja oppimisen tukitoimia, joita päiväkodeissa oli käytössä tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville lap-

sille. Koska vastaukset eivät juuri eronneet esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä, vastauksia ei kuvioissa 

esitetä jaettuna varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Kuviossa 19.2 on esitetty päiväkodin johtajien arviot 

samankaltaisesta aiheesta. Heiltä kysyttiin kaksijakoisella ”Kyllä/Ei”-vastausasteikolla, mitä tukimuotoja  

tukea tarvitsevilla lapsilla oli päiväkodissa käytössä. 

Kuviosta 19.1 nähdään, että erityisryhmäsijoituksen käyttäminen tukimuotona on päiväkodeissa hyvin harvi-

naista. Myöskään resurssilastentarhanopettajan tukea ei juurikaan hyödynnetä, mutta tällaista tukimuotoa 

on hyvin vaikea hyödyntääkään, jos kyseistä henkilöstöresurssia ei ole käytettävissä päiväkodissa. Esimerkiksi 

osa-aikaisen erityisopettajan tuki ryhmässä tai osa-aikainen erityisopetus esiopetusikäisillä näyttää vastaus-

ten perusteella olevan varsin harvinainen tukimuoto erityisen tai tehostetun tuen lapsille. Toisaalta erityistä 

ja tehostettua tukea saavien lasten huoltajista noin kaksi viidestä ilmoitti lapsensa saavan osa-aikaista eri-

tyisopetusta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2016, 52) ja Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden 2014 (Opetushallitus, 2014, 61) tavoitteissa kuitenkin painotetaan varhaisen 

puuttumisen ja ehkäisevän ennakoinnin periaatteita. Eniten päiväkodeissa hyödynnettiin pienryhmätoimin-

taa ja moniammatillista yhteistyötä sekä yhteistyötä kiertävän erityislastentarhanopettajan (KELTO) kanssa. 
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Kuvio 19.1 Tukimuodot, joilla tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia tuetaan päiväkodeissa  

      

Kuvio 19.2 Päiväkodin johtajien arviot siitä, miten lapsia tuetaan päiväkodissa 

Eri tukimuotoja saavien olevien lasten huoltajilta kysyttiin vastaavasti, kokevatko he, että heidän lastensa 

päiväkodeissa käytetään tuen toteuttamisessa monipuolisia toimintatapoja. Vastausten perusteella näin  

koettiin tapahtuvan pääsääntöisesti (Kuvio 19.3). 
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Kuvio 19.3 Koen, että päiväkodissa lapseni tuen toteuttamisessa käytetään monipuolisia toimintatapoja 

Kysyttäessä huoltajilta, onko lasten tarpeet otettu huomioon ryhmien muodostamisessa, vastausprofiilit  

mukailevat edellistä väitettä (Kuvio 19.4).  

 

Kuvio 19.4 Koen, että päiväkodissa lapseni tarpeet on otettu huomioon ryhmien muodostamisessa 

Tuen piirissä olevien lasten huoltajille tuen järjestäminen näyttäytyy pääosin hyvin toteutetulta, sillä myös 

väittämien ”Koen, että päiväkodissa lapseni kehityksen ja oppimisen tukeminen on liitetty luonnolliseksi 

osaksi lapsiryhmän toimintaa”, ”Koen, että lapseni kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tukitoimet on toteu-

tettu riittävän hyvin”, ”Koen, että lapseni käyttäytymistä tuetaan riittävästi”, ”Koen, että lapseni vahvuuksia 

ja onnistumisia huomioidaan riittävän herkästi” ja ”Koen, että päiväkodin oppimisympäristö on lapseni tar-

peille sopiva” osalta eriävien vastausten osuudet olivat enimmillään 10 prosentin tuntumassa (erityistä tukea 

saavien lasten huoltajat suhtautuivat näihin väittämiin kielteisimmin).  

Seuraavaksi henkilöstökyselyyn osallistuneita pyydettiin arvioimaan niitä keinoja, joilla tehostetun tai erityi-

sen tuen tarve tunnistetaan päiväkodeissa. Tunnistamiseen liittyvän kysymyksen jälkeen tiedusteltiin, olisiko 

kyseistä tunnistamiskeinoa syytä käyttää päiväkodissa systemaattisemmin. Tässäkään kysymyksessä tunnis-

tamiskeinot eivät juuri eronneet esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä, joten vastaukset esitetään  

kuviossa 19.5 yhdessä kaikkien vastaajien keskiarvona. Kaikki vastaajat kertoivat käyttävänsä tunnistamiskei-

nona huoltajien kanssa käytyjä keskusteluja ja henkilöstön havainnointia. Tästä huolimatta lisätarvetta hen-

kilöstön havainnoinnille kaipasi lähes 60 prosenttia vastaajista. Myös neuvolan määräaikaistarkastukset ja 
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kiertävän erityislastentarhanopettajan havainnointi ja arviointi olivat vastaajien mukaan käytössä hyvin suu-

ressa osassa päiväkoteja. Resurssierityislastentarhanopettajan (RELTO) havainnointi ja arviointi oli vastaus-

ten perusteella kaikista vähiten käytetty erityisen tai tehostetun tuen tunnistamismenetelmä kyselyyn osal-

listuneiden vastaajien päiväkodeissa. Sitä myös kaivattiin eniten konsultoivan erityislastentarhanopettajan 

(KELTO) havainnoinnin ja arvioinnin ohella.  

 

Kuvio 19.5 Lasten tehostetun tai erityisen tuen tarpeen tunnistaminen päiväkodissa ja lisätarve tunnistuskeinon käytöstä 
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 Ajankäyttö ja tukimuotoihin liittyvä osaaminen 

Ajankäyttöä ja yhteistä suunnittelua lähdettiin avaamaan kysymyksellä ”Mielestäni päiväkotimme henkilö-

kunnalla on riittävästi aikaa…”. Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla ”Täysin eri mieltä – Täysin samaa 

mieltä”. Viimeinen kuudes vaihtoehto oli ”en osaa sanoa”. Viimeistä vaihtoehtoa ei raportoida, kuten ei olla 

raportoitu tähänkään mennessä. Vastaukset eivät eronneet kovinkaan paljon esiopetuksessa ja varhaiskas-

vatuksessa, joten kyseiset vastaajaryhmät niputettiin yhteen. 

Eniten aikaa näytti vastausten perusteella riittävän kodin ja päiväkodin väliselle yhteistyölle. Lasten kehityk-

sen ja oppimisen tuen tarpeiden kartoituksen suhteen aikaa koettiin olevan vähemmän, koska  

30 prosenttia vastanneista oli asiasta vähintään melko eri mieltä. Aikaa voisi olla enemmän selvästi enemmän 

myös moniammatilliseen yhteistyöhön, koska vastaukset painottuivat tässä kysymyksessä enemmän ”Täysin 

eri mieltä” -vaihtoehdon suuntaan. Selvästi vähiten aikaa näyttää kuitenkin jäävän pedagogisten suunnitel-

mien ja muiden asiakirjojen laatimiseen. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, koska päiväkotien arki on hektistä ja 

lasten kanssa ollaan jatkuvasti. Vastaukset on esitetty kuviossa 20.1. 

 

Kuvio 20.1 Ajan riittävyys päiväkodin arjessa (n = 912–914) 

Seuraavissa kysymyksissä tiedusteltiin, miten selkeästi Vantaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakir-

joissa on määritelty perustavanlaatuisia tukimuotoihin ja tukitoimiin liittyviä termejä. Vastaus-asteikko oli 

”Täysin samaa mieltä” – ”Täysin eri mieltä”, ja kysymysmuotona oli: ”Vantaan varhaiskasvatuksen ja esiope-

tuksen asiakirjoissa on määritelty selkeästi … [käsite tai termi]”. Kuvioissa 20.2 ja 20.3 kuvataan vastausten 

jakautuminen vastaajien arvioidessa termien yleinen ja erityinen tuki määrittelyjen selkeyttä. Kuten vastaus-

jakaumasta näkyy, termien määrittely koettiin pääsääntöisesti selkeäksi. Ehkä hieman yllättäen erityislasten-

tarhanopettajaryhmä ja konsultoivat erityisopettajat (KELTO) pitivät yleistä tukea vastausryhmistä epäsel-

vimmin määriteltynä.  Tässä saattaa ainakin osaltaan olla kyse siitä, että yleinen tuki määritellään Vantaan 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pedagogisten suunnitelmien ja muiden asiakirjojen
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varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa eri tavoin. Perusopetuksessa kaikki oppilaat ovat yleisessä tuessa 

automaattisesti, mutta varhaiskasvatuksessa tilanne on toinen.  

Lähes 10 prosenttia erityisopettajaryhmästä piti yleisen tuen määritelmää hyvin epäselvänä ja konsultoivista 

erityislastentarhanopettajista 20 prosenttia. Noin 20 prosenttia vastanneista KELTOista piti myös erityisen 

tuen määrittelyä vaikeaselkoisena. 

Kuvio 20.2 Yleinen tuen määrittelyn selkeys Vantaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakirjoissa 

 

Kuvio 20.3 Erityisen tuen määrittelyn selkeys Vantaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakirjoissa 

Myös esiopetuksessa tapahtuvan osa-aikaisen erityisopetuksen määrittelyä pidetään suhteellisen epäsel-

vänä erityisesti KELTOjen ja erityislastentarhanopettajaryhmän vastausten perusteella. Tässä kohdassa myös

useat päiväkodin johtajat pitivät määritelmää epäselvänä. Lastenhoitajille ja lastentarhanopettajille määri-

telmät näyttäytyivät selkeämpinä (Kuvio 20.4).
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Kuvio 20.4 Osa-aikainen erityisopetus esiopetuksessa määritelmän selkeys Vantaan varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen asiakirjoissa
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 Näkemys itsestä päiväkodin työntekijänä ja yhteistyö tuen                            
toteuttamiseen liittyen 

 

Seuraavissa kysymyksissä kartoitettiin vastaajien omia kokemuksia itsestä työntekijänä. Vastausasteikko oli 

”1 = Täysin eri mieltä” – ”5 = Täysin samaa mieltä”. Kysymykset on esitetty yhdessä kuviossa kaikkien vastaa-

jien keskiarvoina. Yleisesti katsoen päiväkotien työntekijöiden näkemykset itsestään työntekijänä olivat var-

sin myönteisiä. Keskiarvot olivat kaikissa muissa paitsi sääntöjä koskevassa kysymyksessä korkeampia kuin 

neljä. Tämä tarkoittaa sitä, että väitteiden kanssa oltiin usein täysin samaa mieltä.  

          

Kuvio 21.1 Kokemus itsestä päiväkodin työntekijänä 

Kysyttäessä siitä, kuormittavatko tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat lapset omaa työtä (Kuvio 21.2), 

yli puolet lastenhoitajista ja lastentarhanopettajista oli sitä mieltä, että kuormittavat. Myös erityisopettaja-

ryhmästä yli 20 prosenttia oli tätä mieltä.  

Kuvio 21.2 Koen, että tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen kuormittaa työtäni. 

Seuraavissa väittämissä vastausasteikko vaihtui ulottuvuudelle ”Ei koskaan/hyvin harvoin” – ”Hyvin usein”.   

Kysyttäessä oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyön toimivuudesta (Kuvio 21.3) selvästi suurin osa 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Koen, että ryhmäni/ryhmieni lapset noudattavat hyvin
yhdessä laatimiamme ohjeita ja sääntöjä. (n = 815)

Koen, että pystyn tukemaan tuen tarpeessa olevia lapsia.
(n = 898)

Koen pystyväni tarjoamaan lapsille laadukasta kasvatusta.
(n = 819)

Koen, että pystyn hyödyntämään ammattitaitoani
työssäni. (n = 906)

Koen, että pystyn rakentamaan ryhmäni/ryhmieni lasten
kanssa myönteisen oppimisilmapiirin (n = 817)

Koen, että onnistun antamaan lapsille kannustavaa
palautetta. (n = 904)

Koen, että pystyn osoittamaan lapsille henkilökohtaista
välittämistä. (n = 900)
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kaikista vastaajista kaikissa vastaajaryhmissä koki yhteistyön toimivan usein” tai hyvin usein. Erityisopettaja-

ryhmästä yli 10 prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, että oppilashuolto ja moniammatillinen yhteistyö toimivat 

heidän päiväkodeissaan vain harvoin tai hyvin harvoin/ei koskaan.   

 

Kuvio 21.3 Oppilashuolto ja moniammatillinen yhteistyö toimivat päiväkodissamme hyvin. 

Myös useasta avovastauksesta välittyi hyvä yhteistyöhenki: 

Hyödynnämme koko talon henkilökunnan osaamista ja jaamme toisillemme tietoa ja taitoa.                                            
(Lastentarhaopettaja) 

Seuraavissa kysymyksissä kartoitettiin sitä, miten hyvin yhteistyö toimii eri ammattiryhmien välillä. Ensin  

kysyttiin yhteistyöstä konsultoivan erityislastentarhanopettajan kanssa (Kuvio 21.4) ja sen jälkeen päiväkodin 

johtajan kanssa (Kuvio 21.5). Yli 65 prosenttia koki yhteistyön konsultoivien erityislastentarhanopettajien 

kanssa toimivan usein tai hyvin usein. Toisaalta noin 10 prosenttia kaikista vastaajista koki, että se toimii vain 

harvoin tai hyvin harvoin/ei koskaan hyvin. 

           

Kuvio 21.4 Yhteistyö konsultoivan erityislastentarhanopettajan kanssa toimii hyvin. 

Kun kysyttiin yhteistyöstä päiväkodin johtajan kanssa, yli 80 prosenttia lastenhoitajaryhmästä ja lastentar-

hanopettajista arvioi yhteistyön toimivan usein tai hyvin usein. Vain pieni osa koki, että se toimii hyvin vain 

harvoin. 
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Kuvio 21.5 Yhteistyö päiväkodin johtajan kanssa toimii hyvin. 

Yhteistyön toimivuutta ja riittävyyttä kysyttiin myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten 

huoltajilta. Vastanneiden huoltajien mukaan yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä toimii hyvin ja sitä oli riit-

tävästi (Kuvio 21.6). 

 

Kuvio 21.6. Kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö toimii hyvin ja on riittävää. 

Myös monesta avovastauksesta välittyi hyvä yhteistyöhenki päiväkodin ja kodin välillä: 

Vasu keskustelut, vanhempainillat (Huoltaja) 

Yearly talking and planning session between daycare and parents is useful (Huoltaja) 

Huoltajat olivat pääasiallisesti tyytyväisiä myös tiedonkulkuun ja yhteistyöhön päiväkodin kanssa ennen  

tukitoimien piiriin siirtymistä sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa (Kuvio 21.7). Esiopetuksessa 

oltiin tiedonkulkuun hieman kriittisempiä.

 

Kuvio 21.7 Ennen tukitoimien piiriin siirtymistä lapseni tilanteen havainnointi ja havainnoista keskusteleminen päiväkodin 

kanssa toimi hyvin. 
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Huoltajilta kysyttiin myös heidän tietämyksestään tuesta ja sen järjestämisestä, esimerkiksi tietävätkö he, 

millaista tukea päiväkodissa on mahdollista saada (Kuvio 21.8). Varhaiskasvatuksen lähes 40 prosenttia koki, 

ettei tietoa mahdollisista tukitoimista ole riittävästi, ja hieman yli puolet, että tietoa on riittävästi. Esiopetuk-

sessa mahdollisista tukitoimista on luultavasti puhuttu enemmän, koska noin kaksi kolmasosaa vastanneista 

huoltajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämän suhteen. Kuitenkin myös tästä esiopetuksessa 

olevien lasten huoltajien ryhmästä noin 12 prosentilla vastaajista ei ollut mitään tietoa siitä, minkälaisia  

tukitoimia päiväkodissa olisi mahdollista saada. Näin ollen erityisesti tukeen liittyvää tiedottamista kodin 

suuntaan olisi mahdollista edelleen kehittää. 

 

Kuvio 21.8 Tiedän, minkälaisia tukitoimia päiväkodissa on mahdollista saada. 
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 Ajankäyttö, lisäkoulutuksen koettu hyödyllisyys ja lisäkoulutuksen tarve 

Koulutusten, kokousten ja asiakirjojen laatimisen vaatiman työmäärän suhdetta koettuun hyötyyn kartoitet-

tiin kysymyksillä, joissa käytettiin viisiportaista asteikkoa, jossa nimetyt ääripäät olivat ”Täysin eri mieltä” – 

”Täysin samaa mieltä”. Vastaajista reilu kolmannes epäili pedagogisten suunnitelmien ja muiden asiakirjojen 

tekemiseen käytettävän työmäärän olevan hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn kehityksen ja  

oppimisen tuessa (Kuvio 22.1).  

 

Kuvio 22.1 Koen, että pedagogisten suunnitelmien ja muiden asiakirjojen tekemiseen käytettävä työmäärä on hyvässä 

suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn kehityksen ja oppimisen tuessa. 

Myöskään erilaisten kokousten hyödyllisyyttä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn kehityksen ja oppimisen 

tuessa ei nähty täysin ongelmattomana (Kuvio 22.2), sillä reilu viidennes vastaajista oli väittämän kanssa eri 

mieltä. Vastaukset osoittavat, että etenkin pedagogisten asiakirjojen laatiminen ja kokouksiin osallistuminen 

ovat toimintoja, joiden osalta niihin käytetyn työmäärän suhdetta saatuun hyötyyn nähden voisi harkita. 

 

Kuvio 22.2 Koen, että päiväkodin sisäisiin kokouksiin käytettävä työmäärä on hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyö-

tyyn kehityksen ja oppimisen tuessa. 
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Lisä- ja täydennyskoulutukset näyttäytyivät suurimmalle osalle vastaajista hyödyllisinä (Kuviot 22.3 ja 22.4). 

Kunnan sisäiset koulutukset nähtiin yleisesti myönteisemmin kuin kunnan ulkopuolisten järjestämät. Kuiten-

kin monet vastaajaryhmät olivat varsin tyytymättömiä koulutusten tuottamaan hyötyyn. Tästä syystä saattaa 

olla järkevää kohdentaa lisäkoulutukset tarkemmin niihin osa-alueisiin, joissa kehitystä tarvitaan eniten.  

Kuvio 22.3 Kunnassamme järjestettävien täydennyskoulutusten ja muiden osaamisen kehittämisen rakenteiden määrä on 

hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn lasten kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 

Kuvio 22.4 Koen, että ulkopuolisen täydennyskoulutuksen määrä on hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn. 

Lisäkoulutustarvetta tarkasteltiin 18 eri aihealueen avulla, joiden ajateltiin koskevan varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen keskeisiä koulutustarpeita. Vastaajat valitsivat kahdesta vaihtoehdosta, jotka olivat: ”Tarvitsen 

lisäkoulutusta” ja ”En tarvitse lisäkoulutusta”. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että kysymykseen vastan-

neet päiväkodin johtajat katsoivat tarvitsevansa huomattavasti vähemmän koulutusta kuin muut vastaajat. 

Selkeästi eniten lisäkoulutusta kaipasivat lastenhoitajat ja tämän jälkeen lastentarhanopettajat ja erityislas-

tentarhanopettajat. Seuraavaksi on listattu suuruusjärjestyksessä ne aihealueet, joilla lisäkoulutusta kaipasi 

yli puolet vastanneista lastenhoitajista ja lastentarhanhoitajista (Kuvio 22.5): yleiseen, tehostettuun ja  

erityiseen tukeen soveltuva pedagogiikka, sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, inklusiivisen  

toimintakulttuurin kehittäminen, ja kehityksen ja oppimisen tukeen vaadittavien asiakirjojen laadinta.  
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Kuvio 22.5 Lisäkoulutuksen tarve  

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osuus päätetään kuvaukseen päiväkodissa käytetystä hyvästä käytän-

teestä koulutuksiin liittyen: 

Lisäkoulutusta salissa eli jos joku on käynyt koulutuksessa, hän jakaa tärkeimmät opit koko muulle henkilö-

kunnalle. Joku on oppinut ja toinen saa oppia. (Päiväkodin johtaja) 
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OSA III – Ammatillinen koulutus (Vantaan ammattiopisto VARIA) 

 Johdanto 

Raportin tässä osassa käsitellään Vantaan ammattiopisto Varian henkilöstö-, opiskelija- ja huoltajakyselyiden 

tuloksia. Selvityksen kohteena oli Variassa annettavan opiskelun ja erityisen tuen riittävyys sekä toimivuus. 

Kyselyissä kartoitettiin myös tukeen liittyvien resurssien tarkoituksenmukaista kohdentumista ja riittävyyttä. 

Lisäksi selvitettiin yhteistyötä ja sen laatua sekä riittävyyttä, tuen suunnittelua ja toteuttamista sekä henki-

löstön koettua osaamista ja osaamistarpeita tuen toteuttamisessa. Opiskelijoilta kysyttiin myös, miten he 

kokivat opiskelun mielekkyyden. Opiskelijan kokemaa opiskelun mielekkyyttä kartoitettiin myös huoltajien 

näkökulmasta esittämällä heille samansisältöinen kysymys.  

Variassa on noin 3 100 opiskelijaa, joista erityisen tuen piirissä on noin 600. Opetushenkilöstöä Variassa on 

noin 260. Tämän esiraportin seuraavissa luvuissa esitellään kyselyiden keskeiset osa-alueet, selvityksen  

raportoinnin toteutus sekä tulokset.  

 Kyselyihin osallistuneet 

Varian kyselyihin (henkilöstö, opiskelijat ja huoltajat) vastasi yhteensä 771 henkilöä. Vähiten vastauksia saa-

tiin henkilöstöltä (numerus eli vastaajien lukumäärä n = 127) ja eniten opiskelijoilta (n = 444). Joissain henki-

löstölle osoitetuissa kysymyksissä vastaajia oli kuitenkin hieman enemmän kuin tuo mainittu 127, koska kaik-

kiaan 147 henkilöä oli aukaissut kyselyn, mutta näistä 20 ”ylimääräistä” vastaajaa olivat vastanneet vain muu-

tamiin kysymyksiin. 

Taulukosta 23.1 nähdään, että henkilöstö vastasi kyselyyn aktiivisimmin Aviapoliksen toimipisteessä (n = 42) 

ja vähiten vastauksia tuli Myyrmäen toimipisteestä (n = 14). Opiskelijakyselyyn saatiin eniten vastauksia Koi-

vukylästä (n = 162) ja vähiten Aviapoliksesta (n = 88). Huoltajakyselyyn (n = 200) taas osallistuivat aktiivi-

simmin Hiekkaharjun toimipisteen opiskelijoiden huoltajat (n = 34) ja vähiten vastauksia saatiin Koivukylästä 

(n = 9). Taulukon 23.1 prosenttiosuudet on laskettu kokonaisvastausmäärästä, joka esitetään taulukon  

Yhteensä-rivillä. 

Taulukko 23.1 Vastaajat toimipisteiden mukaan  

Toimipiste Henkilöstö % Opiskelijat % Huoltajat % 

Aviapolis 42 33 88 20 56 28 

Hiekkaharju 40 32 90 20 67 34 

Koivukylä 31 24 162 37 18 9 

Myyrmäki 14 11 104 23 59 30 

Yhteensä 127 100 % 444 100 % 200 100 % 
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Seuraavassa taulukossa 23.2 tarkastellaan vastaajien jakaumaa sen mukaan, kuinka paljon heitä oli suhteessa  

opiskelijamäärään. Henkilöstön osuutta ei tässä voitu tarkastella, koska henkilöstön määrästä eri toimipis-

teissä ei saatu tietoa. Taulukosta nähdään, että suhteellisesti eniten opiskelijavastauksia tuli Koivukylän toi-

mipisteestä (31 %) ja vähiten Hiekkaharjusta (7 %). Eniten erityisen tuen päätöksen saaneita opiskelijoita oli 

Vantaan tilastojen mukaan Koivukylän toimipisteessä ja vähiten Aviapoliksen toimipisteessä.  

Taulukko 23.2 Opiskelijamäärät toimipisteittäin  

Alue Opiskelijoita Vastaajia % 
Opiskelijat:  

erityisen tuen päätös 

Aviapolis  800 88 11 180 

Hiekkaharju  1300 90 7 170 

Koivukylä  530 162 31 40 

Myyrmäki  770 104 14 120 

Yhteensä 3400 444 13 510 

 

Seuraavassa taulukossa 23.3 esitetään henkilöstökyselyn vastaajat heidän tehtävänimikkeensä mukaan. Tau-

lukosta nähdään, että selvästi suurimman vastaajaryhmän muodostivat ammatillisten aineiden opettajat. 

Muissa tehtävissä vastaajia oli alle kymmenen tehtävänimikettä kohden. Erityisopetuksen vastuuopettajista 

vastasi kahdeksan ja yhteisten tutkinnon osien opettajista yhteensä seitsemän. Koska useissa vastaajaryh-

missä kysely jätettiin kesken, analyysissa ei pystytty muodostamaan kovinkaan edustavia ammattiryhmiä  

ammatillisten aineiden opettajia lukuun ottamatta. Vähäisten vastaajamäärien vuoksi vastaajat päädyttiin 

luokittelemaan useimmissa kysymyksissä kolmeen ryhmään tulosten havainnollisuuden parantamiseksi.   

Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajat muodostivat suurimman vastaajaryhmän (n = 102). Toi-

nen vastaajaryhmä oli erityisopetuksen vastuuopettajat, joita kutsutaan kuvioissa erityisopettajiksi (n = 8). 

Kolmanteen ryhmään laitettiin loput vastaajat (n = 17). 

 Taulukko 23.3 Vastaajat tehtävänimikkeen mukaan 

Tehtävänimike n % 

Opettaja, ammatilliset aineet 95 75 

Erityisopetuksen vastuuopettaja 8 6 

Opettaja, yhteiset tutkinnon osat 7 5 

Opinto-ohjaaja 5 4 

Esimiesasemassa oleva henkilö 2 2 

Nuoriso-ohjaaja 2 2 

Psykologi 2 2 

Terveydenhoitaja 2 2 

Kuraattori 1 1 

Muu 3 3 

Yhteensä 127 100 
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Seuraavassa taulukossa 23.4 vastaajat on jaettu työskentelyalansa mukaan. Eniten vastauksia tuli kasvun ja 

terveyden sekä logistiikan alalla toimivilta. Konetekniikan, valmentavan koulutuksen, rakentamisen, ravitse-

mispalveluiden sekä median ja hyvinvoinnin aloilta tuli vastauksia 9–13 henkilöltä aluetta kohden. 

Taulukko 23.4 Vastaajat työskentelyalan mukaan (tieto puuttui neljältä vastaajalta) 

Työskentelyala n 
Prosenttia 

kaikista 
vastaajista 

Kasvu ja terveys 32 24 

Logistiikkapalvelut 26 19 

Konetekniikka 13 10 

Valmentava koulutus 11 8 

Rakentaminen 11 8 

Ravitsemispalvelut 11 8 

Media ja hyvinvointi 9 7 

Sähkö 6 5 

Muu 15 11  

Yhteensä 123 100 

 

Taulukossa 23.5 esitellään ammatillisten aineiden opettajien vastausten jakautuminen aiheissa, jotka liittyvät 

opiskelijoiden tukeen ja opinnoissa etenemiseen. Tulosten tarkastelussa pitää huomioida, että monet opet-

tavat useampia ryhmiä, joten vastaukset eivät kuvaa tarkasti sitä, miten paljon tietyssä ryhmässä on esimer-

kiksi opiskelijoita, jotka keskeyttivät opintonsa tai saivat erityistä tukea. Taulukossa vastaukset on esitetty 

prosenttiosuuksina kunkin rivin numeruksesta (n). Esimerkiksi ammatillisten aineiden opettajien opiskelija-

ryhmistä 20 prosentissa ei vastanneiden opettajien mukaan ollut ainuttakaan erityistä tukea saavaa opiske-

lijaa.  Vastausten perusteella näyttää siltä, että suurimmassa osassa ryhmiä on useammin 1–4 erityisen tuen 

opiskelijaa kuin ei ainuttakaan. Hieman yli kahdeksan prosenttia vastanneista ammatillisten aineiden opet-

tajista raportoi, että heidän ryhmissään oli yli 10 erityisen tuen opiskelijaa. Varsin suuri osa (22 %) vastan-

neista opettajista oli sitä mieltä, että heidän ryhmissään on 1–2 opiskelijaa, joiden olisi pitänyt saada erityistä 

tukea, vaikka he eivät sitä saa.  Vastausten perusteella opiskelijoiden opintojen keskeytykset ovat varsin ylei-

siä. Lähes 70 prosenttia vastanneista arvioi, että heidän ryhmissään 1–4 opiskelijaa keskeyttää opintonsa. 
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Taulukko 23.5 Ryhmien koostumus 

 
Opiskelijoiden tuki/ 

opinnoissa eteneminen 
 

Opiskelijoiden määrä 

Ei yhtään 
(%) 

 1–2  
(%) 

 3–4   
(%) 

 5–6  
(%) 

 7–8  
(%) 

yli 10 
(%) 

Yhteensä 
(%) 

 20 27 21 18 6 8 100 

Ei saanut erityistä tukea, vaikka heidän olisi mielestäni pitä-
nyt saada (n =  74) 37 22 20 8 7 7 100 

Opiskelijalle tarjottua tukea ei opiskelijan tai huoltajan tah-
dosta vastaanotettu (n = 74) 69 20 7 3  1 100 

Eivät läpäissyt kursseja tavoiteaikataulussa, vaikka opiske-
livat koko vuoden (n = 78) 19 31 15 19 8 8 100 

Keskeyttivät opintonsa (n = 77) 12 42 27 9 5 5 100 

Aloittivat opinnot kesken lukuvuoden tai kurssin (n = 72) 25 47 17 8 3 1 100 

Siirtyivät VALMA-koulutukseen (n = 69) 74 23 3    100 

Siirtyivät TELMA-koulutukseen (n = 62) 98   2       100 

 

Lukiessa kannattaa huomioida, ettei kysymyksiin ollut pakko vastata, eikä kuvioissa raportoida ”En osaa  

sanoa vaihtoehtoa”, joten monissa kysymyksissä vastaajamäärät vaihtelevat. Vastaajamäärät on ilmoitettu 

kysymyksen perässä tai kuvion otsikossa merkinnällä (n = vastaajien määrä).  
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 Kokemus tuen toteutumisesta ja kohdentumisesta 

Tässä luvussa kartoitetaan henkilöstön kokemuksia tuen toteutumisesta ja kohdentumisesta heidän toimi-

pisteessään sekä työssäoppimisjaksoilla. Opettajaryhmä tarkoittaa tämän luvun kuvioissa ammatillisten ja 

yhteisten tutkinnon osien opettajia. Erityisopettajia käsitellään kuvioissa omana ryhmänään. Tukihenkilöstö-

ryhmään puolestaan kuuluvat opinto-ohjaajat, psykologit, kuraattori, nuoriso-ohjaajat ja terveydenhoitajat. 

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin opetusryhmien koon sopivuutta tuen tarpeessa olevien opiskeli-

joille. Vastauksista käy ilmi, että suurin osa vastanneista arvioi opetusryhmänsä tuen tarpeessa olevien opis-

kelijoiden tukemisen kannalta liian suuriksi (Kuvio 24.1). Sekä opettajaryhmästä että erityisopettajista sel-

västi yli puolet oli tätä mieltä. Kun tukihenkilöstöryhmältä (n = 8) kysyttiin arviota toimipisteen näkökulmasta 

yleisesti, ehkä hieman yllättäen, ryhmästä lähes 90 prosenttia piti ryhmiä liian suurina. Tukihenkilöryhmää ei 

esitetä kuvioissa ryhmän pienen koon vuoksi, ellei sitä mainita erikseen. 

 

Kuvio 24.1 Opetusryhmieni koot olivat tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden tukemisen kannalta… 

Tilanne näyttää suomi toisena kielenä -oppiaineen (S2) näkökulmasta pitkälti samanlaiselta (Kuvio 24.2) kuin 

edellisessä kuviossa 24.1. Opiskelun tukihenkilöstöryhmän (n = 7) mukaan tilanne oli kuitenkin selvästi  

parempi suhteessa edelliseen kysymykseen. Lähes 60 prosenttia heistä arvioi ryhmät sopivan kokoisiksi S2-

opiskelijoiden kielen kehityksen tukemisen kannalta.  

 

Kuvio 24.2 Opetusryhmieni koot olivat toimipisteessä S2-opiskelijoiden kielen kehityksen tukemisen kannalta… 
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Seuraavissa kysymyksissä tiedusteltiin tarjotun opetuksen ja tuen riittävyyttä. Vastausasteikkona oli viisipor-

tainen Likert-asteikko: ”Ei pidä lainkaan paikkaansa” – ”Pitää täysin paikkansa”. Ensimmäiset tämän osion  

kysymykset kohdistuivat omien ryhmien opiskelijoiden suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen toimipis-

teessä ja työssäoppimisessa sekä pedagogisen ja erityisen tuen järjestelyihin työssäoppimisessa. Vastaaja-

ryhmänä olivat kaikki opettajat (n = 79–84).  

Kuviosta 24.3 käy ilmi, että S2-opiskelijoille tarjotaan vastaajien mukaan vähemmän tukea työpaikalla tar-

vittavan kielitaidon oppimiseen kuin S2-opetukseen toimipisteessä. Noin kolmasosa opettajaryhmästä oli 

täysin eri mieltä ensimmäisen väitteen suhteen ja noin neljäsosa toisen. Kun vastaajilta kysyttiin pedagogis-

ten tukitoimien järjestelyistä ja erityisen tuen järjestelyjen toimivuudesta työelämässä tapahtuvassa oppi-

misessa, yli puolet vastaajista oli väittämistä vähintään melko eri mieltä.  

 

Kuvio 24.3 Suomi toisena kielenä opetus toimipisteessä ja työssäoppimisessa sekä tuen toimivuus työelämässä tapah-

tuvassa oppimisessa (n = 79–84) 

Seuraavissa väittämissä arvioitiin omien ryhmien opiskelijoiden tuen järjestämistä eri tukitoimien näkökul-

masta. Vastaajina olivat ammatillisten ja yhteisten aineiden opettajat (n = 83–85). Erityisopetuksesta vastaa-

jien ryhmää ei esitetä kuviossa, koska vastaajia oli kyseisessä ryhmässä kysymyksestä riippuen 6–7. Sanotta-

koon kuitenkin, että erityisopetuksesta vastaavat olivat huomattavasti enemmän samaa mieltä väittämien 

suhteen kuin opettajaryhmään kuuluvat. Kuviosta 24.4 nähdään, että opiskelijoiden tarvitseman osa-aikaisen 

erityisopetuksen saanti ja omien ryhmien opiskelijoiden pedagogisten tukitoimien järjestelyt koettiin alla ole-

vista väittämistä toimivimmiksi. Kaikista väitteistä oltiin kuitenkin selvästi enemmän erimielisiä kuin saman-

mielisiä. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, etteivät omien ryhmien erityistä tukea saavat opiskeli-

jat saaneet riittävästi tarvitsemaansa tukea. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erityisen tuen järjestelyt toimivat työelämässä
tapahtuvassa oppimisessa hyvin

Pedagogiset tukitoimet järjestettiin työelämässä
tapahtuvassa oppimisessa hyvin

Opettamieni ryhmien opiskelijat saivat riittävästi
tarvitsemaansa S2-opetusta

S2-opiskelijoilleni tarjottiin riittävästi tukea työpaikalla
tarvittavan kielitaidon oppimiseen

1 = Täysin eri mieltä 2 3 4 5 = Täysin samaa mieltä
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Kuvio 24.4 Opettajien arvio tuen järjestelyistä ja toimivuudesta niissä ryhmissä, joissa itse opettivat (n = 83–85) 

Seuraavassa kuviossa 24.5 esitellään henkilöstökyselyyn vastanneiden käsitykset tuen riittävyydestä ja toimi-

vuudesta liittyen oppimisen ja opiskelun tukeen. Vastaajien tuli jakaa 100 prosenttia sen mukaan, miten suu-

rella osalla Varian opiskelijoista he arvioivat tuen olevan erittäin toimivaa ja riittävää, hyvin toimivaa ja riit-

tävää, kohtuullisesti toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä. Kuviossa on esi-

tetty ensimmäisenä se tehtävänimike, jonka vastaajat pitävät tuen kohdistumista ja toteutumista suurim-

malle osalle opiskelijoita heikosti toimivana ja riittämättömänä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna nähdään, 

että suurimman vastaajaryhmän eli ammatillisten aineiden opettajien, mukaan tuen riittävyys ja toimivuus 

oli lähes 50-prosenttisesti hyvin toimivaa ja riittävää. Kuitenkin ammatillisten ja yhteisten aineiden vastan-

neista opettajista vastaajista melkein kolmasosa katsoi tuen olevan heikosti toimivaa ja riittämätöntä.  

 

Kuvio 24.5 Vastaajien arvio opiskelijoiden saaman tuen toimivuudesta ja riittävyydestä toimipisteessä. 

Seuraavassa väitteessä (24.6) arvioitiin sitä, pystytäänkö toimipisteessä puuttumaan tilanteeseen, jos opis-

kelijoiden havaitaan tarvitsevan pedagogisia tukitoimia. Seuraavissa kysymyksissä on mukana myös tuki- 

henkilöstö. Vastauksista käy ilmi, että erityisopettajat arvioivat pystyvyyden selvästi myönteisemmin kuin 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

erityistä tukea saavat opiskelijat saivat tarvitsemansa tuen

opiskelijat saivat tarvitsemansa tukiopetuksen

opiskelijoiden pedagogiset tukitoimet järjestettiin hyvin

saivat tarvitsemansa osa-aikaisen erityisopetuksen

1 = Täysin eri mieltä 2 3 4 5 = Täysin samaa mieltä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erityisopetuksen vastuuopettaja (n = 7)

Opinto-ohjaaja (n = 5)

Kaikki (n = 106)

Ammatillisten aineiden opettaja (n = 81)

Yhteisten aineiden opettajat (n = 6)

Heikosti toimivaa ja riittämätöntä Kohtuullisesti toimivaa ja riittävää

Hyvin toimivaa ja riittävää Erittäin hyvin toimivaa ja riittävää
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opettajaryhmäläiset. Lähes 40 prosenttia opettajaryhmästä piti väitettä ainakin osiltaan paikkaansa pitämät-

tömänä. Noin 12 prosenttia oli sitä mieltä, ettei väite pidä lainkaan paikkaansa.   

Kuvio 24.6 Toimipisteessämme pystyttiin nopeasti puuttumaan tilanteeseen, mikäli opiskelijan havaittiin tarvitsevan peda-

gogisia tukitoimia.  

Opiskelun tukihenkilöstön ja opettajaryhmän vastaukset olivat erityisopettajaryhmää kielteisemmät, kun 

henkilöstöltä kysyttiin opiskelijoiden oikeudesta oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toimipisteessä. Opetus-

henkilöstöstä 40 prosenttia piti väittämää vähintään jokseenkin paikkaansa pitämättömänä (Kuvio 24.7).  

Kuvio 24.7 Toimipisteessämme opiskelijoiden oikeus oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toteutui hyvin. 

Tuen jatkumoa perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen kartoittava kysymys (Kuvio 24.8) osoittaa, että 

puolet opetushenkilöstöstä arvioi, ettei tieto siirry kovinkaan hyvin perusopetuksesta ammatilliseen koulu-

tukseen. Myös muissa ryhmissä tiedon siirron toimivuuteen suhtauduttiin varsin kriittisesti. 

Kuvio 24.8 Tuen jatkumoa tukeva tiedonsiirto perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen toteutui hyvin.  

Tiedonsiirtoa toimipisteen ja työpaikkaohjaajan välillä (Kuvio 24.9) voitaisiin myös tehostaa. Yli puolet opet-

tajaryhmäläisistä oli tätä mieltä. Erityisopettajista puolet oli sitä mieltä, että tiedonsiirto toimii hyvin ja puo-

let, että siinä on jonkin verran parantamisen varaa. 
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Kuvio 24.9 Kun opiskelijalla alkoi työelämässä tapahtuvan oppimisen jakso, tieto hänen tuen tarpeestaan siirtyi hyvin 

työpaikkaohjaajalle. 

Viimeisin tuen toteutumista ja kohdentumista kartoittava kysymyspari koski sitä, kuinka hyvin henkilöstö tiesi 

mahdollisuuksistaan tarjota tiettyä tukiresurssia. Vastauksista käy ilmi, että vain noin kolmannes opettaja-

ryhmästä tiesi, kuinka paljon heillä on käytettävissä tunteja tukiopetuksen antamiseen. Vastauksista näkyy 

myös, ettei kaksi erityisopetuksesta vastaavasta tiennyt, kuinka monta tuntia heillä oli käytettävissä tukiope-

tuksen antamiseen (Kuvio 24.10).  

 

Kuvio 24.10 Tiedän, kuinka monta tuntia minulla oli käytettävissä tukiopetuksen antamiseen.  

Väitteeseen ”Koen, että minulla oli käytössäni riittävät resurssit tukiopetuksen järjestämiseen” vastattiin 

vielä kriittisemmin (Kuvio 24.11). Ainoastaan vajaat 20 % opettajaryhmästä ja hieman yli 40 % erityisopetta-

jista koki, ettei heillä on käytössä riittävästi resursseja tukiopetuksen antamiseen.  

 

Kuvio 24.11 Koen, että minulla oli käytössäni riittävät resurssit tukiopetuksen järjestämiseen. 

Edellisten vastausten perusteella voidaan todeta, että tukiopetuksen resurssia saattaisi olla järkevä lisätä, ja 

samalla henkilöstölle tulisi selkeämmin osoittaa käytettävissä olevan resurssin määrä.  
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 Toimipisteen resurssit 

Tässä osiossa kartoitetaan toimipisteen resursseja henkilöstön kokemina. Resurssien riittävyyttä kartoitettiin 

väittämien avulla, joihin henkilöstö vastasi asteikolla ”Ei pidä lainkaan paikkaansa – Pitää täysin paikkansa”. 

On huomioitava, että kysymyksestä riippuen osa opettajista (7–11 opettajaa) oli valinnut vaihtoehdon ”en 

osaa sanoa”, mutta näitä vastauksia ei tässä raportoida. Ensimmäiseksi kysyttiin pedagogisen ja erityisen 

tuen resursointia. Sekä opetus- että opiskelun tukihenkilöstöstä huomattava osa eli yli puolet koki, ettei opis-

kelijan pedagogisen ja erityisen tuen resursointi oli toimipisteessä riittävää. Molemmista ryhmistä 30 % koki, 

että väittämä riittävästä resursoinnista ei pitänyt lainkaan paikkaansa. Jälleen erityisopetuksen vastuuopet-

tajat kokivat tilanteen olevan tältä osin kunnossa, sillä vain yksi opettaja koki olevansa jokseenkin eri mieltä 

väittämästä (Kuvio 25.1). 

Kuvio 25.1 Opiskelijan pedagogisen ja erityisen tuen resursointi oli toimipisteessämme riittävää. 

Kysymyksen kohdistuessa työssäoppimisjakson tuen resursointiin, tulos toistaa pedagogisen ja erityisen tuen 

resursoinnin tuloksen vastaajaryhmittäin samalla vahvistaen kielteisempää vastaussuuntaa (Kuvio 25.2). 

Kuvio 25.2 Opiskelijan pedagogisen ja erityisen tuen resursointi oli työssä tapahtuvassa oppimisessa riittävää. 

Myös seuraavien tuen resursointia kartoittavien kysymysten vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia. Seuraa-

vat vastaukset kertovat siitä, että pedagogisen ja erityisen tuen tarpeisiin soveltuvia opetusmateriaaleja ja 

välineitä koetaan oleva liian vähän (Kuvio 25.3).  
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Kuvio 25.3 Toimipisteessämme oli riittävästi resursseja hankkia opiskelijoiden pedagogisen ja erityisen tuen tarpeisiin 

soveltuvia opetusmateriaaleja ja -välineitä. 

Seuraavaksi arvioitiin, onko toimipisteessä riittävästi päteviä erityisopetuksen vastuuopettajia (Kuvio 25.4). 

Lähes 30 prosenttia opetushenkilöstöstä ja opiskelun tukihenkilöstöstä oli sitä mieltä, ettei ollut. Vähintään 

melko eri mieltä väitteestä oli tukihenkilöstöstä 70 prosenttia ja opettajista 60 prosenttia. 

Kuvio 25.4 Toimipisteessämme oli riittävästi päteviä erityisopetuksen vastuuopettajia. 

Viimeisessä tämän osion resurssikysymyksessä tiedusteltiin riittävästä osaamisesta puuttua opiskelijoiden 

käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin (Kuvio 25.5). Kysymys nähtiin vähemmän kriittisesti kuin edelliset. Opet-

tajaryhmän vastaukset jakautuivat tasan kumpaankin suuntaan. Noin kolmasosa oli sitä mieltä, että osaa-

mista on riittävästi ja toinen kolmasosa, ettei ole. Tukihenkilöstö näki asian kriittisimmin ja erityisopettajat 

myönteisimmin. Vaikkakin erityisopettajista kaksi oli sitä mieltä, ettei väite pidä lainakaan paikkaansa.  

Kuvio 25.5 Toimipisteessämme oli riittävästi osaamista puuttua opiskelijoiden käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin. 
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Seuraavissa kuviossa (Kuviot 25.6–25.8) esitellään tulokset resurssien riittävyydestä omassa työssä. Vastaa-

jina oli opettaja- sekä erityisopettajaryhmät. Yli puolet opetushenkilöstöstä arvioi, ettei heillä ole tarpeeksi  

resursseja ja aikaa opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tukemiseen (Kuvio 25.6). Täysin paikkaansa pitä-

mättömänä väitettä piti 30 prosenttia vastaajista. Erityisopettajaryhmäläiset näkivät asian myönteisemmin. 

Kuvio 25.6 Koen, että minulla oli tarpeeksi resursseja ja aikaa opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tukemiseen. 

Vastaava kokemus välittyy myös seuraavasta eli erityistä tukea saavien opiskelijoiden tukemiseen liittyvästä 

väittämästä (Kuvio 25.7) kuten myös työssäoppimisen tukemisen osalta (Kuviot 25.8). Näihin väitteisiin, jotka 

koskivat opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tukemista suhteessa ajankäyttöön ja resursseihin, suhtaudut-

tiin opetushenkilöstöryhmässä hyvin pessimistisesti. 

Kuvio 25.7 Koen, että minulla oli tarpeeksi resursseja ja aikaa tukea erityistä tukea saavien opiskelijoiden oppimista ja 

opiskelua.  

Kuvio 25.8 Koen, että minulla oli tarpeeksi resursseja ja aikaa tukea erityistä tukea saavien opiskelijoiden työpaikalla 

tapahtuvaa oppimista   



136 
 

 Henkilöstöresurssi ja sen koettu lisätarve 

Tässä luvussa tarkastellaan tukeen liittyvän henkilöstöresurssin määrää omassa luokassa tai omissa ryhmissä 

ja kyseisen henkilöstöresurssin lisätarvetta. Vastaajaryhmänä oli yhdistetty ammatillisten ja yhteisten tutkin-

non osien opettajaryhmä. Ensimmäisestä kuviosta nähdään, ettei avustavaa henkilöstöä ollut koskaan pai-

kalla yli 70 prosentissa vastanneiden henkilöiden luokkia tai ryhmiä. Vastaavasti erityisopetuksen vastuu-

opettaja ei ollut koskaan paikalla 60 prosentissa ryhmiä ja harvemmin kuin kerran viikossa noin 30 prosen-

tissa ryhmiä. Useimmiten kysytyistä henkilöstöresursseista hyödynnettiin toista opettajaa oppitunnilla esi-

merkiksi samanaikaisopetuksen muodossa. Lähes 50 prosenttia vastasi kuitenkin, ettei kyseinen henkilöstö-

resurssi ole koskaan omassa luokassa tai omissa ryhmissä (Kuvio 26.1).  

 

Kuvio 26.1 Arvio pedagogisten tukitoimien ja erityisen tuen henkilöstöresurssista omissa ryhmissä (n = 82–85) 

Henkilöstöresurssia kartoitettaessa kysyttiin, oliko kyseinen resurssi riittävästi vai liian vähän paikalla suh-

teessa tarpeeseen. Näin saatiin tietoa siitä, onko kyseiselle henkilöstöresurssille ylipäätään käyttöä ryhmissä: 

Jokaista listalla olevaa henkilöstöresurssia toivottiin olevan luokassa enemmän. Yli 75 prosenttia vastaajista 

ilmoitti, että avustavan henkilöstön resurssia oli liian vähän suhteessa tarpeeseen. Lähes 80 prosenttia arvioi 

erityisopetuksen vastuuopettajan resurssia olevan liian vähän suhteessa tarpeeseen. (Kuvio 26.2) 

 

Kuvio 26.2 Arvio pedagogisten tukitoimien ja erityisen tuen henkilöstöresurssista omissa ryhmissä (n = 54–60) 

Vaikka vastauksista piirtyy kuva liian vähäisistä resursseista Vantaan ammatillisessa koulutuksessa, kannattaa 

muistaa, että kyselyyn vastasi vain noin kolmannes opetushenkilöstöstä.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Toinen opettaja oppitunnilla

Erityisopetuksen vastuuopettaja

Avustavaa henkilöstöä

Ei koskaan Harvemmin kuin kerran viikossa 1 - 2 päivänä viikossa 3 - 4 päivänä viikossa Joka päivä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Toinen opettaja oppitunnilla

Erityisopetuksen vastuuopettaja

Avustavaa henkilöstöä

Resurssia liian vähän suhteessa tarpeeseen Resurssia riittävästi suhteessa tarpeeseen
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 Tuen tarpeen tunnistaminen ja käytännön tukitoimet 

Seuraavaksi kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tuen tarpeen tunnistamista toimi-

pisteissä sekä erityisen tuen opiskelijoiden käytännön tukitoimia. Ensin kysyttiin henkilöstön käyttämistä  

tukitarpeen tunnistuskeinoista ja samassa yhteydessä arviota sitä, pitäisikö tuen tarpeen tunnistamiskeinoja 

käyttää systemaattisemmin (Kuvio 27.1). Kuviossa (27.2) esitetään tulokset kysyttäessä niitä käytännön tuki-

toimia, joita erityisen tuen opiskelijoiden tukemiseksi käytetään omassa luokassa tai omissa ryhmissä. Ennen 

tämän kysymyksen esittämistä vastaajilta tiedusteltiin, oliko heidän ryhmissään erityisen tuen opiskelijoita. 

Jos ei ollut, kysymyksiä ei luonnollisesti esitetty. 

Kuviossa 27.1 on siis eritelty ne tunnistuskeinot, joita käytetään ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tu-

entarpeen tunnistamisessa. Vaikka tuen tarpeen tunnistamismenetelmiä käytettiin melko paljon, voisi niiden 

käyttö olla järjestelmällisempääkin, sillä noin puolet vastaajista ajattelee tällä tavalla lähes riippumatta tun-

nistusmenetelmästä. Ensimmäistä vaihtoehtoa käytetään eniten ja viimeistä vähiten. Heti tunnistamismene-

telmän jälkeen on esitetty vastaajien arviot siitä, pitäisikö kyseisiä menetelmiä käyttää systemaattisemmin. 

 

Kuvio 27.1 Tuen tarpeen tunnistamisen keinoja ja tarve systemaattisemmalle käytölle Vantaan Variassa 

Seuraavaksi sellaisilta vastaajilta, joilla oli erityisen tuen opiskelijoita ryhmissään, kysyttiin, kuinka usein he 

käyttivät listalla olevia tukitoimia erityisen tuen opiskelijoiden tukemiseksi viime lukuvuoden aikana (Kuvio 
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27.2). Kysymykseen vastasi pääsääntöisesti kuusi erityisopetuksen vastuuopettajaa, kuusi yhteisten tutkin-

non osien opettajaa ja 53 ammatillisten aineiden opettajaa.  Vastaukset on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi. Osa 

opettajista (1–7) oli joidenkin tukimuotojen kohdalla sitä mieltä, ettei niille ollut tarvetta. Näitä vastaajia ei 

raportoida kuviossa. Vastausasteikko oli ”Ei koskaan/Hyvin harvoin” – ”Hyvin usein.” Vastaukset on aseteltu 

sen mukaan, kuinka moni vastaaja arvioi, ettei käytä tukitoimea koskaan tai käyttää sitä hyvin harvoin erityi-

sen tuen opiskelijoille.  

Kuviosta nähdään, että eniten tukitoimista hyödynnettiin opintojen yksilöllistä ohjausta. Yli 50 prosenttia 

vastaajista hyödynsi sitä vähintäänkin usein ja ainoastaan yhdeksän prosenttia kertoi, ettei hyödynnä kyseistä 

tukitoimea koskaan tai hyödyntää sitä vain hyvin harvoin. Selvästi vähiten hyödynnettiin avustavan henkilös-

tön tukea ja erityisopetuksen vastuuopettajaa samanaikaisopettajana. Myös läksyjen tekemisen tehostettu 

seuranta oli keskimäärin vain hyvin harvoin käytetty tukitoimi.  

 

Kuvio 27.2 Mitä tukitoimia käytit erityisen tuen opiskelijoille viime vuoden aikana. 
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 Ajankäyttö, yhteistyö sekä lisä- ja täydennyskoulutustarpeet 

Tässä luvussa tarkastellaan henkilöstön käsityksiä koulutukseen, kokouksiin ja asiakirjojen laadintaan liitty-

vän ajan riittävyydestä, työmäärän suhteesta saatuun hyötyyn, vastaajien saamasta lisäkoulutuksesta ja lisä-

koulutustarpeesta. Ensimmäisessä kuviossa esitetään tulokset aiheista, joista kysyttiin kokemusta eri toimin-

toihin käytettävän ajan riittävyydestä ja vastausvaihtoehtoina oli ”Täysin eri mieltä” – ”Täysin samaa mieltä”. 

Vastaukset on järjestetty kuviossa 28.1 sen mukaan, mihin kysymykseen vastattiin vähiten ”Täysin eri 

mieltä”-vaihtoehtoa. Vastausten perusteella eniten aikaa näyttää riittävän kodin ja toimisteen väliseen  

yhteistyöhön, vaikka noin 20 prosenttia olikin väitteestä täysin eri mieltä. Vähiten aikaa oli vastausten perus-

teella pedagogisten asiakirjojen laatimiseen ja samanaikaisopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Varsin 

huolestuttavaa tuen riittävyyden ja toimivuuden näkökulmasta on se, että 30 prosenttia vastaajista oli täysin 

eri mieltä väitteestä ”Koen, että minulla on riittävästi aikaa opiskelijoiden tukitoimien toteutukseen.” 

Kuvio 28.1 Vastaajien kokemus ajan riittävyydestä eri toimintoihin 

Seuraavaksi henkilöstöltä tiedusteltiin yhteisestä suunnittelusta oppimisen ja opiskelun tueksi (Kuvio 28.2). 

Vastaajaryhmäksi valikoitui tämän kysymyssarjan osalta ainoastaan ammatillisten aineiden opettajat, koska 

muissa ryhmissä oli ainoastaan 1–9 vastaajaa. Vastausten perusteella näyttää siltä, että yhteistyö ammatil-

listen aineiden opettajien ja erityisopettajan sekä työpaikalla oppimisesta vastaavan henkilön kanssa toimi 

pääasiassa hyvin. Yhteistyö osaamispalvelupäällikön tai esimiehen kanssa koettiin toimivan heikommin. Yli 

30 prosenttia vastaajista oli väittämän suhteen vähintään melko eri mieltä. Täysin eri mieltä oli hieman yli 10 

prosenttia. Viimeiset väittämät listalla liittyivät yhteiseen suunnitteluun ja pedagogisen ja erityisen tuen toi-

mintamallien selkeyteen. Noin 45 prosenttia vastaajista oli vähintään melko eri mieltä väitteestä ” Toimipis-

teessämme oli yhdessä sovitut selkeät toimintamallit opiskelijan pedagogiselle ja erityiselle tuelle”.   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pedagogisten asiakirjojen laatimiseen (n = 80)

Samanaikaisopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen (n = 81)

Opiskelijoiden tukitoimien toteutukseen (n = 82)

Moniammatilliseen yhteistyöhön (n = 79)

Opiskelijoiden tuen tarpeiden kartoitukseen (n = 80)

Opiskelijoiden tukitoimien suunnitteluun (n = 79)

Toimipisteen ja työssäoppimispaikan yhteistyöhön (n = 78)

Kodin ja toimipisteen väliseen yhteistyöhön (n = 67)

1 = Täysin eri mieltä 2 3 4 5 = Täysin samaa mieltä
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Kuvio 28.2 Yhteistyön toimivuus eri osapuolien kanssa sekä suunnittelu ja toimintamallien selkeys 

Koulutusten, kokousten ja asiakirjojen vaatiman työmäärän suhdetta koettuun hyötyyn kartoitettiin väittä-

millä, joiden vastausvaihtoehdot esitettiin viisiportaisella asteikolla. Asteikon ääripäät olivat ”Täysin eri 

mieltä” ja ”Täysin samaa mieltä” keskimmäisen vaihtoehdon ollessa ”En samaa enkä eri mieltä”. Vastausten 

mukaan epäilyjä käytetyn työmäärän tuottamasta suhteellisesta hyödystä kohdistui sekä pedagogisten asia-

kirjojen laatimiseen että kokouksiin käytettävän työmäärän suhteen. Opetushenkilöstöstä yksikään vastaaja 

ei ollut täysin samaa mieltä työmäärän hyödyllisyyttä kartoittavan väitteen kanssa (Kuvio 28.3).  Vastaukset 

osoittavat, että etenkin pedagogisten asiakirjojen laatiminen ja kokouksiin osallistuminen ovat toimintoja, 

joissa niihin käytetyn työmäärän suhdetta saatuun hyötyyn nähden voisi harkita. 

 

Kuvio 28.3 Koen, että pedagogisten asiakirjojen tekemiseen käytettävä työmäärä on hyvässä suhteessa niiden tuotta-

maan hyötyyn opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tukemisessa. 
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Toimipisteessämme oli yhdessä sovitut selkeät toimintamallit
opiskelijan pedagogiselle ja erityiselle tuelle. (n =69)

Opiskelijat osallistuivat oman opiskelunsa tuen suunnitteluun.
(n =70)

Yhteistyö osaamispalvelupäällikön/esimiehen kanssa toimi
hyvin. (n =68)

Opiskeluhuolto ja moniammatillinen yhteistyö toimivat hyvin.
(n =69)

Yhteistyö yhteisten tutkinnon osien opettajien kanssa toimi
hyvin. (n =67)

Yhteistyö erityisopettajan kanssa toimi hyvin. (n =67)

Yhteistyö opiskelijoiden työpaikalla oppimisesta vastaavan
henkilön kanssa toimi hyvin. (n =68)

1 = Täysin eri mieltä 2 3 4 5 = Täysin samaa mieltä
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Opiskelun tukihenkilöstö (n=9)

Erityisopetuksesta vastaavat (n=7)

Opetushenkilöstö (n=71)

Täysin eri mieltä 2 En samaa enkä eri mieltä 4 Täysin samaa mieltä
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Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeen kartoittamiseksi esitämme tässä ensin alustukseksi kaksi eri kuviota  

(Kuvio 28.4. ja Kuvio 28.5). Ensimmäiseksi näytetään vastaajien arviot kunnassa järjestetyn täydennyskoulu-

tuksen ja muiden osaamisen kehittämisen rakenteiden määrän tuottamasta hyödystä edellä kuvatulla viisi-

portaisella vastausasteikolla. Kuten kuviosta 6.4 voidaan havaita, vastanneista vain erityisopetuksesta vas-

taavien vastaukset edustavat vahvaa myönteistä näkemystä (keltainen ja sininen väri). Muissa vastaajaryh-

missä väittämässä esitetyn hyödyn tuotto nähdään melko rajallisena. Myöskään ulkopuolisen täydennyskou-

lutuksen määrä (Kuvio 28.5) ei näytä vastaavan siitä saatua hyötyä, sillä enimmillään vain kolmasosa vastaa-

jista myötäili kyseistä väittämää lukuun ottamatta erityisopetusryhmää: erityisopetuksesta vastaavat suhtau-

tuivat tähän kysymykseen edellisen väittämän tapaan myönteisimmin. Tosin tässä yhteydessä on hyvä pitää 

mielessä, että erityisopetuksesta vastaavien ryhmän vastaajia oli tässä kyselyn osassa vain seitsemän. 

 

Kuvio 28.4 Koen, että kunnassamme järjestettävien täydennyskoulutusten ja muiden osaamisen kehittämisen rakenteiden 

määrä on hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tukemisessa. 

 

Kuvio 28.5 Koen, että ulkopuolisen täydennyskoulutuksen määrä on hyvässä suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn opis-

kelijoiden oppimisen ja opiskelun tukemisessa. 

Kuten edellä olevat kuviot osoittavat, Vantaan täydennys- ja lisäkoulutuksen edelleen kehittämiselle on sel-

keästi tarvetta. Kyse saattaa olla täydennyskoulutuksen oikeanlaisen kohdentamisen ongelmasta eli siitä, 

onko koulutus vastannut kentän tarpeeseen. 

Seuraavaksi huomio kohdistetaan kyselyn perusteella olemassa olevaan lisäkoulutustarpeeseen eri oppimi-

sen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista. Aluksi lisäkoulutuksen tilannetta kartoitettiin kaksiportaisella 
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”En ole saanut” / ”Olen saanut” -asteikolla, joka kohdistui vastaajien mahdollisesti saamaan lisäkoulutukseen. 

Tämän jälkeen vastaavien aihealueiden osalta kysyttiin kaksiportaisesti ”En tarvitse lisäkoulutusta” / ”Tarvit-

sen lisäkoulutusta”. Ensimmäisestä kuvioparista (Kuvio 28.6) saadaan yleiskuva niiden vastausten jakautumi-

sesta, jotka kertovat kolmiportaisen tuen järjestämiseen liittyvästä koulutuksesta. Kuvioista voidaan nähdä, 

että ne vastaajaryhmät, jotka olivat vastanneet saaneensa lisäkoulutusta kolmiportaisen tuen järjestämiseen, 

ilmoittivat harvemmin tarvitsevansa kyseistä koulutusta. Käänteisesti tästä voidaan päätellä, että lisäkoulu-

tuksen tarpeen voidaan nähdä rinnastuvan lisäkoulutuksen riittämättömyyteen.  Opetus- ja opiskelun tuki-

henkilöstön ryhmissä vastanneista noin puolet arvioi tarvitsevansa lisäkoulutusta kolmiportaisen tuen järjes-

tämiseen.  

 

Kuvio 28.6 Kolmiportainen tuki: saatu lisäkoulutus ja kokemus lisäkoulutuksen tarpeesta 

Muita, selkeästi yli puolta jokaisesta vastaajaryhmästä koskettavia lisäkoulutuksen tarpeen aihealueita olivat: 

mukautetun opetuksen toteuttaminen, sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, eriyttäminen, eri-

tyiseen tukeen vaadittavien asiakirjojen laatiminen ja erityiseen tukeen soveltuva pedagogiikka. Näillä aihe-

alueilla aikaisempi lisäkoulutus ei ollut yhtä suorasti yhteydessä lisäkoulutustarpeen harvempaan tarpeeseen 

kuin kolmiportaisen tuen järjestämisen kohdalla, vaan lisäkoulutustarvetta näytti olevan myös aikaisem-

masta koulutuksesta huolimatta. Alla oleva havainnollistava kuviopari (Kuvio 28.7) kuvaa tilannetta sähköis-

ten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen liittyvän lisäkoulutuksen osalta. Vaikka reilu kolme neljännestä 

vastaajista ilmoitti saaneesta lisäkoulutusta aiheesta, oli tarve vastaajien mielestä edelleen huomattava.  

Samankaltainen kuviopari olisi muodostunut myös arvioinnin osa-alueesta.  

  

Kuvio 28.7 Tarvitsen lisäkoulutusta sähköisten oppimisympäristöjen käyttämisessä oppimisen ja opiskelun tukena. 

 

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

Opiskelun…

Erityisopetuksesta…

Opetushenkilöstö (n=69)

En ole saanut Olen saanut

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

Opiskelun tukihenkilöstö…

Erityisopetuksesta…

Opetushenkilöstö (n=52)

En tarvitse lisäkoulutusta Tarvitsen lisäkoulutusta

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

Opiskelun tukihenkilöstö…

Erityisopetuksesta…

Opetushenkilöstö (n=67)

En ole saanut Olen saanut

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

Opiskelun tukihenkilöstö…

Erityisopetuksesta…

Opetushenkilöstö (n=67)

En ole saanut Olen saanut
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 Huoltajien näkemys lapsensa opiskelusta Variassa 

Ammattiopisto Varian huoltajille osoitetussa kyselyssä lapsen opiskelupaikkaa koskevaan kysymykseen vas-

tasi yhteensä 200 henkilöä. Kyselyyn vastanneiden huoltajien lapset jakautuivat toimipisteittäin taulukon 

29.1 mukaan. Eniten vastauksia tuli Hiekkaharjun ja vähiten Koivukylän toimipisteen opiskelijoiden huoltajilta  

(67 ja 18 vastaajaa). Koska eri toimipisteiden koulutusalat ja opiskelijamäärät poikkeavat huomattavastikin 

toisistaan, taulukossa näkyvät erot on syytä pitää mielessä tuloksia tulkittaessa. 

Taulukko 29.1 Kyselyyn vastanneet huoltajat lapsen opiskelutoimipisteen mukaan 
 

Toimipiste Vastaajia Prosenttiosuus 

Aviapolis 56 28 

Hiekkaharju 67 34 

Koivukylä 18 18 

Myyrmäki 59 30 

Yhteensä 200 100  

  

Vastausten edustavuutta kaventaa myös se, että kyselyyn vastanneiden huoltajien lapset opiskelivat pää-

sääntöisesti ensimmäistä vuottaan (Taulukko 29.2) ja se että ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden 

huoltajat edustivat peräti 96 prosenttia kaikista vastaajista.  

Taulukko 29.2 Kyselyyn vastanneet huoltajat lapsen opiskelutoimipisteen mukaan 
 

Toimipiste Huoltajat Prosenttiosuus 

1. vuosi 145 75 

2. vuosi 41 21 

3. vuosi 4 2 

Muu  3 2 

Yhteensä 193 100 

 

 Tukitoimet, suomi toisena kielenä (S2) -opetus ja luokan koko 

Opiskelijoiden tukimuotoja kartoitettiin huoltajilta kysymyksellä siitä, minkälaista tukea lapsi saa oppimi-

seensa Variassa. Vastausvaihtoehtoja oli neljä (”Ei mitään erityisiä tukitoimia”, ”Jotain suunnitelmallista tu-

kea (esim. tukiopetusta tai enemmän henkilökohtaista ohjausta, apuvälineitä)”, ”Erityistä tukea (lapsellani 

on erityisen tuen päätös)” ja ”En tiedä”. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, ettei heidän lapsensa saa 

mitään erityisiä tukitoimia (Taulukko 29.3), ja noin 15 prosenttia ei tiennyt, mitä tukitoimia heidän lapsensa 

mahdollisesti saa. Hieman alle kymmenen prosenttia vastaajista sanoi lapsensa saavan joitain suunnitelmal-

lisia tukitoimia oppimisensa tueksi, ja huoltajien mukaan noin kuusi prosenttia sai erityistä tukea. ”Ei tietoa” 

-vaihtoehdon valinneiden huoltajien osuus vaihteli huomattavasti toimipisteittäin, mikä saattaa alaikäisten 



144 
 

opiskelijoiden kohdalla kieliä eroista kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.  On siis huomattava, että tässä 

luvussa raportoitava tieto huoltajien lapsensa saamaa oppimisen tukea koskevista näkemyksistä perustuu 

huomattavan pieneen vastaajajoukkoon eikä välttämättä edusta kaikkien tukea saavien opiskelijoiden huol-

tajien näkemyksiä.    

Taulukko 29.3 Kyselyyn vastanneiden huoltajien ilmoitus lapsensa saamasta tuesta (prosenttia vastanneista huoltajista)

 N %

Ei tukitoimia 127 67

Tehostettua tukea 21 11

Erityistä tukea 12 56

Ei tietoa tukitoimista 29 15

Yhteensä 189 100

Jos huoltaja vastasi lapsensa saavan erityistä tukea (N = 12), häneltä kysyttiin tarkentava kysymys tuon tuen

tarpeen syistä tai aiheesta. Tarkentavaan kysymykseen vastasi 11 henkilöä. Heidän lapsistaan viisi sai erityistä

tukea oppimisvaikeuksien vuoksi, kaksi keskittymis- ja/tai tarkkaavuusvaikeuksien vuoksi, yksi tunne-elämän

säätelyn ja käyttäytymisen haasteiden vuoksi ja kolme muun syyn vuoksi. Ensimmäinen muu syy oli ”poissa-

olot ja motivaation puute sekä masennus” toinen ”esim. asioiden loppuun saattamisessa” ja kolmas ”Emt.”,

joka viitannee useampaan edellä mainitun listan kohtaan. Aloitteen siirrosta erityiseen tukeen oli tehnyt

kolme kertaa huoltaja ja kaksi kertaa opettaja, erityisopettaja tai psykologi. Yhden kerran aloitteen siirrosta

oli tehnyt muu taho, jota ei oltu eritelty. Vain 15 prosenttia ilmoitti, että heidän lapsensa sai S2-opetusta.

Suomi toisena kielenä -opetusta koskeviin tarkentaviin kysymyksiin vastanneet seitsemän huoltajaa arvioivat

lapsensa saavan kyseistä opetusta riittävästi ja siitä olleen hyötyä lapsensa suomen kielen taidon oppimisessa

Valtaosa vastanneista huoltajista (noin 85 %) arvioi opetusryhmien olevan sopivan kokoisia yhteisten ainei-

den kursseilla, mutta tätä useampi piti niitä liian suurina ammatillisten aineiden opinnoissa, joskin lähes yhtä 

moni piti myös niitä sopivan kokoisina.  

 Huoltajien arvio lapsensa viihtymisestä Variassa 

Selvä enemmistö huoltajista arvioi lapsensa menevän mielellään opiskelemaan (Kuvio 29.1).  

Kuvio 29.1 Lapseni menee mielellään opiskelemaan. 
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Valtaosa huoltajista koki lastensa hyvinvoinnin Variassa pääsääntöisesti varsin hyväksi. Kysymykset kattoivat 

sellaisia hyvinvoinnin kannalta keskeisiä kysymyksiä kuin, onko lapsella opiskelupaikassaan kavereita, tun-

teeko lapsi olonsa opiskelupaikassaan turvalliseksi, tuleeko lapsi kohdelluksi yhdenvertaisesti toisten opiske-

lijoiden kanssa, puututaanko opiskelupaikassa riittävästi kiusaamiseen ja puututaanko opiskelupaikassa riit-

tävästi opiskelijoiden huonoon käytökseen. Kuviossa 29.2 on esitetty esimerkkinä huoltajien vastaukset  

kysymykseen ”Lapsellani on opiskelupaikassaan kavereita”. Kaikissa esitetyissä kysymyksissä oli kuitenkin sel-

viä toimipisteiden välisiä eroja, jotka saattavat liittyä myös tyttö- ja poikavaltaisten alojen välisiin eroihin. 

 

Kuvio 29.2 Lapsellani on opiskelupaikassaan kavereita.

 Opettajilta saatu tuki

Huoltajia pyydettiin myös arvioimaan lapsensa opettajiltaan saamaa tukea ja aikaa. Runsas 30 prosenttia

huoltajista koki, ettei opettajilla ollut riittävästi aikaa lapselleen. Yli 50 prosenttia huoltajista oli kuitenkin sitä

mieltä, että heidän lapsensa sai opinnoilleen riittävästi tukea.

Vain runsas 20 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että opettajat huolehtivat tarkasti huoltajan lapsen 

opintojen etenemisestä, joskin ainakin jossain määrin myönteisellä kannalla oli yli puolet vastaajista (Kuvio 

29.3). Noin kolmasosa huoltajista oli kuitenkin sitä mieltä, etteivät ainakaan hänen lapsensa opettajat pidä 

kovinkaan tarkasti huolta lapsen opintojen etenemisestä. Myös tässä kysymyksessä esiintyi kuitenkin selvää 

toimipisteittäistä vaihtelua. Kysymykseen vastasi myös selvästi harvempi huoltaja kuin edellisiin lapsen  

hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Kyse voi olla siitä, että moni huoltaja ei ehkä katso olevansa kykenevä 

vastaamaan kysymykseen, jossa he ehkä kokevat lapsen ja opettajan vastuun asettuvan kuin toisiaan vasten. 

Kuvio 29.3 Koen että, opettajat pitävät tarkasti huolta siitä, että lapseni opinnot etenevät suunnitellusti.
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Vastaukset väittämään ”Koen, että lapseni tarvitsee enemmän ohjausta opintoihinsa” myötäilivät edellistä 

kysymystä, sillä toimipisteestä riippuen 30–70 prosenttia huoltajista arvioi lapsensa tarvitsevan (ilmeisesti 

nykyistä) enemmän ohjausta opinnoissaan. Väittämään ”Koen, että lapseni opettajat hyödyntävät hänen 

vahvuuksiaan opettaessaan häntä” suhtauduttiin myös kriittisesti, sillä vain 40 prosenttia huoltajista oli väit-

teen kanssa jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. 

Huoltajat olivat vastausten perusteella suurimmaksi osaksi sitä mieltä, että itsenäistä opiskelua on ammatil-

lisessa koulutuksessa – tai ainakin siinä toimipisteessä, missä lapsi opiskelee – liikaa. Yli 60 prosenttia koki 

näin (Kuvio 29.4).  

 

Kuvio 29.4 Koen että, lapseni opiskelupaikassa on liikaa itsenäistä opiskelua  

 Opetus ja opiskelu  

Noin kolme neljäsosaa vastanneista huoltajista arvioi Varian tarjoavan lapselleen opiskelupaikan, jossa on 

myönteinen oppimisilmapiiri, joskin myös näissä vastauksissa oli hieman toimipisteen mukaisia eroja. Moni 

huoltaja koki sen sijaan, ettei lapsi ollut saanut riittävästi ohjausta opiskelutaidoissa. Myös tässä eriävien 

mielipiteiden osuudet vaihtelivat jonkin verran toimipisteittäin.  

Huoltajat arvioivat kuitenkin lapsensa kokevan opiskelupaikan työrauhan suhteellisen hyväksi ja lapsensa 

pystyvän keskittymään opiskelupaikassaan opiskeluun. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä olevien vastaajien 

osuus oli kysymyksissä 55 ja 75 prosenttia. 

Huoltajilta kysyttiin myös opiskelun vaativuutta, hyötyä ja opetushenkilöstön vaihtuvuutta. Vastausten  

perusteella näyttää siltä, ettei oman lapsen opiskelua koeta kovinkaan vaativaksi. Myös yhteisten aineiden 

opiskelutehtävien koettiin olevan lapselle varsin vähän vaativia, tosin taas hieman toimipisteen mukaan vaih-

dellen. Myös kysyttäessä tarvitseeko oma lapsi (nykyistä) enemmän apua kotitehtävien tekemiseen, 30–35 

prosenttia huoltajista oli asiasta eri mieltä, mikä kertonee myös opiskelun helppoudesta. Huoltajat kokivat 

kuitenkin lastensa oppivan Variassa paljon uutta, ja vain 15 huoltajaa oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri 

mieltä väittämän suhteen. Huoltajat eivät myöskään nähneet lapsensa opettajien vaihtuvan liian usein, vaik-

kakin kaikissa toimipisteissä oli kuitenkin joitain huoltajia, jotka olivat väittämästä täysin vastakkaista mieltä. 
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Tässä kysymyksessä kyse voi olla myös vastaajajoukon painottumisesta nuorimpiin opiskelijoihin, jotka olivat 

aloittaneet opintonsa vasta samana syksynä.  

Työssäoppimiseen liittyvät kysymykset eivät valitettavasti tuoneet haluttua tietoa, sillä vain 15 kyselyyn vas-

tanneen huoltajan lapsi oli vasta ehtinyt olla työssäoppimisjaksolla. Näiden vastaajien kokemuksen tai tieto-

jen mukaan lapsi oli otettu työpaikalla hyvin vastaan, ja enemmistö vastaajista koki lapsensa saaneen riittä-

vää tukea työssäoppimisjakson aikana.  Noin neljä viidestä vastanneesta huoltajasta arvioi työssäoppimisjak-

son työtehtävien ja työtahdin olleen lapselleen sopivat. Vain yksi vastaaja koki, että työtehtävät olivat olleet 

liian vaikeita hänen lapselleen.  

Yli puolet vastanneista huoltajista arvioi opettajien olevan aidosti kiinnostuneita lapsen kiinnostuksen koh-

teista ja ajatuksista, ja yli kaksi kolmannesta näki opettajien kannustavan lasta tämän opinnoissa. Sen sijaan 

lähes puolet huoltajista koki lapsensa lukujärjestyksen olevan epäselvä ja vaikeasti seurattava.  

 Ryhmäjaot, henkilöstöresurssi sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki  

Huoltajat kokivat opiskeluryhmien muodostamista, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä toimipisteen hen-

kilöstöresursseja koskevat kysymykset selvästi vaikeiksi vastata. Ne huoltajat, jotka tiesivät asiasta, kokivat 

pääsääntöisesti, että heidän lapsensa saa pienryhmäopetusta tarvittaessa. Osa taas koki, että mahdollisuutta 

tähän ei ollut. Kun huoltajilta kysyttiin, tietävätkö opettajat, missä opiskeluun liittyvissä asioissa heidän lap-

sensa tarvitsevat eniten apua, vähintään puolet huoltajista koki, että näin on. Vastauksissa oli kuitenkin selviä 

toimipisteiden välisiä eroja.  

Osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyyden suhteen oltiin varsin kriittisiä, ja moni koki, ettei osa-aikaista eri-

tyisopetusta saada riittävästi. Toisaalta suuri osa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen siitä, millainen 

tilanne oli heidän oman lapsensa kohdalla. Tukiopetuksen saaminen sitä tarvittaessa näyttää huoltajien vas-

tausten valossa sen sijaan vaihtelevan huomattavasti toimipisteittäin.  

Hieman yli 60 prosenttia huoltajista piti aikuisten määrää lapsensa oppitunneilla riittävänä myös haastavissa 

tehtävissä ja tilanteissa. Useimmat huoltajat olivat selvästikin tietämättömiä henkilökohtaisesta osaamisen 

kehittämisen suunnitelmasta (HOKS), joka kaikilla opiskelijoilla tulisi olla ja ehkä onkin; tieto vain ei näytä 

kulkeneen huoltajille asti. HOJKS sen sijaan oli tehty noin 20 prosentille sitä koskevaan kysymykseen vastan-

neiden huoltajien lapsista.  

 Kodin ja opiskelupaikan välinen yhteistyö 

Huoltajilta kysyttiin myös, miten heidän lapsensa opiskelu sujuu. Yleisesti ottaen varsin moni huoltaja vaikut-

taa olevan epätietoinen asiantilasta. Hieman yli puolet ei näytä pitävän yhteyttä oppilaitokseen eikä ole kes-

kustellut lapsensa opinnoista opettajien kanssa. Toimipisteestä riippuen 20–40 prosenttia vastanneista ei il-

meisesti myöskään tiennyt lapsensa opettajan luoneen tälle henkilökohtaisen opintopolun yhdessä lapsen 



148 
 

kanssa. Henkilökohtaisen opintopolun hyöty nähtiin kuitenkin positiivisessa valossa, ja yli puolet vastaajista 

oli sitä mieltä, että siitä on hyötyä oman lapsen opintojen kannalta. Edellä mainituista ilmeisistä tietokatkok-

sista huolimatta opiskelijoiden ja opiskelupaikan yhteistyön toimivuudesta kertonee se, että huoltajien mu-

kaan lapsen mielipiteet on pääsääntöisesti otettu hyvin huomioon lasta koskevissa päätöksissä. 
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 Opiskelijoiden näkemys opiskelustaan ja oppimisen tuesta Variassa 

Tässä luvussa esitetään Varian opiskelijakyselyn tuloksia. Kuvioissa käytetään pääasiassa tukimuotoihin 

liittyvää jaottelua, jossa opiskelijat ovat oman käsityksensä mukaan valinneet itseään koskevan vaihtoehdon 

seuraavista vaihtoehdoista: ovat: ”Ei erityisiä tukitoimia”, ”Suunnitelmallista tukea”, ”Erityistä tukea” tai ”Ei 

tietoa tukimuodosta”.  

 Opiskelun ja oppimisen tuki 

Tässä alaluvussa esitellään useampia aiheita, jotka liittyvät opiskelijoiden kokemuksiin oppimiseen ja 

opiskeluunsa saamasta tuesta sekä itsenäisen opiskelun määrään liittyvistä arvioista. Kyselyn alussa 

opiskelijoilta kysyttiin suomi toisena kielenä -opetuksesta. Vastauksista käy ilmi (Kuvio 30.1 ), että S2-

opiskelijat olivat yliedustettuja erityistä ja jotain ”suunnitelmallista tukea” saavissa opiskelijaryhmissä. 

Selvästi yli kolmasosa vastanneista erityistä tukea saavista opiskelijoista sai myös S2-opetusta. Myös jotain 

”muuta suunnitelmallista tukea” saavista opiskelijoista hieman yli neljäsosa sai suomi toisena kielenä -

opetusta. Kiinnostavaa olisi tutkia, johtuuko tukitoimien saaminen enemmän opiskelun tuen tarpeesta vai 

suomen kielen taidon puutteesta. 

Kuvio 30.1 Saatko suomi toisena kielenä (S2) -opetusta? 

Seuraavasta kuviosta 30.2 nähdään, että opiskelijat tukimuodosta riippumatta kokivat opiskeluryhmät pää-

sääntöisesti sopivan kokoisiksi. Kaikissa toimipisteissä yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että opiske-

lijoita oli yhteisten aineiden ryhmissä sopivasti. Myös ammatillisen aineiden ryhmissä vastausjakauma oli  

lähes vastaavanlainen. 
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Kuvio 30.2 Kokemus yhteisten aineiden ryhmäkoosta 

Kun opiskelijoilta tiedusteltiin tuen saannista yhteisissä aineissa (Kuvio 30.3), opiskelijat arvioivat tilannetta 

varsin myönteisesti. Hieman yllättäen sellaiset opiskelijat, jotka eivät saaneet mitään erityisiä tukitoimia, 

arvioivat saavansa riittämättömimmin tukea yhteisissä aineissa.  Kaikista ryhmistä vähintään 60 prosenttia 

kuitenkin koki, että opettajat tarjoavat opiskelijoille riittävästi tukea. Vastaukset olivat lähes yhdenmukaisia, 

kun opiskelijat arvioivat ammatillisten aineiden opettajilta saamaansa tukea. 

 

Kuvio 30.3 Saan riittävästi tukea opettajilta yhteisissä oppiaineissa 

Opettajien opiskelijoille antamasta tuesta tuli positiivista palautetta myös avovastauksissa: 

Minulla opiskelun tuki kattoo että pääsen tehtävissä eteen päin, ja tarkistaa että ne ovat oikein.                 
(Opiskelija, Varia) 

Jos on jotain kysyttävää, niin ratkaistaan asia. (Opiskelija, Varia) 

Työssäoppimisen tuesta kysyttäessä, vastaukset muuttuivat kriittisemmiksi. Selvästi suurin osa kuitenkin  

arvioi saavansa myös sitä riittävästi. Kriittisimmin riittävään tukeen työssäoppimisjaksolla suhtautuivat ne 

vastanneista, jolla ei ollut tietoa tukimuodostaan. (Kuvio 30.4) 
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Kuvio 30.4 Sain riittävästi tukea työssäoppimisjaksolla. 

Jotkut vastaajat kokivat työssäoppimisen varsin stressaavana: 

Työssäoppiminen olisi mielekkäämpää, jos opettaja ei olisi niin tyly ja lyttäisi kaikkea tekemääni ja lopettaisi 
ankaran arvostelun. (Opiskelija, Varia) 

Seuraavaksi siirrytään opiskelijoiden arvioihin itsenäisen opiskelun määrästä ja jatkuvamman ohjauksen 

tarpeesta opiskelupaikassaan. Kysyttäessä itsenäisestä opiskelusta, opiskelijat kokivat varsin usein sitä olevan 

liikaa (Kuvio 30.5). 

 

Kuvio 30.5 Opiskelupaikassani on liikaa itsenäistä opiskelua. 

Kun opiskelijoilta kysyttiin, tarvitsevatko he lisää jatkuvaa ohjausta opintoihinsa, selvästi yli kolmasosa koki 

tarvitsevansa. Vähiten jatkuvaa ohjausta arvioivat tarvitsevansa sellaiset opiskelijat, jotka eivät saaneet 

mitään erityisiä tukitoimia. Eniten jatkuvaa tukea opintoihinsa kaipasi jotain suunnitelmallista tukea saavien 

opiskelijoiden ryhmä. (Kuvio 30.6) 

Kuvio 30.6 Tarvitsen enemmän jatkuvaa ohjausta opintoihini. 
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Avovastauksissa apua tahdottiin enemmän kuin esimerkiksi henkilöstöresurssien määrän lisäystä. Opettajien 

asenne kyseenalaistettiin joissain vastauksissa ja heidän toivottiin kohtelevan opiskelijoita tasa-arvoisesti ja 

kunnioittavasti: 

Minulla oli helpompaa, jos olisi toinenkin opettaja luokassa. Koska minulla on oppimisessa vaikeuksia.  
(Opiskelija, Varia) 

Sellainen, mikä olisi kannustava eikä sellainen että opettajat luulee minun olevan yhtä hyvä kuin muut tai samaan 
tahtiin etenevä oppilas. Tuki joka on_ aitoa_ ja sellaista että tuntee saavansa tukea eikä sellaista syrjimistä tietyiltä 
opettajilta ja yleistämistä. (Opiskelija, Varia) 

 Riittävä aikuisten määrä sekä opintojen suunnittelun tuki 

Tässä alaluvussa esitellään opiskelijoiden vastausten jakautumista siinä, miten opiskelijat kokivat aikuisten 

riittävyyden opintojensa tukemisessa sekä sitä, miten opiskelijat kokivat opintojensa suunnittelun HOKSiin ja 

opintopolkuun liittyen. Opiskelijat arvioivat kyllä/ei-vaihtoehdoilla näitä opiskelijoiden tukemiseen liittyviä 

toimia. Ensimmäisessä väitteessä pohdittiin, onko oppitunneilla riittävästi aikuisia auttamassa haastavissa 

tehtävissä tai tilanteissa. Selvästi suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että aikuisia on riittävästi. Kuitenkin 

noin kolmasosa niistä vastanneista, joille ei oltu kirjattu erityisiä tukitoimia, koki ettei aikuisia ole riittävästi. 

Suunnitelmallista tukea saavista (ryhmä 2) tätä mieltä oli noin 45 prosenttia vastanneista. (Kuvio 30.7) 

Kuvio 30.7 Oppitunneilla on riittävästi aikuisia auttamassa minua haastavissa tehtävissä tai tilanteissa. 

Yhdessä avovastauksessa eräs opiskelija kuvasi hyviä oppimisen tuen keinoja: 

Opettajat jotka kuuntelevat opiskelijoiden mielipiteitä millä tavoin asioita käydään läpi, ei liikaa itsenäistä työskentelyä ja 
soveltaen ryhmätöitä ja opiskelutekniikoita. Havainnollistetaan teoriaa ja opetellaan käytännön asioita esimerkein, ei 
teorialla. (Opiskelija, Varia) 

Riittävää aikuisten määrää kartoittaneen kysymyksen jälkeen opiskelijat vastasivat HOKSiin liittyvään kysy-

mykseen.  Vastauksista käy ilmi, että suuri osa vastanneista opiskelijoista oli epätietoinen siitä, että heille on 

laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS) (Kuvio 30.8). 
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Kuvio 30.8 Minulla on henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). 

Vastausten perusteella näyttäisi myös siltä, ettei henkilökohtaista opintopolkua ole laadittu kaikille. Eniten 

näin arvelivat sellaiset opiskelijat, jotka eivät saaneet mitään erityisiä tukitoimia (Kuvio 30.9). 

 

Kuvio 30.9 Olen laatinut opettajan/opettajien kanssa yhteistyössä henkilökohtaisen opintopolun. 

Varsin useissa avovastauksissa kävi ilmi, että opiskelijat kaipaavat enemmän henkilökohtaista keskustelua ja 

kannustusta opinnoissaan: 

Henkilökohtainen keskustelu miten hyödyntää omia vahvuuksia ja taitoja (Opiskelija, Varia) 

Kannustava, jos en saa tarpeeksi kannustusta niin kiinnostus opiskelua kohtaan lopahtaa. Enemmän toivoi-
sin kehuja hyvästä työstä kuin haukkumista esim. Hitaanlaisesta opiskelutahdista (Opiskelija, Varia) 
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OSA IV – Ruotsinkielinen perusopetus 

 Ruotsinkielinen perusopetus 

Tässä luvussa esitetään ruotsinkielisen perusopetuksen henkilöstö-, huoltaja- ja oppilaskyselyiden tuloksia. 

Useassa raportin osiossa ruotsinkielisten vastaajien tuloksia vertaillaan vastaavan suomenkielisen vastaaja-

aineiston tuloksiin. Suomenkielisten vastaajien edustava aineisto tuottaa Vantaan tilanteen yleiskuvauksen 

oppimisen ja koulunkäynnin tuen suhteen, ja ruotsinkieliseen tulosalueeseen kuuluvat kyselyt tuottavat pää-

sääntöisesti hyvin samansuuntaisia tuloksia kuin suomenkieliset kyselyt. Silloin kun vastauksissa on tilastolli-

sesti merkitseviä eroja kielisyyden osalta, erot ja niiden suunta mainitaan ja esitetään ilmiön tilastollista  

todennäköisyyttä kuvaavan p-arvon kera. Vaikka eroja kielisyyden osalta joissain kohdissa ilmeneekin, on 

lukijan hyvä pitää mielessä käsiteltävä aihekokonaisuus ja sen yhteyden merkityksellisyys tuen toimivuuden 

ja riittävyyden toteutumiseen. Lisäksi on huomattava, että erityisesti ruotsinkielisen henkilöstön (N = 40) ja 

huoltajien (N = 95) kyselyjen vastauksia tulee tarkastella ja tulkita erityisen varovasti vastaajien vähäisen  

lukumäärän vuoksi (Taulukko 31.1).  Esimerkiksi henkilöstökyselyn pieni vastaajamäärä ei tarjoa mahdolli-

suutta eri vastaajaryhmien väliseen vertailuun eikä myöskään ala- ja yläkoulun väliseen vertailuun. Vastaa-

vasti oppilasaineiston tuloksia lukiessa on hyvä muistaa, että yläkoulun oppilaiden vastaajamäärä (N = 141) 

on hieman suurempi kuin alakoulun oppilaiden määrä (N = 97), ja tulokset painottuvat siten yläkoulun suun-

taan. Yläkoulun oppilaiden kokemukset ovat melko usein vähemmän myönteisiä kysyttyjen asioiden suhteen 

kuin alakoululaisten. Vastaajien lukumääristä ei ole erikseen mainintaa myöhemmin vaan lukijan tulee tie-

dostaa aineistojen rajoitteet lukiessaan käsillä olevaa raporttia eteenpäin.   

Taulukko 31.1 Henkilöstö-, oppilas- ja huoltajakyselyiden vastaajamäärät 
 
Kysely 
 

Vastaajien 
lukumäärä 

Perusopetus, henkilöstö 40 

Perusopetus, oppilaat 238* 

Perusopetus, huoltajat 95 

* yläkoulun oppilaita 141 ja alakoulun oppilaita 97 

 Opetusryhmät ja tuen tarpeessa olevat oppilaat 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevan keskustelun eräs vakioaihe on opetusryhmän koko. Tätä mie-

lenkiintoista kysymystä kartoitettiin useamman eri kysymyksen avulla. Ongelmaksi tämän osa-alueen analyy-

seissa muodostui ruotsinkielisten vastaajien pieni määrä, sillä näihin kysymyksiin saatiin vastauksia vain 16–

24 vastaajalta. Vastausten osalta kävi ilmi, että henkilöstön mielestä ryhmäkoot olivat pääsääntöisesti sopi-

via, joskin noin kolmannes vastaajista oli myös sitä mieltä, että ryhmäkoot olivat oppimisen ja koulunkäynnin 

tukemisen kannalta liian suuria (Taulukko 31.2). Vastausten lukumäärän vuoksi tulosta on epävarmaa verrata 



155 
 

suomenkielisten vastauksiin, mutta suuntaa-antavasti voidaan todeta, että ruotsinkielisten vastaukset ovat 

opetusryhmäkoon suhteen hieman myönteisemmät. 

 
Taulukko 31.2 Opetusryhmäkoko tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukemisen kannalta 

 

 Sopivia Liian suuria 
En osaa  
sanoa 

Opetusryhmäkoot ovat koulussani tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukemisen kannalta   18 6  

Opetusryhmäkoot ovat koulussani S2-oppilaiden kielen kehityksen tukemisen kannalta   10 2  

Opetusryhmäkoko on tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukemisen kannalta   7 2 9 

Opetusryhmäkoko on S2-oppilaiden kielen kehityksen tukemisen kannalta   7 2 9 

 

Myös huoltajilta kysyttiin ryhmäkoon sopivuudesta. Kyselyyn vastanneista huoltajista neljä viidesosaa koki 

luokka- tai ryhmäkoot sopiviksi, mikä oli huomattavasti suurempi osuus kuin vastaava suomenkielisten huol-

tajien osuus. 

31.2 Tuen kohdistuminen ja toteutuminen 

Tuen kohdistumista ja toteutumista kysyttiin useammalla eri kysymyksellä, joista ensimmäinen oli luonteel-

taan yleinen ja koski sitä, miten vastaaja koki oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen olevan koulussa 

järjestetty. Kaikissa tuen toimivuutta koskevissa kysymyksissä käytettiin viisiportaista asteikkoa, jossa ääri-

päät ja keskimmäinen vaihtoehto on ilmaistu sanallisesti (1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa, 3 = Pitää osittain 

paikkansa ja 5 = Pitää täysin paikkansa) ja väliin jäävät ’arvot’ 2 ja 4 pelkällä numerolla. Tämän raportin  

kuvioissa esitämme kuitenkin asteikon hahmottamisen helpottamiseksi myös tuon keskimmäisen arvon  

numerolla. Taulukossa 31.3 esitämme ruotsin- ja suomenkielisten vastaajien vastaukset kolmen eri kysymyk-

sen osalta. Kysymykset kohdistuivat oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyiden toteutumiseen ja toimi-

vuuteen. Vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia molemmilla kieliryhmillä, joskin ruotsinkielisillä hieman 

myönteisempiä kuin suomenkielisillä vastaajilla. Yhdelläkään vastausalueella ei ollut tilastollisesti merkitse-

vää eroa vastaajan kielisyyden osalta.  

Taulukko 31.3 Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki on koulussamme hyvin järjestetty. Asteikko 1 = Ei pidä lainkaan 

paikkaansa … 3 = Pitää osittain paikkansa … 5 = Pitää täysin paikkansa. 
 
 

suomi = 1 
ruotsi =  2 

N ka 

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki on koulussamme hyvin 
järjestetty. 

1 1133 3,48 

2 39 3,72 

Tehostetun tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat. 
1 1091 3,30 

2 38 3,61 

Erityisen tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat. 
1 1072 3,30 

2 36 3,53 

 
N = numerus, ka = keskiarvo, kh = keskihajonta 
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Tuen jatkumoa koskevissa kysymyksissä oli hyvin paljon samansuuntaisuutta ruotsinkielisten ja suomenkie-

listen vastaajien osalta (vrt. Luku 3 suomenkielistä perusopetusta koskevassa osassa), joskin tilastollisesti 

merkitsevä (p < .05) ero ilmeni väittämän ”Tuen jatkumoa tukeva tiedonsiirto alakoulusta yläkouluun toteu-

tuu koulussamme hyvin” saatujen vastausten osalta suomenkielisten vastaajien hyväksi.  Kysymyksen ”Kou-

lussa tarjotaan riittävästi S2/R2-kielen opetusta” osalta ruotsinkieliset vastaajat kokivat tilanteen olevan  

tilastollisesti merkitsevästi (p < .01) myönteisempi kuin suomenkieliset. 

31.3 Oppilaiden saaman tuen riittävyys ja toimivuus 

Aloitamme tuen riittävyyttä ja toimivuutta koskevan tarkastelumme kysymyksellä, jossa vastaajia pyydettiin 

arvioimaan koulunsa tuen tarpeessa olevien oppilaiden saaman tuen toimivuus ja riittävyys oppilastasolla. 

Vastaajien tuli jakaa 100 prosenttia eri vastausvaihtoehtojen kesken siten, että vastauksen prosenttiosuuk-

sien summaksi tuli 100 prosenttia. Siinä missä suomenkielisistä yli puolet vastaajista (58 %) piti oppilaiden 

saamaa tukea hyvin tai erittäin hyvin toimivana ja riittävänä, vastaava luku oli ruotsinkielisillä  

64 prosenttia (Kuvio 31.1). Joka kuudennen vastaajan (17 %) pitäessä sitä heikosti toimivana ja riittämättö-

mänä oli vastaava osuus ruotsinkielisillä joka kahdeksas (12 %). 

 

 
 

 
Kuvio 31.1 Oppilaiden saaman tuen riittävyys ja toimivuus  

Useat muut tukeen liittyvät kysymykset olivat samansuuntaisia suomenkielisten vastausten kanssa, mutta 

ruotsinkielissä kouluissa koettiin olevan tilastollisesti merkitsevästi enemmän (p = .05) sellaisia oppilaita, 

jotka saivat tehostettua tai erityistä tukea, vaikka kevyemmät tukitoimet olisivat vastaajien mielestä riittä-

neet. 

Myös huoltajilta kartoitettiin heidän näkemyksiään oppilaiden koulunkäynnistä ja oppimisen tuen riittävyy-

destä. Koulussa olevien aikuisten määrää kartoittava kysymys osoittaa, että aikuisten määrä koettiin pää-

asiassa sopivaksi, sillä vain viidesosa vastaajista arvioi aikuisia olevan luokassa tai ryhmässä liian vähän  

(Kuvio 31.2).  

32%

32 %

24 %

12 %
Tuki on erittäin hyvin
toimivaa ja riittävää

Tuki on hyvin toimivaa ja
riittävää

Tuki on kohtuullisesti
toimivaa ja riittävää

Tuki on heikosti toimivaa
ja riittämätöntä
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Kuvio 31.2 Lapseni luokkaa tai ryhmää opettavia aikuisia on mielestäni riittävästi

Vantaan kyselyissä myös oppilailta kysyttiin arviota tuen riittävyydestä eri väittämien avulla, joissa vastaukset 

voitiin antaa vastausvaihtojen asteikolla ”Täysin eri mieltä” – ”Täysin samaa mieltä”. Ruotsinkielisten oppi-

laiden vastaukset väitteeseen ”Saan riittävästi tukea opettajilta eri oppiaineissa” olivat tilastollisesti merkit-

sevästi (p < .05) suomenkielisiä vastaajia alhaisempia. Myös seuraavien väittämien osalta ruotsinkieliset  

oppilaat kokivat tilanteen tilastollisesti merkitsevästi (p < .05) heikompana: ”Minua kohdellaan yhdenvertai-

sesti muiden oppilaiden kanssa”, ”Olen saanut riittävästi ohjausta opiskelutaitoihini (esim. miten tehdä muis-

tiinpanoja/miellekarttoja)”, ”Opettajat puuttuvat koulussani riittävästi oppilaiden huonoon käytökseen”. 

Muut samaan aihealueeseen kohdistuneet oppilaiden vastaukset olivat suomenkielisten oppilaiden vastaus-

ten kanssa yhtenevät.  

31.4 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

Ruotsinkieliset henkilöstökyselyyn vastanneet kokivat oppilaidensa saavan tarvitsemansa tukiopetuksen hie-

man useammin kuin suomenkieliset vastaajat (asteikolla 1–5: ruotsinkieliset, ka = 3,61 vs. suomenkieliset,  

ka = 3,41) kuten myös tarvitsemansa osa-aikaisen erityisopetuksen (ruotsinkieliset, ka = 3,20 vs. suomenkie-

liset, ka = 3,61).  Annetun tukiopetuksen määrä näyttäytyy myös hyvin samansuuntaisena opetuskielestä 

riippumatta (Taulukko 31.4). Neljäosa ruotsinkielisistä vastaajista ei osannut sanoa, kuinka paljon he antavat 

tukiopetusta. 

Taulukko 31.4 Annan tukiopetusta keskimäärin 

 

 suomenkieliset   
N / % 

ruotsinkieliset    
N / % 

yhteensä           
N 

1-3h 580 / 54 % 16 / 44 % 596 

4-8h 151 / 14 % 4 / 11 % 155 

En osaa sanoa 144 / 13 % 9 / 25 % 153 

Muu 208 / 19 % 7 / 19 % 215 

 1 083 36 1119 
 

31.5 Resurssien riittävyys 

Henkilöstön kokemusta koulun resurssien riittävyydestä sekä henkilöstöön kuuluvien omia kokemuksia  

oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen onnistumisesta kartoitettiin laajan väittämäsarjan avulla (ks. raportin 

suomenkielistä perusopetusta koskeva osa; esim. kysymys ”Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen  

resursointi on koulussamme riittävää”). Kymmenen eri kysymyksen tulosten kielisyysvertailu osoittaa, että 

ruotsinkieliset vastaajat näkevät tilanteen vähintään yhtä hyvänä ja useamman kysymyksen osalta jopa hie-

man myönteisempänä kuin suomenkieliset vastaajat. Henkilöstöresurssin osalta ruotsinkieliset vastaajat  
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kokivat, että heillä oli vähemmän luokassaan/opettamissaan ryhmissä muuta henkilöstöresurssia käytössään 

kuin suomenkielisillä vastaajilla. Tosin yhdelläkään edellä mainitun väittämän osalta ei ollut tilastollisesti mer-

kitseviä eroja edellä mainittujen vastaajaryhmien välillä. 

31.6 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinot 

Kyselyn käytännön tukitoimia kartoitettiin yksityiskohtaisella kysymyslistalla tavoista, joilla opettajat pyrkivät 

tukemaan luokkansa tai opetusryhmänsä kaikkien oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä osana päivittäistä 

opetustaan. Käytänteistä monet ovat yleisiä hyvän opetuksen piirteitä, mutta ne haluttiin ottaa mukaan 

muistuttamaan tuen monista muodoista. Vastaajien kielisyydellä näytti olevan usean osa-alueen osalta tilas-

tollisesti merkitseviä eroja, niin että ruotsinkieliset vastaajat arvioivat käytänteiden olevan vähemmän  

todentuvia kuin suomenkielisillä. Eroja (p < .01) ilmeni seuraavissa käytänteissä: kahdenkeskeiset keskustelut 

oppilaan kanssa, selkeät oppimistavoitteet, oppilaan oppimiseen liittyvien vahvuuksien huomioiminen, oppi-

misen keskittymisen tukeminen, luokan säännöistä kiinni pitäminen, tunnin/päivän ohjelman ja tavoitteiden 

käyminen läpi oppilaiden kanssa, havainto- ja apumateriaalien käyttäminen opetuksen tukena, opettajan  

antama palaute ja kannustus,  opetuksen eriyttäminen, tehtävien eriyttäminen, kotitehtävien eriyttäminen, 

kotitehtävien merkitseminen selkeästi, kirjojen ja opiskeluvälineiden mukana olemisen tarkistaminen oppi-

lailta sekä toiminnallisten opetusmenetelmien käyttäminen. Vaikka erot kielivät todennäköisesti osittain 

eroista oppilasaineksesta, on ehkä syytä jatkossa miettiä, voitaisiinko yleisiä opetuksen piirteitä vahvistaa, 

mikä entisestään ennaltaehkäisisi oppimisen ja koulunkäynnin haasteiden syntymistä.  

Tosin käytänteet eivät olleet pelkästään opettajien arvioiden mukaan kielteisempiä, vaan myös ruotsinkieli-

set oppilaat kokivat seuraavien oppimiseen yleisesti liittyvien väittämien osalta tilanteen tilastollisesti mer-

kitsevästi (p < .05) hieman kielteisempänä kuin suomenkieliset: ”Saan koulussa riittävästi ohjeita kotitehtä-

vien tekemiseen”, ”Opin koulussa paljon uusia asioita”, ”Opettajat ovat aidosti kiinnostuneita ajatuksistani 

ja siitä, mikä minua kiinnostaa”, ”Opettajat kannustavat minua koulussa” ja ”Saan kotona riittävästi apua 

kotitehtävien tekemisessä”. Yleisiin tuen keinoihin voidaan luokitella myös erilaisiin tuki- ja tilajärjestelyiden 

liittyvät kokemukset oppimisen mahdollistamiseksi. Näiden kysymysten osalta ruotsinkieliset oppilaat koki-

vat tilanteen samanlaiseksi kuin suomenkieliset oppilaat, joskin tilastollisesti merkitseviä (p < .01) eroja suo-

menkielisten hyväksi ilmeni kysymysten ”Koulussa käytetään tilanjakajia tai erillisiä työskentelytiloja” ja 

”Koulussa on paikkoja, johon voin tarvittaessa mennä rauhoittumaan ja keskustelemaan aikuisen kanssa 

(esim. jos suutun oppitunnilla)”. 

Kysyttäessä henkilöstöltä tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden opettamisesta omassa ryhmässä oli seitse-

mällä kahdeksasta (88 %) suomenkielisistä vastaajista tehostetun tuen oppilaita luokalla/opettamassaan ryh-

mässä, kun vastaava osuus ruotsinkielisillä oli kaksi kolmesta (68 %). Erityistä tukea saavien oppilaiden osalta 
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osuudet jakaantuivat tasaisemmin eli 80 prosenttia suomenkielisillä ja 69 prosenttia ruotsinkielisillä vastaa-

jilla.  Ruotsinkielisten vastaajien määrän ollessa pieni tehostetun ja erityisen oppilaiden suhteen on tarpee-

tonta eritellä keinojen moninaisuutta heidän tukemisekseen.  

Myös huoltajilta kartoitettiin heidän näkemyksiään opetuksen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteu-

tumisesta. Opetuksen laatua kartoittavien vastausten perusteella näyttää siltä, että vastanneista ruotsinkie-

liset huoltajat kokivat noin 85-prosenttisesti opetuksen laadukkaana (Kuvio 31.3). Ruotsinkielisten huoltajien

vastaukset olivat hieman myönteisempiä kuin suomenkielisten huoltajien.

 

Kuvio 31.3 Koen, että lapseni on saanut laadukasta opetusta koulussa.

Seuraavassa kysymyksessä kartoitettiin henkilöstön kykyä luoda myönteinen ilmapiiri kouluun (Kuvio 31.4).

Vastausprofiilit mukailevat edellistä kysymystä, ja kuten aikaisemmassa kysymyksessä ruotsinkielisten

huoltajien vastaukset olivat hieman myönteisempiä.

 

Kuvio 31.4 Koen, että koulun henkilöstö on luonut lapseni kouluun myönteisen ilmapiirin.

Vastaavaa seikkaa kysyttiin myös oppilailta. Verrattaessa ruotsinkielisten oppilaiden vastauksia suomenkie-

listen oppilaiden vastauksiin havaittiin, että ruotsinkieliset oppilaat kokivat ilmapiirin hieman myönteisem-

min (Kuvio 31.8). Vastausvaihtoehtojen ”täysin samaa mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä” yhteenlaskettu 

prosenttiosuus oli 85 prosenttia (suomenkielisillä oppilailla n. 80 %).   

Kun huoltajilta vielä kysyttiin, tietävätkö he, minkälaisia tukitoimia kouluissa on mahdollista saada, yli  

60 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti tietävänsä tarjolla olevat tukitoimet. Vaikka ruotsinkielisten 

huoltajien vastaukset edustivatkin näin tietoista kysytyn asian suhteen, on tältä osin edelleen mahdollista 

lisätä huoltajien tietoisuutta. Toisaalta huoltajien epätietoisuus tarjolla olevista tukitoimista on osittain 

ilmeistä, koska myöskään viidesosa oppilaista ei tiennyt, millaista tukea he saivat. Ruotsinkielisissä kouluissa 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ruotsinkieliset (n = 97)

1 =  täysin eri mieltä 2 3 4 5 = täysin samaa mieltä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ruotsinkieliset (n = 94)

1 =  täysin eri mieltä 2 3 4 5 = täysin samaa mieltä
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tehostettua tukea ilmoitti saavansa hieman alle viidesosa vastaajista, kun suomenkielisten oppilaiden 

joukossa vastaavan tuen piirissä oli noin kymmesosa oppilaista. Sen sijaan erityistä tukea saavien osuus oli 

yhtenevä suomenkielisten oppilaiden arvion kanssa eli 5 prosenttia.  

Oppilaiden hyvinvointia kartoitettiin yksinäisyyden ja turvallisuuden kokemukseen kohdistuvilla väittämillä. 

Yksinäisyyden kokemuksia koulussa kartoitettaessa yli neljä viidesosaa kaikista vastanneista ilmoitti, ettei 

tunne oloaan yksinäiseksi koulussa. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat näkemys oli hieman myönteisempi 

kuin suomenkielisten oppilaiden. Lisäksi he kokivat, että heillä oli enemmän kavereita koulussa. Kyselyyn 

vastanneet oppilaat kokivat olonsa koulussa pääsääntöisesti turvalliseksi, mutta toisaalta joukossa oli myös 

sellaisia oppilaita, jotka kokivat olonsa koulussa turvattomaksi.  Tältä osin ruotsinkielisten koulujen oppilaat 

eivät eronneet suomenkielisten koulujen oppilaista. 

Selkeästi tuen muotojen ja niiden ominaispiirteiden esittely on epäselvää osalle huoltajista ja oppilaista. 

Tämän toisaalta ymmärtää etenkin silloin, kun kyseinen tuki ei kosketa itseä tai omaa perhettä. Näin ollen on 

hyvä harkita eri keinoja tuen tasoihin kohdistuvan tiedottamisen vahvistamiseksi.   

31.7 Tuen tarpeen tunnistaminen, ajankäyttö ja yhteinen suunnittelu 

Tuen tarpeen tunnistaminen näyttäytyi varsin samanlaisena suomenkielisten vastaajien mukaan, joskin seu-

raavat osa-alueet saivat tilastollisesti merkitsevästi (p < .01) enemmän mainintoja ruotsinkielisiltä vastaajilta: 

koulun kehittämät omat menetelmät, oppilaan itsearviointi, laaja-alaisen erityisopettajan/erityisluokanopet-

tajan havainnointi ja arviointi, perustaitojen seulonnat ja lääkärin tutkimukset. 

Ajan riittävyyttä tukitoimien järjestämiseen kysyttiin usealla kysymyksellä, jotka kaikki antavat vahvoja viit-

teitä siitä, että suurin osa myös ruotsinkielisestä opetushenkilöstöstä kokee ajan riittämättömyyden selvänä 

haasteena.  Pedagogisten asiakirjojen laatimiseen koettiin olevan tilastollisesti merkitsevästi (p < .01) vähem-

män aikaa ruotsinkielisten vastaajien taholta kuin suomenkielisillä vastaajilla, mutta muuten vastaukset oli-

vat yhteneväiset. Myös suunnittelun osalta ruotsinkielisten vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia, joskin 

kautta linjan hieman alhaisempia kuin suomenkielisten vastaukset. Ainoat tilastollisesti merkitsevät (p < .05) 

erot ilmenivät väittämän ”Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa suunnitteluun” kohdalla, jossa ruotsinkie-

liset vastaajat kokivat tämän seikan olevan vähemmän esillä kuin suomenkielisillä vastaajilla sekä väittämässä 

”Yhteistyö koulun rehtorin kanssa toimii hyvin”, jossa taas ruotsinkielisillä vastaajilla oli korkeammat arvot. 

Myös oppilailta kysyttiin arvioita opettajan ajan ja resurssien riittävyydestä oppimisen ja koulukäynnin tuke-

miseen. Yli 10 prosenttia vastanneista oppilaista oli kaikissa ryhmissä vähintään jokseenkin eri mieltä väittä-

män ”Opettajilla on riittävästi aikaa minulle” kanssa. Ruotsinkielisten koulujen oppilaista reilu kaksi kolman-

nesta oli vähintään ”jokseenkin samaa mieltä” väittämän suhteen. Ero oli tilastollisesti merkitsevästi (p < .05) 
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heikompi kuin suomenkielisten oppilaiden vastauksissa. Kun lopuksi kysyttiin, saavatko oppilaat riittävästi 

tukea opettajilta eri oppiaineissa, vastausprofiilit muuttuivat positiivisempaan suuntaan kaikilla oppilailla. 

31.8 Tukeen liittyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Kyselyihin sisältyi myös lyhyt kodin ja koulun yhteistyötä ja siihen liittyviä koulutason käytänteitä koskeva 

osuus. Vastausten perusteella tukeen liittyvät kodin ja koulun väliset käytänteet näytään koettavan suhteel-

lisen toimiviksi koko aineistoa tarkasteltaessa. Seuraavien väittämien osalta ruotsinkieliset vastaajat kokivat 

seikkojen toteutuvan tilastollisesti merkitsevästi (p < .05) paremmin kuin suomenkielisten vastauksissa  

ilmeni: ”Koulussamme on selkeät käytänteet, kuinka toimia kodin kanssa yhteistyössä havaittaessa oppimi-

sen ja koulunkäynnin tuen tarpeita”, ”Koulussamme on selkeät käytänteet, kuinka toimia kodin kanssa yh-

teistyössä oppimisen ja koulunkäynnin tuen eri tasoilla” ja ”Koulussamme on selkeät käytänteet, kuinka 

tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa nivelvaiheissa tai koulun vaihtuessa tuen jatkumisen varmistamiseksi”.   

Myös huoltajilta kartoitettiin yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Ensin huoltajilta kysyttiin, onko yhteistyö 

toimivaa ja riittävää. Kaikista vastaajista, ruotsinkieliset huoltajat mukaan lukien, kolme neljäsosaa oli sitä 

mieltä, että se on riittävää. Seuraavaksi kysyttiin, saavatko huoltajat riittävästi tietoa lapsensa kouluarkeen 

liittyvistä asioista. Vastausten perusteella näyttää siltä, että suurin osa vastaajista saa. Aavistuksen verran 

myönteisemmin tiedonkulkuun tältä osin suhtautuivat ruotsinkieliset huoltajat.   

Huoltajien mukaan oppilaan mielipiteet on otettu huomioon häntä koskevissa päätöksissä pääsääntöisesti 

hyvin. Ruotsinkielisten koulujen huoltajat kokivat tilanteen hieman kielteisemmin, sillä reilu viidesosa heistä 

oli jokseenkin eri tai täysin eri mieltä, kun suomenkielisistä vastaajista osuus oli noin 15 prosenttia. 

Oppilaiden vastausten perusteella kodin ja koulun välinen yhteistyö näyttäytyi ruotsinkielisten oppilaiden 

osalta osittain hieman vähäisempänä kuin suomenkielisillä oppilailla. Tilastollisesti merkitseviä eroja (p < .01) 

ilmeni seuraavien kysyttyjen seikkojen suhteen: ”Vanhempani tietävät, miten minulla menee koulussa”, 

”Opettajat kehuvat minua usein vanhemmilleni”, ”Opettajani ja vanhempani kuuntelevat mielipiteitäni kou-

lunkäyntiini liittyvissä päätöksissä”.  

31.9 Kolmiportaiseen tukeen liittyvä lisä- ja täydennyskoulutuksen tarve 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvän koulutuksen, kokousten ja asiakirjojen laatimisen vaatimaa työmäärää sekä 

henkilöstön kokemusta niiden hyödyllisyydestä kartoitettiin työmäärän koettua hyödyllisyyttä mittaavilla  

kysymyksillä, joissa käytettiin viisiportaista asteikkoa, jossa oli nimetty ääriarvot sekä keskimmäinen arvo  

(1 = Täysin eri mieltä, 3 = En samaa enkä eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). Kuten suomenkielisten vastaus-

ten osalta myös ruotsinkielisten antamissa vastauksissa ilmeni samansuuntaista huojuntaa väittämän ”Peda-

gogisten asiakirjojen työmäärän tuottamasta suhteellisesta hyödyn” osalta (asteikko 1–5; ka = 2,49,  

kh = 1,2), mikä osoittaa, että suurin osa vastaajista oli eri mieltä tai täysin eri mieltä siitä, että työmäärä ja 
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hyöty ovat hyvässä suhteessa. Myös ruotsinkielisten vastaukset osoittivat, että kokouksiin käytetyn työmää-

rän suhdetta (ka = 2,79, kh = 0,98) saatuun hyötyyn nähden voisi kehittää. 

Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeen osalta ruotsinkielisten vastaajien vastaukset ovat hyvin saman-suun-

taiset suomenkielisten vastaajien kanssa. Ainoa tilastollisesti merkitsevä (p < .05) ero ilmeni kohdassa ”Tar-

vitsen lisäkoulutusta kolmiportaiseen tukeen vaadittavien asiakirjojen laadintaan”, mitä koettiin tarvittavan 

vähemmän ruotsinkielisten vastaajien joukossa. 
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OSA V - Yhteenveto 

 Yhteenveto 

Tässä raportissa on esitetty koottuna Vantaalla syksyllä 2018 toteutetun kolmiportaisen ja erityisen tuen toi-

mivuutta koskevan selvityksen tulokset koulutustasoittain: suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus, varhais-

kasvatus ja esiopetus sekä ammatillinen koulutus. Selvityksessä on huomioitu kyselyihin vastanneiden toimi-

jaryhmien eli opetus- ja muun henkilökunnan, huoltajien sekä koulutuksessa olevien nuorten näkökulma. 

Tavoitteena on ollut poimia kunnalle aiemmin toimitetuista esiraporteista niiden keskeinen sisältö kehittä-

misen ja päätöksenteon tueksi. Esiteltävän tiedon määrä on tiivistämisestä huolimatta edelleen suuri, ja on 

selvää, että vielä tämänkin raportin jälkeen tulee viemään aikansa ennen kuin tulosten joukosta saadaan 

poimittua kehittämistyön kannalta ne kaikkein keskeisimmät osa-alueet. 

Tulosten raportointia on painotettu eri koulutustasoilla niiden ominaisluonteen mukaisesti hieman eri  

tavoilla. Tässä yhteenvedossa esitämme eri koulutusasteiden henkilöstön vastaukset kysymykseen, joka 

koski tuen toimivuutta ja riittävyyttä. Perusopetuksessa vastausten jakautuminen on esitetty erikseen suo-

men- ja ruotsinkielisten vastaajien osalta. Muiden koulutusasteiden osalta jakoa ei ole tehty, koska vastaaja-

ryhmät olivat kieliryhmittäin niin pieniä. Vastaajia pyydettiin kysymyksessä arvioimaan tuen toimivuutta ni-

menomaan sen tarpeessa olevien lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden osalta. Kysymys esitettiin selvityksessä 

kunkin koulutustason koko henkilöstölle, ja se on raportoitu asianomaisissa luvuissa. Kysymyksessä vastaa-

jien tuli jakaa 100 prosenttia eri vastausvaihtoehtojen kesken siten, että vastauksen prosenttiosuuksien sum-

maksi tuli 100 prosenttia.  

Suomenkielisessä perusopetuksessa vastaajat pitivät oppilaiden koulussa saamaa tukea hyvin tai erittäin 

hyvin toimivana ja riittävänä 58 prosentille tukea tarvitsevista oppilaista, mutta noin joka kuudennelle (17 %) 

heikosti toimivana ja riittämättömänä (Kuvio 32.1). 

 

Kuvio 32.1 Kaikkien vastanneiden henkilöstöön kuuluvien arvio siitä, kuinka suurelle osalle tuen tarpeessa olevista oppi-

laista heidän koulussa saamansa tuki on toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (n = 1 160). 
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Ruotsinkielisessä perusopetuksessa vastaajat arvioivat oppilaiden koulussa saaman tuen olevan hyvin tai 

erittäin hyvin toimivaa ja riittävää noin kahdelle kolmasosalle (64 %) ja heikosti toimivaa ja riittämätöntä noin 

12 prosentille tukea tarvitsevista oppilaista (Kuvio 32.2).  

 

Kuvio 32.2 Ruotsinkielisen perusopetuksen henkilöstön arvio siitä, kuinka suurelle osalle tuen tarpeessa olevista oppilaista 

heidän koulussa saamansa tuki on toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (n = 40).  

Oppimisen ja koulunkäynnin yleinen kuva on hyvin samankaltainen sekä ruotsinkielisten että suomenkielis-

ten vastaajien osalta vastaajaryhmästä riippumatta. Toisaalta kysymysten kohdistuessa konkreettisemmin 

oppimisen ja koulunkäynnin koulu- ja luokkatasoisiin käytänteisiin, yllättävän monet osa-alueet ruotsinkieli-

sissä sekä  henkilöstö- että oppilaskyselyissä näyttäytyivät hieman suomenkielisiä vastauksia heikompina. 

Esimerkiksi oppilaan yksilöllinen huomioiminen ja heidän kuulemisensa heitä koskevassa päätöksenteossa ja 

oppilaan opiskelun ohjauksessa näyttäytyivät aavistuksen heikompina suomenkielisiin vastauksiin verrat-

tuina. Näyttäisi siis siltä, että yksittäisen oppijan huomioimisen ja oppimisen tukemista voitaisiin edelleen 

kehittää. Selvityksestä kävi myös ilmi, että tuen muotojen ja niiden ominaispiirteiden esittely oli epäselvää 

osalle huoltajista ja oppilaista myös ruotsinkielisten vastaajien osalta. Tämän toisaalta ymmärtää etenkin 

silloin, kun kyseinen tuki ei kosketa itseä tai omaa perhettä.  

Vastauksissa oli selviä vastaajaryhmän mukaisia eroja, ja samankin vastaajaryhmän vastaukset vaihtelivat 

koulutyypin sekä koulun tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden osuuksien mukaan. Tämä toimi-

koon myös muistutuksena siitä, että tässä raportissa muodostuva kuva lasten ja nuorten kehityksen, oppimi-

sen ja koulunkäynnin tuesta on vain kyselyyn vastanneiden koulujen, päiväkotien ja ammatillisen koulutuk-

sen (Varia) henkilöstön näkemys asiasta ja saattaa edustaa vain ohjeellisesti jopa muiden samaan ammatti-

ryhmään kuuluvien näkemystä. Siitä huolimatta voinemme todeta johtopäätöksenä, että tuen koetaan ole-

van toimivaa ja riittävää suurimmalle osalle tuen tarpeessa olevista oppilaista. 

Perusopetuksen osalta keskeiseksi nousee kuva siitä, että oppilaiden saaman tuen toteutuminen ja riittävyys 

koetaan alaluokilla selvästi paremmaksi kuin yläluokilla ja jälkimmäisten osalta paremmaksi yhtenäiskou-

luissa kuin erillisissä yläluokkien kouluissa. Kyse ei myöskään ole vain luokan- ja aineenopettajien välisestä 
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erosta, vaan ero näkyy myös huoltajien ja oppilaiden vastauksissa. Kaiken kaikkiaan niin oppilaat kuin huol-

tajatkin näyttävät olevan varsin tyytyväisiä Vantaan tarjoamaan perusopetukseen, ja huoltajat kokevat tukea 

tarvitsevien lastensa tarpeiden tulevan etenkin alaluokilla hyvin huomioiduiksi.     

Verrattaessa Vantaan kyselyn tuloksia perusopetuksen osalta valtakunnalliseen rehtorikyselyaineistoon (Vai-

nikainen ym., 2018) voidaan havaita, että kyselyyn vastanneet vantaalaiset rehtorit kokivat oppimisen ja kou-

lunkäynnin tuen osa-alueisiin liittyneiden väitteiden mukaan tilanteet koulussaan pääosin parempina kuin 

rehtorit valtakunnallisesti. Esimerkiksi tarkasteltaessa oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursoinnin riittä-

vyyttä yksittäisellä väitteellä (”Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursointi on koulussamme riittä-

vää”) vantaalaisista rehtoreista 74 prosenttia koki, että resurssit ovat riittäviä, kun valtakunnallisesti näin näki 

vain 42 prosenttia rehtoreista. 

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tuen katsottiin olevan hyvin tai erittäin hyvin toi-

mivaa ja riittävää lähes kahdelle kolmasosalle (62 %) päiväkotien tukea tarvitsevista lapsista ja 14 prosentille 

heikosti toimivaa ja riittämätöntä (Kuvio 32.3). Luvut ovat samankaltaisia ruotsinkielisen perusopetuksen vas-

tausten kanssa.  

 

Kuvio 32.3 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön arvio siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista lapsista 

tuki on toimivaa ja riittävää tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (n = 960) 

Ruotsinkieliseen henkilöstökyselyyn varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vastauksia saatiin vain 17, mistä 

syystä tuloksia ei esitellä tässä. Kun kaikilta varhaiskasvatuksessa olevien, tukea saavien lasten huoltajilta  

(n = 133) kysyttiin kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä tukitoimista, selvästi yli 80 prosenttia vastaajista oli 

sitä mieltä, että ne oli riittävän hyvin toteutettu, ja ainoastaan kolme prosenttia oli väitteen suhteen täysin 

eri mieltä. 

Ammatillisen koulutuksen vastauksissa tuen arvioitiin olevan hyvin tai erittäin hyvin toimivaa ja riittävää 

noin puolelle (49 %) tuen tarpeessa olevista opiskelijoista sekä heikosti toimivaa ja riittämätöntä 28 prosen-

tille (Kuvio 32.4). Tuki on siis vastausten perusteella useammalle kuin joka neljännelle tukea tarvitsevalle 

opiskelijalle heikosti toimivaa ja riittämätöntä. 
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Kuvio 32.4 Varian henkilöstön arvio siitä, kuinka suurelle osalle tukea tarvitsevista opiskelijoista tuki on toimivaa ja riittävää 

tai vastaavasti heikosti toimivaa ja riittämätöntä (n = 106)  

Kaiken kaikkiaan ammatillisen koulutuksen henkilöstön vastaukset tuen toimivuuden ja riittävyyden suhteen 

olivat kautta linjan muita tulosalueita kielteisempiä. Varian opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa vastaukset 

olivat kuitenkin henkilöstön vastauksia myönteisempiä. Kun opiskelijoilta (n = 293) kysyttiin esimerkiksi, saa-

vatko he riittävästi tukea opettajilta ammatillisissa opinnoissa, 70 prosenttia oli väitteen suhteen vähintään 

melko samaa mieltä. Kun huoltajilta kysyttiin, kokevatko he, että heidän lapsensa saavat riittävästi tukea 

opettajiltaan, niin ikään lähes 70 prosenttia vastaajista oli vähintään melko samaa mieltä väitteestä. 
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Liitteet 

 

Avovastaukset aihealueen mukaan 

Taulukko 1 "Kerro lyhyesti hyvästä oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännöstä, jota olette kehittämässä tai kehittä-

neet koulussa." / Perusopetus, opetushenkilökunta 

Aihealue 
Kaikki 

vastaajat 
(n = 505) 

Aineen-
opettajat 
(n = 151) 

Luokan-
opettajat 
(n = 198) 

Erityis- 
luokan- 

opettajat 
(n = 57) 

Laaja-alai-
nen eri-
tyisopet-

tajat  
(n = 68) 

Rehtori  
(n = 10) 

Muut 
 (n = 21) 

Yhteistyö 124 34 62 14 11 0 3 

Ryhmittely 107 34 48 11 10 4 0 

Yhteisopettajuus 120 25 46 28 14 4 3 

Joustavuus 56 14 29 2 9 2 0 

Henkilöstöresurssit 22 5 8 0 5 0 4 

Eriyttäminen 24 8 10 2 2 2 0 

Integraatio/ inkluusio 21 1 10 6 1 3 0 

 

 

Taulukko 2 "Minkälainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki auttaa sinua eniten?” / Perusopetus, oppilaat 

Aihealue 
Koululaiset 
( n = 5 500) 

Apu tunnilla 370 

Opettaja/ Opetus 308 

Tukiopetus 212 

Kodin tuki 198 

Pieni ryhmä/ pienryhmä 191 

Työrauha 130 

Kannustaminen / Hyvä palaute 138 

Kaverit 128 

Oppilaan oma työskentely 99 

Itsenäinen tekeminen 98 

Oppiainekohtainen tuki 87 

"Toiveita" 78 

"Palautetta" 71 

Erityisopetus / Erityisopettaja 45 

Oppimateriaali 33 

Ryhmätyö 29 

Selkeät ohjeet 28 

Apuvälineet 29 

Yksilöllinen eteneminen 26 
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Taulukko 3 "Kerro toimivista tukitoimista, joita käytetään lapsesi koulussa" / Perusopetus, huoltajat 

Aihealue 
Kaikki 

vastaajat 
(n = 280) 

Pienryhmä 72 

Yksilölliset järjestelyt 66 

Erityisopettajan tuki 34 

Tukiopetus 31 

Avustaja 30 

Apulaitteet /materiaalit 28 

”Palautetta” 25 

”Tämä ei toimi/ tätä ei haluta” 21 

Erityisopetus 14 

Erityisluokka 6 

Hyvä opettaja 13 

 

 

Taulukko 4 "Kerro lyhyesti hyvästä kehityksen ja oppimisen tuen käytännöstä, jota olette kehittämässä tai kehittäneet 

päiväkodissa.” / Varhaiskasvatus ja esiopetus, henkilökunta 

Aihealue 
 

Yhteensä 
(n = 329) 

 
Lasten-
tarhan-
opettaja 
 (n = 138) 

 
Erityislas-
tentarhan-
opettaja 
 (n = 15) 

 
Lasten-
hoitaja  

(n = 112) 

KELTO 
 (n = 9) 

 
Johtajat 
 (n = 42) 

 

 
Muut  

(n = 13) 
 

Ryhmittely 97 43 5 34 2 12 1 

Puhetta korvaavat menetelmät   55 21 2 26 1 4 1 

Yhteistyö 51 15 3 10 4 17 2 

Positiivinen pedagogiikka 37 18 1 9 0 7 2 

Hyvä ilmapiiri, kodinomaisuus 32 13 5 10 2 1 1 

Monipuolinen oppimisympäristö 23 9 1 7 1 5 0 

Struktuuri päivärytmissä 17 10 0 5 1 0 1 

Yhteisopettajuus 15 6 2 6 0 1 0 

Yksilöllisyys  15 9 0 4 0 1 1 

En osaa sana  13 4 0 9 0 0 0 
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Taulukko 5 "Kerro toimivista tukitoimista, joita käytetään lapsesi päiväkodissa" / Varhaiskasvatus, huoltajat 

Aihealue 
Huoltajat 
(n = 61) 

Puhetta korvaavat menetelmät 14 

Kodin ja päiväkodin yhteistyö 8 

Ryhmittely 8 

Avustaja käytössä 4 

Moniammatillinen tuki 4 

Riittävät henkilöstöresurssit 3 

 

Taulukko 6 ”Kerro lyhyesti hyvästä oppimisen ja opiskelun tuen käytännöstä, jota olette kehittämässä tai kehittäneet 

toimipisteessänne.” / Varia, opetushenkilökunta 

Aihealue 
Koko henki-

lökunta 
(n = 38) 

Opettaja 
(Ammatilli-
set aineet) 

 (n = 25) 

Muut opetta-
jat ja opinto-

ohjaaja 
(n = 10) 

Psykologi ja 
Terveyden-

hoitaja 
(n = 3) 

Yhteistyö 9 3 3 3 

Yksilöllisyys  5 5 0 0 

Yhteisopettajuus 5 5 0 0 

Työelämäyhteistyö 3 3 1 0 

Oppilaan kohtaaminen 2 2 0 0 

Oppimisympäristöt 2 2 0 0 

Ryhmittely  2 2 0 0 

En tiedä 5 5 0 0 

 

 

Taulukko 7 "Minkälainen opiskelun tuki auttaa sinua eniten?" / Varia, opiskelijat 

Aihealue 
Opiskelijat 
(n = 138) 

Toiveita ja palautetta 31 

Avun ja tuen saaminen 27 

Opettaja/ opetus 13 

Kohtaaminen 8 

Käytännön tekeminen 7 

Kannustava ilmapiiri 6 
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Taulukko 8 "Minkälainen opiskelun tuki auttaa lastasi eniten? Mieti kysymystä työssäoppimisen, ammatillisten aineiden 

ja yhteisten aineiden kannalta.” / Varia, huoltajat 

Aihealue 
Huoltajat 
(n = 86) 

En tiedä / palautetta 21 

Avun ja tuen saaminen 14 

Lähiopetus 9 

Palaute ja kannustaminen 9 

Selkeät ohjeet 8 

Pienryhmä 7 

Säännöllinen rytmi 7 

En tiedä/palautetta 21 

 

  




