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MEP – Kysely erityislasten 
vanhemmille

• Koulunkäynninohjaajan merkitys erityislapsen 
koulunkäynnin toteutuksessa

• Koko Suomi, Etelä-Pohjanmaa vs. muu Suomi, 
MEP-paikkakunnat
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mieltä

en samaa 
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mieltä
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eri mieltä
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mieltä

Graafien lukuohje: 
5; 22% tarkoittaa: täysin samaa mieltä (5) on 22% vastaajista
1; 10% tarkoittaa: täysin eri mieltä (1) on 10% vastaajista

Lyhenteitä:
MEP = Meidän Erityinen Perhe
Kko = Koulunkäynninohjaaja
T1D = Tyypin 1 diabetes

Nepsy = Neuropsykiatriset 
oireryhmät
Ap-Ip = Aamupäivä ja 
iltapäiväkerho



Kysely vanhemmille 
– koko Suomi (72 vastaajaa)
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Arviot väittämiin 9.1-9.11

Huomioita: 
• Vastaajissa on vain yksi isä, muut äitejä
• Vanhemmat eivät olleet tyytyväisiä 

koulunkäynninohjaajien lukumäärään ja heidän 
palkkaansa vanhemmat pitivät liian alhaisena 
tehtävän vaativuuteen nähden.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus ei sisällä 
riittävästi tietoa pitkäaikaissairauksista, 52% 
vastaajista.

• Yli puolet, 60% on sitä mieltä, että erityislapsi 
saa koulussa riittävästi tukea ja apua. 28% on 
eri mieltä. 

• 50% on sitä mieltä, että erityislapsi tulee 
kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän aikana, 50% 
on eri mieltä tai ei tiedä.

• Erityislapsen vahvuudet sekä lahjakkuudet 
tulevat huomioiduksi, 43% vanhemmista, 29% 
on eri mieltä, 28% ei tiedä.

• Tyytyväisiä (n. 50-60%) vanhemmat ovat 
yhteistyöhön koulun henkilökunnan kanssa.

Tyytyväisiksi on laskettu yhteen arviot 5 ja 4. 
Tyytymättömiksi on laskettu arviot 2 ja 1.



Kysely vanhemmille 
– Etelä-Pohjanmaa
(28 vastaajaa)
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Arviot väittämiin 9.1-9.11

Huomioita: 
• Etelä-Pohjanmaalla korostuvat samat asiat kuin 

koko Suomi –tuloksissa eli 
koulunkäynninohjaajien riittämätön lukumäärä, 
riittävän koulutuksen saaminen 
pitkäaikaissairauksista ja palkan epäsuhta työn 
vaativuuteen nähden huolettaa (78%).

• Koulunkäynninohjaajat tarvitsevat 
lisäkoulutusta pitkäaikaissairauksista, 52% 
vastaajista (33% ei tiedä).

• Koulunkäynnin ohjaajia tarvitaan lisää, 50% 
vastaajista.

• Etelä-Pohjanmaalla koulunkäynninohjaajat ovat 
riittävästi koulutettuja 46% vastaajan mielestä 
(muu Suomi 29%).

• Yli puolet, 61% on sitä mieltä, että erityislapsi saa 
koulussa riittävästi tukea ja apua. 50% 
vanhemmista on sitä mieltä, että erityislapsi tulee 
kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän aikana.

• Yhteistyö sujuu koulujen henkilökunnan kanssa, 
n. 50-60% vastaajista.

• Huolissaan vanhemmat ovat kaverisuhteista.



Kysely vanhemmille 
– muu Suomi (44 vastaajaa)
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Arviot väittämiin 9.1-9.11

Huomioita: 
• Samat asiat toistuvat kuin aikaisemmissa 

ryhmissä: koulunkäynninohjaajien 
riittämätön  määrä, riittävän koulutuksen 
saaminen pitkäaikaissairauksista ja palkan 
epäsuhta työn vaativuuteen nähden 
huolettaa.

• 52% vastaajan mielestä 
koulunkäynninohjaajat tarvitsevat 
lisäkoulutusta pitkäaikaissairauksista.

• 70% vastaajan mielestä 
koulunkäynninohjaajia on liian vähän

• Yli puolet, 59% on sitä mieltä, että 
erityislapsi saa koulussa riittävästi tukea ja 
apua. 50% on sitä mieltä, että erityislapsi 
tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana.

• Tyytyväisiä vanhemmat ovat yhteistyöhön  
koulun henkilökunnan kanssa (n. 50-60%)..



Kysely vanhemmille 
– MEP-paikkakunnat
(22 vastaajaa, ei Kauhava eikä Kurikka)
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Arviot väittämiin 9.1-9.11

Huomioita: 
• Koulunkäynninohjaajia on liian vähän, 50%.
• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei 

huomioida tehtävän vaativuutta, 81%. 
Kukaan vanhemmista ei ollut tyytyväinen 
nykyiseen tilanteeseen.

• 57% vanhemmista on sitä mieltä ettei 
koulunkäynninohjaajilla ole riittävästi 
tietoa pitkäaikaissairauksista, 24% ei tiedä. 

• Koulunkäynninohjaajat ovat riittävästi 
koulutettuja 40%:n mielestä.

• 63% on sitä mieltä, että erityislapsi saa 
koulussa riittävästi tukea ja apua. 50% on 
sitä mieltä, että erityislapsi tulee kuulluksi ja 
nähdyksi koulupäivän aikana.

• Tyytyväisiä vanhemmat ovat yhteistyöhön  
koulun henkilökunnan kanssa (n. 50-60%).

• Kavereita erityislapsella on riittävästi n. 
40%:lla, sama osuus on toista mieltä

MEP-paikkakunnat: Seinäjoki, Kurikka, 
Kauhava, Lapua, Ilmajoki ja Isokyrö



Kysely vanhemmille, koko Suomi - Väittämissä 9.1-9.11 korostuivat seuraavat  
aiheet:
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Kysely vanhemmille, koko Suomi - Väittämissä 9.1-9.11 korostuivat seuraavat  
aiheet:
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Kysely vanhemmille, koko Suomi - Väittämissä 9.1-9.11 korostuivat seuraavat  
aiheet:
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Kysely erityislasten vanhemmille 
– Yhteenveto arvioista 9.1.-9.11.
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Kysely vanhemmille:

• Vanhemmat ovat huolissaan koulunkäynnin 
ohjaajien lukumäärästä ja heidän 
palkastaan, työn vaativuus ja vastuullisuus 
huomioiden. 

• Erityislapset saavat vanhempien mielestä 
riittävästi tukea koulupäivän aikana, 60% 
vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksien hoitoon ja tukeen 
vanhemmat kaipaavat koulunkäynnin-
ohjaajille lisäkoulutusta. Koulutusta 
neuropsykiatrisista häiriöistä vanhemmat 
ehdottavat koulun koko henkilökunnalle.

• Yli puolet, 60% on sitä mieltä, että 
erityislapsi saa koulussa riittävästi tukea ja 
apua. 28% on eri mieltä. 

• Yhteistyöhön koulun henkilökunnan kanssa 
vanhemmat ovat tyytyväisiä.

• 50% on sitä mieltä, että erityislapsi tulee 
kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän aikana, 
50% on eri mieltä tai ei tiedä.

• Erityislapsen vahvuudet sekä lahjakkuudet 
tulevat huomioiduksi, vähän yli 40% 
vanhemmista.



Kyselyn sanalliset kommentit – Teksteissä 
esiintyneet aiheet ja niiden lukumäärät
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Nämä sanat toistuivat erityislasten 
vanhempien kommenteissa:

Nämä sanat toistuivat koulujen  
henkilökunnan kommenteissa

Avainsanat (Tagit) Lkm
Ohjaajat 62
Resurssit 38
Osaaminen 33
Opettajat 31
Tiedon puute 30
Tuen puute 29
Yhteistyö 27
Koulutus 19
Kuormittavuus 17
Soveltuvuus 17
Ryhmäkoko 15
Vanhemmat 11
Ap-Ip 10
Kommunikointi 9
Rehtorit 8
Jatkuvuus 7
Joustavuus 6
Ohjeiden noudattaminen 6
Mitätöinti 5

Avainsanat (Tagit) Lkm
Ohjaajat 106
Resurssit 70
Yhteistyö 59
AP-IP 44
Opettajat 34
Riittävä tuki 31
Koulutus 30
Ryhmäkoko 24
Tuen puute 22
Kommunikointi 18
Osaaminen 18
Palkka 17
Vanhemmat 17
Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen 16
Kaverit 15
Soveltuvuus 15
Tiedon puute 12
Vaativuus 12
Kuormittavuus 11
Riittävät tilat 10

Koulussa 
mitätöitiin 

lääkärinlausunto 
(kaksi tapausta).

Vanhempia ei 
kuunneltu (kolme 

tapausta)



Kyselyn sanalliset kommentit – Vanhemmat, koko Suomi
– Vapaamuotoinen teksti - Haasteet
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• Ohjaajien palkkaus on liian alhainen. Alhainen palkkaus vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja sitä kautta työn 
laatuun.

• Koulunkäynninohjaajia on liian vähän. Myös Ap-Ip -toimintaan lisää henkilökuntaa.

• Koulujen henkilökunnalle koulutusta etenkin neuropsykiatrisista oireryhmistä. 
• Koulunkäynninohjaajille tarvitaan lisää koulutusta pitkäaikaissairauksiin liittyen. Toteutus koulutusta pidentämällä 

ja monipuolistamalla sekä jo työelämässä olevia lisäkouluttamalla.

• Henkilökunnan jaksaminen on haastavaa suurten lapsiryhmien ja henkilökunnan vähyyden vuoksi.

• Henkilökunnan vaihtuvuus suurta eikä sijaiset aina ole täysin päteviä. Tämä on todella haitallista lasten 
turvallisuuden kannalta. Lapset eivät ehdi tutustua koulunkäynninohjaajiin. Tuttu koulunkäynninohjaaja on aina iso 
plussa.

●  Kommunikaatio henkilökunnan ja vanhempien välillä toimii pääasiassa hyvin, paikkakuntakohtaisia eroja on.

• Lasta ei kohdata lapsena. Liian usein nähdään lapsi vain sairautensa, tai erilaisuutensa kautta ja huomataan vain 
haastava käytös, eikä huomata hyviä asioita ja lapsen vahvuuksia.

• Palvelut ja tuet ns. ”kiven takana”. Palvelujen ja tuen saatavuus on huonoa, vaikka lapsella olisi jo diagnoosi. 
Puhumattakaan niistä tilanteista, kun diagnoosia ei vielä ole, mutta tukea selkeästi silti tarvitaan.

• Jokainen lapsi tulisi huomioida yksilönä, eikä sairausryhmittäin tai muuten ns. laumana.

Tekstit koonnut Julia Koutonen



Kyselyn sanalliset kommentit - Vanhemmat
– Vapaamuotoinen teksti - Tyytyväisyys
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• Tyytyväisyys siihen, että koulunkäynninohjaajia on koulussa

• Opettaja tietää lapsen haasteet

• Joillakin opettajilla on NePsy-koulutus

• Että erityislapsella on kavereita

• Että erityislasta ei kiusata

• Että koulunkäynninohjaaja pitää yhteyttä vanhempiin

• Yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa



MEP – Kysely koulujen henkilökunnalle
• Koulunkäynninohjaajan merkitys erityislapsen koulunkäynnin 

toteutuksessa
• Koko Suomi, Etelä-Pohjanmaa vs. muu Suomi, MEP-paikkakunnat
• Koulujen henkilökunta, kahden ikäryhmän mukaan

5 4 3 2 1

täysin 
samaa 
mieltä

jokseenkin 
samaa 
mieltä

en samaa 
enkä eri 
mieltä

jokseenkin 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

Graafien lukuohje: 
5; 22% tarkoittaa: täysin samaa mieltä (5) on 22% vastaajista
1; 10% tarkoittaa: täysin eri mieltä (1) on 10% vastaajista



Kysely koulujen henkilökunnalle – 131 vastaajaa, koko Suomi
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Paikkakunnat 
(28):
Alajärvi
Evijärvi
Helsinki
Iisalmi
Ilmajoki
Ilomantsi
Isokyrö
Ivalo
Jyväskylä
Kauhajoki
Kauhava
Kouvola
Lapua
Laukaa

Oulu
Pöytyä
Rauma
Rovaniemi
Seinäjoki
Sodankylä
Soini
Särkilä
Tampere
Teuva
Turku
Vantaa
Vimpeli
Ylöjärvi



Koulujen henkilökunta 
-  kaikki – koko Suomi 
(131 vastaajaa)
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Huomioita:
• Koulujen henkilökunnan mielestä 

koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole 
riittävä, 49% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 80%.

• Erityislapset saavat riittävästi tukea, 44%, eivät 
saa riittävästi tukea, 47% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajat ovat riittävästi 
koulutettuja, 60% vastaajista. 

• Koulutusta pitkäaikaissairauksista tarvitaan 
lisää, 32% vastaajista, 44% vastaajista ei 
tiennyt.

• Yhteistyö sujuu kaikkien mielestä hyvin.
• Kouluissa huomioidaan erityislasten vahvuudet 

ja lahjakkuudet ja niitä tuetaan asianmukaisesti. 
Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän.

• Erityislapsilla on riittävästi kavereita, 47% 
vastaajista, 32% ei tiedä.

Arviot väittämiin 6.1-6.12

Tyytyväisiksi on laskettu yhteen arviot 5 ja 4. 
Tyytymättömiksi on laskettu arviot 2 ja 1.



Koulujen henkilökunta 
- kaikki
- Etelä-Pohjanmaa (109 vastaajaa)
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Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

47% vastaajista.
• Etelä-Pohjanmaalla 45% vastaajista on sitä 

mieltä, että erityislapset saavat riittävästi tukea ja 
apua koulupäivän aikana, 46% ei ole samaa 
mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 88% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 71%.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 81%.

• Koulutus on riittävä, tehtävän vaativuus 
huomioiden, 58%. Pitkäaikaissairauksista ei ole 
riittävästi tietoa, 32% vastaajista, mutta 44% ei 
tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 59% vastaajista.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 78% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 52% vastaajista.
• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 67%.

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Koulujen henkilökunta 
- kaikki
- muu Suomi (22 vastaajaa)
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Huomioita: 
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

59% vastaajista
• Vastaajista 41% on sitä mieltä, että erityislapset 

saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 55% ei ole samaa mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 82% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 73%.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 77%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 73%. 

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
28% vastaajista, mutta 45% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 59% vastaajista.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana, 73% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 23% vastaajista, 45% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 64%.

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Koulujen henkilökunta 
- kaikki - MEP-paikkakunnat 
(66 vastaajaa)
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Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

39% vastaajista. 41% on lukumäärään 
tyytyväinen.

• Vastaajista 50% on sitä mieltä, että erityislapset 
saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 41% ei ole samaa mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 83% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 65% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 77%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 53% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
35% vastaajista, eikä 39% vastaajista tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 57% vastaajista.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 77% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 55% vastaajista, 27% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 65%.
 

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Koulunkäynnin- ja Ap-Ip-
ohjaajat - koko Suomi 
(77 vastaajaa)
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Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole 

riittävä, 46% vastaajista. 35% on lukumäärään 
tyytyväinen.

• Vastaajista 42% on sitä mieltä, että erityislapset 
saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 46% ei ole samaa mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 86% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 61% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 85%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 61% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
39% vastaajista, mutta 36% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 63% vastaajista.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 75% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 42% vastaajista, 33% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 53%, 
36% ei tiedä..

 

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Koulunkäynnin- 
ja Ap-Ip-ohjaajat
- Etelä-Pohjanmaa (65 vastaajaa)
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Huomioita: 
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

46% vastaajista. 34% on lukumäärään tyytyväinen.
• Vastaajista 40% on sitä mieltä, että erityislapset 

saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 49% ei ole samaa mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 88% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 58% vastaajista, tosin 34% ei tiedä.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 83%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 56% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 40% 
vastaajista, eikä 35% tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 61% vastaajista.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana, 75% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 45%, tosin 31% ei tiedä.
• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 54%, 

34% ei tiedä.
 

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Koulunkäynnin- ja Ap-Ip-
ohjaajat - MEP-paikkakunnat 
(44 vastaajaa)
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Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

37% vastaajista. 38% on lukumäärään 
tyytyväinen.

• Vastaajista 48% on sitä mieltä, että erityislapset 
saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 43% ei ole samaa mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 82% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 56% vastaajista, 34% ei tiedä..

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 77%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 52% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
41% vastaajista, mutta 32% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 59% vastaajista, 30% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 73% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 50% vastaajista.
• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 54%, 

34% ei tiedä.

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Koulunkäynnin- 
ja Ap-Ip-ohjaajat
- muu Suomi (12 vastaajaa)
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Huomioita: 
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

50% vastaajista. 41% on lukumäärään tyytyväinen.
• Vastaajista 58% on sitä mieltä, että erityislapset 

saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 33% ei ole samaa mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 75% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 75% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 92%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 92% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 33% 
vastaajista, mutta 42% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 75% vastaajista.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana, 75% vastaajista.

• Kavereita ei ole riittävästi, 33%, eikä 42% tiedä.
• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 50%, 

tosin 50% ei tiedä.
 

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Opettajat ja muu 
henkilökunta - koko Suomi 
(43 vastaajaa, ei rehtorit eikä koulunkäynninohjaajat)
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Arviot väittämiin 6.1-6.12

Huomioita: 
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

58% vastaajista, 38% on lukumäärään tyytyväinen.
• Vastaajista 40% on sitä mieltä, että erityislapset 

saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 56% on eri mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 86% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 84% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 77%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 56% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
24% vastaajista, mutta 53% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 52% vastaajista, 28% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana, 74% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 49% vastaajista, 30% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 84%.



Opettajat ja muu 
henkilökunta 
- Etelä-Pohjanmaa (35 vastaajaa, ei 
rehtorit eikä koulunkäynninohjaajat)

23.6.2021 MEP-hanke, RI
25

Huomioita: 
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

52% vastaajista. 45% on lukumäärään tyytyväinen.
• Vastaajista 49% on sitä mieltä, että erityislapset 

saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 45% on eri mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 85% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 88% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 80%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 60% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
23% vastaajista, mutta 54% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 57% vastaajista, 26% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana, 77% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 58% vastaajista, 26% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 86%.

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Opettajat ja muu 
henkilökunta – 
MEP-paikkakunnat 
(16 vastaajaa, ei rehtorit eikä koulunkäynninohjaajat)
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Arviot väittämiin 6.1-6.12
Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

57% vastaajista. 38% on lukumäärään tyytyväinen.
• Vastaajista 44% on sitä mieltä, että erityislapset 

saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 44% on eri mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 82% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 73% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 82%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 50% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 25% 
vastaajista, mutta 56% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 56% vastaajista, 25% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana, 82% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 63% vastaajista.
• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 87%.
 



Opettajat ja muu 
henkilökunta - muu Suomi 
(8 vastaajaa, ei rehtorit eikä koulunkäynninohjaajat)
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Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

88% vastaajista. 
• Vastaajista 100% on sitä mieltä, että 

erityislapset eivät saa riittävästi tukea ja apua 
koulupäivän aikana.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 88% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 63% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 63%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 38% vastaajista, 
eikä 38% tiedä.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
26% vastaajista, mutta 50% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 38% vastaajista, 38% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 63% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 13% vastaajista, 50% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 75%.
 

Arviot väittämiin 6.1-6.12, pieni vastaajien lukumäärä



Koulujen henkilökunta, 
kaikki – IKÄ1 (<= 44 v.) *)

- koko Suomi (53 vastaajaa)
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Huomioita: 
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

47% vastaajista. 40% on lukumäärään 
tyytyväinen.

• Vastaajista 49% on sitä mieltä, että erityislapset 
saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 42% on eri mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 85% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 72% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 78%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 59% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
36% vastaajista, mutta 45% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 70% vastaajista.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 79% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 49%, 26% ei tiedä.
• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 69%.

Arviot väittämiin 6.1-6.12

*) <= pienempi tai yhtä suuri kuin 44 v.



Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä ei ole riittävä, 

50% vastaajista. 37% on lukumäärään tyytyväinen.
• Vastaajista 41% on sitä mieltä, että erityislapset 

saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän aikana, 
52% on eri mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 88% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 71% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 82%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 52% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 29% 
vastaajista, mutta 44% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 52% vastaajista, 35% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana, 76% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 45% vastaajista, 35% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 64%.
 

Koulujen henkilökunta, 
kaikki – IKÄ2 (>=45 v.) *)

- koko Suomi (78 vastaajaa)
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Arviot väittämiin 6.1-6.12

*) >= suurempi tai yhtä suuri kuin 45



Rehtorit
- koko Suomi (11 vastaajaa)
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Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä on riittävä, 

63% vastaajista. 
• Rehtoreista 72% on sitä mieltä, että erityislapset 

saavat riittävästi tukea ja apua koulupäivän 
aikana, 18% on eri mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 100% vastaajista. Myös vanhempien 
kanssa yhteistyö sujuu, 100% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 63%, 27% ei 
tiedä.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 72% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista on riittävästi tietoa, 27% 
vastaajista, mutta 64% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 63% vastaajista, 27% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 100% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 72% vastaajista, 27% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 91%.
 

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Rehtorit
- Etelä-Pohjanmaa (9 vastaajaa)
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Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä on riittävä, 

55% vastaajista. 33% on eri mieltä.
• Etelä-Pohjanmaan rehtoreista 66% on sitä 

mieltä, että erityislapset saavat riittävästi tukea 
ja apua koulupäivän aikana, 22% on eri mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 100% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 100% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 66%, 33% ei 
tiedä.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 66% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
11% vastaajista, mutta 67% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 55% vastaajista, 33% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 100% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 77% vastaajista, 22% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 89%.
 

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Rehtorit
- MEP-paikkakunnat (6 vastaajaa)
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Huomioita: 
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä on riittävä, 

66% vastaajista.
• MEP-paikkakuntien rehtoreista 83% on sitä 

mieltä, että erityislapset saavat riittävästi tukea 
ja apua koulupäivän aikana, 17% on eri mieltä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 100% vastaajista. Myös vanhempien 
kanssa yhteistyö sujuu, 100% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 67%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 67% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista ei ole riittävästi tietoa, 
17% vastaajista, mutta 50% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 50% vastaajista, 33% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
koulupäivän aikana, 100% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 66% vastaajista, 33% ei 
tiedä.

• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 84%.

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Rehtorit - muut paikkakunnat 
(5 vastaajaa)
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Huomioita:
• Koulunkäynninohjaajien lukumäärä on riittävä, 

60% vastaajista, 40% on eri mieltä.
• Muiden paikkakuntien rehtoreista 60% on sitä 

mieltä, että erityislapset saavat riittävästi tukea ja 
apua koulupäivän aikana, 20% on eri mieltä eikä 
20% tiedä.

• Yhteistyö koulunkäynninohjaajien kanssa sujuu 
hyvin, 100% vastaajista. Myös vanhempien kanssa 
yhteistyö sujuu, 100% vastaajista.

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole riittävästi 
huomioitu tehtävän vaativuutta, 60%.

• Koulunkäynninohjaajien koulutus on riittävä, 
tehtävän vaativuus huomioiden, 80% vastaajista.

• Pitkäaikaissairauksista on riittävästi tietoa, 20% 
vastaajista, mutta 80% ei tiedä.

• Erityislasten vahvuudet ja lahjakkuudet 
huomioidaan, 80% vastaajista, 20% ei tiedä.

• Erityislapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivän 
aikana, 100% vastaajista.

• Kavereita on riittävästi, 80% vastaajista.
• Yhteispalaveri järjestettiin asianmukaisesti, 100%.
• Yksi rehtori tästä ryhmästä arvioi kaikki väittämät 

numerolla 5 eli on kaikista väittämistä täysin 
samaa mieltä.

Arviot väittämiin 6.1-6.12



Kysely koulujen henkilökunnalle
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Koulunkäynnin- 
ja Ap-Ip-
ohjaajat: 77;
Koulujen muu 
henkilökunta: 54



Kysely koulujen henkilökunnalle
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Kysely koulujen henkilökunnalle
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Kysely koulujen henkilökunnalle
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Kysely koulujen henkilökunnalle
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Kysely koulujen henkilökunnalle
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Kysely koulujen henkilökunnalle
– Yhteenveto
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Kysely koulujen henkilökunnalle:

• Koulujen rehtorit ovat jokseenkin tyytyväisiä nykytilanteeseen. 
• Kritiikkiä nykytilannetta kohtaan tuli muulta koulun henkilökunnalta. Erityislapset eivät saa 

riittävästi tukea koulupäivän aikana koulujen muun henkilökunnan mielestä. Arvioissa on 
paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia. Vastauksissa oltiin yhtä paljon ”jokseenkin samaa mieltä” 
kuin ”jokseenkin eri mieltä”.

• Kaikki kyselyyn osallistujat ovat vahvasti sitä mieltä, että koulunkäynninohjaajien lukumäärää 
ja koulutusta, etenkin pitkäaikaissairauksista, tulisi lisätä. 

• Koulunkäynninohjaajien palkassa ei ole huomioitu tehtävän vaativuutta, 80% vastaajista.
• Vapaamuotoisissa tekstiosuuksissa toivottiin Nepsy-koulutusta koulujen henkilökunnalle ja 

myös vanhemmille.



Kysely koulujen henkilökunnalle
– Kysymyksiä herättävää
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Koulujen rehtorien mielestä 
(54%) koulunkäynninohjaajat 

saavat tarvittaessa 
lisäkoulutusta 

pitkäaikaissairauksista. Muusta 
koulun henkilökunnasta n. 

30% on samaa mieltä.

Huolestuttavaa on, ettei missään ryhmissä tiedetä 
tarkkaan sisältääkö koulunkäynninohjaajien 

koulutus riittävästi tietoa pitkäaikaissairauksista tai 
mahdollisuudesta saada lisäkoulutusta aiheesta.

Kuitenkin: osa oppilaiden pitkäaikaissairauksista 
sisältää mahdollisuuden henkeä uhkaavaan 

tilaan, ellei ko. sairautta osata hoitaa ja tukea 
asianmukaisesti eikä osata vaaratilanteissa toimia 

oikein.

Vanhemmista 
puolet on sitä 
mieltä ettei 
koulunkäynnin-
ohjaajien koulutus 
sisällä riittävästi 
tietoa pitkäaikais-
sairauksista.



Kyselyn sanalliset kommentit – Teksteissä 
esiintyneet aiheet ja niiden lukumäärät
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Nämä sanat toistuivat erityislasten 
vanhempien kommenteissa:

Nämä sanat toistuivat koulujen  
henkilökunnan kommenteissa

Avainsanat (Tagit) Lkm
Ohjaajat 62
Resurssit 38
Osaaminen 33
Opettajat 31
Tiedon puute 30
Tuen puute 29
Yhteistyö 27
Koulutus 19
Kuormittavuus 17
Soveltuvuus 17
Ryhmäkoko 15
Vanhemmat 11
Ap-Ip 10
Kommunikointi 9
Rehtorit 8
Jatkuvuus 7
Joustavuus 6
Ohjeiden noudattaminen 6
Mitätöinti 5

Avainsanat (Tagit) Lkm
Ohjaajat 106
Resurssit 70
Yhteistyö 59
AP-IP 44
Opettajat 34
Riittävä tuki 31
Koulutus 30
Ryhmäkoko 24
Tuen puute 22
Kommunikointi 18
Osaaminen 18
Palkka 17
Vanhemmat 17
Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen 16
Kaverit 15
Soveltuvuus 15
Tiedon puute 12
Vaativuus 12
Kuormittavuus 11
Riittävät tilat 10

Koulussa mitätöitiin 
lääkärinlausunto 
(kaksi tapausta).

Vanhempia ei 
kuunneltu (kolme 

tapausta)



Kyselyn sanalliset kommentit - Koulunkäynnin- ja Ap-Ip-ohjaajat
- Vapaamuotoinen teksti - Haasteet
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• Tarvitaan enemmän koulunkäynninohjaajia luokkiin ja ryhmiin, sekä Ap-Ip toimintaan.
• Tarvitaan enemmän tiloja erityisryhmien, pienryhmien, sekä muiden erityisten toimintojen käyttöä varten. Esim. läksyjen 

tekoon, rauhoittumiseen jne. omat tilat. Pienryhmätoimintaa pitäisi olla mahdollisuus lisätä.
• Lisää koulutusta erityislapsista ja heidän tarpeistaan koko henkilökunnalle, erityisesti opettajille ja koulunkäynnin-

ohjaajille.
• Lapsilla aivan liian pitkiä päiviä (jopa 07:00-16:30).
• Koulunkäynninohjaajat mukaan palavereihin.
• Vanhempien ja koulunkäynninohjaajien, sekä koulunkäynninohjaajien ja opettajien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota 

tulisi parantaa.
• Riittämättömyyden tunne, resurssipula, uupumus, jatkuva kiire.
• Vastuun määrä liian suuri palkkaan ja koulutukseen nähden.
• Vaihtuvuus suurta ja sijaisia ei saada aina paikalle. Jos saadaan, niin sijaiset eivät ole aina tarpeeksi ammattitaitoisia.
• Opettajilta liian lyhyt perehdytys oppilaisiin.
• Koulunkäynninohjaajille samanlaiset lomat kuin opettajilla.
• Koulunkäynninohjaajien lisäkoulutusmahdollisuudet pitäisivät olla paremmat. Maksulliset koulutukset maksetaan vain 

opettajille, vaikka koulunkäynninohjaajat tarvitsevat yhtälailla tietoa asioista, jotka vaikuttavat esim. oman luokan 
oppilaiden osaamiseen, jaksamiseen ja kykyyn toimia toisten oppilaiden kanssa.

• Perehdytys esimerkiksi pitkäaikaissairauksiin ja niiden hoitoon aivan liian vähäistä. Esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen 
hoitoon perehdyttämiseen käytetty eräässä koulussa aikaa yksi tunti (1h), joka on tietenkin aivan liian vähän.

Tekstit koonnut Julia Koutonen



Kyselyn sanalliset kommentit - Koulunkäynnin- ja Ap-Ip-ohjaajat
- Vapaamuotoinen teksti - Tyytyväisyys
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• Opettajan ja ohjaajien yhteistyöhön. Jokaiseen lapseen panostetaan täysillä
• Luokan aikuisten yhteistyö on huipputasoa ja myös työyhteisön henki on todella hyvä 

ja kannustava.
• ”Tukea saavien oppilaiden kanssa on mukava toimia, kun saa heidän luottamuksensa. 

He oivaltavat jonkin asian, niin siitä kuulee ja näkee vielä monesti, se on kuin lotto 
voitto!”

• ”Uudet tilat mahdollistaa lasten jakamisen pienempiin ryhmiin joka rauhoittaa päivän 
toimintoja.”

• Ohjaajien määrään on panostettu, joten useimmat erityislapset saavat 
tarvitsemaansa ohjausta. 

• Opettajaien ja ohjaajien yhteistyö toimii hyvin ja myös opettajat ottavat vastuuta 
erityislasten hoidollisista asioista. Yhteistyö on sujuvaa myös vanhempien kanssa sekä 
koulussa että Ap-Ip-toiminnassa. 

• Ohjaajien osaamista arvostetaan ja heitä kuunnellaan lasten asioissa.

Tekstit koonnut Julia Koutonen
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• Yleisesti oltiin vahvasti sitä mieltä, että koulunkäynninohjaajia on liian vähän tuen tarpeessa 
olevia lapsia varten, etenkin erityisen tuen ollessa kyseessä.

• Resursseja henkilökunnan ja tilojen hankkimista varten ei ole tarpeeksi.
• Koulunkäynninohjaajien mukaan ottaminen palavereihin tärkeää.
• Rehtoreilla ei ollut riittävää tietoa koulunkäynninohjaajien koulutuksen sisällöstä, eikä kaikilla 

opettajillakaan.
• Koulunkäynninohjaajien palkka ei vastaa tehtävän vaativuutta.
• Erityisen tuen oppilaita halutaan keskittää yhteen porukkaan, pois ”normi luokilta”, koska ei ole 

resursseja huomioida päivittäin erityisiä tarpeita.
• Koulupäivän rakenne ei huomioi erityislapsia. Tarvittaisiin joustavuutta rakenteisiin.
• Kodin ja koulun välinen kommunikaatio osittain huonoa.
• Lisäkoulutusta erityislapsiin ja tunnetaitoihin liittyen tarvittaisiin kipeästi niin ohjaajille kuin 

opettajillekin.
• Lapsia ei ole aikaa kohdata yksilöinä.

Tekstit koonnut Julia Koutonen
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• Henkilökuntaa on riittävästi (rehtorit)

• Henkilökunta on innostavaa ja jaksaa hyvin (erityisopettaja)

• Henkilökunta on ammattitaitoista (rehtorit)

• Lapset huomioidaan erinomaisesti (rehtorit)

• Koulunkäynninohjaajat tukevat lapsia hyvin

• Tutut aikuiset lapsille

Paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia oli useissa arvioissa, joka 

tarkoittanee ettei tasa-arvo toteudu.


