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Opetushallitus ja aluetoimijat järjestävät syystalvella 2018–2019 Dialogeja tasa-arvosta -tapahtumakokonaisuuden 
kuudella paikkakunnalla ympäri Suomen. Tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä sekä tiivistää yhteistyötä 
ja vuorovaikutusta. Haluamme myös tuoda tietopohjamme alueiden osaamisen ja kansainvälistymisen tueksi. 
Tähän koosteeseen on kerätty tilastoja ja tietoa, jotka valottavat tapaamisten teemaa, yhdenvertaisuutta. 
Vastaavat koosteet tuotetaan kaikista alueista, joilla järjestetään Dialogeja tasa-arvosta -tilaisuudet.  
Jo julkaistut koosteet löytyvät osoitteesta www.oph.fi/dialogejatasaarvosta.

Tähän katsaukseen on koottu lyhyesti keskeistä tilasto- ja hyvinvointitietoa Pohjanmaan alueelta. Tavoitteena 
on kuvata alueen nykytilaa, vahvuuksia ja kehittymisen mahdollisuuksia. Tietoa on kerätty monipuolisesti eri 
lähteistä alueen toimijoen toiveita kunnioittaen. Lisäksi mukaan on alueen toimijoiden toiveiden mukaisesti 
liitetty tietoa oppilashyvinvoinnista, oppimistuloksista, maahanmuuttajataustaisista oppilaista sekä koulutuksen 
järjestäjien laadunhallinnan arvioinnista.

Katsaus tarkastelee lähinnä perus- ja toisen asteen tietoja. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön tilastot 
kattavat myös korkeakoulutuksen. Aluerajaukset vaihtelevat tietolähteiden mukaan. 

LUKIJALLE

OPPIMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
POHJANMAALLA
Oppimisen toimintaympäristöä kuvaavat kouluverkostoa ja ryhmäkokoja esittelevät tilastot.

Kouluverkosto
Vuodesta 2010 vuoteen 2016 koko Suomen oppilaitosten määrä väheni perusasteella 15 prosenttiyksikköä, 
lukiossa 11 prosenttiyksikköä ja ammatillisessa koulutuksessa 8 prosenttiyksikköä. 

Pohjanmaalla perusasteen oppilaitosten määrä suhteessa muiden maakuntien oppilaitosmääriin on vähentynyt 
noin puolet maan keskiarvomuutosta vähemmän. 

Lukiokoulutuksessa alueen oppilaitosmäärät ovat tarkasteluaikavälillä pysyneet samana.

Ammatillisessa koulutuksessa noin puolessa maakunnista oppilaitosten määrä on vertailuvuosien aikana 
kasvanut, kun Pohjanmaalla se on pysynyt samana. 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu

PERUS- JA TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN MÄÄRIEN MUUTOKSET 2010–2016
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Lukijalle 
 

Opetushallitus ja aluetoimijat järjestävät syystalvella 2018-2019 Dialogeja tasa-arvosta -
tapahtumakokonaisuuden kuudella paikkakunnalla ympäri Suomen. Tavoitteena on rakentaa yhteistä 
ymmärrystä sekä tiivistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Haluamme myös tuoda tietopohjamme alueiden 
osaamisen ja kansainvälistymisen tueksi. Tähän koosteeseen on kerätty tilastoja ja tietoa, jotka valottavat 
tapaamisten teemaa, yhdenvertaisuutta.  

Tähän katsaukseen on koottu lyhyesti keskeistä tilasto- ja hyvinvointitietoa Pohjanmaan alueelta. 
Tavoitteena on kuvata alueen nykytilaa, vahvuuksia ja kehittymisen mahdollisuuksia. Tietoa on kerätty 
monipuolisesti eri lähteistä alueen toimijoen toiveita kunnioittaen. Lisäksi mukaan on alueen toimijoiden 
toiveiden mukaisesti liitetty tietoa oppilashyvinvoinnista, oppimistuloksista sekä 
maahanmuuttajataustaisista oppilaista. 

Katsaus tarkastelee lähinnä perus- ja toisen asteen tietoja. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön tilastot 
kattavat myös korkeakoulutuksen. Aluerajaukset vaihtelevat tietolähteiden mukaan.  

 

Oppimisen toimintaympäristö Pohjanmaalla 
Oppimisen toimintaympäristöä kuvaavat kouluverkostoa ja ryhmäkokoja esittelevät tilastot.  

Kouluverkosto 

Vuodesta 2010 vuoteen 2016 koko Suomen oppilaitosten määrä väheni perusasteella 15 prosenttiyksikköä, 
lukiossa 11 prosenttiyksikköä ja ammatillisessa koulutuksessa 8 prosenttiyksikköä.  

Pohjanmaalla perusasteen oppilaitosten määrä suhteessa muiden maakuntien oppilaitosmääriin on 
vähentynyt noin puolet maan keskiarvomuutosta vähemmän.  

Lukiokoulutuksessa alueen oppilaitosmäärät ovat tarkasteluaikavälillä pysyneet samana. 

Ammatillisessa koulutuksessa noin puolessa maakunnista oppilaitosten määrä on vertailuvuosien aikana 
kasvanut, kun Pohjanmaalla se on pysynyt samana.  

Perus- ja toisen asteen oppilaitosten määrien muutokset 2010-2016  

Oppilaitostyyppi 
Alue 

2010 2012 2014 2016 Muutos 2010-2016 
(oppilaitosta) 

Muutos 2010-2016 
(%) 

Perusopetusta tarjoavat 
oppilaitokset 
Koko Suomi 

 
 

2 938 

 
 

2 828 

 
 

2 679 

 
 

2495 

 
 

-443 

 
 

-15 
Pohjanmaa 148 147 146 136 -12 -8 
Lukiokoulutusta tarjoavat 
oppilaitokset 
Koko Suomi 

 
 

438 

 
 

427 

 
 

413 

 
 

388 

 
 

-50 

 
 

-11 
Pohjanmaa 17 17 17 17 0 0 
Ammatillista koulutusta 
tarjoavat oppilaitokset 
Koko Suomi 

 
 

240 

 
 

237 

 
 

227 

 
 

220 

 
 

-20 

 
 

-8 
Pohjanmaa 8 7 8 8 0 0 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu 
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Ryhmäkoko
Tieto ryhmien koosta kerätään erillisellä tiedonkeruulla joka kolmas vuosi.

Opetusryhmien koot ovat pienentyneet koko maassa luokilla 3.-9. vuodesta 2008 vuoteen 2016, mutta 
luokilla 1.-2. keskimääräinen luokkakoko on aavistuksen kasvanut samalla aikavälillä. Pohjanmaalla 
ryhmäkoot ovat pienentyneet 3.-9. -luokilla ja kasvaneet 1.-2. -luokilla samalla aikavälillä. Kaikkien 
tarkasteltujen asteiden osalta ryhmäkoot ovat kuitenkin pienemmät kuin maassa keskimäärin.

LUOKAT 1–2:  
Koko maassa opetusryhmien koko pienentyi vuodesta 2008 vuoteen 2016 keskimäärin 0,1 oppilasta. 
Pohjanmaalla muutos oli puoli oppilasta enemmän samalla aikavälillä. 

LUOKAT 3–6:  
Koko maassa opetusryhmien koko pienentyi vuodesta 2008 vuoteen 2016 keskimäärin yhden oppilaan 
verran. Pohjanmaalla keskiarvo oli hieman alle yhden oppilaan vähemmän samalla aikavälillä.

LUOKAT 7–9:  
Koko maassa opetusryhmien koko pienentyi vuodesta 2008 vuoteen 2016 keskimäärin 1,4 oppilasta. 
Pohjanmaalla keskiarvo oli noin yhden oppilaan vähemmän samalla aikavälillä.

OPETTAJAT POHJANMAALLA
Opettajakuntaa kuvaavat tilastot opettajien kelpoisuudesta sekä ikä- ja sukupuolirakenteesta.  
Lisäksi kuvataan osallistumista täydennyskoulutukseen. Tiedot perustuvat joka kolmas vuosi kouluilta 
kerättävään tietoon.

Opettajien kelpoisuus, ikä- ja sukupuolirakenne
Opettajien kelpoisuudet Pohjanmaalla ylittävät maan keskiarvon perusasteella, mutta toisella asteella 
kelpoisten opettajien osuus jää maan keskiarvosta – erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. 
Erityisluokanopettajien ja erityisopettajien keskuudessa kelpoisuudet ovat maan keskiarvon yläpuolella. 

Opettajat ovat Pohjanmaalla maan keskiarvoa nuorempia kaikilla koulutusasteilla. Perusopetuksessa  
on maan toiseksi nuorimmat opettajat, kun noin 70 prosenttia on alle viisikymmenvuotiaita.

Naisten osuudet Pohjanmaalla kaikkien koulutusasteiden opettajistossa ovat maan keskiarvon tuntumassa.

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.
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5 
 

Opettajat Pohjanmaalla 
 
Opettajakuntaa kuvaavat tilastot opettajien kelpoisuudesta sekä ikä- ja sukupuolirakenteesta. Lisäksi 
kuvataan osallistumista täydennyskoulutukseen. Tiedot perustuvat joka kolmas vuosi kouluilta kerättävään 
tietoon.  

Opettajien kelpoisuus, ikä- ja sukupuolirakenne 
 
Opettajien kelpoisuudet Pohjanmaalla ylittävät maan keskiarvon perusasteella, mutta toisella asteella 
kelpoisten opettajien osuus jää maan keskiarvosta – erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. 
Erityisluokanopettajien ja erityisopettajien keskuudessa kelpoisuudet ovat maan keskiarvon yläpuolella.  

Opettajat ovat Pohjanmaalla maan keskiarvoa nuorempia kaikilla koulutusasteilla. Perusopetuksessa on 
maan toiseksi nuorimmat opettajat, kun noin 70 prosenttia on alle viisikymmenvuotiaita. 

Naisten osuudet Pohjanmaalla kaikkien koulutusasteiden opettajistossa ovat maan keskiarvon tuntumassa. 

Muodollisesti kelpoinen antamaan opetusta hoitamassaan tehtävässä (%)  

 Perusopetus Erityisluokanopettajat ja 
erityisopettajat 

Lukiokoulutus Ammatillinen 
koulutus  

Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Yhteensä 

Koko maa 96,7 89,2 96,3 86,7 84,2 86,6 99,1 95,4 98,8 89,9 
Pohjanmaa 93,8 99,5 97,0 80,0 95,7 89,5 100 94,8 96,6 81,3 

 

Vähintään viisikymmentä vuotta täyttäneiden opettajien osuus kaikista opettajista (%) 
 

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus 
 Suomen 

kieliset koulut 
Ruotsin 
kieliset koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset koulut 

Ruotsin 
kieliset koulut 

Yhteensä  

Koko maa 36,7 30,2 36,4 43,1 38,6 42,8 56,1 
Pohjanmaa 32,4 31,5 31,9 48,1 35,1 39,6 49,3 

 

Naisten osuus kyselyyn osallistuneista opettajista 
 

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus 
 Suomen 

kieliset koulut 
Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä  

Koko maa 76,9 77,3 76,9 72,6 66,7 69,4 56,3 
Pohjanmaa 76,3 79,2 77,5 68,8 71,1 70,2 54,7 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu. 
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Opettajat Pohjanmaalla 
 
Opettajakuntaa kuvaavat tilastot opettajien kelpoisuudesta sekä ikä- ja sukupuolirakenteesta. Lisäksi 
kuvataan osallistumista täydennyskoulutukseen. Tiedot perustuvat joka kolmas vuosi kouluilta kerättävään 
tietoon.  

Opettajien kelpoisuus, ikä- ja sukupuolirakenne 
 
Opettajien kelpoisuudet Pohjanmaalla ylittävät maan keskiarvon perusasteella, mutta toisella asteella 
kelpoisten opettajien osuus jää maan keskiarvosta – erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. 
Erityisluokanopettajien ja erityisopettajien keskuudessa kelpoisuudet ovat maan keskiarvon yläpuolella.  

Opettajat ovat Pohjanmaalla maan keskiarvoa nuorempia kaikilla koulutusasteilla. Perusopetuksessa on 
maan toiseksi nuorimmat opettajat, kun noin 70 prosenttia on alle viisikymmenvuotiaita. 

Naisten osuudet Pohjanmaalla kaikkien koulutusasteiden opettajistossa ovat maan keskiarvon tuntumassa. 

Muodollisesti kelpoinen antamaan opetusta hoitamassaan tehtävässä (%)  

 Perusopetus Erityisluokanopettajat ja 
erityisopettajat 

Lukiokoulutus Ammatillinen 
koulutus  

Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Yhteensä 

Koko maa 96,7 89,2 96,3 86,7 84,2 86,6 99,1 95,4 98,8 89,9 
Pohjanmaa 93,8 99,5 97,0 80,0 95,7 89,5 100 94,8 96,6 81,3 

 

Vähintään viisikymmentä vuotta täyttäneiden opettajien osuus kaikista opettajista (%) 
 

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus 
 Suomen 

kieliset koulut 
Ruotsin 
kieliset koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset koulut 

Ruotsin 
kieliset koulut 

Yhteensä  

Koko maa 36,7 30,2 36,4 43,1 38,6 42,8 56,1 
Pohjanmaa 32,4 31,5 31,9 48,1 35,1 39,6 49,3 

 

Naisten osuus kyselyyn osallistuneista opettajista 
 

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus 
 Suomen 

kieliset koulut 
Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä  

Koko maa 76,9 77,3 76,9 72,6 66,7 69,4 56,3 
Pohjanmaa 76,3 79,2 77,5 68,8 71,1 70,2 54,7 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu. 
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Opettajat Pohjanmaalla 
 
Opettajakuntaa kuvaavat tilastot opettajien kelpoisuudesta sekä ikä- ja sukupuolirakenteesta. Lisäksi 
kuvataan osallistumista täydennyskoulutukseen. Tiedot perustuvat joka kolmas vuosi kouluilta kerättävään 
tietoon.  

Opettajien kelpoisuus, ikä- ja sukupuolirakenne 
 
Opettajien kelpoisuudet Pohjanmaalla ylittävät maan keskiarvon perusasteella, mutta toisella asteella 
kelpoisten opettajien osuus jää maan keskiarvosta – erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. 
Erityisluokanopettajien ja erityisopettajien keskuudessa kelpoisuudet ovat maan keskiarvon yläpuolella.  

Opettajat ovat Pohjanmaalla maan keskiarvoa nuorempia kaikilla koulutusasteilla. Perusopetuksessa on 
maan toiseksi nuorimmat opettajat, kun noin 70 prosenttia on alle viisikymmenvuotiaita. 

Naisten osuudet Pohjanmaalla kaikkien koulutusasteiden opettajistossa ovat maan keskiarvon tuntumassa. 

Muodollisesti kelpoinen antamaan opetusta hoitamassaan tehtävässä (%)  

 Perusopetus Erityisluokanopettajat ja 
erityisopettajat 

Lukiokoulutus Ammatillinen 
koulutus  

Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Yhteensä 

Koko maa 96,7 89,2 96,3 86,7 84,2 86,6 99,1 95,4 98,8 89,9 
Pohjanmaa 93,8 99,5 97,0 80,0 95,7 89,5 100 94,8 96,6 81,3 

 

Vähintään viisikymmentä vuotta täyttäneiden opettajien osuus kaikista opettajista (%) 
 

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus 
 Suomen 

kieliset koulut 
Ruotsin 
kieliset koulut 

Yhteensä Suomen 
kieliset koulut 

Ruotsin 
kieliset koulut 

Yhteensä  

Koko maa 36,7 30,2 36,4 43,1 38,6 42,8 56,1 
Pohjanmaa 32,4 31,5 31,9 48,1 35,1 39,6 49,3 

 

Naisten osuus kyselyyn osallistuneista opettajista 
 

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus 
 Suomen 

kieliset koulut 
Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä Suomen kieliset 
koulut 

Ruotsin 
kieliset 
koulut 

Yhteensä  

Koko maa 76,9 77,3 76,9 72,6 66,7 69,4 56,3 
Pohjanmaa 76,3 79,2 77,5 68,8 71,1 70,2 54,7 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu. 

 

  

KESKIMÄÄRÄINEN OPETUSRYHMÄKOKO 2008, 2010, 2013 JA 2016 (OPPILASTA)
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Ryhmäkoko  

Tieto ryhmien koosta kerätään erillisellä tiedonkeruulla joka kolmas vuosi. 

Opetusryhmien koot ovat pienentyneet koko maassa luokilla 3.-9. vuodesta 2008 vuoteen 2016, mutta 
luokilla 1.-2. keskimääräinen luokkakoko on aavistuksen kasvanut samalla aikavälillä. Pohjanmaalla 
ryhmäkoot ovat pienentyneet 3.-9. -luokilla ja kasvaneet 1.-2. -luokilla samalla aikavälillä. Kaikkien 
tarkasteltujen asteiden osalta ryhmäkoot ovat kuitenkin pienemmät kuin maassa keskimäärin. 

Luokat 1-2:  

Koko maassa opetusryhmien koko pienentyi vuodesta 2008 vuoteen 2016 keskimäärin 0,1 oppilasta. 
Pohjanmaalla muutos oli puoli oppilasta enemmän samalla aikavälillä.  

Luokat 3-6:  

Koko maassa opetusryhmien koko pienentyi vuodesta 2008 vuoteen 2016 keskimäärin yhden oppilaan 
verran. Pohjanmaalla keskiarvo oli hieman alle yhden oppilaan vähemmän samalla aikavälillä.  

Luokat 7-9:  

Koko maassa opetusryhmien koko pienentyi vuodesta 2008 vuoteen 2016 keskimäärin 1,4 oppilasta. 
Pohjanmaalla keskiarvo oli noin yhden oppilaan vähemmän samalla aikavälillä. 

Keskimääräinen opetusryhmäkoko 2008, 2010, 2013 ja 2016 (oppilasta) 

Luokka Alue Keskiarvo 
2008 

Keskiarvo 
2010 

Keskiarvo 
2013 

Keskiarvo 
2016 

Muutos  
2008-2016 

Luokat 1.-2.  Kaikki 
maakunnat 

19,1 18,8 18,7 19,2 0,1 

Pohjanmaa 16,8 16,1 15,9 17,3 0,5 
Luokat 3.-6.  Kaikki 

maakunnat 
21,6 21,1 20,2 20,6 -1 

Pohjanmaa 19,0 18,1 17,8 18,2 -0,8 
Luokat 7.-9.  Kaikki 

maakunnat 
17,3 17,1 16,5 15,9 -1,4 

Pohjanmaa 16,7 16,3 15,6 15,6 -1,1 
Lähde: Tilastokeskus. Opettajakyselyt keväällä 2008, 2010, 2013 ja 2016. 

 

  

Lähde: Tilastokeskus. Opettajakyselyt keväällä 2008, 2010, 2013 ja 2016.
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Täydennyskoulutukseen osallistuminen Pohjanmaalla
Täydennyskoulutukseen tai asiantuntijavaihtoon osallistumisessa on merkittäviä alueellisia eroja.  
Pohjanmaalla aktiivisuus osallistua täydennyskoulutukseen ja asiantuntijavaihtoon on vähentynyt maan 
keskiarvoa enemmän. Vähentymistä on tapahtunut erityisesti perusopetuksen opettajiston keskuudessa.

ERITYISTÄ TUKEA SAAVAT OPPILAAT 
POHJANMAALLA
Koko maassa erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista oppilaista on aavistuksen laskenut vuodesta 2012 
vuoteen 2016. Samalla aikavälillä tehostetun tuen oppilaiden osuus on kasvanut lähes neljä prosenttiyksikköä.

Pohjanmaalla erityistä tukea saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista on vähentynyt vuodesta 2012 
vuoteen 2016 noin yhden prosenttiyksikön verran. Tehostettua tukea saavien oppilaiden osuus kaikista 
oppilaista on vastaavalla aikavälillä kasvanut lähes kolme prosenttiyksikköä. Kasvua on enemmän koko 
maan keskiverto-osuuteen verrattuna samalla aikavälillä. Vieraskielisten erityistä tukea saavien osuudet ovat 
Pohjanmaalla maan keskiverto-osuuksia noin kaksi ja puoli prosenttiyksikköä alemmat, vaikka molemmissa 
osuuksissa on ollut kasvua vuodesta 2012 vuoteen 2016.

ERITYISEN JA TEHOSTETUN TUEN OPPILAIDEN OSUUS KAIKISTA OPPILAISTA SEKÄ VIERASKIELISET 
ERITYISTÄ TUKEA SAAVIEN OSUUDET KAIKISTA VIERASKIELISISTÄ OPPILAISTA VUOSINA 2012, 2014 JA 2016

7 
 

Erityistä tukea saavat oppilaat Pohjanmaalla 
 

Koko maassa erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista oppilaista on aavistuksen laskenut vuodesta 2012 vuoteen 2016. Samalla aikavälillä tehostetun tuen 
oppilaiden osuus on kasvanut lähes neljä prosenttiyksikköä. 

Pohjanmaalla erityistä tukea saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista on vähentynyt vuodesta 2012 vuoteen 2016 noin yhden prosenttiyksikön verran. 
Tehostettua tukea saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista on vastaavalla aikavälillä kasvanut lähes kolme prosenttiyksikköä. Kasvua on enemmän koko 
maan keskiverto-osuuteen verrattuna samalla aikavälillä. Vieraskielisten erityistä tukea saavien osuudet ovat Pohjanmaalla maan keskiverto-osuuksia noin 
kaksi ja puoli prosenttiyksikköä alemmat, vaikka molemmissa osuuksissa on ollut kasvua vuodesta 2012 vuoteen 2016. 

Erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden osuus kaikista oppilaista sekä vieraskieliset erityistä tukea saavien osuudet kaikista vieraskielisistä oppilaista 
vuosina 2012, 2014 ja 2016 

  Erityisen 
tuen 
oppilaiden 
osuus 
kaikista 
2012 

Tehostetun 
tuen 
oppilaiden 
osuus 
kaikista  
2012 

Vieraskielisten 
erityisen tuen 
oppilaiden 
osuus kaikista 
vieraskielisistä 
2012 

Erityisen 
tuen 
oppilaiden 
osuus 
kaikista  
2014 

Tehostetun 
tuen 
oppilaiden 
osuus kaikista  
2014 

Vieraskielisten 
erityisen tuen 
oppilaiden 
osuus kaikista 
vieraskielisistä 
2014 

Erityisen 
tuen 
oppilaiden 
osuus 
kaikista  
2016 

Tehostetun 
tuen 
oppilaiden 
osuus kaikista  
2016 

Vieraskielisten 
erityisen tuen 
oppilaiden osuus 
kaikista 
vieraskielisistä 
2016 

Koko maa 7,6 5,1 11,8 7,2 7,4 11,9 7,4 8,9 12,9 
Pohjanmaa 6,4  6,9 9,3 5,6 8,9 10,6 5,5 9,7 10,5 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu 

 

Pohjanmaalla poikien osuus erityistä tukea saavista on pysynyt viime vuosina samalla tasolla ja on viimeisimmän tiedon mukaan noin puolitoista 
prosenttiyksikköä maan keskiarvoa alhaisempi. 

Poikien osuus erityisen tuen oppilaista vuosina 2012, 2014 ja 2016 
 

  2012 2014 2016 
Koko maa 69,4 69,4 70,4 
Pohjanmaa 67,6 66,8 68,8 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu 

POIKIEN OSUUS ERITYISEN TUEN OPPILAISTA VUOSINA 2012, 2014 JA 2016

Lähde: Tilastokeskus. Opettajakyselyt keväällä 2013 ja 2016.

AKTIIVISUUS OSALLISTUA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN TAI ASIANTUNTIJAVAIHTOON (%)  
ALUEITTAIN TARKASTELTUNA (ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA-ALUE)
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Täydennyskoulutukseen osallistuminen Pohjanmaalla 
 

Täydennyskoulutukseen tai asiantuntijavaihtoon osallistumisessa on merkittäviä alueellisia eroja. 
Pohjanmaalla aktiivisuus osallistua täydennyskoulutukseen ja asiantuntijavaihtoon on vähentynyt maan 
keskiarvoa enemmän. Vähentymistä on tapahtunut erityisesti perusopetuksen opettajiston keskuudessa. 

 
Aktiivisuus osallistua täydennyskoulutukseen tai asiantuntijavaihtoon (%) alueittain tarkasteltuna 
(aluehallintoviraston toiminta-alue) 
o Perusopet

us 2012 
Perusopetus 
2015 

Lukiokoulutus 
2012 

Lukiokoulutus 
2015 

Ammatillinen 
koulutus 2012 

Ammatillinen 
koulutus  
2015 

Koko maa 78,6 80,3 82,9 87,5 83,1 64,9 
Pohjanmaa 84,8 69,5 91,3 82,8 84,8 58,1 

Lähde: Tilastokeskus. Opettajakyselyt keväällä 2013 ja 2016. 

 

Pohjanmaalla poikien osuus erityistä tukea saavista on pysynyt viime vuosina samalla tasolla ja on 
viimeisimmän tiedon mukaan noin puolitoista prosenttiyksikköä maan keskiarvoa alhaisempi.
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Erityistä tukea saavat oppilaat Pohjanmaalla 
 

Koko maassa erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista oppilaista on aavistuksen laskenut vuodesta 2012 vuoteen 2016. Samalla aikavälillä tehostetun tuen 
oppilaiden osuus on kasvanut lähes neljä prosenttiyksikköä. 

Pohjanmaalla erityistä tukea saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista on vähentynyt vuodesta 2012 vuoteen 2016 noin yhden prosenttiyksikön verran. 
Tehostettua tukea saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista on vastaavalla aikavälillä kasvanut lähes kolme prosenttiyksikköä. Kasvua on enemmän koko 
maan keskiverto-osuuteen verrattuna samalla aikavälillä. Vieraskielisten erityistä tukea saavien osuudet ovat Pohjanmaalla maan keskiverto-osuuksia noin 
kaksi ja puoli prosenttiyksikköä alemmat, vaikka molemmissa osuuksissa on ollut kasvua vuodesta 2012 vuoteen 2016. 

Erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden osuus kaikista oppilaista sekä vieraskieliset erityistä tukea saavien osuudet kaikista vieraskielisistä oppilaista 
vuosina 2012, 2014 ja 2016 

  Erityisen 
tuen 
oppilaiden 
osuus 
kaikista 
2012 

Tehostetun 
tuen 
oppilaiden 
osuus 
kaikista  
2012 

Vieraskielisten 
erityisen tuen 
oppilaiden 
osuus kaikista 
vieraskielisistä 
2012 

Erityisen 
tuen 
oppilaiden 
osuus 
kaikista  
2014 

Tehostetun 
tuen 
oppilaiden 
osuus kaikista  
2014 

Vieraskielisten 
erityisen tuen 
oppilaiden 
osuus kaikista 
vieraskielisistä 
2014 

Erityisen 
tuen 
oppilaiden 
osuus 
kaikista  
2016 

Tehostetun 
tuen 
oppilaiden 
osuus kaikista  
2016 

Vieraskielisten 
erityisen tuen 
oppilaiden osuus 
kaikista 
vieraskielisistä 
2016 

Koko maa 7,6 5,1 11,8 7,2 7,4 11,9 7,4 8,9 12,9 
Pohjanmaa 6,4  6,9 9,3 5,6 8,9 10,6 5,5 9,7 10,5 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu 

 

Pohjanmaalla poikien osuus erityistä tukea saavista on pysynyt viime vuosina samalla tasolla ja on viimeisimmän tiedon mukaan noin puolitoista 
prosenttiyksikköä maan keskiarvoa alhaisempi. 

Poikien osuus erityisen tuen oppilaista vuosina 2012, 2014 ja 2016 
 

  2012 2014 2016 
Koko maa 69,4 69,4 70,4 
Pohjanmaa 67,6 66,8 68,8 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu 

ERITYISLUOKANOPETTAJIEN JA ERITYISOPETTAJIEN OSUUS KAIKISTA OPETTAJISTA ALUEELLA 
VUOSINA 2012, 2014 JA 2016 (%)

Erityisluokanopettajien ja erityisopettajien osuus kaikista opettajista on Pohjanmaalla vähentynyt 
vuodesta 2012 vuoteen 2016.
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Erityisluokanopettajien ja erityisopettajien osuus kaikista opettajista alueella vuosina 2012, 2014 ja 2016 (%) 
 

  2012 2014 2016 
Koko maa 13,6 14,0 14,5 
Pohjanmaa 11,1 11,7 10,3 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu 

 

Erityisluokanopettajien ja erityisopettajien osuus kaikista opettajista on Pohjanmaalla vähentynyt vuodesta 2012 vuoteen 2016. 

 

 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu

LUKIOKOULUTUS

OPETTAJIEN IKÄ KESKIMÄÄRIN

Perusopetus Ammatillinen koulutus

31,9
VUOTTA

KOKO 
MAA 
36,4

VUOTTA

39,6
VUOTTA

KOKO 
MAA 
42,8 

VUOTTA

Lukiokoulutus

49,3
VUOTTA

KOKO 
MAA 
56,1

VUOTTA
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KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET 
POHJANMAALLA
Koulutuksen kustannukset esitetään koulutusmuodoittain. Kustannukset Pohjanmaalla ovat kaikilla 
koulutusasteilla ja lähes kaikilta osin koko maan keskiarvokustannusten yläpuolella.

Kustannukset koulutusasteittain ja per oppilas/opiskelija
Pohjanmaalla perusopetuksen keskimääräiset oppilaskohtaiset kustannukset ovat koko maan 
keskiarvokustannusta korkeammat. Erityyppisten kuntien kuluissa on jonkin verran hajontaa – erityisesti 
taajaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien kustannuksissa.

KUNNAN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET KUNTARYHMÄN MUKAAN MAAKUNNITTAIN 
(EUROA/OPPILAS)
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Koulutuksen kustannukset Pohjanmaalla 
 

Koulutuksen kustannukset esitetään koulutusmuodoittain. Kustannukset Pohjanmaalla ovat kaikilla 
koulutusasteilla ja lähes kaikilta osin koko maan keskiarvokustannusten yläpuolella. 

Kustannukset koulutusasteittain ja per oppilas/opiskelija 
 
Pohjanmaalla perusopetuksen keskimääräiset oppilaskohtaiset kustannukset ovat koko maan 
keskiarvokustannusta korkeammat. Erityyppisten kuntien kuluissa on jonkin verran hajontaa – erityisesti 
taajaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien kustannuksissa.  

Kunnan perusopetuksen käyttökustannukset kuntaryhmän mukaan maakunnittain (euroa/oppilas) 
 

Kaupunkimaiset 
kunnat 

Taajaan asutut 
kunnat 

Maaseutumaiset 
kunnat 

Keskiarvo Alin 
arvo 

Ylin 
arvo 

Koko maan 
keskiarvo 

8 768 8 948 10 118 8 994 6 369 25 422 

Pohjanmaa 9 279 8 978 9 989 9 505 7 811 14 442 
Käyttökustannukset sisältävät laskennallisen oppilastyypeittäin muiden menojen suhteessa jaetun arvonlisäveron. 

Pohjanmaalla lukiokoulutuksen oppilaskohtaiset kulut ovat keskimäärin noin viidenneksen maan keskiarvoa 
korkeammat. Muuhun opiskeluhuoltoon satsataan maan keskiarvoon verrattuna vähemmän varoja, 
muiden kulujen ollessa maan keskiarvoon nähden suurempia. 

Lukiokoulutuksen käyttökustannukset maakunnittain (euroa/opiskelija) 2016 
 

Opiskelija-
määrä 

Opetus Majoitus Ruokailu Muu 
opisk-
huolto 

Sis. 
Hallinto 

Kiint. 
Ylläpito 

Keskiarvo 
(ilman 
pieniä 
hankkeita) 

Muutos% 
ed. vuod. 

Koko maa / 
koko maan 
keskiarvo 

101 397 4 998 9 417 12 644 1 523 7 604 -1 

Pohjanmaa 3 212 5 793 73 491 7 860 1 804 9 088 0 
 

Ammatillisen koulutuksen kustannukset vaihtelevat huomattavasti koulutusalan mukaan. Suurimmat 
opiskelijakohtaiset kustannukset ovat luonnonvara- ja ympäristöalalla. Tämän alan koulutuksessa tarvitaan 
erityisiä tiloja, koneita ja laitteita, jotka nostavat kustannuksia. Edullisimmillaan kustannukset ovat 
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, joissa koulutus on enimmäkseen perinteistä 
luokkamuotoista, eikä näillä aloilla ole erityisiä tila- ja laitekustannuksia. 

Pohjanmaalla oppilaskohtaiset ammatillisen koulutuksen keskimääräiset kustannukset ovat keskimäärin 
koko maan keskiarvokustannuksen tasolla. Alakohtaisia eroja kuitenkin on, kun seuraavilla aloilla 
koulutuksen kustannukset ovat suuremmat: 

• Humanistinen ja kasvatusala 
• Yhteiskuntatieteet, liiketalouden ja hallinnon alat 
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

Myös valmistavaan ja valmentavaan koulutukseen satsataan maan keskiarvoon nähden enemmän varoja.  

Käyttökustannukset sisältävät laskennallisen oppilastyypeittäin muiden menojen suhteessa jaetun arvonlisäveron.

Pohjanmaalla lukiokoulutuksen oppilaskohtaiset kulut ovat keskimäärin noin viidenneksen maan 
keskiarvoa korkeammat. Muuhun opiskeluhuoltoon satsataan maan keskiarvoon verrattuna vähemmän 
varoja, muiden kulujen ollessa maan keskiarvoon nähden suurempia.

Ammatillisen koulutuksen kustannukset vaihtelevat huomattavasti koulutusalan mukaan. Suurimmat 
opiskelijakohtaiset kustannukset ovat luonnonvara- ja ympäristöalalla. Tämän alan koulutuksessa 
tarvitaan erityisiä tiloja, koneita ja laitteita, jotka nostavat kustannuksia. Edullisimmillaan kustannukset 
ovat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, joissa koulutus on enimmäkseen perinteistä 
luokkamuotoista, eikä näillä aloilla ole erityisiä tila- ja laitekustannuksia.

Pohjanmaalla oppilaskohtaiset ammatillisen koulutuksen keskimääräiset kustannukset ovat keskimäärin koko 
maan keskiarvokustannuksen tasolla. Alakohtaisia eroja kuitenkin on, kun seuraavilla aloilla koulutuksen 
kustannukset ovat suuremmat:

– Humanistinen ja kasvatusala 
– Yhteiskuntatieteet, liiketalouden ja hallinnon alat 
– Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
– Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Myös valmistavaan ja valmentavaan koulutukseen satsataan maan keskiarvoon nähden enemmän varoja. 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET MAAKUNNITTAIN  
JA KOULUTUSALOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA)

10 
 

 

Ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannukset maakunnittain ja koulutusaloittain (€/opiskelija) 

Koulutusala Koko maan keskiarvo Pohjanmaa 
Humanistinen ja kasvatusala 9 339 10 958 
Kulttuuriala  11 599 11 611 
Yhteiskuntatieteet, liiketalouden ja hallinnon alat 7 760 8 465 
Luonnontieteiden ala 8 444 8 945 
Tekniikan ja liikenteen ala 11 110 11 400 
Luonnonvara- ja ympäristöala 14 352 14 534 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 712 9 221 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10 862 11 864 
Valmistavat ja valmentavat koulutukset 15 948 18 218 
Kaikki alat yhteensä 10 446 10 977 

Lähde: Opetushallitus  

 

 

  

LUKIOKOULUTUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET MAAKUNNITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) 2016
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Koulutuksen kustannukset Pohjanmaalla 
 

Koulutuksen kustannukset esitetään koulutusmuodoittain. Kustannukset Pohjanmaalla ovat kaikilla 
koulutusasteilla ja lähes kaikilta osin koko maan keskiarvokustannusten yläpuolella. 

Kustannukset koulutusasteittain ja per oppilas/opiskelija 
 
Pohjanmaalla perusopetuksen keskimääräiset oppilaskohtaiset kustannukset ovat koko maan 
keskiarvokustannusta korkeammat. Erityyppisten kuntien kuluissa on jonkin verran hajontaa – erityisesti 
taajaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien kustannuksissa.  

Kunnan perusopetuksen käyttökustannukset kuntaryhmän mukaan maakunnittain (euroa/oppilas) 
 

Kaupunkimaiset 
kunnat 

Taajaan asutut 
kunnat 

Maaseutumaiset 
kunnat 

Keskiarvo Alin 
arvo 

Ylin 
arvo 

Koko maan 
keskiarvo 

8 768 8 948 10 118 8 994 6 369 25 422 

Pohjanmaa 9 279 8 978 9 989 9 505 7 811 14 442 
Käyttökustannukset sisältävät laskennallisen oppilastyypeittäin muiden menojen suhteessa jaetun arvonlisäveron. 

Pohjanmaalla lukiokoulutuksen oppilaskohtaiset kulut ovat keskimäärin noin viidenneksen maan keskiarvoa 
korkeammat. Muuhun opiskeluhuoltoon satsataan maan keskiarvoon verrattuna vähemmän varoja, 
muiden kulujen ollessa maan keskiarvoon nähden suurempia. 

Lukiokoulutuksen käyttökustannukset maakunnittain (euroa/opiskelija) 2016 
 

Opiskelija-
määrä 

Opetus Majoitus Ruokailu Muu 
opisk-
huolto 

Sis. 
Hallinto 

Kiint. 
Ylläpito 

Keskiarvo 
(ilman 
pieniä 
hankkeita) 

Muutos% 
ed. vuod. 

Koko maa / 
koko maan 
keskiarvo 

101 397 4 998 9 417 12 644 1 523 7 604 -1 

Pohjanmaa 3 212 5 793 73 491 7 860 1 804 9 088 0 
 

Ammatillisen koulutuksen kustannukset vaihtelevat huomattavasti koulutusalan mukaan. Suurimmat 
opiskelijakohtaiset kustannukset ovat luonnonvara- ja ympäristöalalla. Tämän alan koulutuksessa tarvitaan 
erityisiä tiloja, koneita ja laitteita, jotka nostavat kustannuksia. Edullisimmillaan kustannukset ovat 
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, joissa koulutus on enimmäkseen perinteistä 
luokkamuotoista, eikä näillä aloilla ole erityisiä tila- ja laitekustannuksia. 

Pohjanmaalla oppilaskohtaiset ammatillisen koulutuksen keskimääräiset kustannukset ovat keskimäärin 
koko maan keskiarvokustannuksen tasolla. Alakohtaisia eroja kuitenkin on, kun seuraavilla aloilla 
koulutuksen kustannukset ovat suuremmat: 

• Humanistinen ja kasvatusala 
• Yhteiskuntatieteet, liiketalouden ja hallinnon alat 
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

Myös valmistavaan ja valmentavaan koulutukseen satsataan maan keskiarvoon nähden enemmän varoja.  

Lähde: Opetushallitus
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Lappilaisten	oppimistuloksia	
	

Oppimistulosten	arvioinnit	antavat	kuvan	Lapin	AVI-alueen	oppilaiden	ja	opiskelijoiden	osaamisesta.	
Koosteeseen	on	poimittu	niin	matemaattisen	kuin	kielellisen	taidon	oppimistulosten	arviointeja,	mutta	
myös	sukupuolten	välistä	vertailua.	

Alueelliset	erot	matematiikan	osaamisessa	olivat	pieniä	
	

Kansallisen	koulutuksen	arviointikeskuksen	(Karvi)	vuonna	2015	tekemän	matematiikan	oppimistulosten	
arvioinnin	mukaan	koko	maassa	oppilaat	ratkaisivat	keskimäärin	43	prosenttia	arviointitehtävistä.	
Keskimäärin	tytöt	ja	pojat	ratkaisivat	matematiikan	tehtäviä	yhtä	hyvin.	Poikien	osuus	on	kuitenkin	
suurempi	ääripäissä	eli	niiden	joukossa,	jotka	ratkaisevat	yli	70	prosenttia	tehtävistä	sekä	niissä,	jotka	
saavat	ratkaistua	alle	20	prosenttia	tehtävistä.	

Osaamisen	taso	on	pysynyt	samana,	kun	tuloksia	verrataan	edelliseen	vastaavaan	arviointitietoon	
lukuvuodelta	2011-2012.	

	

	
Lähde:	Perusopetuksen	matematiikan	oppimistulosten	arviointi	9.	vuosiluokalla	2015,	Kansallinen	koulutuksen	
arviointikeskus	

	

Oppilaiden	osaaminen	vaihtelee,	kun	verrataan	eri	AVI-alueiden	tuloksia.	Tyttöjen	ja	poikien	
keskimääräisten	ratkaisuosuuksien	erot	AVI-alueiden	välillä	olivat	pieniä.	Myöskään	ruotsinkielisten	
koulujen	oppilaiden	tuloksissa	ei	ollut	tilastollisesti	merkitseviä	eroja	eri	AVI-alueiden	välillä.		
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Poika Tyttö

LYHYEN AIKAVÄLIN OSAAMISTARPEET 
POHJANMAALLA

POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN LYHYEN AIKAVÄLIN OSAAMISTARPEITA:

 − Alueella tunnistettuja keskeisiä kasvualoja ovat ICT-ala toimialana sekä digitaalisuus ja 
tekoäly laaja-alaisesti, energiaklusteri (ml. kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja 
sähköteollisuus ja automaatio), rakennusala sekä sosiaali- ja terveydenhuolto.

 −  Pohjanmaan ELY-keskusalueen kahden maakunnan elinkeinorakenne on erittäin monipuolinen. 
Alueella on vahvaa erityisosaamista monilla toimialoilla ja monet alueen yritykset toimivat 
vahvasti kansainvälisillä markkinoilla. 

 − Digitaalisia työkaluja hyödynnetään kaikilla toimialoilla ja digiosaamisen puute on laaja-
alainen haaste alueella. Opiskelijan koulutuksessa hankkimat tiedot ja taidot ovat usein jo 
vanhentuneita tai epätarkoituksenmukaisia jo ennen kuin opiskelija valmistuu. Työnhakijoiden 
tietoteknisissä taidoissa on puutteita lähes kaikilla aloilla ja koulutusasteilla.

 − Energiaklusterilla on osaamisvajetta erityisesti johto- ja asiantuntijatasolla muun 
muassa tietoteknisissä taidoissa, hankeosaamisessa, kansainvälisyysosaamisessa ja 
muutosjohtamisessa.

 − Rakennusalalla on haasteena erityisesti osaavien ja motivoituneiden talonrakentajien ja 
kirvesmiesten, kokeneiden työnjohtajien, LVI-suunnittelijoiden ja rakennus- tai SAFA-
arkkitehtien osaajien tarjonta. 

 − Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sen vaikutukset ovat olleet alueella merkittävä 
haaste. Epävarmuus sote-uudistuksen toteutumisesta ja sen vaikutuksista johtaa siihen, 
että alalta hakeudutaan muualle töihin. Työvoimapulaa on erityisesti ylilääkäreistä, 
erikoislääkäreistä, sairaanhoitajista, terveydenhoitajista, psykologeista sekä kuulontutkijoista 
ja puheterapeuteista.  

Lähde: Lyhyen aikavälin osaamistarpeiden kehitysnäkymiä (Opetushallitus 2018)

POHJANMAALAISTEN OPPIMISTULOKSIA
Oppimistulosten arvioinnit antavat kuvan Lapin AVI-alueen oppilaiden ja opiskelijoiden osaamisesta.  
Koosteeseen on poimittu niin matemaattisen kuin kielellisen taidon oppimistulosten arviointeja,  
mutta myös sukupuolten välistä vertailua.

Alueelliset erot matematiikan osaamisessa olivat pieniä
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuonna 2015 tekemän matematiikan oppimistulosten 
arvioinnin mukaan koko maassa oppilaat ratkaisivat keskimäärin 43 prosenttia arviointitehtävistä. Keskimäärin 
tytöt ja pojat ratkaisivat matematiikan tehtäviä yhtä hyvin. Poikien osuus on kuitenkin suurempi ääripäissä eli 
niiden joukossa, jotka ratkaisevat yli 70 prosenttia tehtävistä sekä niissä, jotka saavat ratkaistua alle  
20 prosenttia tehtävistä.

Osaamisen taso on pysynyt samana, kun tuloksia verrataan edelliseen vastaavaan arviointitietoon  
lukuvuodelta 2011–2012.

SUKUPUOLITTAINEN MATEMATIIKAN TEHTÄVIEN RATKAISUOSUUKSIEN JAKAUMA KOKO MAASSA

Lähde: Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2015, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
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Lähde:	Perusopetuksen	matematiikan	oppimistulosten	arviointi	9.	vuosiluokalla	2015,	Kansallinen	koulutuksen	
arviointikeskus	

Tekstien	tulkinta	ja	tuottaminen	ovat	kielellisen	osaamisen	keskiössä	
	
Kansallinen	koulutuksen	arviointikeskus	on	arvioinut	äidinkielen	ja	kirjallisuuden	kielentuntemuksen	ja	
kirjoittamisen	osaamista	perusopetuksen	päättövaiheessa	vuonna	2014.	Koska	eri	AVI-	alueiden	välillä	ei	
ollut	tilastollisesti	merkitseviä	eroja,	tarkastellaan	tässä	osiossa	koko	maan	tietoja.	
	
Tekstilajin	mukaisessa	kirjoittamisessa	tyttöjen	ja	poikien	osaamisen	ero	on	suuri:	tytöt	ratkaisevat	
keskimäärin	67	prosenttia	tehtävistä	ja	pojat	ratkaisevat	49	prosenttia.	Tyttöjen	osuus	yli	80	prosenttia	
ratkaisevista	on	10	prosenttiyksikköä	poikia	suurempi.	

Kielentuntemuksen	tehtävien	ratkaisuosuuksien	jakauma	sukupuolen	mukaan	

	

Lähde:	Kielenkäytön	ajattelua	ja	ajattelun	kielentämistä.	Äidinkielen	ja	kirjallisuuden	oppimistulokset	perusopetuksen	
päättövaiheessa	2014:	keskiössä	kielentuntemus	ja	kirjoittaminen.	Kansallinen	koulutuksen	arviointikeskus.	
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Oppilaiden osaaminen vaihtelee, kun verrataan eri AVI-alueiden tuloksia. Tyttöjen ja poikien keskimääräisten 
ratkaisuosuuksien erot AVI-alueiden välillä olivat pieniä. Myöskään ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tuloksissa 
ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja eri AVI-alueiden välillä.

MATEMATIIKAN TEHTÄVIEN RATKAISUOSUUDET AVI-ALUEITTAIN (%)

Lähde: Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2015, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Tekstien tulkinta ja tuottaminen ovat kielellisen osaamisen keskiössä
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on arvioinut äidinkielen ja kirjallisuuden kielentuntemuksen ja 
kirjoittamisen osaamista perusopetuksen päättövaiheessa vuonna 2014. Koska eri AVI-alueiden välillä  
ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, tarkastellaan tässä osiossa koko maan tietoja.

Tekstilajin mukaisessa kirjoittamisessa tyttöjen ja poikien osaamisen ero on suuri: tytöt ratkaisevat  
keskimäärin 67 prosenttia tehtävistä ja pojat ratkaisevat 49 prosenttia. Tyttöjen osuus yli 80 prosenttia 
ratkaisevista on 10 prosenttiyksikköä poikia suurempi.

KIELENTUNTEMUKSEN TEHTÄVIEN RATKAISUOSUUKSIEN JAKAUMA SUKUPUOLEN MUKAAN

Lähde: Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2014: 
keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Arvioinnissa tarkasteltiin kielentuntemuksen tietoja ja kirjoittamisen taitoja vuorovaikutuksen näkökulmasta 
(viestin välittyminen ja tulkinta). Hieman yli puolelle oppilaista kielenkäytön havainnointi ja arviointi, päätelmien 
tekeminen ja niiden kielentäminen oli hankalaa.
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Arvioinnissa tarkasteltiin kielentuntemuksen tietoja ja kirjoittamisen taitoja vuorovaikutuksen 
näkökulmasta (viestin välittyminen ja tulkinta). Hieman yli puolelle oppilaista kielenkäytön havainnointi ja 
arviointi, päätelmien tekeminen ja niiden kielentäminen oli hankalaa. 

 

Länsi- ja sisäsuomalaiset suomi toisena kielenä -oppijat ylittivät hyvän osaamisen taitotason 
B1.1–B1.2 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on arvioinut Suomi toisena kielenä (S2) oppijoiden kielellistä 
osaamista perusopetuksen päättövaiheessa vuonna 2015. Länsi- ja sisäsuomalaiset oppijat olivat 
keskimäärin lähes samalla tasolla parhaimpien kanssa. 

 

Taitotasot perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen: 

http://www.oph.fi/download/111628_KIELITAIDON_TASOJEN_KUVAUSASTEIKKO.pdf 

Kuvio 4. Oppilaiden S2-osaaminen AVI-alueittain 

Lähde: Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä S2 -oppimäärän oppimistulosten arviointi 2015. 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 

Tytöt olivat parempia kuin pojat kaikilla AVI-alueilla, ja osaamisessa oli tilastollisesti merkitsevä ero. Ero 
tyttöjen ja poikien osaamisen välillä oli suurinta Itä-Suomen AVI-alueella, jossa tyttöjen keskimääräinen 
osaamisen taso oli B2.1 ja poikien B1.2. Muilla AVI-alueilla erot olivat vähäisempiä. 
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Suomi toisena kielenä -oppijat ylittivät hyvän osaamisen taitotason B1.1–B1.2
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on arvioinut Suomi toisena kielenä (S2) oppijoiden kielellistä osaamista 
perusopetuksen päättövaiheessa vuonna 2015. Länsi- ja sisäsuomalaiset oppijat olivat keskimäärin lähes 
samalla tasolla parhaimpien kanssa.

OPPILAIDEN S2-OSAAMINEN AVI-ALUEITTAIN

Tytöt olivat parempia kuin pojat kaikilla AVI-alueilla, ja osaamisessa oli tilastollisesti merkitsevä 
ero. Ero tyttöjen ja poikien osaamisen välillä oli suurinta Itä-Suomen AVI-alueella, jossa tyttöjen 
keskimääräinen osaamisen taso oli B2.1 ja poikien B1.2. Muilla AVI-alueilla erot olivat vähäisempiä.

Taitotasot perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen:
http://www.oph.fi/download/111628_KIELITAIDON_TASOJEN_KUVAUSASTEIKKO.pdf

Lähde: Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä S2 -oppimäärän oppimistulosten arviointi 2015.  
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Akateemisen kielenkäytön taitojen tukemiseen tulee erityisesti keskittyä, sillä nämä taidot ovat porttina  

eri oppiaineiden opiskeluun, osaamisen osoittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen.

On myös huomioitava, että jos maahanmuuttajataustaisella nuorella on takanaan enintään 5 vuotta 
perusopetusta Suomessa ovat eri tiedonalojen kieli- ja tekstitaidot vasta kehittymässä. Erityisesti kirjallisen 
tuottamisen taidot kaipaavat harjoitusta, jotta eri tiedonalojen opiskelu onnistuu.

Opiskelun sujuminen toisella asteella pitäisikin varmistaa tarjoamalla riittävästi kielellistä tukea sekä 
siirtymävaiheessa asteelta toiselle että osana eri oppiaineiden kursseja / opintojaksoja (kielitietoinen opetus  
ja oppiminen).

15 
 

 

Taitotasot perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen: 

http://www.oph.fi/download/111628_KIELITAIDON_TASOJEN_KUVAUSASTEIKKO.pdf 

Kuvio 5. Tyttöjen ja poikien osaaminen AVI-alueittain  

Lähde: Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä S2 -oppimäärän oppimistulosten arviointi 2015. 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.  

Akateemisen kielenkäytön taitojen tukemiseen tulee erityisesti keskittyä, sillä nämä taidot ovat porttina eri 
oppiaineiden opiskeluun, osaamisen osoittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen. 

On myös huomioitava, että jos maahanmuuttajataustaisella nuorella on takanaan enintään 5 vuotta 
perusopetusta Suomessa ovat eri tiedonalojen kieli ja tekstitaidot vasta kehittymässä. Erityisesti kirjallisen 
tuottamisen taidot kaipaavat harjoitusta, jotta eri tiedonalojen opiskelu onnistuu. 

Opiskelun sujuminen toisella asteella pitäisikin varmistaa tarjoamalla riittävästi kielellistä tukea sekä 
siirtymävaiheessa asteelta toiselle että osana eri oppiaineiden kursseja / opintojaksoja (kielitietoinen 
opetus ja oppiminen). 

TYTTÖJEN JA POIKIEN OSAAMINEN AVI-ALUEITTAIN

Taitotasot perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen:
http://www.oph.fi/download/111628_KIELITAIDON_TASOJEN_KUVAUSASTEIKKO.pdf

Lähde: Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä S2 -oppimäärän oppimistulosten arviointi 2015.  
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.
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TYTTÖJEN JA POIKIEN VÄLINEN ERO PISA-TUTKIMUKSISSA 2012 JA 2015

Pienin ero tyttöjen ja poikien välillä PISA-tutkimuksissa
Koko maan tasolla tarkasteltuna tyttöjen ja poikien oppimistulosten erot kasvoivat kahden edellisen PISA-
tutkimuksen 2012 ja 2015 välillä matematiikassa ja luonnontieteissä. Lukutaidossa pojat kuroivat kiinni 
välimatkaa tyttöihin.

Tyttöjen ja poikien välinen ero Suomessa on OECD-maiden suurimpia. Vuonna 2012 tytöt olivat Suomessa  
3 pistettä parempia matematiikassa. OECD:ssä pojat olivat 10 pistettä parempia. Vuonna 2015 ero tyttöjen hyväksi 
Suomessa oli kasvanut 8 pisteeseen. OECD:ssä poikien etumatka kaventui 2 pisteellä vuoteen 2012 verrattuna.

Lukutaidossa 2012 suomalaisten tyttöjen tulos oli 62 pistettä korkeampi kuin poikien. Vastaava ero oli  
OECD:ssä keskimäärin 38 pistettä. Vuonna 2015 suomalaiset pojat kuroivat umpeen hieman, ero oli  
47 pistettä tyttöjen hyväksi. OECD:ssä ero oli 27.

Luonnontieteissä 2012 tytöt +16 (OECD pojat +1p), 2015 tytöt +19p (OECD pojat +4p)

Länsi-Suomessa, johon Pohjanmaa kuuluu niin kutsutussa NUTS-aluejaottelussa, erot sukupuolten välillä 
olivat sekä vuonna 2012 että vuonna 2015 pienemmät kuin koko maassa kaikissa tarkastelluissa oppiaineissa. 
Luonnontieteissä ja matematiikassa erot sukupuolten välillä kasvoivat niin koko maan tasolla kuin Länsi-
Suomessakin. Vuonna 2012 Länsi-Suomen pojat pärjäsivät hieman paremmin matematiikassa kuin tytöt (-0,9). 
Vuoteen 2015 mennessä tilanne oli kääntynyt tyttöjen eduksi (+4,4). Lukutaidossa erot tyttöjen ja poikien 
välillä ovat tarkastelleista aineista suurimmat. Kuitenkin sekä Länsi-Suomessa että koko maassa erot olivat 
kaventuneet huomattavasti kolmen vuoden aikana.  

Piste-erot tyttöjen ja poikien PISA-tuloksissa
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Länsi-Suomessa pienin ero tyttöjen ja poikien välillä PISA -tutkimuksissa 
Koko maan tasolla tarkasteltuna tyttöjen ja poikien oppimistulosten erot kasvoivat kahden edellisen PISA-
tutkimuksen 2012 ja 2015 välillä matematiikassa ja luonnontieteissä. Lukutaidossa pojat kuroivat kiinni 
välimatkaa tyttöihin. 

Tyttöjen ja poikien välinen ero Suomessa on OECD-maiden suurimpia. Vuonna 2012 tytöt olivat Suomessa 3 
pistettä parempia matematiikassa. OECD:ssä pojat olivat 10 pistettä parempia. Vuonna 2015 ero tyttöjen 
hyväksi Suomessa oli kasvanut 8 pisteeseen. OECD:ssä poikien etumatka kaventui 2 pisteellä vuoteen 2012 
verrattuna. 

Lukutaidossa 2012 suomalaisten tyttöjen tulos oli 62 pistettä korkeampi kuin poikien. Vastaava ero oli 
OECD:ssä keskimäärin 38 pistettä. Vuonna 2015 suomalaiset pojat kuroivat umpeen hieman, ero oli 47 
pistettä tyttöjen hyväksi. OECD:ssä ero oli 27. 

Luonnontieteissä 2012 tytöt +16 (OECD pojat +1p), 2015 tytöt +19p (OECD pojat +4p) 

Länsi-Suomessa erot sukupuolten välillä olivat sekä vuonna 2012 että vuonna 2015 pienemmät kuin koko 
maassa kaikissa tarkastelluissa oppiaineissa. Luonnontieteissä ja matematiikassa erot sukupuolten välillä 
kasvoivat niin koko maan tasolla kuin Länsi-Suomessakin. Vuonna 2012 Länsi-Suomen pojat pärjäsivät 
hieman paremmin matematiikassa kuin tytöt (-0,9). Vuoteen 2015 mennessä tilanne oli kääntynyt tyttöjen 
eduksi (+4,4). Lukutaidossa erot tyttöjen ja poikien välillä ovat tarkastelleista aineista suurimmat. Kuitenkin 
sekä Länsi-Suomessa että koko maassa erot olivat kaventuneet huomattavasti kolmen vuoden aikana.   

Tyttöjen ja poikien välinen ero PISA-tutkimuksissa 2012 ja 2015.  
Ero tyttöjen hyväksi on merkitty plusmerkillä ja poikien hyväksi miinusmerkillä 

PISA 2012   PISA 2015   

Luonnontiede keskiarvo Ero tytöt 
ja pojat 

Luonnontiede keskiarvo Ero tytöt ja 
pojat 

      
Länsi tytöt 550,1 +13,3 Länsi tytöt 525,0 +14,8 
Länsi pojat 536,8 

 
Länsi pojat 510,2 

 

Koko maa 
 

+16 Koko maa 
 

+19,0 
OECD 

 
-1 OECD 

 
-4       

Matematiikka 
 

  Matematiikka 
 

  

Länsi tytöt 518,2 -0,9 Länsi tytöt 502,0 +4,4 

Länsi pojat 519,1 
 

Länsi pojat 497,6 
 

Koko maa 
 

+3,0 Koko maa 
 

+8 
OECD 

 
-10 OECD 

 
-8       

Lukutaito 
 

  Lukutaito 
 

  

Länsi tytöt 553,8 +60,4 Länsi tytöt 538,5 +42,8 
Länsi pojat 493,4 

 
Länsi pojat 495,7 

 

Koko maa 
 

+62,0 Koko maa 
 

+47,0 
OECD 

 
+38 OECD 

 
+27 

TYTTÖJEN JA POIKIEN VÄLINEN ERO PISA-TUTKIMUKSISSA 2012 JA 2015

Ero tyttöjen hyväksi on merkitty plusmerkillä ja poikien hyväksi miinusmerkillä
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Pojat ovat jonkin verran tyytyväisempiä elämäänsä koko maassa 
kuin tytöt, ja näin myös Pohjanmaalla. Erityisesti 4.–5.-luokkalaiset 
pojat ovat tyytyväisiä elämäänsä. Pohjanmaalla kaikissa ryhmissä 
suurempi osa oppilaista on erittäin tyytyväisiä elämäänsä kuin 
koko maassa. Ero on huomattavin, noin 5 prosenttiyksikköä, 
4.–5.-luokkalaisten poikien ja ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelevien tyttöjen kohdalla.

Pohjanmaalaiset lukiolaiset pitävät enemmän koulunkäynnistä kuin lukiolaiset maassa keskimääräisesti. 
Samoin ammattikoulussa opiskelevat tytöt ja 8.–9.-luokkalaiset pojat pitävät koulunkäynnistä enemmän 
kuin verrokkinsa koko maassa. Vain Pohjanmaata tarkasteltaessa koulunkäynnistä pitävät eniten 
4.–5.-luokkalaiset tytöt, lukion pojat ja ammattikoulun opiskelijat. Alueella 4.–5.-luokkalaiset tytöt ja 
ammattikoulussa opiskelevat tytöt pitävät koulunkäynnistä enemmän kuin vastaavilla asteilla opiskelevat 
pojat.  8.–9.-luokkalaisissa ja lukioikäisissä pojat puolestaan pitävät koulunkäynnistä tyttöjä enemmän.

17 
 

Oppijoiden hyvinvointi: Pohjanmaa 
 

Pojat ovat jonkin verran tyytyväisempiä elämäänsä koko maassa kuin tytöt, ja näin myös Pohjanmaalla. Erityisesti 4.-5. -luokkalaiset pojat ovat tyytyväisiä 
elämäänsä. Pohjanmaalla kaikissa ryhmissä suurempi osa oppilaista on erittäin tyytyväisiä elämäänsä kuin koko maassa. Ero on huomattavin, noin 5 
prosenttiyksikköä, 4.-5. -luokkalaisten poikien ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien tyttöjen kohdalla.  
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% 
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 4-5 lk 8-9 lk lukio ammatillinen 
 Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt 

Koko maa 58 49,2 92 88,5 38,8 18,4 83,8 67,1 30,4 15,1 81,8 70,6 36 18,6 82,2 69,3 
Pohjanmaa 63,1 53,2 92,2 87,8 40,5 20,5 83,0 66,1 34,4 17,0 82,4 72,7 38,1 23,4 81,9 65,3 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017 

Pohjanmaalaiset lukiolaiset pitävät enemmän koulunkäynnistä kuin lukiolaiset maassa keskimääräisesti. Samoin ammattikoulussa opiskelevat tytöt ja 8.-9. -
luokkalaiset pojat pitävät koulunkäynnistä enemmän kuin verrokkinsa koko maassa. Vain Pohjanmaata tarkasteltaessa koulunkäynnistä pitävät eniten 4.-5. -
luokkalaiset tytöt, lukion pojat ja ammattikoulun opiskelijat. Alueella 4.-5. -luokkalaiset tytöt ja ammattikoulussa opiskelevat tytöt pitävät koulunkäynnistä 
enemmän kuin vastaavilla asteilla opiskelivat pojat.  8.-9. -luokkalaisissa ja lukioikäisissä pojat puolestaan pitävät koulunkäynnistä tyttöjä enemmän.  

Pitää koulunkäynnistä, % 
 

4-5.lk 8-9.lk Lukio Ammattikoulu 

Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat 
        

Koko maa 87,4 77,4 61,4 58,4 71,1 72,5 80,4 85,7 
Pohjanmaa 77,5 56,1 55,3 70,4 72,4 76,3 81,6 77,5 

 
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017
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Oppijoiden hyvinvointi: Pohjanmaa 
 

Pojat ovat jonkin verran tyytyväisempiä elämäänsä koko maassa kuin tytöt, ja näin myös Pohjanmaalla. Erityisesti 4.-5. -luokkalaiset pojat ovat tyytyväisiä 
elämäänsä. Pohjanmaalla kaikissa ryhmissä suurempi osa oppilaista on erittäin tyytyväisiä elämäänsä kuin koko maassa. Ero on huomattavin, noin 5 
prosenttiyksikköä, 4.-5. -luokkalaisten poikien ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien tyttöjen kohdalla.  
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 Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt 

Koko maa 58 49,2 92 88,5 38,8 18,4 83,8 67,1 30,4 15,1 81,8 70,6 36 18,6 82,2 69,3 
Pohjanmaa 63,1 53,2 92,2 87,8 40,5 20,5 83,0 66,1 34,4 17,0 82,4 72,7 38,1 23,4 81,9 65,3 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017 

Pohjanmaalaiset lukiolaiset pitävät enemmän koulunkäynnistä kuin lukiolaiset maassa keskimääräisesti. Samoin ammattikoulussa opiskelevat tytöt ja 8.-9. -
luokkalaiset pojat pitävät koulunkäynnistä enemmän kuin verrokkinsa koko maassa. Vain Pohjanmaata tarkasteltaessa koulunkäynnistä pitävät eniten 4.-5. -
luokkalaiset tytöt, lukion pojat ja ammattikoulun opiskelijat. Alueella 4.-5. -luokkalaiset tytöt ja ammattikoulussa opiskelevat tytöt pitävät koulunkäynnistä 
enemmän kuin vastaavilla asteilla opiskelivat pojat.  8.-9. -luokkalaisissa ja lukioikäisissä pojat puolestaan pitävät koulunkäynnistä tyttöjä enemmän.  

Pitää koulunkäynnistä, % 
 

4-5.lk 8-9.lk Lukio Ammattikoulu 

Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat 
        

Koko maa 87,4 77,4 61,4 58,4 71,1 72,5 80,4 85,7 
Pohjanmaa 77,5 56,1 55,3 70,4 72,4 76,3 81,6 77,5 

 
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017 

Erittäin  
tyytyväinen 
elämäänsä, 
%

Oppilashuoltopalveluiden saatavuus Pohjanmaalla

PERUSOPETUS 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueella terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluiden saatavuutta joko hyvänä tai 
erittäin hyvänä pitävien osuus oli yhtä suuri kuin koko Suomen oppilashuoltoryhmien vastauksissa. Sen sijaan 
kuraattori-, psykologi- ja lääkäripalveluita joko huonona tai erittäin huonona pitävien osuus oli suurempi koko 
Suomen vastauksiin verrattuna.  

Oppilasvastauksissa ainoastaan kuraattoripalveluita hyvänä tai erittäin hyvänä pitävien osuus oli Länsi-
Suomessa suurempi kuin koko Suomessa. Terveydenhoitajapalveluiden saatavuutta oppilaat pitivät Länsi- ja 
Sisä-Suomessa yhtä hyvänä kuin koko Suomessa. Psykologipalveluita joko huonona tai erittäin huonona pitävien 
oppilaiden osuus oli Länsi- ja Sisä-Suomessa suurempi kuin koko Suomessa. 

OPPILASHUOLTOPALVELUIDEN SAATAVUUS PERUSOPETUKSESSA  
(KOKO SUOMI – LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI)
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Oppilashuoltopalveluiden saatavuus Pohjanmaalla 
 

Perusopetus 

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueella terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluiden saatavuutta joko hyvänä tai 
erittäin hyvänä pitävien osuus oli yhtä suuri kuin koko Suomen oppilashuoltoryhmien vastauksissa. Sen sijaan 
kuraattori-, psykologi- ja lääkäripalveluita joko huonona tai erittäin huonona pitävien osuus oli suurempi koko 
Suomen vastauksiin verrattuna.   
 

Oppilasvastauksissa ainoastaan kuraattoripalveluita hyvänä tai erittäin hyvänä pitävien osuus oli Länsi-
Suomessa suurempi kuin koko Suomessa. Terveydenhoitajapalveluiden saatavuutta oppilaat pitivät Länsi- ja 
Sisä-Suomessa yhtä hyvänä kuin koko Suomessa. Psykologipalveluita joko huonona tai erittäin huonona 
pitävien oppilaiden osuus oli Länsi- ja Sisä-Suomessa suurempi kuin koko Suomessa.  

 

 

Kuvio 6. Oppilashuoltopalveluiden saatavuus perusopetuksessa (Koko Suomi – Länsi- ja Sisä-Suomen AVI) 

Lähde: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa, Karvi 
2018 
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Lähde: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa, Karvi 2018

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017
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Lukiokoulutus 

Länsi- ja Sisä-Suomessa terveydenhoitajapalveluiden saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi 
kokeneiden oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien osuus oli suurempi verrattuna koko maan 
vastauksiin. Vastaavasti kuraattori-, psykologi- ja lääkäripalveluiden saatavuutta joko huonona tai erittäin 
huonona pitävien opiskeluhuoltoryhmien osuus oli suurempi Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueella koko 
Suomeen verrattuna.  

Terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluiden saatavuutta joko hyvänä tai erittäin hyvänä pitävien lukio-
opiskelijoiden osuus oli Länsi- ja Sisä-Suomessa hieman suurempi verrattuna koko maan 
opiskelijavastauksiin. Sen sijaan kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuuden huonoksi tai erittäin 
huonoksi kokeneiden opiskelijoiden osuus oli Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueella suurempi kuin koko 
Suomessa. 

 

 

Kuvio 7. Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus lukiokoulutuksessa (Koko Suomi – Länsi- ja Sisä-Suomen AVI) 

Lähde: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa, Karvi 
2018 
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LUKIOKOULUTUS 
Länsi- ja Sisä-Suomessa terveydenhoitajapalveluiden saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi 
kokeneiden oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien osuus oli suurempi verrattuna koko maan 
vastauksiin. Vastaavasti kuraattori-, psykologi- ja lääkäripalveluiden saatavuutta joko huonona tai erittäin 
huonona pitävien opiskeluhuoltoryhmien osuus oli suurempi Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueella koko 
Suomeen verrattuna. 

Terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluiden saatavuutta joko hyvänä tai erittäin hyvänä pitävien 
lukio-opiskelijoiden osuus oli Länsi- ja Sisä-Suomessa hieman suurempi verrattuna koko maan 
opiskelijavastauksiin. Sen sijaan kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuuden huonoksi tai erittäin 
huonoksi kokeneiden opiskelijoiden osuus oli Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueella suurempi kuin koko 
Suomessa.

OPISKELUHUOLTOPALVELUIDEN SAATAVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA  
(KOKO SUOMI – LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI)
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Lähde: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa, Karvi 2018

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN 
ARVIOINNIN KANSALLINEN 
KEHITTÄMINEN

Varhaiskasvatuksen kansallista ohjausjärjestelmää on viime vuosina uudistettu merkittävästi. Uudistunut 
varhaiskasvatuslaki ja velvoittavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen 
sisällöllistä kehittämistä nyt aikaisempaa tarkemmin ja tavoitteellisemmin. Yksi varhaiskasvatusta koskevan 
ohjausjärjestelmän uudistamisen tuomista muutoksista koskee arviointia.  

Osana varhaiskasvatuksen arvioinnin kansallista kehittämistyötä Karvi julkaisi syksyllä 2018 
”Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset” asiakirjan, joka on tarkoitettu 
varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille varhaiskasvatusta koskevan itsearvioinnin ja 
laadunhallinnan tueksi. Asiakirja sisältää laadun arvioinnin ja kehittämisen mallin (oheinen kuvio) sekä laajan 
tutkimuskoonnin siitä, mistä suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu muodostuu. Asiakirjassa esitellään lisäksi 
varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit, jotka muodostavat yhteiset tavoitteet varhaiskasvatuksen laadulle 
sekä kansallisesti yhtenäisen pohjan sille, mihin arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota. Lähivuosien aikana 
Karvi tuottaa kansallisen digitaalisen laadunarviointijärjestelmän, jonka avulla varhaiskasvatuksen järjestäjät 
voivat arvioida tarjoamansa varhaiskasvatuksen rakenteita ja prosesseja. Saman järjestelmän kautta tullaan 
tulevaisuudessa keräämään myös kansallinen arviointitieto.
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Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja 
itsearviointikäytänteet 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimeksiannosta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja 
itsearviointikäytänteitä. Kansallinen arviointi toteutettiin itsearviointina: järjestäjät arvioivat omia 
käytänteitään asteikolla puuttuva–alkava–kehittyvä–edistynyt. Arvioinnin osa-alueita olivat 
laadunhallinnan ja itsearvioinnin johtaminen, edellytykset, seuranta ja arviointi sekä kehittäminen ja 
parantaminen. 

Alueellisia eroja analysoitiin AVI-alueiden mukaan. AVI-alueiden järjestäjien profiilit olivat hyvin 
samantasoiset Lappia lukuun ottamatta (kuvio 9.) 

 

Lähde: Karvi julkaisut 24:2018

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin ja kehittämisen 
kansallisessa mallissa laatu nähdään rakentuvan 
rakenteellisista ja prosesseihin liittyvistä tekijöistä, 
joiden tulee todentua kaikilla toiminnan tasoilla 
(kansallinen, paikallinen ja pedagogisen toiminnan 
taso) tuottaakseen vaikuttavaa varhaiskasvatusta. 
Laadun rakennetekijät ovat varhaiskasvatuksen 
järjestämiseen liittyviä tekijöitä, joita määrittävät 
ja säätelevät esimerkiksi lait, asetukset ja muut 
valtakunnalliset asiakirjat, ja ne ovat sen vuoksi 
suhteellisen pysyviä. Prosessitekijöillä tarkoitetaan 
varhaispedagogiikan ydintoimintoja ja yksikön 
pedagogista toimintakulttuuria, joilla on suora yhteys 
lapsen kokemuksiin. Laadun prosessitekijät kuvaavat, 
miten varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita ja 
sisältöjä käytännössä toteutetaan. 

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN ARVIOINNIN 
JA KEHITTÄMISEN MALLI
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PERUSOPETUKSEN JA 
LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN 
LAADUNHALLINTA- JA 
ITSEARVIOINTIKÄYTÄNTEET

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimeksiannosta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteitä. 
Kansallinen arviointi toteutettiin itsearviointina: järjestäjät arvioivat omia käytänteitään asteikolla puuttuva–
alkava–kehittyvä–edistynyt. Arvioinnin osa-alueita olivat laadunhallinnan ja itsearvioinnin johtaminen, 
edellytykset, seuranta ja arviointi sekä kehittäminen ja parantaminen.

Alueellisia eroja analysoitiin AVI-alueiden mukaan. AVI-alueiden järjestäjien profiilit olivat hyvin  
samantasoiset Lappia lukuun ottamatta.
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Kuvio 9 Laadunhallinnan osa-alueiden itsearvioitu taso AVI-alueittain. (N=368) 

 

Yksittäisistä osa-alueista korostui kuitenkin johtamisessa havaitut kohtalaiset järjestäjien väliset erot 
erityisesti Lapin, mutta myös Lounais- sekä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueilla (kuvio 10). 
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LAADUNHALLINNAN OSA-ALUEIDEN ITSEARVIOITU TASO AVI-ALUEITTAIN. (N=368)

Yksittäisistä osa-alueista korostui kuitenkin johtamisessa havaitut kohtalaiset järjestäjien väliset erot erityisesti 
Lapin, mutta myös Lounais- sekä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueilla.
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Kuvio 10. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen maakunnittainen itsearviointien taso 

Järjestäjiltä tiedusteltiin, mitkä ovat heidän suurimmat haasteensa laadunhallinta- ja 
itsearviointikäytänteissä. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen järjestäjien suurimmat haasteet olivat 
resurssipula ja epäsystemaattisuus (kuvio 11.) 

 

 

Kuvio 11. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen järjestäjien suurimmat haasteet. (N = 128; vastauksia 80) 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI-ALUEEN MAAKUNNITTAINEN ITSEARVIOINTIEN TASO

Järjestäjiltä tiedusteltiin, mitkä ovat heidän suurimmat haasteensa laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteissä. 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen järjestäjien suurimmat haasteet olivat resurssipula ja epäsystemaattisuus.
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itsearviointikäytänteissä. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen järjestäjien suurimmat haasteet olivat 
resurssipula ja epäsystemaattisuus (kuvio 11.) 

 

 

Kuvio 11. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen järjestäjien suurimmat haasteet. (N = 128; vastauksia 80) 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI-ALUEEN JÄRJESTÄJIEN SUURIMMAT HAASTEET

(N = 128; vastauksia 80)

Lähde: 2017. Arvioinnilla luottamusta – Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet. (Karvi)
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Lähde: 2017. Arvioinnilla luottamusta – Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja 
itsearviointikäytänteet. (Karvi) 

Kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö Pohjanmaalla 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön tilastot sekä tiedot Erasmus+ -rahoituksen jakautumisesta 
esittelevät kaikkien koulutusasteiden lisäksi nuorisoalan tiedot. Pohjanmaalla aktiivisuus oppilas- ja 
opiskelijaliikkuvuudessa on selkeästi koko maan keskiarvoa suurempi, vaikka Erasmus+ -rahoitus oppilasta, 
opiskelijaa tai nuorta kohden on alueella selkeästi maan keskiarvoa vähäisempi. 

Liikkuvuuden ja yhteistyön tilastoja 
Opetushallitus kerää vuosittain tilastot eri koulutusasteilla tapahtuvasta kansainvälisestä liikkuvuudesta. 

Yleissivistävä koulutus 

Peruskouluista ja lukioista kävi Opetushallituksen tilastojen mukaan lukuvuonna 2017-2018 yhteensä 7 224 
oppilasta ja opiskelijaa ulkomailla. Selvä enemmistö liikkuvuudesta tapahtuu lukioissa, joista vuonna 2017 
lähti samana vuonna koulutuksensa aloittaneiden määrään suhteutettuna 29 prosenttia opiskelijoista 
ulkomaille.  

Pohjanmaalta ulkomaille lähti 45 prosenttia maakunnassa opintonsa aloittaneista lukiolaisista. 
Peruskouluissa tapahtuva oppilasliikkuvuus on pientä ja siitä ei ole saatavissa maakunnittaista tietoa. Koko 
maan tasolla peruskoulujen liikkuvuus suhteutettuna oppilasmäärään on prosentin verran. 

 
Lähteneet Lukiokoulutuksessa 

aloittaneita 
Opiskelijaliikkuvuus/ 

Opiskelijamäärä 
Koko maa 5 150 34 429 29,3 
Pohjanmaa 169 1 070 45,1 

*Laskelmissa on huomioitu vastausprosentti  

 

Ammatillinen koulutus 

Ammatillisista oppilaitoksista lähti vuonna 2017 yhteensä 5 551 opiskelijaa ulkomaanjaksolle. Tämä vastaa 
11,9 prosenttia koulutuksessa saman vuonna aloittaneista opiskelijoista. Pohjanmaalta lähti 
ulkomaanjaksolle 26,5 prosenttia maakunnan ammatillisissa oppilaitoksissa aloittaneista opiskelijoista 
vuonna 2017.  

 
Lähteneet Ammatillisessa 

koulutuksessa aloittaneet 
Opiskelijaliikkuvuus/Koulutuksessa 
aloittaneet 

Koko maa 5 551 46 577 11,9 
Pohjanmaa 434 1 640 26,5 

 

Korkea-asteen koulutus 

Pohjanmaalla opiskelevat korkeakouluopiskelijat (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) lähtevät keskimäärin 
aktiivisemmin ulkomaanjaksolle kuin koko maan opiskelijat. 

KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS  
JA YHTEISTYÖ POHJANMAALLA

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön tilastot sekä tiedot Erasmus+-rahoituksen jakautumisesta 
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opiskelijaa tai nuorta kohden on alueella selkeästi maan keskiarvoa vähäisempi.
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YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS
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Ulkomaanjaksot 
Suomesta 2017** 

Uudet opiskelijat 
2017*** 

Ulkomaanjaksot suhteessa 
uusiin opiskelijoihin, % 

Koko maa 9 551 52 874 18 % 
Pohjanmaa* 379 1 435 26 % 

*Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto 

**Vähintään 3 kk mittaiset opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla 

*** Ammattikorkeakoulututkintoon, alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon lukuvuonna 2017-18 ensimmäistä 
kertaa läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet opiskelijat 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu 

 

Rahoituksen jakautuminen EU:n Erasmus+ -ohjelmassa 
 

Kansainvälisen liikkuvuuden pääasiallinen rahoittaja on Erasmus+ -ohjelma.  

Yleissivistävä koulutus 

Kun Erasmus+ -ohjelman vuosien 2014-2017 aikana myöntämä tuki suhteutetaan peruskoulujen ja 
lukioiden oppilasmäärin, niin koko maan tasolla Erasmus+ -rahoitusta myönnettiin 26 euroa/oppilas. 
Pohjanmaalle tukea myönnettiin 17 euroa/oppilas.  Maakunnittaisessa vertailussa Pohjanmaa on sijalla 15, 
kun tarkastellaan myönnettyä rahoitusta.  
 

Myönnöt Peruskoulun oppilaita Lukion opiskelijoita Yhteensä  € / Oppilas  
Koko maa 17 444 608 556 742 103 710 660 452 26,41 
Pohjanmaa 400 512 19 922 3 214 23 136 17,31 

 

Ammatillinen koulutus 

Ammatilliselle koulutukselle myönnetty Erasmus+ -tuki oli koko maan tasolla 100 euroa/opiskelija ja 
Pohjanmaalla 89 eroa/opiskelija. Maakunta sijoittuu 10. sijalle myönnetyn tuen määrässä.  
 

Myönnöt Opiskelijat € / Opiskelija 
Koko maa 32 812 525 327 701 100,13 
Pohjanmaa 917 247 10 289 89,15 

 

Korkeakoulutus  

Korkeakoulutukselle myönnettiin koko maan tasolla tukea 190 euroa/opiskelija ja Pohjanmaalla 166 
euroa/opiskelija. Maakunta on sijalla 14 kun verrataan myönnettyjä tukia maakunnittain 

 
 

Myönnöt Ammattikorkea Yliopisto Yhteensä € / Opiskelija 
Koko maa 56 024 102 141 228 153 824 295 052 189,88 
Pohjanmaa 2 215 065 5 964 7 380 13 344 166,88 

 

Lähde: Tilastokeskus - Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu

Rahoituksen jakautuminen EU:n Erasmus+ -ohjelmassa

Kansainvälisen liikkuvuuden pääasiallinen rahoittaja on Erasmus+ -ohjelma. 

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Kun Erasmus+-ohjelman vuosien 2014–2017 aikana myöntämä tuki suhteutetaan peruskoulujen ja lukioiden 
oppilasmäärin, niin koko maan tasolla Erasmus+ -rahoitusta myönnettiin 26 euroa/oppilas. Pohjanmaalle tukea 
myönnettiin 17 euroa/oppilas.  Maakunnittaisessa vertailussa Pohjanmaa on sijalla 15, kun tarkastellaan myönnettyä 
rahoitusta.
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AMMATILLINEN KOULUTUS

Ammatilliselle koulutukselle myönnetty Erasmus+ -tuki oli koko maan tasolla 100 euroa/opiskelija ja 
Pohjanmaalla 89 eroa/opiskelija. Maakunta sijoittuu 10. sijalle myönnetyn tuen määrässä.
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KOULUTUSASTEET YHTEENSÄ

Kaikille koulutusasteille myönnetyn Erasmus+ -tuen määrässä Pohjanmaa on maakuntien  
välisessä vertailussa sijalla 9.

26 
 

Koulutusasteet yhteensä 

Kaikille koulutusasteille myönnetyn Erasmus+ -tuen määrässä Pohjanmaa on maakuntien välisessä 
vertailussa sijalla 9.  

 
 

Myönnetyt Oppilaat ja opiskelijat € / Oppilas ja opiskelija 
Koko maa 106 281 235 1 283 205 82,82 
Pohjanmaa 3 532 824 46 769 75,54 

 

Nuorisoala 

Eri koulutusasteiden lisäksi Erasmus+ -rahoitusta myönnetään kansainväliselle nuorisotyölle. Koko maan 
tasolla vuosina 2014-2017 tukea myönnettiin 11 euroa suhteutettuna ikäluokkaan 15-30 vuotiaat. 
Pohjanmaalle 4 euroa /nuori ja maakuntien välisessä vertailussa Pohjanmaa on 16. sijalla. 
 

Myönnöt Ikäluokka € / nuori 
Koko maa 1 3074 611 1 164 630 11,22 
Pohjanmaa 168 929 39 285 4,30 

 

  

NUORISOALA

Eri koulutusasteiden lisäksi Erasmus+ -rahoitusta myönnetään kansainväliselle nuorisotyölle. Koko maan tasolla 
vuosina 2014-2017 tukea myönnettiin 11 euroa suhteutettuna ikäluokkaan 15-30 vuotiaat. Pohjanmaalle 4 euroa /
nuori ja maakuntien välisessä vertailussa Pohjanmaa on 16. sijalla.
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HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA LISÄTIETOA
Tähän kappaleeseen on koottu hyviä käytäntöjä Euroopan maista tyttöjen ja poikien sekä 
maahanmuuttajataustaisten ja valtaväestön oppilaiden välisten oppimistulosten erojen kaventamiseksi. 
Lisäksi on listattu lähteitä, joista saa lisätietoja oppimisen ja hyvinvoinnin teemoista

Hyviä käytäntöjä maailmalta oppimistulosten erojen kaventamiseksi
Asiantuntijaverkoston kyselyn tuloksena Opetushallitus sai vastaukset kahdeksasta maasta: Iso-Britanniasta, 
Itävallasta, Kreikasta, Norjasta, Ruotsista, Skotlannista, Saksasta ja Tšekeistä.

Maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen tueksi on paljon samankaltaisia toimenpiteitä ja 
käytänteitä kuin Suomessa. Näitä ovat koulun kielen ylimääräinen opetus, oman kielen ja kulttuurin opetus, 
tukiopetus ja erilaiset rahoitusmekanismit kunnille ja kouluille. 

Tähän on valittu joitain näistä poikkeavia ja kiinnostavia käytänteitä.

INTENSIIVINEN (KIELEN)OPETUS MAAHAN TULLEILLE LAPSILLE JA NUORILLE 

Saksassa annetaan ala-asteella 15 tuntia intensiivistä saksan kielen opetusta ja yläastella 22–24 tuntia 
intensiiviopetusta. Tämä intensiiviopetus kestää lukukauden verran. Kustannukset ovat n. 40 miljoonaa euroa 
vuodessa.

Norjassa on keskitytty erityisesti varhaiskasvatuksen tukemiseen. Tarjolla on muun muassa 
intensiiviopetusta 1.-4.-luokkalaisille, jotka ovat jääneet jälkeen äidinkielessä ja matematiikassa.

KANSALLINEN LUKUOHJELMA

Norjassa on kansallinen lukuohjelma, jonka kohderyhmänä on koulujen opettajat ja lastentarhanopettajat. 
Oppilaista kohderyhmänä ovat kaikki oppilaat, mutta erityisesti ne, joilla on vaikeuksia, kuten pojat 
maahanmuuttajataustaiset. Huomionarvioista on, että hyvin pärjäävät oppilaat ovat myös kohderyhmää.

Hanketta vetävät Norwegian Reading Centre ja Stavangerin yliopisto. Hankkeella oma sivusto, jossa muun 
muassa oppimateriaalia ja valmiita tehtäviä opettajille. Lisäksi on saatavilla koulutusmateriaalia opettajille ja 
ohjeita oppituntien suunnitteluun. 

Lue lisää: https://sprakloyper.uis.no/

MIESTEN KANNUSTAMINEN LASTENTARHANOPETTAJAKSI

Norjassa on saatu miesten osuutta varhaiskasvatuksen opettajistossa nostettua. Miesten osuus opettajista on 
nyt 9 prosenttia, oltuaan 3 prosenttia vuonna 1990. Työtä on tehty systemaattisesti, muun muassa tukemalla 
kuntia ja työnantajia hakuprosesseissa ja tukemalla alalla toimivien miesten verkottumista. 

Miesten suurempi osuus saattaa liittyä parantuneisiin oppimistuloksiin.

Lue lisää: https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/_attachment/332823?_ts=1604982ebc8

Norjalainen GLØD-hanke (2011-2013) keskittyi lastentarhanopettajien ammatin statuksen nostamiseen ja 
rekrytoimiseen. Yksi aloitteesta syntynyt tulos on Play resource, jota rahoittaa aluehallinto. Siinä yläasteen 
poikaoppilaille tarjotaan osa-aikatyötä lastentarhoissa. Heidän tehtävänään on olla lapsille leikkikaveri.  
Nämä oppilaat saavat tukea ja opastusta lastentarhojen henkilökunnalta. 
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KAKSI- JA MONIKIELISYYDEN TUKI OPETTAJILLE

Learning in 2+ languages -hanke Skotlannissa on tuottanut tietoa kaksi/useampikielisyydestä, käytännönläheisiä 
ohjeita ja työkaluja sekä materiaaleja opettajille ja esimerkkejä käytännöistä. Näitä ovat esimerkiksi: 
- Supporting the development of English as an additional language in the classroom 
- Involving bilingual parents/carers in their child’s learning and in the life of the school/establishment 
- Ensuring Effective Inclusion for Bilingual Learners

Lisätietoa hankkeesta: https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/Learning%20in%202+%20
Languages 

Perusteellisia ohjeita toimimiseen maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja perheiden kanssa on tuottanut myös 
Kuntaliittoa vastaava COSLA (the Convention of Scottish Local Authorities).

Lue lisää: http://www.migrationscotland.org.uk/migration-toolkit/creating-accessible-services/7-6-education-
services

VÄKIVALLAN EHKÄISY

Mentoreita on käytetty väkivallan ehkäisijöinä 12 koulussa Tukholmassa. Tavoitteena on ehkäistä poikien ja 
miesten väkivaltaista käyttäytymistä ja näin edistää opiskelurauhaa. Hankkeen tuloksena halutaan, että koko 
kouluyhteisö toimii väkivallattomuuden edistäjinä ja että oppilaat puuttuvat mahdolliseen väkivallan käyttöön. 
Lisäksi halutaan muuttaa stereotypioita miehisestä roolista ja normeista. 

Koulut raportoivat, että poikien oppimistulokset ja into oppia ovat parantuneet ja että nämä myös lintsaavat 
koulusta vähemmän. 

Lue lisää: http://pedagog.stockholm.se/jamstalldhet/valdsprevention-starker-likvardigheten/

LIIKUNTAA ENEMMÄN KOULUIHIN

Ruotsissa lisätään liikuntaa kouluissa. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että tällöin erityisesti poikien tulokset 
paranevat. 

Lue lisää: https://www.lu.se/article/pojkar-med-mer-idrott-i-skolan-hade-battre-betyg

OMAN TOIMINNAN ARVIOINTI JA OPETTAJIEN TOIMINTAMALLIEN YHTENÄISTÄMINEN

Oman toiminnan arviointi johti göteborgilaisessa koulussa parempiin tuloksiin. Arvioinnin tuloksena koulu panosti 
opiskelurauhaan ja turvallisuuden tunteen lisäämiseen. Opettajien yhteistoiminnallisuutta lisättiin, mm kehitettiin 
rutiineja siihen, miten eri aineryhmien opettajat voisivat toimia enemmän yhdessä. Oppilaat viihtyvät paremmin ja 
tunsivat olonsa turvallisemmaksi, kun kaikki opettajat toimivat samalla tavalla.

Myös läksyapua annettiin tarvitseville. Siinä auttoivat opettajaksi opiskelevat.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/ 
sa-arbetar-vi-for-okad-trygghet-och-studiero

Lisätietoja
Alle on listattu oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviä tietolähteitä, keskeisiä tutkimuksia ja tietoa tuottavia tahoja.

KANSALLINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS (KARVI)

• Oppimistulosten arvioinnit: https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/oppimistulosten-arvioinnit/

• Teema- ja järjestelmäarvioinnit: https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study)

• Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa. Kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi  
 ICCS 2016: https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/julkaisuluettelo-1/julkaisujen-sivut/2017/d119.

Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus PIRLS

• PIRLS ja TIMMS -tutkimusten taustaa: https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/taustaa 

• Tulokset: https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/pirls/tulokset 

PISA (Programme for International Student Assessment)

• Tulokset: https://ktl.jyu.fi/fi/pisa/tulokset 

• Julkaisut: https://ktl.jyu.fi/fi/pisa/julkaisut 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

• TIMMS ja PIRLS -tutkimusten taustaa: https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/taustaa

• Tulokset: https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/timss/aiemmat-tulokset 

OPETUSHALLITUS

• Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016: https://www.oph.fi/julkaisut/2017/opettajat_ja_rehtorit_suomessa_2016 

OPETUSHALLINNON TILASTOPALVELU VIPUNEN

• https://vipunen.fi/fi-fi

TERVEYDEN JA HYVINVOINNINLAITOS

• Kouluterveyskysely, 2017: 
 https://thl.fi/fi/-/kouluterveyskysely-2017-oppilaat-voivat-paremmin-peruskoulun-alaluokilla-kuin-ylaluokilla 

• TEAviisari: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index 

• Tasa-arvotiedon keskus: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tilastot/tilastoja-teemoittain 

TILASTOKESKUS

• Koulutustilastot: http://guides.stat.fi/kotimaisentilastotiedonopas/koulutus 

VALTION NUORISONEUVOSTO

Nuorisobarometri

• https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/

• Nuorisobarometri 2017: Opin polut ja pientareet 
 https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

• Tilastot: https://www.ylioppilastutkinto.fi/tietopalvelut/tilastot 

 https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/oppimistulosten-arvioinnit/ 
https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/
https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/julkaisuluettelo-1/julkaisujen-sivut/2017/d119
https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/taustaa
https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/pirls/tulokset
https://ktl.jyu.fi/fi/pisa/tulokset
https://ktl.jyu.fi/fi/pisa/julkaisut
https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/taustaa
https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/timss/aiemmat-tulokset
https://www.oph.fi/julkaisut/2017/opettajat_ja_rehtorit_suomessa_2016
https://vipunen.fi/fi-fi
https://thl.fi/fi/-/kouluterveyskysely-2017-oppilaat-voivat-paremmin-peruskoulun-alaluokilla-kuin-ylaluokilla
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tilastot/tilastoja-teemoittain
http://guides.stat.fi/kotimaisentilastotiedonopas/koulutus
https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf
https://www.ylioppilastutkinto.fi/tietopalvelut/tilastot
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LÄROANSTALTER I HELA LANDET  
OCH I ÖSTERBOTTEN
Från år 2012 till år 2017 minskade antalet läroanstalter i Finland med 14 procent inom den grundläggande 
utbildningen i hela landet. Minskningen inom gymnasieutbildningen var under samma period 10 procent och  
inom yrkesutbildningen 15 procent. Minskningen har i fråga om alla utbildningsformer varit mindre i Österbotten 
än i hela landet. 

När det gäller hela den svenskspråkiga grundläggande, gymnasie- och yrkesutbildningen har minskningen under 
samma period procentuellt varit mindre än i hela landet. I Österbotten har antalet skolor minskat med 6 inom 
den svenskspråkiga grundläggande utbildningen under den här perioden. 

Källa: Statistikcentralen. Vipunen – utbildningförvaltningens statistiktjänst

ANTALET LÄROANSTALTER INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH 
UTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH FÖRÄNDRINGEN ÅREN 2012–2017

Läroanstalter i hela landet och i Österbotten 
 

Från år 2012 till år 2017 minskade antalet läroanstalter i Finland med 14 procentenheter inom den 
grundläggande utbildningen i hela landet. Minskningen inom gymnasieutbildningen var under samma 
period 10 procentenheter och inom yrkesutbildningen 15 procentenheter. Minskningen har i fråga om alla 
utbildningsformer varit mindre i Österbotten än i hela landet.  

När det gäller hela den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har 
minskningen under samma period procentuellt varit mindre än i hela landet. I Österbotten har antalet 
skolor minskat med 6 inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen under den här perioden.  

 

 

Gruppstorlekarna inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen 
 

Gruppstorlekarna har i medeltal varit mindre i de svenskspråkiga skolorna än i de finskspråkiga skolorna alla 
de år som gruppstorleken har statistikförts med hjälp av Statistikcentralens insamling, det vill säga åren 
2008, 2010, 2013 och 2016. Gruppstorleken i de svenskspråkiga skolorna var i medeltal 17 elever år 2016 
och i de finskspråkiga skolorna var det i medeltal nästan 20 elever i varje grupp. Från år 2008 till 2013 

Antalet läroanstalter inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet och förändringen åren 2012‒2017.

2012 2014 2016 2017
(antal) (%)

Hela landet
Läroanstalter som erbjuder grundläggande utbildning 1)

Hela landet 2 776        2 623        2 440        2 376        -400 -14,4
Österbotten 145            142            133            127            -18 -12,4

Läroanstalter som erbjuder gymnasieutbildning 2)

Hela landet 421            407            382            380            -41 -9,7
Österbotten 17              17              17              17              0 0,0

Läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning
Hela landet 237            227            220            201            -36 -15,2
Österbotten 7                8                8                6                -1 -14,3

Svenskspråkig utbildning
Läroanstalter som erbjuder grundläggande utbildning 1)

All svenskspråkig utbildning 266            260            249            244            -22 -8,3
Svenskspråkig utbildning i Österbotten 96              95              91              90              -6 -6,3

Läroanstalter som erbjuder gymnasieutbildning 2)

All svenskspråkig utbildning 36              36              35              35              -1 -2,8
Svenskspråkig utbildning i Österbotten 12              12              12              12              0 0,0

Läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning
All svenskspråkig utbildning 9                10              10              9                0 0,0
1) Skolor och specialskolor inom grundläggande utbildning samt skolor med både grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.
2) Gymnasier och skolor med både grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.
Källa: Statistikcentralen. Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst.

Förändringen åren 
2012‒2017 

Läroanstalter

GRUPPSTORLEKARNA I MEDELTAL I ÅRSKURSERNA 1–6 ENLIGT 
UNDERVISNINGSSPRÅK ÅREN 2008, 2010, 2013, 2016

minskade gruppstorlekarna i våra skolor, medan det i den senaste insamlingen år 2016 framkom att det 
igen blir flera elever i grupperna både när det här gäller de svensk- och finskspråkiga skolorna. 

 

 

Intensifierat och särskilt stöd 
 

Inom den grundläggande utbildningen i hela landet fick 17,4 procent av eleverna antingen intensifierat eller 
särskilt stöd år 2017. Samma år var andelen 14,7 procent inom den svenskspråkiga utbildningen. Inom den 
svenskspråkiga utbildningen omfattades 9,3 procent av eleverna i årskurserna 1–9 samt förskola och 
påbyggnadsundervisningen av intensifierat stöd och 5,4 procent av särskilt stöd år 2017. År 2012 
förändrades fördelningen mellan intensifierat och särskilt stöd i de svenskspråkiga skolorna, så att en större 
andel av eleverna numera får intensifierat stöd i förhållande till andelen elever som får särskilt stöd. I hela 
landet skedde motsvarande förändring år 2014.  

Andelen som får intensifierat stöd har ökat årligen sedan år 2011, både inom den svenskspråkiga 
utbildningen och i hela landet. Under perioden 2011–2017 ökade andelen inom den svenskspråkiga 
utbildningen från 3,9 procent till 9,3 procent och i hela landet stegvis från 3,3 procent till 9,7 procent, vilket 
betyder att ökningen har varit en aning större inom den finskspråkiga utbildningen. På sex år var ökningen 
5,4 procentenheter inom den svenskspråkiga utbildningen och 6,4 procentenheter inom utbildningen i hela 
landet. År 2011 var andelen elever med intensifierat stöd större i de svenskspråkiga skolorna än i de 
finskspråkiga skolorna, medan andelen år 2015 var den samma oberoende av undervisningsspråk. År 2016 
och 2017 var andelen elever med intensifierat stöd större i de finskspråkiga skolorna.  

Inom den svenskspråkiga utbildningen är andelen elever med särskilt stöd (5,4 procent) mindre än i hela 
landet (7,7 procent). Det här stämmer bra överens med den trend som rådde fram till år 2010, det vill säga 
att andelen elever som togs in till eller överfördes till specialundervisningen vanligare var något större i 
hela landet än på svenskt håll. Av de 1 875 eleverna som fick särskilt stöd i de svenskspråkiga skolorna år 
2017 hade knappt en fjärdedel förlängd läroplikt (417 elever). 

Statistiken visar att 65–70 procent av dem som årligen får intensifierat eller särskilt stöd är pojkar, medan 
30–35 procent är flickor. 

Gruppstorlekarna i medeltal i årskurserna 1‒6 enligt undervisningsspråk åren 2008, 2010, 2013 och 2016. 

Undervisningsspråk 2008 2010 2013 2016
Förändring åren 

2008‒2010
Förändring åren 

2010‒2013
Förändring åren 

2013‒2016
Finska 20,0 19,6 19,2 19,7 -0,4 -0,4 0,5
Svenska 17,4 17,0 16,6 17,2 -0,4 -0,4 0,6
Totalt 19,8 19,4 19,0 19,5 -0,4 -0,4 0,5
Källa: Statistikcentralen. Lärarförfrågan våren 2008, 2010, 2013 och 2016.

Källa: Statistikcentralen. Lärarförfrågan våren 2008, 2010, 2013 och 2016.

GRUPPSTORLEKARNA INOM DEN 
SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE 
UTBILDNINGEN
Gruppstorlekarna har i medeltal varit mindre i de svenskspråkiga skolorna än i de finskspråkiga skolorna 
alla de år som gruppstorleken har statistikförts med hjälp av Statistikcentralens insamling, det vill säga åren 
2008, 2010, 2013 och 2016. Gruppstorleken i de svenskspråkiga skolorna var i medeltal 17 elever år 2016 och 
i de finskspråkiga skolorna var det i medeltal nästan 20 elever i varje grupp. Från år 2008 till 2013 minskade 
gruppstorlekarna i våra skolor, medan det i den senaste insamlingen år 2016 framkom att det igen blir flera 
elever i grupperna både när det här gäller de svensk- och finskspråkiga skolorna.

Läroanstalter 2012 2014 2016 2017
Förändringen åren  

2012–2017
(antal) (%)

Undervisningsspråk 2008 2010 2013 2016 Förändring åren 
2008–2010

Förändring åren 
2013–2016

Förändring åren 
2010–2013



INTENSIFIERAT OCH SÄRSKILT STÖD
Inom den grundläggande utbildningen i hela landet fick 17,4 procent av eleverna antingen intensifierat eller 
särskilt stöd år 2017. Samma år var andelen 14,7 procent inom den svenskspråkiga utbildningen. Inom 
den svenskspråkiga utbildningen omfattades 9,3 procent av eleverna i årskurserna 1–9 samt förskola och 
påbyggnadsundervisningen av intensifierat stöd och 5,4 procent av särskilt stöd år 2017. År 2012 förändrades 
fördelningen mellan intensifierat och särskilt stöd i de svenskspråkiga skolorna, så att en större andel av 
eleverna numera får intensifierat stöd i förhållande till andelen elever som får särskilt stöd. I hela landet 
skedde motsvarande förändring år 2014. 

Andelen som får intensifierat stöd har ökat årligen sedan år 2011, både inom den svenskspråkiga utbildningen 
och i hela landet. Under perioden 2011–2017 ökade andelen inom den svenskspråkiga utbildningen från 3,9 
procent till 9,3 procent och i hela landet stegvis från 3,3 procent till 9,7 procent, vilket betyder att ökningen har 
varit en aning större inom den finskspråkiga utbildningen. På sex år var ökningen 5,4 procentenheter inom 
den svenskspråkiga utbildningen och 6,4 procentenheter inom utbildningen i hela landet. År 2011 var andelen 
elever med intensifierat stöd större i de svenskspråkiga skolorna än i de finskspråkiga skolorna, medan 
andelen år 2015 var den samma oberoende av undervisningsspråk. År 2016 och 2017 var andelen elever med 
intensifierat stöd större i de finskspråkiga skolorna. 

Inom den svenskspråkiga utbildningen är andelen elever med särskilt stöd (5,4 procent) mindre än i hela 
landet (7,7 procent). Det här stämmer bra överens med den trend som rådde fram till år 2010, det vill säga 
att andelen elever som togs in till eller överfördes till specialundervisningen vanligare var något större i hela 
landet än på svenskt håll. Av de 1 875 eleverna som fick särskilt stöd i de svenskspråkiga skolorna år 2017 
hade knappt en fjärdedel förlängd läroplikt (417 elever).

Statistiken visar att 65–70 procent av dem som årligen får intensifierat eller särskilt stöd är pojkar, medan 
30–35 procent är flickor.

Källa: Statistikcentralen. Vipunen – utbildningförvaltningens statistiktjänst

ANTAL ELEVER MED INTENSIFIERAT OCH SÄRSKILT STÖD INOM DEN SVENSKSPRÅKIGA 
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN ÅR 2017, ENLIGT REGION

 

Källa: Statistikcentralen. Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst. 

Antal 
elever %

Antal 
elever %

Nyland 15 906               1 401         8,8 966         6,1
Egentliga 
Finland 2 724                  255            9,4 168         6,2
Satakunta 234                     18              7,7 3              1,3
Birkaland 246                     36              14,6 3              1,2
Kymmenedalen 183                     15              8,2 6              3,3
Österbotten 11 673               1 143         9,8 591         5,1
Mellersta 
Österbotten 789                     111            14,1 24            3,0
Åland 2 889                  270            9,3 111         3,8
Övriga 168                     3                 1,8 3              1,8
Svenskspråkig 
utbildning totalt 34 812               3 252         9,3 1 875      5,4

Källa: Statistikcentralen. Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst.
1) På Åland används inte indelningen i allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Antal elever med intensifierat och särskilt stöd inom den svenskspråkiga 
grundläggande utbildningen år 2017, enligt region. 
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Källa: Statistikcentralen. Vipunen – utbildningförvaltningens statistiktjänst

ANDELEN ELEVER MED INTENSIFIERAT OCH SÄRSKILT STÖD INOM DEN SVENSKSPRÅKIGA 
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN ÅR 2017, ENLIGT REGION

 

Källa: Statistikcentralen. Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst. 

Antal 
elever %

Antal 
elever %

Nyland 15 906               1 401         8,8 966         6,1
Egentliga 
Finland 2 724                  255            9,4 168         6,2
Satakunta 234                     18              7,7 3              1,3
Birkaland 246                     36              14,6 3              1,2
Kymmenedalen 183                     15              8,2 6              3,3
Österbotten 11 673               1 143         9,8 591         5,1
Mellersta 
Österbotten 789                     111            14,1 24            3,0
Åland 2 889                  270            9,3 111         3,8
Övriga 168                     3                 1,8 3              1,8
Svenskspråkig 
utbildning totalt 34 812               3 252         9,3 1 875      5,4

Källa: Statistikcentralen. Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst.
1) På Åland används inte indelningen i allmänt, intensifierat och särskilt stöd.
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RESULTATEN I PISA ENLIGT 
UNDERVISNINGSSPRÅK OCH KÖN
Finland har deltagit i PISA-undersökningarna sedan år 2000. För att få ett mera tillförlitligt resultat har 
Finland en del år deltagit med ett större sampel av eleverna i de svenskspråkiga skolorna. Senast som det 
här gjordes var PISA 2012. 

Sedan 2000 har klyftan i det genomsnittliga resultatet mellan elever i finskspråkiga och elever i 
svenskspråkiga skolor minskat i läsning, matematik och naturvetenskap. Det här beror främst på att de 
finskspråkiga skolornas resultat har blivit betydligt sämre. De svenskspråkiga skolorna, som från började 
hade ett lägre genomsnitt, har haft ett stabilare utveckling. 

I PISA 2015 hade eleverna i de svenskspråkiga skolorna ett bättre resultat i matematik, medan eleverna i de 
finskspråkiga skolorna hade ett högre genomsnitt i läsning och naturvetenskap. Störst var skillnaden i läsning 
där eleverna i de finskspråkiga skolorna fick 22 poäng bättre än eleverna i de svenskspråkiga skolorna i 
genomsnitt. Resultaten visar på stora skillnader enligt kön oberoende av ämne och undervisningsspråk  
– flickorna presterade bättre än pojkarna i alla områden som utvärderades år 2015.

FINLANDS GENOMSNITTSRESULTATET I PISA ÅREN 2000–2015

PISA-RESULTATEN I LÄSNING ENLIGT UNDERVISNINGSSPRÅK OCH KÖN

PISA-RESULTATEN I MATEMATIK ENLIGT UNDERVISNINGSSPRÅK OCH KÖN
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PISA-RESULTATEN I NATURVETENSKAPLIGA FÄRDIGHETER ENLIGT UNDERVISNINGSSPRÅK OCH KÖN
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Resultaten i PISA enligt undervisningsspråk och kön 
 

Finland har deltagit i PISA-undersökningarna sedan år 2000. För att få ett mera tillförlitligt resultat har 
Finland en del år deltagit med ett större sampel av eleverna i de svenskspråkiga skolorna. Senast som det 
här gjordes var PISA 2012.  

Sedan 2000 har klyftan i det genomsnittliga resultatet mellan elever i finskspråkiga och elever i 
svenskspråkiga skolor minskat i läsning, matematik och naturvetenskap. Det här beror främst på att de 
finskspråkiga skolornas resultat har blivit betydligt sämre. De svenskspråkiga skolorna, som från började 
hade ett lägre genomsnitt, har haft ett stabilare utveckling.  

I PISA 2015 hade eleverna i de svenskspråkiga skolorna ett bättre resultat i matematik, medan eleverna i de 
finskspråkiga skolorna hade ett högre genomsnitt i läsning och naturvetenskap. Störst var skillnaden i 
läsning där eleverna i de finskspråkiga skolorna fick 22 poäng bättre än eleverna i de svenskspråkiga 
skolorna i genomsnitt. Resultaten visar på stora skillnader enligt kön oberoende av ämne och 
undervisningsspråk – flickorna presterade bättre än pojkarna i alla områden som utvärderades år 2015.  
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