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Nykänen, Helena, The line between general and special support. Teachers’ and
principals’ experiences of intensified support in primary education
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 198, 2021
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This dissertation examines the implementation of intensified support in primary education. The
aim is to explore how teachers and principals describe intensified support as part of a three-tiered
support system. The study also examines how successfully the amended Basic Education Act has
been implemented from teachers’ and principals’ perspective.

The research approach is qualitative and phenomenological. The material consists of
individual interviews (n=15), a focus group discussion (n=5) and documentary material (n=37).
The data were analysed by means of qualitative content analysis.

According to the results, intensified support calls for the development and harmonisation of
practices to ensure pupils’ access to the support that they need. According to the respondents to
this study, the boundary and concept of intensified support are unclear, and navigating between
support levels is not straightforward. The most important forms of support are planning and
providing individualised support based on the pupil’s situation and ensuring sufficient personnel
resources, as well as cooperation between the various parties. Students in need of intensified
support are not perceived to receive sufficient or effective support in the current system.
Resourcing was considered inadequate for intensified and three-tiered support in terms of the
principles of neighbourhood schools and inclusion. According to the results, classroom and
special needs teachers, as well as principals, feel that their work has increased and become more
diverse. Teaching staff need further training to meet the needs of diverse student bodies. Teachers
also need other forms of support, such as peer support and guidance. The implementation of the
amended Basic Education Act is still in progress at the school, municipal and national levels.
Additional guidelines, as well as good models and practices, are needed for the interpretation and
implementation of the amendments.

Support for learning and schooling plays a key role in achieving equality and equity in
education. Intensified support is gradually taking shape and seems to offer more options for
providing support. The research results will provide new information for teaching staff, teacher
training and continuing education, decision-makers, and municipal and national officials in
education.

Keywords: intensified support, legal amendment, support for learning and schooling,
three-tiered support
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Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tutkitaan tehostetun tuen toteutumista perusopetuksen alakoulussa. Tavoit-
teena on selvittää, miten opettajat sekä rehtorit kuvaavat tehostettua tukea osana kolmiportaista
tukijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten perusopetuslain muutoksen läpivienti
on onnistunut alakoulussa opettajien ja rehtoreiden kokemana.

Tutkimusote on laadullinen, ja tutkimuksessa käytetään fenomenologista lähestymistapaa.
Tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista (n=15), Focus Group -keskustelusta (n=5) ja
dokumenttiaineistosta (n=37). Aineistot analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla.

Tutkimustulosten mukaan tehostetussa tuessa tarvitaan käytänteiden yhtenäistämistä ja kehit-
tämistä, jotta oppilaan oikeus saada hänen tarvitsemaansa tukea toteutuu. Tehostetun tuen raja
sekä käsite ovat tämän tutkimuksen vastaajien mukaan epäselviä, eikä tuen tasoilla liikkuminen
ole yksiselitteistä. Tärkeimpinä tukimuotoina ovat yksilöllinen, oppilaan omasta lähtökohdasta
suunniteltu ja annettu tuki, riittävä henkilöstöresurssi ja yhteistyön tekeminen eri osapuolten
kesken. Tehostetun tuen oppilaan ei koeta saavan riittävää tukea ja tarpeeksi tehokkaita tukimuo-
toja nykyisessä järjestelmässä. Kolmiportaisen tuen resursoinnin koettiin olevan liian vähäinen,
jotta tehostettua ja kolmiportaista tukea voidaan toteuttaa lähikouluperiaatteen ja inkluusion hen-
gessä. Tulosten mukaan luokan- ja erityisopettajat sekä rehtorit arvioivat, että työn määrä on
lisääntynyt ja työ on monimuotoistunut. Opetushenkilöstö tarvitsee lisää täydennyskoulutusta,
jotta se pystyy vastaamaan moninaisten oppilaiden tuen tarpeisiin. Opettajat tarvitsevat myös
muita tuen muotoja, esimerkiksi vertaistukea ja työnohjausta. Muutoksen läpivienti on edelleen
keskeneräinen niin koulun, kunnan kuin valtakunnan tasolla. Perusopetuslain muutosten tulkin-
taan ja niiden toteuttamiseen tarvitaan lisää ohjeistusta, hyviä malleja ja käytänteitä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella on keskeinen tehtävä koulutuksen tasa-arvon ja oikeu-
denmukaisuuden toteutumisessa. Tehostettu tuki alkaa vähitellen hahmottua ja näyttää tuovan
lisää vaihtoehtoja tuen antamiseen. Tutkimustulokset tuovat uutta tietoa opetushenkilöstölle,
opettajien perus- ja täydennyskoulutukselle, päättäjille sekä kunnan ja valtakunnan tason opetus-
alan viranhaltijoille.

Asiasanat: kolmiportainen tuki, lakimuutos, oppimisen ja koulunkäynnin tuki,
tehostettu tuki
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1 Johdanto 

Kolmiportaisen tuen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) käyttöönotto on yksi 

2010-luvun merkittävimmistä uudistuksista perusopetuksessa. Tämän tutkimuksen 

aihe koskettaa lähes jokaista Suomen opettajaa viikoittain. Suomalaisen koulutus-

järjestelmän kantavina perusajatuksina pidetään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella sekä erityisopetuksella on keskeinen tehtävä 

niiden toteuttamisessa (Vainikainen ym., 2018, s. 1). Suomessa käytössä oleva kol-

miportaisen tuen malli on melko samanlainen kuin muiden maiden vastaavat mallit 

(Jahnukainen & Itkonen, 2015; McIntosh ym., 2011; Mitchell, 2014). Uutena tuki-

portaana kolmiportaisessa tuessa on otettu käyttöön tehostettu tuki. Tutkittua tietoa 

tehostetun tuen toteuttamisesta arjessa on edelleen niukasti. Tämän vuoksi on tär-

keää saada lisää tietoa suomalaisen tuen mallin sekä etenkin tehostetun tuen toimi-

vuudesta, koska oppimisen tuen toteutuminen on oppilaiden lakisääteinen oikeus. 

Erityisen tärkeää tieto on tehostetun tuen toteutumisesta, koska vastaavanlaista tu-

kimuotoa ei ennen perusopetuslain uudistusta ollut peruskoulussa tarjolla. Perus-

opetuksessa näyttää olevan aiempaa enemmän sellaisia oppilaita, jotka tarvitsevat 

oppimiselleen ja koulunkäynnilleen tukea, ja suuri osuus näistä oppilaista on poikia 

(Pulkkinen, Kirjavainen & Jahnukainen, 2020, s. 307). Tutkimuksen tärkeyttä lisää 

myös se, että jatko-opintojen ulkopuolelle jäävät juuri tehostetun ja erityisen tuen 

piirissä olleet oppilaat (Vainikainen ym., 2018, s. 93), joita peruskoulussa annetta-

van tuen pitäisi auttaa koulun jälkeenkin jatko-opintoihin. 

Tukea tarvitsevien oppijoiden määrä on kasvanut Suomessa viime vuosien ai-

kana (Jahnukainen & Itkonen, 2015; Suomen virallinen tilasto [SVT] 2020a). Pe-

ruskoulun oppilaista ennätysmäärä eli 20,1 prosenttia sai tehostettua tai erityistä 

tukea syksyllä 2019. Erityistä tukea sai 8,5 prosenttia ja tehostettua tukea sai 11,6 

prosenttia oppilaista. Erityisesti tehostetun tuen oppilaiden määrä on ollut kasvussa 

vuodesta 2012 alkaen, jolloin sitä sai hieman yli 3 prosenttia peruskoulun oppilaista. 

Samaan aikaan peruskoululaisista 22 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta. Te-

hostetun tuen oppilaista noin 73 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta, ja eri-

tyistä tukea saaneista oppilaista 41 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityis-

opetusta. Käytettävissä olevien tilastojen mukaan ainakin liki 30 prosenttia syksyn 

2018 peruskoulun oppilaista sai jonkinlaista tukea lukuvuonna 2018–2019 (SVT, 

2012, 2020a, b). 

Suomen peruskouluissa on otettu käyttöön perusopetuslain (642/2010) ja pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden muutokset syyslukukauden 2011 

alusta. Samaan aikaan on siirrytty kolmiportaiseen oppimisen ja koulunkäynnin 
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tuen antamiseen (Opetushallitus [OPH], 2014a; Perusopetuslaki [POL] 642/2010). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää laissa säädellystä tuesta käsitettä oppimisen 

ja hyvinvoinnin tuki (Opetus- ja kulttuuriministeriö [OKM], 2014a). Kuntien do-

kumenteissa käytetään termejä oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuesta tai oppi-

misen, kasvun ja koulunkäynnin tuesta. Yhteistä on sama tavoite: päiväkodeissa ja 

kouluissa tähdätään dokumentoituun ja suunnitelmalliseen tukeen, jota annetaan 

tukea tarvitsevalle lapselle tai oppilaalle ennakoiden ja mahdollisimman varhain. 

Tuen muotojen ja tehokkuuden määrä kasvaa tehostetussa ja etenkin erityisessä tu-

essa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda tietoa siitä, miten tehostettu tuki 

on otettu vastaan, millaiset tukitoimet opettajien ja rehtoreiden kokemuksen mu-

kaan tukevat parhaiten oppilasta ja miten tehostettua tukea voitaisiin vielä kehittää. 

Tavoitteena on, että oppilas saa riittävästi tukea opinnoissa selviämiseksi ja että 

tuki annetaan perusopetuslain edellyttämällä tavalla. 

Kolmiportaisen tuen toteuttamisessa on todettu edelleen olevan monia haas-

teita sekä uudemmissa (Lintuvuori, 2019; Opetusalan ammattijärjestö [OAJ], 

2017a; Pulkkinen, 2019; Vainikainen ym., 2018) että aikaisemmissa selvityksissä 

(OAJ, 2013; OKM, 2012b, 2014a; Pulkkinen, Jahnukainen & Pirttimaa, 2015; Rin-

kinen & Lindberg, 2014). Tutkimus- ja tilastotieto osoittaakin, että kuntien välillä 

on huomattavia eroja erityisopetusta saaneiden oppilaiden määrissä, opetuksen jär-

jestämispaikan sekä opetusjärjestelyiden suhteen (Kirjavainen, Pulkkinen & Jah-

nukainen, 2014a, b; Lintuvuori, 2019; Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki, 2017; 

Pulkkinen, 2019). Vainikainen ja kollegat (2018) tutkivat selvityksessään oppimi-

sen tukea varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään, tasa-arvon toteutumista ja 

kehittämistarpeita. He toteavat, että tutkimustulosten myönteisestä yleisvireestä 

huolimatta (mm. perusopetuksen rehtorit kokivat oppimisen ja koulunkäynnin tu-

kimallin pääsääntöisesti toimivaksi) yksittäisen lapsen tai nuoren kohdalla tuki-

polku ei aina järjesty parhaalla mahdollisella tavalla. Heidän mukaansa polun su-

juvoittamiseksi tarvitaan jatkuvuutta ja yhteistyötä sekä eri koulutusasteille erillistä 

kehittämistyötä esimerkiksi tutkimusta opetuspaikan merkityksestä oppilaan suo-

riutumiseen ja hyvinvointiin sekä resursseja ja asiantuntevaa henkilöstöä etenkin 

osa-aikaiseen erityisopetukseen (Vainikainen ym., 2018, s. 2–3). 

Björn, Savolainen ja Jahnukainen (2017) toteavat, että tuen jatkumo on teo-

reettisesti hyvinkin perusteltavissa oleva ja tuen uusi rakenne on looginen. Raken-

teen sisällöt ovat heidän mukaansa kuitenkin vielä suurelta osin täsmällisesti mää-

rittelemättä. He jatkavat, että esimerkiksi se, mitä kaikkea tuen tehostuminen tar-
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koittaa ja millaisia ovat eri tavoin intensiiviset tuen muodot, on toistaiseksi määrit-

telemättä ja vailla tarkentavia ohjeita. Uusimmassa perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteissa (OPH, 2014a) ei ole määritelty, kuinka oppilas tämän kolmipor-

taisen tuen järjestelmän sisällä liikkuu tai miten kauan tietyn tasoista tukea anne-

taan. Opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että ”tehostettua tukea annetaan 

niin kauan, kuin oppilas sitä tarvitsee” (OPH, 2014a, s. 63). Samoin päätöksenteon 

prosessi tuen tasolta toiselle siirtymisestä on pitkälti harkinnanvarainen. 

Uuden toimintamallin logiikka edellyttää Björnin ja kollegojen (2017) mukaan, 

että päätös tuen antamisesta perustuu näyttöön tuen tarpeellisuudesta sekä toimi-

vuudesta tai toimimattomuudesta. Björn ja kollegat myös korostavat, että kun tukea 

annetaan, on tärkeä kiinnittää huomiota oppilaan tuen tarpeen arviointiprosessiin, 

tuen toteutumisen seurantaan ja tuen vaikuttavuuden arviointiin: kuka arvioi, millä 

välineellä ja kuinka usein. Myös oppilaiden osallisuus ei ole vielä toteutunut heitä 

koskevissa tuen prosesseissa riittävän hyvin (esim. oppilas ei itse arvioi tuen tar-

vettaan kaikissa kouluissa). Haasteena onkin kehittää koulua niukkenevien ja uu-

delleen jäsentyvien resurssien avulla niin, että Suomi pitää huolta hyvästä koulu-

järjestelmästään (Björn ym., 2017, s. 51–52, 59–60). Myös Jahnukainen ja Hauta-

mäki tuovat esille tutkimustarpeen liittyen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Se, 

miten oppilaiden tuen tarpeet koulussa tosiasiassa kohdataan ja miten järjestelmää 

sovelletaan sekä mitkä ovat toiminnan pitkän aikavälin tulokset, vaatii heidän mu-

kaansa vielä lisätutkimusta (Jahnukainen & Hautamäki, 2015, s. 205). 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin julkaisun (Julin & 

Rumpu, 2018, s. 275, 268) ”Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi 

perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa” kehittämissuosituksien mukaan oppilaan 

ja opiskelijan saamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tulisi lisätä. Samoin ope-

tuksen eriyttämistä tulisi lisätä. Oppilaan saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

vaikutti myönteisesti luokkien tai ryhmien työrauhaan. Tuloksista ilmeni, että mitä 

useammin luokkahuoneissa opetusta eriytettiin, sitä harvemmin siellä esiintyi häi-

riö- ja ongelmatilanteita. Aikaisempi Karvin tuottama selvitys (Pitkänen, Hievanen, 

Kirjavainen, Suortamo & Lepola, 2017, s. 124) koulusäästöistä vahvistaa jo oppi-

mistulosten tutkimuksista saatua kuvaa, jonka mukaan erot opetuksen tarjonnassa 

peruskoulussa ja lukiossa ovat kasvaneet. Karvi on laatinut raportin tukeutumalla 

tilastoihin ja kyselyihin koulutuksen järjestäjille. Selvityksen mukaan aluehallinto-

virastojen vastauksissa tulee esiin huoli sekä erityisen tuen tarpeessa olevien oppi-

laiden lukumäärän kasvusta että inkluusion opettajille asettamasta haasteesta huo-

lehtia tasapuolisesti kaikkien oppilaiden oppimisesta. 
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Välijärven (2017, s. 41) toimittamassa PISA 2015, Oppilaiden hyvinvointi -

julkaisussa todetaan, että noin viidesosa oppilaista kokee saavansa opettajalta liian 

vähän tukea Suomessa. OECD:n PISA-tutkimuksen kohteena olivat 15-vuotiaat 

nuoret 72 maassa tai alueella (Organization for Economic Cooperation and Deve-

lopment [OECD], 2016b). Uusimman PISA 2018 -tutkimuksen mukaan (mukana 

79 maata ja aluetta) oppimistulokset ovat edelleen laskussa verrattaessa aikaisem-

piin PISA-tuloksiin ja osaamisen laskevan trendin taustalla on heikkojen osaajien 

määrän kasvua. Suomessa PISA 2018 -tutkimuksessa tarkasteltiin myös ensim-

mäistä kertaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen saajia omana ryhmänään. Tutki-

muksen mukaan heikompien oppilaiden tulokset ovat aikaisempaa heikompia. 

Koulutuksen tasa-arvo näyttää heikentyneen, koska sosioekonomiselta taustaltaan 

heikoimmassa asemassa olevien oppilaiden (erityisesti poikien) keskimääräiset tu-

lokset ovat merkittävästi aiempaa heikompia (Leino ym., 2019, s. 122–125). Näi-

den tulosten perusteella voitaneen tulkita, että kolmiportainen tuki ei ole toiminut 

toivotulla tavalla ja oppilaiden tuen saamisen mahdollisuuksia tulisi kehittää edel-

leen. 

Tehostettu tuki on uusin tuen taso, ja sen tutkimusta on vielä melko vähän. 

Tehostettuun tukeen liittyviä tuloksia esitellään usein muun kolmiportaisen tuen 

yhteydessä varmaankin siksi, koska tehostettua tukea on haastavaa erottaa yleisen 

ja erityisen tuen yhteydestä (ks. Alaluku 3.3). Suomi on sitoutunut inklusiivisen 

opetuksen ja kasvatuksen järjestämiseen (OPH, 2014a, s. 61), joten on tärkeää tut-

kia, miten se toimisi meillä käytännössä parhaiten. Jotta tukea voidaan tehokkaasti 

toteuttaa huomioiden kaikkien oppilaiden hyvinvointi, tarvitaan lisää tietoa tehos-

tetun ja erityisen tuen toimivuudesta peruskoulussamme. Se, miten opettajat ja reh-

torit toimivat uusien ohjeiden (POL 642/2010 ja perusopetuksen opetussuunnitel-

mien perusteiden muutokset 2010) mukaan, on myös tärkeä tutkimuskohde, koska 

hyvinvoivat ja työssäjaksavat opettajat sekä rehtorit edesauttavat oppilaiden hyvin-

vointia. 

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tehostettua tukea osana kolmiportaista 

tukijärjestelmää. Tehostettu tuki on uusin käsite, ja se sijoittuu yleisen ja erityisen 

tuen väliin. Tarkoituksena on selvittää, mitä tehostettu tuki on luokan- ja erityis-

opettajien sekä rehtorien näkökulmasta ja kuinka tehostettu tuki toimii tällä hetkellä. 

Tarkoituksena on myös tuoda näkökulmia siihen, miten tehostettua tukea voitaisiin 

kehittää palvelemaan oppilaita ja kouluja yhä paremmin. 



15 

Perusopetuslain uudistus (POL 642/2010) sekä perusopetuksen perusteiden 

muutokset (OPH, 2014a) ovat tuoneet uusia vaatimuksia koulun arkeen niin oppi-

laille kuin opetushenkilöstölle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 

juuri tehostetun tuen kohdalla uudistukset ovat toteutuneet kouluissa. Tutkimuk-

seen osallistui rehtoreita, erityis- ja luokanopettajia erilaisilta ja erikokoisilta Poh-

jois-Suomen kouluilta. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten opettajat ja rehtorit kuvaavat tehostettua tukea osana kolmiportaista tu-

kijärjestelmää alakoulussa? 

2. Miten tehostettu tuki on toteutunut alakoulussa? 

3. Miten perusopetuslain muutoksen läpivienti on onnistunut alakoulussa opetta-

jien ja rehtoreiden mielestä? 

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitetään, miten kolmiportainen tuki ja erityisesti 

tehostettu tuki on ymmärretty käsitteenä alakouluissamme. Tavoitteena on myös 

selvittää, miten tuen vaiheet erottuvat toisistaan ja miten tehostettu tuki toimii kol-

miportaisessa tukijärjestelmässä. 

Toisessa kysymyksessä perehdytään siihen, miten tuen toteuttaminen käytän-

nössä tapahtuu kouluissamme. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tukimuodot opet-

tajien ja rehtoreiden kokemusten mukaan auttavat ja hyödyttävät oppilasta parhai-

ten etenkin tehostetun tuen vaiheessa sekä miten tehostettua tukea voitaisiin vielä 

kehittää. 

Kolmannessa kysymyksessä selvitetään, miten perusopetuslain muutokset op-

pimisen ja koulunkäynnin tuen osalta on otettu vastaan kouluissa ja mitkä ovat uu-

distuksen vaikutukset opettajan/rehtorin työhön sekä koulun arkeen. Samalla pa-

neudutaan siihen, miten tuen vaiheiden toteuttamista resursoidaan, ohjataan ja seu-

rataan erilaisissa kouluissa ja kunnissa. Lopuksi perehdytään siihen, miten muutok-

sen läpiviennissä on onnistuttu. 

Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat inklusiivinen kasva-

tus sekä Michael Fullanin muutosteoria (Fullan, 2003, 2007), joihin paneudutaan 

tarkemmin seuraavissa luvuissa. 
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2 Tuen tarve ja tarjonta 

Tuen tarvetta on kunakin aikakautena määritelty ja tilastoitu eri tavoin kansakoulun 

alusta asti. Samoin oppilaiden tuen tarpeiden syitä on luokiteltu eri tavoin sekä eri-

laisilla käsitteillä. Tuen tarpeeseen on vastattu myös eri keinoin aikojen saatossa. 

Aluksi (ks. Alaluku 2.1) määritellään tuen tarpeeseen liittyvää terminologiaa ja se, 

kuka tukea on tarvinnut ja millaista tukea on tarjottu. Tukea tarvitsevista henkilöistä 

on myös ollut eri aikakausina käytössä erilaisia termejä ja ilmaisuja. 

Koulutuspolitiikalla (ks. Alaluku 2.2) on tärkeä tehtävä, kun suunnitellaan ja 

organisoidaan, miten tuen tarpeisiin vastataan. Koulutus edellyttää aina organisoi-

tumista ja tavoitteiden asettelua, joiden kautta koulutus voidaan suunnitella ja to-

teuttaa. Politiikassa on aina kyse arvoista, arvostuksista ja intresseistä (Ketovuori 

& Pihlaja, 2016; Segeren & Kutsyuruba, 2012, s. 31). Tämän vuoksi onkin tärkeää 

selvittää, miten koulutuspolitiikka on tukenut moninaisten oppilaiden erilaisten 

tuen tarpeiden kohtaamista ja miten koulutuspolitiikan avulla tukea on priorisoitu 

ja järjestelty erityisesti Suomessa. 

Jotta ymmärtäisimme tämän päivän lasten tuen tarpeita ja sitä, miten niihin 

nykyään vastataan, on hyvä tietää, miten tuen tarve on aikaisemmin ymmärretty ja 

millaista tukea lapset ovat saaneet (ks. Alaluku 2.3). Erityisopetuksella ja -kouluilla 

on ollut merkittävä rooli niin maailmalla kuin Suomessakin tuen tarpeen tunnista-

misessa ja tuen antamisessa. Erityisopetuksen muotoutumisessa vaikuttaneita kes-

keisiä tekijöitä ovat olleet koulun yhteiskunnalliset yhteydet sekä erityisopetuksen 

asema oppivelvollisuuskoulun osana. Sitä ei voi ymmärtää tarkastelemalla ainoas-

taan erityisopetusta itseään, vaan tarkastelu tulee tehdä osana yhteiskunnassa ole-

vaa koulutusjärjestelmää (Ainscow, Dyson & Weiner, 2014; Kivirauma, 2009). Lu-

vun lopussa tutustutaan inkluusioon liittyviin käsitteisiin sekä inklusiiviseen kas-

vatukseen ja koulutukseen. 

Näiden jälkeen esitellään inkluusiota koskevia kansainvälisiä politiikkaohjel-

mia ja sopimuksia (ks. Alaluku 2.4), jotka ovat edistäneet inklusiivista ajattelutapaa 

sekä inklusiivisen koulutuksen järjestämistä. Lopuksi luodaan katsaus inkluusion 

etenemiseen maailmalla ja Suomessa (ks. Alaluku 2.5). 

2.1 Terminologisia näkökulmia 

Oppilaiden määrittely ja luokittelu on vaihdellut huomattavasti eri aikakausina sekä 

eri kulttuureissa. Käsitys normaaliudesta ja erilaisuudesta on vaihdellut ja vaihtelee 

eri puolilla maailmaa. Siksi luokittelu, joka olisi yleispätevä, on vaikea ja myös 
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ehkä turha tavoite (Powell, 2010, s. 241–242). Peterson ja Hittie toteavat, että tämä 

on ollut erityisen tärkeä aihe vammaisille (ks. tämä alaluku jäljempänä: Vammaiset 

tuen tarvitsijoina) lapsille ja aikuisille, koska erilaisia ihmisryhmiä leimataan ja 

kategorisoidaan. 1900- ja 2000-luvuilla psykologit kehittivät erilaisia metodeja, 

kuinka ihmisiä voidaan identifioida, testata ja kategorisoida. Tämä on aiheuttanut 

ristiriitoja, koska leimoilla on usein koko elämän pituisia vaikutuksia (Peterson & 

Hittie, 2003, s. 9). 

Erityisopetuksen parissa on keskusteltu paljon terminologiasta ja sen uudistu-

misesta. Kielen ja luokitusten todellisuutta muokkaava voima on tunnustettu. Sillä, 

millaisia ilmauksia käytämme, on merkitystä (vrt. esim. disabled pupils, pupils with 

disabilities vai pupils with special needs vai pupils with individual needs). Englan-

ninkielisessä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa käytetään yleisesti tukea tarvitse-

vista oppilaista nimityksiä ”students with Special Educational Needs” (SEN) 

tai ”Special Educational Needs and Disabilities” (SEND). OECD käyttää nim-

itystä ”Students with Disabilities, Learning Difficulties and Disadvantages” (Rob-

son, 2005). Suomessa tukea tarvitsevista oppilaista muun muassa Opetushallitus ja 

opetusministeriö käyttävät julkaisuissaan nimitystä ”moninaiset oppijat” (esim. 

OKM, 2016a, b) ja Erilaisten oppijoiden liitto käyttää termiä ”erilaiset oppijat” 

(Erilaisten oppijoiden liitto, 2018). Tässä tutkimuksessa käytetään termejä moni-

naiset oppijat (diverse learners) tai tukea tarvitsevat oppilaat (pupils who need sup-

port). 

Mietola (2014, s. 236) on tutkinut erityisyys-käsitettä. Hänen mukaansa erityi-

syys saa merkityksensä ainoastaan tietyssä kontekstissa, tiettyihin käytäntöihin ja 

näihin paikantuviin yksilöihin kiinnitettynä. Erityisopetus on muuttunut niin käsit-

teellisesti kuin toiminnallisesti yhteiskunnallisten arvojen ja rakenteiden mukai-

sesti. Kuitenkin syyt sen takana, minkä vuoksi joku oppilas tarvitsee lisätukea op-

piakseen, ovat luonteeltaan varsin pysyviä (Björn, 2012, s. 354). Luokitusjärjes-

telmä on ollut erityisopetuksessa työkalu, jolla on voitu organisoida opetusta ja ym-

märtää oppilaiden erilaisuutta sekä järkeistää resurssien jakamista ja tarvittavaa eri-

tyisopetusta sekä muita palveluita (Florian, ym., 2006, s. 37). Vaikka olisimme 

kuinka tietoisia luokitusjärjestelmän, kategorisoinnin ja merkitsemisen negatiivista 

sekä problemaattisista puolista opetustilanteessa, julkista politiikkaa ei voi olla il-

man luokitusta (Florian ym., 2006). Koulutuksessa käytetyt luokittelujärjestelmät 

ylläpitävät kahtiajakoa erityis- ja yleisopetuksen ryhmiin, opettajiin ja opetussuun-

nitelmiin (Powell, 2010, s. 243–244). Ahtiaisen ja kollegojen (2017, s. 137) mu-

kaan eri käsitteiden käyttö ja se, kuinka asioita kuvataan, vaativat sensitiivisyyttä. 

Koulujen ja hallinnon työvälineiksi tarkoitetut käsitteet siirtyvät usein puheeseen. 
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Erilaiset nimitykset havainnollistavat, kuinka diagnosointi, luokittelun tarve ja ajat-

telutavat ovat muuttuneet sekä kuinka käsitteiden käyttö on kehittynyt (Takala, 

2016, s. 18). 

Ahtiainen, Lintuvuori, Hienonen, Jahnukainen ja Hautamäki (2017, s. 134) to-

teavat, että peruskouluajan erityisyyden käsitteiden tarkastelussa on tapahtunut siir-

tymä segregoivemmista opetuksen järjestämisen ja oppilaiden erityisyyden nimeä-

misen keinoista kohti vähemmän leimaavia käsitteitä. Käsitteiden käyttö ja asioi-

den nimeäminen ovat keskeinen osa yksilöllisten tarpeiden sanoittamista. Jos yksi-

lön tarvetta ei voi tai saa kuvata tarkasti, ei myöskään tarpeen mukaista palvelua, 

opetusta tai hoitoa voida antaa tai kehittää. Oleellista tukea tarvitsevan oppilaan 

kannalta kuitenkin on, että hän saa tarvitsemansa tukitoimet ja resurssit opiskelunsa 

tueksi. 

Tukea tarvitsevien oppilaiden tilastoinnin perusteita 

Tilastoissa erityisopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat on jaettu 

eri vuosina eri määritelmien mukaisesti esimerkiksi erityisopetuksen perusteen mu-

kaan. Kansakoulun aikana erityisopetus oli melko vähäistä ja erityisopetusta annet-

tiin erillisissä opetuslaitoksissa. Peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen eri-

tyisopetus laajeni uusiin toimintamuotoihin sekä kohderyhmiin, ja vammatyypit 

olivat tilastoinnin yläkäsitteinä ensimmäisessä koko koulujärjestelmän kattavassa 

erityisopetuksen tilastoinnissa lukuvuodelta 1979/80 (Lintuvuori, Hautamäki & 

Jahnukainen, 2017, s. 11; Tilastokeskus, 1981). Vammatyypeillä tarkoitettiin esi-

merkiksi eriasteista aivotoiminnan häiriötä, liikuntavammaa tai vastaavaa, autismia 

tai Aspergerin oireyhtymää, näkövammaa, kuulovammaa ja vaikeaa kehitysviiväs-

tymää (Kirjavainen ym., 2014a, s. 315). 1980-luvulla erityisopetukseen tulivat ryh-

mäkohtaiset opetussuunnitelmat, joiden lyhenteitä (esim. ESY = emotionaalisesti 

häiriintyneiden ja sosiaalisesti sopeutumattomien opetus, EMU = mukautettu ope-

tus, EHA = harjaantumisopetus) käytettiin tilastoinnissa kuvaamaan erilaisia oppi-

lasryhmiä (Kouluhallitus, 1987a, b, c). 

Vuoden 1998 perusopetuslain (POL 628/1998) myötä tilastointia muutettiin 

vuonna 2001. Erityisopetuksen oppilaiden integrointi yleisopetuksen ryhmiin tuli 

laajamittaisemmin mahdolliseksi. Erityisopetukseen siirretyt oppilaat jaoteltiin ti-

lastoissa erityisopetuksen järjestämispaikan mukaan (SVT, 2003). Luokittelu oli 

vuonna 2005 jaoteltu kolmeen ryhmään niin, että opetus järjestetään joko kokonaan 

yleisopetuksen ryhmässä tai osin yleisopetuksen ryhmässä tai erityisluokassa/eri-



20 

tyisryhmässä (SVT, 2006). Vuoden 2010 erityisopetuksen järjestämispaikan tilas-

toinnissa luokitusta oli muutettu ja se jaoteltiin nyt neljään ryhmään siten, että vii-

meinen luokka jaettiin kahteen eri luokkaan: erityisryhmään (muu kuin erityiskoulu) 

tai erityiskoulun erityisryhmään (SVT, 2011). 

Oppilaat luokiteltiin erityisopetuksen ensisijaisen perusteen mukaan (SVT, 

2003). Perustetta kuvattiin diagnoosi- ja häiriöpohjaisella luokituksella samaan ta-

paan kuin vammatyyppiluokituksessa aiemmin (Lintuvuori, Hautamäki & Jahnu-

kainen, 2017). Ennen vuotta 2010 erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat 

luokiteltiin otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan lääketieteestä peräisin ole-

vaan tautiluokitusjärjestelmään (kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä Internati-

onal Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems eli ICD, 

jonka WHO on kehittänyt) seuraavasti: 1. vaikea kehitysviivästymä (keskiasteinen, 

vaikea tai vaikein kehityksen viivästymä), 2. lievä kehitysviivästymä, 3. eriasteinen 

aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava (esim. neurologinen vamma tai 

kehityshäiriö, kuten ADHD, tai liikuntavamma, kuten CP-oireyhtymä), 4. tunne-

elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus, 5. autismiin tai Aspergerin oireyh-

tymään liittyvät oppimisvaikeudet, 6. kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) joh-

tuvat oppimisen vaikeudet, 7. näkövamma, 8. kuulovamma tai 9. muu kuin edellä 

mainittu syy. Erityisopetuksen peruste perustui erityisopetuksen otto- tai siirtopää-

tökseen. (SVT, 2009.) 

Osa-aikainen erityisopetus on puolestaan tilastoitu ensisijaisen syyn perus-

teella. Osa-aikaista erityisopetusta ovat saaneet ne oppilaat, joilla on ollut tuen tar-

vetta seuraavilla osa-alueilla: puhehäiriö, luku- tai kirjoitushäiriö, matematiikan 

oppimisen vaikeudet, vieraan kielen oppimisen vaikeudet, sopeutumisvaikeudet tai 

tunne-elämän häiriö, muut vaikeudet oppimisessa tai muu syy (SVT, 2010). 

Suomen erityisopetuksen tilastoinnin kehittämiseen ja määritelmiin ovat eri 

vuosikymmeninä osaltaan vaikuttaneet voimassa olevan lainsäädännön, resurssien 

ja opetushallinnon tiedontarpeiden lisäksi myös kansainvälinen koulutuspolitiikka 

ja ylikansallisten toimijoiden tiedontarpeet siten, että 1970-luvulla keskeisin toi-

mija oli UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-

tion), 1990-luvulla OECD ja 2010-luvulla EU (Euroopan Unioni) ja European 

Agency (Lintuvuori, Hautamäki & Jahnukainen, 2017, s. 4, 11–12). Lintuvuori ja 

kollegat (2017) toteavat, että peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen tukijär-

jestelmää ja luokittelua on muutettu useaan otteeseen. Jokainen laajempi lakimuu-

tos on myös suunnitellusti ja tavoitteellisesti laajentanut tuen tarjontaa yhä suurem-

malle osalle perusopetuksen oppilaita. Koska ensisijaisen perusteen luokittelussa 

alkoi ilmetä ongelmia, siitä luovuttiin tilastointimuutoksen yhteydessä vuonna 
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2011. Siirryttäessä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen tilastoinnissa tehtiin muu-

tos ja ensimmäistä kertaa perusopetuksen aikana tilastoinneissa ei enää luokitella 

erityisoppilasta tai erityisopetuksen perustetta kuvaavaa tietoa. Tukea saavat oppi-

laat tilastoidaankin nykyään tarjotun tuen (tehostettu ja erityinen tuki) näkökul-

masta (Lintuvuori, Hautamäki & Jahnukainen, 2017, s. 7–11, 14), mitä esitellään 

tarkemmin Alaluvussa 3.2. 

Vammaiset tuen tarvitsijoina 

Erityisopetuksen pohjalla on käsitys vammaisuudesta, joka jakaa lääketieteellisessä 

mielessä ihmiset vammaisiin ja ei-vammaisiin (Reindal, 2010, s. 1). Erityispeda-

gogiikassa on nykyisin käytössä termi ”erityisen tuen tarve”, mikä voi vaatia nor-

maalista, tavallisesta poikkeavia erityisiä järjestelyjä. Nykyään opettaja nähdään 

enemmän lapsen tuen tarpeen huomaajana kuin lapsen poikkeavuuden esiintuojana 

(Vehmas, 2005, s. 100–101, 123). 

Vammaisuuden (disability) määrittely yksiselitteisesti on haasteellista, sillä se 

voi saada useita eri merkityksiä ja sillä voi olla useita eri muotoja (Grue, 2015, s. 

1). Vammaisuus-käsite alkoi vakiintua yleiseen käyttöön vasta 1970-luvulla. Eri-

tyisesti kansainvälinen vammaisten vuosi 1981 vakiinnutti käsitettä. Sitä edelsivät 

muun muassa nimitykset vaivainen, houru ja mieletön (vaivaishoitoasetus, 1852), 

raajarikkoinen, heikkomielinen (vaivaishoitoasetus, 1879) ja invalidi (invalidihuol-

tolaki, 1946). Vammaisuus-termiä käytetään edelleen (esim. Laki vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä THL:n Vammaispalvelu-

jen käsikirja), mutta käytössä on myös laajempia, erilaisia termejä. Vanha luokitus 

ja terminologia on usein negatiivista, leimaavaa ja halventavaa (Kivirauma, 2017, 

s. 20–21; Nurmi-Koikkalainen, 2017, s. 10–12; Schalock, 2011, s. 223). Vammai-

suuden erilaiset selitysmallit liittyvät kunkin aikakauden kulttuuriin ja vallitsevaan 

ideologiaan (Vehmas, 2010, s. 75). Murto toteaa, että vammaisuuteen suhtautumi-

sen perustana ovat usein perinteiset, asenteellisuuden vahvistamat normit. Vammai-

suus voidaan nähdä osana ihmistä, hänen eräänä yksilöllisenä piirteenään. Vam-

maiskäsityksen taustalla on kuitenkin käsitys ihmisen arvosta, jolloin jokaisen ih-

misen sallitaan olevan erilainen ja ainutkertainen. Vammainen ihminen on yhtä ar-

vokas kuin vammaton, jolloin erilaisuus on rikkautta ihmissuhteissa (Murto, 2007, 

s. 63, 67, 161). 

”Normaaliuden” rajat ovat kaventuneet jatkuvasti länsimaissa, ja siksi vam-

maiseksi luokitellaan yhä useampi henkilö. Elimelliset vammat (impairment) ja 

vammaisuus (disability) erotetaan toisistaan. Elimellisellä vammalla tarkoitetaan 
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jotain lääketieteellisesti määriteltyä elimellistä vauriota eli joko osittain tai koko-

naan puuttuvaa raajaa, elintä, ruumiin tai mielen toimintoa. Syntytapansa ja oireit-

tensa perusteella (lääketieteellinen häiriö tai oire) vammaisuutta voidaan luokitella 

eri tavalla esimerkiksi aistivammaisuuteen (kuulo- tai näkövammaisuus), kehitys-

vammaisuuteen tai liikuntavammaisuuteen. Vammaisuudella voidaan tarkoittaa so-

siaalista ilmiötä, joka syntyy yhteisön ja yksilön (jolla on elimellinen vamma) vä-

lisessä vuorovaikutuksessa (Määttä & Rantala, 2016, s. 42). 

Vammaisuuden tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty lääketieteen mallin 

mukaisesti yksilön rajoitteisiin ja puutteisiin etsittäessä syitä vammaisten ihmisten 

kokemiin ongelmiin. Lähestymistapaa on nimitetty joskus myös puutemalliksi, 

koska siinä huomion keskipiste on puutteellinen toimintakyky (Kivirauma, 2017, s. 

22–23). Kun vammaisuuden ja poikkeavuuden hoitamiseen ryhdyttiin etsimään en-

sisijaisesti lääketieteellisiä ratkaisuja, vammaisuus ja poikkeavuus medikalisoitiin. 

Mallissa huomio on ”parannettavassa” yksilössä ja hänen ”viallisessa” ruumiissaan 

(Bhaskar & Danermark, 2006, s. 281; Gustavsson, 2004, s. 59). Lääketieteessä käy-

tössä oleva kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä ICD (International Classifica-

tion of Diseases) ja kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja tervey-

den luokitus ICF (International Classification of Health, Functioning and Disability) 

on vähitellen hyväksytty myös koulutuksen puolelle (Powell, 2010, s. 244). 

Täydellisenä vastakohtana lääketieteelliselle ajattelulle on 1970- ja 80-luvuilla 

kehitetty vammaisuuden sosiaalinen malli (social model of disability). Se sai al-

kunsa vammaisten henkilöiden kokemuksista (Oliver, 2004, s. 8) ja heidän poliitti-

sesta aktivoitumisestaan 1960- ja 1970-luvuilla (Vehmas, 2005, s. 109). Lääketie-

teellisessä mallissa vammaisuuteen liittyvät tekijät ja ongelmat on pelkistetty yksi-

löön, kun taas yhteiskunnallisessa mallissa yhteiskunnan asenteisiin, rakenteisiin 

sekä kielellisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin liittyviksi (Lindh, 2013, s. 50). Oliver 

(2009, s. 41–46) nostaa esiin kolme yleistä huomiota vammaisuuden sosiaalisesta 

mallista: 1) huomio kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevasta ihmisestä ympäristöön, 

joka aiheuttaa tuen tarpeita ja esteitä, 2) syrjäytyminen ei johdu pelkästään ympä-

ristöstä, vaan siihen vaikuttavat myös välittömämmin monet asiat esimerkiksi kou-

lutusjärjestelmässä ja kulttuurissa sekä 3) tuen tarpeita ei kielletä eikä tukitoimia 

nähdä huonoina asioina. 

Sosiaalinen malli näkee vammauttavana kaikki yhteiskunnan rakenteet ja käy-

tännöt, kuten esteellisen ympäristön, ennakkoluulot ja syrjinnän, jotka asettavat 

vammaisille henkilöille rajoitteita (Kivirauma, 2017, s. 22–23; Oliver, 2013). So-

siaalinen malli ei kiellä elimellisen vamman ongelmallisuutta, mutta sen tarkoitus 
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on paikantaa ongelmien syyt yhteiskuntaan ja vammauttaviin ympäristöihin, estei-

siin ja kulttuuriin (Barnes, 2012, s. 18; Boxall, 2002, s. 212–213; Reinikainen, 2007, 

s. 29). Vammaisuuden sosiaalinen malli suhtautuukin vammaisuuteen ihmisoikeus-

kysymyksenä, jota heijastavat vammaisten henkilöiden syrjintä, ulossulkeminen ja 

stigmatisointi (Barton, 2009, s. 43). 

Oppimisvaikeudet 

Oppimisvaikeuksilla (learning difficulty, learning disability) ymmärretään perintei-

sesti määriteltynä erityisvaikeuksia, jotka ilmenevät merkittävinä vaikeuksina 

kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen, kirjoittamisen, päättelyn tai matematiikan 

taitojen hankinnassa ja käytössä. Ne eivät johdu aistivammoista, emotionaalisesta 

häiriöstä tai oppimistilaisuuksien puutteista, heikosta psykososiaalisista olosuh-

teista tai käyttäytymisen säätelyn tai sosiaalisen hahmottamisen ja vuorovaikutuk-

sen häiriöistä, mutta ne voivat kuitenkin esiintyä yhdessä niiden kanssa (Ahonen, 

Aro, Aro, Lerkkanen & Siiskonen, 2019, s. 30). Oppimisvaikeus voi olla kapea-

alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta. Usein samalla henkilöllä 

voi esiintyä ongelmia useammalla kuin yhdellä alueella, mistä käytetään nimitystä 

komorbiditeetti (Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2009, s. 21). Mikäli oppilaalla on 

oppimisvaikeus yhdellä osa-alueella, hänellä on moninkertainen riski oppimisvai-

keuteen myös jossakin muussa taidossa (Landerl & Moll, 2010). 

Suomessa käytössä oleva kansainvälinen tautiluokitus ICD-10 (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) käyttää oppi-

misvaikeuksista termiä oppimiskyvyn häiriöt, jotka ovat osa psyykkisen kehityksen 

häiriötä. Oppimishäiriöt kattavat puheen ja kielen (F80), koulutaitojen oppimisen 

(F81) sekä motoriikan kehitykselliset ongelmat (F82). Kun useat näistä häiriöistä 

esiintyvät päällekkäisinä, puhutaan monimuotoisista kehityshäiriöistä (F83). Kou-

lutaitojen kehityshäiriöt on edelleen jaettu lukemisen (F81.0), kirjoittamisen 

(F81.1.) ja aritmetiikan (F81.2) vaikeuksiin. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 

esiintyvät usein yhdessä, mistä syystä niitä on meillä vakiintuneesti alettu myös 

kutsua lukivaikeuksiksi (Aro & Lerkkanen, 2019, s. 274). Oppimisvaikeudet ovat 

usein yhteydessä myös tarkkaavaisuuden vaikeuksiin (F90) (Ahonen & Haapasalo, 

2008, s. 490). Laaja-alaisilla oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan ongelmia, jotka ovat 

laajempia kuin erityisissä oppimisvaikeuksissa. Ongelmat eivät kuitenkaan ole niin 

suuria kuin kehitysvammaisuudessa. Laaja-alaiset oppimisvaikeudet vaikeuttavat 

merkittävästi koulusuoriutumista ja selviytymistä arkielämässä (Närhi, Kuikka & 

Seppälä, 2010). 
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Oppimisvaikeus todetaan noin 5–20 prosentilla suomalaisista, mutta sen ylei-

syys vaihtelee eri tutkimuksissa. Thunebergin ja Vainikaisen aineiston (jossa he tut-

kivat kolmiportaiseen tukeen liittyviä tukidokumentteja, n=514) mukaan yleisim-

piä syitä oppilaiden tuen tarpeisiin ovat erityisesti toiminnanohjauksen ja tarkkaa-

vuuden vaikeudet, lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan haasteet sekä sosio-

emotionaaliset pulmat (Thuneberg & Vainikainen, 2015, s. 138, 142–145). 

Jotta tukitoimet voitaisiin kohdistaa oikein, on tärkeää arvioida oppimisvai-

keuksien laatua ja ilmenemistä sekä niihin liittyviä muita vaikeuksia koulunkäyn-

nin eri vaiheissa. Erilaiset seulontatestit antavat hyvän kuvan lukemisen, kirjoitta-

misen ja matematiikan taidoista, mutta tuen sisällöllistä suunnittelua varten tarvi-

taan myös yksilöllistä vahvuuksien ja pulmakohtien arviointia. Ilman ongelman 

tunnistamista, ohjausta ja tukea oppija saattaa jäädä yksin oppimiseen liittyvien 

vaikeuksiensa kanssa. Yksilöllisesti suunniteltujen ja moniammatillisella tuella to-

teutettujen interventioiden avulla voidaan vaikuttaa yksilön hyvinvointiin ja siten 

vähentää oppimisvaikeuksien negatiivisia vaikutuksia lapsen ja nuoren elämään 

(Mäkihonko, Hakkarainen & Holopainen, 2017, s. 74–75, 77). Elorannan väitös-

tutkimuksen mukaan lapsuudessa todetut oppimisvaikeudet ovat riski aikuisiässä. 

Ne voivat altistaa mielenterveyden ongelmille, matalalle koulutustasolle ja työttö-

myydelle. Erityisopetus ja muu monipuolinen tuki lapsuudesta toiselle asteelle asti 

vähentävät tätä riskiä (Eloranta, 2019). Kaikkien, myös tukea tarvitsevien oppilai-

den oppimista ja opettamista säätelee koulutuspolitiikka. 

2.2 Koulutuspolitiikka ja tuen tarvitsijat 

Koulutuspolitiikalla on keskeinen asema, kun määritellään koulun tehtävää, ope-

tussuunnitelman sisältöä ja tuen tarjoamista. Suomalaisen koulutuspolitiikan arvo-

pohja perustuu maailmanlaajuisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin sopimuksiin, 

jotka korostavat kaikkien oppijoiden tasa-arvoa, osallisuutta ja yhteisten palvelujen 

oikeutta (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

[UNESCO], 1994, 2000; Yhdistyneet kansakunnat [YK], 1993, 2006). Inklusiivi-

nen ideologia luo pohjan suomalaiselle perusopetusjärjestelmälle (Halinen, Koi-

vula, Kyrö, Sarlin & Volmari, 2008, s. 20). Koulutus nähdään yhtenä ihmisen pe-

rusoikeutena, joka luo perustan oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle sekä oikeutena 

osallisuuteen yhteiskunnan jäsenenä ja askeleena hyvään elämään (Ainscow & Mi-

les, 2009, s. 1; Kinsella & Senior, 2008, s. 651). Myös UNESCOn (2001, s. 15) 
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mukaan inklusiivinen koulutusreformi tukee ja arvostaa kaikkien oppijoiden erilai-

suutta. Näin myös moninaisilla oppijoilla on oikeus kokea osallisuutta ja saada tar-

vitsemansa tuki opinnoilleen. 

Pohjois-Euroopassa 1960-luvun alussa määriteltiin normalisaatioperiaate 

(Principle of Normalisation), joka ohjasi vammaisille tarkoitettujen palvelujen 

tuottamista ja tarjontaa. Normalisaatioperiaateen mukaisesti vammaisille henki-

löille pyritään mahdollistamaan tavallisen jokapäiväisen elämän mallit ja olot 

(Nirje, 1969). Samoin kouluympäristön ja -kokemusten tulee olla tavallisia eli sa-

manlaisia kuin muidenkin ihmisten (Moberg & Savolainen, 2009, s. 79). Suomessa 

laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

(3.4.1987/380) on kansallisella tasolla määritellyt, kuka on vammainen henkilö ja 

millaista tukea hänen on mahdollista saada. Edellä mainitun lain 2 §:ssä todetaan, 

että vammaisella tarkoitetaan ”henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on 

pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista”. 

Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon 

asiakkaan yksilöllinen avun tarve (19.12.2008/981). Lisäksi 7 § määrää, että ”kun-

nan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammai-

selle henkilölle”. 

Suomen nykyinen koulutuspolitiikka on tulosta 30 vuotta jatkuneesta tietoi-

sesta järjestelmällisestä kehitystyöstä, joka on luonut moniarvoisen, luottamukseen 

ja kunnioitukseen perustuvan kulttuurin koko suomalaiseen yhteiskuntaan ja erityi-

sesti sen koulutusjärjestelmään (Sahlberg, 2015, s. 201). Vastuu koulutuspolitiikan 

suunnasta on lainsäätäjillä, ja kansallisen politiikan kirjaukset on tehtävä rohkaise-

maan sekä mahdollistamaan inkluusion edistämistä koulujen tasolla. Kansallinen 

koululainsäädäntö luo viitekehyksen koulujen toiminnalle (Ainscow, Dyson, Gol-

drick & West, 2012, s. 147−150). Suomalaisen koulujärjestelmän joustavuus ja in-

novatiiviset tavat järjestää koulunkäynti ovat ohjanneet koulut oppimaan toisiltaan 

ja levittämään parhaita käytäntöjä. Erityisopetus on avainasemassa tasa-arvon edis-

tämisessä ja koulunkäynnin onnistumisessa (Sahlberg, 2015, s. 72, 116). 

Tilastot osoittavat, että erityistä tukea saavien perusopetuksen oppilaiden 

määrä kääntyi laskuun vuodesta 2010 lähtien, ja tämän rinnalle on tullut uusi 

luokka, tehostettua tukea saavat oppilaat, joiden määrä on kasvanut (SVT, 2020a). 

Ketovuori ja Pihlaja pohtivat, onko koulutuspolitiikkaamme piilotettu tavoite eri-

tyisopetusta saavien oppilaiden määrän vähentämisestä, ja samalla erilaisuutta häi-

vytetään koulujärjestelmästämme. He toteavat, että inkluusio on paljon enemmän 

kuin tehostetun tai erityisen tuen luokat. Muuttuneita tilastoja voidaan tulkita myös 
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toisin: aktiivisesti käyttöön otetut oppilaan tuen muodot tuovat tarvittavat toimen-

piteet uudistuneen lainsäädäntömme hengen mukaisesti oppilaan arkeen yleisen 

tuen tasolle (Ketovuori & Pihlaja, 2016, s. 256). 

Valtio ohjaa, kunta toteuttaa 

Suomessa koulutuspolitiikasta vastaavat poliittiset päättäjät ja virkamiehet. Kes-

keisiä poliittisia toimijoita yhteiskunnassamme ovat eduskunta, hallitus ja sivistys-

poliittinen ministeriryhmä sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutuspolitiikan 

ja -lainsäädännön periaatteista päättää eduskunta. Perusopetusta velvoittavia ja oh-

jaavia keskeisimpiä asiakirjoja ovat perusopetuslaki, perusopetusasetus, valtioneu-

voston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoit-

teista ja perusopetuksen tuntijaosta sekä sen pohjalta laadittavat valtakunnalliset 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Lisäksi jokainen uusi hallitus tekee 

oman hallitusohjelmansa, ja sen pohjalta laaditaan koulutuksen ja tutkimuksen ke-

hittämissuunnitelma (Ketovuori & Pihlaja, 2016, s. 241; Kärki, 2015). Koulutus-

politiikka syntyykin hierarkkisessa prosessissa, jossa yhteiskunnassa vahvassa ase-

massa olevat ryhmittymät käyttävät niille kertynyttä valtaa (Segeren & Kutsyuruba, 

2012, s. 31). Suomessa koulutuspolitiikan kehittäjänä ovat toimineet lähinnä polii-

tikot ja ammattilaiset, kun muualla esimerkiksi vanhempien rooli kehitystyössä on 

ollut huomattavasti vahvempi (Jahnukainen, 2011, s. 492). Koulutuspolitiikasta 

vastaavat henkilöt – asiakirjoihin perustuen – ohjaavat ja vastaavat siis myös oppi-

laiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen valtakunnallisesta suunnittelusta, organi-

soinnista ja arvioinnista. 

Koulutuspolitiikka ei ole luonteeltaan koskaan neutraalia ja arvovapaata (Tho-

mas & Loxley, 2007, s. 94), ja sen muotoutumisen taustalla vaikuttavat vaihtelevat 

poliittiset voimasuhteet ja vallassa olevien puolueiden arvot (Ketovuori & Pihlaja, 

2016, s. 232). Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että inkluusioon ja tasa-

arvon edistämiseen liittyvä koulutuspolitiikka on kärsinyt puoluepolitiikkaan liit-

tyvistä poliittisista vaihteluista sekä vallassa olevien ryhmien muuttuvista paino-

tuksista (Segeren & Kutsyuruba, 2012, s. 17). Jotta käytänteet koulumaailmassa 

voivat muuttua ja kehittyä, on muutoksen suunnan oltava nähtävissä selkeinä kir-

jauksina toimintaa ohjaavissa tärkeissä poliittisissa dokumenteissa (Ainscow & Mi-

les, 2009, s. 5.). Maailmanlaajuiset sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset muutokset 

heijastuvat osaltaan myös suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ja siihen, millaisia 

haasteita inkluusion toteuttamiseen liittyy (Halinen & Järvinen, 2008, s. 21). Voi-
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massa oleva lainsäädäntö ja koulutuspolitiikka, joustava rahoitusjärjestelmä ja re-

sursointi ovat välineitä vähentää segregaatiota (Ferguson, 2008, s. 113). Valtioneu-

voston hyväksymässä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 maini-

taan perusopetuksen yhteiskunnalliseksi tehtäväksi muun muassa tasa-arvon, yh-

denvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Uudistus herättää toivon 

aidosti tasa-arvoisesta koulusta, johon kaikki lapset ovat tervetulleita (Nyyssönen, 

Paksuniemi & Keskitalo, 2016). 

Uusliberalismin vaikutuksia koulutuspolitiikkaan 

Monien uusien koulutusideologioiden merkittävimpinä taustaideologiana on pi-

detty uusliberalismia. Uusliberalistisen ajattelumallin mukaisia koulutuspoliittisia 

ideoita ovat koulujen profiloituminen, koululainsäädännön vapautuminen, mana-

gerialismi koulun johtamisessa ja koulujen päätösvallan lisääntyminen opetussisäl-

töasioissa. Markkinaperustaista ajattelutapaa tukevat ideat koulujen tulosvastuulli-

suudesta ja kokonaisbudjetoinnista sekä koulujen yksityistäminen, julkisten inves-

tointien karsiminen, ulkopuolisen rahoituksen käyttö ja lahjakkaiden oppilaiden 

erikoiskoulujen perustaminen (Antikainen & Rinne, 2012, s. 448–449). 

Koulutuksen ja tasa-arvoajattelun muutokset on aiheellista nähdä osana yhteis-

kunnallista ja globaalia kehitystä. Talouden ja aineellisen vaurastumisen myötä 

myös tasa-arvo edistyi teollistuneissa maissa toisen maailmansodan jälkeen. Valtio 

ja kunnat kehittivät hyvinvointipalveluja varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä koulutuksen sektoreilla. Tilanne muuttui 1970- ja 80-luvuilla, kun talouden 

kasvu hidastui ja monien maiden hallitukset ryhtyivät toteuttamaan julkisten hy-

vinvointipalvelujen supistamiseen ja markkinamekanismien vahvistamiseen täh-

täävää politiikkaa, jota kutsutaan uusliberalismiksi tai joskus myös markkinalibe-

ralismiksi. Uusliberalistinen politiikka on omaksuttu koulutussektorilla eri maissa 

eri vaiheissa ja erilaisin kansallisin variaatioin, mutta muutokset noudattavat samaa 

mallia. Suomeen uusliberalistinen hallintatapa omaksuttiin 1990-luvun laman yh-

teydessä, jolloin kilpailukyvystä tuli vähitellen hegemoninen diskurssi, johon ve-

doten julkisen sektorin menoleikkauksia oikeutetaan (Silvennoinen, Kalalahti & 

Varjo, 2016, s. 11–17). Koulutuspoliittinen muutos on tullut Suomeen vähitellen, 

ja se on edelleen maltillisempaa kuin monissa muissa maissa (Sarjala, 2008, s. 195–

196; Seppänen, Rinne & Riipinen, 2012, s. 240–241). Siekkisen väitöstutkimuksen 

perusteella kansainvälisen koulutuspolitiikan uusliberalistinen ideologia ei vielä 

näy kansallisella peruskoululaitoksen tasolla (Siekkinen, 2017, s. 228). Sen sijaan 

esimerkiksi päiväkotien yksityistäminen on edennyt Suomessa nopeammin. 
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Vuonna 2017 yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä oli 16 prosenttia varhaiskas-

vatuksessa olevista lapsista (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 2018). Suo-

men kaupungeista eniten päivähoitoa on yksityistetty Rovaniemellä ja Oulussa (Va-

sara, 2018). 

Perusopetuksessa kaupallistumisen vaikutukset ovat kuitenkin olleet maltilli-

sempia ja omaleimaisempia kuin muun muassa yliopistoissa. Vanhemmille Suo-

messa 1990-luvulla tarjottu mahdollisuus valita lapselleen koulu merkitsee käytän-

nössä valintaa julkisten koulujen välillä. Yksityisten koulutuksen järjestäjien määrä 

on Suomessa vähäinen, ja yksityiskoulujen tarjoama painotettu opetus on pääasi-

assa luonteeltaan katsomuksellista tai vaihtoehtopedagogiaa (Kalalahti & Varjo, 

2016, s. 37–62, 358). Yksityistämiskehitys on Suomessa vielä hyvin rajoitettua ver-

rattuna muihin Pohjoismaihin (Dovemark ym., 2018), mutta koulujen ja alueiden 

välistä eriytymiskehitystä on havaittu myös täällä (Bernelius, 2013). 

Usean tutkimuksen mukaan kouluvalinta sosiaalisena ilmiönä yhdistyy 

luokka-asemaan ja vanhempien koulutustasoon (Kalalahti & Varjo, 2016; Poiko-

lainen, 2012). Lähikoulun valinneiden lasten vanhemmat ovat keskimäärin vähem-

män koulutettuja (Kalalahti & Varjo, 2016, s. 37–62; Silvennoinen ym., 2016, s. 

11–17). Kouluvalinta ei toteudu Suomessa viattomasti tai yhdenvertaisesti, vaan 

valinnat ovat vahvasti yhteiskuntaluokkasidonnaisia. Ne myös eriyttävät lapsia 

opetusryhmiin koulumenestyksen perusteella (Seppänen, Kalalahti, Rinne & Si-

mola, 2015, s. 525). Tukea tarvitseville oppilaille yhteiskunnan tulisi varmistaa yh-

täläiset mahdollisuudet oppimiseen ja tuen saamiseen. Joudummekin koulutuspo-

litiikassa jatkuvasti tasapainoilemaan koulutuksellisten oikeuksien ja vapauksien 

välisessä ristiriidassa (Seppänen ym., 2015, s. 517). 

Julkisen ja yhtäläisen koulujärjestelmän legitimaatio on vahva yhteisin vero-

varoin kustannetussa koulujärjestelmässä, ja tasa-arvon nähdään koskevan kaikkia 

peruskoululaisia. Inklusiiviset tavoitteet ovat läsnä erityisesti lähikouluperiaat-

teessa, jossa myös tuen tarpeessa olevat lapset halutaan lähikouluun. Peruskoulu-

järjestelmän on kuitenkin esitetty alkaneen eriytyä sisäisesti selektiivisemmäksi, 

monimuotoistuneemmaksi ja yksilöllistyneemmäksi kuin aikaisemmin (From ym., 

2014). Lempisen ja Niemen (2018) mukaan oppilaan tuen aste ennemmin kuin van-

hempien sosioekonominen luokka määrittelee lapsen kouluun sijoittamispaikan. 

Mitä enemmän vanhemmat tunsivat lapsensa tarvitsevan tukea, sitä enemmän van-

hemmat pitivät tärkeänä erityisopetuksen käytänteitä ja vähemmän lähikoulun si-

jaintia. Tiivistettynä voidaan todeta, että erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden so-

siaalinen eriytyminen voidaan välttää, jos lähikouluperiaate säilytetään. Edellä esi-
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tetyn perusteella on vielä epäselvää, millaisia vaikutuksia uusliberalistinen koulu-

tuspolitiikka aiheuttaa moninaisille oppijoille, heidän tuen tarpeilleen sekä tuen jär-

jestämiselle. Kovenevat arvot ja tulospaineet esimerkiksi kunnan, opetustoimen 

sekä koulun johtamisessa saattavat aiheuttaa yhä enemmän eriytymistä ja heikom-

piosaisten etujen ja tuen muotojen karsimista. 

Kansainvälisiä vaikutteita Suomen koulutuspolitiikkaan 

Kansallista koulutuspolitiikkaa tehdään entistä kansainvälistyvämmässä ympäris-

tössä ja yhä useammin myös kansainvälisten järjestöjen aktivoimana ja ohjaamana. 

Harjoittamansa koulutuspolitiikan avulla kansainväliset järjestöt pyrkivät hallitse-

maan ja ohjaamaan taloudellisen sekä kulttuurisen globalisaation vaikutuksia. Vä-

lineinä niillä ovat jäsenvaltioiden kesken luodut koulutuspolitiikkaa koskevat tee-

mat, sopimukset, ohjelmat, periaatteet, normit, säännöt ja yhteiset toimintatavat, 

kuten OECD:n PISA (Programme for International Student Assessment) -tutki-

mukset sekä OECD:n, EU:n ja UNESCOn elinikäisen oppimisen ohjelmat ja stra-

tegiat. Viime vuosien kansainvälistyminen ja järjestöjen kautta tapahtunut vuoro-

vaikutuksen institutionaalistuminen ovat aiheuttaneet sen, että uudet käsitteet ja 

ideat leviävät entistä nopeammin ja yhtenäisimpinä maasta toiseen (Antikainen & 

Rinne, 2012, s. 448–449). 

Suomalainen keskitetty, valtiojohtoinen ja professioiden arvoista lähtevä kou-

lutuksen kehittäminen on kansainvälisesti tarkasteltuna laajaa. Kehittämissuunni-

telma voi sisältää linjauksia oppimisesta, osaamisesta, kestävästä hyvinvoinnista 

sekä johtamisesta. Tanskassa, Hollannissa, Norjassa ja Ruotsissa ei ole vastaavaa 

valtiontason kehittämissuunnitelmaa kuin Suomessa. Esimerkiksi Englannissa on 

pyritty vähentämään byrokratiaa ja lisäämään koulujen itsenäisyyttä, joten myös 

paikallishallinnolta vaadittuja erillisiä selvityksiä on poistettu käytöstä (Johnson, 

Lehmusvaara, Suortamo, Tiainen & Laukkanen, 2013). 

Pohjoismaissa luotua hyvinvointimallia ja siihen liittyvää koulutuspolitiikkaa 

on arvostettu laajasti. Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kulmakivinä ovat ol-

leet kansalaisten yhtäläiset sosiaaliset oikeudet (myös koulutukseen), julkisen val-

lan (valtion) vastuu kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista (myös koulutuksen 

avulla), pyrkimys tuloerojen kaventamiseen ja sukupuolten tasa-arvoon (myös kou-

lutuksessa) sekä pyrkimys täystyöllisyyteen (myös koulutuksen keinoin) (Antikai-

nen & Rinne, 2012, s. 442–444). 
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Lundahlin (2016, s. 7) mukaan voidaan puhua myös pohjoismaisesta koulutuk-

sen mallista, kun korostetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Kui-

tenkin koulutuksen hajauttaminen valtion tasolta paikalliselle tasolle ja erilaiset 

uusliberalistiset toimenpiteet, joita kaikissa Pohjoismaissa on sovellettu, ovat epäi-

lemättä heikentäneet pohjoismaisen mallin perustuksia. Pohjoismaissa on myös 

merkkejä lisääntyvästä sosiaalisesta ja etnisestä jakautumisesta. Tämä huolestut-

tava trendi on näkyvissä Tanskassa ja Ruotsissa. Merkittävä muutos on tapahtunut 

Ruotsissa, jossa ennen 1990-lukua ei ollut juuri lainkaan yksityiskouluja mutta jo-

hon ovat sen jälkeen kehittyneet selkeät yksityiset kaupalliset koulumarkkinat, ja 

ne ovat vielä enemmän korostuneet 2000-luvulla. Tutkijat ovatkin osoittaneet, että 

Ruotsissa koulutuksen kaupallistuminen ei ole viaton hallintoasia, vaan se vaikut-

taa syvällisesti useimmille kasvatuksen ja koulun alueille – sosiaalisesti, taloudel-

lisesti, akateemisesti ja ammatillisesti. Se muuttaa koulun toimijoiden suhteita toi-

siinsa sekä heidän pedagogista identiteettiään (esim. Lundahl, Erixon Arreman, 

Holm & Lundström, 2013; Lundahl & Olson, 2013). Lundahlin mukaan pohjim-

miltaan ja ottamalla huomioon Ruotsissa tapahtunut kehitys on kyseenalaista enää 

puhua ”pohjoismaisesta koulutusmallista”. Valitessaan oppilaita kouluihinsa yksi-

tyiskoulut käyttävät myös oppilaiden kykyihin ja taipumuksiin viittaavia valinta-

kriteerejä (Contreras, Supúlveda & Bustos, 2010; West, Hind & Pennell, 2004), 

jotka voivat rajoittaa erityisoppilaiden pääsyn yksityiskouluihin. 

Koulutuspolitiikka tukemassa inklusiivista kasvatusta 

Koulutuksesta on tullut nykyisin yhteiskunnallisesti hyvinkin merkittävä alue, 

jonka toivotaan vastaavan yhteiskunnan kehittämiseen ja ongelmien ratkaisemi-

seen liittyviä kysymyksiä (Kärki, 2015, s. 80). Suomalainen peruskoulu näyttäisi 

tuottavan huomattavan korkeatasoista oppimista, ja koulujen väliset tasoerot ovat 

pienet. Lisäksi tämä on tapahtunut kansainvälisesti katsoen pienillä kustannuksilla 

(Leino ym., 2019; OECD, 2010; Sahlberg, 2006; Schleicher, 2006). Myös suoma-

laisnuorten hyvinvointi ja yleinen tyytyväisyys elämäänsä olivat varsin korkealla 

tasolla OECD:n vertailumaihin suhteutettuna (Välijärvi, 2017, s. 7). Suomen pe-

ruskoululaisten opiskelutaitoja ja osaamista mittaavan kansainvälisen PISA-testin 

erinomaisten tulosten (ks. Arinen & Karjalainen, 2007; Hautamäki & Scheinin, 

2008, s. 83–90; Sulkunen ym., 2010; Välijärvi ym., 2007) myötä suomalaisesta 

koulujärjestelmästä on tullut myyntituote kansainvälisille koulutusmarkkinoille (ks. 

esim. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:11). Vuoden 2006 jälkeen 

PISA-tulokset ovat heikentyneet huippuvuosista, mutta Suomi edelleen menestyy 
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hyvin eri maiden vertailussa (Kirjavainen & Pulkkinen, 2017, s. 8; Leino ym., 

2019). 

Kansallisessa koulutuspolitiikassa määritetään maamme koulutusjärjestelmän 

tavoitteet, mukaan lukien tukea tarvitseville oppijoille kohdennettu tarjonta. Alueet, 

kunnat ja koulut ovat vastuussa tavoitteiden toteuttamisesta sekä omista toiminta-

suunnitelmistaan, jotta ne pääsevät kansallisesti asetettuihin tavoitteisiin. Nykyisen 

perusopetuslain muutokset (642/2010) pohjautuvat inklusiiviselle kouluideologi-

alle, jossa korostuu oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, jolloin jokaisella oppilaalla 

tulisi olla mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussaan vertaistensa joukossa 

(Ainscow, Booth & Dyson, 2006, s. 1). Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmi-

portainen tukijärjestelmä laadittiin tukemaan inklusiivisen koulun toteutumista 

(Oja, 2012, s. 42). Kansallisesti ja kansainvälisesti arvioidaan sitä, missä määrin 

opiskelun järjestäminen on inklusiivista (ks. esim. Ainscow & Sandill, 2010; Day 

& Prunty, 2015). Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen mukaan tulisikin 

kehittää tehokkaita ja inklusiivisia tapoja seurata ja arvioida tuen tarjontaa. Poliit-

tisten päätöksentekijöiden ja koulujen johtajien tulee saavuttaa yhteisymmärrys 

siitä, miten huomioidaan myös oppijan omat tavoitteet sekä tuen tarpeet (Euroopan 

erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus, 2014a, s. 9–10). 

2.3 Kohti inkluusiota 

Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta perustuu inklusiivisen kasvatuksen viiteke-

hykseen. Oppilaan tuki tulee järjestää nykyisen ajattelutavan mukaan inklusiivi-

sesti. Inkluusio tarkoittaa sitä, että oppilas voi opiskella omassa lähikoulussa ja tar-

peelliset tukitoimet tuodaan hänen luokseen. Maailmalla on monenlaisia malleja, 

joilla koulusysteemeissä on otettu huomioon lapset, joilla on vaikeuksia opiskelus-

saan (Mittler, 2005). Kehitys on alkanut erityisopetuksen ekskluusiosta, jossa vam-

maiset lapset on suljettu pois kouluista, ja jatkunut integraatiota painottaen kohti 

inklusiivista kasvatusta, jossa kaikki lapset toivotetaan tervetulleiksi tavallisiin 

kouluihin. Poissulkemisen kulttuurista halutaan päästä kohti kaikki lapset hyväk-

syvää koulua. Kehityksen tahti on eri maissa erilainen (Ainscow ym., 2014, s. 14). 

Historiallinen katsaus painottuu Suomeen, joskin myös yleismaailmallista kehi-

tystä sivutaan. 
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Ekskluusion aika 

Ekskluusion (exclusion eli poissulkeminen) aikana vammaiset suljettiin pois 

muusta yhteisöstä. Vammaisuuden historian tutkimuksessa perusongelmana on pri-

maarilähteiden puute varsinkin alan vanhinta historiaa kirjoitettaessa. Toinen on-

gelma on näkökulman vinous, koska arkistoihin päätyvä materiaali on viranomais-

ten omiin tarkoituksiinsa ja omasta näkökulmasta tehtyä. Niissä korostuu hallin-

nollinen, kontrolloiva ja asiantuntijan ylhäältä alas suuntautuva katse (Kivirauma, 

2008, s. 82). Kolmas ongelma on lähteiden keskittyminen joihinkin yksittäisiin osa-

alueisiin vammaisuuden laajalla kentällä. Kokonaiskuva jää hahmottumatta, tai ai-

nakin se jää kovin puutteelliseksi (Braddock & Parish, 2001, s. 12). 

Segregaation aika, kaksoisjärjestelmän syntyminen 

Julkinen ja yleinen kansanopetus oli 1800-luvun suuria hankkeita kaikkialla länsi-

maissa, kuten myös Suomessakin. Pyrkimys julkisin varoin kustannettavaan kai-

kille yhteiseen kouluun virisi eri puolilla maailmaa riippumatta siitä, oliko maa 

maatalousvaltainen (kuten Suomi) vai teollistuva maa (esim. Britannia). Yhteisen 

koulun varhaisia edelläkävijöitä olivat Yhdysvallat ja Preussi. Yhdysvallat lähti 

liikkeelle demokratian aatteesta, kun taas Preussi nationalismista. Suomessa, kuten 

muuallakin Euroopassa, kansallisuusaate voimistui 1800-luvulla, ja tällöin kehitys 

alkoi muuttua vähitellen kohti kansanvaltaisempaa ja demokraattisempaa yhteis-

kuntaa. Kansallisuusaate vaikutti Suomessa myös koululaitosten kehittymiseen 

(Ahonen, 2003, s. 20–21). 

Erityisopetuksen kehityskulku käy ilmi siitä, miten eri aikoina ja eri kulttuu-

reissa on suhtauduttu tukea tarvitseviin ja vammaisiin henkilöihin (Kivirauma, 

2010, s. 26–28). Vammaiset on kautta vuosisatojen sijoitettu historian marginaaliin; 

syrjinnän, kontrollin ja hyväntekeväisyyden kohteiksi (Kivirauma, 2008, s. 5, 82). 

Mielisairaaloista ja köyhäintaloista tuli yhä useamman vammaisen – ”idiootin, so-

kean ja raajarikon” – säilytyspaikka. Kuurojen ja sokeiden lasten sisäoppilaitokset 

sekä yleiset mielisairaalat lisääntyivät nopeasti 1800-luvun kuluessa. Erityisesti 

älylliseen kehitysvammaisuuteen liitettiin tuolloin yhteiskunnan kannalta vaaralli-

sia ominaisuuksia, kuten rikollisuus, epämoraalisuus ja köyhyys (Braddock & Pa-

rish, 2001, s. 20–34). Näille henkilöille ei ollut tuolloin kovinkaan paljon tarjolla 

tukea, vaikka tuen tarvetta olisi ollutkin. 
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Perinteisesti erityisopetus on tarjonnut lisätukea sellaisille oppijaryhmille, 

joilla on ollut erityistarpeita ja jotka on merkitty ja ryhmitelty erilaisiin kategorioi-

hin lääketieteen tai opetusalan ammattilaisten toimesta (Powell, 2014, s. 335–336). 

Erityisopetuksen alusta lähtien on keskusteltu erilaisten oppimisympäristöjen 

eduista tukea tarvitseville oppilaille (Powell, 2009, s. 162). Tuen tarpeeseen on vas-

tattu erilaisin erityispedagogisin keinoin perustamalla erityiskouluja, antamalla eri-

tyisopetusta sekä kehittämällä erityispedagogisia opetusmenetelmiä ja interventi-

oita. Tarkasteltaessa oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta ja tarjontaa tulee ot-

taa huomioon myös ne historialliset sekä yhteiskunnalliset muutokset, jotka ovat 

koulutuksen, koulutusjärjestelmien ja koulutuspolitiikan taustalla (Ainscow ym., 

2014; Kivirauma, 2009). 

Suomeen perustettiin 1800-luvulla aluksi aistivammaisten kouluja ja 1900-lu-

vulla myös apukouluja (Kivirauma, 2009). Valtiovallalla on ollut keskeinen oh-

jaava rooli yleissivistävän perusopetuksen organisoinnissa jo kansakoulun perusta-

misesta 1860-luvulta lähtien. Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävänä on ollut per-

soonallisen kehityksen tukeminen, mutta myös yhteiskunnallisen ja valtiollisen 

kansalaisuuden kehitys (Ahonen, 2003). Kun kansanopetus siirrettiin kuntien jär-

jestettäväksi Suomessa vuonna 1866, monet vammaiset jäivät muutoksessa koulun 

ulkopuolelle (Kivirauma, 2009, s. 26–36). 

1900-luvulla muutamissa Euroopan maissa erityisopettajat puolustivat ja aut-

toivat kehittämään tuen tarjontaa niille lapsille ja nuorille, jotka oli jätetty koulu-

tusjärjestelmän ulkopuolelle (Reynolds & Ainscow, 1994). Useimmiten tämä johti 

erityiskoulujen perustamiseen. Niitä ylläpitivät vapaaehtoisjärjestöt, ja ne olivat 

erillään kouluista, joihin osallistui enemmistö lapsista (Ainscow ym., 2014, s. 14–

15). Kansakoulussa olevat heikkokykyiset ja pahantapaiset lapset (senaikainen ni-

mitys) muodostivat jo varhain kaksi muista erottuvaa poikkeavien oppilaiden ryh-

mää, joiden opettamisesta yhdessä muiden oppilaiden kanssa haluttiin luopua pian 

kansakoulun käynnistyttyä. Oppilaiden luokittelun mallit omaksuttiin kansainväli-

senä lainana, apukouluopetuksen kohdalla Saksasta (ns. Mannheimin järjestelmä) 

ja pahantapaisten kohdalla Englannista (Kivirauma, 2008, s. 85–89). 

Vuonna 1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki. Oppivelvollisiksi lain mukaan 

katsottiin Suomen kansalaisten 7–13-vuotiaat lapset. Oppivelvollisuuslain astuttua 

voimaan sen ulkopuolelle jäivät edelleen kehitysvammaiset (Ihatsu, 1995, s. 45–

46). 1950-luvun jälkeen tuen tarjonta kasvoi myös niille lapsille, joilla oli vaikeuk-

sia yleisopetuksen kouluissa. Asteittain tunnustettiin, että joidenkin oppilaiden ky-

vyt olivat puutteellisia ja että joissakin tapauksissa heidät eristettiin koulutusjärjes-
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telmistä. Etsittiin erilaisia tukemisen tapoja, joilla oppilaat, jotka ennen olivat eri-

tyisryhmissä, voisivatkin luokissa löytää paikkansa paikallisyhteisön kouluissa 

(Pijl & Meijor, 1991). 

Erityisopetusta on Suomessa perinteisesti annettu erillään yleisopetuksesta. 

Erityisopetus kasvoi 1940–1960-luvuilla määrällisesti ja samalla eriytyi muun mu-

assa mukautettuun, sopeutumattomien ja kehitysvammaisten erityisopetukseen. 

Lähestymistapa oli lääketieteeseen perustuva, ja erilaisuutta tarkasteltiin fyysisestä 

vammasta tai toimintavajavaisuudesta käsin. Erityisoppilaat nähtiin muista oppi-

laista poikkeavina, eikä yleisopetus pystynyt hoitamaan heidän opetustaan. Erityis-

oppilaat eroteltiin omiksi opetuksen kannalta homogeenisiksi ryhmiksi (Kivirauma, 

2009, s. 34–37). Suomalaisen erityisopetuksen kehitykseen ovat vaikuttaneet kan-

sainväliset esimerkit. Erityisopettajankoulutuksesta säädettiin Suomessa ensim-

mäistä kertaa vasta 1950-luvun lopulla, jolloin myös varsinainen erityisopettajien 

koulutus alkoi (Kivirauma, 2010, s. 100). Erityispedagogiikka tieteenalana on saa-

nut alkunsa samoihin aikoihin Jyväskylässä (Rinne, Kivirauma & Lehtinen, 2015, 

s. 71). 

Kaksoisjärjestelmän syntyminen (yleis- ja erityisopetus) on pohjautunut lääke-

tieteelliseen malliin, jossa erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori on luokiteltu ikä-

tovereistaan poikkeavaksi. Segregaatio on siis merkinnyt erityisoppilaiden opetta-

mista muista ja ikäluokastaan erillään. Tämä on tarkoittanut käytännössä erityis-

kouluja ja -luokkia (Rinne ym., 2015, s. 74). Suomessa on vallinnut pitkään segre-

goiva ajattelutapa, jossa oppilaat on siirretty erityiskouluihin saamaan erityisope-

tusta. Erityisopetuksen ensimmäinen voimallinen ekspansio tapahtui 1970-luvulla 

peruskoulujärjestelmään siirryttäessä (Kivirauma, 1998). Segregoiviin erityisope-

tuksen käytäntöihin alettiin kohdistaa kritiikkiä 1960-luvulla, jolloin myös keskus-

telu vaihtoehtoisista, integroivista ja inklusiivisista opetusjärjestelyistä käynnistyi 

(ks. Kivirauma, 1995; Winzer, 2007). 

Integraation aika 

1970-luvulla nousivat esille normalisaation periaate ja integraatioajattelu. Norma-

lisaatiolla tarkoitetaan pyrkimystä siihen, että vammaiset voisivat opiskella kuten 

muutkin oppilaat. Integraatiota (integration eli yhdistäminen) pidetään normalisaa-

tion toteuttamisen keinona. Tuolloin tavoitteena oli sosiaalinen integraatio, jolloin 

erityisoppilas osallistuisi oman lähikoulunsa opetukseen, jossa hän opiskelisi ilman 

vammaa tai sairautta (Moberg & Savolainen, 2009, s. 77–80). Sana integraatio viit-

taa kuitenkin siihen, että oppilas on jo erotettu lähialueen koulusta ja saa uudelleen 
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oikeuden käydä tätä koulua. Oppilaat luokitellaan ”normaaleiksi” ja ”erityisoppi-

laiksi” ja tukitoimenpiteet kohdennetaan ainoastaan erityisoppilaiksi luokitelluille. 

Integraatio luokiteltiin fyysiseen, toiminnalliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalli-

seen integraatioon (Ihatsu, Ruoho & Happonen, 1999; Naukkarinen & Viitala, 

2000). 

Koululainsäädäntö uudistettiin vuonna 1979, ja tällöin laki velvoitti kunnat pe-

rustamaan harjaantumiskouluja ja -luokkia kehitysvammaisille (Merimaa, 2009, s. 

20–21). Vuoden 1983 peruskoululaki tuki merkittävästi integraatioprosessia, ja tä-

män jälkeen lapsia ei saanut enää vapauttaa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Sa-

moin vuoden 1985 peruskoulun opetussuunnitelman perusteet edistivät integraa-

tiota tuomalla esille eriyttämisen ja opetuksen oppimäärän yksilöllistämisen lapsen 

ikäkauden ja oppimisedellytysten mukaiseksi. Erityisopetusta koskevat opetus-

suunnitelman perusteet tulivat voimaan vuonna 1987, ja yhdessä peruskoulun ope-

tussuunnitelmien perusteiden kanssa ne muotoilivat erityisopetuksen valtakunnal-

liset perusteet. Erityisopetuksen opetussuunnitelmia voitiin käyttää myös yleisope-

tuksen yhteydessä. Vuonna 1997 vaikeimmin kehitysvammaistenkin opetus siirret-

tiin sosiaalitoimesta osaksi opetustointa ja tällöin kaikkia lapsia tuli opettaa samo-

jen normien mukaisesti (Jahnukainen, 2003, s. 501). 

Kohti inkluusion aikaa 

Vuonna 1995 tehty erityisopetuksen tilan valtakunnallinen arviointi osoitti, että toi-

menpiteistä huolimatta segregoidun järjestelmän piirteitä oli vielä selkeästi havait-

tavissa kuntien ja koulujen käytänteissä. Kiistelyä aiheutti se, miten inklusiivista 

opetusta tulisi käytännössä toteuttaa ja onko niin kutsuttu täyden inkluusion malli 

edes tavoiteltava asiantila (Halinen & Järvinen, 2008, s. 335). Vuonna 1998 tehdyn 

koululainsäädännön kokonaisuudistuksen ja siihen liittyvän perusopetuslain 

(628/1998) tarkoituksena oli turvata koulutuksellinen tasa-arvo sekä yhdenvertaiset 

koulutuspalvelut kaikille oppivelvollisille. Vanha oppilaitosmuotoihin perustuva 

hajanainen lainsäädäntö korvattiin koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin, koulu-

tusasteisiin ja -muotoihin sekä opiskelijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin perus-

tuvalla entistä tiiviimmällä perusopetuksen lainsäädännöllä (OKM, 2012b, s. 9; 

Opetusministeriö [OPM], 2007). Koulutusta ja erityisopetuksen kehittämistä tar-

kasteltiin yhä enemmän kansainvälisessä viitekehyksessä, jossa inkluusio oli val-

litseva suuntaus (Mitchell, 2005, 2008; Moberg & Savolainen, 2009). 

Kansallisesti tavoitteena oli erilaisten hankkeitten avulla kehittää koulutusjär-

jestelmää kohti inklusiivista koulua. Hankkeiden merkitys perusopetuslain 
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(628/1998) muutoksen hyväksymisessä ja toteuttamisessa oli oleellinen. Alussa 

hankkeisiin osallistuivat yksittäiset koulut sekä opettajaryhmät, ja Alpo-hank-

keessa (vuosina 2005–2008 ”Alpo”, Seudullisten palvelujen kehittäminen erityis-

opetuksessa -hankkeet) mukana olivat jo kunnat. Näin siirrettiin erityisopetuksen 

kehittäminen vähitellen ja asteittain kunnan vastuulle. Samalla hankkeissa mukana 

olleet opettajat, koulut ja kunnat oppivat yhteistyötä ja muodostivat verkostoja. Osa 

verkostoista oli suoraan isojen kuntien yhteistyötä, jotka johtivat erilaisiin esityk-

siin siitä, miten erityisopetusta voitaisiin kehittää. 

Suomalainen koulutuspolitiikka kohtasi myös 2000-luvun alussa uudenlaisia 

paineita, kun luokkamuotoinen ja laaja-alainen erityisopetus oli entistä yleisempää, 

erityisopetukseen siirrot kasvoivat sekä samalla kasvoivat erityisoppilaiden mää-

rään liittyvät kustannukset ja valtionosuudet. Lisäksi kasvoi huoli oppilaiden syr-

jäytymisestä tai sen riskistä (Huhtanen, 2011, s. 11; OKM, 2012b, s. 9). Isojen kun-

tien eli ns. kymppikuntien koulutusvastaavat esittivät aloitteessaan suunnitelman 

erityisopetuksen kasvun saamiseksi hallintaan (Kymppikuntien kannanotto opetus-

ministeriölle, 2005). Näiden esitysten pohjalta luotiin perusta erityisopetuksen stra-

tegialle, jonka avulla pyrittiin huomioimaan inklusiivista kasvatustapaa ja lisää-

mään sitä käytännön tasolla (OPM, 2007, s. 18; OKM, 2014a, s. 11–13). Erityis-

opetuksen strategiaa valmisteli laaja-alainen ohjausryhmä, jonka mietintönä jul-

kaistiin Erityisopetuksen strategia vuonna 2007. Ohjausryhmän selvityksessä tode-

taan, että erityisopetuksen oppilaiden määrän kasvu oli perusopetuksessa jatkunut 

yli kymmenen vuoden ajan (OPM, 2007). 

Eri mailla on erilaiset käytännöt määritellä ne oppilaat, jotka ovat oikeutettuja 

lisäresursseihin. Suomessa oppilaan tunnistaminen erityisoppilaaksi ja siirto eri-

tyisopetukseen on tapahtunut kouluviranomaisten toimesta. Siirtoprosessin tukena 

on käytetty asiantuntijalausuntoja erityisesti psykologeilta ja lääkäreiltä (Saloviita, 

2013, s. 175–177). Vuonna 1998 erityisopetukseen oli siirretty 3,7 prosenttia lap-

sista. Tuon vuoden jälkeen erityisopetuksen suosio kiihtyi, sillä kunnille alettiin 

maksaa korotettua valtionapua, jonka on epäilty osaltaan olleen kasvavien erityis-

luokkasiirtojen takana (Hallituksen esitys [HE] 174/2009 vp). Erityisopetuksen 

määrälliseen kasvuun vaikuttivat muun muassa tilastotekniset ja kuntoutuksellis-

hoidolliset tekijät, kehittynyt diagnosointi, erityispedagogisen tutkimuksen tuot-

tama uusi tieto sekä opetuslainsäädännön muuttuminen (Kirjavainen ym., 2014a, s. 

306–307). Erityisopetuksen strategian avulla pyrittiin huomioimaan inklusiivista 

kasvatustapaa ja lisäämään sitä käytännön tasolla (OPM, 2007, 18; OKM, 2014a, 

s. 11–13). Suomen koululaitosta haluttiin kehittää kohti inklusiivista suuntaa. 
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Inkluusion määrittelyn pulmia 

Inkluusio ja inklusiivinen opetus ovat moniselitteisiä käsitteitä, eikä niille ole kyetty 

antamaan yksiselitteistä tai yleisesti hyväksyttävää määritelmää (Ainscow ym., 

2006; Allan & Slee, 2008; Florian, 2014; Haug, 2017). Määrittely riippuu muun 

muassa poliittisista ja kulttuuripohjaisista tulkinnoista (Engsig & Johnstone, 2014). 

Lisäksi käsitteeseen liittyy eri maissa ja kulttuureissa oma vahva paikallinen leima 

(Hakala & Leivo, 2015, s. 13). Myös alan tutkijoiden piirissä on erilaisia tulkintoja 

inkluusion käsitteestä, ja niin sanottu täysi inkluusio (full inclusion) jakaa yhä tut-

kijoiden mielipiteitä (Hakala & Leivo, 2015, s. 10; Haug, 2017; Malinen, Savolai-

nen, Engelbrecht & Xu, 2010, s. 3–5; Mietola & Niemi, 2014, s. 69). 

Integraatio- ja inkluusio-käsitteissä oli tuolloin ja on edelleenkin usein seka-

vuutta ja epämääräisyyttä, etenkin kun tehdään kansainvälisiä vertailuja (Ainscow 

ym., 2006, s. 27; Ainscow & César, 2006; Allan & Slee, 2008). Suurin ero nähdään 

integraatio- ja inkluusio-käsitteiden perimmäisessä merkityksessä. Integraatio tar-

koittaa mukaan ottamista, kun taas inkluusio tarkoittaa mukaan kuulumista. Integ-

raatiossa puolustetaan niiden ihmisten oikeuksia, jotka on leimattu poikkeaviksi tai 

erilaisiksi kuin muut. Inkluusiossa (inclusion eli mukaan ottaminen) erilaisuus näh-

dään luonnollisena asiana, joka ei estä yhdessä olemista (Lakkala, 2008, s. 24; Mo-

berg & Savolainen, 2009, s. 80–86). Inkluusion eettinen ja moraalinen perusta on 

kaikkien ihmisten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutuminen (Ferguson, 2008; 

Thomas, 2013). Mobergin ja Savolaisen (2009, s. 85) mielestä käsitteiden vaihte-

leva käyttö on ymmärrettävää, sillä ne ovat käsitteinä koulutuspoliittisia eikä mi-

kään auktoriteetti ole määritellyt niitä virallisesti ja yksiselitteisesti. 

Englannin (inclusive education) ja ruotsin (inkluderande utbildning) kielen il-

maisut ovat kuvaavia omilla kielillään, mutta termille ei ole keksitty hyvää suo-

menkielistä vastinetta. Opetushallitus, erityisopettajien ammattijärjestö ja suoma-

laiset inkluusiotutkijat ovat käyttäneet termiä ”osallistava kasvatus”. Yleiseen 

käyttöön edellinen ilmaisu ei ole tullut, vaikka se havainnollistaakin hyvin in-

kluusion keskeisiä piirteitä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Suomessa puhutaan in-

kluusiosta, inklusiivisesta kasvatuksesta, inklusiivisesta opetuksesta ja inklusiivi-

sesta koulusta. Paljon käytetään myös käsitteitä ”yksi koulu kaikille” tai ”kaikille 

yhteinen koulu” (ks. Lakkala, 2008, s. 41; Moberg & Savolainen, 2009, s. 86). Ope-

tus- ja kasvatusalalla inkluusion käsite on omaksuttu suhteellisen hitaasti (Hakala 

& Leivo, 2015, s. 13). Kansainvälisesti on syntynyt merkittävä konsensus siitä, että 

koulujärjestelmiä halutaan yleisesti maailmalla kehittää inklusiiviseen suuntaan 

(Haug, 2017; Mitchell, 2015). Nykyään inklusiivista opetusta pidetään usein vielä 
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laajempana käsitteenä, ja sen kohderyhmänä ovat myös muiden syiden kuin oppi-

misvaikeuksien tai vammaisuuden, kuten köyhyyden, sukupuolen, etnisen alkupe-

rän ja äidinkielen, vuoksi koulutuksen ulkopuolelle jäävät lapset (UNESCO, 2009). 

Inkluusion taustalla olevista arvoista, kuten oikeudenmukaisuudesta ja osallisuu-

desta, ihmiset ovat kansainvälisellä tasolla usein yksimielisiä. Siitä, miten näiden 

arvojen tulisi käytännössä näkyä koulun arjessa ja miten ne tulisi siirtää käytäntöön, 

syntyy erimielisyyttä, ja soveltaminen käytäntöön vaikuttaa olevan haasteellista 

(Ferguson, 2008; Jahnukainen & Itkonen, 2015; Malinen ym., 2010; O´Rourke, 

2015). Osallisuus, etu/hyöty, tasa-arvo, veljeys, vapaus ja demokratia ovat käsit-

teitä, joita käytetään yleisesti, kun esitellään inklusiivisen koulutuksen tarkoitusta 

ja tavoitteita. Kaikki nämä käsitteet tuovat positiivisen sävyn, kun tavoitellaan in-

klusiivista koulua ja yhteiskuntaa, ja ne esitetään vastakkaisina sellaisiin sanoihin 

kuin syrjäytyminen ja marginalisoituminen (Hausstätter, 2013, s. 300). 

Inklusiivinen kasvatus ja opetus 

Tavoitteena 2000-luvulla on, että inklusiivinen kasvatus/koulutus tehdään mahdol-

liseksi kaikille oppilaille: kaikille, kaikkialla ja koko ajan (Ferguson, 2008, s. 109). 

Waitoller ja Artiles (2013, s. 327) kuvaavat inklusiivista kasvatusta siten, että se 

on ”järjestelmällinen prosessi, jonka avulla raivataan pois osallistumisen ja oppi-

misen esteet kaikilta opiskelijoita”. Inkluusio tulee nähdä jatkuvana pyrkimyksenä 

etsiä parempia tapoja vastata moninaisuuteen ja oppia siitä. Erityistä huomiota kiin-

nitetään niihin oppijaryhmiin, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai alisuoriutua (Ains-

cow & Miles, 2009; Booth, 2011). Inkluusio edellyttää myös monimuotoisia ja kor-

kealaatuisia opetusjärjestelyjä (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020, s. 37). 

Koulutuksen järjestämispaikka näyttää olevan tärkein kriteeri, jonka perus-

teella inkluusiota määritellään, eli se koskee opiskelijoiden sijoittamista: missä 

opetus tapahtuu ja kenen toimesta. Tavoitteena on, ettei oppilaita poissuljeta tai 

eroteta toisistaan. Opetuksen laadulla ja oppimisprosesseilla on alhaisempi priori-

teettiasema inklusiivisen koulutuksen tavoittelussa (Haug, 2017). Useimmat maat 

painottavat kaikkien oppijoiden lakisääteistä oikeutta saada opiskella yleisissä kou-

luissa, jotkut maat sen sijaan antavat vanhemmille oikeuden valita koulut erityistä 

tukea tarvitseville / vammaisille lapsilleen. Laajalti kuitenkin tunnustetaan, että tu-

kipalveluihin oikeuttaminen lainsäädännön puitteissa on edelleen haasteellista (Eu-

roopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus, 2014b, s. 8–

9). Useimmissa maissa on edelleen kahtiajako erityis- ja yleisopetuksen välillä 

(Anastasiou, Kauffman & Di Nuovo, 2015; Ferguson, 2008; Hardy & Woodcock, 
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2015; Haug, 2014). Viimeaikainen uusliberalistinen kehityssuunta ja yksilöllisyyttä 

korostavat arvot kannustavat tähän näkemykseen (Arduin, 2015; Kreitz-Sandberg, 

2015). 

Vaikka kansainvälisesti inklusiiviseen kasvatukseen on sitouduttu, koulujen ta-

solla on monenlaisia haasteita (Hardy & Woodcock, 2015, s. 117; Norwich, 2013). 

Yksikään maa ei ole vielä onnistunut rakentamaan sellaista koulujärjestelmää, joka 

täyttäisi eri kansainvälisten järjestöjen määritelmän inklusiivisesta koulutuksesta. 

Ratkaisevan tärkeää onkin kehittää opettajien osaamista systemaattisesti sekä sel-

laisia tapoja, joilla opettajat voivat kohdata moninaiset oppilaat (Haug, 2017). 

Koulujärjestelmän tasolla inkluusio tarkoittaa yleis- ja erityisopetuksen yh-

teensulautumista, eli muutos nykyiseen suomalaiseen järjestelmään verrattuna on 

huomattava. Kaikkien lasten opettaminen yhdessä ilman erityisluokkajärjestelmää 

ei kuitenkaan tarkoita, etteikö oppilaiden joustava ryhmittely olisi mahdollista. Tar-

vittaessa voidaan järjestää tilapäisiä pienryhmiä. Erillisten erityiskoulujen rooli on 

pienentynyt. Pääsääntöisesti pyritään kuitenkin siihen, että palvelut on mahdollista 

tarjota omassa koulussa (Moberg & Savolainen, 2009, s. 80–85; Takala, 2016, s. 

14–17). Vaikka yleisesti on laaja yksimielisyys siitä, että inkluusio liitetään ajatuk-

seen ”kaikkien koulusta”, todennäköisesti tulee edelleen olemaan erilaisia ajatuksia 

siitä, millaiset oppilaat voivat kuulua inklusiivisen koulun oppilaiksi. Lisäksi on 

käsitteellistä erimielisyyttä siitä, miten järjestetään koulutus niin, että siinä otetaan 

huomioon eri maiden yleismaailmalliset inklusiiviset piirteet, sekä toisaalta ne eri-

tyistilanteet, joihin sellaiset vammaiset henkilöt osallistuvat, joilla on esteitä sekä 

koulutukseen pääsyn että koulutukseen osallistumisen suhteen (Kiuppis, 2014, s. 

758). Inkluusion luonteeseen kuuluu, että se on aina keskeneräinen prosessi, ei saa-

vutettu tila (Hausstätter, 2014, s. 433). 

Edellä siteeratuilla tutkijoilla vaikuttaa olevan melko samansuuntaiset käsityk-

set siitä, millaisista piirteistä ja osatekijöistä inklusiivinen kasvatus, koulutus ja 

opetus koostuvat. Yhteisinä piirteinä, joihin myös tämän tutkimuksen tekijä yhtyy, 

korostuvat muun muassa kaikkien hyväksyminen, osallisuuden vahvistaminen, jo-

kaisen oikeus päästä tavallisiin kouluihin, sosiaalisen inkluusion tavoittelu, oppi-

laiden tarpeisiin vastaaminen ja tuen järjestäminen sekä näkemys inkluusion kehit-

tämisestä prosessinomaisesti. 
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2.4 Inkluusiota koskevat kansainväliset ja kansalliset dokumentit 

Suomen koulutuspolitiikan ja inkluusion kehittymiseen sekä etenemiseen ovat vai-

kuttaneet inkluusiota koskevat kansainväliset ja kansalliset sopimukset sekä doku-

mentit. Vuonna 1994 hyväksyttiin UNESCOn johdolla Salamancan julistus 

(UNESCO, 1994), jossa inkluusion (inclusive education) käsite esiintyi ensimmäi-

sen kerran. Periaatteessa vaadittiin kaikkien erilaisten vammaisten henkilöiden oi-

keutta päästä opetuksen piiriin tavallisiin koululuokkiin, jonne tuodaan yksilölliset 

tukitoimet. Erityisluokkasijoitusten tuli olla vain harvinainen poikkeus (UNESCO, 

1994). Salamancan julistus on kansainvälisesti tärkein dokumentti, joka koskettaa 

inkluusiota ja erityisopetuksen kenttää (Ainscow ym., 2014, s. 15). 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on hyväksynyt useita ihmisoikeuksia koskevia 

ohjelmajulistuksia, muun muassa ihmisoikeuksien julistus 1948, yleissopimus lap-

sen oikeuksista 1989 ja koulutus kaikille -julistus (EFA – Education for All, Jomtien) 

1990. Inkluusion periaate ilmaistiin YK:n vammaisten vuoden 1981 tunnuk-

sessa: ”Full participation and equality” (täysi osallistuminen ja tasa-arvo) (Salo-

viita, 2012). Erityisopetuksen kannalta tärkeitä ovat vammaisten ihmisten oikeuk-

sia koskevat julistukset. Näistä ensimmäinen oli YK:n yleiskokouksen vuonna 

1993 hyväksymä ”Vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamista 

koskevat yleisohjeet” (”The Standard Rules on the Equalization of Opportunities 

for Persons with Disabilities”), joiden mukaan vammaisten lasten opetuksen tulee 

tapahtua yhdessä muiden kanssa (YK, 1993, Standard Rule 6). 

Inklusiivisen opetuksen kannalta merkittävä kansainvälinen asiakirja on YK:n 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus vuodelta 2006 (YK, 

2006), jossa pyrittiin kieltämään kaikki vammaisuuteen kohdistuva diskriminaatio. 

Suomi hyväksyi YK:n vammaisten yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan 

jo toukokuussa 2007, mutta ratifioi YK:n vammaissopimuksen vasta toukokuussa 

2016 (Eduskunta, 2016). 

Ensimmäinen suomalainen vammaispoliittinen ”inklusiivinen” laki on vuoden 

1987 vammaispalvelulaki, jossa todetaan, että ”kunnan on huolehdittava siitä, että 

kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle” (Vammaispalve-

lulaki 380/1987). Suomen perustuslaissa on turvattu yhdenvertaisuuden periaate 

(Suomen perustuslaki 731/1999, 6§) sekä sivistykselliset oikeudet kaikille kansa-

laisille, muun muassa maksuton perusopetus (Suomen perustuslaki 731/1999, 16§). 

Perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti (Suomen perustuslaki 

731/1999, 6§). Erilliskohtelu (segregaatio) on syrjintää, ellei siihen ole hyväksyt-

tävää syytä (Suomen perustuslaki 731/1999, 6§). 
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UNESCO teki yhdessä monien järjestöjen sekä 160 maan kanssa Koreassa, In-

cheonissa keväällä 2015 seuraavaksi 15 vuodeksi koulutukselle uuden vision. In-

cheon koulutusjulistuksessa 2030 ”Kohti inklusiivista ja yhdenvertaista laadukasta 

koulutusta sekä elinikäistä oppimista kaikille” todetaan: ”Inkluusio ja yhdenvertai-

suus koulutuksessa ja koulutuksen kautta on transformatiivisen koulutusagendan 

kulmakivi ja sitoudumme sen vuoksi käsittelemään ja löytämään ratkaisun kaikkiin 

ekskluusion ja syrjäytymisen muotoihin, eroavaisuuksiin ja epätasa-arvoon esteet-

tömyydessä, osallistumisessa ja oppimistuloksissa” (UNESCO, 2015). 

Edellä mainituissa kansainvälisissä sopimuksissa ja julistuksissa on inkluusion 

määrittelyssä monia yhteisiä aatteellisia elementtejä (Hardy & Woodcock, 2015). 

Tästä huolimatta inkluusion saavuttaminen koulutuksessa on vielä niin Suomessa 

kuin muuallakin maailmassa keskeneräinen (Haug, 2017). Tämä johtunee mones-

takin eri syystä. 

2.5 Inkluusio maailmalla ja meillä 

Useimmat Euroopan maat ovat tunnustaneet inklusiivisen koulutuksen keinona tur-

vata yhtäläiset koulutusoikeudet kaikille henkilöille. Toteutuksen eräänä ongel-

mana on kuitenkin, ettei kiistatonta tutkimusnäyttöä inkluusion vaikutuksista puo-

lesta tai vastaan ole saatavilla (Haug, 2017). Kansainvälisessä vertailussa esimer-

kiksi Yhdysvaltojen ja Saksan koulutusympäristöt eivät ole kaikkein inklusiivisim-

mat, mutta eivät myöskään kaikkein segregoivimmat. Huolimatta lukuisista paikal-

lisista, kansallisista ja kansainvälisistä uudistusaloitteista Saksa tarjoaa erityisope-

tusta suurimmalle osalle sitä tarvitsevista lapsista erillisissä erityiskouluissa. Sen 

sijaan Yhdysvalloissa lähes kaikki erityistä tukea tarvitsevat lapset on integroitu 

yleisiin kouluihin, vaikka useimmat viettävät osan koulupäivästään yleisen luokka-

huoneen ulkopuolella (Powell, 2009, s. 161–162). Yhdysvaltojen kouluissa menes-

tyksellinen RTI:n käyttöönotto on osoittautunut haasteelliseksi useiden syiden 

vuoksi (Fuchs & Fuchs, 2017; Ruffini, Miskell, Lindsay, Waite & McInerney, 

2016). Kansainvälisesti nämä kaksi maata sijoittuvat eniten segregoivien maiden 

(esim. Belgia ja Kreikka) ja eniten inkluusiota toteuttavien maiden (esim. Italia ja 

Norja) väliin (Powell, 2011, s. 3). Tanskassa on yritetty edistää erilaisten kannusti-

mien avulla inkluusion toteutumista kouluissa, mutta opettajat eivät ole vielä so-

peutuneet inkluusion ajatukseen ja tarvitsevat asiantuntijapalveluita sekä resursseja 

(Egelund & Dyssegaard, 2019). 

Italia on ollut pitkään sitoutunut inklusiiviseen koulutukseen (D’Alessio, 2007) 

ja kouluttaa suurimman osan vammaisista opiskelijoista yleissivistävässä luokassa. 
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Perinteisesti Italiassa on käytetty termiä integrazione scolastica (kouluintegraatio), 

mutta myöhemmin Italiassa on pohdittu termin korvaamista käsitteellä inclusive 

education. Italiassa on vähiten erityisluokkia ja -kouluja maailmassa (Ferri, 2015, 

s. 1; Giangreco, Doyle & Suter, 2012, s. 64–65). Inkluusio perustuu Italiassa peri-

aatteeseen, että vammaisuus on luokkahuoneessa positiivinen voima (Canevaro & 

De Anna, 2010). 

Norjan koulutuslain (Norwegian Ministry of Education and Research, 1998, § 

1–2) mukaan opetus tulee järjestää oppilaan kykyjen mukaan. Tämä periaate luo 

odotuksen, jonka mukaan opettajan tulee eriyttää opetuksensa erilaisille oppijoille 

sopivaksi muun muassa eri lähestymistapojen, materiaalien ja ajan suhteen. Vuonna 

2016 noin 8 prosenttia lapsista sai erityisopetusta Norjassa ja yli 90 prosenttia 

näistä lapsista oli ensisijaisesti oppilaina yleisopetuksen luokassa (Cameron, 2017, 

s. 1031). Erityisopetuksen tärkein haaste Norjassa, kuten muissakin Pohjoismaissa, 

on toteuttaa inklusiivinen koulu käytännössä (Ogden, 2014, s. 213). Inkluusion to-

teuttamisessa voi syntyä kouluissa monenlaisia ongelmia, ja opettajat voivat olla 

epävarmoja siitä, mikä on kaikkein osallistavin käytäntö tietyssä kontekstissa (En-

gevik, Næss & Berntsen, 2018, s. 34). Nesin ja kollegojen (2017) tutkimuksen mu-

kaan kuitenkin sekä Norjassa että Italiassa viimeisimmät tiedot ovat osoittaneet, 

että vammaisten ja muiden erityisopetuksen oppilaiden poistaminen yleisopetuksen 

luokkahuoneista lisääntyy. Tulokset osoittavat, että päinvastoin kuin aikomukset, 

erityiskoulu- ja -luokkatyyppiset ratkaisut jatkavat edelleen yleisopetuksen ryh-

mien rinnalla (Nes, Demo & Ianes, 2017, s. 1). 

Muista maista esimerkiksi Ranskassa 1970-luvulta lähtien viralliset tekstit ovat 

antaneet etusijan oppilaiden opiskelulle tavallisissa luokissa (kutsutaan integraati-

oksi). Tämä periaate kuitenkin aloitettiin vasta 1980-luvulla, ja Ranskassa on eri-

tyiskoulujen järjestelmä olemassa niille lapsille ja nuorille, joille sitä pidetään pa-

rempana. Vuoden 2005 lakia ”yhtenäisistä oikeuksista, osallisuudesta ja kansalais-

oikeuksista vammaisille” sovelletaan Ranskassa asteittain. Tämän lain pitäisi pa-

kottaa yleiset koulut ottamaan kaikki lapset omaan lähikouluunsa ja kehittää kou-

luja ja niiden opetuskäytänteitä inkluusiota kohti niin, että kaikki lapset hyväksy-

tään tavallisiin kouluihin (Thomazet, 2009, s. 554). Kanadassa koulutusta rajoittaa 

Kanadan oikeuksia ja vapauksia koskeva peruskirja, jota säännellään maakunnalli-

sella ja alueellisella lainsäädännöllä ja politiikalla. Vaikka maakunnallisilla/alueel-

lisilla lainkäyttöalueilla on edelleen eroja, inklusiivista koulutusta vaaditaan tai 

suositellaan yhä enemmän ensisijaiseksi lähestymistavaksi (Council of Ministers 

of Education in Canada, 2008). 
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Kiinassa kansainväliset sopimukset ovat vaikuttaneet inkluusion kehittymi-

seen. Samoin lainsäädäntö on muuttunut inklusiivista opetusta tukevaan suuntaan. 

Kiinalaisella inklusiivisella opetuksella on paljon yhteisiä piirteitä länsimaisen in-

kluusioliikkeen kanssa, ja muun muassa vammaiset lapset sijoitetaan tavallisiin 

luokkiin. Kiinan inklusiivisen opetuksen edistymisen taustalla vaikuttavat myös ta-

loudelliset seikat, sillä erityiskouluverkostojen rakentaminen vammaisia lapsia var-

ten olisi erittäin kallista. Kiinassa inklusiivisen opetuksen kohderyhmänä ovat tällä 

hetkellä pääasiassa näkövammaiset, kuulovammaiset ja kehitysvammaiset lapset. 

Monilla vakavasti vammaisilla ja monivammaisilla lapsilla ei ole mahdollisuutta 

mihinkään koulutukseen (Malinen ym., 2010, s. 355–357). 

Ruotsissa, samoin kuin monissa muissa maissa, inkluusio on ollut pitkään po-

liittisella agendalla, ja se on toiminut koulun käytännön työtä ohjaavana periaat-

teena. Inklusiivinen koulutus on kuitenkin yleisesti liittynyt vain erityisopetuksen 

keinoihin, mikä rajoittaa inkluusion saavuttamista. Erityisopetuksen määrän laa-

jentuminen on tapahtunut myös Ruotsissa. Tämä vaikuttaa suurelta osin siihen nä-

kemykseen, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat koko kouluhenkilöstön 

vastuulla, mitä on korostettu 1970-luvun lopulta lähtien (Isaksson & Lindqist, 2015, 

s. 122). 

Vaikka inkluusion ideologia on ollut tärkeä koulutuspolitiikan muokkaaja, se 

on harvoin ollut keskustelun aiheena Ruotsissa (Persson, 2010). Tästä syystä in-

kluusio-termiä ei juurikaan mainita Ruotsin koulututkimuksissa, hallituksen ehdo-

tuksissa tai ohjausasiakirjoissa (vrt. Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). Li-

säksi inkluusio-käsitteen käytännön soveltaminen eli inklusiivinen opetus on suu-

relta osin liittynyt erityisopetuksen keinoihin, joita käyttävät erityisesti erityisopet-

tajat ja erityispedagogit (special pedagog) (Isaksson & Lindqist, 2015, s. 123). Gö-

ranssonin ja kollegojen (2011) mukaan Ruotsin kansallinen politiikka ei ole niin 

inklusiivista kuin joskus todetaan. Edelleen poliittiset asiakirjat mahdollistavat eril-

liset ratkaisut esimerkiksi erityiskoulujen muodossa. Tavallisten koulujen osalta 

politiikka määrittelee, että erillisiä ratkaisuja on vältettävä, mutta niitä ei nimen-

omaisesti kielletä (Göransson ym., 2011, s. 550). 

Göranssonin ja kollegojen (2011) tutkimuksen mukaan seuraavat kaksi tekijää 

haastavat inkluusion käsitteen Ruotsissa: 1) vanhemmat ja lapset valikoivat kou-

lunsa yhä useammin ja 2) koulujen toiminta on yhä yksilöllisempää; se korostaa 

yksilöllisyyttä muiden arvojen, kuten ystävyyden, solidaarisuuden ja yhtäläisten 

mahdollisuuksien kustannuksella. Tutkimuksen mukaan monimuotoisuuden hy-

väksymistä näyttää olevan vaikea saavuttaa (Göransson ym., 2011). Ruotsissa on 
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kehittynyt huomattava yksityiskoulusektori osin osana uusliberalistista (Erixon Ar-

reman & Holm, 2011) ajattelua. Yksityisissä vapaakouluissa opiskelee kolmessa 

suurimmassa kaupungissa jo 45 prosenttia oppilaista (Varjo, Kalalahti & Lundahl, 

2016, s. 70–93). 

Inkluusio Suomessa 

Kansainväliset asiakirjat (ks. Alaluku 2.4) ovat vaikuttaneet inklusiivisen opetuk-

sen viimeaikaiseen kehitykseen Suomessa. Asiakirjojen pohjalta inklusiivisen kou-

lutusideologian yleistavoitteeksi tuli kaikille avoimen koulun kehittäminen eli niin 

sanottu lähikouluperiaate (ks. Hakala & Leivo, 2015; Malinen ym., 2010). Opetus 

ja oppiminen tulisi järjestää mielekkääksi jatkumoksi, joka vastaa erilaisiin opiske-

lijoiden tarpeisiin. Suomessa tutkimus ja kehittäminen ovat keskittyneet erityisesti 

inklusiivisiin järjestelyihin sekä opetukseen painottaen yhteistoiminnallista oppi-

mista, opiskelijoiden ja opettajien osallistumista sekä kouluyhteisöä (Halinen & 

Järvinen, 2008, s. 80). 

Suomalaista erityisopetusta pidetään hyödyllisenä, koska se tarjoaa tarkempaa 

ja kohdennettua opetusta tietyille ryhmille ja enemmän resursseja niille oppilaille, 

jotka tarvitsevat erityistä tukea. Inkluusiota on joskus pidetty myös pelkkänä eri-

tyisopetuksen uudistuksena (Paju, Räty, Pirttimaa & Kontu, 2015, s. 2). Suomalai-

nen erityisopetusjärjestelmä, joka on osa peruskoulua, näyttääkin olevan yksi tekijä, 

joka edistää suomalaisten oppilaiden hyviä oppimistuloksia (Hausstätter & Jahnu-

kainen, 2014). Hausstätter ja Takala (2011) toteavat viitatessaan PISA-tuloksiin, 

että erityisopetus on tehokas tapa nostaa akateemisia tuloksia koulussa. Tutkimuk-

set osoittavat, että jotkin tukitoimet Suomessa, varsinkin osa-aikainen erityisopetus, 

ovat vähentäneet erityisopetukseen liittyvää leimautumista ja ovat sen sijaan kan-

nustaneet kohti inkluusiota (Halinen & Järvinen, 2008). Itse asiassa osa-aikainen 

erityisopetus näyttää edesauttaneen suomalaisten opiskelijoiden erinomaisia PISA-

tuloksia (Grubb, 2007; Moberg & Savolainen, 2008; OECD, 2005). 

Perusopetuslaissa tai -asetuksessa ei inklusiivisuutta käsitteenä mainita lain-

kaan (Perusopetusasetus 825/1998; POL 628/1998). Sen sijaan Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa inkluusioon viitataan, kun määritetään perusope-

tuksen tehtävää: ”Perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti.” Tätä 

käsitettä ei avata tarkemmin perusteissa (OPH, 2014a, s. 15). Hakala ja Leivo to-

teavat, että dokumenttien perusteella voidaan väittää suomalaisen koulutyön käy-

tännön muuntumisen inklusiivisempaan suuntaan olleen suhteellisen hidas prosessi 

ja maassamme on yhä vähän kouluja, joissa kaikki oppilaat opiskelevat samoissa 
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ryhmissä (Hakala & Leivo, 2015, s. 10). Viime vuosina käytänteitä on siirretty 

kohti inklusiivisempaa suuntaa vähentämällä erityisopetusyksikköjä ja -kouluja. 

Vuonna 2010 voimaan tullut laki koskien oppimisen ja koulunkäynnin tukea edel-

lyttää, että oppilaat saavat tukea oppimiselleen riittävän ajoissa ja joustavasti yleis-

opetuksen ryhmissä. Käytännössä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusryh-

mät ovat pääosin samassa yleisopetuksen koulurakennuksessa. Lain soveltamisessa 

kuntien väliset erot ovat edelleen suuret (Isosomppi & Leivo, 2015, s. 687). Salo-

viidan mukaan perusopetuslain muutokset vuonna 2010 tai Perusopetuksen opetus-

suunnitelmien perusteet vuonna 2014 eivät tuoneet uusia työkaluja erottelevien 

käytäntöjen torjumiseen (Saloviita, 2018, s. 564). Perusopetuslain voimaanastumi-

sen jälkeen on erityisoppilaiden määrä alkanut vähentymään (ks. esim. Pulkkinen 

& Jahnukainen, 2015). Vuoden 2019 tilastojen mukaan erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden määrä on taas alkanut nousemaan ja tehostettua tukea tarjotaan oppi-

laille ennätysmäärä (SVT, 2020a). Matka ekskluusiosta inkluusioon on kestänyt yli 

100 vuoden ajan ja on yhä kesken. Ollaanko siis menossa kohti inkluusiota vai ehkä 

toiseen suuntaan? 
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3 Kolmiportainen tuki 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten uusi tuen malli on kehittynyt (ks. Alaluku 3.1) ja 

miten tuki on järjestetty oppilaalle 2010-luvulla Suomessa. Kolmiportainen oppi-

misen ja koulunkäynnin tuen järjestelmä sisältää kolme tasoa, jotka ovat yleinen, 

tehostettu ja erityinen tuki (ks. Alaluku 3.2). Tuen järjestämisen kannalta on tar-

peellista pohtia, mitkä ovat olemassa olevat tuen tarpeet, mihin lakisääteisiä lisäre-

sursseja kohdennetaan ja miten oppilaita kouluissa tuetaan. Perusopetuslaki 

(642/2010) ja perusopetuksen perusteet (OPH, 2014a) määrittävät, kenelle ja mil-

laista tukea koulussa annetaan liittyen koulunkäynnin ja oppimisen haasteisiin. Lo-

puksi tutustutaan yleisen ja erityisen tuen väliin tulleeseen uuteen tukiportaaseen 

eli tehostettuun tukeen (ks. Alaluku 3.3) ja siihen, miten tehostetun tuen vaihe erot-

tuu muista tuen vaiheista sekä millaisia vaikutuksia tehostetulla tuen antamisella 

on ollut. 

3.1 Taustaa kolmiportaiselle tukimallille 

Portaittain eteneviä oppimisen ja koulunkäynnin tuen malleja otettiin käyttöön 

melko yhtäaikaisesti useissa eri maissa. Suomen ja Yhdysvaltain mallien lisäksi 

ainakin Englannissa ja Kanadassa on ollut kehitteillä tasoihin perustuva tukemisen 

malli (Jahnukainen & Itkonen, 2015, s. 3). Englannissa kolmiportaista mallia kut-

sutaan nimellä Graduated Responce Model (Mitchell, 2014). Muutamissa Kanadan 

provinsseissa on myös kehitetty vastaavanlaisia kolmiportaisia malleja (McIntosh 

ym., 2011). 

Suomessa käyttöönotettu kolmiportainen tuen malli on saanut vaikutteita Yh-

dysvalloissa 1990-luvulla kehitetystä Response To Intervention (RTI) -mallista. 

RTI-malli sisältää kolme eri tuen tasoa (Tier 1, 2, 3), joissa tukimuodot lisääntyvät, 

tulevat säännöllisemmiksi ja kasvavat oppilaan tuen tarpeen kasvaessa. Samalla 

kun oppimisen laatuun ja tehokkuuteen halutaan panostaa, myös koulun tarjoamaa 

hyvinvointia halutaan parantaa uusien tukimuotojen avulla (Björn, Aro, Koponen, 

Fuchs & Fuchs, 2016; Björn ym., 2017; Jahnukainen & Itkonen, 2015; Kirk, Gal-

lagher, Coleman & Anastasion, 2009). Björn ja kollegat (2016, s. 58) ovat vertail-

leet tutkimuksessaan RTI:n ja suomalaisen kolmiportaisen tuen järjestelmää. He 

ovat havainneet, että Yhdysvalloissa RTI oli ensisijaisesti tarkoitettu diagnosoi-

maan ja ehkäisemään oppimisvaikeuksia, kun taas Suomessa kolmiportainen tuki 

on pääasiassa hallinnollinen tukijärjestelmä. Toiseksi RTI:ssä on selkeät määritel-

mät kussakin tasossa annettavan tuen intensiteetistä, kestosta ja sisällöstä, kun taas 
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suomalaisessa versiossa ei ole selkeitä ohjeita siitä, kuinka tuki tulee järjestää. Kol-

manneksi Yhdysvalloissa RTI ei tarjoa erityisopetusta kahdessa ensimmäisessä ta-

sossa, mutta Suomen tukijärjestelmässä on mahdollista saada erityisopetusta tuen 

alkuvaiheesta lähtien. 

Edellä mainittuja tasomalleja yhdistää niiden pyrkimys strukturoida toimintoja 

tuen tarpeen vaativuuden ja tuen intensiivisyyden perustella (Pulkkinen ym., 2015, 

s. 53). Nämä mallit näyttäisivät saaneen vaikutteita sosiaali- ja terveydenhuollossa 

laajalti käytössä olevista prevention eli ennaltaehkäisyn tasoista, joita ovat pri-

maari-, sekundaari- ja tertiääritaso (Jahnukainen & Itkonen, 2015, s. 3; Pulkkinen 

ym., 2015, s. 53). Nykyään korostetaan kouluoppimisessa, että erilaisina opetus-

strategioina ja interventioina tulee käyttää näyttöön ja tutkimuksiin (evidence-ba-

sed intervention) perustuvia interventioita, joilla on tieteellisesti todettu olevan ar-

voa ja joiden on todettu parantavan oppimistuloksia (Mittchell, 2008). 

Suomalaisen tuen mallin kehittyminen 

Suomessa erityisopetuksen strategian (2007) tehnyt ohjausryhmä kehitti mietinnös-

sään erityisopetuksen uudistamiseen uudenlaisen ajattelumallin kolmiportaisesta 

tuesta. Erityisopetuksen strategiassa lanseerattiin kolmiportaisen tuen malli (ylei-

nen, tehostettu ja erityinen tuki) ja siihen liittyvät käsitteet. Mallin rakentamisessa 

hyödynnettiin kuntien kokemuksia, valtionhallinnon havaintoja sekä yliopistojen 

tutkimustuloksia (OKM, 2012b, s. 9; OPM, 2007). Ohjausryhmä ehdotti käytäntöä 

muutettavaksi siten, että painopistettä siirretään aiempaa selkeämmin varhaiseen 

tukeen ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Ohjausryhmä kuvasi tätä käsitteellä te-

hostettu tuki, joka on ensisijainen tukimuoto ennen erityiseen tukeen siirtymistä. 

Tehostetun tuen avulla tuettaisiin oppimista ja kasvua sekä ehkäistäisiin oppilaan 

oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien 

kasvamista ja monimuotoistumista (OPM, 2007). Jo aikaisemmassa perusopetus-

laissa vuodelta 1998 (628/1998) sekä vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteissa (OPH, 2004, s. 14) mainitaan, että oppimis- ja sopeutumisvai-

keuksia tai muutoin erityistä tukea tarvitsevia oppilaita tulee tukea ja heillä on oi-

keus erityisopetukseen. Strategian mukaan oppimisen ongelmiin oli aiemmin vas-

tattu liian usein vain erityisopetuksen keinoin ja yleisopetuksen antama tuen mah-

dollisuus on jätetty käyttämättä. Tavoitteena oli myös vahvistaa lähikouluajattelua 

(Sarlin & Koivula, 2009). Erityisopetuksen strategiassa esitettiin tavoite, joka veisi 
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loppuun siirtymän oppivelvollisuudesta oppimisoikeuteen (OPM, 2007). Merki-

tykseltään sitä voitaisiin verrata 1970-luvulla toteutettuun peruskoulu-uudistuk-

seen (Hautamäki ym., 2008). 

Kelpo-hanke tehostamassa lakimuutosta 

Tämän jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti tehostetun ja erityisen tuen 

kehittämishankkeen osana perusopetuksen laadun parantamiseen tähtäävää kehit-

tämistyötä, ja se nimettiin Kelpo-hankkeeksi (KEhittäminen, Laatu, PerusOpetus, 

aallot 1–4). Hanke kesti vuodesta 2008 vuoteen 2012 asti ja sen toteuttamiseen va-

rattiin yli 45 miljoonaa euroa (OKM, 2012b, s. 9–10; 2014a, s. 3). 

Kelpo-hankkeen tavoitteena oli auttaa opetuksen järjestäjiä viemään uusi op-

pilaan kolmiportaisen tuen ja inklusiivisen koulun periaatteen sisältävä perusope-

tuslain uudistus (2010) ja sitä seurannut opetussuunnitelmauudistus (2010 Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset) käytäntöön. 

Kehittämistoimintaan oli varattu paljon aikaa, koska tarvittiin mittavaa ajattelun ja 

asenteiden muutosta. Opetuksen järjestäjille annettiin myös aikaa sopeutua muu-

tokseen ja luoda malleja, jotka paikallisesti palvelevat parhaiten tarkoitusta (Rinki-

nen & Lindberg, 2014, s. 28). 

Strategiassa esitettyjen kehittämisehdotusten pohjalta päädyttiin tekemään 

muutoksia perusopetuslain oppilaan tukeen, oppilashuoltoon ja tietosuojaan liitty-

viin kohtiin. Lain muutokset hyväksyttiin 24.6.2010 (Laki perusopetuslain muutta-

misesta 642/2010), ja laki astui voimaan 1.1.2011. Esi- ja perusopetuksen opetus-

suunnitelmien perusteet uudistettiin perusopetuslain muutosten vuoksi (Opetushal-

lituksen määräys 29.10.2010, DNRO 50/011/2010). Myös paikalliset opetussuun-

nitelman muutokset tuli päivittää tämän vuoksi. Kelpo-kehittämistoiminnan kes-

keisiä saavutuksia ja tuloksia on raportoitu muun muassa opetus- ja kulttuuriminis-

teriön toimesta (OKM, 2012b, 2014a, 2016a, b, 2017a; Rinkinen & Lindberg, 2014; 

Vainikainen ym., 2018). Edellä mainittujen tutkimusten tuloksia tarkastellaan tar-

kemmin tämän tutkimuksen tulosten yhteydessä. Raporteista on havaittavissa, että 

muutos on käynnissä, mutta uusi toiminta ei ollut vielä 2010-luvun puolivälissä 

jäsentynyt uudeksi käytännöksi. 

3.2 Kolmiportainen tukimalli peruskoulussa 

Perusopetuslain muutoksen (2010) tavoitteena oli tukijärjestelmän uudistaminen, 

jotta oppilaille tarjottaisiin tukea omissa luokissaan sen sijaan, että he siirtyisivät 
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erityisopetuksen luokkiin (HE 109/2009; Paju ym., 2015, s. 2). Uudistuksen tarkoi-

tuksena oli muuttaa olemassa olevaa kaksiportaista järjestelmää lisäämällä tehos-

tetun tuen taso yleisen ja erityisen tuen tasojen väliin (Thuneberg, Hautamäki ym., 

2013). Kolmiportaisen mallin uskottiin myös vähentävän ja jopa estävän syrjäyty-

mistä koulussa ja myöhemmin yhteiskunnassa (Niemi, 2014, s. 351). Kolmiportai-

sella tuella pyritään tekemään perusopetuksesta yhä laadukkaampaa ja oppilasläh-

töisempää sekä lisäämään eri toimijoiden yhteistyötä oppilaan parhaaksi (Takala, 

2010, s. 21). Myös ennen perusopetukseen siirtymistä lapsille tarjotaan jo varhais-

kasvatuksen ja esiopetuksen puolella monipuolista tukea. Tutkimusten mukaan lap-

set hyötyvät saamastaan laadukkaasta esiopetuksesta (Taggart, Sylva, Melhuish, 

Sammons & Siraj, 2015; Vermeer, van Ijzendoorn, Cárcamo & Harrison, 2016; 

Åsén & Vallberg-Roth, 2012) jo ennen varsinaista perusopetuksen vaihetta. Vuoden 

2019 hallitusohjelman perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman mukaan oppi-

mistulosten parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi parannetaan var-

haista perustaitojen oppimista muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen 

kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa järjestettävä tuki 

Lapselle annetaan Suomessa monenlaista tukea jo ennen varsinaista perusopetuk-

sen vaihetta. Vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden (OPH, 2016b, 

s. 52) mukaan varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti. 

Esiopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki. Sen sijaan varhaiskasvatuslaista 

puuttuvat edelleen lapsen tuen järjestämistä koskevat pykälät (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018), eikä varhaiskasvatuksen perusteissa ole käytössä yhtenäistä termistöä 

esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa puhuttaessa lapsen tukemi-

sesta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että esiope-

tuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa 

havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä (OPH, 

2014b, s. 14, 44). Lapsen itsetunnon kehittymisen sekä kouluoppimisen kannalta 

onkin tärkeää, että tukea annetaan lapselle suunnitellusti jo varhaiskasvatuksessa 

sekä esiopetuksessa ennen varsinaista perusopetusta. 

Tutkimusten ja selvitysten mukaan tuen järjestelyissä on kuitenkin monenlaisia 

puutteita ja epäkohtia niin varhaiskasvatuksessa kuin esiopetuksessa. Kuntakohtai-

set erot tuen tarpeen määrittelyssä, tunnistamisessa sekä näiden pohjalta tapahtu-

vassa resurssien suuntaamisessa ovat edelleen suuret. Integroituja erityisryhmiä ei 

ole enää tarjolla kunnissa (Pihlaja & Neitola, 2017, s. 87–88). Kuntien käytännöt 
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tuen toteuttamisessa ovat kirjavia (OKM, 2017b, s. 3, 39), ja ohjausjärjestelmän 

väljyydestä johtuen tukijärjestelyissä esiintyy alueellisia eroja. Varhaiskasvatuk-

sessa on käytäntöjä, jotka estävät tai hidastavat lapsen pääsyä tuen piiriin. Yksityi-

nen ja julkinen varhaiskasvatus näyttävät eriytyvän kehityksen ja oppimisen tuen 

tarjonnan osalta huolestuttavasti erityisesti resurssia vaativan lapsen kehityksen ja 

oppimisen tuen järjestämisen osalta (Vainikainen ym., 2018, s. 3–6). Syitä siihen, 

miksi lapsen tukitoimia ei ole voitu järjestää kaikille tarvitseville, olivat resurssi-

pula, henkilöstön vaihtuvuus, puutteet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimin-

takäytännöissä sekä koulutuksen puute (OKM, 2017b, s. 3, 39; Viljamaa & Takala, 

2017). Edellä mainittujen selvitysten mukaan tuen tarjontaa ja prosesseja tulee ke-

hittää jo ennen perusopetukseen siirtymistä, jotta lapsen oikeus saada tarvitse-

maansa tukea toteutuu sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. 

Tuen järjestämisen periaatteet 

Vuonna 2010 perusopetuslakiin tehtiin muutoksia (24.6.2010/642) koskien muun 

muassa Lukua 4, jossa määritellään tuen tarpeita ja tuen tarjontaa. Tuen tarjoami-

sesta perusopetuslaki (POL 642/2010, 30§ 1 mom.) määrää, että opetukseen osal-

listuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tar-

peen ilmetessä. Erityinen tuki (17§) muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lain 

mukaan annettavasta tuesta (tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet ja tarvittava oppilas-

huolto). Tukiopetuksesta (16§) todetaan, että oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt 

jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on 

oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai kou-

lunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen 

ohessa (16§). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 esitetään oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen järjestämistä koskevat periaatteet. Tuen kolme tasoa ovat ylei-

nen, tehostettu ja erityinen tuki, ja näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden 

tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja (tukiopetus, osa-aikainen 

erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet) voidaan 

käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan 

täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunnitel-

tua sekä tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen ta-

soisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Opetuksen ja tuen järjestämisen läh-
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tökohtana ovat kunkin oppilaan sekä opetusryhmän vahvuudet että oppimis- ja ke-

hitystarpeet. Oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaeh-

käisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opetusta 

ja tukea suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäi-

sestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman 

tukimuodon tarpeeseen (OPH, 2014a, s. 61). 

Opetushallitus edellyttää, että oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät 

asiat kirjataan perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä 

tavalla eri asiakirjoihin (OPH, 2018b). Kolmiportaiseen tukeen liittyvät asiakirjat 

(pedagoginen arvio, tehostetun tuen oppimissuunnitelma, pedagoginen selvitys ja 

HOJKS) kirjataan kouluilla sähköiseen kommunikaatioalustaan (digital commu-

nication platform). 

Opetushallitus korostaa, että asiakirjat ovat salassa pidettäviä ja niihin sisälty-

viä tietoja voivat saada vain kyseistä oppilasta opettavat opettajat ja muut tietoja 

työtehtävissään tarvitsevat henkilöt. Opetushallituksen mukaan he voivat saada tie-

toja siinä laajuudessa kuin he työtehtävissään tarvitsevat. Salassa pidettäviä tietoja 

voidaan luovuttaa laajemmin huoltajan suostumuksella (OPH, 2018b). Kirjaami-

seen ja tiedonvaihtoon käytettävän tietojärjestelmän tietoturvan on oltava sen ta-

soinen, että siinä voidaan viestiä salassa pidettäviä tietoja ilman, että tietosuoja vaa-

rantuu. Opetushallitus tai muut valtion viranomaiset eivät hyväksy tai sertifioi tie-

tojärjestelmiä, eikä Opetushallitus siksi voi ottaa kantaa yksittäisten tietojärjestel-

mien tietoturvallisuuteen, vaan tämä on opetuksen tai koulutuksen järjestäjän teh-

tävä. Sovellettava lainsäädäntö on henkilötietolaki 5, 6 ja 32 § (Henkilötietolaki 

523/1999; OPH, 2018a). 

Tuen saajat ja tukimuodot 

Vuoden 2010 perusopetuslakimuutoksen ja perusopetuksen perusteiden muutosten 

jälkeen erityisopetuksen tilastoluokitukset muuttuivat olennaisesti. Vuodesta 2011 

lähtien alettiin tilastoida tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoulun op-

pilaiden oppilasmäärät sekä tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoulun 

oppilaiden saamat lakisääteisten palvelujen (osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus 

sekä avustaja- ja tulkitsemispalvelut) määrät. Osa-aikaista erityisopetusta saanei-

den määrät peruskoulun oppilaiden osalta tilastoidaan edelleen, mutta syyluokituk-

set ovat poistuneet. Tilastossa eritellään nykyään vain tyttöjen ja poikien lukumää-

rät (SVT, 2015). 
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Peruskoulun oppilaista joka viides oppilas sai tehostettua tai erityistä tukea 

syksyllä 2019. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen luo-

kissa on kasvanut yli kolminkertaiseksi, vuoden 2011 yli 3 prosentista vuoteen 

2019 mennessä melkein liki 12 prosenttiin (ks. Kuvio 1). Tehostetun tuen osuus on 

kasvanut vuosittain, ja se on nyt suurempi kuin erityisen tuen osuus. Tehostetun 

tuen käyttöönoton jälkeen tavoitteena oli vähentää erillistä erityisopetusta (SVT, 

2012, 2020a). 

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden prosenttiosuus oli vuonna 1995 vain 2,9 

prosenttia ja vuonna 2010 jo peräti 8,5 prosenttia. Lakimuutoksen (2010) toteutta-

misen jälkeen erityisen tuen oppilaiden määrä alkoi vähentyä. Vuoden 2010 laki-

muutoksen jälkeen myös tilastoinnissa nimitykset muuttuivat, ja sen jälkeen tilas-

toissa on käytetty nimitystä ”erityistä tukea saaneet oppilaat”. Vuonna 2011 eri-

tyistä tukea saaneita oppilaita oli 8,1 prosenttia, ja määrä on sen jälkeen laskenut 

vuoteen 2015 mennessä 7,3 prosenttiin. Vuonna 2017 erityisen tuen osuus lähti taas 

nousuun, ja vuonna 2019 heitä oli taas jo 8,5 prosenttia oppilaista (SVT, 2008a, 

2011, 2012, 2016, 2018a, 2020a). Vaikka ideologinen perusta ”yhteinen koulu kai-

kille” on todettu lainsäädännöllisellä tasolla (POL 2010) Suomessa, kaikkien eri-

tyisopetuksen oppilaiden määrä on melko korkea ja sitä on tärkeää vähentää jatku-

vasti, toteavat Paju ja kollegat (Paju ym., 2015). 

Pulkkisen, Kirjavaisen ja Jahnukaisen tutkimuksen mukaan tehostetun tuen 

käyttöönotto ei ole ainakaan valtakunnan tasolla vähentänyt erityisen tuen määrää, 

kuten lakiuudistuksen tavoitteena oli (2020, s. 307). Tilastojen tarkastelun pohjalta 

lienee syytä pohtia, mistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasvava määrä johtuu. Sa-

moin tulee miettiä, millaisia johtopäätöksiä ja toimenpiteitä tämä aiheuttaa Suomen 

koululaitokselle ja sen opetushenkilöstölle. 
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Kuvio 1. Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista pe-

ruskoululaisista 1995–2019, % (SVT, 2020a, ladattu lisenssillä CC BY 4.0). 

Tukimuodoista osa-aikaisen erityisopetuksen, tukiopetuksen ja avustaja- tai tulkit-

semispalveluiden osuus on pysynyt verrattain samalla tasolla vaihdellen vain muu-

taman prosenttiyksikön vuosien 2011—2019 aikana niin tehostetussa kuin erityi-

sessä tuessa (ks. Taulukko 1). Ainoastaan osa-aikaisen erityisopetuksen määrä on 

noussut erityisessä tuessa huomattavasti eli 34 prosentista 60 prosenttiin (SVT, 

2012, 2020b). Muista tehostetun tai erityisen tuen aikana käytetyistä tukimuodoista 

ei ole saatavilla tilastotietoa. Lakisääteisiä palveluja annetaan tukimuodoista eniten 

sekä tehostetun että erityisen tuen oppilaille tällä hetkellä koottavan tilaston perus-

teella. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan enemmän kuin tukiopetusta sekä te-

hostetun että erityisen tuen oppilaille. Vainikaisen ja kollegojen (2018, s. 8) selvi-

tyksen tuloksen mukaan tukiopetusresurssia jää käyttämättä jopa kolmasosassa 

kouluista, ja selvitys tukee tätä tulkintaa. Muiden tukimuotojen käyttö Tilastokes-

kuksen tilastojen mukaan vaikuttaa olevan huomattavasti vähempää. Sen sijaan Sa-

loviidan (2018, s. 567) tutkimuksessa esimerkiksi eriyttäminen oppimisen tuki-

muotona on erittäin suosittua. Erityisopettajista (n=400) jopa 98 prosenttia, luokan-

opettajista (n=1018) 86 prosenttia ja aineenopettajista (n=400) 67 prosenttia käyt-

tää eriyttämistä säännöllisesti oppilaiden tukemisessa opetuksessaan. 
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Taulukko 1. Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus sekä oppilaiden 

tukeen sisältyneiden osa-aikaisen erityisopetuksen, tukiopetuksen ja avustaja- tai tul-

kitsemispalveluiden osuus vuosina 2011–2019 (SVT, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a, 

2018b, 2019, 2020b). 

Tarkastelun kohde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tehostettu tuki          

Oppilaiden osuus 

perusopetuksen 

oppilaista 

3,3 % 5,1 % 6,5 % 7,5 % 8,4 % 9,0 % 9,7 % 10,6 % 11,6 % 

Osa-aikainen 

perusopetus 

77 % 74 % 74 % 75 % 75 % 75 % 74 % 74 % 73 % 

Tukiopetus 55 % 57 % 57 % 57 % 56 % 57 % 55 % 55 % 54 % 

Avustaja- tai 

tulkitsemispalvelut 

40 % 45 % 42 % 42 % 39 % 38 % 38 % 39 % 38 % 

Muita kuin edellä 

mainittuja 

tukimuotoja 

- 22 % 26 % 25 % 26 % 25 % 26 % 28 % 28 % 

Erityinen tuki          

Oppilaiden osuus 

perusopetuksen 

oppilaista 

8,1 % 7,6 % 7,3 % 7,3 % 7,3 % 7,5 % 7,7 % 8,1 % 8,5 % 

Osa-aikainen 

perusopetus 

34 % 38 % 37 % 38 % 37 % 38 % 40 % 41 % 60 % 

Tukiopetus 30 % 34 % 34 % 34 % 34 % 35 % 36 % 37 % 46 % 

Avustaja- tai 

tulkitsemispalvelut 

47 % 55 % 57 % 59 % 56 % 58 % 58 % 59 % 47 % 

Muita kuin edellä 

mainittuja 

tukimuotoja 

- 23 % 28 % 29 % 28 % 28 % 28 % 30 % 29 % 

Viimeaikaisista tilastoista ei enää voikaan nähdä sitä, millaisiin tuen tarpeisiin op-

pilaat tarvitsevat tukemista. Jahnukainen ja Hautamäen (2015, s. 204–205) mukaan 

tämä lisää tutkimustiedon tarvetta. Tätä voidaan heidän mukaansa ajatella moder-

nina ja liberaalina ei-leimaavana käytäntönä, mutta kyse on merkittävästä puut-

teesta toiminnan kehittämisen ja hallinnon näkökulmasta. Lintuvuori (2015, s. 71) 

toteaa, että uusissa tilastoinneissa on painopistettä siirretty pois oppilaasta kuvaa-

maan järjestelmän tarjoamaa tukea. Hänen mukaansa se ei poista sitä tosiseikkaa, 

että jonkinlainen ensisijainen syy tuen tarpeeseen on edelleen olemassa, vaikka yh-

den yksittäisen ensisijaisen syyn määritteleminen voi olla vaikeaa. 
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Voidaankin pohtia, menetetäänkö nyt jotain relevanttia tietoa, jolla olisi merki-

tystä tuen tarpeen kohdistamisen ja oppilaan kuntouttamisen näkökulmasta. Valti-

ontalouden tarkastusviraston (2013, s. 8) tuloksellisuustarkastuskertomuksessa to-

detaan, että tehostettua ja erityistä tukea koskevan tilastoinnin parantamiseen tulee 

kiinnittää huomiota, jotta tuen resurssien kohdentumisesta ja kohdentamistarpeista 

saataisiin nykyistä parempi kuva ja jotta tuen vaikutuksia ja vaikuttavuutta voitai-

siin luotettavasti seurata ja arvioida. 

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM, 2014a, 2014b) on huomioinut ti-

lastointia koskevat puutteet ja toteaa selvityksissään, että tilastointia ja tiedonke-

ruuta tulee kehittää. Tukijärjestelmän seuranta ja tilastointi ovatkin muuttumassa, 

kun opetushallinnossa siirrytään oppilaiden rekisteriseurantaan myös perusopetuk-

sessa. KOSKI-palvelu tulee sisältämään oppilaskohtaisesti tiedot kaikista oppi-

joista koko koulu-uran ajalta. Myös erityisopetustilastoissa ja muissa koulutustilas-

toissa tullaan käyttämään tätä uutta rekisteriä tietolähteenä. Tilastokeskus määrit-

telee yhteistyössä opetushallinnon kanssa, mitä tietoja KOSKI-rekisteristä tilas-

tointiin kerätään, ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että rekisterin sisältö palvelisi mah-

dollisimman hyvin tilastoinnin tarpeita. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tutki-

muksen ja seurannan kannalta on tärkeätä, että oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

tulisi KOSKI-rekisteriin oppilaspohjaisesti riittävässä laajuudessaan vähintään ny-

kyisen tilastoinnin määritelmien mukaisesti (Lintuvuori, 2019, s. 135–137). Tutki-

muksen ja tukijärjestelmän kehittymisen vuoksi laajempi tilastointi olisi suotavaa. 

Tuen järjestämispaikka 

Perusopetuslaissa (2010, 17§) erityisopetuksen järjestämispaikasta todetaan seu-

raavaa: ”Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytyk-

set huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityis-

luokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.” Suomessa erityiskouluja ja -luokkia pi-

detäänkin edelleen vaihtoehtoina lähikouluille (Paju ym., 2015, s. 2–3). Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa täsmennetään, että tuki annetaan oppilaalle 

ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, 

ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen 

opetusryhmään tai kouluun (OPH, 2014a, s. 61). Opetusministeriön julkaisun mu-

kaan lakiuudistus ei ohjaa tai määrää erityiskouluja tai erityisluokkia lakkautetta-

viksi, mutta opetusministeriön selvityksessä kolmiportaisen tuen vaikutuksista 

kuntien vastausten perusteella näin on joissakin kunnissa lakia tulkittu. Vastaajien 
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mukaan lakkautuksia ja vähennyksiä tehdään suunnittelemattomasti ja käytetään 

muun muassa kunnallisina säästötoimenpiteinä (OKM, 2014a, s. 50). 

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 lopussa peruskouluja oli toiminnassa 

2 276. Vuonna 2007 niitä oli 3 067. Kymmenessä vuodessa lakkautettiin siis 791 

peruskoulua. Myös peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin jopa 86 kymme-

nen vuoden aikana (vuonna 2007 niitä oli 159 ja vuonna 2017 enää 73) (SVT, 

2008b, 2018c). 

Vuonna 2019 erityistä tukea saavia oppilaita oli peruskoulussa yhteensä 43 124 

eli 7,7 prosenttia koko peruskoulun oppilasmäärästä. Erityistä tukea saavista oppi-

laista opiskeli enää vain 3304 oppilasta eli 6,9 prosenttia kokonaan erityiskouluissa. 

Erityistä tukea saavista oppilaista opiskeli kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 22,5 

prosenttia. Peräti 66,2 prosenttia erityisen tuen oppilaista opiskeli jo yleisopetuksen 

ryhmässä. Hieman alle 27 prosenttia opiskeli erityisryhmässä, jonka sijoituspaikka 

oli muu kuin erityiskoulu. Noin 34 prosenttia kaikista erityisopetuksen oppilaista 

opiskelee edelleen erityisluokissa tai erityiskouluissa kokopäiväisesti, vaikka näi-

den palvelujen määrä on vähentynyt viime vuosina (SVT, 2020c). 

Tilastojen vertailtavuutta vaikeuttaa se, että opetuksen toteuttamispaikan (en-

nen järjestämispaikka) mukainen luokittelu on jonkin verran vaihdellut vuosien ai-

kana. Vuoden 2011 luokittelujärjestelmässä siirryttiin entistä spesifimpään systee-

miin (kuusi opetuksen toteutuspaikkaa), jossa yleisopetuksen ryhmässä opiskelevat 

oppilaat jaoteltiin prosenttimäärien mukaan siten, kuinka paljon opetuksesta annet-

tiin yleisopetuksen ryhmässä (SVT, 2012). Tätä ennen opetuksen järjestämispaikka 

oli jaoteltu neljään eri luokkaan (SVT, 2011). Tehostetun tuen oppilaiden opetus-

paikasta ei löydy vastaavia tilastoja. Erityistä tukea koskevien tilastojen (SVT, 

2017b) valossa oppilaista, joille järjestetään erityistä tukea, yli puolet (62 %) opis-

keli osittain tai kokonaan yleisopetuksen luokassa. Vuonna 2007 vastaava luku oli 

50,2 prosenttia (SVT, 2008c). Edellä esitetyn johdosta voitaneen tulkita, että Suo-

messa ollaan menossa inklusiivisempaan suuntaan, koska erityisen tuen oppilaat 

opiskelevat tuetusti peruskouluissa. 

Verrattaessa erityisopetuksen tilastojen lukuja 20 vuotta aikaisempiin lukuihin 

voidaan havaita mielenkiintoisia muutoksia. Vuosien 1995–2010 erityisopetukseen 

otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu vuoden 2015 tilastossa erityistä tukea saa-

neisiin oppilaisiin (SVT, 2016). Tilastojen mukaan erityisoppilaiden määrä on 

noussut 20 vuodessa 4,4 prosenttia. Oppilaan opetuspaikka on vaihtunut erityis-

koulusta yleisopetuksen kouluihin. Opetus muussa peruskoulussa on lisääntynyt 

5,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa uusista erityistä tukea saavista op-
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pilaista opiskelee nyt yleisopetuksessa. Erityiskoulussa annettava opetus on laske-

nut yhden prosentin verran (vuodet 1995–2015). Tilastojen mukaan fyysisessä in-

kluusiossa on menty 20 vuodessa merkittävästi eteenpäin. 

Kolmiportaisen tuen toteutuminen 

Kolmiportaisen tuen ja lakimuutoksen vaikutuksia on tutkittu Suomessa muun mu-

assa opetusministeriön, Opetushallituksen, OAJ:n ja joidenkin yksittäisten tutkijoi-

den toimesta (OAJ, 2013; OKM, 2012b, 2014a, b; Pulkkinen ym., 2015; Rinkinen 

& Lindberg, 2014). Näiden aikaisempien tutkimusten mukaan kunnat pitivät uu-

distuksen myötä muuttuneita toimintatapoja kokonaisuutena varsin hyvinä. Kunnat 

olivat edistyneet perusopetuslain muutosten tavoitteiden mukaisesti, mutta kunta-

kohtaiset erot kolmiportaisen tuen toimeenpanossa ovat huomattavia. Vuosiluokilla 

1–6 uusi ajattelu oli jo mennyt hyvin eteenpäin, mutta vuosiluokilla 7–9 päästiin 

hieman myöhemmin liikkeelle. Lisäksi kunnissa painottui kehittämistoiminnan en-

sivaiheissa ajatus, että kyseessä olisi vain erityisopetusta koskeva uudistus. Kehit-

tämistoiminnan myötä kasvoi ymmärrys siitä, että tukeminen kuuluu kaikille. Osa-

aikaisen erityisopetuksen tarve ja resurssit eivät vastanneet toisiaan. Haasteena 

nähtiin se, kuinka kehitetyt toimintatavat saadaan vakinaistettua paikalliseen ope-

tuksen järjestämiseen. Kehitettäviä osa-alueita olivat muun muassa inkluusioajat-

telun sisäistäminen, tehostettu tuki, johdon roolin tukeminen sekä moniammatilli-

nen ja hallintokuntien välinen yhteistyö. Kehittämisehdotuksina esitetään, että 

muun muassa kolmiportaisen tuen toimeenpanon seurantaa ja arviointia jatketaan 

valtakunnallisella arvioinnilla. OAJ:n selvityksen (OAJ, 2013, s. 21) mukaan 

(n=715 perusopetuksen opettajaa ja rehtoria) kuntien toimintakulttuurin muutos on 

keskeneräinen. Uusien käytänteiden juurruttamiseen tarvitaan runsaasti aikaa sekä 

riittävää taloudellista panostusta. 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön raportissa (2014b) todetaan, että ministeriö 

suuntasi vuosina 2009–2013 rahoitusta esi- ja perusopetuksen ryhmäkokojen pie-

nentämiseen. Opetusryhmien pienentämisellä pyrittiin kehittämään opetuksen laa-

tua ja tukemaan erilaista tukea tarvitsevia oppilaita sekä huolehtimaan oppilaiden 

hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koulupäivän aikana. Tavoitteena oli uudistaa 

kuntien valtionosuusjärjestelmää siten, että perusopetuksen rahoitus pohjautuisi 

jatkossa perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, kuten alu-

een maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttö-

myysasteeseen. Kuntien peruspalveluiden uudistettu valtionosuusjärjestelmä tuli 
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voimaan vuoden 2015 alusta, ja se on jatkunut useita vuosia samoilla indikaatto-

reilla. Valtionosuusjärjestelmän uudistusta tuki valtiontalouden tarkastusviraston 

(2013) havainnot siitä, että erityisoppilaiden sosioekonominen tausta on keskimää-

rin heikompi kuin muiden oppilaiden. Siten alueilla, joissa väestön sosioekonomi-

nen tausta on heikompi, myös tuen tarve ja erityisen tuen oppilaiden osuus voi olla 

suurempi. 

Uudempien tutkimuksien (Lintuvuori, 2019; OAJ, 2017a; Pulkkinen, 2019; 

Vainikainen ym., 2018) mukaan näyttää toteuttamisessa edelleen olevan osittain 

samoja haasteita kuin aikaisemminkin. OAJ:n selvityksessä (2017a, s. 23, s. 26) 

todetaan, että tulosten mukaan (n=564 opettajaa ja rehtoria) kuntien kehitystyössä 

ja täydennyskoulutuksessa on lähinnä keskitytty oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

hallinnollisiin prosesseihin ja asiakirjojen laatimiseen liittyviin käytänteisiin. Sen 

sijaan oppilaiden konkreettisten tukimuotojen sekä opetushenkilökunnan yhteis-

työmuotojen kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. 

Vainikaisen ja kollegojen vuonna 2018 julkaistussa oppimisen ja koulunkäyn-

nin tuen selvityksessä todetaan, että perusopetuksen rehtorit kokevat oppimisen ja 

koulunkäynnin tukimallin pääsääntöisesti toimivaksi. Selvityksen aineistot perus-

tuvat vuonna 2012 ja 2018 toteutettuihin kattaviin rehtorikyselyihin sekä tilasto- ja 

rekisteriaineistojen jälkianalyyseihin. Rehtorien (n=720) käsitykset perusopetusla-

kimuutoksen onnistumisesta ja tukijärjestelyjen toimivuudesta ovat kuitenkin hie-

man tasaantuneet vuoden 2012 suhteellisen positiivisiin kokemuksiin verrattuna. 

Tukikeinot ja tuen tarpeen tunnistamiskeinot näyttävät monipuolistuneen vuoteen 

2012 verrattuna. Sen sijaan tuen tarjonnassa ja osaamistuloksissa on selvityksen 

mukaan edelleen alueellisia eroja. Resursseja ja asiantuntevaa henkilöstöä toivot-

taisiin enemmän ja varsinkin osa-aikaiseen erityisopetukseen tarvitaan lisäresurssia. 

Huolestuttavaa tuen toteutumisen kannalta on, että tukiopetusresurssia jää käyttä-

mättä jopa kolmasosassa kouluista. Tuen toteutuspaikkajärjestelyjä on valtakunnal-

lisesti monenlaisia, ja inkluusion ajatuksista poiketen pienryhmä on nähty osalle 

oppilaista parempana ratkaisuna. Oppilaiden osallistuminen oman tukensa suunnit-

teluun on selvityksen mukaan puutteellista. Tukijärjestelmän kehittämisessä tulisi-

kin kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota alueellisen tasa-arvon toteutumi-

seen sekä taloudellisten resurssien että osaavien asiantuntijoiden saatavuuteen (Vai-

nikainen ym., 2018, s. 7–10, 106–120). Pulkkisen (2019, s. 7) väitöstutkimuksen 

tulosten mukaan muutokset erityisopetuksen käytännöissä näyttävät olevan uudis-

tusten tavoitteiden suuntaisia. Varhaisen tuen käytännöt ovat muuttuneet, vaikka-

kaan eivät ainoastaan myönteisesti. Kielteisenä muutoksena havaittiin osa-aikaisen 

erityisopetuksen resurssien väheneminen. Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että 
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toteuttaessaan uudistuksia kunnissa ja kouluissa viranomaiset sopeuttavat uusia 

käytäntöjä vanhoihin rakenteisiin. Tämän vuoksi resurssit, alueelliset tekijät ja ra-

kenteet pitää ottaa huomioon laajoja kansallisia uudistuksia suunniteltaessa ja to-

teutettaessa. Tutkimus perustui kolmeen eri aineistoon: rehtorikyselyyn (n=335), 

opetustoimen johdossa työskentelevien haastatteluihin (n=7) ja Tilastokeskuksen 

keräämiin erityisopetuksen virallisiin tilastoihin 301 kunnasta. 

Myös Lintuvuoren (2019, s. 4–5) väitöksen tuloksissa havaittiin, että tuen tar-

jonnassa on eroja kuntien ja alueiden välillä. Kunnat tarjoavat opetusta ja tukea eri 

tavoin paikallisten, jo historiallisesti erilaisiksi muotoutuneiden tukijärjestelmiensä 

puitteissa. Tilastoaineisto jättää tarkastelun ulkopuolelle tehostetun tuen toteutus-

paikat, ja kuntien erilaisia käytäntöjä olisi tarpeen selvittää tarkemmin. Lintuvuo-

ren tutkimusaineisto koostui tilasto- ja dokumenttiaineistoista sekä täydentävistä 

tutkimusaineistoista. 

3.3 Tehostettu tuki 

Kolmiportaiseen tukeen tarvitaan oppilaan tukemiseen liittyviä toimintamalleja 

kaikkiin tuen kolmeen portaaseen, mutta erityisen suuri paino on kuitenkin tehos-

tetun tuen toimintamallien luomisessa. Tämä johtuu siitä, että tehostettu tuki on 

suhteellisen uusi tuen taso, eikä sille ole vielä määritelty kansallisia tai paikallisia 

toimintatapoja, joita olisi voitu käyttää kehittämistyön pohjana (Rinkinen & Lind-

berg, 2014, s. 29). 

Tuen järjestämisen periaatteet 

Perusopetuslaissa 16 a § (24.6.2010/642) määritellään tehostettu tuki seuraa-

vasti: ”Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä 

tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle 

tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma on laadittava, jollei 

siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa op-

pilaan muun laillisen edustajan kanssa. Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annetta-

via, erityisesti 16 §:ssä (tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus), 31 §:ssä (tulkit-

semis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet) ja 31 a 

§:ssä (oppilashuolto) tarkoitettuja tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjes-

telyjä. 



61 

Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään ope-

tussuunnitelman perusteissa. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitel-

lään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuol-

lon ammattihenkilöiden kanssa (30.12.2013/1288). Perusteissa (2014a, s. 63) ku-

vataan tarkemmin, että tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppi-

laan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Samoin oppilaan tehostettu tuki suunnitel-

laan kokonaisuutena ja oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tuki 

tulee järjestää opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä ja tehostetun tuen aikana 

annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Perusteissa painotetaan, että oppi-

laan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista 

ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana ja 

oppimissuunnitelma päivitetään vastaamaan uutta tilannetta. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön julkaisussa kehittävän arvioinnin loppuraportissa todetaan, että tehos-

tetun tuen tarkoituksena on (1) ennaltaehkäistä se, mikä voisi haitata oppimista, (2) 

opettaa se, mitä pitää opettaa, (3) korjata se, minkä voi korjata, ja (4) auttaa kom-

pensoimaan se, mitä ei voi muuttaa (OKM, 2012b, s. 54–55). Tehostettu tuki käsit-

tää aikaisemminkin käytössä olleet tukimuodot, kuten tukiopetuksen, osa-aikaisen 

erityisopetuksen, oppilashuollollisen tuen ja erilaiset pedagogiset ratkaisut. Tehos-

tetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista ja 

monimuotoistumista sekä syrjäytymistä (OKM, 2014a, s. 9). Tehostetun tuen ai-

kana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan, ja sen tulee si-

sältää seuraavat tiedot: oppilaskohtaiset tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, tuen edel-

lyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja arviointi (OPH, 2014a, s. 64). 

Tehostettu tuki tilastoina 

Tilastokeskuksen erityisopetuksen tilastoista voidaan havaita, että vuoden 2011 la-

kimuutoksen jälkeen peruskoulussa tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus 

on kasvanut vuosittain. Vuonna 2019 tehostettua tukea sai 65 200 eli 11,6 prosenttia 

peruskoulun oppilaista. Vuoden 2011 määrästä eli 3,3 prosentista luku on kasvanut 

tasaisesti peräti 8,3 prosenttia. Tehostetun tuen oppilaista poikia oli enemmistö eli 

66 prosenttia ja tyttöjä 37 prosenttia (SVT, 2012, 2020a). Määrän kasvusta voi 

miettiä, johtuuko kasvu pelkästään tuen tarvitsijoiden yleisesti kasvavasta määrästä 

vai vaikuttavatko kasvuun jotkin muutkin seikat. 

Vuonna 2019 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista useammalle oppi-

laalle kaikissa maakunnissa. Manner-Suomen maakunnissa tehostettua tukea sai 
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10–14 prosenttia oppilaista. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli pie-

nin Kainuussa (9,8 prosenttia) ja suurin Ahvenanmaalla (13,9 prosenttia) (SVT, 

2020d). Alueiden väliset erot pienimmän ja suurimman kunnan prosenttilukujen 

perusteella on melko suuri, peräti 4,1 prosenttiyksikköä. 

Tukimuodoista tilastoidaan vain laissa määritellyt tukitoimet. Tehostetussa tu-

essa olevista oppilaista syksyllä 2019 kolme neljästä oppilaasta (73 prosenttia) sai 

osa-aikaista erityisopetusta, ja se oli yleisin tarjottu tukimuoto tehostetussa tuessa. 

Seuraavaksi yleisin tukimuoto tehostettua tukea saaneista oppilaista oli tukiopetus, 

jota sai 54 prosenttia eli vain noin puolet tehostetun tuen oppilaista. Noin 38 pro-

senttia sai avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Muita kuin edellä mainittuja tuen 

muotoja annettiin 28 prosenttia (SVT, 2020e). 

Lintuvuori ja kollegat (2017) toteavat, että osa-aikaista erityisopetusta koske-

vien melko muuttumattomien tilastotietojen valossa näyttäisi siltä, että nykyisel-

lään tehostetun tuen nimikkeen alle tilastoituvat oppilaat olisivat vastaavanlaisin 

tuen tarpein todennäköisesti saaneet esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta jo en-

nen lakimuutoksen voimaan tuloa 2011. Tästä näkökulmasta tuen piiriin ei varsi-

naisesti ole tullut noin 50 000 uutta tehostetun tuen oppilasta vuoden 2011 jälkeen, 

vaan tuen tason nimeäminen on tuonut tukea saavat oppilaat näkyviksi tilastoissa. 

Nimeämisen jälkeen tehostettu tuki tulee nyt esille tilastoissa ja vaadittujen tukea 

kuvaavien asiakirjojen laadinta on tehnyt tuesta todennäköisesti suunnitelmalli-

sempaa kuin aiemmin. Tehostettua tukea saavat oppilaat saavat myös muuta tukea, 

mutta tuen kokonaistarjonta ei ole todennettavissa tämänhetkisistä tilastoista (Lin-

tuvuori, Hautamäki & Jahnukainen, 2017, s. 9, 15). 

Tehostetun tuen järjestämispaikka 

Perusopetuslaissa (628/1998) tehostetun tuen oppilaan opetuspaikkaa ei ole tarkoin 

rajattu. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa mainitaan seuraavaa: ”Te-

hostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.” 

Perusteiden mukaan tukea annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryh-

mässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen anta-

miseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kou-

luun (OPH, 2014a, s. 61, 63). 

Pulkkisen ja Jahnukaisen (2015) tekemässä rehtorikyselyssä (n=335) vuonna 

2012 selvitettiin myös tehostetun tuen oppilaiden opetuspaikkaa. Vastaajien mu-

kaan tehostettua tukea saavien oppilaiden opetus järjestetään yleisimmin yleisope-
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tuksen opetusryhmässä. Lisäksi oppilas saa tarpeen mukaan osa-aikaista erityisope-

tusta erillään omasta opetusryhmästä. Vastaajista 18 prosenttia ilmoitti, että osan 

tehostettua tukea saaneiden oppilaiden opetus on järjestetty pääsääntöisesti erityis-

ryhmässä. 12 prosenttia vastaajista ilmoitti, että joidenkin tehostetun tuen oppilai-

den opetus on järjestetty kokonaan erityisopetusryhmässä (Pulkkinen & Jahnukai-

nen, 2015). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen (2014a) mukaan tehostettua tukea 

saavia oppilaita opiskelee kokoaikaisesti sekä ryhmissä, joissa on vain tehostettua 

ja erityistä tukea saavia oppilaita, että ryhmissä, joissa on vain tehostettua tukea 

saavia oppilaita. Tehostettua tukea saavat oppilaat opiskelevat siis joissain kou-

luissa kokoaikaisesti erityisryhmissä. Tilastoinnin luokitukset perustuvat normei-

hin, ja oletuksena on luultavimmin ollut se, että opetus tapahtuu muun opetuksen 

yhteydessä eikä tarvetta tilastoinnille ole. Opetuspaikalla on merkitystä sekä oppi-

laille että ideologisesti ja ideologinen näkökohta on normalisaation ja inkluusion 

käsitteissä. Edellä mainitussa selvityksessä todetaan, että uusimmassa perusopetus-

laissa ei ole suoraan otettu inkluusiota tavoittelevaa kantaa, vaan puhutaan saman-

arvoisista tukimuodoista ja järjestämisedellytyksistä. Raportissa todetaan, että 

muutos kohti yhtenäisempiä ratkaisuja on edennyt hitaasti (OKM, 2014a, s. 97–98). 

Lintuvuoren (2015, s. 69–70) mukaan tutkimusaineistoista on huomattu, että 

tehostettua tukea saavia oppilaita opetetaan myös kokoaikaisesti erillisissä pienryh-

missä. Tehostetun tuen toteutuspaikan tilastointi olisi näin ollen relevanttia, koska 

nykyinen tilastointi tavallaan kätkee osan kokoaikaisesti erillisissä pien- tai erityis-

ryhmissä opiskelevista tehostetun tuen oppilaista. Samoin opetuspaikkakysymys 

on myös tehostetun tuen oppilaille oikeusturvakysymys. Erityisen tuen oppilaille 

tämä asia tarkistetaan määräajoin erityisen tuen päätöksessä (POL 17§). Tehostetun 

tuen järjestämispaikan tilastointi ja tutkimus olisi merkityksellistä myös sen vuoksi, 

että Suomessa ja muissa länsimaissa inkluusio on keskeisenä tavoitteena (Graham 

& Jahnukainen, 2011; Jahnukainen, 2011). 

Myös Hienosen ja Lintuvuoren (2018), Kupiaisen ja Hienosen (2016) sekä Lin-

tuvuoren ja kollegojen (2017) tutkimuksessa on saatu viitteitä siitä, että kouluissa 

on muodostunut tehostetun tuen opetusryhmiä samoin kuin yhdistettyjä tehostetun 

ja erityisen tuen ryhmiä. Vainikaisen ja kollegojen (2018, s. 7) selvityksessä tode-

taan, että tehostettua tukea saaville oppilaille on perustettu pienryhmiä, mikä ei ole 

lain hengen mukaista. 
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Tehostetun tuen toteutuminen 

Tehostettua tukea on tutkittu ja raportoitu muun muassa Opetushallituksen (OPH), 

opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), muutamien tutkijoiden ja Opetusalan am-

mattijärjestön (OAJ) toimesta osana kolmiportaisen sekä oppimisen ja hyvinvoin-

nin tuen tutkimusta (ks. esim. Lintuvuori, 2019; OAJ, 2013, 2017a; OKM, 2012b, 

2014a; b; Pulkkinen, 2019; Pulkkinen ym., 2015; Rinkinen & Lindberg, 2014; Vai-

nikainen ym., 2018). Huhtanen (2011) korostaa tehostetussa tuessa pedagogista en-

nakointia, jolloin varhainen puuttuminen on paitsi asioihin tarttumista ja tukitoimia, 

myös tulevaisuuden ennakointia. 

Rinkisen ja Lindbergin raportin mukaan tehostettua tukea tulee edelleen kehit-

tää. Raportissa todetaan, että paikallisesti keskusteltiin paljon siitä, mitä tehostettu 

tuki on ja kuinka se eroaa yleisestä ja toisaalta erityisestä tuesta. Raportin päätel-

missä korostetaan, että tehostetun tuen rajapintoihin kaivataan vielä lisää selven-

nystä ja koulutusta. Raportin tulosten, kehittämistoiminnasta saadun palautteen 

sekä kehittämistoiminnassa mukana olleiden Opetushallituksen asiantuntijoiden 

kokemusten näkökulmasta tehostettua tukea tulee edelleen kehittää (Rinkinen & 

Lindberg, 2014, s. 29–30). Vainikaisen ja kollegojen (2018) mukaan tuen tasojen 

määrittelykriteereissä näyttää esiintyvän jonkin verran alueellisia eroja varsinkin 

tehostetun tuen osalta. Vuonna 2018 tehostetun ja erityisen tuen raja nähtiin epä-

selvempänä kuin vuonna 2012. Tehostetun tuen järjestelyjä kouluissaan piti pää-

osin toimivina vajaa 67 prosenttia rehtoreista (n=712), mutta väitteen kanssa täysin 

samaa mieltä oli vain 15 prosenttia vastanneista vuonna 2018. Resurssit selittivät 

rehtorien kokemuksia tukijärjestelyjen toimivuudesta (selitysosuus 40 prosenttia). 

Erityisen tuen järjestelyt nähtiin koulussa hieman toimivampina kuin tehostetun 

tuen järjestelyt. Huolestuttavaa on, että tehostettua ja erityistä tukea saaneiden op-

pilaiden siirtyminen toisen asteen opintoihin on Vainikaisen ja kollegojen tutki-

muksen perusteella edelleen selvästi epävarmempaa muiden oppilaiden tilantee-

seen verrattuna (Vainikainen ym., 2018, s. 7, 108–109). 

Kuten edellä kuvatuista tutkimuksista kävi ilmi, tehostettu tuki on vieläkin osin 

hahmottumaton ja epäselvä koulutuksen järjestäjille. Siksi tämä tutkimus pyrkii 

selventämään sen osuutta kolmiportaisessa tukijärjestelmässä sekä kuvaamaan 

opettajien ja rehtoreiden käsityksiä tehostetusta tuesta. Tässä tutkimuksessa tuo-

daan lisäselvitystä tehostetusta tuesta ja siihen liittyvästä edellä kuvatusta proble-

matiikasta. 
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4 Koulu muutoksessa 

Perusopetuslain uudistaminen (24.6.2010/642) merkitsee myös muutosta. Uudista-

mista ja muutoksen aikaansaamista suunnitelmallisesti ja laillisin keinoin kutsutaan 

reformiksi. Samaan asiaan viitataan myös termeillä koulunuudistus, uudistaminen 

sekä muutos (Ahtiainen, 2017, s. 25). Suomalaista koulureformia voidaan tarkas-

tella Michael Fullanin (2003, 2007) muutosteorian avulla, joka on myös tämän tut-

kimuksen teoreettinen viitekehys. Fullan, Hopkins ja kollegat toteavat, että kun tar-

kastellaan kansainvälisesti koulureformeja, voidaan havaita, että painotus on ollut 

viime aikoina yhä enemmän laajamittaisissa tai koko järjestelmään kohdistuvissa 

uudistuksissa (Fullan, 2009; Hopkins, Harris, Stoll & Mackay, 2011). Ahtiaisen 

(2017, s. 5) mukaan ”muutosteorioiden avulla voidaan selittää koulun muutokseen 

liittyviä tekijöitä ja tehdä muutosta ymmärrettävämmäksi koulumaailmassa työs-

kenteleville. Muutosteoriat tarjoavat malleja, joiden tavoitteena on tukea työnteki-

jöitä kohtaamaan muutosprosessissa eteen tulevia ongelmakohtia, ratkaisemaan 

niitä ja tunnistamaan muutosta eteenpäin vieviä tekijöitä.” 

Perusopetuslain 2010 muutosten pääsanoma on, että jokaisella oppilaalla on 

oikeus tukeen silloin, kun hän sitä tarvitsee, ja niin vahvana kuin hänelle on siitä 

hyötyä. Lain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäyn-

nin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä ja opetuksen järjestäjän velvollisuutena on 

tarjota oppilaan tarvitsemaa tukea (Hautamäki & Hilasvuori, 2015, s. 21; OPH, 

2014a, Luku 7; POL 642/2010, 7§, 16§, 17§, 17a§, 30§ 1 mom). Lakimuutoksen 

jälkeen tuen antamisen velvoite on annettu kaikille oppilasta opettaville opetta-

jille: ”Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulun-

käynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa” (OPH, 2014a, s. 63). 

4.1 Muutoksen vaikutukset opetushenkilöstön työssä 

Michael Fullan on kirjoittanut muutoksesta jo 1980-luvulla (Fullan, 1982, 1987). 

Hän on yksi kansainvälisesti arvostetuimmista muutosteorian luojista ja on kuu-

luisa yhteistyöstään koulureformien tukijana. Hän on myös kirjoittanut lukuisia te-

oksia näistä aiheista (ks. Fullan, 2020). Fullanin (2003) mukaan koulureformin jal-

kauttaminen tai käyttöönotto (implementaatio) ja muutosprosessin käynnistäminen 

ovat hyvin kompleksisia ja moniulotteisia tapahtumia. Reformi tarkoittaa käytän-

nössä toimintakulttuurin muutosta kunnissa, kouluissa ja luokkahuoneissa. Fullan 

jakaa koulureformin kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe sisältää kansallisen 

tason normatiiviset uudistuslinjaukset, ja toisessa vaiheessa reformin linjauksia 
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viedään kouluyhteisön uskomuksiin, työskentelytapoihin sekä -ympäristöön. Kou-

lureformeissa on haasteellista pysyvyyden aikaansaaminen; ensimmäisen vaiheen 

muutosten saavuttaminen on realistista, mutta toiseen vaiheeseen liittyvä sisäistä-

minen ja uusien käytänteiden vakiinnuttaminen ovat haasteellisia. Tämän vuoksi 

muutos tarvitsee aina aikaa, ja koulussa tulisikin löytyä aikaa pysähtyä reflektoi-

maan omaa toimintaa (Fullan, 2003; 2007). Fullanin teoriaan palataan seuraavissa 

alaluvuissa niiltä osin kuin ne liittyvät kyseessä olevaan aiheeseen. 

Ahtiaisen väitöskirja (2017) tuo esille, että erityisopetuksen uudistukseen liit-

tyvässä koulutuspoliittisessa strategiatyössä ja kehittämistyön arvioinnissa ei ole 

näkyvissä teoreettista mallia. Ahtiaisen tutkimustulosten mukaan hänen kehittä-

mänsä Fullanin ja Hargreavesin muutosteorioihin pohjaava malli ei kata kokonai-

suudessaan kaikkia suomalaisen erityisopetuksen kehittämistyöhön lukeutuvia vai-

heita. Ahtiainen ehdottaa, että analyysin tulosten perusteella Fullanin ja Hargrea-

vesin mallia tulisi muokata siten, että siihen lisätään ensimmäiseksi tarkastelukoh-

teeksi valmistelu (Preparation). Ahtiaisen oma malli koostuu neljästä osa-alueesta, 

jotka kuvaavat uudistuksen toteutukseen liittyviä vaiheita ja niihin sisältyviä teki-

jöitä. Ensimmäinen vaihe on uudistuksen esittely (Entry) ja toinen tavoitteiden erit-

tely (Objective). Kolmannessa vaiheessa kuvataan keinoja, joilla tietoa uudistuk-

sesta levitetään (Dissemination), ja neljännessä tekijöitä, joilla uudistuksen vaiku-

tuksia arvioidaan (Impact). Ahtiaisen mukaan hänen mallinsa ei myöskään selitä 

Suomen koulutuspolitiikkaan olennaisesti kuuluvaa, uudistuksia pohjustavaa vai-

hetta, joka voi kestää useita vuosia. Johtopäätelmänä hän esittää, että suomalaisessa 

uudistusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää systemaattista teoria-

perustaista koulunkehittämisen viitekehystä. Teoreettinen malli kannattaa tuoda 

mukaan prosessiin jo sen varhaisessa vaiheessa eli sisällyttää se kokonaisuuden 

muutoksen suunnitteluun, kuvaamiseen, toteutukseen ja arviointiin (Ahtiainen, 

2017, s. 5–6, 132, 136). 

Perusopetuslakiin tehdyt muutokset (2010) ovat vaikuttaneet merkittävästi eri 

työntekijäryhmien työnkuvaan muuttamalla sitä, lisäämällä työmäärää ja samalla 

antaneet velvoitteita monenlaisiin muutoksiin kouluyhteisöissä. Seuraavassa tar-

kastellaan muutosten vaikutuksia koulujen toimintakulttuuriin sekä rehtorien ja eri-

tyis- sekä luokanopettajien työnkuvaan. 
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4.1.1 Muutos ja koulujen toimintakulttuuri 

Se, miten opettajat reagoivat jatkuvaan muutokseen, on kiinnostavaa ja työn onnis-

tumisen kannalta merkittävää. Opetustyön muutoksen on havaittu uhkaavan mer-

kittävällä tavalla opettajien työssä jaksamista (ks. esim. Dinham & Scott, 2000; 

Luukkainen, 2004; Syrjäläinen, 2002; van Veen & Sleegers, 2009). Opettajat koke-

vat uudistukset ja muutokset paineina sekä odotuksina jatkuvan edistymisen takaa-

misesta (Rajakaltio, 2014, s. 15). Lindénin (2010) mukaan opetustyön sanotaan 

muuttuneen kutsumuksesta palkkatyöksi, koska yhä suurempi osa opettajien työstä 

on nykyään muuta kuin varsinaista opettamista. Useiden tutkimusten mukaan ope-

tustyön muutokseen liittyy monia kielteisiä työhyvinvoinnin ilmiöitä, kuten kehit-

tämisväsymystä, työn hallinnan ja identiteetin menetystä sekä opetustyön mielek-

kyyden katoamista (Almiala, 2008; Brown, Ralph & Brember, 2002; Cheng & Wal-

ker, 2008; Lindén, 2010; Luukkainen, 2004; Vähäsantanen, 2013). 

Fullan (2001) toteaa, että opettajien luonteessa ja ominaisuuksissa voi olla joko 

pysyvyyttä tai muutoshalukkuutta korostavia piirteitä. Joissakin kouluissa on 

enemmän niitä opettajia, jotka ovat halukkaita erilaisille muutoksille. Koulussa val-

litseva kulttuuri tai ilmapiiri voikin vaikuttaa opettajien muutoshalukkuuteen, ja se 

voi muokata opettajan asennetta joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Ful-

lan korostaa, että muutos edellyttää aina uuden oppimista ja vuorovaikutus on so-

siaalisen oppimisen peruselementti. Fullanin muutosteorian yksi tärkeä aspekti on-

kin se, että opettajat ovat vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä keskenään. Uudet tai-

dot, asenteet ja käyttäytymisen tavat liittyvät olennaisesti siihen, työskentelevätkö 

opettajat yksin vai vaihtavatko he keskenään ideoita, kokemuksia, ajatuksia ja mal-

leja toimivista tukikeinoista. Opettajien välisten suhteiden laatu liittyykin vahvasti 

muutoksen käyttöönottoon ja sen vakiinnuttamiseen (Fullan, 2001, s. 84). 

Vuorikoski ja Räisänen kuvaavat (Ylijokea ja Aittolaa, 2005, mukaillen) neljä 

tapaa vastata muutospaineisiin. Opettaja voi valita strategiakseen muutosten mu-

kana etenemisen, jolloin opettaja sisäistää uuden ideologian asettaen tavoitteekseen 

henkilökohtaisen menestyksensä varmistamisen sekä koulun toiminnan kehittämi-

sen markkinaorientoituneen ajan hengen mukaiseksi. Opettajan ammatillisen iden-

titeetin perustaksi omaksutaan tällöin yhteiskuntapoliittista ideologiaa legitimoiva 

eetos. Toisena vaihtoehtona on suhtautua muutoksiin kielteisesti, mutta mukautua 

niihin oman selviytymisen varmistamiseksi. Tätä tyyppiä edustavat opettajat ”hil-

jaiset vastarannankiisket” legitimoivat julkisen vallan toiveet toiminnan tasolla, 

vaikka tunnistaisivat ne henkilökohtaisen ideologiansa ja ethoksensa vastaisiksi. 

Kolmatta vaihtoehtoa nimitetään ”uppoamiseksi”, ja tällöin opettaja vastustaa 
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muutosvaatimuksia pitäytyen ”vanhoja hyviä aikoja” heijastelevissa toimintamal-

leissaan. Pahimmillaan opettaja ajautuu ahdinkoon syrjäytyen, uupuen ja sairastuen. 

Vuorikoski ja Räisänen toteavat, että suurin osa opettajakunnasta todennäköisesti 

suhtautuu muutoksiin passiivisesti omaksuen uusia toimintatapoja sitä mukaa, kun 

uusista ihanteista ja suosituksista tulee normatiivisesti velvoittavia. Neljännessä 

muutospaineisiin vastaamistavassa yhdessä kollegoiden kanssa pyritään synnyttä-

mään vastarintaa ja etsimään vaihtoehtoisia toimintatapoja. Tällöin heidän mu-

kaansa uusliberalistista koulutuspolitiikkaa ei legitimoida (hiljaisen passiivisesti tai 

kritiikittömän aktiivisesti) arjen toiminnalla, vaan koulutuskulttuurin suunnanmuu-

tosta lähestytään kysyen, mistä siinä oikeastaan on kysymys. Tavoitteena on, että 

yksilöiden ongelmista ja yksittäisten koulujen konteksteista noustaan yhteiskunnal-

liselle tasolle pohtien ammattikunnan sisällä, mitä poliittis-ideologinen käänne ja 

sen mukanaan tuomat hallinnolliset ja rakenteelliset muutokset lopulta merkitsevät. 

Tarkoituksena on kollegiaalisesti tiedostaa ja analysoida ongelmia ja mahdollisia 

epäkohtia, joita käänne tuottaa yhtä hyvin oppilaiden kuin opettajienkin elämässä 

(Vuorikoski & Räisänen, 2010, s. 63–81). 

Vuorikoski ja Räisänen näkevät, että näkökulman laajetessa arjen tasolta yh-

teiskunnallisiin kysymyksiin opettajat ymmärtäisivät entistä kirkkaammin oman 

strategisen koulutuspoliittisen valtansa ja ennen kaikkea sen, että pidättäytyessään 

laajoista koulutuspoliittisista keskusteluista ammattikunta jättää määrittelytyön 

muille ja tyytyy toiminnallaan legitimoimaan olemassa olevan tilanteen (Vuori-

koski & Räisänen, 2010, s. 63–81). Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 opettajuutta rakennetaan edellä kuvatuille rakennusaineille. Opet-

tajalta ja opettajuudelta vaaditaankin nykypäivänä todella paljon. Nähtäväksi jää, 

miten opettajat pystyvät vastaamaan jatkuvasti laajenevaan työnkuvaan sekä työn 

erilaisiin vaateisiin (ks. Alaluku 4.1.3 ja 4.1.4). 

Muutoksia koulujen toimintakulttuurissa 

Koulun toimintakulttuuria on määritelty monella eri tavalla. Asanti (2013, s. 621) 

määrittelee koulun toimintakulttuurin sisältävän koulun normien ja arvojen lisäksi 

koululla vallitsevat viralliset ja epäviralliset säännöt, käyttäytymis- ja toimintamal-

lit sekä periaatteet. Toimintakulttuuria kutsutaan koulun tavaksi ajatella ja toimia 

koulun kasvatus- ja opetustehtävissä. Perusopetuksen opetussuunnitelman (OPH, 

2014a) mukaan koulujen toimintakulttuuri on yhteisön historiallisesti ja kulttuuri-
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sesti muotoutuva tapa toimia (vrt. Argyris & Schön, 1978; Schein, 1991). Toimin-

takulttuuria voidaan kehittää sekä muuttaa. Toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka 

rakentuu viidestä eri tekijästä: 

– työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta 

– johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvi-

oinnista 

– yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä 

– pedagogiikasta ja ammatillisuudesta 

– vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä. 

Toimintakulttuurin kehittämisen perusedellytyksenä on toisia arvostava, avoin ja 

vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta raken-

tava keskustelu. Tavoitteena onkin luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, 

osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa (OPH, 2014a, s. 26–29). 

Koulureformeissa usein koulujen toimintakulttuuri muuttuu ja kehittyy. Fulla-

nin (2007, s. 29) mukaan koulureformeissa on todettu haasteelliseksi saada henki-

löstö sitoutumaan uudistukseen: sen tarkoitukseen, muotoon ja mahdollisiin seu-

rauksiin. Samoin haasteellista on myös hahmottaa muutokset, joita käyttäytymi-

sessä, toimintakulttuurissa, tavoitteissa tai toimintaa ohjaavissa uskomuksissa tulisi 

tapahtua, jotta aiottuihin tavoitteisiin olisi realistista päästä. Fullan (2006) toteaa, 

että onnistuneessa syvällisessä muutoksessa tarvitaan motivoituneisuutta, sitoutu-

mista ja energiaa. Opetushenkilöstön tulee hahmottaa kokonaisuus, jota kohti ol-

laan menossa, ei vain omaa luokkaansa, kouluansa tai kuntaansa. Fullanin mukaan 

täytyy uskaltaa ajatella ja toimia globaalisti (”Dare to go global!”). Muutoksen ai-

kaansaamiseen tarvitaan useita asiasta innostuneita pedagogeja eikä vain muuta-

maa hyvää johtajaa (Fullan, 2006, s. 66–67). Lieberman ja Pointer Mace (2010) 

ovat hahmottaneet nykykoulun kehityksessä kolme päälinjaa: 1) yksin tekemisen 

perinteestä on siirrytty vähitellen painottamaan yhteistoimintaa, 2) yhteistoiminta 

on alkanut saada aidosti yhteisöllisempiä muotoja ja 3) koko kehitysketjua leimaa 

pyrkimys suurempaan avoimuuteen koulun kaikkien toimijoiden välillä. Jotta kou-

lujen toimintakulttuuri muuttuu inklusiivisempaan suuntaan, tarvittaneen juuri 

edellä kuvattua kehityssuuntaa. 

Viimeaikaiset tutkimukset koulun toimintakulttuurin muuttamisesta inklusiivi-

seen suuntaan osoittavat, että muutos vaatii henkilöstön henkilökohtaista reflek-

tiota, omien uskomusten tutkimista ja niiden ilmentämistä käytännössä ja koulun 

käytänteissä (Agbenyega & Klibthong, 2014; McMaster, 2015, s. 18). Samoin ko-
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rostetaan yhteistyön merkitystä koulun henkilöstön kesken, ulkopuolisten yhteis-

työtahojen ja vanhempien kanssa. Onnistunutta koulun muutosta tukee toiminta-

kulttuurin organisatorinen uudelleen suunnittelu, laadukas ulkoinen tuki, opettajien 

vahva keskinäinen yhteistyö sekä koulun sisäiset verkostot (Li, 2017, s. 280). Kou-

lun toimintakulttuurin kehittäminen ja rakentaminen vaativat työtä koulun johdolta, 

rehtorilta sekä koko koulun henkilökunnalta (Luostarinen & Peltomaa, 2016, s. 15–

24). Inklusiivisen toimintakulttuurin eteenpäin viemisessä tarvitaankin koulujen 

rehtoreita ja heidän sitoutumistaan, jotta asiat käytännössä kehittyvät (Angelides, 

2012; Fullan, 2007; Lindqvist & Nilholm, 2013). 

4.1.2 Muutokset haastavat johtajuutta 

Rehtoreilla on keskeinen rooli edistää, kehittää ja koko ajan parantaa inklusiivisia 

käytänteitä kouluissaan sekä johtaa muutosprosessia (Booth & Ainscow, 2011; 

Causton & Theoharis, 2014; Hehir & Katzman, 2012). Opetushallituksen tilanne-

katsauksessa (2012) oppilaitosjohtamista käsittelevien tutkimusten mukaan niin 

rehtorin kuin opettajan toimintakenttä onkin muuttumassa yhä haastavammaksi ja 

moniulotteisemmaksi. Samalla rehtorin työ näyttää myös monipuolistuvan ja vai-

keutuvan. Katsauksen mukaan yhä enemmän korostuvat muutos ja sen toteuttami-

nen, pedagogisiin haasteisiin vastaaminen sekä opettajakunnan jatkuva kehittämi-

nen (Alava, Halttunen & Risku, 2012, s. 24–32). Edellä mainitut rehtorin työhön ja 

johtamiseen liittyvät asiat korostuvat, kun koulussa on alettu toteuttaa kolmipor-

taista tukea. 

Kansainvälisesti koulutusuudistukset ovat laajentaneet rehtoreiden roolia ja 

työnkuvaa (Pont, 2014; Sumbera, Pazey & Lashley, 2014). Heidän työstään on tul-

lut huomattavasti monimutkaisempi ja vaativampi (OECD, 2016a). Kahden viime 

vuosikymmenen aikana koulun kehittäminen on ollut jatkuvaa, ja siinä on keski-

tytty erityisesti opetus- ja oppimisprosesseihin ja viime kädessä opiskelijoiden saa-

vutuksiin (Fullan, 2014). Rehtoreiden odotetaan kouluissaan myös rakentavan tii-

mejä, luovan visioita, kehittävän opettajien johtamistaitoja ja varmistavan, että 

koulussa tarjotaan laadukasta opetusta. Samanaikaisesti he tarkkailevat ja panevat 

uudistuksia käytäntöön (Gawlik, 2015; Mendels & Mitgang, 2013). 

Fullanin (2019) mukaan on olemassa kolme toisiinsa liittyvää tapaa, joilla reh-

torius on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana. Hän ennustaa, että nämä roolit 

vahvistuvat seuraavien vuosien aikana. Ensimmäiseksi rehtorin olisi keskityttävä 

enemmän niin sanottuihin maailmanlaajuisiin taitoihin (Global Competencies), 

joita oppijoiden tulisi saavuttaa. Näitä taitoja ovat luonne, kansalaisuus, yhteistyö, 
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viestintä, luovuus ja kriittinen ajattelu (Fullan, Quinn & McEachen, 2018). Toinen 

rehtorin rooli on osallistumalla itsekin oppijana sitouttaa sekä oppilaat että opettajat 

opiskelun avulla saavuttamaan tapoja, joilla voidaan muuttaa omaa ympäristöä ja 

maailmaa entistä paremmaksi. Kolmantena rehtorin roolina on johtaa ja osallistua 

ajankohtaisiin keskusteluihin sekä kunnan, muiden rehtoreiden, että kunnan ulko-

puolisten yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa. Uusien roolien vuoksi rehtorius 

on aikaisempaa monimutkaisempaa, pelottavampaa mutta myös kriittisempää yh-

teiskunnalle (Fullan, 2019, s. 18–19). 

Rehtoreiden työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaati-

musten uudistamista valmistelevan työryhmän raportissa (OPH, 2013) todetaan, 

että työn haastavuutta lisäävät muun muassa koulujen monikulttuuristuminen, op-

pilasaineksen lisääntyvä heterogeenisuus, vanhemmuuden tukemiseen liittyvät on-

gelmat, työyhteisöjen moniammatillistuminen, toiminnan juridisoituminen ja oppi-

misympäristöjen turvallisuuteen ja terveysriskeihin liittyvät asiat. Raportin pohjana 

olleen kyselyn (n=621 opetusalan toimijaa) mukaan johtajan työssä keskeisim-

mäksi nousivat pedagoginen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen. Raportissa tode-

taan, että tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat: 

– oppimisympäristöjen kehittäminen 

– johtamisen kehittäminen jaetun johtajuuden suuntaan 

– johtajan työnkuvan laajeneminen 

– haastavan oppilaisaineksen tuomat vaatimukset ja 

– työyhteisön yhteistyö. 

Kyselyn suorittamisen ajankohtana kolmiportainen tuki oli ollut voimassa jo pari 

vuotta, ja tuloksissa on selkeästi havaittavissa perusopetuslain 2010 tuomat muu-

tokset. Muuttunut työ sekä oppilasaines haastavat johtajaa uudenlaiseen työnku-

vaan sekä koulun kehittämiseen. Vuoden 2019 rehtoribarometrin (n=564) mukaan 

rehtorit ovat työstään innostuneita ja kokevat tekevänsä tärkeää työtä. Huolta he-

rättää kuitenkin työhönsä uupuneiden ja uupumisvaarassa olevien suuri määrä 

(44 %). Työn muutos sekä huoli opettajista ja oppilaista näkyvät tutkimustuloksissa 

(Huotilainen, Salmela-Aro & Riley, 2019). Raasumaa (2010, s. 19) toteaakin väi-

töskirjassaan, että Suomesta puuttuu perusopetuksen osaamisen ja johtamisen ko-

konaismalli. Koulujen arjessa ja johtajuuskirjallisuudessa rehtorien muuttunutta 

työtä kuvattaessa nousevat usein esille termit muutosjohtajuus, pedagoginen johta-

juus, jaettu johtajuus, arvo- ja tunnejohtajuus sekä inklusiivinen johtajuus. Tässä 

yhteydessä paneudutaan tarkemmin muutosjohtajuuteen, pedagogiseen sekä inklu-

siiviseen johtamiseen, jotka liittyvät olennaisesti väitöskirjan aihepiiriin. 
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Muutosjohtajuus 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät muutokset perusopetuslaissa (2010) 

ja kolmiportaisen tuen uudet käytänteet kouluissa ovat haastaneet rehtorien työn-

kuvaa. Rehtorit tarvitsevat nykyään yhä enenevässä määrin muutosjohtajan ja eri-

tyispedagogiikan taitoja. Fullan toteaa, että rehtorilla on ratkaiseva merkitys siihen, 

kuinka uudistusta lähdetään toteuttamaan ja ennen kaikkea lähdetäänkö siihen lain-

kaan. Koulut tarvitsevatkin rehtoreitaan muutosjohtajiksi työyhteisötasolla (Fullan, 

2001, s. 82–84). Opetuksen, kasvatuksen ja koulun kulttuurin kehittäjänä ja luojana 

rehtorin rooli korostuu. Muutosten aikaansaaminen vaatii vahvaa johtajuutta (Ful-

lan, 2007, s. 74). Myös muiden tutkimusten mukaan rehtorin rooli ja johtajuus ovat 

koulureformien onnistumisen edellytyksiä (esim. Lindqvist & Lindholm, 2013; 

Sindelar, Shearer, Yendol-Hoppey & Liebert, 2006). Fullan (2003, s. 25, 45) ja En-

geström (2004, s. 60–62) korostavat koko systeemin muuttumisen tärkeyttä, mikäli 

tavoitteena on saada aikaan pysyvää ja pitkäjänteistä kehittymistä. Edellisten huo-

mioiden pohjalta voitaneen päätellä, että reformin initaatiovaiheessa on tärkeä 

saada ensin vahvistettua johtajuutta tiedon, kokemuksen ja koulutuksen kautta, 

jotta implementaatiovaihe voi toteutua ja koulureformeita voidaan menestykselli-

sesti toteuttaa. Kelpo-hankkeen aikana koulutusta suunnattiin myös rehtoreille, jol-

loin heidän tietämystään Erityisopetuksen strategian tavoitteista sekä uusien toi-

mintamallien kehittämisestä lisättiin (Rinkinen & Lindberg, 2014, s. 29). 

Muutosjohtajuudelle tunnusomaisia piirteitä ovat uudistus- ja kasvuhakuisuus, 

innovatiivisuus ja yhteistyöhön kannustaminen sekä riskinotto ja visionäärisyys 

(Fullan, 2005, s. 50–51; Hargreaves & Fink, 2008, s. 60). Puro (2011, s. 32) toteaa, 

että koulun johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kyky nähdä tulevaisuuteen, en-

nakoida muutoksia sekä tunnistaa organisaation suorituskyky ja henkilöstön osaa-

minen. Tutkijat korostavat, miten tärkeää on, että koulun rehtoreilla on valtuudet 

tehdä strategisia valintoja sekä tulkita ja tarvittaessa muuttaa uudistusten toteutta-

misprosesseja, jotta ne soveltuvat heidän kouluunsa (Coburn, 2006; Fullan, 2014). 

Valteen (2002) mukaan esimiesten ensisijaisena tehtävänä on muutosta koh-

taan tunnettujen uhkien, pelkojen ja mahdollisuuksien käsittelyn mahdollistaminen 

ja organisointi työyhteisössä sekä aktiivisuus kaikkien niiden kysymysten selvittä-

misessä, joita tuo käsittely tuo esille. Valtee näkee, että osallisuudessa johtajuuden 

merkitys on ratkaiseva, koska työyhteisön arki ja toimintatavat ovat pitkälti esi-

miestoiminnan peilikuvia. Erityisesti muutostilanteessa tarvitaan vuorovaikutusta, 

aktiivisesti mukaan menevää, työyhteisön arkeen sukeltavaa johtajuutta (Valtee, 

2002, s. 52–56). Perusopetuksen lakimuutos (2010) ja kolmiportainen tuki toivat 
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koulujen henkilöstölle monenlaisia uusia ajatuksia ja mahdollisia uhkakuvia, joi-

den käsittelyssä Valteen esille tuomalla johtamistavalla on voitu asioita käsitellä 

positiivisella ja yhteisöllisellä tavalla. 

Pedagoginen johtajuus 

Kolmiportaisen tuen ja lakimuutoksen (2010) käytäntöön toimeenpanossa ja re-

surssien järjestelyissä kouluilla tarvitaan rehtoria ja hänen pedagogisen johtami-

sensa taitoja, jotta tarvittava muutos ja tukitoimet saadaan järjestetyksi oppilaiden 

hyvinvointia tukevalla tavalla. Pedagoginen johtajuus onkin yksi suomalaisen am-

mattimaisen koulunjohtajuuden avainalueista (Sahlberg, 2015, s. 172). Opetushal-

lituksen rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaati-

musten uudistamista valmistelevan työryhmän raportin (2013) johtopäätöksissä to-

detaan, että rehtorin työnkuvan merkittävä muutos on pedagogisen johtajuuden ko-

rostuminen (OPH, 2013, s. 39). 

Kansainvälinen tutkimus ja kirjallisuus osoittavat, että luokkahuonekäytänteet 

ja johtaminen vaikuttavat oppilaiden oppimiseen (esim. Bush & Glover, 2009; 

Dempster & Bagakis, 2009; Leithwood & Jantzi, 2008; Robinson, Lloyd & Rowe, 

2008). Pedagogisella johtajuudella (instructional leadership) voidaan vaikuttaa 

opettajien ammatilliseen kehittymiseen ja oppilaiden oppimiseen (Kaparou & Bush, 

2015, s. 322). Useat muutkin tutkimukset (esim. Bush, Joubert, Kiggundu & Van 

Rooyen, 2010; Day ym., 2007) osoittavat, että pedagoginen johtaminen kosket-

taa ”koulutuksen teknistä ydintä” eli opetusta ja oppimista. Tavoitteena on johtaa 

opettajien ammatillista kehittymistä, jonka avulla parannetaan oppilaiden oppi-

mista. Mattarin tutkimuksen (2012, s. 523) mukaan hyvin menestyvissä kouluissa 

rehtorit olivat omaksuneet vahvan roolin pedagogisena johtajana. 

Opetushallituksen tilannekatsauksen oppilaitosjohtamisen raportissa (2012) 

korostetaan rehtorin pedagogisen johtamisen roolia. Uusi laaja pedagoginen johta-

juus näyttää muodostuvan vuorovaikutus- ja kehittämisprosessien verkostossa, 

jolla esimies pyrkii vaikuttamaan henkilökunnan asenteisiin, käyttäytymiseen ja 

toimintaan sekä kehittämään niitä (Alava, Halttunen & Risku, 2012, s. 24–32). 

Myös perusopetuksen perusteissa (2014, s. 27) painotetaan pedagogisen ja jaetun 

johtamisen merkitystä, ja johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen edellytyksistä 

huolehtimiseen. Rehtorit kokevat kuitenkin edelleen, ettei koulun kannalta keskei-

simmälle asialle eli pedagogiselle johtamiselle jää tarpeeksi aikaa kasvavien hal-

lintotehtävien vuoksi (Mäkelä, 2007, s. 198–200; Pietiläinen, 2006, s. 15–16; Ropo, 

2006, s. 46–48). 
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Arjen toimintarakenteiden ja käytäntöjen sujumisen sekä toimintaedellytysten 

varmistaminen kuuluvat olennaisesti koulun tulokselliseen johtamiseen. Tärkeää 

on myös se, miten johtaja suuntaa koulunsa henkilöstöresurssit ja muut resurssit 

pedagogisin perustein (Juppo, 2007, s. 18). Resursointiin liittyvät kysymykset ovat 

usein keskiössä uudistuksissa (Björn ym., 2017, s. 54). Rehtori joutuu miettimään 

ja suunnittelemaan, miten resurssit jaetaan toteutettaessa kolmiportaista tukea niin, 

että oppilaiden oikeus tarvittaviin tukitoimiin toteutuu. 

Inklusiivisen kasvatuksen johtaminen 

Opetusministeriön valtakunnallinen ohjaus johtaa kouluja yhä inklusiivisempaan 

suuntaan (Takala, 2016, s. 117). Rehtorit ovatkin keskeisiä tekijöitä inklusiivisen 

kasvatuksen johtamisessa (Kugelmass & Ainscow, 2004; Praisner, 2003). Rehto-

reiden huolenaiheena inklusiivisessa kehittämistyössä ovat opettajien jaksaminen 

ja resurssien riittävyys (Martinmäki & Klemelä, 2004, s. 233). Suurin osa ammatin 

hallintaan ja osaamiseen liittyvästä oppimisesta (esim. kolmiportaisen tuen käyt-

töönotto) tapahtuu työpaikoilla (Raasumaa, 2010, s. 301). 

Samalla kun kehitetään inklusiivista eli yhteistä koulua kaikille, Opetushalli-

tuksen mukaan tarvitaan visionääristä, vahvaa johtajaa. Rehtorin asenne in-

kluusiota kohtaan on erittäin ratkaiseva. Rehtori kannustaa kouluyhteisöä ja luo 

mahdollisuuksia inkluusion toteuttamiseen (OPH, 2016a). Tutkimusten mukaan 

erityisesti koulujen johdon onkin oltava vahvasti sitoutunut inklusiivisiin arvoihin 

(Dyson, 2010; Lindqvist & Nilholm, 2013; Mitchell, 2008). Rehtoreilla on tärkeä 

rooli inkluusiovision muotoilussa ja kun he auttavat muita ymmärtämään ja hyväk-

symään inkluusion perusarvona tai filosofiana (Billingsley, McLeskey & Crocket, 

2019). 

Tutkimukset korostavat sitä, että on tärkeää valmentaa ja ohjata rehtoreita sii-

hen, kuinka johtaa inklusiivista kasvatusta (Boscardin, McCarthy & Delgado, 2009; 

Crockett, Becker & Quinn, 2009; Lashley, 2007). Inklusiivisen johtajuuden oleel-

linen elementti on ihmisten osallistaminen ja vaikutusvallan lisääminen päätöksen-

tekoprosessissa (Hollander, 2009; Wuffli, 2016). Useiden tutkijoiden mukaan jaettu 

ja hajautettu johtaminen on keskeistä inklusiivisessa koulussa (Causton-Theoharis, 

Theoharis, Bull, Cosier & Dempf-Aldrich, 2011; DeMatthews, 2015; Shogren, 

McCart, Lyon & Sailor, 2015; Waldron, McLeskey & Redd, 2011). Rehtorit jakoi-

vat johtamisvastuun opettajien kanssa, kun he suunnittelivat tiimeissä ja tukivat 

muita rehtoreita muutosprosessissa (Causton-Theoharis ym., 2011; McLeskey, 

Waldron & Redd, 2014; Waldron ym., 2011). Inklusiivisen opettajuuden ja koulun 
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kehittämisessä muutoksen nähdään lähtevän koulun toimintakulttuurista. Koulu ei 

kehity inklusiiviseksi pelkästään hallinnollisella päätöksellä tai joidenkin opetta-

jien ponnistelujen tuloksena. Koulun pedagogisella johtajalla ja hänen kokonais-

valtaisella johtamistavallaan on keskeinen rooli koko yhteisön kehittymisessä (Ah-

tiainen, 2017; Fullan, 2001; Hakala & Leivo, 2015). Inklusiivinen johtaja mahdol-

listaa oppilaille, henkilökunnalle ja yhteisölle omistajuuden tunteen ottamalla hei-

dät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan koulua, jollaiseksi he haluaisivat kou-

lun muuttuvan. Hän luottaa henkilökuntaan ja luo koulusta oppivan yhteisön, mikä 

puolestaan motivoi henkilökuntaa aktiiviseen työskentelyyn (Ryan, 2010). Vah-

valla rehtorin tuella on merkitys, kun puhutaan inklusiivisen oppimisympäristön 

luomisesta (Lindqvist & Nilholm, 2013). Rehtori voi edistää kannustamalla opet-

tajia opettamaan monenlaisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat erilais-

ten oppijoiden tarpeiden huomioimisen (Angelides, 2012). 

4.1.3 Erityisopettajan muuttunut työnkuva 

Lakimuutoksen (2010) ja kolmiportaisen tuen käyttöönoton jälkeen erityisopetta-

jan työhön on tullut useita uusia haasteita, ja työn sisältö on muuttunut ja laajentu-

nut (Rytivaara, Pulkkinen & Takala, 2012, s. 334). Vuoden 2014 Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa erityisopettaja esiintyy erityisopetuksen antajana 

ja osana moniammatillista tiimiä. Monialaiset ammattihenkilöt nähdään tärkeänä 

osana tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteu-

tuksessa. Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta (Björn 

ym., 2017, s. 49; OPH, 2014a, s. 62). Erityisopettajalla onkin tärkeä rooli oppilaan 

saaman tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä oppilaan oman opettajan ja 

muun ammattihenkilöstön kanssa. Erityisopetusta annetaan joustavasti samanai-

kaisopetuksena, pienryhmissä tai yksilöopetuksena, ja sitä tulee aina suunnitella ja 

arvioida opettajien keskinäisessä yhteistyössä yhdessä oppilaan sekä huoltajan 

kanssa (OPH, 2014a, s. 76). Rehtorit näkivät erityisopettajan roolin merkittävänä. 

Sekä pedagogisen arvion että oppimissuunnitelman kohdalla rehtoreista noin 80 

prosenttia olivat sitä mieltä, että erityisopettaja osallistuu aina tuen tarpeen arvioin-

tiin ja suunnitelman laatimiseen (Pulkkinen & Jahnukainen, 2015). Yhteistyön te-

keminen (luokan)opettajien kanssa ja tuen antaminen oppilaille nähdään myös kan-

sainvälissä kirjallisuudessa erääksi tärkeäksi tekijäksi inkluusion toteuttamisessa 

(esim. Friend & Cook, 2013). 

Erityisopettajan työnkuvan osa-alueita ovat oppilaiden opetus, yhteistyö muun 

opetushenkilöstön kanssa, opetuksen suunnittelu ja koulun arkeen osallistuminen 
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(Moberg ym., 2015, s. 147–148; Takala, 2016, s. 66–67). Laaja-alaisen erityisopet-

tajan työnkuvaan kuuluvat myös konsultaatio ja erilainen valmistava työ. Se, miten 

erityisopetus on organisoitu, vaikuttaa erityisopettajan työnkuvaan (Malone & Gal-

lagher, 2010, s. 335; Takala, Pirttimaa & Törmänen, 2009, s. 162, 169). Laaja-alai-

sen erityisopettajan työnkuvassa on myös samanaikaisopetuksen tehtäviä ja yleistä 

koordinointia (Jahnukainen ym., 2012, s. 24–25). Laaja-alaisen erityisopettajan 

työnkuva edellyttää erityisopettajalta monipuolista ja laaja-alaista osaamista koh-

data erilaista tukea tarvitsevat oppilaat (Robb, Smith & Montrosse, 2012). Laaja-

alainen erityisopetus onkin kuvaava nimitys, koska erityisopettajalla on opetetta-

vana hyvin monenlaisia oppilaita, joilla on oppimisessa tai koulunkäynnissä erilai-

sia haasteita. Yleensä koulussa on ainakin yksi laaja-alainen erityisopettaja, ja 

isoissa kouluissa voi olla useampia erityisopettajia koulun koosta riippuen. Pienissä 

yksiköissä ei välttämättä ole omaa erityisopettajaa, vaan koululla käy kiertävä 

laaja-alainen erityisopettaja, jolla voi olla useita kouluja vastuullaan (Takala, 2016, 

s. 61–62). 

Ennen erityisopetuksen kohteena olivat lähes ainoastaan tietyt oppilasryhmät 

tai yksittäiset oppilaat, mutta inkluusion myötä on kehitetty toimintamalleja, joiden 

kohteena voi edellä mainittujen lisäksi olla myös koko kouluyhteisö. Inklusiivi-

sessa opetuksessa nähdäänkin erityisopettajan ammatillinen yhteistyö muiden opet-

tajien kanssa olevan keskeisessä roolissa (Hagtvet, 2009; Johnsen, 2011). Monita-

hoinen yhteistyö näyttäytyy esimerkiksi paperitöiden tekemisenä, muiden opetta-

jien konsultointina, erilaisiin moniammatillisiin kokouksiin osallistumisena sekä 

huoltajien kanssa tehtävänä yhteistyönä (Cavendish & Connor, 2018; Hagaman & 

Casey, 2018). Oppilaskohtaiset erilaiset kirjalliset suunnitelmat, kuten pedagoginen 

arvio, oppimissuunnitelma ja sen päivitykset, pedagoginen selvitys, HOJKS ja sen 

päivitykset, pyydetyt lausunnot esimerkiksi sosiaalitoimeen ja moninaisille kun-

touttaville tahoille, koulupsykologille tehtävät lähetteet, sähköpostit ja Wilma-vies-

tit vanhemmille, oppilashuoltoryhmän muistiot ja muut palaverimuistiot kuuluvat 

erityisopettajan arkiseen yhteistyöhön eri tahojen kesken (Laatikainen, 2011). 

Useiden tutkimusten (Pulkkinen, 2019, s. 59; Pulkkinen & Jahnukainen, 2015, 

s. 101–102; Vainikainen ym., 2018, s. 10, 105) mukaan niin erityisopetuksen kuin 

erityisesti osa-aikaisen erityisopetuksen riittämättömyys on suuri huolenaihe. Eri-

tyisopetusresurssien jakamista kouluissa ohjaa vahvimmin havaittu oppilaan tuen 

tarve, eivätkä niinkään diagnoosit tai hallinnolliset päätökset. Erityisopettajien teh-

täväkenttä ulottuu oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmässä aina yleisen 

tuen konsultoinnista erityisen tuen oppilaille annettavaan osa-aikaiseen erityisope-
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tukseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmässä osa-aikaisella erityisope-

tuksella on merkittävä rooli, sillä se mahdollistaa oppilaiden varhaisen tukemisen, 

ja sitä voidaan käyttää kaikilla tuen tasoilla. 

Keskeisiä erityisopettajan selviytymisen edellytyksiä ovat monialaisuus ja 

muuntautumiskyky (Björn, 2012, s. 356). Takalan (2016, s. 121) mukaan selkeän 

työnkuvan puute voi johtaa työntekijän jatkuviin stressitilanteisiin ja riittämättö-

myyden tunteisiin. Työn rajaaminen ja työnohjauksen saaminen on tällöin erittäin 

tarpeellista. Pyrkimys venyä ja kyky suojata itseään kohtuuttomilta vaatimuksilta 

ovat erityisopettajille tärkeitä oman työn johtamisen osia. Vittekin metatutkimuk-

sen mukaan hallinnollinen tuki, perehdyttämisohjelmat sekä mentorointi paranta-

vat erityisopettajien työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä (Vittek, 2015). Emotio-

naalisten selviytymisstrategioiden käytön on havaittu parantavan erityisopettajien 

työssä uupumisen ennusteita (Brittle, 2020). 

Erityisopettajan ja erityisluokanopettajien työnkuvat ovat osittain limittyneet. 

Seuraavaksi tarkastellaan erityisopettajan työnkuvan uusia, muuttuneita ja laajen-

tuneita muutoksia sekä haasteita eli erityisopettajan konsultoivaa työotetta, yhteis-

opettajuuden toteuttamista sekä erityisopettajaa tärkeänä osana monialaista oppi-

lashuoltotyötä. 

Konsultoiva työote 

Kolmiportainen tuki on tuonut erityisopettajien työnkuvaan lisääntyvän konsultaa-

tion käyttöönoton (Takala, 2016, s. 72). Koulun kontekstissa konsultti on yleensä 

koulupsykologi tai erityisopettaja (Rowlett, 2015; Thornberg, 2014). Erityispeda-

goginen konsultaatio tarkoittaa erityisopettajan asiantuntevaa neuvontaa ja oh-

jausta muille opettajille ja tarvittaessa myös muille ammattilaisille (Laatikainen, 

2011, s. 137–138). Heidän tehtävänään on tarjota omaa asiantuntemustaan esimer-

kiksi keräämällä tietoja haastavasta tilanteesta, analysoimalla ongelmia, laatimalla 

asianmukaisia toimintasuunnitelmia ja arvioimalla interventiotuloksia (Rowlett, 

2015). 

Sundqvist ja Ström (2015) tutkivat suomalaisten opettajien (n=8) ajatuksia 

konsultaation käytöstä erityis- ja luokanopettajien välillä. Tulokset osoittavat, että 

erityisopetuksessa tapahtuva konsultaatio on monimuotoista toimintaa, jossa on 

käytettävä ja integroitava konsultaation eri tapoja. Erityisopettajien tuleekin nyky-

ään olla asiantuntijoita omassa työssään, ja he tarvitsevat hyvää erityisopetuksen 

tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja (Takala ym., 2009) erilaisissa konsul-

taatiotilanteissa. 
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Konsultaatio voi edistää inklusiivista koulukulttuuria, jos ammattilaiset käsit-

televät konsultaatiossa yhteistyössä omia käytäntöjään, strategioitaan ja arvojaan 

(von Ahlefeld Nisser, 2017). Erityisopetuksen asiantuntijoiden konsultointitehtä-

vän avulla voidaan edistää inklusiivista opetusta ja tukea opettajien pyrkimyksiä 

saada kaikki oppilaat mukaan (Sundqvist, von Ahlefeld Nisser & Ström, 2014; Ta-

kala & Ahl, 2014). Yhteistyö ja konsultointi ovatkin välttämättömiä suunniteltaessa 

ja toteutettaessa kolmiportaista tukea (Rytivaara ym., 2012, s. 348). 

Suomessa konsultointia ei ole mainittu koulutuspolitiikan asiakirjoissa tai eri-

tyisopettajakoulutuksen valmistumisvaatimuksissa. Opettajankoulutuksella olisi-

kin keskeinen rooli konsultointitehtävän kehittämisessä (Sundqvist ym., 2014). 

Suomalaisten erityisopettajien konsultoiva rooli työssä on ollut vähäinen (Sund-

qvist ym., 2014; Takala & Ahl, 2014), ja sitä on tehty epävirallisesti sekä riittämät-

tömin resurssein (Oja, 2015, s. 4, 11), mutta vuonna 2018 se mainittiin tukikeinoksi 

jo lähes jokaisessa koulussa kaikilla tuen tasoilla (Vainikainen, 2018, s. 114). 

Konsultaatiosta on todettu olevan monenlaista hyötyä niin oppilaalle kuin opet-

tajalle. Konsultaation myötä luokan- tai aineenopettaja oppii huomioimaan oppi-

laiden tuen tarpeita omassa opetuksessaan, ja hän voi kehittää ongelmanratkaisuta-

pojaan sekä opetusstrategioitaan. Tällöin luokanopettajat saavat itsevarmuutta toi-

mia haastavissa tilanteissa ja erityisopettajan antaman osa-aikaisen erityisopetuk-

sen tarve voi vähentyä. Tavoitteena on tukea yleisopetuksen luokkiin kuuluvien op-

pilaiden koulusuoriutumista (Kaiser, Rosenfield & Gravois, 2009). Koulun arjessa 

on kuitenkin vielä paljon tekijöitä, jotka hidastavat tai vaikeuttavat konsultaation 

käytännön toteutusta. 

Yhteisopettajuus tukemassa kolmiportaisen tuen toteutumista 

Perusopetuslaki sitouttaa eri opettajaryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan oppi-

laalle annettavaa tukea yhteistyössä (Björn ym., 2017, s. 50–51). Yhteisopetusta 

esitellään tässä yhteydessä, sillä se voi helpottaa tehostetun ja erityisen tuen järjes-

tämistä yleisopetuksen luokassa, jolloin tukea saavat oppilaat ovat aiempaa enem-

män vuorovaikutuksessa vertaisryhmänsä kanssa (Malinen & Palmu, 2017, s. 10–

11). 

Opettajien yhdessä opettamista on käytetty peruskouluissa pitkään, mutta laki-

uudistuksen (2010) myötä siihen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota 

(Pulkkinen ym., 2015, s. 60–61). Kansainvälisten tutkimusten mukaan yhteisope-

tuksen leviämisen ongelmana on ollut se, että yleensä ei ole olemassa sitä tukevaa 

opetussuunnitelmaa (Thousand, Villa & Nevin, 2007). Suomessa Perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteissa 2014 esiintyy termi samanaikaisopetus, mutta sa-

naa yhteisopetus siellä ei käytetä. Perusteissa todetaan: ”Aikuisten yhteistyö, kuten 

samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppi-

laille” (OPH, 2014a, s. 36). 

Yhteisopetus tarkoittaa kahden tai useamman opettajan yhteistyötä luokan 

opetuksessa. Käsitteet yhteisopetus ja samanaikaisopetus ovat rinnakkaisia käsit-

teitä, mutta yhteisopetus kuvaa paremmin sitä, kuinka opetus on kahden ammatti-

laisen yhteistyötä jo heti suunnittelusta lähtien (Malinen & Palmu, 2017, s. 10–12; 

Takala, 2016, s. 64–65). Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa yhteisope-

tuksella (co-teaching) viitataan useimmiten yleisopetuksen opettajan ja erityisopet-

tajan yhteistyöhön (Solis, Vaughn, Swanson & McCulley, 2012). Ahtiaisen ja kol-

legojen mukaan yhteisopettajuus-termi vastaa tarkoitukseltaan paremmin sen eng-

lanninkielistä termiä co-teaching (Ahtiainen, Beirad, Hautamäki, Hilasvuori & 

Thuneberg, 2011, s. 17). 

Yhteisopettajuutta käyttävät Suomessa eniten erityisopettajat (n=400, 62 pro-

senttia), toiseksi eniten luokanopettajat (n=1018, 50 prosenttia) ja vähiten aineen-

opettajat (n=718, 19 prosenttia). Erityisesti aineenopettajien tulisi käyttää moni-

puolisempia opetusstrategioita vahvistaakseen kykyään selviytyä opiskelijoiden 

monimuotoisuudesta (Saloviita, 2018). Vainikaisen ja kollegojen (2018, s. 113–114) 

selvityksessä todetaan, että suurin kasvu oli tapahtunut erityisopettajan toimimi-

sessa yhteisopettajana. Takalan mukaan yhteisopettajuuden myötä laaja-alaiset eri-

tyisopettajat näkevät tukea tarvitsevan oppilaan tilanteen luokkatilanteissa. Joissa-

kin kouluissa on kokeiltu myös erityisluokan ja tavallisen luokan yhdistämistä, jol-

loin erityisluokan- ja luokanopettaja työskentelevät yhdessä. Tällöin luokka saa 

kaksi opettajaa joka tunnille (Takala, 2016, s. 65–66). Kahden luokanopettajan tai 

aineenopettajan ja erityisopettajan yhteisopettajuus on myös mahdollista (Pulkki-

nen & Rytivaara, 2015, s. 3). 

Yhteisopettajuutta voidaan pitää yhtenä inklusiivisen pedagogiikan tärkeim-

mistä keinoista (Saloviita, 2013, s. 128; Villa, Thousand & Nevin, 2008, s. 14–15). 

Yhteisopetuksen opetuskäytännöt pyrkivät hyödyttämään kaikkia oppilaita ja pa-

rantamaan mahdollisuuksia erityisoppilaiden sosiaaliseen integroitumiseen yleis-

opetuksen luokissa (Pakarinen, Kyttälä & Sinkkonen, 2010, s. 13). Keskeinen piirre 

maassamme käytössä olevassa kolmiportaisen tuen mallissa on vahva kannustus 

yhteisopettajuuteen ja muihin opettajien välisiin yhteisöllisiin työskentelytapoihin. 

Tutkimusten mukaan oppilaat ja sellaiset samanlaiset opettajat, joilla yhteistyö pa-

rin kanssa sujuu, kokevat yhteisopetuksen pääsääntöisesti varsin toimivaksi ja hy-
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väksi työskentelymuodoksi (Björn ym., 2017, s. 50). Opettajien laaja yhteistyö ope-

tuksessa ja tuen järjestämisessä kuuluu oleellisesti kaikille kolmiportaisen tuen ta-

soille. Parhaimmillaan yhteisopetus työtapana voi vähentää oppilaiden tuen tarvetta 

(Pulkkinen, Ahtiainen & Malinen, 2017, s. 28). 

Monialainen oppilashuoltotyö 

Oppilashuoltotyöhön osallistuminen on eräs erityisopettajan keskeinen työtehtävä. 

Moniammatillisen yhteistyön merkitys sekä eri tahojen konsultointi on lisääntynyt 

(Jahnukainen & Hautamäki, 2015, s. 203; Takala, 2016, s. 72), ja oppilashuollon 

palvelut ovat tehostetun tuen oppilaille yksi tärkeä tukimuoto. Myös muilla opetta-

jaryhmillä oppilashuoltotyöhön osallistuminen on kasvanut. Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa todetaan, että lasten ja nuorten kehitysympäristön ja 

koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi 

osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja ope-

tustehtävään sekä kolmiportaisen tuen antamiseen. Tehostetussa tuessa oppilas-

huollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan (OPH, 

2014a, s. 63, 77). Alakoulun monialaiseen oppilashuoltoryhmään kuuluu yleensä 

erityisopettaja, rehtori ja terveydenhoitaja sekä koulusta riippuen kuraattori tai/ja 

psykologi (Sabel, Saxenian, Miettinen, Kristensen & Hautamäki, 2011, s. 35; Laa-

tikainen, 2011, s. 166–167). 

Vuonna 2014 voimaan tulleessa Oppilashuollon lainsäädännössä (1287/2013) 

oppilashuolto korvattiin opiskeluhuolto-käsitteellä ja opiskeluhuoltotyö jaettiin yk-

silö- ja yhteisötasoille. Yhteisötason opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää työtä 

opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi. Sekä yksilö- että yhteisötason opiskelu-

huolto perustuu monialaiseen yhteistyöhön, jonka avulla ratkaisut erilaisiin tilan-

teisiin eivät jää yhden opettajan päätettäväksi. Oppilaiden hyvinvoinnin tukemista 

varten oppilaitoksissa tulee olla opiskeluhuoltosuunnitelma, opiskeluhuoltoryhmä 

ja opiskeluhuollon ohjausryhmä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3§, 

13–14§; Takala, 2016, s. 24–25). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

käytetään kuitenkin oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusope-

tuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja 

oppilaitoksesta nimitystä koulu (OPH, 2014a, s. 77). 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain tarkoituksena on edistää oppilaiden ja oppilai-

toksen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, turvata varhainen ja en-

naltaehkäisevä tuki, taata oppilashuoltopalveluiden yhdenvertaisuus ja saatavuus 

sekä lisätä oppilashuollon toteuttamista (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013, 
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2§). Oppilashuoltotyöhön otetaan mukaan oppilaan vanhemmat. Yhteistyötä teh-

dään tarvittaessa myös muiden toimijoiden kanssa oppilashuollon osalta. Koulussa 

ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista kuuluu koulun henkilökunnalle, 

mutta oppilashuolto koskettaa lopulta koko kouluhenkilöstöä. Koulun oppilashuol-

lon palveluja ovat kouluterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattori-

palvelut. Oppilashuoltotyössä on tärkeää toteuttaa eri ammattiryhmien välistä kon-

sultaatiota yhtenä työmenetelmänä (OPH, 2014a, s. 79–80). 

Erityisopettajat toimivat hyvin usein aktiivisesti osana koulujensa oppilashuol-

toa ja ovat jäseninä koulujen oppilashuoltoryhmissä (Kalkkinen & Peltonen, 2007, 

s. 70; Vismanen, 2011, s. 50). Erityisopettajan rooli oppilashuoltoryhmässä voidaan 

nähdä pedagogisena asiantuntijana (Miettinen, 2010; Rantala, Määttä & Uotinen, 

2012, s. 392). Hän tuo ryhmään omaa tietämystään siitä, millaista tukea oppilaalle 

tarjotaan oppimisvaikeuksissa, sekä tietoa erilaisista opetusjärjestelyistä ja oppi-

laan saamista tukitoimista (Miettinen, 2010). Oppilashuollon tehtävänä on tukea 

oppilaiden hyvinvointia ja oppimisen perusedellytyksiä, minkä katsotaan olevan 

olennainen osa erityisopettajan toimenkuvaa. Erityisopettajan laaja-alainen asian-

tuntijuus hyvinvoinnin ja oppimisen perusedellytysten tukemisesta antavat hyvän 

näkökulman oppilashuoltoryhmän tarkasteluun (Kontio, 2013, s. 118–119, 146). 

4.1.4 Muutoksia luokanopettajan työhön 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvä uudistus tuo haasteita opettajan työhön (Rajakaltio, 

2014, s. 16). Keskeisiä työhön tulleita muutoksia liittyen kolmiportaisen tuen to-

teuttamiseen ovat oppilaan tukemiseen, pedagogisten asiakirjojen täyttämiseen 

sekä moniammatilliseen ja opettajien väliseen yhteistyöhön liittyvät asiat ja tekijät 

(OPH, 2014a; POL, 2010). Kunta10-tutkimuksen mukaan luokanopettajien työ on 

lisääntynyt eniten verrattuna muihin työntekijäryhmiin (Työterveyslaitos, 2016). 

Opettajien työmäärä kasvaa, kun hallinnolliset tehtävät lisääntyvät dokumentointi-

velvollisuuden myötä, eri tahojen kanssa käytävien neuvottelujen määrä kasvaa, 

moniammatillinen yhteistyö lisääntyy ja yhteistyö vanhempien kanssa tiivistyy 

(Rajakaltio, 2014, s. 16). Opettajan ammatissa korostuvatkin nykyään yhä enem-

män viestintä-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä opettajan oma persoona ja 

omat eettiset arvot. Opettajan tulee olla avoin ja kykenevä muutoksiin ja uudista-

miseen, koska yhteiskunta, kulttuurit, ihmiset, opetus ja oppiminen muuttuvat koko 

ajan (Kontu & Pirttimaa, 2016, s. 111). Näitä ominaisuuksia ja taitoja opettajat tar-

vitsevat yhä enemmän, jotta he voivat toteuttaa kolmiportaista tukea lain mukai-

sesti. 
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Keskeisiksi reformien jalkauttamisessa ja käyttöönotossa Fullanin (2003) mu-

kaan nousevat opettajien erilaiset luovat toimintamuodot, kuten työn kehittäminen, 

innovaatiot ja keskinäinen tiedonjakaminen. Hänen mukaansa opettajien todellinen 

työ tapahtuu luokkahuoneessa, jossa myös uudistusten käyttöarvo mitataan. Muu-

tosten tulisi jollain tavoin hyödyntää opettajan lisäksi myös oppilaita. Uudistusten 

arvo mittautuu arjessa ja konkretiassa, jolloin kovin abstraktit tavoitteet saattavat 

aiheuttaa vastustusta. Opettajat haluavat, että uudistuksiin käytetty aika ja energia 

näkyvät jollain tavoin niin jokapäiväisessä työssä kuin palkkauksessa (Fullan, 

2001). Kolmiportaisen tuen haltuunotossa ja toteuttamisessa Fullanin kuvaamat te-

kijät ovatkin nousseet keskeiseen osaan opettajien työssä. Kolmiportaista tukea ja 

inklusiivista kasvatusta toteutettaessa myös opettajiin kohdistetaan vaatimuksia ja 

paineita vanhempien taholta liittyen oppilaiden koulumenestykseen ja -suorituksiin. 

Näitä samantyyppisiä kokemuksia opettajat ovat havainneet eri puolilla maailmaa 

(Cameron, 2017, s. 1029). Inklusiivisen opettajuuden ja opettamisen vaateet ovat 

tulleet opettajille omaksuttaviksi 1990-luvulta lähtien yhä vahvemmin (Carrington, 

Mercer, Iyer & Selva, 2015; Eskelä-Haapanen, 2012, s. 22; Niemelä, 2015, s. 81). 

Boylen, Toppingin, Jindal-Snapen ja Norwichin (2012) mukaan inklusiivisen ope-

tuksen yleistyessä opettajille on tärkeää, että he tuntevat saavansa tukea sekä työ-

yhteisön että johdon taholta. Opettajien tulee saada tuntea, että heillä on käytössään 

tukea ja apua helpottamaan luokkatyöskentelyä inklusiivisissa luokissa. Lisääntyvä 

moninaisuus on koulun sekä kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta sekä rikkaus 

että haaste ja edellyttää selkeästi monentasoisia uudenlaisia koulun toiminnan käy-

täntöjä (Harju-Luukkainen, Kuukka, Paavola & Tarnanen, 2015). 

Inklusiivisessa kasvatuksessa oppimislähtöinen opetus ja sen hallitseminen 

opettajan työssä on olennaista. Opetus organisoidaan oppilaan oppimisprosessin 

näkökulmasta oppimisen tukemista sekä oppilaan aktiivisuutta ja osallisuutta aja-

tellen. Oppimislähtöinen opetus voi tavoitteista riippuen toteutua monin eri tavoin, 

ja tämän kirjon hallitseminen on opettajan työssä tärkeää (Husu & Toom, 2016, s. 

10). Saksassa tehdyn tutkimuksen (n=471 opettajaa, jotka opettivat inklusiivisessa 

koulussa) mukaan ne opettajat, joiden kouluissa inkluusio toteutui laajemmassa 

määrin, kertoivat kokevansa vähiten työstressiä. Sen sijaan ne opettajat, joiden kou-

luissa inkluusio toteutui vain rajoitetusti, ilmaisivat kokevansa eniten stressiä työs-

sään. Koulun sisäinen tiimityö sekä koulun kehitysprosessien ja johtajuuden kehit-

täminen olivat merkittäviä stressiä estäviä tekijöitä (Weiss, Muckenthaler, Heim-

lich, Kuechler & Kiel, 2019). Suurin osa tutkimuksista osoittaa, että myönteiset 

asenteet yleensä kasvavat lisäkoulutuksen avulla. Sen jälkeen opettajat kykenevät 

paremmin vastaamaan moninaisten oppijoiden koulutustarpeisiin (Killoran, 
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Woronko & Zaretsky, 2014; Swain, Nordness & Leader-Janssen, 2012; Taylor & 

Ringlaben, 2012; Woodcock, 2013). Opettajien ammatillisen osaamisen merkitystä 

opiskelijan saavutuksiin on korostettu ehkä kaikkein tärkeimpänä resurssitekijänä 

koulussa (esim. Gustafsson, 2003; Hattie, 2009). 

Husun ja Toomin (2016, 9) mukaan ajankohtaisessa opettajan työhön ja opet-

tajien koulutukseen liittyvässä tutkimuksessa sekä kehittämisen kohteena ovat mo-

net opetus- ja oppimisympäristön muuttumisen kysymykset. Osa niistä liittyy olen-

naisesti myös kolmiportaisen tuen toteuttamiseen. Näitä ovat erityisesti opetus-

suunnitelman laatimiseen ja implementoimiseen (Pyhältö, Pietarinen & Soini, 

2014), oppimislähtöiseen ja osallistavaan pedagogiikkaan ja digitalisaatioon (Jord-

man, Kiili, Lonka, Schneitz & Vauras, 2015) ja oppilaiden lisääntyvään moninai-

suuteen (Dervin, Paavola & Talib, 2013) liittyvät näkökulmat sekä lisääntyneet eri-

tyispedagogiset tarpeet (OKM, 2014b). 

Seuraavaksi esitellään tarkemmin kolmiportaisen tukimallin luokanopettajien 

työhön mukanaan tuomia olennaisia muutoselementtejä: oppilaiden tukemiseen ja 

pedagogisten asiakirjojen täyttämiseen liittyviä tekijöitä. Erilaisia tarpeita liittyen 

yhteistyön tekemiseen esiteltiin jo edellä erityisopettajan muuttuneen työnkuvan 

yhteydessä. 

Oppilaiden tukeminen 

Perusopetuslain muutoksessa (2010) opettajuuden muutos tuotiin näkyvästi esille 

tuen antamisen osalta. Opettajalla on lain mukaan velvollisuus antaa oppilaan tar-

vitsemaa tukea (POL, 16 a §). Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 

(OPH, 2014a) mukaan jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa op-

pilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Luokanopettaja vastaa 

myös tehostetun ja erityisen tuen pedagogisten asiakirjojen täyttämisestä ja niiden 

päivittämisestä (opettamiensa oppiaineiden osalta), joten vastuu oppilaan tukemi-

sesta päivittäin on kokonaisvaltaisempaa kuin esimerkiksi laaja-alaisella erityis-

opettajalla. Perusteiden mukaan tukea tarvitsevan oppilaan ohjaus liittyy kaikkiin 

opetustilanteisiin, oppiaineisiin sekä oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. 

Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia tulee ehkäistä ennakolta esimerkiksi ope-

tusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, oh-

jauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa tulee ottaa 

huomioon sekä koko ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet. Perusteissa koroste-

taan, että tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin 

kasvatus- ja opetustilanteisiin (OPH, 2014a, s. 62–65). 
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Pulkkisen, Jahnukaisen ja Pirttimaan (2015, s. 52) tutkimuksessa rehtoreita 

(n=335) pyydettiin arvioimaan tukijärjestelyjen toimivuutta omassa koulussaan. 

Kouluissa, joissa erityisopetuksen saatavuuden arvioidaan parantuneen lakiuudis-

tuksen jälkeen, toimivat myös tavanomaista paremmin osa-aikainen erityisopetus, 

tukiopetus, yhdessä opettaminen ja joustava ryhmittely. Tutkimuksen mukaan ope-

tusryhmien joustava muuntelu ja oppimissuunnitelmien käyttö näyttäisivät toimi-

van yläkouluissa heikommin kuin alakouluissa. Kelpo-hankkeeseen osallistuneissa 

kouluissa muita kouluja paremmin toimivat oppimissuunnitelmien käyttö, osa-ai-

kainen erityisopetus, kodin kanssa tehtävä yhteistyö, oppilashuoltotyöryhmä ja 

opetuksen eriyttäminen (Pulkkinen ym., 2015, s. 58–61). 

Pedagogisten asiakirjojen laatiminen 

Kolmiportaisen tuen käyttöönotto on tuonut opettajille velvoitteen laatia ja päivit-

tää oppilaille erilaisia pedagogiseen tukeen liittyviä asiakirjoja (OPH, 2014a). En-

sisijainen vastuu näiden asiakirjojen laatimisesta ja seurannasta on oppilaan ope-

tuksesta vastaavalla opettajalla (luokanopettaja/aineenopettaja/erityisopettaja). 

Opettajille kolmiportaiseen tukeen liittyvät uudet muutokset tarkoittavat haastetta 

myös erilaisissa uudistuneissa käsitteissä ja tarkentuneissa käytänteissä liittyen 

muun muassa pedagogisiin asiakirjoihin. Uudet käsitteet, kuten pedagoginen arvio, 

pedagoginen selvitys, tehostettu tuki ja erityinen tuki on otettu käyttöön ja asiakir-

joja laaditaan kouluissa niille oppilaille, joille se on tarpeellista. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2014a) määrätään, että 

opettajat laativat asiakirjat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa liittyen kolmi-

portaisen tuen eri vaiheisiin. Pedagogisista arvioista todetaan seuraavaa: ”Oppilaan 

opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion” (OPH, 2014a, 

s. 64). Samoin perusteissa kerrotaan: ”Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestet-

tävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan (POL 642/2010, 16 a § 3 mom.). Oppi-

missuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppi-

laan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä 

oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.” (OPH, 2014a, s. 64). Oppimissuun-

nitelmaa seurataan, arvioidaan ja päivitetään yhteistyössä oppilaan ja huoltajan 

kanssa aina tarvittaessa (OPH, 2014a, s. 65). Pedagogisesta selvityksestä tode-

taan: ”Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on 

tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys” ja ”oppilaan opetuksesta vastaavilta opet-

tajilta tulee hankkia kirjallinen selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä” (OPH, 

2014a, s. 66). Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
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(HOJKS) perusteissa määrätään: ”Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteis-

työssä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä” (OPH, 2014a, 

s. 67). 

Opettajat ovat alkaneet laatia ja päivittää pedagogisia asiakirjoja verraten hy-

vin. Opetus- ja kulttuuriministeriö laati vuonna 2014 selvityksen (OKM, 2014a, s. 

34–36) kolmiportaisen tuen toimeenpanosta. Selvitykseen on koottu Pulkkisen ja 

Jahnukaisen (2013) sekä Thunebergin (2013) tekemät tutkimukset, joissa käsitel-

tiin pedagogisia asiakirjoja. Pulkkisen ja Jahnukaisen (2013) rehtorikyselyssä sel-

vitettiin, keitä on mukana tehostetun ja erityisen tuen arviointi- ja suunnittelupro-

sessissa ja keillä on päävastuu arvioinnista ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta. 

Suuri osa kyselyyn vastanneista rehtoreista ilmoitti pedagogisen arvion, pedagogi-

sen selvityksen, oppimissuunnitelmien ja HOJKS:ien laatimisessa olevan aina mu-

kana oppilaan oman luokan opettaja (yli 90 %), erityisopettaja (vähintään 80 %) ja 

oppilaan huoltajat (lähes 80 %). Vastaajien (n= 327) mukaan päävastuu asiakirjojen 

laatimisesta on oman luokan opettajalla (vaihtelu 50–70 %). Myös erityisopettajalla 

oli päävastuu (30–50 %) varsin usein. Vastaajien mukaan päävastuu pedagogisten 

asiakirjojen laatimisesta tulisi olla oman luokan opettajalla. 

Asiakirjojen laatimisen aiheuttamasta työmäärästä on tutkimusten mukaan eri-

laisia näkemyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemässä selvityksessä (OKM, 

2014a, s. 36–37) kolmiportaisen tuen toimeenpanosta selvitettiin, millaista työmää-

rää kolmiportaiseen tukeen liittyvät pedagogiset asiakirjat ovat tuottaneet ja ketkä 

asiakirjoja ovat laatineet. Tulosten mukaan tukidokumentin (pedagoginen arvio, 

pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelma, HOJKS) laatimiseen on osallistunut 

noin 70 prosenttia opettajista (n=197). Näistä erityisopettajia (ml. erityislastentar-

hanopettajat) on neljännes, luokanopettajia noin 40 prosenttia ja aineenopettajia 

noin neljännes sekä muita noin 10 prosenttia. Toisin sanoen noin 30 prosenttia opet-

tajista ei ole ottanut osaa yhdenkään dokumentin laatimiseen. Kyseessä olivat 

useimmiten aineenopettajat. Parhaiten tehtävään koulutetut erityisopettajat ovat 

päävastuussa dokumenttien laadinnasta. Loppupäätelmänä esitetään, että tavoit-

teena on edelleen tukea ja vahvistaa etenkin luokan- ja aineenopettajien vastuuta ja 

osaamista pedagogisten dokumenttien laadinnassa. 

4.2 Yhteistyöstä ja sen reunaehdoista 

Tutkimusten mukaan kolmiportaisen tuen ja lakimuutoksen toteuttaminen on tuo-

nut mukanaan useita lisätehtäviä ja uusia tehtävänkuvia luokan- ja erityisopettajien 

sekä rehtorin työhön (Jahnukainen & Hautamäki, 2015; OAJ, 2013, 2017a: OKM, 
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2012b, 2014a; Rinkinen & Lindberg, 2014). Tästä on ollut seurauksena, että työn-

tekijöiden työajan riittävyys on koetuksella (OAJ, 2016, s. 1, 2018, s. 2). Myös 

moniammatillisessa yhteistyössä on todettu olevan monia haasteita (mm. Leppä-

koski, Koivuluoma, Perälä & Paavilainen, 2017; Rose, 2011; Rose & Norwich, 

2014). Toisaalta yhteistyöhön kehoitetaan jo opetussuunnitelmassa (OPH, 2014, s. 

34–35). Tutkimusten mukaan juuri yhteistyö on Suomen kouluja leimaava piirre, 

jolla edistetään sekä oppimista että hyvinvointia (Kelly, Merry & Gonzalez, 2018). 

4.2.1 Yhteissuunnitteluaika 

Opettajien työaika koostuu varsinaisesta opetusvelvollisuudesta sekä yhteissuun-

nitteluajasta (OVTES, 2017, 7§ Opetusvelvollisuus, 1 mom.). Peruskoulun rehto-

rinviran haltijan työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin peruskoulun 

toiminnalliset vaatimukset huomioon ottaen oltava toimistotyöaika (OVTES, 2017, 

2§, 1 mom). 

Yhteissuunnittelutyöajan eli ys-ajan (ennen käytetty termiä yhteistoiminta-aika 

eli yt-aika) mukaan opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtä-

vien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuk-

sen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, ko-

din ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toimin-

nan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen. Yhteissuunnittelutyöajan koko-

naismäärä (tullut voimaan 1.8.2017) lukuvuoden aikana on korkeintaan 126 tuntia. 

Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä lukuvuoden opettaja-

työpäivien määrää (OVTES, 2017, III Viranhaltijoiden työaika, 6§ Yhteissuunnit-

telutyöaika 1.8.2007–31.7.2018). 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ korostaa, että peruskoulun yhteissuunnittelu-

työaika sisältää muun muassa koulun kasvatustyön ja koulun toimintaan liittyvien 

tapahtumien, juhlien, retkien yms. suunnittelun, yhteistyön muiden koulujen ja päi-

väkotien opettajien kanssa, yhteistyön koulupsykologin, koulukuraattorin, tervey-

denhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa sekä kah-

den tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuvan opetuksen suunnittelun (OAJ, 

2017b). Edellisen lisäksi OAJ on avannut tarkemmin, mitä kaikkea näiden tehtä-

vien alle kuuluu. Seuraavien kuvausten perusteella voidaan havaita, että useat luo-

kan-/aineenopettajan tehtävät liittyvät kolmiportaisen tuen ja lakimuutoksen toteut-

tamiseen. Erityisesti tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tuen suunnittelu, orga-

nisointi sekä toteuttaminen liittyvät moneen alla olevaan tehtävään jollakin tapaa. 
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OAJ on jakanut yhteissuunnitteluajan tehtävät neljään ryhmään, jotka ovat (1) 

kodin ja koulun yhteistyö, (2) asia- ja aineryhmittäiset neuvonpidot, (3) opetuksen 

yhteissuunnittelu ja (4) muu opetuksen suunnittelu ja koulun toiminnan kehittämi-

nen. Koulun ja kodin yhteistyöhön kuuluu yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden 

huoltajien kanssa, vanhempainillat, niiden suunnittelu ja toteutus, arviointikeskus-

telut (kun huoltajat ovat läsnä), vanhempainvartit ja vanhempain tapaamiset, vas-

taanotot ja neuvottelut, palaverit, tiedotteet, kirjeet, puhelut, Wilma-viestintä sekä 

muu yhteistyö huoltajien kanssa. Toiseen ryhmään eli asia- ja aineryhmittäisiin 

neuvonpitoihin kuuluvat luokanvalvojien yhteispalaverit, avustajapalaverit, mo-

niammatillinen yhteistyö oppilasasioissa, tiimipalaverit (joita ei erikseen korvata), 

perehdyttäminen, luokkataso- tai ainekohtaiset hankkeet, keskustelut esimiehen 

kanssa, kehityskeskustelut ja niihin valmistautuminen sekä projektit ja kyselyt, 

joita ei korvata erikseen. Kolmanteen ryhmään eli opetuksen yhteissuunnitteluun 

taas kuuluvat opetuksen suunnittelu muiden opettajien kanssa (ei oppituntien suun-

nittelu), koulun tapahtumien, juhlien yms. suunnittelu, koulun muun toiminnan 

suunnittelu, aineryhmä- ja luokkatasopalaverit, samanaikais-/yhteisopetuksen 

suunnittelu sekä työsähköpostin lukeminen ja kirjoittaminen. Neljänteen ryhmään 

eli muun opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen kuuluvat yh-

teistoimintapalaverit (mm. opettajain kokoukset) ja niihin valmistautuminen, yh-

teydenpito muihin kouluihin ja oppilaitoksiin, moniammatillinen yhteistyö, nivel-

vaiheen palaverit, yhteydenpito viranomaisiin ja muihin tahoihin, pedagogisten 

asiakirjojen laatiminen ja päivittäminen sekä opetusmenetelmien ja työtapojen ke-

hittäminen (OAJ, 2017b). Yhteissuunnitteluaikaan luetaan siis valtava määrä opet-

tajien tekemää työtä ja aikaa siihen on annettu kolme tuntia viikossa. 

4.2.2 Yhteistyön haasteet ja edut 

Nykykoulussa yhteistyön vaatimus tunnustetaan ja se on välttämätöntä oppimisen 

sekä koulunkäynnin tuen toteutumiselle. Opettajien, oppilashuoltohenkilöstön ja 

muiden moniammatillisen työntekijöiden yhteistyössä on todettu olevan paljon 

etuja, mutta myös erilaisia esteitä sekä haasteita. Nämä syntyvät ammattilaisten ar-

jen rooleista ja toiminnasta ja voivat vaikuttaa suoraan yhteistyöhön sekä yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseen. 

Ammattilaisten väliset ristiriidat voivat muodostua esteeksi sujuvalle työsken-

telylle moniammatillisessa tiimissä (Alho, 2017, s. 173; Purcal, Muir, Patulny, 

Thomson & Flaxman, 2011, s. 479). Joidenkin ammattialojen edustajilla koettiin 
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olevan enemmän vaikutusvaltaa moniammatillisessa työskentelyssä ja tällöin hei-

kommassa asemassa olevien alojen ammattilaiset jäivät helposti myötäilemään vai-

kutusvaltaisempia ammattilaisia, jolloin he kokivat itsensä vain tietoa jakavaksi ta-

hoksi, ilman vaikutusvaltaa asiaan (Alho, 2017, s. 211–212; Rose, 2011, s. 160; 

Testa, 2012, s. 544). Vähemmän vaikutusvaltaisten alojen työntekijät saattoivat 

kuitenkin saada muita suurempaa vaikutusvaltaa asiakkaiden asioista päättämiselle, 

mikäli he esimerkiksi työskentelivät muita tiiviimmin kyseisten asiakkaiden parissa 

(Rose, 2011, s. 160). 

Haasteet resursseista voivat koskea esimerkiksi rahalliseen, aikaan tai henki-

löstöresursseihin liittyviä tekijöitä. Rahallisten resurssien niukkuus haastaa mo-

niammatillista työskentelyä (esim. työntekijöitä on palkattu liian vähän) ja vaikut-

taa myös perheiden mahdollisuuksiin saada palveluita (Dolan, Shannon & Smyth, 

2018, s. 744; Purcal ym. 2011, s. 483). Ammattilaisten on vaikeaa löytää aikaa yh-

teisten tavoitteiden ja käytäntöjen luomisen kannalta välttämättömälle vuorovaiku-

tukselle (esim. Shasby & Schneck, 2011; Wintle, Krupa, Cramm & DeLuca, 2017), 

jota toimiva yhteistyö edellyttää. Rosen (2011, s. 159) mukaan esimerkiksi vähäi-

nen henkilöstökapasiteetti estää oikeanlaisen asiantuntemuksen hyödyntämisen, 

kun työn joutuvat tekemään sellaiset henkilöt, joilla ei ole parasta asiantuntemusta 

asiakkaan tiettyyn ongelmaan vastaamiseksi. Moniammatillisen yhteistyön onnis-

tunut toteuttaminen edellyttää avoimuutta muutokselle ja omien työtehtävien ra-

joista täytyy pystyä joustamaan, jos siitä on hyötyä asiakkaille. Moniammatillisen 

yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on yksilöiden, ryhmän ja organisaation so-

peutumiskyky ja joustavuus (Rose, 2011, 160–161). 

Ammattilaisilla on myös haasteita toimintakulttuurien yhteensovittamisessa. 

Tutkimukset (Rens & Joosten, 2014; Truong & Hodgetts, 2017) ovat osoittaneet, 

ettei eri alojen ammattilaisilla aina ole riittävää tietämystä toistensa työstä ja sen 

perusperiaatteista. Ammattien erilaiset tietopohjat sekä tavat tulkita tilanteita ja rat-

kaista ongelmia voivat aiheuttaa epävarmuutta toimijoissa ja johtaa yhteistyöstä 

vetäytymiseen (Edwards, Lunt & Stamou, 2010; Rose & Norwich, 2014). Tutki-

musten mukaan opettajilta puuttuu tietoa toisten ammattilaisten työstä ja valmiuk-

sia tehdä moniammatillista työtä (Anderson, 2013). Tietämättömyys tai virheelliset 

käsitykset toisen ammattikunnan tietopohjasta ja taidoista voivat aiheuttaa epäsel-

vyyttä esimerkiksi sen suhteen, mitä eri ammattilaisen toiminnalta on mahdollista 

odottaa. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi työnjaon toteuttamiseen 

(Beddoe, 2019, s. 572, 574; Gherardi & Whittlesey-Jerome, 2019, s. 72; Hietamäki, 

Kuusinen, Pursi & Rajala, 2017, s. 423). Haasteena onnistuneen yhteistyösuhteen 
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muodostumisessa ovat usein ammattiryhmien keskinäiset valtakysymykset ja eri-

laiset asetelmat ryhmän sisällä (Kekoni, Mönkkönen, Hujala, Laulainen & Hirvo-

nen, 2019, s. 22–23). 

Moniammatillisen yhteistyön tarjoamat edut tutkimuksissa liitetään esimer-

kiksi eri toimijoiden osaamisen ja/tai asiantuntijuuden jakamiseen sekä jaettuun 

ymmärrykseen ja niiden esille tuomiseen ja hyödyntämiseen (Leppäkoski ym., 

2017; Truong & Hodgetts, 2017). Toimiva moniammatillinen yhteistyö edistää 

myös yhteisöllistä tukea koulun henkilökunnalle ammatillisen lisäresurssin muo-

dossa (Niskala & Pulju, 2014). Tuen tuomista lapsen oppimisympäristöön pidetään 

usein ensisijaisena tapana, jolla lapsen edun mukaista moniammatillista yhteistyötä 

tulisi tehdä (ks. esim. Rens & Joosten, 2014; Suc, Bukovec & Karpljuk, 2017; 

Wintle ym., 2017). Moniammatillisen yhteistyön etuina ovat myös konsultaatio eri 

työntekijäryhmille sekä yhteisopetuksen eri muodot, joita kuvattiin tarkemmin 

edellisessä luvussa. 

Edellisissä luvuissa kuvatun kehityksen sekä olemassa olevan tutkimustiedon 

valossa näyttää siltä, ettei tehostettua tukea ole määritelty selkeästi ja opettajat eivät 

täysin hahmota sitä yleisen ja erityisen tuen välissä. Tehostettua tukea tulee siksi 

tutkia lisää ja näin selvittää sen paikkaa tukijärjestelmässä. 
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5 Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa selvitetään tehostetun tuen toteutumista osana kolmiportaisen 

tuen järjestelmää peruskoulun alakoulussa kolmella eri tutkimuskysymyksellä, 

joita esiteltiin tarkemmin jo Alaluvussa 1.1. Tutkimuskysymykset pohjautuvat Ful-

lanin muutosteorian kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäinen kysymys paneutuu ini-

tiaatio eli perehdyttämisvaiheeseen, toinen kysymys implementaatio eli käyttöön-

ottovaiheeseen ja kolmas kysymys instituutionaalistamiseen eli vakiinnuttamisvai-

heeseen. Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten opettajat ja rehtorit kuvaavat tehostettua tukea osana kolmiportaista tu-

kijärjestelmää alakoulussa? 

2. Miten tehostettu tuki on toteutunut alakoulussa? 

3. Miten perusopetuslain muutoksen läpivienti on onnistunut alakoulussa opetta-

jien ja rehtoreiden mielestä? 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimusote 

Tässä tutkitaan rehtoreiden ja opettajien omia kokemuksia ja näkemyksiä tehoste-

tusta tuesta siinä yhteisössä, jossa he työskentelevät. Tutkimusote on laadullinen, 

ja tutkimuksessa käytetään fenomenologista lähestymistapaa (Creswell, 2013, s. 

57–58). Laadullista tutkimusta käytetään erityisesti tutkittaessa ilmiöitä, joista ei 

ole aikaisempaa tietoa, tai etsittäessä uusia näkökulmia jo osin tunnettuihin ilmiöi-

hin (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta, 2003; Mäntyranta & Kaila, 2008, 

s. 1507–1513). Tämän tutkimuksen keskiössä olevasta tehostetusta tuesta on vain 

vähän tutkimusta, ja ainoastaan kolmiportaisen tuen yhteydessä tehdyissä tutki-

muksissa on osittain viitattu tehostetun tuen vaiheeseen (Lintuvuori, 2019; OAJ, 

2013, 2017a; OKM, 2012b, 2014a; Pulkkinen, 2019; Pulkkinen & Jahnukainen, 

2015; Pulkkinen ym., 2015; Rinkinen & Lindberg, 2014; Vainikainen ym., 2018). 

Laadullinen tutkimus selvittää usein määrällistä tutkimusta paremmin ihmisen 

käyttäytymisen syy- ja seuraussuhteita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009; Licht-

man, 2013, s. 4), joita tässä tutkimuksessa haluttiin saada selville, ja tämän vuoksi 

valittiin tutkimusotteeksi laadullinen. Tutkijaa kiinnostavat tutkimukseen osallistu-

vien tavat antaa merkityksiä asioille sekä niissä havaittavat mahdolliset yhteneväi-

syydet ja erot (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 17). 
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Tähän tutkimukseen on valittu fenomenologinen lähestymistapa (Creswell, 

2013, s. 57–58), koska tutkimuksessa kuvataan opettajien ja rehtoreiden kokemuk-

sia kolmiportaisen tuen ja tehostetun tuen toteuttamisesta. Tutkimuksen fenomeno-

loginen lähestymistapa perustuu ontologiseen käsitykseen, jonka ominaispiirre on 

pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja sen merkitystä sekä saamaan kokonais-

valtainen käsitys ilmiöstä (Denzin & Lincoln, 2011, s. 8). Tämän tutkimuksen ilmiö 

on kolmiportaisen tuen toteutuminen ja siitä erityisesti tehostetun tuen vaiheen to-

teutuminen. Tavoitteena on saada ilmiöstä kokonaisvaltainen kuva ja tutkimuksen 

avulla syventää ja jäsentää tietoa sekä saada uusia näkökulmia. 

Fenomenologiassa keskeisiä käsitteitä ovat kokemus, merkitys ja yhteisölli-

syys. Tutkimuksen kohteena on ihmisen suhde omaan elämistodellisuuteensa. 

(Laine, 2001, s. 26–43; Smith, 2013.) Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tutkia 

rehtoreiden ja opettajien kokemuksia kolmiportaisesta tuesta ja erityisesti tehoste-

tun tuen vaiheesta sekä siitä, millaisia merkityksiä he antavat tehostetusta tuesta 

siinä yhteisössä, jossa he työskentelevät. Fenomenologiassa korostetaan ilmiön 

luonteen ymmärtämistä sekä jaettua yksilöllistä kokemusta, subjektiivisuutta ja 

omakohtaisen kokemuksen pohtimista. Tavoitteena on tunnistaa ilmiön ydin luo-

kittelemalla, analysoimalla ja vertailemalla yksilöllisiä kokemuksia. Tiedon näh-

dään välittyvän maailman aistimisen ja kokemisen kautta (Patton, 2002, s. 104–

107). 

5.2 Aineiston keruu ja tutkimukseen osallistuneet 

Aineiston tutkija keräsi teemahaastatteluilla ja Focus Group -keskustelulla. Näiden 

lisäksi tutkija kokosi dokumenttiaineiston, joka koostui oppilaille laadituista tehos-

tetun tuen pedagogisista asiakirjoista. Useamman tutkimusaineiston keruumetodin 

avulla pyrittiin tutkittavasta ilmiöstä saamaan laaja ja monipuolinen käsitys. Use-

amman aineiston käyttämistä samassa tutkimuksessa kutsutaan aineistotriangulaa-

tioksi, jolla vahvistetaan tutkimuksen luotettavuutta (Flick, 2004, s. 179–180). Tau-

lukkoon 2 on koottu tutkimusaineisto eriteltynä. 
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Taulukko 2. Tutkimusaineiston esittely. 

Aineisto Määrä Aineiston tuottajat Tiedonkeruun 

ajankohta 

Yksilöhaastattelut 15 osallistujaa 5 rehtoria, 5 erityisopettajaa, 5 

luokanopettajaa 

Kevät 2014 

Focus Group -keskustelu 5 osallistujaa 2 erityisopettajaa, 

3 luokanopettajaa 

Kevät 2014 

Pedagogiset asiakirjat (37 kpl)    

Pedagogiset arviot 

Tehostetun tuen 

oppimissuunnitelmat 

17 

20 

luokanopettajat yhteistyössä 

erityisopettajan tai muiden 

toimijoiden kanssa (esim. 

vanhemmat) 

Kevät ja alkusyksy 

2014 

Tässä tutkimuksessa tutkija on itse kerännyt kaikki aineistot laadullisen tutkimuk-

sen prosessisidonnaisuuden vuoksi. Aineistonkeruussa pyrkimyksenä on saada ko-

konaisvaltainen käsitys tutkittavasta ilmiöstä ja ymmärtää sen erityispiirteitä. Ai-

neistoon liittyvien näkökulmien ja tulkintojen voidaan katsoa kehittyvän heti ai-

neistonkeruuvaiheen alusta alkaen tutkijan tietoisuudesta, joka kasvaa vähitellen 

tutkimusprosessin edetessä (Eskola & Suoranta, 2001). 

Tutkimuksen aineisto kerättiin luokan- ja erityisopettajilta sekä koulujen reh-

toreilta Pohjois-Suomen alueelta erilaisilta ja erikokoisilta kouluilta keväällä 2014. 

Tutkimuksessa tarvittavat tutkimusluvat on pyydetty Pohjois-Suomen kunnilta. Tä-

hän tutkimukseen valittiin harkinnan mukaan viisi erityyppistä koulua: alakouluja, 

yhtenäisiä peruskouluja ja kouluja, joissa on pien-, erityis- tai maahanmuuttajaryh-

miä. Koulut olivat erikokoisia, niiden oppilasmäärä vaihteli 160 oppilaasta noin 

1000 oppilaaseen. Edellisten lisäksi Focus Group -keskustelijat olivat viideltä 

muulta eri koululta, jotka olivat myös erityyppisiä kouluja keskenään. Taulukkoon 

3 on koottuna informanttien tarkempi esittely. 
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Taulukko 3. Informanttien esittely. 

Ammatti1 Ammatti- 

pätevyys2 

Sukupuoli3 Ikä  Työvuodet Koulun 

oppilasmäärä 

Kelpo4 Haastattelun 

kesto 

R1 KM, lo, R M 41–50 v. 21–30 v yli 600  kyllä 0:29 h 

R2 KM, lo, R M 51–65 v. 21–30 v 100–200 kyllä 0:53 h 

R3 KM, lo, R N 41–50 v. 21–30 v 200–400 kyllä 1:11 h 

R4 KM, lo, R M 41–50 v. 21–30 v 400–600 kyllä 0:56 h 

R5 KM, lo, R M 41–50 v. 21–30 v 400–600 kyllä 1:02 h 

E1 KM, lo, eo N 41–50 v. 11–20 v yli 600  kyllä 0:39 h 

E2 KM, lo, eo, lto N 41–50 v. 11–20 v 100–200 kyllä 0:44 h 

E3 KM, lo, eo, pt N 51–65 v. 21–30 v 200–400 ei 0:52 h 

E4 KM, lo N 31–40 v. 6–10 v 200–400 ei 0:40 h 

E5 KM, lo, eo N 41–50 v. 11–20 v 400–600 kyllä 0:45 h 

L1 KM, lo N 31–40 v. 6–10 v yli 600  kyllä 0:41 h 

L2 KM, lo, eo N 41–50 v. 21–30 v 100–200 kyllä 0:38 h 

L3 KM, lo N 31–40 v. 11–20 v 200–400 kyllä 0:52 h 

L4 KM, lo, ao N 51–65 v. 11–20 v 200–400 ei 1:13 h 

L5 KM, lo, lto N 41–50 v. 6–10 v 400–600 kyllä 0:51 h 

FE1 KM, lo, eo N 31–40 v. 11–20 v 200–400 kyllä FE1, FE2, 

FL1, FL2, ja 

FL3 yhteensä 

noin 2:00 h 

FE2 KM, lo, eo N 41–40 v. 21–30 v yli 600 kyllä 

FL1 KM, lo M 41–50 v. 21–30 v 200–400 kyllä 

FL2 KM, lo M 41–50 v. 11–20 v 200–400 kyllä 

FL3 KM, lo, R N 31–40 v. 11–20 v 400–600 kyllä 

1 R=rehtori/rehtorin pätevyys, E=erityisopettaja, L=luokanopettaja, FE=Focus Group erityisopettaja, 

FL=Focus Group luokanopettaja 
2 KM=kasvatustieteiden maisteri, lo=luokanopettaja, eo=erityisopettaja, lto=lastentarhaopettaja, 

pt=puheterapeutti, ao=aineenopettaja 
3 M=mies, N=nainen 
4 Kelpo=henkilö on osallistunut Kelpo-hankkeeseen 

Jokaiselta viideltä alakoululta yksilöhaastatteluun osallistui koulun rehtori, erityis-

opettaja ja yksi luokanopettaja eli yhteensä 15 haastateltavaa. Näiden lisäksi Focus 

Group -keskustelussa oli viideltä muulta eri koululta kaksi erityisopettajaa ja kolme 

luokanopettajaa. Kaiken kaikkiaan tietoa saatiin kymmeneltä eri koululta ja 20:ltä 

eri henkilöltä. Otantatavaksi valittu tarkoituksenmukainen otanta (purposeful 

sampling) on laadullisessa tutkimuksessa laajalti käytetty otantamenetelmä, kun 

halutaan tunnistaa ja valita informaatiorikkaita havaintoyksiköitä (Patton, 2002). 

Otantaan liittyy myös niiden yksilöiden tai yksilöryhmien tunnistaminen ja valitse-

minen, jotka ovat erityisen kiinnostuneita tutkittavasta ilmiöstä tai joilla on koke-

musta asiasta (Cresswell & Plano Clark, 2011). Tähän tutkimukseen valitut rehtorit, 
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erityis- ja luokanopettajat ovat kaikki toteuttaneet kolmiportaista ja tehostettua tu-

kea, joten heillä useimmilla oli jo usean vuoden kokemus tutkittavasta ilmiöstä. 

Lisäksi yksilöhaastatteluun osallistuneiden koulujen opettajilta kerättiin tehos-

tettuun tukeen liittyviä pedagogisia asiakirjoja 37 kappaletta (17 kpl pedagogisia 

arvioita ja 20 kpl tehostetun tuen oppimissuunnitelmia) kevään ja alkusyksyn 2014 

aikana. Tavoitteena oli saada käsitys siitä, miten tehostettua tukea kuvataan eri kou-

luissa täytetyissä asiakirjoissa. 

Bakerin ja Edwardsin (2012, s. 18) mukaan haastattelujen määrä täytyy yleensä 

päättää käytännöllisin perustein huomioiden muun muassa epistemologiset ja me-

todologiset kysymykset tutkimuksen luonteesta ja tarkoituksesta, käytettävissä 

oleva aika ja oman alansa hyväksytyt käytännöt. Haastatteluun valittiin tehostetun 

tuen toteuttajapuolen kannalta alakoulun olennaisimmat ammattiryhmät. Näin he 

täyttivät ilmiön tutkimisen kannalta olennaiset kriteerit. Laadullisessa tutkimuk-

sessa kyse ei olekaan määrällisen tutkimuksen tapaan aineiston otannasta, vaan pa-

remminkin edustavasta näytteestä. Tutkittavat valitaan niin, että he ovat tarkoituk-

senmukaisia tutkittavan ilmiön kannalta ja edustavat sitä joukkoa, joka täyttää tut-

kimuksen kannalta olennaiset kriteerit (Silverman, 2006, s. 308–309; Eskola & 

Suoranta, 2008, s. 18). 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu tutkimuksessa mukana olleiden omista 

kokemuksista, jotka he ovat hankkineet työelämässään ja -urallaan, sekä niistä ti-

lanteista, joissa he ovat itse henkilökohtaisesti olleet mukana. Vastaajat ovat koke-

neita ammattilaisia. Opetusalan työkokemusta vastaajilla oli 6–30 vuotta; puolella 

vastaajista työkokemusta oli yli 21 vuotta, kuudella vastaajista 11–20 vuotta ja kol-

mella 6–10 vuotta. Vastaajien iät vaihtelivat 31–60 vuoden välillä. Osallistujista 

kuusi oli miehiä ja loput 14 naisia. Vain yksi opettajista (vs. erityisopettaja) oli epä-

pätevä toimeensa, tosin hänelläkin oli luokanopettajan koulutus. Kaikilla vastaajilla 

oli kasvatustieteen maisterin tutkinto, suurimmalla osalla luokanopettajan pätevyys, 

osalla erityisopettajan pätevyys ja lisäksi kaikilla rehtoreilla rehtorin pätevyys. 

Osalla oli lisäksi esimerkiksi lastentarhanopettajan tai aineenopettajan tutkinto. 

Osa vastaajista on ollut mukana Kelpo-hankkeessa alusta lähtien (17/20) ja saanut 

sitä kautta tietoa ja kokemuksia. He ovat olleet myös vaikuttamassa kolmiportaisen 

tuen muotoutumiseen ja lakiuudistuksen sisältöön koulutuksissa sekä kyselyissä 

(koulutuksissa pyydetyissä palautteissa) annettujen palautteiden muodossa. Osa on 

tullut mukaan vasta lakimuutoksen tapahduttua. Suurin osa vastaajista (17/20) oli 

saanut koulutusta liittyen lakimuutokseen ja kolmiportaiseen tukeen. 
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Tähän tutkimukseen osallistuneet vastaavat yleistä suomalaista opettaja- ja 

rehtorikuntaa ikä- ja sukupuolirakenteen sekä kelpoisuuksien osalta, kun heitä ver-

rattiin Kumpulaisen (2017) toimittamaan raporttiin ”Opettajat ja rehtorit Suomessa 

2016”. Tähän tutkimukseen osallistuneista rehtoreista kaikilla oli yliopistotutkinto, 

opettajan tutkinto ja rehtoripätevyys. Erityisopettajan pätevyys puuttui vain yhdeltä 

erityisopettajista (6/7). Kaikilla opettajilla oli yliopisto- tai vastaava tutkinto. Suu-

rin osa osallistuneista opettajista oli kokeneita ammatissaan. 

5.3 Haastattelujen suorittaminen 

Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään yksilöhaastatteluissa teemahaastattelua, joka 

mahdollistaa tutkittavien kokemusten ja käsitysten ja niiden kautta merkitysten 

esiin tulemisen (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Teemahaastattelua voidaan kutsua 

myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, koska siinä on enemmän ennalta määri-

teltyä rakennetta kuin avoimessa haastattelussa, mutta väljempi rakenne kuin struk-

turoidussa eli lomakehaastattelussa (Alastalo, 2005, s. 67; Edwards & Holland, 

2013, s. 2–3). 

Haastatteluteemoja oli yhteensä viisi ja niihin liittyen 21 kysymystä (teemat ja 

kysymykset Liitteessä 1). Lisäksi haastattelun lopuksi esitettiin avoin kysymys, jo-

hon vastatessaan haastateltavat saivat vapaasti kertoa aiheeseen liittyvää. Haastat-

telukysymysten valintaa ohjasi Fullanin teorian kolme eri vaihetta (perehdyttämis-, 

käyttöönotto ja vakiinnuttamisvaihe) ja ne näkyvät tarkemmin Liitteessä 1. Teema-

haastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin 

liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Etukäteen valitut teemat perustuvat tut-

kimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 75). Teemahaastattelun tavoitteena oli kerätä empiiristä näyttöä tutkimus-

tehtävien pohjalta tehostetun tuen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Haastattelun 

teemat olivat seuraavat: 

a) Erilaiset tukimuodot ja niiden suhde toisiinsa peruskoulussamme 

b) Erilaisten tukimuotojen toteutus käytännössä alakoulussamme 

c) Seurannan, resurssoinnin ja ohjauksen järjestäminen 

d) Tehostetun ja kolmiportaisen tuen vaikutukset opettajan/rehtorin työhön 

e) Perusopetuslain muutokset oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta, muu-

toksen läpivienti ja uudistuksen vaikutukset 

Tutkimuksessa suoritettiin vuonna 2014 kaksi koehaastattelua luokan- ja erityis-

opettajalle, ja niiden avulla testattiin haastattelukysymyksiä ja niiden toimivuutta, 
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kuten Hirsjärvi ja Hurme (2008, s. 72) suosittelevat. Hyvärinen (2017, s. 13) toteaa, 

että haastattelemista kannattaa myös harjoitella, koska omasta toiminnasta ja on-

gelmista voi oppia. Haastattelu on aina vuorovaikutusta, tilanteeseen sidottua ja 

siksi myös avointa yllätyksille. Koehaastattelujen myötä todettiin haastattelun tuot-

tavan tutkimuskysymysten mukaista tietoa, eikä tarvetta muutoksiin ollut. 

Haastattelun ajankohtana kolmiportainen tuki oli ollut käytössä virallisesti 

noin kolme vuotta, joten tutkimukseen osallistuneilla oli jo kokemusta uudesta tuen 

tasosta sekä kolmiportaiseen tukeen liittyvästä lakimuutoksesta kokonaisuudessaan. 

Varsinaiset haastattelut suoritettiin vastaajien omissa työtiloissa, sillä tutun ympä-

ristön on todettu lisäävän haastateltavan vapautuneisuutta (vrt. Åkerlind, 2005, s. 

115–116). Haastattelun alussa haastateltaville selvitettiin haastattelukäytäntö, ai-

neiston luottamuksellisuus, anonyymius sekä sen säilytykseen ja tuhoamiseen liit-

tyvät käytännöt (Ranta & Kuula-Luumi, 2017, s. 415). Samoin osallistujat ovat 

voineet vetäytyä halutessaan pois tutkimuksesta. Haastattelutilanne oli luonteeltaan 

vapaamuotoinen, jolloin vastaaja sai sitä kautta oman näkemyksensä ja mielipi-

teensä kuuluviin. Laadullisessa tutkimushaastattelussa tutkija etsiikin syvällisem-

pää tietoa kuin tavallisessa keskustelussa. Tutkija rohkaisee haastateltavia vastaa-

maan kysymyksiin ja aiheeseen pohtien heidän omia kokemuksiaan avoimesti ja 

yksityiskohtaisesti (Rubin & Rubin, 2005, s. 6). Haastattelun etu on ennen kaikkea 

joustavuus (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 73). Haastattelut kestivät 29 minuutista 1 

tuntiin 13 minuuttiin. Teemahaastatteluihin osallistui yhteensä 15 henkilöä. Tallen-

nettua aineistoa kertyi yhteensä 17 tuntia 44 minuuttia. Haastattelusta kertyi 74 si-

vua litteroitua tekstiä (riviväli 1,15 ja fonttikoko 12). Edellä olevaan Taulukkoon 3 

on koottu jokaisen haastattelun kesto. Jokaiselle haastateltavalle lähetettiin henki-

lökohtainen kutsukirje (ks. Liite 2), jossa selostettiin tarkemmin tutkimuksen tar-

koitusta sekä haastattelukäytänteitä. Jokaiselta haastateltavalta on myös saatu suul-

linen suostumus haastatteluun ja empiirisen aineiston käyttämiseen tutkimuksessa 

(Ranta & Kuula-Luumi, 2017, s. 413–426). Lupakäytännöissä noudatettiin senai-

kaisia säädöksiä, jotka ovat muuttuneet haastatteluajankohdan jälkeen. 

5.4 Focus Group -keskustelu 

Tutkimuksen toinen aineisto kerättiin Focus Group -keskustelulla. Kirjallisuudessa 

Focus Group -keskustelua kutsutaan myös Focus Group -haastatteluksi, fokusryh-

mähaastatteluksi tai asiantuntijakeskusteluksi. Englanninkielisessä kirjallisuudessa 

käytetään vaihtelevasti nimityksiä focus groups, focus group interviews, groups in-

terviews ja group discussions. Tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä Focus 
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Group -keskustelu. Focus Group -keskustelulla tarkoitetaan ryhmässä tapahtuvaa 

keskustelunomaista haastattelua ja sitä pidetään erityisesti hyvänä kvalitatiivisena 

aineistonkeruumenetelmänä silloin, kun ollaan kiinnostuneita haastateltavien mie-

lipiteistä ja kulttuurisista jäsennyksistä (Koskinen & Jokinen, 2001; Pötsönen & 

Pennanen, 1998). Se on ryhmävuorovaikutukseen perustuva, ennalta suunniteltu 

keskustelutilanne, jota haastattelija (engl. interviewer, moderator tai facilitator) oh-

jaa. Menetelmää käytetään myös muilla aineistonkeruumenetelmillä kerättyjen tie-

tojen syventämiseen (Morgan, 2001; Pietilä, 2010, s. 213). 

Haastattelu on ollut ihmistieteellisen tutkimuksen perusaineistonkeruumene-

telmä jo vuosikymmenten ajan, kun taas ryhmähaastattelu on vakiinnuttanut paik-

kansa tutkimuksen menetelmien joukossa vasta viime aikoina. Niiden hyödyntämi-

nen samassa tutkimuksessa ei ole aivan tavallista (Pietilä, 2010, s. 212), mutta ryh-

mäkeskusteluja voidaan käyttää itsenäisenä menetelmänä tai yhdessä toisten aineis-

totyyppien, kuten yksilöhaastattelujen kanssa (ks. Michell, 1999; Pietilä, 2009; Pol-

lack, 2003). Eri menetelmien yhdistäminen lisää tulosten luotettavuutta (Kylmä 

ym., 2003), koska yksittäisellä tutkimusmenetelmällä ei aina tavoiteta riittävän kat-

tavaa kuvaa tutkittavasta kohteesta. Tässä tutkimuksessa Focus Group -keskustelu 

toimii yksilöhaastatteluja syventävänä ja täydentävänä menetelmänä. 

Focus Group -keskusteluun valittiin sekä luokan- että erityisopettajia eli sa-

moja ammattiryhmiä kuin yksilöhaastatteluunkin. Nämä opettajat olivat eri opetta-

jia ja eri kouluilta kuin yksilöhaastatteluun osallistuneet henkilöt. Myös heillä oli 

käytännön kokemusta tutkittavasta aiheesta. Opettajilla oli kokemusta oppilaiden 

tukemisesta sekä ennen kolmiportaisen tuen ja lakimuutoksen tuloa että muutoksen 

jälkeiseltä ajalta. Osa opettajista oli myös työskennellyt eri kouluissa muutospro-

sessin aikana, jolloin he pystyivät vertaamaan tuen järjestelyjen toteutumista eri 

kouluilla monipuolisesti. Tutkimuksen tarkoitus määrittelee sen, ketä kutsutaan fo-

kusryhmähaastatteluun (Krueger & Casey, 2000, s. 70), ja osallistujien valinnan 

kriteerinä onkin pidetty haastateltavien samankaltaisuutta koulutustaustaltaan suh-

teessa tutkittavaan asiaan. Focusryhmäkeskustelussa mukana olleilla opettajilla oli 

kaikilla kasvatustieteen maisterin tutkinto ja joko luokanopettajan tai erityisopetta-

jan koulutus. 

Keskustelussa saadaan tietoa siitä, minkälaisia näkemyksiä, kokemuksia, asen-

teita ja odotuksia haastatteluun osallistuvilla on. Ryhmäkeskustelussa tärkeänä ele-

menttinä on myös ryhmän keskinäinen vuorovaikutus, mielipiteet, asenteet ja sosi-

aalinen ympäristö. Erityisesti kun ollaan kiinnostuneita kokemuksista ja käsityk-

sistä, ryhmän jäsenet voivat rohkaista toisiaan mielipiteiden vaihtoon. Ryhmässä 

ihmiset voivat kertoa spontaanisti kokemuksistaan ja tunteistaan, ja ryhmä antaa 
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tilaa puhua vaikeistakin asioista. Toisaalta tutkimuksissa on todettu, että monipuo-

linen erilaisten tutkittavien ryhmä tuottaa tehokkaasti tietoa (Koskinen & Jokinen, 

2001; Krueger & Casey, 2015). Ryhmäkeskustelussa tutkijan on mahdollisuus 

nähdä, kuulla ja eritellä sellaista, mikä ei yksilöhaastattelussa ole mahdollista; niitä 

termejä, käsitteitä, hahmottamistapoja ja argumentaatiostruktuureja, joiden puit-

teissa ryhmä toimii ja ajattelee kulttuurisena ryhmänä (Alasuutari, 2011, s. 152). 

Tietyt arkaluonteiset ja henkilökohtaiset tiedot voivat tulla esiin todennäköisemmin 

Focus Group -keskustelussa, koska henkilöt kertovat asioista jopa avoimemmin 

kuin yksilöhaastatteluissa (Guest, Namey, Taylor, Eley & Mc Kenna, 2017, s. 706). 

Focus Group -keskustelu muistuttaa luonnollista keskustelutilannetta, ja sen avulla 

on mahdollista syventää yksilöhaastattelujen tuloksia, kun haastateltavat auttavat 

toinen toisiaan pääsemään syvemmälle aiheeseen. 

Barbourin mukaan ryhmän jäsenillä olisi hyvä olla myös riittävän erilaisia ko-

kemuksia ja näkökulmia, jotta keskustelussa ilmenisi vaihtelevia mielipiteitä ja tul-

kintoja (Barbour, 2007, s. 2–3). Keskustelussa oli mukana kolme luokan- ja kaksi 

erityisopettajaa ja myös molempia sukupuolia, jolloin aiheesta voidaan saada mo-

nipuolisempi ja -ulotteisempi kuva. Pietilä (2017, s. 120–128) toteaa, että ryhmän 

kokoonpano on keskeinen asia ryhmäkeskustelua suunniteltaessa ja tutkijan on 

päätettävä, pyrkiikö hän kokoamaan mahdollisimman homogeenisen tai heterogee-

nisen ryhmän. Olennaista on varmistaa, että ryhmän jäsenillä on tarpeeksi yh-

teistä ”tarttumapintaa”, jonka avulla he pystyvät keskustelemaan puheenaiheesta. 

Tämän ryhmän kaikilla jäsenillä oli omakohtaista kokemusta kolmiportaisen ja te-

hostetun tuen toteuttamisesta, joten keskustelun aiheet olivat heille tuttuja. 

Focus Group -keskustelu toteutettiin toukokuussa 2014 Oulun yliopistolla ja 

nauhoitettiin 360 asteen kameralla yliopiston henkilökunnan toimesta. Keskusteli-

jat istuivat pyöreäksi kootussa pöytäryhmässä, jolloin kaikki näkivät toisensa. En-

nen keskustelua opettajille oli tarjolla virvokkeita. Epävirallisessa aloituksessa 

opettajat tutustuivat hieman toisiinsa, ja se on Pietilän mukaan luonteva tapa häl-

ventää jännitystä ja antaa osallistujille aikaa totuttautua tilanteeseen (Pietilä, 2017, 

s. 124). Keskustelun alussa tutkija kertoi samaan tapaan kuin yksilöhaastattelujen 

yhteydessä tutkimuksen tarkoituksen, eettiset lähtökohdat sekä materiaalien kerää-

miseen, säilyttämiseen ja tuhoamiseen liittyvät käytänteet (Ranta & Kuula-Luumi, 

2017, s. 415). 

Keskustelu eteni teemojen pohjalta, ja perusidea on, että tutkija ei esitä tarkkoja 

haastattelukysymyksiä vaan määrittää keskeiset teemat, joita tulee käsitellä keskus-

telussa (Hyvärinen, 2017, s. 21). Tyypillisesti fokusryhmäkeskusteluun mahtuu 
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noin 12 kysymystä tai teemaa, joiden tulee olla helposti esitettäviä, selkeitä, ym-

märrettäviä ja lyhyitä (Krueger & Casey, 2000, s. 39−41). Tämän tutkimuksen 

teema-alueet liittyvät tutkimuskysymyksiin ja ovat sisällöltään samansuuntaisia 

kuin yksilöhaastatteluissa esitetyt kysymykset. Näin näitä kahta aineistoa pystytään 

vertailemaan keskenään ja löytämään mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroja. Kes-

kustelussa tutkija näytti vuorotellen isolla kirjoitetulla lomakkeella 13 eri teema-

aihetta yksi teema kerrallaan, joista opettajat keskustelivat vapaamuotoisesti kes-

kenään. Myös teemojen valintaa ohjasivat Fullanin muutosteorian kolme eri vai-

hetta: perehdyttämisvaihe (teemat 1–3), käyttöönottovaihe (teemat 4–11) ja vakiin-

nuttamisvaihe (teemat 12–13). Keskustelun teemat olivat: 

1. Perusopetuksen lakimuutos 2010 ja kolmiportainen tuki 

2. Uusi ”porras” tehostettu tuki 

3. Tehostettuun tukeen siirtyminen 

4. Erilaiset tukimuodot tehostetussa tuessa 

5. Pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma 

6. Kolmiportaisen ja tehostetun tuen resursointi/rahoitus 

7. Tehostetun tuen vaikutukset/hyödyt 

8. Annetun tehostetun tuen vaikutusten seuranta ja arviointi 

9. Tehostetun tuen toteuttaminen 

10. Tehostetun tuen kehittäminen 

11. Tehostetun tuen antamisen vaikutukset opettajan työhön 

12. Muutoksen läpivienti 

13. Lakiuudistuksen päävaikutukset 

Teema oli koko ajan keskustelijoilla nähtävillä. Tutkija ei osallistunut keskusteluun 

millään tavalla eikä pyrkinyt vaikuttamaan keskustelijoiden mielipiteisiin tai argu-

mentaatioon. Keskustelun tyrehtyessä tutkija näytti heille seuraavaa teemaa, josta 

keskustelu taas jatkui. Osa keskustelijoista seurasi tarkemmin tutkijan näyttämää 

teema-aihetta ja palautti sen toisten mieliin, mikäli keskustelu lähti muilla rönsyä-

mään aiheeseen liittymättömiin asioihin. Fokusryhmähaastattelut kestävät tavalli-

sesti kaksi tuntia, ja haastattelun kestoon vaikuttavat muun muassa tutkimuksen 

aihe ja ryhmän kokoonpano (Krueger & Casey, 2000, s. 64–65). Tämä Focus Group 

-keskustelu kesti noin kaksi tuntia. Keskustelussa jokainen sai vuorollaan kertoa 

ajatuksiaan ja kokemuksiaan liittyen aihealueeseen. 

Tutkija litteroi Focus Group -keskustelun nauhoitetun aineiston syksyllä 2014. 

Aineistoa kertyi 30 sivua (riviväli 1,15 ja fonttikoko 11). Keskustelun tallennusta-

paan on kiinnitettävä huomiota, jotta litterointi voidaan tehdä tutkijan haluamalla 
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tarkkuudella (Pietilä, 2017, s. 124). Tässä keskustelussa 360 asteen videointi mah-

dollisti jälkeenpäin sen, että tutkija pystyi litteroidessaan erottamaan, kuka milloin-

kin puhui. Sen sijaan muu toiminta, kuten äänenkäytön tavat, elehdintä tai ilmeet, 

eivät olleet tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 

s. 15–16), koska tutkijan kiinnostus kohdistui haastattelussa esiin tuleviin asiasisäl-

töihin (Ruusuvuori, 2010, s. 425). Tutkija oli kiinnostunut keskusteluun osallistu-

neiden kokemuksista ja ajatuksista liittyen kolmiportaisen ja tehostetun tuen toteut-

tamiseen. 

5.5 Pedagogiset asiakirjat 

Tutkimuksen kolmas aineisto koostuu virallisista dokumenteista eli pedagogisista 

asiakirjoista. Haastatteluista saatua aineistoa täydennetään dokumenttiaineistolla 

(Ruusuvuori, 2010, s. 11; Syrjälä & Numminen, 1988, s. 115). Tutkimuksen doku-

menttiaineisto voi koostua esimerkiksi päiväkirjoista, kirjeistä, muistelmista, oma-

elämäkerroista sekä virallisista dokumenteista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2004). Dokumenttiaineistoa käytetään, kun halutaan tutkia ja luokitella joko yleisiä 

tai yksityisiä dokumentteja tai asiakirjoja (Payne & Payne, 2004). 

Tämän tutkimuksen dokumentit ovat tehostettuun tukeen liittyviä asiakirjoja. 

Tarkoituksena on tutkia pedagogisista dokumenteista sitä, miten tehostettuun tu-

keen liittyvät asiat ilmaistaan asiakirjoissa ja millaisia tukimuotoja näillä oppilailla 

on käytössään. Tutkimuksessa mukana olleilta viideltä alakoululta kerättiin yh-

teensä 37 kappaletta tehostettuun tukeen liittyviä asiakirjoja (ks. Taulukko 4); niistä 

17 oli pedagogisia arvioita ja 20 kappaletta tehostetun tuen oppimissuunnitelmia. 

Asiakirjat koskivat 21 oppilasta, joista yhdelle oppilaalle on tehty vain pedagogi-

nen arvio, kahdelle on tehty oppimissuunnitelma suoraan, yhdellä pedagoginen ar-

vio on tehty jo esikoulussa, mutta se on kadonnut, ja yhdellä ei ole pedagogista 

arviota (syy ei selviä asiakirjasta). Muilta oppilailta (n=16) on sekä pedagoginen 

arvio että tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Asiakirjat kerättiin kouluilta kevään 

ja alkusyksyn 2014 aikana huoltajien kirjallisella luvalla. Tutkija lähetti tekemänsä 

saatekirjeen (ks. Liite 3) tutkimuksessa olleen viiden koulun erityisopettajalle, 

jotka toimittivat ne huoltajille. Erityisopettajat keräsivät huoltajilta asiakirjat ja toi-

mittivat ne tutkijalle. Asiakirjoista poistettiin koululla oppilaiden nimet ja muut 

henkilökohtaiset tiedot joko leikkaamalla ne pois tai mustaamalla ne tussilla. 
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Taulukko 4. Tehostettuun tukeen liittyvät asiakirjat. x tarkoittaa, että ko. asiakirja on laa-

dittu oppilaalle. 

Oppilas Pedagoginen arvio Tehostetun tuen oppimissuunnitelma 

O 1 x x 

O 2 x ei ole tehty 

O 3 x x 

O 4 ei ole tehty x 

O 5  x x 

O 6 x x 

O 7 ei ole tehty x 

O 8  ei ole tehty x 

O 9 x x 

O 10  x x 

O 11 x x 

O 12 x x 

O 13 x x 

O 14 x x 

O 15 x x 

O 16  x x 

O 17 x x 

O18 x x 

O19 x x 

O 20 x x 

O 21 esiopetuksessa tehty, ei käytettävissä x 

Yhteensä 17 20 

Tutkimuksessa käsitellyt pedagogiset asiakirjat on luokiteltu salassa pidettäviksi. 

Aineiston käsittelyssä ja analyysissä on otettu huomioon henkilötietolain 

(523/1999) ja salassapidon vaatimukset sekä huolehdittu anonymiteetistä. Kou-

luilla opettajat poistivat jo ennakkoon kaikki henkilötiedot. Ainoastaan oppilaan 

luokkataso ja sukupuoli jäivät näkyviin. 

5.6 Aineiston analysointi 

Teemahaastatteluin ja Focus Group -keskustelun avulla koottu aineisto sekä peda-

gogiset asiakirjat analysoidaan sisällönanalyysillä. Fenomenologisen tutkimuspe-

rinteen mukaan analyysin tavoitteena on kokemuksen ja sen ymmärtämisen tutki-

minen (Henriksson & Friesen, 2012, s. 1; Laine, 2010, s. 29). Teemahaastattelu- ja 

Focus Group -keskusteluaineisto sisältävät rehtoreiden, erityis- ja luokanopettajien 
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kokemuksia ja käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä, ja pedagogissa asiakirjoissa on tut-

kittavaan ilmiöön liittyviä asiatietoja. Tutkijan tehtävänä oli etsiä ja löytää fenome-

nologisen tutkimusperinteen mukaisesti aineistosta tutkimuskysymyksiä parhaiten 

kuvaava olennainen tieto siitä, kuinka yksilö tai ryhmä kokee tietyn ilmiön omasta 

henkilökohtaisesta näkökulmastaan käsin (Kalaian, 2008, s. 731). 

Sisällönanalyysimenetelmä sopii hyvin tähän tutkimukseen, jotta tutkimuk-

sessa mukana olevien opettajien ja rehtoreiden kokemukset ilmiöstä saadaan esiin. 

Analysointiprosessia ohjaavat aineisto, tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät. 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysissä työ etenee luokkia etsimällä, vertaile-

malla, pelkistämällä, tiivistämällä ja käsitteellistämällä aineistosta löytyviä merki-

tyksiä. Tieto ja ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä syvenevät ja lisääntyvät tulkintojen 

ja käsitteellistämisen kautta (Krippendorff, 2004, s. 16–17, 83–89; Miles & Huber-

man, 1994, s. 50–89; Neuendorf, 2002, s. 6–7, 71–93). Sisällönanalyysissä aineis-

toa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen. Sisällönana-

lyysi on diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi 

tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. Sisällönanalyysin avulla pyri-

tään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä eli tehostetusta tuesta tiivistetty kuvaus, 

joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tut-

kimustuloksiin (Hesse-Biber & Leavy, 2011; Miles & Huberman, 1994; Tuomi & 

Sarajärvi, 2009). Kokonaisuutena sisällönanalyysia voidaan pitää väljänä teoreet-

tisena kehyksenä, johon voidaan liittää erilaisia analyysikokonaisuuksia. Aineisto 

tiivistetään ymmärrettävään muotoon, millä pyritään nostamaan esiin ydinsisällöt 

ja merkitykset (Patton, 2002, s. 453). 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teo-

rialähtöisesti (Eskola, 2001). Tähän tutkimukseen valittiin induktiivinen eli aineis-

tolähtöinen sisällönanalyysi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yhdistellään 

käsitteitä ja näin saadaan vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tul-

kintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää 

näkemystä tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 112–113). Aineisto-

lähtöisessä analyysissä aineistosta luodaan vaihe vaiheelta etenevä johdonmukai-

nen kokonaisuus (Zhang & Wildemuth, 2009, s. 310). Tuloksia tulkitaan myös Ful-

lanin teorian kautta deduktiivisesti. 

Yksilöhaastattelujen analysointi 

Tutkimusaineiston analyysin tavoitteena on selkeyttää empiirisen aineiston sisältöä, 

minkä perusteella voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä 
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(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 21). Schreierin (2012, s. 4) mukaan sisällönanalyysin 

avulla ei haeta kokonaisvaltaista ymmärrystä aineistosta, vaan keskitytään erityi-

siin, valikoituihin näkökulmiin. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset ohjaavat 

näkökulmien valikointia. 

Seuraavaksi esitellään tämän tutkimuksen analyysin vaiheet Ruusuvuorta, Ni-

kanderia ja Hyväristä (2010, s. 12) mukaillen vaihe vaiheelta yksityiskohtaisesti. 

Vaikka analyysin vaiheet voidaan erotella analyyttisesti toisistaan, käytännössä ne 

limittyvät tiiviisti toisiinsa ja tapahtuvat osittain myös päällekkäin. Näin tapahtui 

myös tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen vaiheet eivät saumattoman siististi seuran-

neet toisiaan ajallisena jatkumona, vaan eri vaiheista palattiin aiempiin kysymyk-

siin niitä edelleen arvioiden ja tarkentaen. (Ruusuvuori ym., 2010, s. 12.) Seuraa-

vaksi esitellään tämän tutkimuksen analyysiprosessia yksityiskohtaisemmin, jotta 

lukija pystyy paremmin seuraamaan tutkimuksen eri vaiheita (Zhang & Wildemuth, 

2009, s. 312). Yksityiskohtaisesti analyysivaiheet kuvataan Liitteissä 4–6. 

Tutkijan suorittama litterointi on keskeinen osa analyysia ja tapa tutustua 

omaan aineistoon sekä samalla ottaa etäisyyttä itse haastattelutilanteeseen. Litte-

rointi perustuu tutkijan esiymmärrykseen tutkittavasta teemasta, ja sen aikana teh-

dään jo teoreettisia ja analyyttisia valintoja (Ruusuvuori & Nikander, 2017, s. 437, 

439). Tulosten raportoinnissa käytetään suoria tekstilainauksia, joiden katsotaan 

edustavan ja havainnollistavan parhaiten esille nousevia käsitteitä ja teemoja asia-

kokonaisuuden yhteydessä. 

Pattonin (2015, s. 521) mukaan aineiston muokkaaminen jatkokäsittelymuo-

toon on laadullisen tutkimuksen suuri haaste. Keskeinen vaihe sisällönanalyysissa 

oli rakentaa omaan tutkimukseen sopiva kehys aineiston koodaamiseksi (Schreier, 

2012, s. 80–106) ja määritellä analyysissä käytettävät yksiköt (Hesse-Biber & 

Leavy, 2011, s. 248–249). Tutkimusaineiston keräysvaihe, sisällön alustava jäsen-

tely ja järjestely sisältävät jo itsessään tutkijan tekemiä teoreettisia valintoja ja tul-

kintoja. Kun tutkija suunnitteli aineiston luokittelustrategiaa, hän piti mielessään 

tutkimuksen laajemmat analyyttiset lähtökohdat (Ruusuvuori ym., 2010, s. 20). 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkija taulukoi litterointiaineistoa aineistolähtöisesti, 

ja sen jälkeen aineistoa järjestettiin ja luokiteltiin (esimerkki, ks. Liite 4). Ruusu-

vuori ja kollegat toteavat, että millaiseen aineiston jäsentelyn, koodaamisen ja ala-

koodien keskinäisvertailuun tutkija sitten päätyykään, on tämän ajatustyön tuloksia 

seuraavaksi koottava aineistokoosteiksi (esimerkki, ks. Liite 5). Koosteiden teke-

minen testaa samalla alustavan koodauksen ja aineiston ryhmittelyn osuvuutta: 

olenko valinnut samantasoisia havaintoja yksittäisen koodin sisään, olenko jättänyt 

jotain aineistossa huomioimatta, tuleeko vielä kerran käydä koko aineisto läpi tai 
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jakaa olemassa olevia koodeja edelleen alaryhmiksi? Tässä aineistossa koodina oli-

vat sanat, lauseet tai pidemmät tekstiosiot. Koosteiden tekemisen yhteydessä tutkija 

kiinnitti erityistä huomiota havaintoihin, jotka eivät mahtuneet mihinkään luokkaan 

tai jotka muodostivat poikkeuksen aineistossa muutoin toistuvaan rakenteeseen. 

Tällaisia tapauksia ei ole syytä piilottaa lukijalta (Ruusuvuori ym., 2010, s. 24). 

Päinvastoin poikkeustapaus voi toimia validiteettia vahvistavana analyyttisenä 

apuvälineenä, jolla muun aineistossa esiintyvän systematiikan piirteitä voidaan 

tuoda esiin, ymmärtää ja samalla koetella (Maynard & Clayman, 2003; Peräkylä, 

2004). 

Toisessa vaiheessa tutkija koosti kaikkien rehtoreiden, erityisopettajien ja luo-

kanopettajien vastaukset kysymyksittäin (haastattelukysymykset 1–21, ks. Liite 1). 

Näin tutkija sai kokonaiskuvan aineistosta kysymysryhmittäin. Samoin toimittiin 

myös Focus Group -keskusteluaineiston kanssa. Tutkija koosti luokanopettajien ja 

erityisopettajien keskustelut teemoittain (teemat 1–13; ks. Alaluku 5.4). Tässä vai-

heessa tutkija huomasi, että vastaukset sisälsivät vastauksia/puheenvuoroja myös 

toisiin kysymyksiin. Tämän jälkeen tutkija järjesti jokaisen kysymyksen ammatti-

ryhmittäin taulukkomuotoon, jolloin tutkija pystyi saamaan käsityksen siitä, mil-

laisia kokemuksia ja näkemyksiä eri ammattiryhmillä oli asiasta/teemasta, miten 

näkemykset eroavat tai millaisia asioita kukin ammattiryhmä painottaa. 

Kolmannessa vaiheessa luokittelun tehtävänä on aineiston järjestelmällinen lä-

pikäynti tutkimusongelman, keskeisten käsitteiden ja lähtökohtien määrittelemällä 

tavalla. Tällöin aineisto luokitellaan ja löydetään teemat/ilmiöt (Ruusuvuori ym., 

2010, s. 18). Aineiston käsittelytapa on tutkimuksen luotettavuuden kannalta rat-

kaiseva. Aineiston käsittelyn loogisuus, aineiston aineksien tasapuolinen valinta 

sekä analyysin avoimuus ovat seikkoja, joihin tutkija kiinnitti huomiota. Aineiston 

analyysissa käytetyt luokittelu- ja tulkintasäännöt on pyritty ilmaisemaan selkeästi. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija käyttää aina tutkimuksellista mielikuvitusta, ja 

tällöin on tärkeää, että lukijalle kerrotaan, millä tavalla aineistoa on käsitelty sekä 

millaisia menetelmällisiä ratkaisuja on tehty (Eskola & Suoranta, 2008, s. 208–211). 

Tämän tutkimuksen luokittelussa on käytetty esimerkiksi ammattien mukaista luo-

kittelua (rehtori, erityis- tai luokanopettaja) tai oppilaan, koulun, kunnan ja valta-

kunnan tason mukaista luokittelua riippuen siitä, mikä on tutkimuskysymysten kan-

nalta ollut kussakin tapauksessa relevanttia. Luokittelun ensimmäisenä vaiheena oli 

aineiston redusointi eli pelkistäminen. Analysoitava informaatio pelkistettiin siten, 

että aineistosta karsittiin tutkimukselle epäolennainen. Pelkistäminen oli joko in-

formaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Tällöin aineiston pelkistämistä ohjasi 

tutkimustehtävä. Tutkimusaineisto teemoiteltiin alustavasti tutkimuskysymysten 
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pohjalta, mikä auttoi jäsentämään haastattelukysymyksien vastausten kategorisoin-

tia. 

Neljännessä vaiheessa aineisto klusteroitiin eli ryhmiteltiin, jolloin aineistosta 

koodatut alkuperäisilmaukset käytiin läpi tarkasti. Aineistosta etsittiin samankaltai-

suuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet 

ryhmiteltiin ja yhdistettiin luokaksi sekä nimettiin luokan sisältöä kuvaavalla käsit-

teellä. Luokittelussa aineisto tiivistyi, koska yksittäiset tekijät sisällytettiin yleisim-

piin käsitteisiin. Ryhmittely tuotti yläluokkia ja niiden alaluokkia. Tuloksia analy-

soitaessa tutkimusaineistoa täytyi rajata, koska siinä on lukematon määrä kielellisiä 

ilmauksia. Valintoja ohjasivat tutkimusongelmat ja teoreettinen viitekehys. Aineis-

ton klusteroinnista on esimerkki Liitteessä 6 (Eskola & Suoranta, 2008, s. 64–65). 

Viidennessä vaiheessa analyysin seuraavana vaiheena oli abstrahointi eli teo-

reettisten käsitteiden luominen. Siinä erotettiin tutkimuksen kannalta olennainen 

tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostettiin teoreettinen käsitteistö. Abstra-

hointia jatkettiin yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin se aineiston näkökul-

masta oli mahdollista. Tutkija muodosti yleiskäsitteiden avulla kuvauksen tutki-

muskohteesta ja vertasi teoriaa ja johtopäätöksiä koko ajan alkuperäisaineistoon 

(Miles & Heberman, 1994; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109–111). Laadullisessa 

tutkimuksessa sisällönanalyysi eteni spiraalimaisesti aineiston ja siitä tehtyjen tul-

kintojen välillä tutkijan ymmärrystä syventäen (Hesse-Biber & Leavy, 2011, s. 

234–235). 

Kuudennessa vaiheessa esitetään tulosten koonti, koettelu suhteessa aineistoon 

ja sen ulkopuolelle. Tutkimuksessa anylysoitiin jokainen aineisto omana kokonai-

suutena, jossa yksilöhaastattelut antoivat kokonaiskäsityksen ja Focus Group -kes-

kustelu ja pedagogiset arviot täydensivät ja syvensivät käsitystä. Analyysiprosessin 

tuloksena löytyi kolme päälöydöskategoriaa. Päälöydöksiä ja niiden alakategorioita 

kuvataan Alaluvuissa 6.1, 6.2 ja 6.3 tarkemmin. Jokainen alaluku vastaa yhteen 

tutkimuskysymykseen. 

Seitsemännessä vaiheessa esitellään Luvussa 7 tutkimuksen teoreettinen dia-

logi, uudelleen hahmottaminen, käytännön vaikutukset sekä jatkotutkimustarpeen 

identifiointi. 

Focus Group -keskustelun analysointi 

Focus Group -keskustelu analysoitiin myös aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä 

niin kuin yksilöhaastattelutkin. Tutkimuksen tarkoitus ohjaakin fokusryhmähaas-
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tattelun analyysin tekemistä (Krueger & Casey, 2000, s. 127; 2009, s. 114). Alku-

vaiheen analyysissä tutkijan on hyödyllistä kysyä aineistoltaan, mistä kaikesta 

haastateltavat puhuvat kertoessaan ajatuksiaan tutkijan antamista teemoista. Yhtä 

tärkeää kuin puhutun luokitteleminen on myös pohtia sitä, mistä kaikesta ei puhuta: 

mistä vaietaan ja mitä jätetään keskustelun ulkopuolelle (vrt. Hollander, 2004). 

Alustava analysoiminen alkoikin jo keskustelutilanteessa ja jatkui tutkijan kuun-

nellessa ja katsoessa tallennetta sekä litteroidessa aineistoa, jolloin tutkija kiinnitti 

huomiota edellä mainittuihin asioihin. 

Analyysi toteutettiin yksilöhaastattelujen analysoinnin rinnalla. Tutkija toimi 

aineistojen käsittelyssä niin kuin Pietilä (2010) suosittelee eli siten, että ryhmäkes-

kustelut ja yksilöhaastattelut on hyödyllistä nähdä toistensa peilauspintoina, joiden 

avulla tutkija havaitsee ja ymmärtää uusia piirteitä molemmista aineistoistaan eikä 

niinkään suoraviivaisen vertailun kohteina. Vertaileva lukeminen auttaa tutkimuk-

sen tulosten suhteuttamisessa ennen muuta siksi, että kahden aineiston rinnakkai-

nen analyysi tekee tiedon kontekstuaalisuuden näkyväksi paremmin kuin vain yh-

den aineiston sisäiset tarkastelut. Erot aineistojen välillä pakottavat tutkijan tarkas-

telemaan omia tulkintojaan ja muokkaamaan hahmottelemiaan selityksiä ilmiöille 

sekä siirtymään tulkinnoissa sellaiselle abstraktiotasolle, joka kattaa sekä aineisto-

jen sisäiset että niiden väliset vaihtelut (Pietilä, 2010, s. 237–238). 

Useat tutkijat ovat painottaneet, että ryhmähaastattelut poikkeavat yksilöhaas-

tatteluista aineistona siinä määrin, ettei niiden analyysia voida perustaa kokonaan 

samanlaisille oletuksille kuin yksilöhaastattelujen tutkimusta (esim. Barbour, 2007; 

Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2001). Yksilöhaastattelut ja ryhmäkeskuste-

lut tuottavat erilaista aineistoa erilaisen vuorovaikutuskonteksinsa vuoksi. Yksilö-

haastattelussa haastateltava vastasi tutkijan esittämiin kysymyksiin, kun taas Focus 

Group -keskustelussa vastaajat olivat vuorovaikutuksessa keskenään ja toisten lau-

sumat ajatukset saattoivat vaikuttaa muiden seuraaviin kommentteihin. Tutkimus-

kysymykset määrittävät, miten tarkkaan ryhmäkeskustelujen vuorovaikutusta ana-

lysoidaan sekä miten yksityiskohtaisesti ilmiöitä kuvataan raportoinnissa (Pietilä, 

2017, s. 126). Tässä tutkimuksessa yksilöiden vuorovaikutus ei ollut tutkimuksen 

kohteena, vaan enemmänkin vastaajien antamat merkitykset liittyen tehostetun 

tuen tematiikkaan. 

Kuten Krueger ja Casey (2009, s. 124) suosittelevat, analyysia tekevä tutkija 

oli tässä tutkimuksessa itse paikalla fokusryhmäkeskustelutilanteessa ja haastatte-

lijan rooli oli vähäisempi kuin yksilöhaastatteluissa (Pietilä, 2010, s. 215). Haasta-

teltavilla on myös tapana pyrkiä vastaamaan tutkijoiden kysymyksiin tavoilla, joita 
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he pitävät oikeina, tutkijan toivomina tai odottamina vastauksina. Ryhmäkeskuste-

lussa paine tällaisiin normin mukaisiin vastauksiin vähenee, sillä keskustelu ei 

yleensä käsittele osallistujien elämää (Pietilä, 2010, s. 226). Tässäkin Focus Group 

-keskustelussa oli havaittavissa edellä esitettyjä piirteitä. Tutkijan asema ei ollut 

keskeinen, vaan keskustelijat keskittyivät toistensa ilmaisemiin kokemuksiin esite-

tystä teemasta. Keskustelijat saattoivat ikään kuin jatkaa toisen puheesta selittäen 

omia kokemuksiaan ja näkemyksiään tai kertoen, kuinka hänen työyhteisössään on 

asioihin suhtauduttu tai viety niitä eteenpäin. Haastattelutilanne oli kuitenkin epä-

muodollinen ja rento, mikä Atkinsin ja Wallacen (2012, s. 87) mielestä vähentää 

valtasuhteen vaikutusta haastatteluun. Näitä poikkeavia näkökulmia tuotiin keskus-

telussa esille, ja opettajat pohtivat, mistä eroavat käytännöt johtuivat ja miten ne 

vaikuttavat eri tilanteissa. Laadullisessa analyysissa onkin tärkeää kiinnittää huo-

miota tapauksiin, jotka poikkeavat asioiden tavanomaisesta kuvauksesta (engl. de-

viant cases, Kitzinger, 1995). Focus Group -keskustelun aineiston usea löydös tuki 

yksilöhaastatteluissa tehtyjä löydöksiä, mutta aineistosta löytyi myös omia löydök-

siä. Nämä poikkeavat kuvaukset on esitelty kunkin luvun ja alalukujen kohdilla 

Luvussa 6. Tulosten yleistettävyyden tärkeä osa on liittää havainnot tutkimusaihetta 

koskeviin teorioihin ja tieteelliseen keskusteluun ja samalla empiiristä aineistoa 

laajempaan tarkasteluyhteyteen (Pietilä, 2010, s. 235). 

Pedagogisten asiakirjojen analysointi 

Tutkija aloitti asiakirjoihin perehtymisen lukemalla asiakirjat useampaan kertaan 

läpi ja etsimällä niistä tietoja, joita tutkimuskysymyksillä haluttiin selvittää. Jokai-

seen tutkimuskysymykseen tai sen osaan löytyi vastauksia. Tutkija järjesteli tehos-

tettuun tukeen liittyvät pedagogiset asiakirjat oppilaskohtaisesti; oppilaita on yh-

teensä 21 ja jokainen sai oman tunnuksensa (esim. O 1= oppilas 1). Lukemiskerto-

jen jälkeen tutkija totesi, ettei ollut järkevää käyttää koko asiakirja-aineistoa, koska 

asiakirjoista löytyy vastauksia vain joihinkin tutkimuslöydösten alalukuihin. 

Tutkija nosti asiakirjoista analyysiyksiköiksi ydinsanoja tai ydinasioita, jotka 

liittyivät tutkimustehtävään (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109). Ne listattiin tauluk-

koon ja jokaisesta oppilaasta luetteloitiin tutkimustehtävän kannalta olennaiset te-

kijät. Analyysi eteni siten, että tutkija kiinnitti huomion niihin asiakirjoihin liitty-

viin kohtiin, jotka antoivat vastauksia yksilöhaastattelujen ja Focus Group -keskus-

telun analysoinnin löydöksiin. Tutkija vertaili opettajien asiakirjoihin tekemiä mer-

kintöjä analysoinnista saatuihin tuloksiin ja teki niiden pohjalta vertailuja ja päätel-
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miä. Analyysin tuloksina yksilöhaastattelun ja Focus Group -keskustelun sekä asia-

kirjojen suhde jäsentyi asiakirjojen sisältöjen kanssa vahvistavaksi, niitä korjaa-

vaksi tai kiistäväksi tuloksiksi. Asiakirjoista tehdyt löydökset esitellään tarkemmin 

Alaluvuissa 6.1.3, 6.2.3 ja 6.3.1. 
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6 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin. Koska tehostettua tukea ei voida ir-

rottaa kolmiportaisesta tuesta, tuloksissa käsitellään myös yleistä ja erityistä tukea 

soveltuvin osin. Haastattelujen ja Focus Group -keskustelun tulokset on yhdistetty 

niiltä osin kuin ne ovat yhteneväisiä. Ammattiryhmän, haastattelujen tai Focus 

Group -keskustelun tulosten erot esitellään omana kokonaisuutenaan. Asiakirjoista 

saatuja tuloksia esitellään Alaluvuissa 6.1.3, 6.2.3 ja 6.3.1. Tulosten esittelyjen yh-

teydessä tehdään myös vertailua muihin aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimukset, 

joihin viitataan, ovat pääosin suomalaisia, koska muiden maiden tukimallit ovat 

erityyppisiä verrattuna Suomen malliin. Suomalaista tutkimusta painotetaan myös 

tukimallimme kehittämisen vuoksi, silti joihinkin kansainvälisiin tutkimuksiin vii-

tataan. Fullanin (2001) muutosteorian vaiheiden toteutumista tarkastellaan tutki-

mukseen osallistuneiden käsitysten pohjalta soveltuvin osin jokaisessa alaluvussa. 

Fullan (2001) jakaa muutosprosessin kolmeen vaiheeseen, jotka ovat initiaatio, im-

plementaatio ja institutionaalistaminen (engl. initiation, implementation, institu-

tionalization) eli perehdyttäminen, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen. 

Löydösten tueksi esitetään aineistosta poimittuja sitaatteja (ks. Patton, 2002, s. 

429–430). Sitaattien alussa esitetyt lyhenteet kuvaavat eri ammattiryhmiä. R tar-

koittaa rehtoria, E erityisopettajaa ja L luokanopettajaa. Tämän lisäksi Focus Group 

-keskustelun osanottajat on merkitty F:llä erottamaan ne yksilöhaastatteluista. FE 

tarkoittaa Focus Group -keskustelussa mukana ollutta erityisopettajaa ja FL Focus 

Group -keskustelussa mukana ollutta luokanopettajaa. Jokainen henkilö on lisäksi 

numeroitu, jolloin lainaukset voidaan helpommin yhdistää aineistoon. Pedagogis-

ten asiakirjojen sitaatit on merkitty oppilaskoodilla, eli esimerkiksi O3 tarkoittaa 

oppilas numero kolmea. Oppilaskoodin jälkeinen kirjain tarkoittaa joko P = peda-

goginen arvio tai T = tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Näin esimerkiksi O3T 

tarkoittaa oppilas numero kolmen tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa. 

6.1 Tehostettu tuki opettajien ja rehtoreiden kuvaamana 

Tässä alaluvussa esitellään tuloksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jossa ky-

syttiin, miten opettajat ja rehtorit kuvaavat tehostettua tukea osana kolmiportaista 

tukijärjestelmää alakoulussa. Pääkategoriat muodostettiin haastattelujen sisäl-

lönanalyysin perusteella. Ne ovat 1) epävarmuus- ja muutosvastarintadiskurssi, 2) 

tuen käsitteiden rajapintoja sekä 3) tuen tarpeet (ks. Kuvio 2). 
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Kuvio 2. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen pääkategoriat. 

6.1.1 Epävarmuus- ja muutosvastarintadiskurssi 

Uusi kolmiportainen tukijärjestelmä mietityttää vielä tutkimuksessa mukana olleita. 

Varsinkin uusi tuen taso ”tehostettu tuki” koetaan edelleen harmaaksi alueeksi eli 

selkeää rajaa yleisen ja tehostetun tuen välille on usein vaikeaa vetää. Tähän tutki-

mukseen osallistuneille opettajille on vielä epäselvää, milloin heidän tulee aloittaa 

tehostetun tuen antaminen. Osa tutkimuksessa mukana olleista suhtautuu tehostet-

tuun tukeen kriittisesti ja pohtii, tarvitaanko uutta tuen tasoa eli tehostettua tukea 

lainkaan. Kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa työntekijäryhmissä mietintää ja 

pohdintaa aiheuttaa se, missä raja kulkee ja ovatko he tulkinneet oikein omalla kou-

lullaan kolmiportaista tukea ja siihen liittyvää lakia sekä sitä edeltäviä dokument-

teja (mm. OPM, 2007). Myös se, milloin palataan tuen tasoilla takaisin päin eli 

milloin tuki voidaan purkaa, aiheuttaa kysymyksiä. Yksi erityisopettajista miettii, 

pitäisikö yleisen ja tehostetun tuen välissä olla vielä yksi lisätaso, jolloin tukea an-

netaan jo enemmän oppilaalle. 

R 2: Se on vähän harmaa alue edelleen. Ja milloin me sitten ollaan tehostetun 

tuen alueella ja milloin ollaan vielä yleisen tuen alueella, on nykysysteemissä 

se suurin kysymysmerkki. Iso kysymys on, että mikä sitten on yleisen ja tehos-

tetun tuen raja vai tarvitaanko erikseen tehostettua tukea. Tarvitaanko kolmea 

porrasta? 
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R 1: Tehostetussa tuessa rajaa haetaan, opettajakohtainen; toinen ope ehkä 

lähtee herkemmin liikkeelle. Raja epäselvä vielä, raja elää ja mietinnässä 

missä vaiheessa puretaan tuki. 

Tehostetun tuen asiakirjoja pidetään työläinä, ja näin ollen tehostettuun tukeen siir-

tyminen voi jäädä, koska opettaja ei viitsi ryhtyä paperityöhön. Yleisessä tuessa 

koetaan myös olevan vielä tehostetun tuen oppilaita. Inkluusion myötä haastatellut 

kokevat nykyisin yleisopetuksessa olevan myös aikaisempaa enemmän tukea tar-

vitsevia oppilaita. Tässä heijastunee tuen uutuus sekä opettajien epävarmuus uuden 

asian edessä. Haastateltavat näkevät tärkeänä erityisopettajan mukana olon luokan-

opettajan kanssa eri tuen vaiheiden siirtymissä. Erityisopettajat eivät kuitenkaan 

halua ottaa määräävää roolia suhteessa luokanopettajiin ja siihen, missä vaiheessa 

luokanopettaja aloittaa tehostetun tuen antamisen. 

FL 3: Ne yritetään pitää siellä yleisessä tuessa, ettei tarvi tehdä näitä kaikkia 

papereita. 

R 4: Yleisessä tuessa on lapsia, jotka kuuluisivat tehostettuun tukeen. 

Tutkimuksessa mukana olleet ammattilaiset ymmärtävät, että siirtyminen yleisestä 

tuesta tehostettuun tukeen on prosessi. Tehostettuun tukeen siirrytään heidän koke-

muksensa mukaan, kun huoli on herännyt ja yleinen tuki ei enää riitä. Tällöin pe-

dagogisen arvion avulla pohditaan moniammatillisesti huoltajien kanssa, teh-

däänkö oppilaalle tehostetun tuen päätös, missä hänelle tarjotaan useampia tuki-

muotoja säännöllisemmin. Osan mielestä raja siitä, milloin tehostettua tukea anne-

taan ja milloin se tulisi aloittaa, on liukuva. Tehostetun tuen antaminen riippuu kui-

tenkin paljon luokanopettajasta: osa opettajista aloittaa helpommin tehostetun tuen 

antamisen ja osa taas miettii pitkään ennen kuin tekee aloitteen. Osa tutkimuksessa 

mukana olleista kokee, että oppilaalla tulee olla paljon erilaisia haasteita ennen kuin 

hänelle annetaan tehostettua tukea. 

FE 1: On ollut mielenkiintoinen asia, miten kukakin kokee, että kuka tulisi siir-

tää tehostettuun tukeen, eli käsitteen määrittely on hyvin häilyvä. 

E3: Riippuu eri opettajista, miten paljon jaksaa tukea jne. Nuoret opet tekevät 

herkemmin, vaihtelee huomattavan paljon. Jos on opettanut ilman näitä kir-

jaamisia ja lomakkeita jo kauan, ei ehkä niin herkästi tee. On sitten poikkeuk-

sia opettajia, jos on innostunut kokeilemaan, niin sitten tekee. 

Osa opettajista antaa tehostetun tuen tukimuotoja säännöllisemmin, eli tavallaan he 

jo varmistelevat, tarvitaanko oppilaalle tehostettua tukea. Vasta tämän jälkeen he 
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tekevät pedagogisen arvion. Opettajien mukaan pikkuhiljaa on alettu löytämään 

yhteistä linjaa paremmin siihen, milloin oppilaalle tulisi aloittaa tehostetun tuen 

antaminen. Opettajat kokevat osaavansa liikkua tuen tasoilla, kun on kyse oppimi-

seen liittyvistä haasteista. Osalle on vaikeaa arvioida, milloin käyttäytymisen alu-

eella olevat ongelmat ovat niin mittavia, että seuraava tuen taso on tarpeen. Tässä 

tutkimuksessa osa opettajista kokee, että esiopetuksessa ei tehdä tarpeeksi tarvitta-

via siirtoja tuen tasoilla, ja opettajien mukaan ne tehdäänkin usein vasta koulun 

puolella. 

L 3: Sepä se onkin mielenkiintoinen ongelma, osa opettajista siirtää helpom-

min ja osa oottaa tosi kauan ennen kuin siirtää. Käytösongelmissa on vielä 

hankalampi siirtää tehostettuun tukeen. 

R 3: Päiväkodissa liian korkealla kynnys [puhuu tehostetun tuen antamisesta], 

arkuus on ollut. Tulee hyvin paljon sellaisia, jolla on vaikeuksia paljon. 

Tutkimuksessa nousee esille kaksi tapaa suhtautua uudistukseen: toinen on vasta-

rinta ja toinen epävarmuus. Uudistuksen vastustaminen näkyy esimerkiksi siinä, 

että osa opettajista ei haluaisi ottaa käyttöön tehostettua tukea. Osa opettajista ha-

luaisi mieluummin pitäytyä entisissä malleissa, ja he käyttävät edellisen lain 

(628/1998) termejä puhuessaan oppilaiden siirroista, eivätkä he haluaisi ryhtyä vaa-

dittujen asiakirjojen käyttämiseen. Heidän osaltaan voidaan puhua vastarintadis-

kurssista. 

Epävarmuusdiskurssi nosti esiin kouluttautumis- ja koulutustarpeen. Epävar-

mat halusivat olla hyvin selvillä tuen tasojen rajoista ja siitä, milloin tehostetun tuen 

antaminen tulee aloittaa. Varmuutta lisäisi haastattelujen perusteella se, jos opetta-

jille voitaisiin esittää selkeämmät ohjeet siitä, millaisilla kriteereillä tuen tasoilta 

toiselle siirrytään. Etenkin yleisen ja tehostetun rajan koetaan olevan vielä liian 

epäselvä. Opettajat kokevat tekevänsä ratkaisut hyvin koulukohtaisesti omaan am-

mattitaitoonsa pohjaten. Tulosten mukaan perehdyttämistä kouluväelle olisi kai-

vattu annettua vielä enemmän juuri tehostetusta tuesta. Muutamien tutkimukseen 

osallistuneiden näkemysten perusteella tehostettua tukea tulee tarkastella kriitti-

sesti ja pohtia, tarvitaanko sitä laisinkaan. 

Fullanin mukaan oppimistarve, vaikeudet sekä tuntemattoman pelko kuuluvat 

olennaisesti kaikkiin muutosprosesseihin erityisesti niiden alkuvaiheessa. Riskin-

ottokyky ja ilmapiirin myönteisyys ovat tärkeitä. Ihmiset eivät antaudu uhkayrityk-
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siin, jollei hyväksytä sitä tosiasiaa, että vaikeudet ovat luonnollisia kaikissa muu-

toksissa. Mikäli tuntemattomaan ei uskaltauduta, mitään merkittäviä muutoksia ei 

tule tapahtumaan (Fullan, 1994, s. 48). 

6.1.2 Tuen käsitteiden rajapintoja 

Tässä alaluvussa kuvataan käsitteisiin liittyviä tuloksia. Osallistujat puhuivat kol-

miportaisen tuen kaikista käsitteistä sekä erikseen tehostetun tuen käsitteestä. Opet-

tajien ja myös vanhempien on vaikea hahmottaa uusia tukeen liittyviä käsitteitä ja 

niiden käyttämisessä on haasteita. Kaikki käyttöön otetut käsitteet eivät ole joko 

suomenkielisiä tai ne eivät termeinä ole tarpeeksi asiaa kuvaavia ja selkeitä. 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvät käsitteet 

Siirryttäessä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen otettiin käyttöön uusia käsitteitä, 

jotka liittyvät kolmiportaisen tuen eri vaiheisiin sekä tuen asiakirjoihin. Haastatte-

luissa ja Focus Group -keskustelussa mukana olleet kokivat, että uudet termit ovat 

kielellisesti vaikeita omaksua. Tällaisia ovat esimerkiksi pedagoginen arvio, oppi-

missuunnitelma ja pedagoginen selvitys. Vastaajien mukaan vanhempien kanssa 

käytävissä keskusteluissa jotkut vanhemmat ovat ihmetelleet ja jopa säikähtäneet 

termistöä. Opettajat kertoivat, että he olivat selostaneet käsitteitä ja korostaneet toi-

mivansa uuden perusopetuslain mukaan. Haastatteluissa ja Focus Group -keskus-

telussa osallistujat käyttivät useita eri käsitteitä, vaikka ehkä tarkoittivatkin samaa 

asiaa. Sekaannusta aiheuttivat esim. seuraavat käsitteet: samanaikaisopettaja/re-

surssiopettaja, joustoluokka/pienluokka/pienempi ryhmä tai tasoryhmä/jousto-

ryhmä/eriyttävä ryhmäopetus. He toivoivat käsitteistön yhtenäistämistä, jolloin 

vältyttäisiin väärinymmärryksiltä ja asioista keskusteleminen olisi helpompaa niin 

kouluyhteisössä, huoltajien kuin muiden yhteistyötahojen kanssa. Vastaajien mie-

lestä suomenkieliset ja asiaa kuvaavat termit kuvaisivat parhaiten eri asioita tai lo-

makkeita. Yhtenä esimerkkinä on pedagoginen arvio, josta voisi käyttää kuvaavam-

pana ilmauksena ”tuen tarpeen arviointi”, tai oppimissuunnitelman voisi kor-

vata ”koulunkäynnin tukisuunnitelma” -ilmauksella, koska tukihan ei kohdistu aina 

vain oppimiseen vaan myös esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoitteluun tai käyt-

täytymisen tukemiseen eli koko koulunkäynnin tukemiseen. 
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FE 2: Sanahirviöitä vanhemmille pedagoginen arvio jne. Korostan vanhem-

mille, että on laki, jonka mukaan toimitaan. Me ei lähetä mutu tuntumalla siir-

tämään, tätä pitäis kehittää koko ajan. On ne rasittavia tehä. 

FL 1: Se käsiteviidakko pitäisi vielä yhtenäistää. 

FE 2: Voishan niillä asiakirjoilla olla vähän niinku ... ei ne vanhemmat opi 

ikinä pedagoginen arvio tai selvitys, voisko se olla se nimi vaikka tuen tarpeen 

arviointi? Tuen tarpeen arviointi vois olla se ensimmäinen niinku suomenkie-

linen sana. Vieläkin puhutaan monilla eri käsitteillä. 

Tehostetun tuen käsite 

Tehostettu tuki käsitteenä näyttäisi olevan tutkimuksessa mukana olleiden koke-

mana jo melko hyvin hallinnassa opetushenkilöstöllä. Kaikki tutkimuksessa mu-

kana olleet rehtorit ja erityisopettajat ovat käsitteestä yhtä mieltä ja kuvaavat termiä 

samantyyppisillä ja -tapaisilla sanoilla. Vastauksista nousevat esille tärkeinä asi-

oina, että tehostettu tuki on suunnitelmallista, säännöllistä ja yksilöllistä ja että 

useita eri tukimuotoja käytetään samanaikaisesti. Lisäksi tehostettu tuki on jäsen-

neltyä, kohdennettua, strukturoitua ja pitkäkestoisempaa kuin yleinen tuki. Tuki 

suunnitellaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa hyödyntäen moniammatillista 

yhteistyötä. Luokanopettajien kertomina nousevat esille myös samantyyliset asiat. 

R 2: Se on niin kuin nimikin jo kertoo, tehostettu tuki: yksittäisen oppilaan koh-

dalla lisätty tuen määrää, suunnitelmallista, liittyy pedagoginen arvio. Oppi-

laan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman merkitys kasvaa, tehdään yhdessä 

vanhempien kanssa ja muiden oppilashuoltohenkilöstön kanssa mietitty sään-

nöllinen ja määrällisesti tehokkaampi tuki. 

L 5: Minusta se on niinku ajateltu, jäsennelty, kohdennettua ja strukturoitua. 

Pohdittu yhdessä oppilashuoltoryhmän ja erityisopettajan kanssa. 

Selkeästi opettajien joukossa on myös edelleen niitä, jotka eivät ole vielä omaksu-

neet kolmiportaiseen tukeen liittyviä käsitteitä. Osa heistä on ollut pois työstään 

kolmiportaisen lain tulon aikaan eivätkä ole saaneet riittävää perehdytystä asiaan 

tai heidän luokassaan ei ole vielä ollut tehostetun tai erityisen tuen oppilaita. Eräs 

luokanopettajista koki tehostetun tuen käsitteen vielä epäselväksi, ja sen kuvaami-

nen oli hänestä vaikeaa. 
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L 2: Mää en oo ... mulle on vähän jääny epäselväksi, mullahan on muutama 

oppilas tehostetussa tuessa. Kaavakkeita täytyy täyttää; onko se samaa asiaa 

eri muodossa? En osaa ilmaista ehkä oikein, tehostetussa tuessa on samaa kuin 

yleisessä tuessa. Uusi asia minulle, en oikein osaa sanoa. 

Focus Group -keskustelussa tuli samantapaisesti esille, että opettajia on mietityttä-

nyt tehostetun tuen käsite ja se, miten kukin sen ymmärtää. Opettajat pohtivat kes-

kustelussaan monenlaisia eri tapauksia ja sitä, miten he määrittelevät tehostetun 

tuen käsitettä. Eräs opettaja liittää tehostetun tuen käsitteeseen varhaisen tuen, dy-

naamisuuden ja eteenpäin menemisen. 

FE 2: Kun tää tuli tää systeemi, niin se ymmärrettiin aivan eri tavalla. Yhdessä 

koulussa oli aivan hurja määrä 80 tehostetun tuen lasta yhtäkkiä ja toisessa 

kauhean paljon vähemmän. Oli aivan hurjat erot. Silloin me mietittiin, että nyt 

me ollaan ymmärretty tää ihan eri tavalla, vaikka on erilaiset alueet ja erilaisia 

oppilaita ja lapsiaines erilaista. Ei niin paljon voi olla eroja. Oisi se hyvä, että 

olisi sellainen joku seuranta-arvointi, senkin suhteen olisi hyvä olla olemassa. 

Me ite päätetään nyt. Se on semmosta harmaata aluetta, toki meillä on testitu-

lokset ja havainnointia. Ei meillä semmosta kriteeristöä oikein ole. Jos on mää-

rällisesti enemmän, niin sitten on tehostetun tuen lapsi. 

FL 1: Tehostettu tuki tuo minulle mieleen dynaamisuuden. Jos puhutaan tu-

kiopetuksesta, se on semmoinen pysähtyneisyyden aika, sä et ole vielä oppinut. 

Tehostetussa tuessa jo tiedetään ne oppilaan valmiudet ja pyritään jo ennak-

koon tekemään töitä sen eteen, että pystytään sen polkua auttamaan. 

Haastatteluista poiketen Focus Group -keskustelussa nousi esille vanhempien epä-

tietoisuus tehostetusta tuesta. Opettajille ja kouluväelle tehostettu tuki käsitteenä ja 

prosessina on jo selkiintymässä, mutta keskustelussa mukana olleet opettajat ker-

tovat, että vanhemmat tarvitsevat vielä paljon sekä käsitteen että prosessin (mm. 

tuen portailla etenemisen ja palaamisen) avaamista. Heidän kokemuksensa mukaan 

osalle vanhemmista asia on jopa pelottava, kun on käytetty ilmaisua ”tehostettuun 

tukeen siirtäminen”. Käsitteestä vanhemmat mieltävät edelleen, että oppilas siirre-

tään fyysisesti johonkin toiseen paikkaan, esimerkiksi erityiskouluun. Vuonna 2014 

käytettiin vielä melko yleisesti pedagogisissa lomakkeissa tuen tasolta toiselle ete-

nemisen yhteydessä ilmausta ”siirretään tehostettuun tukeen”, joka saattoi luoda 

mielikuvaa ennen käytettyyn ”erityisopetukseen siirto” -termiin. Aikaisemmin eri-

tyisopetukseen siirto merkitsi oppilaalle usein myös luokan ja koulun muuttumista. 
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FE 2: Varmaan alkaa opettajille ja kouluväelle olemaan selvää, mutta van-

hemmat tarttee kovin paljon asian avaamista ja kertomista ja se kuulostaa pe-

lottavalta joskus se tehostettuun tukeen siirtäminen. Muistaa aina se, että 

missä me ollaan jo pitkällä, saattaa kuulostaa vanhemmista mahottomalta. 

Kolmiportaiseen sekä tehostettuun tukeen liittyvät käsitteet ovat vaikeasti hahmot-

tuvia osalle työntekijöistä, ja erityisesti huoltajat tarvitsevat niihin vielä perehdy-

tystä. Samassa koulussa työskentelevät luokanopettajat voivat olla eri vaiheissa kä-

sitteiden omaksumisessa riippuen esimerkiksi koulutuksen määrästä tai siitä, minkä 

verran tehostetun tuen oppilaita opettaja on opettanut. Erityisopettajat kokivat 

omaksuneensa käsitteet jo varsin hyvin. Rehtoreista ne, jotka työskentelevät pie-

nellä koululla tai muuten osallistuvat usein oppimisen ja koulunkäynnin tuen suun-

nitteluun, organisointiin tai oppilaspalavereihin, ovat ottaneet käsitteet haltuun pa-

remmin kuin isojen koulujen rehtorit, jotka ovat usein delegoineet kolmiportaiseen 

tukeen ja oppilashuoltoon liittyvät asiat esimerkiksi apulaisjohtajalle tai -rehtorille. 

Ahtiainen ja kollegat (2017) tuovat esille, että käsitteiden käyttö sekä nimeä-

minen ovat keskeinen osa yksilöllisten tarpeiden sanoittamista. Tarpeet määrittyvät 

usein erityisiksi oppimisen ja koulunkäynnin viitekehyksessä. Heidän mielestään 

kyse ei ole niinkään vamman, vaurion tai oppimiseen liittyvän haasteen luokittele-

misesta tietynlaiseksi, vaan myös ihmisen muiden piirteiden kuvaamisesta. Samalla, 

kun oppilaalle annetut etuliitteet tai määritykset voivat leimata oppilasta, ne myös 

mahdollistavat resurssien suuntaamisen ja tarvittavien tukitoimien kohdistamisen 

oppilaaseen (Ahtiainen ym., 2017, s. 136). 

6.1.3 Tuen tarpeet 

Alaluvussa kuvataan tuloksia tuen tarpeista osallistujien näkökulmista. Tällöin he 

kuvaavat, millaisia erityistarpeita ja haasteita on niillä oppilailla, jotka ovat tehos-

tetun tuen vaiheessa. Samalla he tarkastelevat niitä tekijöitä ja syitä, joiden vuoksi 

oppilaalle on alettu antamaan tehostettua tukea. Selkeästi tehostettua tukea saavan 

oppilaan määritteleminen ei ole helppoa, ja määrittelyyn vaikuttaa se, millaisia op-

pilaita opettaja on aikaisemmin opettanut. Eräs erityisopettaja pohti asiaa seuraa-

vasti: 

FE 1: Tääkin on, että kuka on kenenkin mielestä tehostettu oppilas. Jakaa tosi 

paljon mielipiteitä, minkälaista oppilasainesta tai millaisia oppilaita kukin on 

tottunut opettamaan. Jotkut kattoo, että tehostetussa pitää olla todella haas-

teellinen tapaus eikä pärjää muuten. Toiset taas ajattelee, että kun saa usein ja 
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säännöllistä tukea, ei oo niin krouvi tapaus, niin se ponnistaa tosi hyviin tulok-

siin. On ollut mielenkiintoinen asia, miten kukakin kokee, että kuka tulisi siir-

tää tehostettuun tukeen, eli käsitteen määrittely on hyvin häilyvä. 

Eniten puhuttiin oppimisen haasteista eli oppilaista, joilla on oppimisvaikeuksia. 

Vaikeudet näkyvät useimmiten äidinkielen, kielten ja matematiikan oppiaineissa. 

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus yksinään ei välttämättä ole peruste tehostetun 

tuen saamiseen, mutta mikäli oppilaalla on laajemmat kielelliset vaikeudet, jotka 

näkyvät useiden oppiaineiden opiskelussa, oikeuttavat nämä hänet tehostetun tuen 

saantiin. Sama näkyi myös tehostettuun tukeen liittyvissä tutkimusaineiston asia-

kirjoissa, joita kerättiin kouluilta. Suurimmaksi erilliseksi ryhmäksi asiakirjoista 

nousivat äidinkielen haasteet ja kielelliset vaikeudet, joita mainittiin 17/20 kertaa 

tehostetun tuen oppimissuunnitelmissa. Matematiikan vaikeudet mainittiin 11/20 

kertaa asiakirjoissa. 

R 1: Suurin osa on varmaan jonkinlaisia oppimisvaikeuksia; matematiikka 

tänä päivänä on haastava oppiaine, pienillä äidinkieli. Pienillä enemmän tuen 

tarvetta 1–2 luokille kuin mitä isommille, kun hyvä perusta saadaan alaluokilla. 

O 8 T: X:n on vaikea hahmottaa englannin kielen ero suomen kieleen verrat-

tuna, uusi oppiaine. Tarvitsee tukea vieraan kielen opiskelussa. Tarvitsee yksi-

löllistä tukea matematiikassa ja äidinkielessä. Ennakoidaan uusia asioita esi-

merkiksi matematiikassa. Äidinkielessä painotetaan oikeinkirjoitusta, kaksois-

konsonantit, nk/ng-äänne. 

Opettajien ja rehtoreiden kokemuksista eniten esiin nousee oppimisvaikeus. Asia-

kirjojen mukaan (ks. Taulukko 5) toiseksi suurimman ryhmän tehostetussa tuessa 

muodostavat oppilaat, joilla on keskittymisen, tarkkaavuuden tai oman toiminnan 

ohjauksen haasteita. Muita ryhmiä, joita asiakirjoissa mainitaan, ovat hahmottami-

sen ongelmat, motoriset vaikeudet, käyttäytymisen haasteet ja muistiongelmat. 

Opettajien ja rehtoreiden mielestä toisen isomman ryhmän muodostavat oppilaat, 

joilla on käytösongelmia tai niitä ja myös oppimisen ongelmia. Lisäksi tehostettua 

tukea saavat oppilaat, joilla on neurologisia ongelmia (esim. ADHD ja autismin 

kirjon häiriö), motorisia, sosiaalisia tai psyykkisiä ongelmia. Osalla oppilaista on 

myös useita ongelmia päällekkäin, jolloin puhutaan komorbiditeetista. Esikoulusta 

tulee oppilaita, joille on aloitettu tehostetun tuen antaminen jo esiopetuksen aikana. 

Ensimmäisellä luokalla on myös oppilaita, jotka eivät ole olleet vielä kypsiä kou-

luun. Koulunkäynnin alkuvaiheessa 1.–4. luokilla koetaan olevan enemmän tuen 
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tarpeita kuin ylemmillä luokilla alakoulussa. Maahanmuuttajaoppilaiden tuen tar-

peen selvittely ja oikean tukiportaan löytäminen koetaan haastavaksi. 

O 2 T: X:llä on ollut haasteita asennon ja tasapainon hallinnassa, kehon hah-

mottamisessa sekä motorisen ohjailun vaikeutta. 

R 3: Pienluokasta palanneita ja sinne siirtyviä, starttiluokasta tulijoita, val-

mistavasta luokasta, ADD ja Asperger-diagnoosilla olevia on sekä diagnosoi-

tuja että psykologin testien pohjalta. 

L 5: Tehostetussa tuessa on käytöspulmien vuoksi, adhd ja oppimisvaikeutta, 

sekamuotoa, keskittymättömyyttä, juuttumista, jumiutumista, aggressiivisuutta, 

purtu, potkittu, syljetty, huoriteltu jne. 

Taulukko 5. Tehostetun tuen oppimissuunnitelmissa (n=20) mainitut tehostetun tuen 

oppilaan erityistarpeet tai haasteet. 

Oppilaan erityistarve tai haaste tehostetussa tuessa Mainittu pedagogisissa asiakirjoissa 

Äidinkielen tai kielellinen haaste 17/20 

Keskittymisen, tarkkaavuuden tai oman toiminnan ohjauksen 

haaste 

14/20 

Matematiikan vaikeudet 11/20 

Hahmottamisen vaikeudet 5/20 

Motoriset vaikeudet 4/20 

Käyttäytymisen haasteet 3/20 

Muistiongelmat 3/20 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2014a) ei oteta kantaa sii-

hen, millaisia erityistarpeita tai haasteita oppilaalla on tehostetun tuen vaiheessa. 

Perusteissa todetaan: ”Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnis-

sään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen ar-

vioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman 

mukaisesti” (OPH, 2014a, s. 63). Perusteissa siis viitataan vain yleisesti erilaisiin 

oppimisen ja koulunkäynnin haasteisiin. 

Fullanin (2001) muutosteorian mukaan koulureformit laitetaan alulle, koska 

niillä koetaan olevan tarvetta koulutuksellisten arvojen tai käytäntöjen näkökul-

masta. Tarjolla olevien uusien näkemysten toivotaan kohtaavan olemassa olevat 

tarpeet nykyisiä paremmin. Tässä uudistuksessa tehtiin uudenlainen kolmiportai-

nen koulunkäynnin tukimalli ja sen pohjalta lähdettiin kehittämään uusia käsitteitä, 

työmuotoja ja tukitoimia koulun arkeen ja oppilaitten hyvinvoinnin sekä oppimisen 
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edistämiseksi. Initiaatiovaihe (= aloitus/perehdyttäminen) käynnistää muutospro-

sessin (Fullan, 2001). Tässä reformissa uusi tuen taso eli tehostettu tuki ja sen to-

teuttaminen koulun arjessa on initiaatiovaiheen yksi tärkeimmistä kohteista. 

6.2 Tehostetun tuen toteutuminen alakoulussa 

Tässä alaluvussa vastataan toiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, miten tehos-

tettu tuki on tämän tutkimuksen mukaan toteutunut peruskoulun alakoulussa. 

Haastattelujen ja Focus Group -keskustelun sisällönanalyysi tuotti kaksi pää-

kategoriaa: 1) osalliset ja 2) tehostetun tuen tukimuodot. Osalliset-pääkategoria 

jakaantui kolmeen alakategoriaan, jotka ovat 1) oppilaan ja huoltajien osallisuus, 

asema ja oikeudet, 2) opettajan valta ja vaikutus sekä 3) rehtorin tuki ja johtaminen. 

Tehostetun tuen tukimuodot -pääkategoria jakaantui myös kolmeen alakategoriaan, 

jotka ovat 1) oppilaan yksilöllinen huomiointi, 2) riittävä henkilöstöresurssi sekä 3) 

yhteistyö ja oppilashuolto (ks. Kuvio 3). Tulokset ensimmäiseen pääkategoriaan 

löytyivät yksilöhaastatteluista ja Focus Group -keskustelusta. Toiseen pääkategori-

aan edellisten lisäksi tuloksia löytyi vielä dokumenttiaineistosta. Jokaisessa alalu-

vussa käsitellään myös, mitä kehittämistoimia tarvitaan, jotta tarvittava tuki toteu-

tuisi. Muista tutkimuksista saatuja tuloksia peilataan tämän tutkimuksen tuloksiin. 

 

Kuvio 3. Toisen tutkimuskysymyksen pää- ja alakategoriat. 
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6.2.1 Osalliset 

Tehostetun tuen toteutumisessa osallisia ovat oppilaat, huoltajat, opettajat ja reh-

tori. Aluksi kuvataan tuloksia siitä, miten oppilaan ja huoltajien osallisuus, asema 

ja oikeudet ovat muuttuneet tehostetun tuen käyttöönoton seurauksena. Sen jälkeen 

pohditaan, millainen vaikutus opettajan toiminnalla on oppilaisiin ja tehostettuun 

tukeen. Lopuksi valotetaan, mikä merkitys rehtorilla ja johtajuudella on tehoste-

tussa tuessa. 

Oppilaan ja huoltajien osallisuus, asema ja oikeudet 

Kaikkien haastateltujen mielestä tehostetun tuen antaminen on vaikuttanut positii-

visesti oppilaan koulunkäyntiin. Oppilaan oikeusturva on parantunut ja varmentu-

nut, ja hänet kohdataan yksilöllisemmin kuin ennen. Tuki on mahdollistanut mo-

nelle oppilaalle yleisopetuksessa selviämisen, ja luokan kertaamiset ovat vähenty-

neet. Tuen antamisesta on ollut hyötyä oppilaalle, eli tukea on voitu keskittää niille 

oppilaille, jotka tarvitsevat tukea enemmän. Oppimisrauhaa on lisännyt se, että on 

toteutettu esimerkiksi eriyttävää ryhmäopetusta, jossa oppilaat on jaettu tuen tar-

peen mukaisiin ryhmiin. Opetusta on tällöin pystytty antamaan yksilöllisemmin, ja 

kun oppilas saa aikuisen apua, tukea, ohjausta ja aikaa, on jokaiselle oppilaalle löy-

tynyt sopiva oppimisen tahti. 

Vastaajien mukaan on tärkeää, että jokaiselle räätälöidään tuki hänen tarpeitaan 

vastaavaksi. Keinovalikoima tuen antamisessa on myös vastaajien mukaan laajen-

tunut kohti eriyttävämpiä ja joustavampia tuen muotoja. Kun tukitoimet on oikein 

suunniteltu ja kohdistettu, oppiminen on nopeampaa, tehokkaampaa ja syvempää. 

Myös myönteisen palautteen antoon jää tällöin aikaa enemmän, jolloin oppilaan 

itsetunto ja motivaatio kehittyvät. Tehostetun tuen vaiheessa oppilaan ei tarvitse 

myöskään oppia kaikkea, vaan hän voi keskittyä perusasioihin (vrt. painoalueet). 

Tuen antaminen näkyy positiivisesti oppilaan motivaatiossa, oppimisessa ja oppi-

mistuloksissa. Oppilaan käsitys itsestä oppijana kohenee. 

FL 1: Lapsen oikeusturvan kannalta on erittäin hyvä ja tärkeä lakimuutos. 

E 4: Kun oikeat tukimuodot on löytyneet, vaikuttaa oppimistuloksiin ja muuhun. 

Kun ne oikeat tukimuodot on löytyneet, näkyy oppilaan motivaatiossa ja alkaa 

näkymään oppimisessa. Luokanopettajan ja erityisopettajan pitää seurata eri-

tyisesti, miten oppiminen etenee, pitää mielessä nämä oppilaat. 
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R 1: On vaikuttanut positiivisesti ja on hyödyntänyt, on voitu keskittää tukea 

niille, jotka enemmän tarvitsevat sitä. 

Opettajat ja rehtorit kertovat, että oppilaan asioihin kiinnitetään jo varhaisemmassa 

vaiheessa huomiota ja tukea aletaan tarjota heti tarpeen mukaan. Suunnitelmalli-

suus ja johdonmukaisuus tuen antamisessa ovat lisääntyneet. Tehostettu tuki on 

myös selkiyttänyt ja raamittanut tuen antamista. Opettajan toiminnasta oppilaan 

kanssa ja tuen antamisessa on tullut johdonmukaisempaa. Kirjaaminen ja doku-

mentaatio varmistavat, että asioita tehdään oppilaan tuen järjestämiseksi järjestel-

mällisesti ja asioissa edetään loogisesti. Mitä varhaisemmassa vaiheessa, mitä ta-

voitteellisemmin ja yksilökohtaisemmin tukea annetaan sekä mitä sitoutuneempi 

luokanopettaja on tuen antamiseen, sen paremmat tulokset, motivaatio ja oppimi-

nen oppilaalle kehittyvät. Tuen polku on kaikkiaan selkiytynyt. Nämä kaikki edellä 

kuvatut asiat parantavat oppilaan asemaa ja oikeuksia. 

E 5: On hyödyttänyt, varhaisemmassa vaiheessa kiinnitetään huomiota jo. 

Opettajat kiinnittävät enemmän huomiota, avustajat palkataan oikean tarpeen 

mukaan. Opettajat tavoitteellisemmin ja yksilökohtaisemmin kiinnittävät huo-

miota, se pakottaa opettajankin miettimään tarkemmin asioita. 

L3: Ainakin se on opettajia selkiyttänyt tästä systeemistä, raamittaa asiaa ja 

oppilaan auttamista. On ollut hyötyä, tapauskohtaista. Oppimisongelmiin on 

ollut hyötyä, käytösasiat on hankalimmat tilanteet. Niihin hyötyä ei ole tullut 

tarpeeksi, ei ole tukimuotoja. 

Focus Group -keskustelussa opettajat toivat esille lisäksi uuteen opetussuunnitel-

maan 2014 liittyvät tavoitteet oppilaiden yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja 

tasa-arvosta. Haasteeksi koetaan se, kuinka tehostetun ja erityisen tuen oppilaat 

voivat olla muiden joukossa yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia niin kuin inkluusio 

edellyttää. Tähän liittyy oleellisesti myös oppilaiden yleinen hyvinvointi. Opetta-

jien mielestä on tärkeää, että lapset voivat hyvin ja kokevat osallisuutta ja oppilaan 

tunne-elämä on balanssissa, jotta oppimista voi tapahtua. Opettajat kertovat, että 

vanhempien aito kohtaaminen on myös tärkeää. Yhdessä keskitetään huomio lap-

sen oppimiseen, tekemiseen ja hänen asioihinsa. Arviointi- ja kehityskeskustelut 

koetaan positiiviseksi ja yksilölliseksi tavaksi antaa palautetta opinnoista sekä vies-

tittää oppilaalle, että hänellä on koko elämä aikaa harjoitella erilaisia asioita. 
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FE 2: Kun tulee tässä tämä tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus isoksi asiaksi 

tähän uuteen OPS:iinkin, niin tavallaan se liittyy ja tulee tässäkin kolmiportai-

sessa tuessa, että me autetaan näitä tehostetun tuen oppilaitakin. Me autetaan 

yhdenvertaiseksi, jotka tarvitsevat kainalokeppiä jollakin tapaa. Se on todella 

paljon vähentänyt erityisen tuen oppilaitakin. 

FL 1: Mää oon vielä enemmän huolissani siitä, että miten tunne-elämä kehittyy 

ja vaikuttaa kehittymiseen ja miten ne selviää ja suoriutuu koulussa. Nyt me 

tasapäistetään liikaa. Oleellista on, että lapset voisivat hyvin. 

Ongelmiksi tehostetussa tuessa koetaan olevan se, että sitä ei toteuteta yhtenäisesti 

koko maassa lain mukaan. Tehostettua tukea pitäisi siis kehittää, yksinkertaistaa ja 

yhtenäistää. Haasteellisena opettajat kokevat myös sen, että tehostetun ja erityisen 

tuen oppilaat vievät opettajan ajasta suurimman osan, jolloin lahjakkaiden oppilai-

den ylöspäin eriyttämiseen ei jää aikaa tarpeeksi. Moninaisille oppilaille ei ole ollut 

mahdollista järjestää tarpeeksi yksilöllisiä tukitoimia. 

Luokanopettajat kokevat, että asioita kehittämällä voitaisiin parantaa oppilaan 

osallisuutta, asemaa ja oikeuksia. Opettajien tulisi esimerkiksi saada enemmän tie-

toa siitä, miten oppilaiden oppimisvaikeudet vaikeuttavat oppimista. He tarvitsevat 

lisää tietoa siitä, miten opetusta voidaan eriyttää ja ottaa huomioon erilaisia oppi-

laita sekä järjestää tuki oppilaita parhaiten auttavaksi. Erilaisia tukimuotoja tulee 

opettajien mukaan kehittää ideoimalla innovatiivisesti myös uutta kokeillen. Näillä 

toimilla vähennetään tukiportailla eteenpäin menoa. Käytettävien resurssien määrä 

ratkaisee paljon käytännössä, miten tukitoimia saadaan järjesteltyä oppilaille. Opet-

tajat kokevat, että heidän tulee nähdä kaikki oppilaat erilaisina yksilöinä luokassa. 

Mikäli erilaiset tukimuodot tukevat oppilasta jo tehostetussa tuessa tarpeeksi paljon, 

hän ei ehkä tule tarvitsemaan erityistä tukea. 

FL 1: Tehostettu tuki on hyvä systemaattinen, kun se on toteutettu koko maassa 

lain puitteissa. Luokanopettajan tulisi vielä enemmän tiedostaa, miten oppilai-

den oppimisvaikeudet vaikeuttavat oppimista eli miten yleisessä opetuksessa 

eriyttää ja opetuksessa tulla alaspäin, ja että ottaa huomioon erilaisia käytän-

teitä ja mahdollisuuksia ja miten resurssi järjestetään ja muodostetaan tarkoi-

tuksen mukaisia opetusryhmiä. Vähemmän tarvis mennä eteenpäin. 

FL 2: Se on nimenomaan se resurssi. Peruskoulun ongelma on ollut resurssin 

takia tuo tasapäistäminen. Meijän pitäis nähä se kaikki erilaisina, kaikki yksi-

löinä siellä luokassa. 
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Tehostetun tuen vaikutuksista oppilaan koulunkäyntiin tutkimukseen osallistuneilla 

on myös kriittisiä ajatuksia. Erään rehtorin mielestä muutos ei ole niin iso kuin 

väitetään eikä arki ole todellisuudessa dramaattisesti muuttunut. Vastaajat miettivät 

myös sitä, miten varmistetaan se, että oppilas saa riittävän ajoissa tarvitsemansa 

tuen ja että käytettävissä olisi tarpeeksi tehokkaita tukimuotoja. Käytössä olevan 

resurssin määrään ei olla tyytyväisiä, vaan resurssia (mm. koulunkäynninohjaaja-

resurssi, erityisopetusresurssi) tarvittaisiin enemmän, jotta tehostettua tukea ja eri-

laisia tukimuotoja voitaisiin antaa oppilaille. Yksilöllisiä tuen muotoja on oppilai-

den vaikea saada (esim. toiminta-, puhe- ja fysioterapia). Opettajaa tarvitaan oppi-

laiden oikeuksien puolustajana suhteessa tuen saantiin. Eräs luokanopettaja näkee 

suomalaisen koululaitoksen ongelmana sen, että suuri organisaatio muuttaa hitaasti 

suuntaa. 

R 5: Joka asiassa on kehittämisen varaa. Oppilaan näkökulmasta ehkä se, että 

millä tavalla varmistetaan se, että oppilas saa tarvitsemansa tuen riittävän ai-

kaisin, ja olisi keinovalikoimaa riittävästi tarjolla ja käytettävissä. 

R 3: On paljon kehitettävää, että saadaan koulutyötä oppilaslähtöisemmäksi, 

varhaista puuttumista, resurssointi moniammatillisesti. Rassaa minua, kun 

huoli tulee, miten saadaan apu lapselle? Koulupsykologin kartoituksista hyö-

tyvät. Pitkä työ vanhempien kanssa, piikki vanhempien lihassa, että lapsella on 

jotain, oikeaa tukea ei tule. Yksilölliset avun muodot, niitä ei saada, toiminta-

terapiaa tai puheterapiaa. Pitää olla peruste, jolla lapsi voi saada tukea tule-

vaisuudessa. Open apua tarvitaan lapsen oikeuksien vaatimisessa. 

Huoltajien/vanhempien saaminen mukaan tehostetun tuen suunnitteluun ja koko 

prosessiin koetaan ensiarvoisen tärkeäksi tutkimukseen osallistuneiden mielestä. 

Huoltajien kohtaamisesta on tullut enemmän arkipäivää. Lain ajatus siitä, että van-

hemmat ovat mukana, on toteutunut. Vanhemmille tuki tulee paremmin näkyväksi, 

kun tuen muotoja ja tavoitteita mietitään yhdessä ja kirjataan ne oppimissuunnitel-

maan. Kirjaaminen antaa nyt selkeämmän kuvan huoltajille siitä, miten koululla 

tuen antaminen on järjestelty ja miten sitä toteutetaan käytännössä. Samalla van-

hemmat sitoutuvat omalta osaltaan tukemaan ja auttamaan lapsensa koulunkäyntiä. 

Rehtorit ja opettajat kertovat, että huoltajat ovat huomanneet, että koulussa anne-

taan nyt nopeammin tukea ja apua oppilaan koulunkäyntiin kuin aikaisemmin. 

R 3: Kyllä on tervetullut uudistus. Oppilaiden eteen tehtävä työ tulee näkyväksi, 

vanhempien arvostus kasvaa. Vanhemmat ovat kiitollisia. Valtava työmäärä, 

joka täällä tehdään, näkyy. 
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L 2: Tässä on erittäin hyvää se kirjaaminen ja näkyvyys kaikille; mitä on pää-

tetty, kodin ja koulun yhteistyön tiivistyminen, eri osapuolet tietää, mitä on 

sovittu, millä toimenpiteillä on yritetty tukea. 

Opettajat ja rehtorit kokevat, että joskus prosessi, että vanhemmat ja koulu pääsevät 

yhteisymmärrykseen oppilaan tuen tarpeesta, voi olla hyvin hidas ja se on oppilaan 

koulunkäynnin kannalta haitallista ja turhauttavaa. Erään erityisopettajan koke-

muksen mukaan varsinkin isien saaminen mukaan koulunkäynnin tukemiseen nä-

kyy etenkin poikien koulunkäynnissä positiivisena muutoksena. Mikäli huoltajia ei 

saada sitoutettua oppilaan tukemiseen, eivät vaikutukset oppilaan koulunkäynnissä 

ole kovinkaan tuloksellisia. Opettajat kokevat, että joskus vanhemmat voivat olla 

uupuneita eri syistä ja tällöin heidän omaan jaksamiseensa tarvitaan ulkopuolista 

tukea, jotta he pystyisivät auttamaan lastaan. Moniin koteihin tarvitaan tukea ja 

opastusta siitä, miten huoltajat voivat auttaa lasta oppimisessa ja koulunkäynnissä. 

FE 1: Jos on vanhemmat, jotka on yhteistyökykyisiä, niin sehän on tosi hyvä. 

Mutta jos on sellaiset vanhemmat tai oppilas, joka ei näe asiaa samanlailla 

kuin koulu, se on hankalaa. Vanhemmat ja lapsi saa kieltää niin paljon. 

FL 1: Otan yhteyttä aina vanhempiin ja kerron, että minulla on tällainen huoli. 

Odottelen puoli vuotta ja monesti vanhemmat ottavat jo yhteyttä, että he otta-

vat kaiken avun vastaan. Jos vanhemmille on sanelupolitiikka, he nousevat 

vastaan. Mutta jos on yhteinen kieli ja kasvetaan yhdessä, niin pari vuotta tar-

vitaan, että päästään eteenpäin. 

Opettajan valta ja vaikutus 

Opettajan valta ja vallan käyttäminen suhteessa tehostettuun tukeen tulevat esille 

tutkimuksessa mukana olleiden puheesta toisessa alakategoriassa. Osa tutkimuk-

sessa olleista opettajista kertoi, että kaikki opettajat eivät vielä tee omia tehtäviään 

liittyen tehostettuun tukeen. Rehtorit ja opettajat pohtivat, saako tehostetun tuen 

toteutuminen olla kiinni opettajan halusta, jaksamisesta tai senhetkisestä osaamis-

tasosta. 

L 2: Mietin opettajana, toiminko oikein. 

R 3: Riippuu eri opettajista, miten paljon jaksaa tukea. 

FL 2: Mää muistan aluksi sen puuskutuksen opekokouksissa ja että tää on ai-

van hirveetä ja ei voi olla totta ja en ala. Onhan tässä jo pärjätty ennenkin. 
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Opettajan valta voi tulla esille monissa tehostetun tuen eri vaiheissa muun muassa 

siinä, aloittaako opettaja tehostetun tuen, mikäli oppilaalla on jatkuvan ja säännöl-

lisen tuen tarve, antaako opettaja tarvittavia tukitoimia oppilaalle, sitoutuuko opet-

taja antamaan johdonmukaisesti tukea oppilaalle, kirjaako toimenpiteitä asiakirjoi-

hin, tekeekö yhteistyötä huoltajien, koulun henkilökunnan ja esimerkiksi oppilas-

huoltohenkilöstön kanssa sekä osallistuuko koulutuksiin ja pitääkö ammattitaitoaan 

ajan tasalla. Vastaajien mukaan on olemassa vielä paljon vaihtelua siinä, miten 

opettajat suorittavat tehostetun tuen vaiheeseen liittyviä työtehtäviä. Osa opettajista 

pohti opettajan merkitystä tehostetun tuen eri vaiheissa (esim. tukitoimien suunnit-

telu, toteuttaminen, asiakirjojen dokumentointi) ja sitä, saako oppilas tarvitse-

maansa tukea. Opettajilla oli useita kysymyksiä, ja he miettivät, että onko laissa ja 

ohjeistuksissa vielä aukkoja suhteessa opettajan toimintaan. Kuka vastaa siitä, että 

kaikki tarvittava tuki on annettu ja toimenpiteet on suoritettu? Ehtiikö rehtori kont-

rolloimaan tätä asiaa? Jääkö tuen vaiheiden toteuttaminen ja kirjaaminen liikaa eri-

tyisopettajien harteille? Erityisopettajat kokevat, että he eivät ole kollegoittensa esi-

miehiä eikä heillä ole direktio-oikeutta luokanopettajiin nähden. Näin ollen he eivät 

voi antaa kollegalleen työnjohdollisia määräyksiä. 

L 3: Sepä se onkin mielenkiintoinen ongelma, osa opettajista siirtää helpom-

min ja osa oottaa tosi kauan ennen kuin siirtää. 

E 4: Riippuu paljon opettajasta, miten tulee tehtyä ja tuleeko tarkistelua, osa 

tekee hyvin tiiviisti, osa pitää niitä pelkkinä dokumentteina, eikä silloin toteudu 

niin hyvin välttämättä. 

E 1: Vaikuttaa kuinka luokanope on itse sitoutunut asiaan [puhuu tehostetusta 

tuesta]. Välillä oon törmänny, että osalle on pakkopullaa, jolloin ei ole mietitty 

niin tarkkaan eikä sitten oo niin hyötyäkään. 

Oja toteaa, että koska koulujen pedagoginen toimintakulttuuri jättää tuen antamisen 

opettajan päätöksen varaan, oppilaiden oikeus tukeen ei välttämättä aina toteudu, 

vaan se on sidoksissa opettajan yhteistyökykyyn ja haluun auttaa oppilasta tai 

muuttaa omaa opetustaan. Kolmiportaisuus vaatiikin opettajalta rohkeutta katsoa 

uudelleen omaa opetustapaansa, toimintaansa sekä käyttämiään menetelmiä. (Oja, 

2012, s. 45.) Mäki-Havulinna (2018, s. 6–7) havaitsi tutkimuksessaan, että kun 

opettajat eivät hallitse oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmää teo-

riassa ja käytännössä, tuen prosessi ja sen toteuttaminen ulkoistetaan erityisopetta-

jalle. Mikola (2011, s. 119, 139) puolestaan kuvaa eriyttämisen ja pedagogisten ky-
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symysten kuitenkin usein jäävän integroitujen oppilaiden kohdalla koulunkäynnin-

ohjaajan vastuulle. Koulunkäynninohjaajan on todettu ohjeistavan joitakin oppi-

laita opettajaa enemmän, usein juuri oppimisvaikeuksia tai muita koulunkäyntiin 

liittyviä haasteita omaavia oppilaita (Giangreco, 2013, s. 7). Samaa asiaa on pohti-

nut Reindal (2008, s. 136), kun hän kysyy artikkelissaan, korvaavatko koulunkäyn-

ninohjaajat opettajan, kun he ottavat opettajan pedagogisen roolin erityisen tuen 

oppilaiden kanssa. 

Rehtorin tuki ja johtaminen 

Tässä kolmannessa alakategoriassa todettiin, että rehtorin osuus on tärkeää tuen 

toteuttamisessa. Erityis- (n=7) ja luokanopettajat (n= 8) odottavat rehtorin tuntevan 

perusopetuslain liittyen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Samoin hänen odote-

taan tietävän, miten kolmiportaiseen tukeen liittyviä järjestelyjä ja toimintoja orga-

nisoidaan ja toteutetaan koululla. Opettajat toivovat, että rehtori järjestää koululle 

tarpeeksi resurssia, jotta erilaisia tukimuotoja voidaan tarjota oppilaille. Rehtorin 

merkitys henkisen hyvinvoinnin tarjoajana omassa yksikössään on merkitykselli-

nen, koska monet tehostettuun sekä kolmiportaiseen tukeen liittyvät toiminnot ja 

käytännöt ovat opettajille tulleet uusina ja haasteellisina heidän työnkuvaansa. 

L 4: Rehtorin pitää olla tietoinen kolmiportaisesta tuesta ja miten se toimii. 

Koulutusta myös rehtoreille ei pelkästään erityisopettajille. Joka syksy pitää 

pitää yksi iltapäivä, jossa käydään asiat läpi ja miten meidän koulussa toimi-

taan. Se pitää olla järjestelmällisesti koulun suunnitelmassa, miten asiat teh-

dään. 

E 5: Rehtorin täytyy ymmärtää nämä asiat hyvin resurssien muodossa ja se 

henkinen tuki. 

Koulun toiminnasta vastaava rehtori huolehtii koulun taloudesta (OKM, 2012a, s. 

34). Rehtoreiden työnkuvaan on siirretty jo aikaisemmin vastuu koulun budjetista. 

Sen jälkeen muutamien vuosien sisään on tullut monia uudistuksia, esimerkiksi laki 

kolmiportaisesta tuesta, oppilashuoltolaki ja uuden opetussuunnitelman valmistelu, 

joiden toimeenpanosta rehtorin on pitänyt huolehtia omalla koulullaan. Erään reh-

torin mukaan osalla kouluista vastuu tehostetun tuen asioista on jäänyt pitkälti eri-

tyisopettajille. Hän pohtii, ehtivätkö rehtorit hoitaa myös kolmiportaiseen tukeen 

liittyvät asiat ja onko vastuuta osassa kouluista siirretty liikaa erityisopettajille esi-
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merkiksi kolmiportaisen tuen ”valvontaan” (mm. asiakirjojen täyttäminen) tai pe-

rehdyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Haastatteluissa todettiin, ettei koulu voi 

kehittyä ja mennä eteenpäin ilman, että esimies ottaa ensin itse asian haltuun, si-

toutuu siihen ja on sen takana. Vasta sen jälkeen uudistus voidaan viedä työnteki-

jätasolle. 

R 3: Uudistukset tuo rehtorille velvoitteet luoda uudet käytänteet. Meidän kun-

nassa erityisopettajat on vahvasti sitoutuneet, että tekevät oikein, orientoitu-

neet hyvin, tunnollisesti. Tullut palautetta, että on jäänyt erityisopettajan vas-

tuulle täysin, erilaiset tunnelmat olleet eri kouluilla. 

Haastattelussa olleet rehtorit kokevat tunnistavansa hyvin myös itse oman vas-

tuunsa liittyen tehostetun ja kolmiportaisen tuen järjestelyihin sekä koululla tehtä-

viin pedagogisiin ratkaisuihin. He kertovat haluavansa olla henkilöstön tukena 

miettimässä, miten kolmiportaiseen tukeen liittyvät asiat järjestetään yhteistyössä 

eri osapuolten kesken. Samoin he tiedostavat, että esimiehen kuuluu organisoida 

uusiin asioihin liittyvä ajankäyttö ja uudet käytänteet koulussa. Käytänteiden ja toi-

mintojen arviointi ja kehittäminen liittyvät rehtoreiden mielestä olennaisena osana 

esimiehen työhön. 

R 5: Rehtorin tulee olla hyvin perillä, mitä tuen kolmiportaisuus tarkoittaa, 

vaatii hyvää yhteistyötä henkilökunnan kanssa ja muiden moniammatillisen 

työntekijöiden kanssa. Vuorovaikutusta ja arviointia siitä, onko menty oikeaan 

suuntaan, onko menty lain hengen ja asetusten mukaan. Koulutus hirmu tär-

keää, mitä nämä asiat tarkoittaa. 

R 3: Rehtorin asema tärkeä hyvinvoinnin edistäjänä, suodattaa, että ei tule 

taakaksi [puhuu tehostetusta tuesta]. 

Vitka (2018, s. 30) toteaa, että vaikka usein laaja-alainen erityisopettaja koordinoi, 

organisoi ja seuraa tuen toteutumista koulussa, päävastuu tuen antamisesta on kui-

tenkin koulun rehtorilla, mikäli tuki ei oppilaalle tai luokalle toteudu. 

6.2.2 Tehostetun tuen aikana käytetyt tukimuodot 

Seuraavaksi tarkastellaan toista pääkategoriaa osana tutkimuskysymyksen kaksi 

vastausta eli millaiset tukimuodot haastatellut kokivat hyviksi tehostetun tuen vai-

heessa ja miten toteuttaminen on onnistunut heidän mukaansa. Tukimuodoista löy-
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tyi kolme alakategoriaa, jotka ovat 1) oppilaan yksilöllinen huomioiminen, 2) riit-

tävä henkilöstöresurssi, 3) yhteistyö ja oppilashuolto. Tukimuotojen yhteydessä 

esitetään tehostetun tuen oppimissuunnitelmista (20 kpl) saadut tulokset. Samalla 

tuodaan esille niitä näkökulmia sekä haasteita, joita tutkimukseen osallistujat koki-

vat tarpeelliseksi tukimuotojen kehittämisen kannalta, sekä esitellään muiden tut-

kimusten tuloksia liittyen erilaisiin tukimuotoihin. 

Oppilaan yksilöllinen huomioiminen 

Tärkeimmäksi asiaksi tuen toteuttamisessa nousee yksilöllisyyden huomioiminen, 

eli jokaista oppilasta tuetaan hänen omista lähtökohdistaan ja tuen tarpeista lähtien. 

Eriyttämisen eri muodot ja tavat koetaan hyviksi yksilöllisen huomioimisen tuki-

muodoiksi (esim. tehtävien määrä ja laatu, materiaali, sisällöt, kotitehtävät, erilaiset 

kokeet, e-kirjat, äänikirjat, kuvallinen struktuuri, tavoitevihko, painoalueet). Asia-

kirjat vahvistavat saman. Eriyttäminen eri muodoissaan oli kirjattu 17/20 kertaa 

tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan. Opettajien mukaan kokonaisuus ja ne tuki-

muodot, jotka ovat saatavilla joka päivä oppilaan arjessa, auttavat parhaiten. Oppi-

laan tulisi siis saada tarvitsemansa tukimuodot omaan luokkaansa, kuten inkluusio 

edellyttää, ja tällöin myös luokan ryhmäkoolla on merkitystä. Pienemmässä ryh-

mässä opiskelu koetaan erittäin hyväksi tukimuodoksi, koska tällöin oppilaat saa-

vat enemmän oppimisen tukea, aikaa, ohjausta sekä aikuisen huomiota. Oppilas-

lähtöisyys tuen suunnittelussa on lisääntynyt erityisopettajien mielestä. 

Useimmat haastateltavat toivat esille laissa mainitut tukitoimet oppilaalle eli 

tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä koulunkäynninohjaajan tai avus-

tajan tuen, ja vastauksissaan he korostivat lain mukaan toimimista. Myös tutki-

musta varten kerätyissä asiakirjoissa seuraavaksi eniten käytettyinä tukitoimina oli-

vat lakiin perustuvat tuen muodot. Koulunkäynninohjaajan/avustajan palvelut mai-

nittiin 15/20 kertaa tehostetun tuen oppimissuunnitelmissa, osa-aikainen erityis-

opetus 14/20 kertaa ja tukiopetus 12/20 kertaa. 

Tuen suunnitelmallisuus ja säännöllisyys koetaan hyvin merkittäviksi yksilöl-

lisyyttä lisääviksi tekijöiksi. Samoin merkittävää on, että oppilaalla on käytössä 

useita tuen muotoja. Painoalueiden käytöllä voitaisiin oppilaan oppimista huomi-

oida hyvinkin yksilöllisesti. Opettajat kokeilevat erilaisia tapoja opettaa, koska luo-

kissa on monenlaisia oppijoita, joilla on erilaisia tapoja oppia. Koulun ulkopuolella 

annetuilla yksilöllisillä terapioilla (esim. toiminta-, puhe- ja fysioterapia) koetaan 

olevan positiivista vaikutusta oppilaan koulunkäyntiin, mutta niiden saantia koulu-
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laisille pidetään haastavana. Myös asiakirjoista vahvistui sama asia: vain 1/20 op-

pilas sai koulun ulkopuolista terapiaa. Joidenkin oppilaiden kohdalla esimerkiksi 

lyhennetty koulupäivä voi toimia auttavana tukimuotona. Koulun tasolla yhteisöl-

liset toimet, kuten KiVa-koulu (Turun yliopistossa kehitetty Kiusaamisen Vastainen 

toimenpideohjelma; Salmivalli, Kärnä & Poskiparta, 2011), ja kasvatuskeskustelu 

auttavat oppilasta eteenpäin muun muassa vähentämällä syrjäytymisriskiä. Tehos-

tetun tuen oppimissuunnitelmissa mainittiin oppilaan yksilöllisen huomioimisen 

tukimuotoina muun muassa vuosiluokkiin sitomaton opiskelu, lyhennetty koulu-

päivä ja Maltti-ryhmäkuntoutus (Niilo Mäki -instituutin kehittämä keskittymisen, 

tarkkaavuuden ja oman toiminnan ohjauksen kuntoutusmuoto; Paananen, Heino-

nen, Knoll, Leppänen & Närhi, 2011). Yksilöllisesti jokaiselle oppilaalle tehdyt 

asiakirjat eli pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma selkiyttävät 

ja jäsentävät annettavaa tukea sekä konkretisoivat oppilaan tilannetta ja hänen tar-

vitsemiaan tukimuotoja. 

L 1: Luokassa joka päivä olevat tukimuodot, ne auttaa parhaiten, semmoset 

jotka on siinä koko ajan saatavilla. Tukiopetus ja erityisopetus myös, voidaan 

tehostaa oppimista. Pienemmässä ryhmässä opiskelu on ilman muuta paras 

tukimuoto. Ne hyötyy siitä, on oppimisen ja olemisen rauhaa ja tukea sekä ai-

kuisen huomiota. 

O 7 T: X käy säännöllisesti erityisopettajan ohjauksessa pienryhmässä n. 3 

kertaa viikossa (1 matematiikka, 1 äidinkieli ja 1 englanti) ja osallistuu oman 

opettajan pitämään tukiopetukseen kerran viikossa (vuoroin matematiikka ja 

vuoroin äidinkieli). Lisäksi kokeiden tekeminen pienemmässä ryhmässä eri-

tyisopettajan kanssa. Opettaja laatii lukusuunnitelmat ympäristö- ja luonnon-

tiedon kokeisiin. Matikan tunneilla mukana joko koulunkäyntiavustaja tai eri-

tyisopettaja. Kodin ja koulun yhteistyö. 

Sosiaaliset, sosioemotionaaliset, psyykkiset ja käytösongelmat koetaan kouluilla 

haastaviksi ja niihin toivotaan lisää tehokkaita, konkreettisia luokassa toteutettavia 

tukitoimia sekä opettajille ohjeistusta ja koulutusta näihin asioihin liittyen. Mikäli 

opettajalla on paljon oppilaita, hänen on ajallisesti haastavaa ehtiä auttamaan kaik-

kia erilaisia tuen tarpeen oppilaita. Tällöin edellä mainitut ryhmät jäävät usein 

vaille tukitoimia eikä opettajalla ole keinoja auttaa heitä. Oppimisen pulmiin koe-

taan pystyttävän tarjoamaan paremmin erilaisia tukimuotoja sekä tukea ja ohjausta. 

Myös asiakirjoista välittyi sama viesti. Edellä mainittuihin haasteisiin ei ollut op-
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pimissuunnitelmissa mainittu tehokkaita tukitoimia ja oppimissuunnitelmien arvi-

ointiosuuksissa käyttäytymisen ongelmat olivat edelleen kaikilla oppilailla havait-

tavissa. 

L 3: Sosiaalisen puolen ongelmat on erilaisia; jos suuri luokka, sitä hankalam-

paa auttaa. Tukimuotoja sosiaalisen puolen ongelmiin on haastavampi löytää. 

Oppimisongelmia pystytään helpommin ratkaisemaan kuin sosiaalisen tai 

psyykkisiin tai käytösongelmiin. 

O 9 T: Välituntitilanteissa tulee vielä herkästi riitatilanteita, joiden selvitte-

lyssä X:n on vaikea ymmärtää tehneensä väärin. Vastoinkäymiset uusien asi-

oiden opettelussa tai epäonnistumiset eri tilanteissa saavat X:n raivostumaan, 

jolloin hän ei pysty hillitsemään itseään. Tällöin hän saattaa lähteä juokse-

maan pitkin koulun käytäviä tai tehdä muuta pikaistuksissaan. Näissä tilan-

teissa hän tarvitsee paljon aikuisen tukea ja ohjantaa selvitäkseen tilanteesta 

eteenpäin. 

Mäki-Havulinnan (2018, s. 8) tutkimuksen mukaan oppilaan onnistunut eriyttämi-

nen perustuu vahvaan oppilastuntemukseen. Tulosten mukaan hyvän opettajan 

eriyttävät käytänteet tukevat oppilaan oppimista ja pitävät kaikki ryhmän oppilaat 

mukana oppimisprosessissa. Löydösten perusteella merkittävinä onnistuneen ope-

tuksen tekijöinä ei ole niinkään opetuksen resurssointi, vaan opettajan luoma kii-

reettömyyden ilmapiiri sekä selkeä ja ennakoitavissa oleva struktuuri. 

Suomessa on todettu olevan käytössä vain vähän tutkittuja toimintamalleja on-

gelmalliseksi koetun käyttäytymisen lieventämiseen ja ennaltaehkäisyyn (Dysse-

gaard, Egelund & Sommersel, 2017). Tunne- ja käyttäytymisongelmaisten oppilai-

den opettaminen yleisopetusryhmissä on osoittautunut vaikeammaksi kuin muiden 

oppilaiden (Ogden, 2014, s. 214). Käytösongelmaisiksi koettujen oppilaiden oppi-

misen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen yleisopetuksen luokassa onkin todettu 

lisäävän merkittävästi opettajan työn kuormittavuutta (Klassen & Chiu, 2010; 

Närhi, Kiiski, Peitso & Savolainen, 2015; Ross, Romer & Horner, 2012). Yhdys-

valloissa opettajat, jotka ovat toteuttaneet kolmiportaista tukea, ovat eniten huolis-

saan oppilaiden käyttäytymisen haasteista, ja heidän on vaikea siirtyä reagoivasta 

tyylistä ennakoivaan luokan hallintatapaan (Menzies ym., 2020). 
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Riittävä henkilöstöresurssi 

Toiseksi tärkeäksi tukimuodoksi nostettiin riittävä henkilöstöresurssi, jolloin oppi-

laan yksilöllinen huomioiminen ja ohjaaminen mahdollistuvat. Vastauksista nousi 

merkittäväksi tekijäksi esille henkilöstöresurssin määrä (tutkimukseen osallistunei-

den käyttämät termit: esim. resurssiopettaja, samanaikaisopettaja, koulunkäynnin-

ohjaaja ja erityisopettaja), jolla on heidän näkemyksensä mukaan tärkeä rooli siinä, 

miten yksilöllisesti tukea pystytään antamaan. Pienempiin ryhmiin jakaminen, ja-

kotunnit, palkkitunnit ja yksilöllisempi ohjaus mahdollistavat tuen määrän lisään-

tymisen oppilaalle. Opettajat kokevat, että aikuisen läsnäolo selventää ja jäsentää 

opetusta sekä tuo turvaa oppilaalle, ja kaikki muut tukimuodot ovat sen jälkeen 

hyvänä lisänä. Henkilöstön antaman tuen koetaan olevan kaikista merkittävin ja 

tärkein, eikä sitä voi korvata muilla tuen muodoilla. Tehostetun tuen oppimissuun-

nitelmissa pienessä ryhmässä opiskelu, joustavat opetusjärjestelyt tai samanaikais-

opettajuus mainittiin 12/20 kertaa sekä korostettiin pienessä ryhmässä aikuisen tu-

ella annetun yksilöllisemmän huomioimisen merkitystä oppilaan tukimuotona. 

E 1: Kaikista tärkein on ihmisresurssi, pystytään opiskelemaan pienemmässä 

ryhmässä, palkkitunnit, koulunkäynninohjaaja, aikuisen läsnäolo. Se selventää 

ja jäsentää opetusta ja tuo turvaa, muut kaikki asiat lisänä. Ihmisen tuki on 

kaikista merkittävin ja tärkein, haastavin kun ei ole aikuisia. 

O 15 T: Eriyttävä luokkaopetus tukea tarvitsevien ryhmässä matematiikassa ja 

äidinkielessä antaa mahdollisuuksia X:n tarvitsemaan tuen huomioimiseen. 

Laaja-alainen erityisopettaja tukee X:n oppimista mahdollisuuksien mukaan 

jatkossakin 2 h/vko (äidinkieli ja matematiikka). Luokka-avustaja huolehtii yh-

dessä opettajan kanssa siitä, että X saa tarpeeksi tukea oppimistilanteissa jat-

kossakin. Tukiopetusta annetaan edelleen matematiikassa. Läksykerhoa käyte-

tään tarvittaessa. Maltti-toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntou-

tusta tänä lukuvuonna. 

Perusopetusasetuksessa (1998, 2§) on määritelty enimmäisryhmäkoot pelkästään 

erityisen tuen oppilaiden opetusryhmille. Ryhmäkokoa ei ole määritelty muille 

opetusryhmille, vaikka niissä opiskelee tehostetun tai erityisen tuen oppilaita. Pe-

rusopetuksen valtakunnallisten laatukriteerien (OKM, 2012a, s. 43) mukaan oppi-

laiden tuen tarve tulisi huomioida ryhmän koossa. Opetusryhmiä muodostettaessa 

ryhmiä tulisi pienentää sen mukaan, kuinka paljon oppilaissa on erityistä tukea tar-

vitsevia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia. 
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Yhteistyö ja oppilashuolto 

Tiivis yhteistyö koulun toimijoiden kesken eli luokanopettajan, erityisopettajan ja 

koulunkäynninohjaajan välillä on tärkeää tutkimukseen osallistuneiden mielestä. 

Tukimuotojen suunnittelu ja arviointi yhdessä koulun toimijoiden sekä huoltajien 

kanssa säännöllisesti on merkittävässä roolissa ja tukee parhaiten luokanopettajaa 

hänen työssään tehostetun tuen oppilaan kanssa. Erityisopettajan konsultointi luo-

kanopettajalle erilaisissa pulmatilanteissa koetaan myös tärkeänä yhteistyön muo-

tona. Asiakirjoissa yhteistyö kodin ja koulun kanssa koettiin hyvänä tukimuotona 

oppilaalle, ja se mainittiin 11/20 kertaa tehostetun tuen oppimissuunnitelmissa. 

Yhteistyö ja suunnittelu selkeyttävät luokanopettajan omaa toimintaa ja edes-

auttavat sitä, miten hän voisi luokassa konkreettisesti auttaa ja toimia oppilaan hy-

väksi. Tehostettu tuki panee opettajat myös tarkastelemaan omaa työtään ja työstä-

mään asioita sekä käyttämään tukimuotoja monipuolisemmin. Opettajat ovat huo-

manneet, että he prosessoivat omaa työtään enemmän ja syvemmin kuin aikaisem-

min. Yhteiset palaverit avaavat ymmärrystä lapsen mielestä sekä maailmasta, ja 

siten opettaja osaa ohjata oppilasta paremmin. 

L 2: Toimijoiden yhteistyö on tärkeää. Se selkiyttää luokanopettajaa, miten 

voisi luokassa konkreetisti auttaa ja toimia, panee tarkastelemaan ja työstä-

mään asiaa monipuolisemmin. Opettajana tulee itsetutkiskelua, selkiyttää 

enemmän tilannetta. 

E 5: Tärkeää, että erityisopettaja konsultoi myöskin opettajaa. 

O 12 T: Tiivis yhteydenpito vanhempiin puhelimitse tai Wilma-viestien välityk-

sellä. X:n vanhemmat tukevat X:n koulunkäyntiä hyvin. Opettajan ottaessa yh-

teyttä X:n koulutyöhön liittyvissä asioissa vanhemmat suhtautuvat puhelui-

hin/tekstiviesteihin rakentavasti ja asiallisesti. Alkusyksyn läksyunohdusten 

jälkeen läksyt ovat olleet hoidetut ja tarkistetut. Vanhemmat auttavat ja kan-

nustavat X:ää hänen kotitehtävissään. 

Yhteistyötä eri osapuolten kesken tarvitaan tehostetun tuen toteuttamisessa tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan. Opettajat ja rehtorit ovat halukkaita ja valmiita yh-

teistyöhön huoltajien ja eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö edistää ja tukee tehoste-

tun tuen toteutumista. Yhteistyön tekemisessä tarvitaan kunnioitusta ja toisen työn 

arvostusta eri osapuolten kesken. Haastatellut vaativat, että yhteistyön tekemiseen 

täytyy kuitenkin myös löytää aika ja paikka. Tämän mahdollistajana esimiehellä ja 
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kunnan opetusorganisaatiolla on tärkeä merkitys, jotta yhteistyön tekeminen mah-

dollistuu. 

R 5: Opettajien välisessä työnjaossa on edelleen kehitettävää. Tulisi nykyistä-

kin enemmän selkiyttää työnjakoa. Tarkennuksia ja täsmennyksiä, että jokai-

nen huomaa sen oman roolinsa. Jos ajatellaan moniammatillisesti, niin pysyt-

täisiin hyödyntämään vieläkin tehokkaammin. 

R 3: Alussa hirveän epäselvää, miten kolmiportainen tuki hoidetaan. Alussa 

hankalaa, nyt edistytty. Ei tarpeettomia palavereja tms. OHR:ssä jokaiselle 

oma vastuu, työnjakoa enemmän. 

Haastatteluissa ja Focus Group -keskustelussa nousi esille, että opettajat ovat ko-

keilleet kouluissaan useita yhteisopettajuuden tapoja, joista he käyttivät kertoes-

saan erilaisia nimityksiä (esim. joustava ryhmittely, samanaikaisopettajuus, resurs-

siopettajuus, työparityöskentely, tiimiopettajuus sekä palkkitunnit tehostetun tuen 

tukimuotoina). Nimitykset vaihtelivat opettajien puheessa, mutta termeillä kuvat-

tiin yhdessä opettamisen eri tapoja. Opettajat ovat kokeneet, että yhteisopettajuu-

desta ja erilaisista oppilaiden ryhmittelyistä on hyötyä oppilaille. Tällöin he ovat 

voineet pienemmässä ryhmässä ohjata ja opettaa niitä oppilaita, joilla siihen on tar-

vetta. Jotta opettajat voisivat toteuttaa edellä mainittujen yhteisopettajuuden tapoja 

ja suunnitella uudenlaisia tukitoimia ja -malleja oppilaiden tuen lisäämiseksi, he 

tarvitsevat yhteissuunnitteluun huomattavasti enemmän aikaa kuin nykyinen opet-

tajien yhteissuunnittelutyöaika (ys-aika) käytännössä mahdollistaa. Opettajat koke-

vat tarvitsevansa yhteistä suunnittelu- ja keskusteluaikaa, jotta he voisivat miettiä 

oppilaan oppimiseen ja pedagogiseen tukeen liittyviä asioita. Kaikki nämä asiat tu-

kevat myös opettajien yleistä työssä jaksamista. Opettajien ja rehtoreiden mukaan 

uudenlaisia yhteisopettajuuden tapoja on kokeiltu jo melko monipuolisesti useissa 

kouluissa, ja tutkimukseen osallistuneiden mielestä ne tukevat hyvin sekä erilaisten 

oppijoiden että opettajien tarpeita. Osalle opettajia yhteisopettajuuden eri tavat ei-

vät ole vielä tuttuja. 

FL 3: Työparityöskentely on meidän koulussa aika yleinen. Meillä on paljon 

varsinkin esi- ja alkuopetuksessa ja ylemmillä luokilla noita palkkitunteja. Työ-

parityöskentelyllä on voitu jakaa oppilaita, tai jos joku ei jaksa käyttäytyä, niin 

se ottaa joka jaksaa. 



136 

FL 1: Samanaikaisopettajalla meilläkin on voinu olla vaikka vain jopa kaksi 

oppilasta. Ja toinen hoitaa muuta luokkaa. Riippuen aina siitä tarpeesta. Hae-

taan erilaista tapaa, kun on niitä erilaisia tapoja oppia, isossa ryhmässä se ei 

toimikaan. Jos opettajilla oisi resursseja, että voisi suunnitella. Käytettäis ai-

kaa oppilaan oppimisen ja pedagogisen tuen suunnitteluun yhteistyössä pienin 

askelin. Nyt se pedagoginen suunnittelu puuttuu yt-ajalta. 

Koulutasoilla yhteistyön esteinä on havaittu toisen työn tuntemisen puute, yhteis-

toiminnan organisoinnin vaikeus sekä individualistinen työkulttuuri (Mikola, 2011, 

s. 240). Boylen ja kollegojen (2012) tutkimuksen mukaan kollegoilta saatu tuki 

koetaan tärkeämmäksi kuin esimerkiksi johdolta saatu tuki, kun puhutaan inklusii-

visten käytänteiden viemisestä luokkahuoneisiin. Kollegiaalinen tuki on sellaista, 

jota opettajat eivät kokeneet saavansa mistään muualta. Yhteisopetuksen on todettu 

olevan hyvä keino järjestää opetusta heterogeenisessä luokassa, jossa on tukea tar-

vitsevia oppilaita (mm. Fried ym., 2010, s. 11; Saloviita & Takala, 2010, s. 394; 

Tsiouli & Soulis, 2015, s. 115). 

Oppilashuollon palvelut (koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveyden-

hoitaja) nähdään tutkimukseen osallistuneiden kokemuksen mukaan koulun perus-

palveluina oppilaille ja tärkeänä osana tehostetun tuen toteutumista. Opettajat pitä-

vät tärkeänä oppilashuoltohenkilöstön saatavuutta aina, kun oppilailla on siihen tar-

vetta. Opettajat kokevat tarvitsevansa myös oppilashuollon konsultaatiomahdolli-

suutta liittyen erilaisiin tehostetun tuen oppilasasioihin. Yhteistyö oppilashuolto-

henkilöstön kanssa nähdään tärkeänä ja oppilaan kehitystä sekä hyvinvointia tuke-

vana tukimuotona tehostetun tuen vaiheessa. Yhteistyön kautta tehostetun tuen tu-

kimuotoihin ja järjestelyihin saadaan monipuolisuutta sekä erilaisia näkökulmia. 

L 2: Mää nään, että luokanopettaja ja erityisopettaja, koti ja koulupsykologi, 

moniammatillinen tiivis yhteistyö on tärkeää. 

E 2: Koulukuraattori ja koulupsykologi on aika aktiivisesti [mukana], käsitel-

lään oppilashuollossa. Koulupsykologi ei ehkä vielä tee mitään laajempia tut-

kimuksia. Koulukuraattori, kun koulunkäyntiin liittyviä ongelmia on mukana. 

Erityisopettajat kokivat olevansa huolissaan oppilashuoltopalveluiden riittävyy-

destä sekä oppilashuoltoryhmän toimivuudesta. Tuen portaalta toiselle siirryttäessä 

(esim. pedagogisen arvion hyväksyminen) oppilaskohtaisiin palavereihin tarvitaan 

mukaan oppilashuollon edustaja, jota ei aina ollut mahdollista saada paikalle. Kou-

lupsykologin kartoituksia ja koulukuraattorin palveluja ei ollut kaikissa kouluissa 
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tarpeeksi tarjolla. Oppilashuoltoryhmän yhteisöllisiä toimintamalleja tulee kehittää 

huomioiden uusi oppilashuoltolaki. 

E 2: Koulupsykologin kartoitus ja koulukuraattorin palvelut on vaikea saada, 

ei tahdota saada. 

E 1: OHR:n toimintamalleja tulee miettiä tarkemmin, kun tulee tuo uusi lakikin. 

Joulukuussa 2013 voimaan tulleessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) 

turvataan opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen 

saatavuus ja laatu (2§, kohta 4). Vainikainen, Thuneberg ja Mäkelä (2015, s. 130) 

toteavat, että koulujen on tärkeää luoda moniammatilliselle yhteistyölle riittävän 

järjestelmälliset rakenteet ja oppilashuoltotyön resursointi on saatettava kohtuulli-

selle tasolle myös isojen kasvukeskusten ulkopuolelle. 

Fullanin muutosteorian institutionaalistamisvaiheessa tavoitellaan pysyvyyden 

luomista uudistuksen edellyttämille käytänteille. Jotta linjausten pysyvyyden luo-

minen olisi mahdollista, on huolehdittava sitä ylläpitävistä tekijöistä, kuten uusien 

työntekijöiden perehdyttämisestä, rahoituksesta ja kiinnostuksen ylläpitämisestä 

(Fullan, 2001, s. 50, 88–90). 

6.2.3 Käyttöönottovaiheen toteutuminen Fullanin teoriaan peilaten 

Tämän tutkimuksen tuloksien mukaan implementaatio- eli käyttöönottovaihe on jo 

toteutumassa tutkimukseen osallistuneiden kokemuksen mukaan heidän kouluil-

laan, mutta edelleen tarvitaan useissa asioissa muutoksia ja kehittämistä. Fullanin 

(2001) mukaan implementaatiovaihe sisältää ensimmäiset toimenpiteet ja yritykset, 

joilla reformi otetaan käytäntöön. Siitä, kauanko implementaatiovaihe kestää tai 

millä aikajänteellä muutosta voi odottaa tapahtuvaksi, ei ole täysin yhteneväistä 

näkemystä (Hargreaves & Fullan, 2009). Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat 

aineiston keruun aikana keväällä 2014 tietoisia kolmiportaista tuesta ja siihen liit-

tyvistä lakimuutoksista sekä vaihtelevasti saaneet koulutusta näihin asioihin liittyen. 

Tehostettu tuki oli otettu käyttöön ja siihen liittyviä tukitoimia oli annettu ja tarvit-

taessa hankittu jo jonkin verran koulutusta erilaisten tukimuotojen käyttöön. 

Implementaation kaksi avaintekijää (Fullan, 2001, s. 71–72) eli muutoksen 

luonne ja paikalliset sekä ulkoiset tekijät näkyvät tähän tutkimukseen osallistunei-

den kokemuksissa. Muutoksen luonne käsittää kolme osa-aluetta eli muutostarpeen, 

ymmärrettävyyden ja kompleksisuuden. Nämä osa-alueet ovat tutkimustulosten 
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mukaan havaittavissa. Fullanin (2001, s. 76) mukaan muutostarpeen keskeinen ky-

symys liittyy siihen, nähdäänkö yhteyttä nykytilanteen puutteiden ja reformihank-

keen lupaamien ratkaisumallien välillä. Tämän tutkimuksen mukaan yhteyden nä-

keminen on selkein hallinnon tasolla eli rehtorit hahmottivat selkeimmin aikaisem-

mat puutteet ja reformin tuomat uudet ratkaisumallit. Tämä johtunee siitä, että he 

katsovat asioita yleensäkin koko oman koulunsa perspektiivistä ja lisäksi saavat 

opettajia enemmän tietoa opetustoimen johdolta ja muilta rehtoreilta esimerkiksi 

koko kunnan tai kaupungin koulujen asioista. Toiseksi selkein näkemys on erityis-

opettajilla, jotka myös näkevät koko koulun tilanteen laajemmin kuin yksittäinen 

opettaja ja ovat tekemisissä muiden erityisopettajien kanssa. Tutkimuksessa mu-

kana olleet opettajat ja rehtorit kokevat nähneensä muutostarpeen ja he ovat tyyty-

väisiä siihen, että uudistus kolmiportaisen tuen mallista ja erityisesti uudesta tasosta 

eli tehostetusta tuesta on tullut voimaan. Osalle taas muutokseen liittyvät asiat 

(esim. käsitteet ja uusi tuen vaihe eli tehostettu tuki) olivat vielä epäselviä tai he 

olivat epäileviä, tarvitaanko muutosta lainkaan. Tehostetulle tuella on ollut selkeä 

tarve ja tilaus, vaikkakin monella eri osa-alueella tarvitaan jatkossa edelleen kehit-

tämistä (kuten käsitteiden selkeyttäminen, tehostetun tuen vaiheen selkeyttäminen, 

erilaisten tukitoimien ja -muotojen kehittäminen). Puutteiden korjaantumiselta ja 

uusilta ratkaisumalleilta odotettiin enemmän kuin mihin vaiheeseen uudistuksen 

käyttöönotossa oli päästy vuonna 2014. Kiintoisaa on ristiriita, jonka mukaan esi-

merkiksi kirjaaminen ja dokumentaatio koettiin toisaalta tarpeellisena ja prosessia 

kaikkia osapuolia selkeyttävänä tekijänä, mutta toisaalta osa opettajista välttelee 

kirjaamista, koska se koetaan työläänä ja aikaa vievänä. Suurin osa tutkimuksessa 

mukana olleista piti kuitenkin muutoksia positiivisina ja he toivoivat esimerkiksi 

uuden opetussuunnitelman voivan korjata ja tuovan parannuksia havaittuihin epä-

kohtiin. 

Muutoksen luonteen toinen osa-alue eli kysymys ymmärrettävyydestä tai sen 

puutteesta nousee esille uudistusten yhteydessä sekä siinä, ymmärretäänkö mitä uu-

distuksen sisältö merkitsee käytännön toiminnan osalta. Fullanin (2001, s. 77–78) 

mukaan ei myöskään riitä, että saavutetaan yhteinen ymmärrys uudistusten tar-

peesta tai kohteesta, vaan asia tulee esittää ja oivaltaa myös tekojen tasolla. Tämän 

tutkimuksen mukaan uudistuksen pääsisältö on ymmärretty hyvin osallistuneiden 

keskuudessa. Tekojen tasolla monet uudistuksen mukanaan tuomat asiat (esim. uu-

sien tukitoimien käyttöönotto, pedagogisten asiakirjojen valmistelu ja päivittämi-

nen, huoltajien osallisuuden lisääminen) on jo siirretty käytännön toiminnan tasolle. 

Kaikkiin lakiuudistuksiin liittyviin tekijöihin ei ole vielä löydetty ratkaisuja, jotta 
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toiminta olisi sujuvaa eri osapuolten kesken ja jokainen oppilas saisi tarvitsemansa 

tuen. 

Kompleksisuudella tarkoitetaan Fullanin (2001, s. 78) mukaan sitä, että uudis-

tuksen rakenteet ovat monimutkaisia ja niiden myötä tulee vastaan uusia vaatimuk-

sia. Kompleksisuus nostaa esiin implementaatiovaiheen ongelmat, mutta samanai-

kaisesti pitää sisällään myös niiden mahdollisuudet. Näin on käynyt myös tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan. Tehostetun tuen käyttöönotto on avannut uusia mah-

dollisuuksia monille oppilaille tarvittavan tuen saavuttamiseksi ja inklusiivisten ar-

vojen toteutumiselle. Sekä kansainvälisissä että kansallisissa linjauksissa on pidetty 

tärkeänä oppilaan oikeuksien ja aseman parantamista. Tämän tutkimuksen tulok-

sien mukaan kolmitasoisen tukimallin käyttöönoton jälkeen oppilaan asema ja oi-

keudet ovat parantuneet ja hänen oikeutensa tuen saantiin ovat lisääntyneet. Kui-

tenkin, jotta tehostettu ja kolmiportainen tuki toteutuu lakiuudistuksen mukaisesti, 

tarvitaan edelleen moninaisuuden ymmärtämistä ja kehitystyötä useilla eri osa-alu-

eilla. Esimerkkinä niistä mainittakoon, että kouluun tarvitaan uusia yhteisopetta-

juuden ja yhteistyön muotoja, jotta inklusiivisuutta voidaan toteuttaa niin, että kai-

kenlaiset oppijat saavat tarvittavan tuen. Samoin tulee kehittää tehostettuun tukeen 

uusia tukimuotoja ja saada ne sellaisiksi, että ne palvelevat erilaisia oppilaita yleis-

opetuksen luokissa. 

Paikallisilla tekijöillä Fullan (2001, s. 80) tarkoittaa muutosprosessiin vaikut-

tavia sosiaalisia tekijöitä. Tässä tapauksessa tarkoitetaan paikallista koulusysteemiä, 

johon reformia implementoidaan. Paikallisia toimijoita Fullanin mukaan ovat opet-

tajat ja rehtori, joiden keskinäiset suhteet ovat tärkeitä muutoksen onnistumisen 

kannalta. Fullanin mukaan muutosprosessin etenemistä tukevia tekijöitä ovat avoin 

kommunikaatio, luottamus sekä muilta saatu tuki ja apu. Tässä tutkimuksessa 

kaikki osallistujat pitivät yhteistyön tekemistä eri osapuolten välillä avainasemassa 

ja olivat myös halukkaita siihen. Samoin yhteisopettajuuden eri muodot koettiin 

prosessin etenemisen kannalta tarpeelliseksi. Opettajien mukaan yhteisopettajuus 

auttaa heitä oman työn selkeyttämisessä ja reflektoinnissa sekä tukee ja edistää te-

hostetun tuen toteuttamista. Fullan korostaa rehtorin merkitystä muutosjohtajana 

kouluyhteisössä (2001, s. 82–84). Esimiehellä on suuri merkitys siinä, lähdetäänkö 

uudistusta toteuttamaan ja miten uudistus työyhteisössä toteutetaan. Myös tähän 

tutkimukseen osallistuneet opettajat pitävät rehtorin tukea ja johtamistapaa erittäin 

merkityksellisenä niin henkisen hyvinvoinnin edistäjänä kuin koko uudistuksen 

eteenpäin viejänä omassa koulussaan. Rehtorit ovat sisäistäneet itse oman työn ja 

johtamisen vaikutukset koko työyhteisöön ja haluavat toimia vastuullisesti sen suh-

teen. 
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Ulkoisilla tekijöillä Fullan (2001, s. 87) tarkoittaa implementaatioon vaikutta-

via tekijöitä, jotka asettavat koulun osaksi laajempaa yhteisöä. Etenkin kansallinen 

laajamittainen reformi vaatii koulun ulkoisten ja sisäisten ryhmien välistä vuoro-

vaikutusta sekä yhteisen kielen etsimistä. Koulun ulkoisilla ryhmillä viitataan esi-

merkiksi oppilashuollon henkilöstöön, terveydenhuoltohenkilöstöön tai päiväko-

tien henkilöstöön. Koulun sisäisillä ryhmillä taas tarkoitetaan koulun eri työnteki-

järyhmiä, esimerkiksi opettajia, ohjaajia ja rehtoria. Tämän tutkimuksen mukaan 

varsinkin sisäistä keskustelua on käyty kouluissa. Ulkoisten ryhmien kanssa käytä-

vään vuorovaikutukseen on edelleen tilausta. Tässä tutkimuksessa on ulkoisia ryh-

miä koskien viitattu esimerkiksi esiopetuksessa annettavaan tukeen, joka on koettu 

vähäiseksi (ks. Alaluku 6.1.1). 

Toinen tässä tutkimuksessa mainittu koulun ulkoisiin ryhmiin liittyvä huolen-

aihe on oppilashuoltopalvelujen riittävyys sekä oppilashuoltoryhmän toimintamal-

lien kehittäminen (ks. Alaluku 6.1.3). Summasen, Rummun ja Huhtasen (2018, s. 

381) Karville (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) toimittamassa raportissa 

todetaan, että vaikka opiskeluhuolto on tehostunut monin osin oppilas- ja opiskeli-

jahuoltolain myötä, siinä on edelleen paljon kehittämistä. Kehittämiskohteina on 

muun muassa yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden (erityisesti psykologi- ja 

lääkäripalveluiden) saatavuuden turvaaminen, riittävien resurssien turvaaminen 

opiskeluhuoltotyölle, koulujen yhteisöllisen oppilashuoltotyön vahvistaminen ja 

painopisteen siirtäminen entistä tehokkaammin varhaiseen puuttumiseen ja ennal-

taehkäisevään työhön. 

6.3 Perusopetuslain muutoksen läpiviennin onnistuminen 

alakoulussa opettajien ja rehtoreiden kuvaamana 

Tässä alaluvussa kuvataan tulokset kolmanteen tutkimuskysymykseen eli siihen, 

miten perusopetuslain muutos oppimisen ja koulunkäynnin tuesta on viety kentälle 

ja miten opettajat ja rehtorit kuvaavat tämän prosessin läpivientiä, sen onnistu-

mista ja prosessiin liittyviä keskeisiä tekijöitä. Tuloksista löytyi viisi pääkategoriaa: 

1) dokumentointi vaatii kehittämistä (3 alakategoriaa), 2) Työntekijöiden työn uu-

distuminen ja tuen tarve (4 alakategoriaa), 3) kolmiportaisen tuen resursointi (2 

alakategoriaa, 4) seurannan, tilastoinnin ja arvioinnin kehittäminen (2 alakategoriaa) 

sekä 5) prosessin keskeneräisyys (2 alakategoriaa) (ks. Kuvio 4). Institutionaalis-

tamisvaihetta käsitellään eri yhteyksissä Fullanin muutosteoriaan sekä muiden tut-

kimuksiin pohjautuen. 
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Kuvio 4. Kolmannen tutkimuskysymyksen pää- ja alakategoriat. 

6.3.1 Dokumentointi vaatii kehittämistä 

Tässä alaluvussa esitellään tutkimukseen osallistuneiden opettajien ja rehtoreiden 

kuvausta siitä, miten kolmiportaisen ja tehostetun tuen dokumentointi on onnistu-

nut heidän kokemuksensa mukaan. Samalla vertaillaan vastaajien tuloksia tutkijan 

kouluilta keräämiin kirjallisiin dokumentteihin, jotka liittyvät tehostetun tuen vai-

heeseen (pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma). Tässä alalu-

vussa avataan haastattelujen, Focus groups- keskustelun ja asiakirjojen sisällönana-

lyysin avulla löydetyt kaksi alakategoriaa. Ne ovat 1) tukitoimien kirjaaminen, saa-

tavuus ja lomakkeiden kehittäminen sekä 2) opettajan sitoutuminen. 

Tutkimukseen osallistuneiden rehtoreiden ja opettajien mukaan heidän itsensä 

täyttämien asiakirjojen sisältö ja käytäntö kohtaavat toisensa kohtalaisen hyvin. 

Myös asiakirjojen (oppilailta kerätyt pedagogiset arviot ja tehostetun tuen oppimis-

suunnitelmat, n=37) analysoinnin perusteella voidaan tulla samaan johtopäätök-

seen, vaikka niiden dokumentointiin liittyen voitiin havaita vielä useita kehittämi-

sen kohteita. Lain voimaantulon jälkeen kouluissa alettiin harjoitella asiakirjojen 

tekemistä. Tässä tutkimuksessa haastatellut opettajat kokivat tarvitsevansa edelleen 

harjaantumista asiaan. 

Tukitoimien kirjaaminen, saatavuus ja lomakkeiden kehittäminen 

Tutkimukseen osallistuneiden mukaan tukitoimien dokumentointi eli kirjaaminen 

on oppilaan koulunkäynnin ja koulutyön arjen kuvausta. Toisin sanoen lomakkei-

siin kirjataan, millä tukitoimilla ja miten oppilasta tuetaan koulussa. Tavoitteena on, 
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että tukitoimet palvelevat oppilasta, jolloin asiakirjoissa myös arvioidaan, onko op-

pilaalle valittu oikeat tukimuodot ja onko niitä riittävästi. Luokanopettajat toivat 

esille, että koulun arjen kiire, oppilaiden erilaiset tuen tarpeet ja iso luokkakoko 

asettavat haasteita opettajalle ja tällöin oppilaan tukitoimet voivat jäädä toteutu-

matta, vaikka ne on asiakirjoihin kirjattu. Osallistuneiden mielestä mitä enemmän 

tukitoimien kirjaamista harjoitellaan, sitä paremmin ne kuvaavat ja vastaavat oppi-

laan arjessa toteutuneita toimenpiteitä. Kirjaamisessa ei ratkaisekaan tekstin määrä 

vaan sen laatu. 

Opettajien ja rehtorien mukaan ajan myötä kirjaaminen on alkanut kehittymään. 

Opettajat ja rehtorit ovat huomanneet, että dokumentoinnista on hyötyä omalle 

työlle. Dokumentoinnin koetaan nyt olevan suunnitelmallisempaa ja tavoitteelli-

sempaa kuin aikaisemmin. Kun asiat on kirjattu eri dokumentteihin, tuki ja sen jär-

jestäminen tulee nyt myös eri osapuolille läpinäkyväksi ja dokumentteihin voidaan 

palata aina tarvittaessa. Positiivisena puolena liittyen eri dokumentteihin nähdään 

nyt myös tilanteet, kun oppilas muuttaa eri kouluun tai paikkakunnalle. Kun opet-

taja saa uuden oppilaan, hän näkee aikaisemman tukihistorian oppilaan asiakirjoista 

ja voi heti jatkaa oppilaan tukemista hänen tarvitsemillaan tukimuodoilla. 

L 1: Arjesta lähtöisin kaikki mitä on, arjen kuvausta kaikki. Minkälaiset on 

lapsen ongelmat ja mitä keinoja on käytetty ja ne sinne laitetaan ja yhdessä 

mietitään, mitä resursseja voisi vielä olla käytössä. Itse pyrin laittamaan, mitä 

arki oikeasti on ja mitä tehdään arjessa todella, ei maalailla pilvilinnoja. 

R 2: Oon korostanut omille alaisilleni, ettei tarvitse romaania kirjoittaa, tekstin 

laatu eikä määrä ratkaisee. Käytännön toimenpiteet on ne oleelliset, onko tehty 

mitä sovittu ja mitä on kirjoitettu. 

E 5: Asiakirjat on palvellut, on nyt tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa, 

pohjatyötä tehty jo paljon. 

Tehostettuun tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppi-

missuunnitelma) ovat tulleet uusina asiakirjoina kaikille opettajaryhmille ja vaati-

neet harjoitusta sekä uuden omaksumista. Samankaltaisuutta entiseen systeemiin 

löytyy pedagogisen selvityksen ja HOJKS:ien osalta. Aikaisemmin ennen kolmi-

portaista tukea erityisopetukseen siirretyille oppilaille tehtiin erityisopetukseen 

siirtoesitys sekä HOJKS, joihin kirjattiin samankaltaisia asioita verrattuna nykyi-

siin lomakkeisiin ja niiden asiakohtiin. Erityisopettajat ovat olleet luokanopettajien 

tukena kirjauksien tekemisessä, mikä on auttanut luokanopettajia uuden asian hal-

tuun ottamisessa. Erityisopettajat ovat joko henkilökohtaisesti auttaneet opettajia 
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asiakirjojen teossa tai järjestäneet koulussa esimerkiksi Wilma-työpajoja, joissa 

opettajat ovat voineet pyytää erityisopettajan tukea ja ohjausta liittyen tuen asiakir-

jojen laatimiseen sekä päivittämiseen ja samalla saaneet vertaistukea toisiltaan. 

Rehtorit ovat korostaneet opettajille sitä, että asiakirjat tehdään lain edellyttämällä 

tavalla. 

R 3: Lomakkeissa ei ole aina logiikkaa, ei ole kuitenkin minulle ongelma. Kir-

jataan mitä pystytään lupaamaan. On menty koko ajan eteenpäin. 

FE 1: Totta kait määkin oon mukana, jos on tarvetta. Oon kaikupohjana, mitä 

vois laittaa sinne. On joku, jonka kanssa puhua niistä asioista, käydä sitä pe-

dagogista keskusteltua. 

Verrattaessa dokumentteihin kirjattuja tukitoimia voidaan havaita, että tuen ku-

vauksen laatu ja määrä eivät useinkaan anna tarkkaa kuvausta siitä, millaista tukea, 

minkä verran ja kuinka usein oppilas tukea tosiasiassa saa. Opettaja on voinut kir-

jata asiakirjan kohtaan ”oppilaalle annettu tuki” tuesta epätarkasti esimerkiksi, että 

oppilas saa tukiopetusta tai saa erityisopetusta. Tämän tyylisten kirjausten pohjalta 

huoltajien tai mahdollisen seuraavan opettajan on vaikea tietää ja ymmärtää, mil-

laista tukeminen todellisuudessa on ollut. Tuen kuvaaminen eli ”auki kirjoittami-

nen” onkin useissa asiakirjoissa epätäsmällistä ja riittämätöntä. Nämä edellä mai-

nitut tekijät tekevät myös tutkimuksen, vertailun ja tulkinnan haasteelliseksi. 

O 6 T: Osa-aikainen erityisopetus, avustajan tuki ja tukiopetus. [Kohdassa op-

pilaalle suunniteltu tuki.] 

O 19 P: X on saanut ensimmäisellä tukiopetusta, mutta toisella luokalla hän ei 

ole ollut motivoitunut tukiopetukseen. Usein tunnilla X:n tukena on joko opet-

taja tai koulunkäynninohjaaja. Opettaja luetuttaa tunneilla tulevat tekstit kah-

den kesken. Osa-aikaista erityisopetusta X saa säännöllisesti. [Kohdassa op-

pilaan saama tuki.] 

Asiakirjojen analysoinnissa tuli esille myös puute, joka liittyy opettajien dokument-

teihin kirjattuihin kuvauksiin oppilaan erityistarpeista ja huolenaiheista. Kuvauk-

sista voi huomata, että kaikkiin oppilaan haasteisiin ei ole annettu tai ei ole ollut 

tarjolla sopivaa kuntoutusta (esim. keskittymisen tai tarkkaavuuden haasteet, käyt-

täytymisen pulmat tai sosioemotionaaliset haasteet). Tukitoimien antamisen koh-

dassa ei ole jokaisessa kirjattuna, miten näitä haasteita tuetaan tai kuntoutetaan. 

Tämä vahvistaa jo aikaisemmin opettajien kertomaa huomiota siitä, että näihin 

haasteisiin kaivataan lisää toimivia tukimuotoja (ks. Alaluku 6.2.3), joita voidaan 
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käyttää koulun arjessa luokkatyössä. Dokumentteihin on myös kirjattu, että on op-

pilaita, jotka eivät halua tai suostu ottamaan vastaan annettua tukea (esim. tukiope-

tus). Näiden oppilaiden kohdalla herääkin huoli siitä, että miten tukea voitaisiin 

muuttaa niin, että se sopii näille oppilaille tai miten oppilaat saadaan motivoitu-

maan ja kiinnostumaan opiskelusta, vai onko taustalla muita asioita, jotka vaikeut-

tavat heidän sitoutumistaan koulunkäyntiin. 

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että dokumenteissa usein keskitytään 

yksilön puutteiden ja vajavaisuuksien kuvaamiseen (Andreasson, Asp-Onsjö, & 

Isaksson, 2013; Andreasson & Wolff, 2015; Asp-Onsjö, 2006; Isaksson, Lindquist 

& Bergström, 2007). Tukea tarvitsevat lapset kuvataan ongelmien lähteenä ja tuen 

tarpeet kuvataan muuttumattomina, tilanteesta ja pedagogiikasta riippumattomina 

(Heiskanen, Alasuutari & Vehkakoski, 2018; Isaksson, Lindqvist, & Bergström, 

2010; Parding & Liljegren, 2016; Pihlaja, Sarlin, & Ristkari, 2015; Røn Larsen, 

2012). Erilaisten käyttäytymisen haasteiden on havaittu olevan merkittävässä roo-

lissa kolmiportaisen tuen asiakirjoissa (Thuneberg & Vainikainen, 2015). Doku-

mentointi saattaa myös keskittyä kuvaamaan enemmän lapsen saavutuksia eikä op-

pimisprosessia (Alvestad & Sheridan, 2015). 

Tukitoimien saatavuus liittyy olennaisesti siihen, miten tukitoimet on mahdol-

lista toteuttaa käytännössä. Tutkimukseen osallistuneet kertovat, että resurssit eivät 

aina riitä koulun eivätkä kunnan tasolla, jotta oppilaan tarvitsemia tukitoimia voi-

taisiin käytännössä järjestää. Tällöin myös asiakirjoihin ei tule kirjata niitä tavoit-

teita ja tukitoimia, joita ei ole mahdollista oppilaalle järjestää. Luokanopettajat ker-

toivat, että varsinkin alussa he saattoivat kirjoittaa lomakkeisiin asioita, joita ei voi-

tukaan toteuttaa käytännössä. Kokemuksen ja ajan myötä kirjaaminen on realisoi-

tunut suhteessa käytössä olevaan resurssiin. 

E 1: Eihän ne aina kohtaa, kyllä se vaan näin on. Tulee kirjoitettua korulau-

seita, tiedetään, että oppilas tarvitsee lisätukea, toisaalta tiedetään se reali-

teetti, että ei ole sitten antaa, usein näinkin sitten sattuu. 

R 5: Sekin on ollut oppimisen prosessi, kirjaaminenkin on parantunut eli se, 

mitä kirjataan ja mitkä on oleellisia asioita, ei kirjata, jos ei pystytä toteutta-

maan. 

Tukitoimien puutteellinen saatavuus tulee esille myös pedagogisista arvioista ja 

varsinkin tehostetun tuen oppimissuunnitelmista. Dokumenteista voi huomata sa-

man problematiikan kuin opettajien kertomasta (ks. Alaluku 6.3.4), eli asiakirjoissa 

on kohtia, joissa opettajat toteavat, että oppilas tarvitsisi jotakin tiettyä tukimuotoa, 
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mutta sitä ei ole antaa tarpeeksi tai tukitoimea ei ole mahdollista jostakin syystä 

toteuttaa tai tukimuotoa toivotaan alkavaksi. Hyvin usein tämän tutkimuksen asia-

kirjoissa mainitaan tarvittavan tuen muodoksi aikuisen henkilökohtainen tuki (ks. 

Alaluku 6.2.3), jota ei ole tarpeeksi saatavilla. Varsinkin tehostetun tuen vaiheessa 

korostuu oppimissuunnitelmissa osa-aikaisen erityisopetuksen tarve. Asiakirjoissa 

käytetään usein konditionaalimuotoa (esim. oppilas tarvitsisi, olisi hyötynyt), joka 

ilmaisee tekemisen epävarmuutta tai ehdollisuutta. Asiakirjoissa kerrotaan oppi-

laan tuen tarpeista, mutta aina tukea ei ole järjestynyt oppilaalle resurssin puutteen 

vuoksi. 

Asiakirjoissa (15/37) ei ollut mainintaa tai perustelua siitä, miten oppilaan tuen 

tarve oli todettu tai mitattu. Näissä asiakirjoissa kerrottiin enemmän tuen tarpeista 

tai oppilaan erityistarpeista, jotka opettajat olivat havainnoineet koulussa. Viides-

sätoista asiakirjassa viitattiin psykologin tai koulupsykologin tai muun ammattilai-

sen lausuntoon ja tuloksia kerrottiin sanallisesti yleisellä tasolla. Neljässä asiakir-

jassa mainittiin opettajan tai erityisopettajan tekemät testit ja joitakin tuloksia. 

Osassa asiakirjoista mainittiin kokeet, testit, sanelut tms., mutta erillisiä tuloksia tai 

arvosanoja ei ollut näkyvissä. Suurimmassa osassa asiakirjoista ei ollut myöskään 

sellaista kohtaa, jossa olisi pyydetty merkitsemään, miten tuen tarve oli todettu ja 

oliko sitä mitattu jollakin tavalla. 

O 9 P: Koulun ja kodin tiiviin yhteistyön kautta ollaan saatu asioita eteenpäin 

(psykologi, lasten- ja nuorten neuvola). Samanaikaisopetuksella ollaan saatu 

ryhmää pienennettyä muutamilla tunneilla, mutta X olisi hyötynyt vielä pie-

nemmästä ryhmästä. X:n jaksamisen ja keskittymisen mukaan tehtävien mää-

rää on mitoitettu. Työpäivää lyhennetään yhdellä tunnilla. 

O 10 P: Oppilas hyötyy kaikesta annetusta tuesta. Tarvitsisi vielä useamminkin 

ohjaajan istumista vierellä työhön ryhtymisen ja työssä pysymisen vuoksi. 

Lomakkeiden kehittämistä tarvitaan edelleen, koska osallistuneet olivat niihin tyy-

tymättömiä. Kirjaaminen on ollut haasteellista ja vaatinut harjaantumista tutkimuk-

seen osallistuneiden kokemuksen mukaan. Lomakkeiden sisällöt ovat heidän mie-

lestään vaihtuneet jo useampaan kertaan, niissä koetaan olevan edelleen päällek-

käisyyttä ja opettajat kokevat ne monimutkaisiksi. He toivovat, että lomakkeita ke-

hitetään selkeämmiksi ja niissä ei olisi samaa asiaa toistavia osioita, jolloin ne toi-

misivat paremmin arjen kuvaajina. Niiden täyttämistä voidaan nopeuttaa esimer-

kiksi luomalla eri vaihtoehtoja, joista opettajat rastittavat tarvittavat kohdat. Opet-

tajille ei myöskään ollut selvää, minkä verran ja miten tarkasti asiat tulisi kirjata. 
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FE 1: Ja lomakkeet vaihtui koko ajan. Pitäis olla ensin sabluuna valmis ja 

sitten kentälle esimerkiksi lomakkeet ensin valmiina ja sitten alettais vasta te-

kemään. 

L 3: Pedagogissa arvioissa ja oppimissuunnitelmissa pitää täyttää samat asiat, 

päällekkäisiä asioita kysytään. Vois olla simppelimpiä. Työllistävä vaikutus. 

Lomakkeiden kehittäminen olisi hyvä asia. Oisko syytä pikkuisen yksinkertais-

taa niitä lomakkeita. Lomakkeissa voisi olla rasti ruutuun kohtia, selkeitä jut-

tuja. Toisen tyyli on kirjoittaa pitkästi ja toinen kirjoittaa lyhyesti ja kuinka 

kauan niitä sitten pitäisi kirjoittaa. 

Vaikka eri kunnissa on käytetty ulkoasultaan ja sisällöltään erilaisia lomakkeita, 

useita asioita, esimerkiksi tietoa annettavasta ja toteutettavasta tuesta, on vaikea 

ymmärtää ja saada selville, koska sitä kysytään lomakkeessa useassa eri kohdassa 

hieman eri tavoin ja annettava tuki on ”ripoteltu” eri lokeroihin. Tästä johtuen lap-

sen kokonaistilannetta on ulkopuolisen henkilön vaikea hahmottaa. Näin ollen voi-

daan myös miettiä, tuleeko lapsen elämän kokonaistilanne ja tuen tarpeet riittävän 

selviksi edes lapsen tuen järjestelyihin osallistuville eri osapuolille. Asiakirjan tulee 

olla ennen kaikkea oppilaan tuen tarpeita ja tuen saantia selkeyttävä dokumentoin-

tiväline. Pedagogisessa arviossa ja tehostetun tuen oppimissuunnitelmassa on täy-

tettävänä hyvin samantapaisia osioita. Opettajat olivatkin kopioineet suoraan peda-

gogisesta arviosta osia oppimissuunnitelmaan. Useimmiten nämä lomakkeet täyte-

tään melkein heti peräjälkeen (välissä pedagogisen arvion läpikäymispalaveri), ja 

tästä johtuen lomakkeiden samankaltaiset osiot turhauttavat opettajia. 

Pedagogisista asiakirjoista puhuttaessa kirjaamiseen käytetty lomake ja siinä 

kysytyt asiat vaikuttavat siihen, millaiseksi lopullinen teksti muotoutuu (Heiskanen, 

Saxlund, Rantala & Vehkakoski, 2019). Thuneberg ja Vainikainen (2015, s. 152, 

158) toteavat, että Opetushallituksen lanseeraamille kolmiportaisen tuen ohjeistuk-

sille ja mallilomakkeille on noussut vahva kilpailija eli sähköinen koulujen hal-

linto-ohjelma Wilma, joka on levinnyt lähes kaikkiin peruskouluihin ja jonka vai-

kutus näkyi myös osassa heidän aineistoaan. 

Opettajan sitoutuminen 

Tutkimuksessa mukana olleiden opettajien ja rehtoreiden mielestä opettajan sitou-

tuminen asiakirjojen kirjaamiseen koetaan oleellisena asiana, kun tarkastellaan kol-

miportaisen ja tehostetun tuen toteutumista. Opettajan sitoutumiseen vaikuttaa 
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opettajan oma osaaminen; mitä enemmän hän on saanut koulutusta ja tukea asia-

kirjojen täyttämiseen, sen paremmin hän hallitsee ja usein myös sitoutuu niiden 

tekemiseen. Mikäli opettajien tietotekniset valmiudet ovat puutteellisia, se on nä-

kynyt myös selkeästi haasteellisena elementtinä lomakkeiden täyttämisessä. Kun 

opettajalla on hyvät tietotekniset taidot, hän onnistuu hyvin keskittymään asiakir-

jaan tuotettavaan sisältöön. Asiakirjojen täyttäminen ja päivittäminen sekä niiden 

säännöllinen arviointi tukevat ja ohjaavat luokanopettajaa hänen työssään tukea tar-

vitsevien oppilaiden kanssa. 

L 3: Ainakin siinä tapauksessa, että mitä on sinne itse kirjoittanut, kyllä niitä 

on yritetty noudattaa mitä on kirjattu. Ei kirjata semmoista mitä ei voida to-

teuttaa. 

R 3: Jos tietotekniikka on opettajalle työlästä, vaikea tehdä lomakkeita. 

E 1: Meidän koulussa ehkä noin 95%:sti asiakirjat yms. on saatu aika hyvin 

toimimaan, muutama kokee ne hankalaksi. Aina asiakirjat ei ole hyvin täytetty, 

kun ovat tulleet muualta, tärkeintä, että tukea on annettu. 

Rehtoreiden mielestä lomakkeet eivät aina ole välttämättä ajan tasalla ja päivitet-

tynä, vaikka tukea olisi jo annettukin. Rehtorit kertovat, että opettajat ovat keski-

määrin verraten tunnollisia työntekijöitä ja haluavat tehdä parhaansa. Joukossa on 

kuitenkin opettajia, joille erityisopettajien mukaan on haastavaa antaa ohjeita asia-

kirjojen täyttämisestä, koska he eivät halua niitä jostakin syystä vastaanottaa. Suu-

rimmalla osalla opettajia dokumentointiin sitoutumiseen sekä dokumentoinnin vas-

tustamiseen vaikuttaa myös kirjaamiseen liittyvän työajan puute. Opettajat kokevat, 

että työnantaja ei ole varannut dokumentointiin työaikaa, vaan olettaa, että opettajat 

tekevät asiakirjat omalla vapaa-ajallaan. 

R 1: Haluaisin ajatella, että tehtäis niin, ehkä se ei aina kaikissa tapauksissa 

mene, oppimissuunnitelma on jäänyt vähän vaatimattomaksi. Ois voinu miettiä 

enemmän ja suunnitella, harjaantumista vielä lisää. 

FL 3: Yksi vaikutus mikä on tullu, että nyt voidaan velvoittaa kaikki luokan-

opettajat tekemään tiettyjä juttuja. Esimerkiksi tänään tuli puheeksi, kun erään 

erityisopettajan kanssa juteltiin, yksi ihmetteli, että pitääkö mun oikeasti täyt-

tää tällaisia, kuuluuko nää oikeasti mun hommiin, ja joo kyllä ne nyt kuuluu. 

Ennen on voinut olla niin, että erityisopettaja ne täyttää. 

Tarkastellessaan asiakirjadokumentteja tutkija huomasi niissä puutteita ja epäkoh-

tia. Dokumentit kerättiin toukokuun lopussa. Osa asiakirjoista oli keskeneräisiä 
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ikään kuin lomakkeiden teko olisi jäänyt kesken, sekä osa asiakirjan kohdista oli 

jätetty kokonaan täyttämättä. Joissakin pedagogisissa arvioissa ei ollut arvion hy-

väksymiskohtia lainkaan täytetty (3/17), vaikka oppimissuunnitelma oli samalle 

oppilaalle kuitenkin tehty (2/17). Oppimissuunnitelmien arvioinnit oppilaan edis-

tymisestä ja tukitoimien vaikuttavuudesta olivat puutteellisesti täytettyjä tai niitä ei 

ollut lainkaan täytetty (6/20). Lisäksi kahdelle oppilaalle oli tehty ensin oppimis-

suunnitelma ja vasta sen jälkeen pedagoginen arvio. Vaikuttaa siltä, että asiakirjo-

jen puutteellisuuden ja epämääräisyyden vuoksi asiakirjan sisällön ymmärtäminen 

ja epäilemättä myös niiden hyödyntäminen on haasteellista. Myös vanhemmille 

asiakirjojen ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Se, mikä opettajalle on selvää ja arki-

rutiinia, saattaa huoltajalle olla hyvin vierasta. 

Zeitlinin ja Curcicin (2014) tutkimuksen mukaan suurin osa huoltajista toivoisi, 

että oppimissuunnitelma olisi huoltajaystävällisempi, jota olisi helppo lukea ja ym-

märtää. Asiakirjat eivät myöskään välttämättä tarjoa mahdollisuutta huoltajien 

aloitteille tai ehdotuksille, ja tällöin huoltajille muodostuu ensisijaisesti vastaajan 

rooli (Alasuutari, 2010, s. 184; Alasuutari & Alasuutari, 2011, s. 40). Tutkimusten 

mukaan lapsen oma näkemys sekä lapsen huoltajien havainnot auttavat monipuo-

listamaan kuvaa lapsen haasteiden ilmenemisestä (Bayat, Mindes & Covitt, 2010; 

Goepel, 2009; Karlsdottir & Garoarsdottir, 2010). Oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen edellyttämä lomakkeiden täyttäminen ei aina takaa tuen siirtymistä opetukseen, 

toteaa Mäki-Havulinna (2018, s. 9) väitöstutkimuksessaan. Hänen tulostensa mu-

kaan opettaja voi kuitenkin antaa käytännössä laadukasta tukea ja hyvää opetusta, 

vaikka hän ei olisi erityisen innostunut tuen suunnitelmien laatimisesta. 

6.3.2 Työntekijöiden työn uudistuminen ja tuen tarve 

Haastattelujen ja Focus Group -keskustelun avulla saaduista tuloksista löytyi sisäl-

lönanalyysin avulla neljä alakategoriaa: vaikutukset rehtorin sekä erityis- ja luo-

kanopettajan työhön ja työntekijöiden tuen tarve (ks. Kuvio 5). 
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Kuvio 5. Työntekijöiden työn uudistumisen ja tuen tarpeen alakategoriat. 

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kokemuksen mukaan heidän työssään ja 

työnkuvassaan on tapahtunut selkeää muutosta verrattuna aikaisempaan sen jälkeen, 

kun lakimuutos (2010) ja kolmiportaisen tuen malli on otettu käyttöön. Sekä haas-

tattelussa että Focus Group -keskustelussa kysyttiin luokan- ja erityisopettajilta sitä, 

miten kolmiportainen tuki ja tehostetun tuen antaminen on vaikuttanut heidän työ-

hönsä. Lisäksi rehtoreilta kysyttiin haastattelussa samoja asioita. Työn uudistumi-

sen vaikutuksia esitellään työntekijäryhmittäin. 

Työn uudistumista tarkastellaan kolmiportaisen, mutta etenkin tehostetun tuen 

vaikutusten osalta, koska tässä työssä tutkitaan erityisesti tehostettua tukea. Vaiku-

tuksista löytyi eri työntekijäryhmien osalta positiivisesti ja negatiivisesti vaikutta-

via muutoksia sekä näiden yhdistelmiä. Jokaisella työntekijäryhmällä on toisistaan 

poikkeavat työnkuvat, joten yhteisiä muutoksia/vaikutuksia löytyi vain muutama, 

ja tämän vuoksi muutoksia tarkastellaan työntekijäryhmittäin. 

Kaikille yhteisinä piirteinä on työn määrän lisääntyminen sekä työn monimuo-

toistuminen. Samoin kouluttautumisen, palaverien sekä dokumentoinnin määrä on 

kaikilla lisääntynyt. Eri työntekijäryhmien työnkuvien muuttumisen vuoksi haas-

teena ylipäätänsä on työn selkeyttäminen ja työnkuvien kehittäminen. Uudistuksen 

alkuvaiheessa kaikkien työntekijäryhmien tuli ottaa uudistus haltuun asenteellisella, 

käsitteellisellä ja lain sisällöllisellä tasolla. Tämän jälkeen jokaisen intressit kään-

tyivät oman ammattitaidon kehittämiseen. Rehtorille tämä merkitsi muun muassa 

johtamiseen ja muutoksen läpiviemiseen liittyviä tekijöitä. Erityisopettajille uudis-

tus merkitsi ehkäpä laajinta muutosta. Heille se merkitsi uudistuksen kokonaisuu-

den haltuunottoon liittyviä asioita, muun muassa moninaisten oppijoiden yksilölli-

nen huomioiminen, tuen eri muodot, kirjaamis- ja palaverikäytänteet ja konsultaa-

tion käyttöönotto. Luokanopettajille uudistus toi velvoitteen antaa tukea oppilaille, 

jotka sitä tarvitsevat. Lisäksi opettajien tulee kirjata antamansa tuki niille tarkoitet-

tuihin lomakkeisiin. Seuraavaksi esitellään tarkemmin eri työntekijäryhmittäin 

6.3.2 Työntekijöiden työn 
uudistuminen ja tuen tarve

Vaikutukset 
rehtorin 
työhon

Vaikutukset 
erityisopetta‐
jan työhön

Vaikutukset 
luokanopetta‐
jan työhön

Työntekijöi‐
den tuen tarve
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työssä tapahtuneita muutoksia sekä kolmiportaisen tuen että tehostetun tuen vaiku-

tusten kannalta ja niiden pohjalta syntyneitä mahdollisia kehittämiskohteita. Lo-

puksi esitellään tuloksia työntekijöiden tuen tarpeista. Samalla tuloksia verrataan 

muiden tutkimuksien ja selvitysten tuloksiin. 

Vaikutukset rehtorin työhön 

Kolmiportaisen tuen ja lakiuudistuksen toteuttaminen on vaikuttanut rehtorin työ-

hön merkittävästi. Rehtoreiden haastatteluista sisällönanalyysin avulla kootut vai-

kutukset rehtoreiden työhön esitellään ensin kolmiportaisen tuen ja tämän jälkeen 

tehostetun tuen (ks. Taulukko 6) vaikutusten perusteella. 

Rehtorit kertovat, että kolmiportainen tuki on tuonut pääasiassa negatiivisia 

vaikutuksia rehtorin työhön. Uudistukset lisäävät rehtorin työn painetta etenkin 

muutoksien alussa, koska heidän täytyy perustella asioiden tärkeyttä ja merkitystä 

henkilökunnalleen sekä sitouttaa heidät uudistuksiin. Varsinkin heti uuden lain voi-

maan tultua hallinnollisen työn määrä, oppilaspalaverit sekä pedagogisiin uusiin 

asiakirjoihin perehtyminen ja oma kouluttautuminen ovat lisänneet rehtoreiden työ-

määrää huomattavasti. Opettajat ovat tarvinneet monenlaista koulutusta, jotta uu-

distus voi toteutua käytännössä. Isommilla kouluilla kolmiportaisen tuen järjeste-

lyjä on delegoitu esimerkiksi apulaisjohtajalle tai erityisopettajalle. Rehtorin tulee 

myös varmistaa oppilaan lainmukaisten tukimuotojen saanti. Kolmiportaisen tuen 

positiivisina vaikutuksina rehtoreiden mukaan on, että monialainen oppilashuolto-

työ on selkeytynyt. Kokonaiskäsitys on tarkentunut kirjaamiskäytäntöjen myötä. 

Tuen seuranta ja arviointi ovat helpottuneet rehtorin näkökulmasta ja hän tietää tar-

kemmin, missä ollaan menossa kunkin oppilaan kohdalla ja mitä tukitoimia oppilas 

saa. Työmäärä on rehtoreiden kohdalla alusta tasaantunut. 

R 2: On sillä ollut, viimeiset vuodet olleet voimakasta koulutus- ja patistamis-

aikaa. Henkilöstö on pitänyt saada ymmärtämään uudistus. Ei oo mikään pik-

kujuttu, huomattavasti töisevämpää. Tarkoittaa myös huomattavasti lisää työtä 

opettajille, minulla on väsyneemmät opettajat. Aina tämmöiset uudistukset luo 

alkuun varsinkin painetta, itse täytyy olla perustelemassa asioiden tärkeyttä ja 

merkitystä. 
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Tehostettu tuki 

Taulukkoon 6 on koottu asioita, millaisia vaikutuksia tehostettu tuki on tuonut reh-

torin työnkuvaan. 

Taulukko 6. Tehostetun tuen vaikutukset rehtorin (n=5) työhön. 

Vaikutus rehtorin työhön Positiivinen Negatiivinen 

Työnkuvan laajentuminen  x 

Moniammatillisten palaverien määrä lisääntynyt  x 

Tuen priorisointi ja organisointi lisääntynyt x  

Resurssien jakaminen ja laskenta tarkentunut x  

Omien käytänteiden muuttaminen x x 

Uusien käytänteiden luominen omalle koululle x x 

Haasteina rehtorit mainitsevat moniammatillisten kokoontumisten ja palaverien 

määrän lisääntymisen liittyen tehostetun tuen eri prosesseihin. Rehtoreille tehoste-

tun tuen porras on tuonut velvoitteen omien käytänteiden muuttamiseen, ja omaa 

työnkuvaa on pitänyt laajentaa sekä koululle luoda uusia käytänteitä. Tehostettu 

tuki on lisännyt rehtoreille tuen priorisointia ja organisointia kouluilla. Rehtoreiden 

mukaan kouluilla pohditaan yhdessä erilaisia tuen malleja ja moniammatillisesti 

pysähdytään lapsen tarpeisiin ja haasteisiin. Tehostettu tuki vaikuttaa rehtorien 

työssä resurssien laskentaan ja siihen, miten resurssia jaetaan. Tehostetusta tuesta 

on tullut yksi peruste, jolla rehtori antaa luokkiin resurssia esimerkiksi ohjaajien 

palveluja ja erityisopettajan resurssia tai tehostetun oppilaiden lukumäärä voi vai-

kuttaa luokkakokoa pienentävästi. 

R 2: Lisännyt sitä tuen priorisointia ja organisointia koululla, lisääntynyt 

täällä koululla. Kun resurssit on rajalliset ja heti kun tiedän, että lapsi on te-

hostetussa tuessa, pitää hereillä, tää lapsi tarvitsee enemmän tukea. On haas-

teellisempaa opettajalle. 

R 4: Uudistukset tuo rehtorille velvoitteet luoda uudet käytänteet. 

Rinkisen ja Lindbergin (2014, s. 26) raportissa kuntien kommenteissa todetaan, että 

kolmiportainen tuki tehokkaasti käytettynä vaatii rehtorin tuen. Mitä parempi pe-

dagoginen johtaja rehtori on, sitä paremmin uusi käytäntö ja oppilashuolto toimivat 

koulussa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä edellisten kanssa siinä, 

että johtajalla on suuri merkitys uudistusten läpiviennissä ja koulun toimintakult-
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tuurin luomisessa sekä koulut tarvitsevat niin pedagogisia kuin muutosjohtajia re-

formien läpivientiin. Joistakin vastauksista tuli myös esille, että vastuualueissa tar-

vitaan edelleen selkeyttämistä. 

Vaikutukset erityisopettajan työhön 

Tulosten perusteella erityisopettajien työhön kolmiportainen tuki ja lakimuutos 

ovat tuoneet huomattavia vaikutuksia, jotka esitellään ensin kolmiportaisen tuen ja 

tämän jälkeen tehostetun tuen (ks. Taulukko 7) vaikutusten perusteella. 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvät toimenpiteet ja järjestelyt ovat tuoneet lähinnä 

vain negatiivisia vaikutuksia erityisopettajan työhön ja lisänneet erityisopettajien 

kertoman mukaan heidän työnsä määrää huomattavasti. Ne ovat muuttaneet työn-

kuvaa ja hajottaneet erityisopettajan työtä. Varsinkin paperitöiden määrä sekä do-

kumentointi ovat erityisopettajien kokemuksen mukaan kasvaneet ja byrokratiaa 

on tullut lisää. Lakiuudistuksen tuomat velvoitteet lisäsivät paineita erityisopetta-

jille. Palaverit ovat lisääntyneet ja pedagogisten asiakirjojen valmistelu yhdessä 

luokanopettajien kanssa vaativat aikaa. Erityisopettajien mukaan yhteistyötä eri ta-

hojen kesken tehdään enemmän kuin ennen. Erityisopettajan työn luonne on myös 

muuttunut konsultatiiviseksi. Joustavuuden tarve on lisääntynyt, koska erityisopet-

tajan työ on päivittäin muuttuvaa. Erityisopettajan odotetaan pitävän omat opetus-

tuntinsa, ja sen lisäksi hänen pitäisi osallistua kolmiportaiseen tukeen liittyviin jär-

jestelyihin. Erityisopettajat kokevat yhdeksi suureksi haasteeksi ajan löytämisen 

nykyisiin eri työtehtäviinsä. Erityisopettajien työmäärä ja vastuut ovat lisääntyneet, 

koska osalla kouluista vastuu kolmiportaisen tuen asioista on jäänyt pitkälti erityis-

opettajille. Myös Rinkisen ja Lindbergin (2014, s. 27) raportissa kunnilta on tullut 

palautetta, että vastuun kantaminen on jäänyt liiaksi erityisopettajille. 

FE 1: Tuohon vielä, että me ei voija sille mitään, meidän pitäis voija [puhuu 

lisääntyneestä työmäärästä]. Me ollaan niitä kilttejä opettajia, että meillä taas 

pläjäytettiin tuollainen uusi juttu ja joka lisää työmäärää. Meidän pitäis am-

mattikuntana panna vastaan. Jotakin rahaa tai vapaa-aikaa lisää. Ei meille 

voida taas lisäillä juttuja, tässä sama resurssi on käytössä ja sitten pitäis tehdä 

nää uudet kanssa. 

Ainoa vain positiiviseksi arvioitu muutos on se, että lakimuutos on kuitenkin sel-

kiyttänyt ja tuonut perusteet sille, miten esimerkiksi erityisopetuksen ja koulun-

käynninohjaajien resurssia jaetaan lähtien oppilaiden tarpeista. 



153 

Tehostettu tuki 

Tehostetun tuen käyttöönotolla on ollut vastaajien kokemuksen mukaan merkittävä 

vaikutus erityisopettajien työhön. Alla olevassa Taulukossa 7 vaikutukset on esi-

telty kootusti. 

Taulukko 7. Tehostetun tuen vaikutukset erityisopettajan (n=7) työhön. 

Vaikutus erityisopettajan työhön Positiivinen Negatiivinen 

Palavereiden määrä lisääntynyt   x 

Konsultoinnin ja kouluttautumisen tarve lisääntynyt  x 

Työn rajaaminen vaikeutunut ja monimuotoisuus lisääntynyt  x 

Eriyttämisen tarve lisääntynyt  x 

Toimenkuvat sekoittuneet  x 

Kuntouttava ja korjaava erityisopetus vähentynyt  x 

Selkeyttää ja ohjaa työtä ja oppilasvalintaa x  

Opettaessa tehostetun tuen oppilasta oppilastuntemus lisääntyy, tuen 

järjestäminen parempaa, konsultointi ja yhteistyö helpottuvat 

x  

Uusien työtapojen ja erilaisten käytänteiden kehittäminen lisääntynyt x  

Luokanopettajien auttaminen ja tukeminen tehostetun tuen 

dokumentoinnissa lisääntynyt 

x x 

Yhteistyö vanhempien ja eri ammattiryhmien välillä lisääntynyt x x 

Erityisopettajien työnkuvaan tehostettu tuki on vaikuttanut monella tapaa negatii-

visesti ja osin ristiriitaisesti. Palaverien määrä ja yhteistyö vanhempien ja moniam-

matillisen henkilökunnan kanssa on lisääntynyt, koska uusi asiakirja eli pedagogi-

nen arvio tulee ensin täyttää ja sitten käydä läpi sekä hyväksyä moniammatillisessa 

palaverissa. Tämän lisäksi erityisopettajat ovat usein mukana laatimassa ja päivit-

tämässä tehostetun tuen oppimissuunnitelmia (myös uusi asiakirja), koska edelleen 

opettajilla on vaikeuksia saada ne itsenäisesti tehtyä. Erityisopettajat kokevat do-

kumentoinnin lisääntyneen, mikä vie työaikaa. Koulutustarve on lisääntynyt, koska 

he tarvitsevat tietoa tehostettuun tukeen liittyvistä uusista käytänteistä ja tukimuo-

doista. Konsultointi opettajille liittyen tehostettuun tukeen, tehostetun tuen oppilai-

siin ja erilaisiin tukimuotoihin on lisääntynyt. 

E 1: Uudistukset on tuonu mukanaan, että pitää tarkemmin miettiä oppilaitten 

tukea. Pakolliset palaverit vanhempien kanssa, yhteistyö lisääntynyt ja tärkeä 

vanhempien kanssa. Paperityötä tullut hirveän paljon enemmän ja se työllistää. 

Vie paljon työaikaa nämä uudet asiat. Uusia asioita tullut esimerkiksi eriyttä-

miseen, koulutuksenkin myötä asioita nostettu esille ja tullut tietoisemmaksi. 
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E 5: Konsultointi on lisääntynyt, erityisopettajan työ on muuttuvaa. 

Kolmiportaisen ja tehostetun tuen myötä tulleiden uusien työmuotojen vuoksi 

oman työn rajaaminen on haastavaa, ja erityisopettajan työ on jatkuvasti muuttuvaa. 

Erityisopettajien mukaan osalla kouluista laaja-alaisen erityisopettajan, resurs-

siopettajan ja samanaikaisopettajan työnkuvat ovat menneet sekaisin. Tämä on 

usein johtanut siihen, että erityisopettaja ei ole ehtinyt antaa kuntouttavaa eli kor-

jaavaa erityisopetusta, vaan hän on opettanut tukea tarvitseville oppilaille samaa 

oppiainetta/asiaa kuin luokanopettaja muille oppilaille luokassa. 

Erityisopettajat kokevat, että heidän opettamansa ryhmät ovat entistä isompia 

ja heterogeenisempia ja se tuo lisää painetta heidän työhönsä. Heidän mukaansa 

luokanopettajat näkevät myös usein erityisopetuksen vain oman opetusryhmänsä 

pienentäjänä, jolloin ”vaikeat oppilaat” siirtyvät erityisopettajan opetukseen. Eri-

tyisopettajat pohtivat, miten selviytyä eriyttämisen haasteesta, kun useilta eri luo-

kilta kootun ryhmän kaikki oppilaat tarvitsevat paljon monenlaista tukea ja ohjausta. 

Vaikka erityisopettajan tuen näkemys on usein laajempi ja monipuolisempi kuin 

luokanopettajilla, hyvin heterogeenisen ryhmän eriyttämisessä riittää heillekin 

haastetta. Nämä kokemukset kertovat, että segregoivia käytänteitä on edelleen ken-

tällä käytössä. 

Palkkitunnit (jolloin saman luokka-asteen oppilaat jaetaan ryhmiin esimerkiksi 

oppimistason tai -tyylin mukaan) ovat tuoneet erityisopettajille paineen, että eri-

tyisopetuksen tunneilla oppiaineen sisällössä pitää edetä yhtä aikaa kuin luokan op-

pitunneilla (esim. tietyt oppikirjan sivut tai kappaleet). Tällöin kuntouttavaa ja kor-

jaavaa opetusta ei ehditä antamaan erityisopettajan tunnilla, koska perusaineksen 

harjoittelussa on näille oppilaille jo tarpeeksi harjoiteltavaa. Koululla ei kuitenkaan 

ole muuta ammattiryhmää, joka pystyisi antamaan kuntouttavaa erityisopetusta 

niille oppilaille, joilla on perusprosesseissa haasteita, ja tällöin kuntoutus jää toteu-

tumatta. Toinen luokanopettaja joko samanaikais- tai resurssiopettajana pystyisi 

hoitamaan oppiaineksen vaatiman eriyttämisen oppilaille, mutta erityisopetusta voi 

antaa vain siihen koulutettu erityisopettaja. 

Edellä mainittujen haasteiden vuoksi monilla kouluilla mietitään, miten laaja-

alaista erityisopetusta kehitetään jatkossa ja miten resurssi- ja samanaikaisopetta-

jien työ suunnitellaan paremmin niin, että nämä kaikki työmuodot tukevat kolmi-

portaisen tuen toteutumista. Itse erityisopetuksen tuntien sisältöön erityisopettajat 

eivät koe niinkään tulleen muutosta. Kuntouttava työ on samansuuntaista kuin en-

nenkin, opetuksessa pyritään vain vielä eriyttävämpään ja yksilöllisempään muo-

toon erilaisten tehtävien, työtapojen ja havaintomateriaalien avulla. 
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FE 1: Tuossakin on se, miten lähestytään tätä asiaa, jos on tehostetun tuen 

oppilas, niin usein on perusprosesseissa puutteita ja problematiikkaa. Läh-

teekö kuntouttamaan niitä perusprosesseja vai lähteekö pienryhmä opettajuu-

teen eli opettamaan samaa asiaa kuin luokassa eri tavalla tai eri kanavan 

kautta. On ideologinen ero, miten ajattelee asiaa. 

E 5: Ehkä sillä lailla huomaa, että ennen pystyi antamaan yksilöllisemmin ope-

tusta. Nyt samanaikaisopetusta eli opetan saman asian kuin luokassa, hetero-

geenisempi ryhmä. Palkkitunnit tuo paineen, että pitää pysyä mukana tunnin 

aiheessa, ei pysty antamaan kuntoutusta eli korjaavaa erityisopetusta. Ollaan 

mietitty erityisopettajien kanssa [koululla useampia erityisopettajia], että se ei 

toimi. Meidän pitää nyt miettiä meidän käytäntöjä enemmän, palkkitunnit ei 

toimi niin hyvin. Meidän pitää kehittää ensi vuonna, miten me jatketaan. Hei-

kommat tehostetun tuen ja erityisen oppilaat eivät saa tarpeeksi tukea. Luo-

kanopettajat näkee erityisopetuksen ryhmän pienentäjänä. Resurssiopen 

käyttö paremmin, erityisopettajan ja resurssiopettajan toimenkuvat sekoittu-

neet meidän koululla. Kiertävillä laaja-alaisilla [he opettavat useammalla eri 

koululla] on ehkä selkeämpi toimenkuva. 

Erityisopettajat kertovat, että tehostettu tuki on tuonut positiivisia muutoksia eri-

tyisopettajien työhön. Se selkeyttää ja ohjaa erityisopettajan työtä sekä oppilasva-

lintaa, ja erityisopettajien työ painottuu heidän mielestään nykyään tehostetun ja 

erityisen tuen oppilaiden opetukseen ja koulunkäynnin tuen järjestelyihin. Erityis-

opettajat kokevat, että heidän tulee ensisijaisesti huolehtia edellä mainituista oppi-

laista unohtamatta 1. luokan oppilaita. Näin ollen yleisen tuen oppilaille ei jää ko-

vin paljon erityisopetuksen resurssia. Erityisopettajat näkevät, että kun erityisopet-

taja itse opettaa tehostetun tuen oppilaita, hän tietää, missä oppimisvaiheessa oppi-

laat ovat sekä millaista tukea nämä tarvitsevat. Tuntien pitäminen lisää erityisopet-

tajan oppilastuntemusta ja tuo pitkäjänteisyyttä tuen antamiseen. Edellä mainitut 

tekijät helpottavat sekä konsultointia että lomakkeiden ja asiakirjojen täyttämistä, 

ja tällöin erityisopettajalla on selkeämpi käsitys oppilaan asioista. Yhteisen peda-

gogisen keskustelun luonne on syvempää ja asiantuntevampaa. Erityisen tuen pää-

töksiä ei tehdä turhaan, vaan kynnys on verrattain korkea. 

E 1: Kun pidän esimerkiksi tehostetun tuen matematiikan ryhmää, niin tiedän 

missä mennään, tunnit tuo pitkäjänteisyyttä. Paperit miten niitä käydään läpi 

ja konsultoidaan. Se kyllä omaa työtä rajaa; ensisijaisesti tehostetun tuen op-

pilaat tulee huomioida. Paitsi ekaluokkalaisista. 
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FE 2: On työtapoja pitänyt hakea tämän myötä uusia, ei ole työtiloja ollenkaan, 

ei ollut muistettu tai rakennettu ollenkaan. Heittäydyttiin luokkiin ja on jaettu 

erilaisiin ryhmiin oppimistapojen ja tyylien avulla. On pitänyt keksiä ja hakea 

uusia konsteja ja tapoja. 

Rinkisen ja Lindbergin (2014, s. 27) raportissa erityisopettajien työnkuva ja kolmi-

portaiseen tukeen liittyvät lisääntyneet käytänteet mietityttävät kunnissa. Työhön 

käytetty aika on lisääntynyt, mutta tehtyä työtä ei ole korvattu. Kehittämisehdotuk-

sista nousi esille esimerkiksi erityisopettajien kokonaistyöaika tai jokin muu käy-

tänne, jossa huomioidaan uudet työtehtävät ja lisääntyneen työajan tarve. Pulkkisen 

ja Jahnukaisen (2015, s. 99) tutkimuksen mukaan perusopetuslain uudistus laajensi 

erityisopettajien vastuita ja toi osa-aikaiseen erityisopetukseen ja erityisopettajille 

runsaasti lisää tehtäviä. Erityisopetuksessa paperityön lisääntymisen vuoksi erityis-

opetuksen saatavuus on heikentynyt eli itse opetustyö on jäänyt liian vähälle. Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön (2014a, s. 3) selvityksessä todetaan, että osa-aikaisen 

erityisopetuksen tarve ja resurssit eivät vastaa toisiaan. Kehittämistoimissa ehdote-

taan, että opetuksen järjestäjiä ohjataan varmistamaan osa-aikaisen erityisopetuk-

sen saatavuus ja resurssit. Tämä toimenpide ei tämänhetkisessä tilanteessa ole kui-

tenkaan riittävä. Edellisten tutkimusten tulokset tukevat selkeästi tästä tutkimuk-

sesta saatuja tuloksia. Laaja-alaisen erityisopettajan toimenkuvaa tulee kehittää 

huomioiden kolmiportaiseen tukeen sekä työaikaan liittyvät tarpeet. 

Vaikutukset luokanopettajien työhön 

Kolmiportainen tuki on vaikuttanut myös luokanopettajien työhön. Seuraavaksi 

esitellään tulokset ensin kolmiportaisen tuen ja sen jälkeen tehostetun tuen vaiku-

tuksista (ks. Taulukko 8). 

Kolmiportaisen tuen negatiivisina vaikutuksina on lisääntynyt työmäärä. Pala-

verit, tukitoimien suunnittelu ja organisointi sekä kouluttautuminen uusiin asioihin 

ovat lisääntyneet sekä erilaisten lomakkeiden täyttäminen vie runsaasti aikaa. Työ-

hön kuuluva yhteissuunnitteluaika (ks. tarkemmin ys-aika; Alaluku 4.2) ei riitä 

kaikkeen tähän työhön ja kirjaamiseen, jota kolmiportainen laki edellyttää. Opetus-

ryhmien haasteellisuus on lisääntynyt ja opettajat kokevat eriarvoisuutta siitä, 

minkä verran tehostetun tai erityisen tuen oppilaita luokassa on. Luokissa on hyvin 

erilaisia oppilaita, ja sen vuoksi luokanopettajan työ on muuttunut, hajaantunut ja 

pirstaloitunut. Opettaja tarvitsee myös yhä enemmän eriyttämisen taitoja ja opetta-
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jien mukaan on vielä paljon opettajia, jotka eivät hallitse eriyttämiseen liittyviä asi-

oita. Tunteja täytyy suunnitella tarkemmin kuin aikaisemmin ja huomioida erilaiset 

oppijat sekä heidän tuen tarpeensa ja ottaa käyttöön tarvittavat tukitoimet. 

L 3: Uudistus on tuonut opettajalle lisää työtä. Lisää apuresurssia ei ole tullut, 

vaikka tuen portaat on tulleet. Minusta se on ristiriitaista, että resurssia ei ole 

tullut, mutta meidän pitää kirjoittaa kaikki tikitilleen. Koulun sisäisin järjeste-

lyin on sitten toteutettu tuki asioita. Pitäisi huomioida valtion tasolla, jos täl-

laisia asioita tuodaan. Milloin kirjoitetaan nämä lomakkeet? Eriarvoista opet-

tajillekin onko 1 vai 5 tehostetun tuen tarpeellista omassa luokassa. 

Tutkimuksessa mukana olleet luokanopettajat toivat esille eniten (7) positiivisia 

vaikutuksia verrattuna muihin ammattiryhmiin (erityisopettajat 4 ja rehtorit 5). La-

kiuudistus on lisännyt suvaitsevuutta erilaisuutta kohtaan. He kokevat, että tuen 

portaat ovat myös tukena omalle työlle. He tiedostavat, että lähikouluperiaatteen 

myötä heillä on nyt enemmän tuen tarpeessa olevia oppilaita, mutta heillä on nyt 

myös monipuolisempia keinoja, joilla tukea ja auttaa tuen tarpeessa olevia oppilaita. 

Kirjaaminen on toisaalta myös selkiyttänyt ja ryhdittänyt tuen suunnitelmallisuutta 

ja konkreettista tuen antamista. Opettajat antavat enemmän varhaista tukea. Uuden 

lain myötä voidaan velvoittaa kaikki luokanopettajat antamaan kolmiportaista tu-

kea oppilaille ja tekemään siihen kuuluvat asiat, eivätkä ne ole enää vain erityis-

opettajan asioita tai hänen hoidettaviaan. Opettajat ehdottavat tuntihuojennusta, 

joka voidaan käyttää kirjallisien suunnitelmien päivittämiseen ja tehostetun tuen 

tukimuotojen kehittämiseen. Kolmiportainen tuki on myös lisännyt opettajien oi-

keusturvaa. Opettajat saavat tukea ja ohjausta erityisopettajalta sekä moniammatil-

lisesta verkostosta. Useat kokevat, että kaiken kaikkiaan muutos on ollut enemmän 

positiiviseen suuntaan. 

L 1: Enemmän tiedostaa nyt niitä tuen tarpeellisia oppilaita. Onhan se omalle 

työllekin tuki, kun on nämä tukiportaat. Voi miettiä niitä tukimuotoja. Kirjaa-

mista vaatii enemmän, että asioita pannaan Wilmaan ylös. Turva myös omalle 

työlle, että ne kirjattu ja tulee tehtyä sitten niitä. Kun tulee uusi oppilas, niin 

tietää missä ne asiat on ylhäällä ja mitä hänen kanssaan on tehty ja mitä tuki-

muotoja saanut, ennen ei tiennyt oikein niistä. 

Rinkisen ja Lindbergin (2014, s. 19–20) raportissa todetaan kolmiportaisen tuen 

vahvuutena, että malli on selkeä, mikä on tuonut selkeyttä myös tuen järjestämiseen. 

Yhdeksi kehitettäväksi osa-alueeksi on mainittu sama asia kuin tässä tutkimuksessa 
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eli se, miten huomioidaan työajassa ja palkkauksessa lisääntynyt työ tuen antami-

sessa ja asiakirjojen laatimisessa. Myös ulkomaalaisissa tutkimuksissa on todettu 

opettajien työn ylikuormittuminen ja suunnitteluajan puute, jotka ovat esteinä ke-

hitettäessä kouluissa inklusiivisia käytäntöjä (Day & Prunty, 2015; Horne & Tim-

mons, 2009). Edellisten raporttien tulokset tukevat tässä tutkimuksessa saatuja tu-

loksia. 

Tehostettu tuki 

Tehostettu tuki on tuonut monenlaisia vaikutuksia luokanopettajien työhön. Taulu-

kossa 8 esitellään tulokset kootusti. 

Taulukko 8. Tehostetun tuen vaikutukset luokanopettajan (n=8) työhön. 

Vaikutus luokanopettajan työhön Positiivinen Negatiivinen 

Työmäärä, dokumentointi ja palaverit lisääntyneet  x 

Tehostetun tuen suunnittelu ja tuen organisointi lisääntyneet  x 

Luokanopettaja tarvitsee enemmän tukea mm. erityisopettajalta ja 

oppilashuoltohenkilöstöltä 

 x 

Työ kuormittavaa ja resurssit puutteelliset   x 

Haasteet asiakirjojen sisällöissä ja Wilman toiminnassa  x 

Opettajan tulee huomioida koko ajan tehostetun tuen oppilas  x 

Tehostettu tuki selkiyttänyt ja raamittanut tuen antamista x  

Oma opettajuus kehittynyt x  

Tukitoimien ja työtapojen käyttö tehostunut x  

Yhteistyö ja reflektointi toisten opettajien kanssa lisääntyneet x  

Konsultaation käyttö lisääntynyt x  

Tehostetun tuen negatiivisina vaikutuksina luokanopettajan työlle ovat kasvanut 

työmäärä ja kirjaamisen vaatimukset (pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma). 

Varsinkin alussa opettajat kokivat työmäärän suureksi eikä tehostetulla tuella ko-

ettu olevan suurta merkitystä. Tehostettuun tukeen liittyvät oppilaspalaverit ja mo-

niammatilliset kokoontumiset vievät opettajan aikaa. Ennen erityisopettaja on teh-

nyt tukemistyötä, eikä luokassa sitä ole tapahtunut niinkään paljon. Nyt tukitoimien 

suunnittelu ja käytäntöön organisointi vaativat uudenlaista tietoa ja taitoa. Toteut-

taakseen tehostettua tukea luokanopettajat tarvitsevat monenlaista tukea niin kolle-

goiltaan, erityisopettajalta kuin esimieheltään. Yksin tekeminen on työtä kuormit-

tavaa ja herättää negatiivisia tunteita. He kokevat, että tukitoimet ja resurssit ovat 

tarpeeseen nähden liian vähäisiä ja tukitoimien järjestely sekä käyttöönotto ovat 
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työllistäviä. Lomakkeiden toistavat sisällöt sekä Wilman puutteellinen toiminta 

koetaan negatiivisina ja työtä häiritsevinä. Rehtorit toteavat, että tehostetussa tu-

essa olevat lapset ovat haasteellisempia opettajille ja näiden oppilaiden kohdalla 

täytyy olla koko ajan hereillä, jotta he saavat tarvitsemansa tuen. 

FL 2: On lisännyt työtä ja tuonut paljon paperityötä, ne on varmaan ne nega-

tiiviset puolet. 

L 1: Kun aina täyttää niitä oppimissuunnitelmia, ja pähkäilee niitä tuntitol-

kulla, niin silloin tuntuu välillä, että mitä hyötyä tästä on, mutta sitten kun saa-

nut kirjattua niin on niistä hyötyä. Opettajille työläämpi. 

Tehostetun tuen käyttöönotolla on useita positiivisia vaikutuksia luokanopettajien 

työhön. Luokanopettajat kokevat, että tehostettu tuki on selkiyttänyt ja raamittanut 

tuen antamista ja sillä on ollut merkitystä oman opettajuuden ja ammattitaidon ke-

hittymiselle. He kokevat, että opettajan oma toiminta tulee johdonmukaisemmaksi. 

Tärkeää on prosessi, jonka opettaja käy läpi suunnittelun ja toteuttamisen eri vai-

heissa. Tehostetusta tuesta on tullut ikään kuin työväline, joka heidän työssään on 

hyvin käyttökelpoinen. Opettajan tulee huomioida opetuksen suunnittelussa ja to-

teutuksessa koko ajan tehostetun tuen oppilaita ja ”pitää heidät mielessä”. Tehos-

tettu tuki ja asioiden dokumentointi pakottavat opettajan miettimään asioita tar-

kemmin; hän tulee tietoiseksi oppilaan haasteista, tukitoimien suunnittelu ja toteut-

taminen tulevat johdonmukaisemmiksi. Näin myös vähenee ärtymys oppilasta koh-

taan, ymmärrys lisääntyy ja opettaja kohtaa sekä hyväksyy oppilaan haasteineen 

sellaisena kuin tämä on. Luokkatilanteisiin tulee selkeyttä ja työrauhaa. 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa, mitä tavoitteellisemmin ja yksilökohtaisem-

min sekä mitä sitoutuneempi luokanopettaja on tehostetun tuen toteuttamiseen, sen 

paremmat tulokset, motivaatio ja oppiminen kehittyvät oppilaalle. Nämä asiat tu-

kevat luokanopettajan työtä ja hänen työssä jaksamistaan. Tehostuneiden tukimuo-

tojen käytön myötä selvitään usein myös yleisen tuen avulla eikä tehostettua tukea 

välttämättä tarvita. Opettajat ovat tiedostaneet, että heidän tulee kokeilla erilaisia 

työtapoja ja saada uutta näkökulmaa työnsä toteutukseen. Keskustelu toisten luo-

kanopettajien kanssa sekä konsultointi erityisopettajien ja oppilashuoltohenkilös-

tön kanssa on lisääntynyt, jotka tukevat myös osaltaan opettajan työtä. Osa opetta-

jista on huomannut käyttävänsä tehostetun tuen käsitettä jo määrittelyn merkityk-

sessä puhuessaan toisten opettajien kanssa. Rehtoreiden mielestä opettajat ovat 

suunnitelleet tukea aikaisempaa paremmin ja tukea on annettu johdonmukaisem-
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min. Positiivisena omaa työtään tukevana asiana luokanopettajat kokevat pedago-

gisen johtajuuden ja rehtorin halun vaikuttaa resurssien mahdollisimman hyvään 

jakamiseen sekä systeemin kehittämiseen. 

L 2: Alettaisko pikku hiljaa niinku ehkä miettimään, että voitais tehdä kokeiluja, 

uusia näkökulmia opetukseen ja työtapoihin. 

L 2: Pohdin enemmän, juttelen erityisopettajan, koulupsykologin ja terapeutin 

kanssa, mietin opettajana toiminko oikein. Oppinut ennemmin ehkäisemään, 

että sitä tilannetta [puhuu oppilaiden kanssa eteen tulleista haastavista tilan-

teista] ei tulisi. 

Mäki-Havulinnan (2018, s. 8–9) väitöstutkimuksen mukaan silloin, kun opettajat 

eivät hallitse oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmää teoriassa ja 

käytännössä, tuen prosessi ja sen toteuttaminen ulkoistetaan erityisopettajalle. Täl-

löin erityisopettajalla on edessään haastava urakka, jos hänet jätetään yksin ilman 

kollegiaalista tukea ja apua. Silloin tuen prosessista muodostuu tehtävä, jossa ei 

voikaan onnistua. Hakala ja Leivo (2015, s. 19) näkevät tilanteen samoin kuin Ains-

cow ja kollegat (2014), jotka ovat todenneet koulun kulttuurisena ja sosiaalisena 

tilana tarjoavan opettajille riittämättömästi aikaa ja mahdollisuuksia oman työnsä 

uudelleen jäsentämiseen. Myös tämän tutkimuksen tulokset tukevat edellä esitet-

tyjä käsityksiä. Edellä kuvatut haasteet ja opettajan työlle esitetyt vaateet ovat vaa-

tivia. Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM, 2016a, s. 34) ovat tun-

nustaneet, että tämänhetkisellä osaamisella ei saavuteta näitä tavoitteita. 

Työntekijöiden tuen tarve 

Tutkimuksessa mukana olleet opettajat ja rehtorit toivat esille useita näkökohtia, 

joiden avulla eri työntekijäryhmien osaamista, sitoutumista ja työssä jaksamista 

suhteessa kolmiportaiseen ja tehostettuun tukeen voitaisiin lisätä ja kehittää. Tär-

keimmiksi niistä nousi tuloksissa kaksi alakategoriaa, jotka ovat 1) koulutuksen 

tarve sekä 2) vertaistuen ja työnohjauksen tarve. Seuraavaksi esitellään näitä kehit-

tämistarpeita tarkemmin. 

1. Koulutukseen liittyvät tarpeet 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat ja rehtorit kertoivat, että olivat saaneet 

koulutusta liittyen kolmiportaiseen tukeen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuke-
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miseen liittyneeseen lakiuudistukseen. Eniten asiaan liittyvää koulutusta olivat saa-

neet erityisopettajat ja vähiten luokanopettajat. Useimmat rehtorit kokivat saa-

neensa riittävästi koulutusta. Luokanopettajien vähäinen täydennyskoulutus nähtiin 

opettajien ja rehtoreiden kokemuksen mukaan suurimpana puutteena lakiuudistuk-

sen toteutumisen kannalta. Erityisopettajat toteavat, että heidän koulutuksensa kol-

miportaiseen ja tehostettuun tukeen on suhteellisen hyvin järjestetty, mutta heidän 

mielestään luokanopettajat tarvitsevat vielä lisää koulutusta. Erityisopettajat koki-

vat koulutuksen olevan aluksi enemmän tietopohjaista, koska vastaavasta mallista 

ei Suomessa ollut vielä kokemuksia, joten niistä ei pystytty kouluttamaankaan. 

Ne koulut ja kunnat, jotka saivat Kelpo-rahoitusta, pystyivät järjestämään kou-

lutusta työntekijöilleen. Opettajat ehtivät kokeilla ja harjoitella uusia menetelmiä 

sekä työtapoja. He myös pääsivät tutustumaan sekä vaikuttamaan lakiuudistukseen. 

Sitä vastoin niiden kuntien ja koulujen opettajille, jotka eivät olleet Kelpo-hank-

keessa mukana, asiat tulivat kertarysäyksellä. He kokivat paljon negatiivisia tun-

teita liittyen koulutuksen saantiin sekä koko kolmiportaiseen tukeen ja lakiuudis-

tukseen. 

R 1: En tällä hetkellä ehkä tarvitse [puhuu omasta koulutuksen tarpeesta]. Aika 

hyvin tiedän missä mennään, opettajat tarvitsevat vielä koulutusta, kaikki ei 

ole niin kuin vielä selvillä asiasta. 

E 1: Minut on hyvin koulutettu, mutta ei meidän henkilökuntaa ole, törmään 

yhä vielä siihen, että ei kaikki tiedä. 

E 5: Kelpo-hankkeessa saatiin paljon koulutusta asiaan, perustunut omaan ak-

tiivisuuteen, vähitellen asia menee eteenpäin. Joudutaan edelleen harjoittele-

maan ja opiskelemaan, ja opettajien täydennyskoulutus tärkeää. Kelpossa teh-

tiin käsikirja, jonka mukaan edetään ja asioita käsitellään, selkokielinen versio 

eri prosesseista, koordinaattori jalkauttaa sen kouluihin. 

Täydennyskoulutusta luokanopettajille tarvitaan edelleen erityisesti yleiseen tu-

keen liittyviin tukimuotoihin ja pedagogisiin käytäntöihin. Luokanopettajat tarvit-

sevat tietoa muun muassa siitä, miten eriyttämistä luokkatilanteissa voitaisiin vielä 

kehittää sekä tehostaa. Erityisopettajat kertovat, että tiedon ja osaamisen tasossa on 

vielä opettajakohtaisesti paljon vaihtelua. Mikäli opettajalla ei ole ollut tehostetun 

tai erityisen tuen oppilaita, hänen kokemuksensa heidän opettamisesta voi olla vä-

häinen, ja tällöin hän usein kokee tarvitsevansa täydennyskoulutusta. Kuten jo ai-

kaisemmin on todettu, luokanopettajat tarvitsevat myös pedagogisten asiakirjojen 

täyttöön vielä koulutusta, lisätukea ja ohjausta. 
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Erityisopettajat ovat kouluttaneet aiheesta sisäisenä koulutuksena oman kou-

lunsa opettajia. Osa erityisopettajista kuitenkin toivoi, että koulutuksen järjestäisi 

joku toinen ammattilainen. Luokanopettajat kertoivat, että erityisopettajan antama 

koulutus, tietämys sekä osaaminen ovat tukeneet heitä arjessa uusien asioiden hal-

tuunotossa. Myös erityisopettajan antamat käytännönläheiset esimerkkilistat tuen 

muodoista ja erilaisista tukitoimista, joita luokassa voi kokeilla oppilaan tuke-

miseksi, ovat olleet luokanopettajan työtä tukevia. Opettajat kokevat, että rehtorei-

den tulee olla hyvin perillä kolmiportaisesta tuesta ja siitä, mitä se tarkoittaa ja mi-

ten se toimii. Siksi on tärkeää, että myös rehtoreita koulutetaan asiasta, jotta he 

osaavat johtaa asiaan liittyviä prosesseja ja toimintoja koulussaan. 

E 2: Luokanopettajille pitäisi suunnata enemmän koulutusta, asiakirjojen te-

koon ja tukimuotoihin tulisi muualta info, mitä kaikkea voi tehdä luokkatilan-

teessakin. Menevät samalla kaavalla kaikkien kanssa. Saisi vielä tehokkaam-

miksi sen systeemin. 

E 1: Haluaisin, että joku muu kouluttaa, menetelmä- ja eriyttämiskoulutusta, 

yleiseen opettamisen ideologia ja asennekoulutusta, pedagogiset asiat, voiko 

esimerkiksi oppilaille antaa eri läksyt, yleiseen tukeen liittyvää. 

L 4: Rehtorin pitää olla tietoinen kolmiportaisesta tuesta ja miten se toimii. 

Koulutusta myös rehtoreille ei pelkästään erityisopettajille. 

Tutkimuksessa mukana olleiden mukaan luokanopettajat tarvitsevat erityispeda-

gogisen osaamisen kehittämistä eli tukea ja tietoa usein hyvinkin spesifisiin kou-

lunkäynnin haasteisiin esimerkiksi tarkkaavuushäiriöisten ja autismin kirjon oppi-

laiden opettamiseen. Tämä asia tuli ilmi myös niin rehtoreiden kuin erityisopetta-

jien kertomana. Luokanopettajat kokevat etenkin erityisen tuen oppilaiden tukemi-

sen isossa ryhmässä haasteelliseksi. Opettajien mielestä heillä ei ole tarpeeksi tietoa 

ja tukikeinoja näiden oppilaiden auttamiseksi. Samoin käyttäytymisen, psyykkisten 

ja sosio-emotionaalisten vaikeuksien huomioimisen ja tukemisen yleisopetuksen 

luokassa luokanopettajat kokevat haastavina. Useimmiten tiedon ja osaamisen 

tarve tulee esille vasta sitten, kun tällainen oppilas tulee oppilaaksi opettajan luok-

kaan eikä häntä osata tukea ja auttaa. Tällöin opettajat usein huomaavat tarvitse-

vansa asiasta lisää tietoa ja tukikeinoja, jotta he pystyvät tukemaan ja opettamaan 

oppilasta. Tutkimukseen osallistujat toivoivat luokanopettajien peruskoulutukseen 

lisää erityispedagogiikan opintoja, jotta uudet opettajat jatkossa pystyvät tukemaan 

erilaisia oppilaita omassa työssään lähikouluperiaatteen mukaisesti. 
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L 4: Välillä olen ollut huolissani, kun erityisoppilaat siirretään luokanopetta-

jan vastuulle, jolla ei ole koulutusta tarpeeksi asiaan. 

L 2: Jos opella ei oo erityisopettajan koulutusta, niin se ei pysty ehkä ymmär-

tämään niin kuin minä, kun mulla on. Opettaja saattaa kokea sen vaikeana. 

Lisää tietoa ja koulutusta erilaisista oppilaista ja heidän tukemisesta. 

Isakssonin ja Lindqvistin (2015, s. 135) tutkimustulosten mukaan niin kauan, kun 

erityisopetuksen tietämystä ei pidetä tärkeänä osana tavallisten opettajien koulutta-

misessa, erityisen tuen oppilaiden sijoittaminen tavallisille luokille on haasteellista 

ja tällöin erityisopettajien kouluttamista tarvitaan lisää. Kansainvälisen TALIS 

2013 -tutkimuksen (Teaching and Learning International Survey) mukaan tavalli-

simmin opettajat kokivat tarvitsevansa eniten koulutusta erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden opettamisessa, TVT-taidoissa ja työpaikan uusissa teknologioissa 

(OECD, 2014). Pajun ja kollegojen (2015, 1) tutkimuksen mukaan (n=187 opetta-

jaa, rehtoria ja ohjaajaa) opettajien täydennyskoulutuksen määrä on tärkein pääsyy, 

joka vaikuttaa siihen, miten he kokevat osaavansa opettaa erityisen tuen oppilaita. 

Tarvitaan lisä- ja täydennyskoulutusta sekä tehokkaampaa yhteistyötä erityis- ja 

yleisopetuksen kesken, jotta tietoa siitä, miten erityisen tuen oppilaita opetetaan 

käytännössä, jaetaan opettajien kesken. 

Esteenä koulutukseen osallistumiselle on ollut se, että kouluilla ja kunnilla ei 

ole ollut tarpeeksi rahaa, jotta opettajat olisivat voineet hankkia riittävästi lisäkou-

lutusta. Useissa kunnissa ei ole voitu palkata sijaisia niille opettajille, jotka ovat 

osallistuneet täydennyskoulutukseen, ja tällöin opettajien halukkuus osallistua kou-

lutukseen on ollut vähäisempää. Samaan aikaan tapahtuneet lomautukset ovat 

useissa kunnissa heikentäneet koulutukseen pääsyä ja kolmiportaisen tuen käyt-

töönottoa. Uudet asiat ja niiden omaksuminen, kouluttautuminen ja asioiden har-

joittelu vievät kuitenkin paljon aikaa ja rahaa. Useat opettajat käyvät myös omalla 

vapaa-ajallaan koulutuksissa. Eräs opettaja tuo esille jaksamisasian: opettajan luok-

katilanteesta tai omasta elämäntilanteesta riippuu, minkä verran opettaja ehtii ja 

jaksaa osallistua koulutuksiin. Ongelmaksi erityisopettajat kertovat sen seikan, että 

koulutuksiin eivät useinkaan mene ne opettajat, joilla olisi eniten koulutuksen tar-

vetta, vaan ne, jotka yleensä muutenkin käyvät koulutuksissa. 

FE 1: Aikaisemmin sai käydä 1–2 koulutusta vuodessa, ei kun 1 per lukuvuosi. 

Ja nyt pitää ottaa vielä puheeksi nuo lomautukset, miten siinä sitten otat nuo 

tehostetun tuen oppilaat huomioon. Menee monta viikkoa ja koko kevätkin, 

ihan rikkonaista. 
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E 3: Sinne menevät ne, jotka muutenkin hankkivat koulutusta, kaikki ei mene. 

Opettajien kiinnostus täydennyskoulutukseen vaihtelee suuresti, ja ne opettajat, 

jotka koulutusta eniten tarvitsevat, eivät ole siitä kiinnostuneita (Rinkinen & Lind-

berg, 2014, s. 26–27). Opetusministeriön raporteissa (OKM, 2016a, s. 23–24; 

2016b, s. 13) todetaan, että opettajien osaamisen kehittämisestä peruskoulutuksen 

jälkeen on puuttunut tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus ja opettajien kehitys-

suunnitelmat ovat olleet vähäisiä. Taloudellisesta tilanteesta ja vähäisestä koulut-

tautumiseen tarjolla olleista resursseista johtuen oman osaamisen kehittäminen on 

jäänyt hyvin hajanaiseksi. 

2. Vertaistukeen ja työnohjaukseen liittyvät tarpeet 

Haastatellut kertoivat tarvitsevansa vertaistukea ja työnohjausta. Vertaistuella koe-

taan olevan suuri merkitys työssä jaksamiselle ja uusien asioiden omaksumiselle 

sekä käyttöönotolle. Luokanopettajien mielestä keskustelut avaavat uusia näkökul-

mia niin esimerkiksi asennetasolla, tuen järjestelyissä kuin tuen arvioinnissa. Eri-

tyisopettajille vertaistuella on myös tärkeä merkitys, koska he ovat usein ainoita 

koulussaan. Vertaistuki toisten koulujen erityisopettajien kanssa koetaan merkityk-

selliseksi. Niissä kouluissa, joissa työskentelee useita erityisopettajia, vertaistukea 

on paremmin saatavilla ja he voivat jakaa esimerkiksi koulutusten antia keskenään. 

R 4: Koulutus ja puhuminen auttavat. Opettajakohtaisesti suuria eroja. 

L 3: Kolleegoitten tuki auttaa. 

Vertaistukeen liittyvä jaettu asiantuntijuus koetaan tärkeäksi, koska uutta tietoa ja 

uusia asioita tulee nopealla tahdilla koko ajan koulumaailmaan. Opettajat kertoivat 

esimerkkejä, miten vertaistukea voidaan järjestää: pedagoginen kahvila alueelli-

sesti tai omassa koulussa, pedagoginen vartti opekokouksen alussa, jossa käydään 

läpi uusia asioita ja ideoita, sekä vinkkipankki, johon voisi jakaa omia hyviä käy-

tänteitään ja jossa voi lukea toisten ideoista. Hyvä käytänne on myös omasta kou-

lutuksesta kertominen toisille opettajille, jolloin jokaisen ei tarvitse käydä kaikissa 

koulutuksissa. 

FL 2: Pedagoginen kahvila esimerkiksi alueellisesti, vaikka kerran kuussakin, 

joissa jakaa ajatuksia. Tämähän on just sellainen pedagoginen kahvila tää He-

lenan juttu ... 
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FL 1: Minä kilpistän oman osallistumattomuuteni siihen, että minä luotan mi-

nun kollegoihini. Koska minä en ole kaikkivoipa. Kun kollegat käyvät koulu-

tuksessa ja tuovat sitten tietoa muille. Aika ei riitä kaikkeen. Se vinkkipankki-

han ois hyvä juttu, vois kattoa uudestaan ja jos ei osaa niin sitten kysyä. Jaettu 

asiantuntijuus, se ois tosi hyvä juttu. Kuinka moni ois valmis lähtemään omalla 

ajalla ... 

Kumpulaisen (2017) mukaan uran alkuvaiheessa olevien opettajien perehdyttämi-

nen ja tukeminen on Suomessa vähäistä. Yleisin uuden opettajan tukimuoto on 

mentorointi, jossa uusi opettaja saa tukea ja opastusta kokeneemmalta opettajalta. 

Mentorina toimii tai mentorointiin osallistuu kuitenkin vain muutama prosentti 

opettajista (Kumpulainen, 2017, s. 161–162, 181). 

Tässä tutkimuksessa työnohjaus työntekijöiden tukimuotona ei noussut sel-

keänä tekijänä esiin. Työnohjausta on järjestetty työnantajan puolesta verraten vä-

hän. Varsinkin luokanopettajien on ollut vaikea saada työnohjausta. Erään erityis-

opettajan mukaan työnohjaus auttaa jaksamaan omassa työssä sekä hahmottamaan 

kokonaisuutta paremmin. Työnohjaus ja tiimiopettajuus antavat tukea ja varmuutta 

kolmiportaisen tuen prosesseissa sekä järjestelyissä. Ajan ja resurssien puute tule-

vat esiin luokanopettajien puheesta. 

E 5: Työnohjaus olisi opettajille aika tärkeä, tiimiopettajuus tukee osaltaan. 

Pystyy purkamaan sitä jossain muualla. 

Tämän tutkimuksen mukaan opettajat ja rehtorit tarvitsevat monenlaista tukea, oh-

jausta ja neuvontaa. Kolmiportaisen ja tehostetun tuen käyttöönotto haastaa opet-

tajien ja rehtorien ammatti-identiteetin aivan uudella tavalla. Vertaistuki, ryhmä-

vertaismentorointi ja työnohjaus voisivat olla osana tukea, jolla vahvistetaan opet-

tajien ja rehtoreiden ammatti-identiteettiä ja edistetään työhyvinvointia. 

Fullan (2001, s. 92) puhuu muutosprosessin ulottuvuuksista, joista omistajuus 

on yksi keskeinen. Omistajuus-termillä kuvataan yksilö- tai ryhmätasolla tapahtu-

vaa omistamista ja omistamisen astetta jonkin uuden asian suhteen. Omistajuus 

suhteessa reformiin tarkoittaa ymmärtämistä ja toiminnan taitavuutta. Omistajuu-

dessa linkittyvät toimijoiden taidot, selkiytynyt näkemys ja sitoutuminen liittyen 

reformin sisältöön. Jotta työntekijät aidosti kokevat reformeissa omistajuutta, tulee 

myös työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtia. Opettajien työ-

hyvinvointi on laadukkaan opetuksen edellytys. Rehtorien työhyvinvointi on koko 

koulun ja henkilöstön hyvinvoinnin edellytys. 
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6.3.3 Kolmiportaisen tuen resursointi 

Kolmiportaisen ja tehostetun tuen resursointi on opettajien ja rehtoreiden mielestä 

riittämätöntä, jotta oppilaille voidaan järjestää lähikouluun heidän tarvitsemansa 

tukimuodot. Opettajien ja rehtoreiden kuvaamana resursoinnissa voidaan erottaa 

kaksi alakategoriaa: koulun ja kunnan sekä valtakunnan taso (ks. Kuvio 6). Seu-

raavaksi tarkastellaan, miten resursointi valmistellaan ja päätetään näillä kahdella 

eri tasolla ja miten resursointia voitaisiin kehittää palvelemaan paremmin jokaista 

tukea tarvitsevaa oppilasta. 

 

Kuvio 6. Kolmiportaisen tuen resursoinnin alakategoriat. 

Resursointi koulun tasolla 

Tutkimukseen osallistuneiden mukaan resurssia koetaan olevan liian vähän kou-

luilla, jotta kolmiportaista tukea lähikouluperiaatteen muodossa ja inkluusion hen-

gessä voitaisiin aidosti toteuttaa. Resurssien niukkuus hidastaa ja osin estää tukitoi-

mien järjestämistä. Koska resurssit ovat vastaajien mukaan vähäiset, niukkuutta 

yritetään jakaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Erään opettajan mukaan esi-

merkiksi rehtorin sinnikkyydellä on vaikutusta siihen, minkä verran resurssia saa-

daan koululle. Kelpo-hankerahoitus oli tukemassa kolmiportaisen tuen käyttöönot-

toa ja lakiuudistusta niissä kouluissa, jotka olivat hankkeessa mukana käyttöönoton 

alkuvaiheessa. 

Tutkimuksessa mukana olleiden mukaan rehtorit päättävät koululle saadun 

budjetin puitteissa, miten resurssit jaetaan ja kohdennetaan eri tukimuotoihin. Luo-

kanopettajien mukaan rehtorin valta onkin suuri, ja he odottavat häneltä oikeuden-

mukaisuutta resurssien jaossa. Opettajien mielestä rehtorin tulisi tuntea lakiuudis-

tus sekä kolmiportaiseen tukeen liittyvät prosessit hyvin, jotta hän tietäisi, miten 

toimia ja miten tukea tulisi priorisoida. Joillakin kouluilla rehtorilla voi olla apuna 

6.3.3 Kolmiportaisen tuen resursointi

Resursointi koulun tasolla Resursointi kunnan  ja valtakunnan tasolla
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esimerkiksi apulaisjohtaja suunnittelemassa resurssien jakamista. Koulun rehtori 

kuitenkin lopulta tekee päätökset eri ryhmistä, jakotunneista ja muista resurssien 

jaosta. Resurssin käyttöä suunnitellaan useimmissa kouluissa tarkkaan ja eri ko-

koonpanoilla. Erityisopettaja on usein suunnittelemassa tuen järjestelyjä oman kou-

lunsa osalta rehtorin tukena. Luokanopettajat kokevat, että erityisopettajien on tär-

keä olla mukana mietittäessä tuen resursointia, koska he tuntevat eri luokat ja op-

pilaat sekä heidän tuen tarpeensa. Tuen tarvetta seurataan läpi vuoden ja tarvetta 

priorisoidaan ja muutetaan tarvittaessa. 

R 2: Kyllähän ne niin kuin budjetin mukaan määräytyy, erityisopetus määräy-

tyy koulun budjetin mukaan. Koulun tasolla jatkuvaa priorisointia mihin re-

surssia riittää, erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan resurssin arviointia 

läpi koulu vuoden, joustavaa, priorisoidaan. Kun suunnittelen kouluvuotta, 

mietitään, miten resurssi jaetaan, tiedän, montako tehostetun tuen oppilasta on, 

ryhmäjakoja ja jakotunteja mietittäessä. 

L 2: Mun mielestä, jos puhun meidän koulusta, mitä luulen tietäväni; keväällä 

keskustellaan seuraavan vuoden tapauksista, rehtori ja erityisopettaja käyvät 

keskustelua, miten resursoidaan ja miten tuki kohdistetaan. Keväällä ensin ja 

sitten syksyllä miten tilanne elää. Kesken vuoden voidaan vaihtaa, jos tarvetta. 

Erityisopettaja ja rehtori tarkistelee asiaa. Erityisopettajan asema tärkeä. Mei-

dän koulussa hyvin asiat, on panostettu tukeen. Ennaltaehkäisyä tuetaan var-

haisessa vaiheessa jo ekaluokalta lähtien. 

Vainikaisen ja kollegojen (2018, s. 105) selvityksen mukaan rehtorit toivat 

esille, että yhtenä suurimmista syistä siihen, miksi oppimisen ja koulunkäynnin tu-

kea ei voida antaa tarvetta vastaavasti, oli se, ettei oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

tarvetta osata ennakoida resursseista päätettäessä (rehtoreista 16 % oli tätä mieltä). 

Tilanteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta voivat vaihdella lukuvuoden ai-

kanakin merkittävästi, ja tällöin tarvittavaa resurssia tuen järjestämiseen ei olekaan 

saatavilla. 

Erityisopetuksen resurssi ei ole riittävä vastaajien kokemuksen mukaan. Eri-

tyisopettajat kertovat olevansa ristitulessa, koska heillä ei ole tarjota erityisopetusta 

niin paljon kuin oppilailla olisi tarvetta. Tehostetun tuen oppilaille pyritään suun-

taamaan resurssia (esim. erityisopetusta, ohjaajan tukea) eniten, varsinkin jos heitä 

on useita luokassa. Erityisesti erityisen tuen oppilaille erityisopetuksen antamisen 

määrää ei koeta riittäväksi. Myös puheopetuksen resurssi on vähäinen, ja erityis-



168 

opettajat ovat alkaneet vähentämään puheopetusta. Erityisopettajat kokevat, että la-

kimuutoksen jälkeen heidän resurssinsa ja työpanoksensa on suunnattava pääsään-

töisesti tehostetun ja erityisen tuen oppilaille. Erityisopettajat suunnittelevat usein 

itse oman työnsä ja oman resurssinsa jakamisen. Heillä on myös tiedossa ne oppi-

laat, joilla on tuen tarvetta. Kaikki käytössä oleva erityisopetuksen resurssi käyte-

tään hyvin tarkkaan. Mikäli resurssia jää, sitä voidaan antaa yleisen tuen oppilaille 

esimerkiksi erityisopetuksen jaksona. 

E 3: Resurssia on ylipäätänsä liian vähän, ei ole mitä jakaa. 

E 5: Erityisopetuksessa alkaa loppumaan voimavarat ja resurssit. Aika raskas-

han tää on ollut, tää muutos. 

Osa-aikaisen erityisopetuksen liian vähäinen määrä on todettu useissa tutkimuk-

sissa (OAJ, 2017a, s. 24; Pulkkinen & Jahnukainen, 2015; Vainikainen ym., 2018, 

s. 7). Vainikaisen ja kollegojen (2018, s. 104) selvityksessä todetaan, että eniten 

resursseja vaativana kohteena rehtorit pitävät osa-aikaista erityisopetusta. 

Resurssia kohdennetaan varsinkin erityiseen ja tehostettuun tukeen, ja mikäli 

resurssia jää, sitä kohdistetaan yleiseen tukeen. Koulunkäynninohjaajien tuki koh-

distuu pääosin erityisen ja tehostetun tuen oppilaisiin ja jonkin verran yleiseen tu-

keen. Opettajat pitävät hyvänä, että ohjaajien resurssi voidaan ”luvallisesti” koh-

dentaa sitä tarvitseville oppilaille, eli resurssin jakoperusteet ovat nyt selkeämmät. 

Luokanopettajat vastaavat tukiopetuksesta, jota pyritään järjestämään kaikille sitä 

tarvitseville oppilaille. Yleiseen tukeen ei opettajien ja rehtoreiden mielestä jää re-

surssia tarpeeksi, esimerkiksi ohjaaja- ja erityisopetuksen resurssia ei ole riittävästi. 

R 1: Siihen [puhuu tehostetusta ja erityisestä tuesta] ei ehkä resursoida tar-

peeksi, erityisopettajan resurssia enemmän tehostetun tuen oppilaille. Selke-

ästi enemmän annetaan erityisopetukseen resurssia, esimerkiksi ohjaajat 

enemmän. Yleiseen tukeen ei riitä ohjaajaresurssia, luokanopettaja antaa tu-

kiopetusta. Jonkin verran erityisopetusta yleiseen tukeen ja tukiopetusta. 

FE 2: Mikä on hyvää, että koulunkäynninohjaajien resurssin jakoperusteet on 

tullut selvemmäksi, että se menee lasten tarpeiden mukaan. Ei oo yleinen huu-

tokauppa. 

Keskustelua käytiin myös siitä, tulisiko luokalla olevien tehostetun ja erityisen tuen 

oppilaiden määrän vaikuttaa resurssien jakoon. Erityis- ja luokanopettajat kokevat, 

että tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrän sekä oppilaiden kokonaismäärän 

luokalla tulisi vaikuttaa tuen jakamiseen lisäresursointina. Mitään selkeää päätöstä 
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asiasta ei ole tehty, mutta käytännössä näin vaikuttaa tapahtuvan. Koulut ovat teh-

neet myös omia ratkaisuja siitä, mihin he kohdentavat resurssit. Osa käyttää resurs-

sia esimerkiksi jakotunteihin, osa resurssiopettajaan tai koulun omaan pien- tai 

joustoluokkaan. Osalla kouluista on myös pienryhmiä, joihin erityisen tuen oppi-

laat integroituvat ja saavat sitä kautta tukea eri oppiaineisiin. Niissä kouluissa, jossa 

on erilaisia pienryhmiä, tuen järjestely koetaan joustavammaksi ja toimivammaksi. 

Huoltajat eivät halua siirtää omaa lastaan pois lähikoulusta. He haluavat, että lapsi 

on oman alueen koulussa lähellä tuttuja kavereita, vaikka siellä tuen järjestely ei 

onnistuisikaan optimaalisesti. Näin ollen myös huoltajien päätös vaikuttaa oppilaan 

tuen saantiin. Jossakin koulussa on perustettu tehostetun tuen oppilaista oma pien-

ryhmä, jolle on annettu resurssia luokan pienemmän koon, erityisluokanopettajan 

ja koulunkäynninohjaajan muodossa. 

L 2: Mitään suoraa resurssia ei tule, vaikka luokassa olisi useita tehostetun 

tuen oppilaita. Minusta se pitäisi huomioida, samoin luokkakoko vaikuttaa; 

isossa luokassa useampia potentiaalisia tuen saajia. 

L 5: Tehostettuun tukeen on satsattu meidän koulussa; on tämä oma ryhmä. 

Tehostetun tuen oppilaiden opetuksen toteuttamispaikka saattaa olla tulevaisuu-

dessa yksi isoimmista ideologisista kysymyksistä, johon tullaan etsimään moraa-

lista ja eettistä ratkaisua suhteessa inklusiiviseen opetukseen. 

Resursointi kunnan ja valtakunnan tasolla 

Tähän tutkimukseen osallistuneista työntekijäryhmistä rehtoreilla on paras käsitys 

kunnan tason resursoinnista ja resurssin jakamisesta oman kuntansa sisällä. Erityis- 

ja luokanopettajille asia oli jo epäselvempää. Rehtorit kertovat, että kunnissa on 

erilaisia käytäntöjä resurssien jaosta riippuen siitä, millainen johtosääntö kunnalla 

on. Kunnan tasolla rehtorikokouksessa käydään läpi koulutuksen saamaa budjettia 

ja resurssien kohdentamista. Aluekoordinaattorien kanssa voidaan miettiä esimer-

kiksi pienluokkien määrää ja riittävyyttä. Osa erityisopettajista puhui myös alue-

rehtoreista ja siitä, että aluerehtori jakaa rahaa ja resursseja. Perusopetusjohtaja tai 

opetuspalvelujohtaja päättää oman kuntansa kohdalla, miten resurssit lopulta jae-

taan ja mihin ne suunnataan. Resurssien riittämättömyys tuli esille niin rehtoreiden 

kuin opettajien kertomana. Kunnan tasolla tilanteen koetaan myös olevan hajanai-

nen sekä epätasa-arvoinen, ja eräässä kunnassa suuri kuntaliitos osaltaan vaikutti 
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tilanteeseen. Kolmiportainen tuki ja inkluusio ovat tuoneet mukanaan paljon vel-

voitteita kouluille muun muassa tuen järjestelyiden osalta, eikä niihin ole tutkimuk-

sessa mukana olleiden mielestä resursoitu rahaa tarpeeksi. Osa kouluista on saanut 

Kelpo-rahoitusta tai esimerkiksi hanke-, projekti- tai remonttirahaa, joilla on voitu 

rahoittaa osa kolmiportaisen tuen antamiseen liittyviä kuluja. 

E 4: Aluerehtori päättää erityisen tuen päätökset ja jakaa resursseja. 

R 4: Isoissa kaupungeissa tarvitaan prosessien yhdenmukaistamista. Kaupun-

gin tasolla tilanne on erittäin hajanainen; kuntaliitos synnytti ison kaupungin. 

Esimerkiksi pohjoisella puolella on paljon ryhmiä, hajanainen tilanne, ei tasa-

arvoinen. Erityisopetuksen määrä eri yksiköissä on myös eriarvoinen, resurssi 

on saattanut jäädä johonkin kouluun ja kasvavaan kouluun ei saada. Resur-

soinnissa tosi isoja eroja. 

Kolmiportaisen tuen rahoitus ja resursointi valtakunnan tasolla on ollut epäselvää 

kaikkien tutkimukseen osallistujien mielestä. Opettajilla ja rehtoreilla ei ole ollut 

selkeää tietoa, miten ja millä perusteella resursointi on järjestetty. Erään rehtorin 

mukaan valtion antamat ryhmien pienennysrahat on käytetty suurten luokkien tu-

kemiseen (esim. resurssiopettajan palkkaukseen). 

L 2: Ihan varmasti en osaa sanoa kunnan tai valtakunnan tasolla. 

R 3: Valtion ryhmän pienennysrahat on käytetty suuriin luokkiin. On nyt tänä 

vuonna resurssiopetusta eri asioihin. 

Rinkisen ja Lindbergin (2014, s. 25) raportin mukaan kunnista 53 prosenttia oli sitä 

mieltä, että oppilaan tukeen on paikallisesti osoitettu riittävästi resursseja. Vaini-

kaisen ja kollegojen (2018, s. 104–105) selvityksen mukaan taloudellisten resurs-

sien vähäisyys kunnan perusopetuksessa oli rehtorien näkemyksien mukaan sel-

västi suurin syy (59 %) sille, ettei tukea voitu antaa tarvetta vastaavasti. 

6.3.4 Seurannan, tilastoinnin ja arvioinnin kehittäminen 

Tässä alaluvussa esitellään tuloksia siitä, miten kolmiportaista ja tehostettua tukea 

seurataan, tilastoidaan ja arvioidaan ja mitä vaikutuksia näillä on opettajien ja reh-

toreiden mielestä uudistuksen onnistumiseen. Luvun tulokset ovat osa vastausta 

kolmanteen tutkimusongelmaan eli siihen, miten perusopetuslain muutoksen läpi-

vienti on onnistunut alakoulussa opettajien ja rehtoreiden mielestä. Seurannasta, 
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tilastoinnista ja arvioinnista on tutkimuksen tulosten perusteella erotettu kaksi ala-

kategoriaa: vaikutuksia arvioidaan 1) oppilaan ja koulun sekä 2) kunnan/valtakun-

nan tasolla (ks. Kuvio 7). Tutkimuksen tuloksia verrataan muista tutkimuksista ja 

selvityksistä saatuihin tuloksiin. 

 

Kuvio 7. Seurannan, tilastoinnin ja arvioinnin kehittämisen alakategoriat. 

Oppilaan ja koulun taso 

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien ja rehtoreiden kokemuksen mukaan oppi-

lastasolla arviointi, tilastointi ja seuranta toteutuvat kokonaisuudessaan jo lain vaa-

timalla tavalla melko hyvin. Yksittäisen oppilaan kohdalla kolmiportaisen ja tehos-

tetun tuen seurantaa, tilastointia ja arviointia tehdään muun muassa kehitys- ja ar-

viointikeskusteluissa, oppilaskohtaisissa palavereissa sekä oppilashuollossa yh-

dessä huoltajien kanssa. Tällöin mietitään, onko tuki auttanut, onko tukea annettu 

riittävästi ja onko se kohdennettu oikein eli ovatko tukimuodot oppilaalle sopivia. 

Oppimissuunnitelmat ja HOJKS:it päivitetään ja arvioidaan yleensä kaksi kertaa 

vuodessa ja ne kirjataan sähköisesti Wilmaan. Nivelkohdissa 2. ja 6. luokan lopussa 

tarkistetaan erityinen tuki ja sen jatkuminen. Rehtorit pitävät tuen arviointia tär-

keänä ja sitä, että siitä huolehditaan säännöllisesti. Luokanopettajat kertovat, että 

annettujen tukitoimien seurantaa ja arviointia tehdään melko säännöllisesti pitkin 

lukuvuotta yksilökohtaisesti tehostetun tuen oppilaiden kohdalla. Sähköinen ar-

kisto koetaan hyväksi, koska tällöin voidaan asioita tarkistaa ja esimerkiksi muut-

taneiden oppilaiden kohdalta nähdään tuen lomakkeista, miten tuen antaminen on 

toiminut edellisessä koulussa ja miten kannattaa jatkaa eteenpäin kyseisen oppilaan 

kohdalla. Loppukeväästä tuen seurantaa ja arviointia hyödynnetään muun muassa 

seuraavan vuoden resurssien kohdentamisessa. 

R 3: Arviointi tärkeää ja säännöllistä. Nivoutuu kehitys- ja arviointikeskuste-

luihin, käytetään tuplasti tai triplasti aikaa. 

6.3.4 Seurannan, tilastoinnin ja arvioinnin kehittäminen

Oppilaan ja koulun taso
Kunnan/valta‐kunnan 

taso
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R 5: Meillä on ne nivelkohdat, jossa on säännölliset tsekkauspisteet eli 2. ja 6. 

luokan nivelvaiheet. Vuosittain tulee päivittää oppimissuunnitelmat ja hojksit. 

Kevään lopussa arvioidaan seuraavaa vuotta ajatellen, että ollaan hereillä, 

onko tuen toimenpiteet olleet riittäviä vai pitääkö lisätä jne. tai voidaanko tu-

kitoimia vähentää, jos koulunkäynti on hyvin mennyt siis parempaan. Voidaan 

tulla päätöksellä toiseen suuntaan ja purkaa esimerkiksi yksilöllistetty oppi-

aine. Sähköisesti Wilmaan tehdään nuo lomakkeet, hallinnollisesti päätetään 

ja nähdään koko perusopetuksen ajan, miten tuki edennyt, sähköinen arkisto. 

Jää näkyviin, milloin tukitoimia on tehty. 

Tuen antamista seurataan ja tilastoidaan sekä arvioidaan läpi koko kouluvuoden 

oppilaan opiskelua, kehitystä, menestymistä ja oppimistuloksia peilaten niitä muun 

muassa tuntiosaamiseen sekä kokeiden ja erityisopettajan testien tuloksiin. Kehi-

tys- ja arviointikeskusteluissa huoltajien kanssa käydään läpi oppilaan oppimis-

suunnitelmaa/HOJKS:ia sekä annettua tukea, sen toimivuutta ja riittävyyttä. Var-

sinkin alkuopetuksessa seuranta, tilastointi ja arviointi ovat systemaattista ja usein 

toistuvaa. Luokanopettaja on erityisasemassa tuen seurannassa ja arvioinnissa, 

koska hän näkee oppilasta päivittäin. Erityisopettajan asiantuntemus koetaan tärke-

äksi, kun mietitään erilaisia tukimuotoja ja tuen määrää. Seurannan ansiosta re-

surssi voidaan tarvittaessa siirtää ja kohdentaa sitä tarvitseville. Kun tuki on toimi-

nut ja oppilas on edistynyt tarpeeksi, voidaan tuen portailla palata aina taaksepäin. 

Tärkeää on myös seurata oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yläkoulujen 

opettajilta luokanopettajat eivät mielestään saa riittävästi palautetta, onko annetusta 

tuesta ollut hyötyä. Useimpien opettajien ja rehtoreiden mielestä seuranta ja arvi-

ointi toimivat hyvin yksittäisen oppilaan tasolla, mutta resurssit tuen järjestämiseen 

eivät ole riittävät. 

L 1: Luokassa jatkuvasti mietitään sitä osaamista ja edistymistä ja tehdään 

kokeita ja testejä ja erityisopettajan testejä. Kaksi kertaa vuodessa päivitetään 

oppimissuunnitelmaa ja siinä mietitään tarvittavia tukitoimia ja toimintaa. 

R 2: Arviointikeskusteluissa käydään läpi oppilaiden tuen tarvetta, resurssi 

käytetään muualle, jos sitä ei tarvita. Iloitaan lasten edistymisestä, hienoja tu-

loksia syntyy, kehitystä tapahtuu. 

Koulun tasolla opettajien ja rehtoreiden mielestä ei seurata, tilastoida ja arvioida 

kovinkaan tarkasti kolmiportaisen ja tehostetun tuen vaikutuksia. Täsmällistä 

koontia tai tilastotietoa ei juurikaan kerätä. Wilma-järjestelmään tallennetaan peda-
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gogiset asiakirjat, ja niiden käsittelystä jää sähköiset jäljet tehdyistä tuen muutok-

sista ja järjestelyistä. Jonkinlaista tilastotietojen keruuta tehdään, mutta se ei ole 

systemaattista. Primus-ohjelman kautta rehtorit saavat jonkin verran tietoa ja tilas-

toja esimerkiksi tehostetun ja erityisen tuen oppilaista. Joillakin kouluilla tuen asi-

oita voidaan käydä läpi ja arvioida koko koulun arviointipalaverissa, jossa on myös 

useita muitakin aihealueita arvioitavana. Erään erityisopettajan koulussa erityis-

opettajien tiimissä keskustellaan ja arvioidaan tukeen liittyviä asioita. Koulun ta-

solla seurantaa, tilastointia ja arviointia tapahtuu muun muassa oppilashuollossa 

sekä oppilashuoltoryhmässä, jossa voidaan käydä läpi tuen asioita yleisesti esimer-

kiksi luokittain. Koulujen kohdalla tukimuotojen tuloksellisuutta seurataan ja arvi-

oidaan myös oppilaskohtaisissa muissa palavereissa. Koulun tasolla voidaan seu-

rata ja tilastoida pidettyjen tukiopetustuntien määrää tai seurataan, mitä tukimuo-

toja käytetään oppilaiden tuen antamisessa. Wilma-järjestelmästä voidaan seurata 

muun muassa tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden määriä. Erityisope-

tuksen antamista ei erityisopettajien mukaan koulun tasolla seurata tarkemmin. 

R 1: Ei seurata varmaan koko koulun ja kaupungin tasolla. 

R 5: Sähköisesti Wilmaan tehdään nuo lomakkeet, hallinnollisesti päätetään ja 

nähdään koko perusopetuksen ajan, miten tuki edennyt, sähköinen arkisto. Jää 

näkyviin, milloin tukitoimia on tehty. 

E 2: Ei meillä ole laajempaa arviointia. Rehtorilla tieto, oppilashuoltoryh-

mässä arvioidaan. Opet käyvät yleisellä tasolla kertomassa luokastaan 

OHR:ssä, käyty sitten käsittely OHR:ssä. Pyritty kontrolloimaan, mitä tuki-

muotoja ope käyttää. 

Tutkimukseen osallistuneet kaipaavat enemmän koulun tason arviointia, tilastointia 

ja seurantaa sekä siitä seuraavia kehittämistoimia. Seurantaa ja tilastointia (esim. 

pedagogisen tuen lomakkeiden täyttäminen määräaikaan mennessä) on myös vie-

ritetty joissakin kouluissa erityisopettajille. Eräs erityisopettaja ehdottaa, että luo-

kanopettaja ja erityisopettaja voisivat yhdessä arvioida ja seurata tuen toteutumista 

ja kohdistumista hänen luokkansa oppilaille. Yhdessä arvioiden voitaisiin parem-

min huolehtia siitä, että tukea kohdistuu riittävästi sitä tarvitseville oppilaille. On-

gelmana opettajat tuovat esille, että koulun tasolla tehtävään arviointiin, tilastoin-

tiin ja seurantaan ei ole varattu riittävästi työaikaa. 

E 4: Seuranta jää erityisopettajan vastuulle pitkälti. Laaja-alaisena pitää tu-

kea ja seurata, miten ne tulee tehtyä. En tiedä johdon puolelta. Pitäis seurata. 
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E 1: Kaipaisin kyllä vähän semmoista seurantaa. Ei ole ollut aikaa seurata. 

Laaja-alaisena on niin kuin ristitulessa; aika ei riitä kaikille, miten sitä jakaisi. 

Kun on hyvin suunniteltu, niin on helpompaa sitten toteuttaa. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti perusopetuksen ja lukio-

koulutuksen järjestäjien itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteiden arvioinnin ke-

väällä 2016. Arviointitulosten mukaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjes-

täjiltä jää arviointitietoa hyödyntämättä. Tulokset eivät aina vaikuta päätöksente-

koon eivätkä siten johda parantamis- ja kehittämistoimenpiteisiin ja niiden vaikut-

tavuuden seurantaan (Harjunen, Hietala, Lepola, Räisänen & Korpi, 2017, s. 5, 

105–110). Tämän tutkimuksen tulokset koskien seurannan, tilastoinnin ja arvioin-

nin kehittämistä koulujen tasolla näyttäytyivät hyvin samansuuntaisina kuin tulok-

set Karvin tekemässä raportissa. 

Kunnan ja valtakunnan taso 

Opettajien ja rehtoreiden kokemuksen mukaan kunta- tai kaupunkitasolla ei seurata, 

tilastoida tai arvioida erityisemmin kolmiportaisen ja tehostetun tuen tai annettujen 

tukitoimien vaikutuksia. Osan tutkimuksessa mukana olleiden mielestä aluerehtori 

ja/tai erityisopetuksen koordinaattori seuraavat ja ehkä tilastoivatkin asiaa, mutta 

tarkempaa tietoa siitä, onko asia näin tai meneekö asia eteenpäin, ei ole. Useimmat 

heistä arvailivat asiaa tai totesivat suoraan, etteivät tiedä asiaa lainkaan. Erään luo-

kanopettajan mukaan kuntien välillä kolmiportaisen ja tehostetun tuen toteutuk-

sessa ja sen seurannassa on eroja ja kirjoa paljon muun muassa siitä, miten asiat 

voidaan järjestää. Eräässä kunnassa koordinoiva erityisopettaja kerää eri kouluilta 

tilastot ja niiden pohjalta jaetaan resursseja. 

E 4: Kyllä siellä jonkinlainen seuranta on, ei tienny sihteerikään kuka. Jokuhan 

niitä seurailee, en tiedä kuka. Varmaan tilastointia pidetään. Vaikuttaako ne 

määrärahoihin? Oppilaitahan siirretään vielä hyvin eri perustein tavoin nui-

hin tukimuotoihin. 

L 4: Kaupungin tasolla koordinaattorit [puhuu aluekoordinaattoreista] kerää 

tietoa vissiin. Valtakunnallisesti tunnen paljon opettajia, toteutetaan hirveän 

eri tavoilla. Kirjoa tosi paljon, kuinka pystytään asiat järjestämään. Eroja kun-

tien ja kaupunkien välillä. 

Siitä, seuraako tilastoinnista arviointia ja toimenpiteitä, on epäselvyyttä. Joitakin 

tilastoja opettajien ja rehtoreiden mukaan kyllä kerätään, mutta sitä, mitä tilastoille 
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sen jälkeen tapahtuu, ei tarkkaan osata kertoa. Erään rehtorin mielestä kunnassa ei 

ole hyödynnetty tilastotietoja tarpeeksi hyvin, jolloin arviointi ja siitä seuraava ke-

hittäminen on jäänyt tapahtumatta eli tiedolla johtamista ei ole tapahtunut. Rehtorit 

ja opettajat kokevat, että kolmiportaisen ja tehostetun tuen vaikutuksia tulisi seurata, 

tilastoida sekä arvioida ja niillä pitäisi olla vaikutusta muun muassa resurssiarvi-

ointiin eli siihen, miten resursseja jaetaan. Oleellinen pohdittava asia onkin, koh-

taako kysyntä ja tarjonta tai onko tarvetta resurssien siirtämiseen tai uudelleen koh-

dentamiseen vai tulisiko resursseja saada enemmän, jotta lakia voidaan käytän-

nössä toteuttaa. Tarkemman seurannan, tilastoinnin ja arvioinnin avulla mahdolliset 

hyödyt saataisiin selville ja huomataan, puututaanko oikeisiin asioihin. Rahanjakoa 

tulee kehittää sen mukaan, kun tarpeita ilmenee, ja resurssit kohdennetaan parem-

min niin yksittäisen koulun kuin koko kunnan tasolla. 

R 4: Priimuksestahan meillä saa tiedot, tiedolla johtamista ei ole oikein paljon, 

esimerkiksi tietoa erityisopetuksen resursseista ei käytetä nykyään. Pitäis olla 

vaikutusta resurssiarviointiin, miten resursseja jaetaan, ja toisaalta olla kou-

lukohtaisesti vielä analyyttisempi seuranta, onko resurssit kohdistuneet oikein, 

onko tuen muodot ollut tarpeellisia. 

L 2: En tiedä kaupungin tai valtakunnan tasolla, miten seurataan. Huomattais, 

että puututaanko niihin asioihin, esimerkiksi rahanjako; raha jaettais sen mu-

kaan, minkä tyyppisiä oppilaita on koulussa. Seuranta voisi olla systemaattista. 

Valtakunnan tasolla kolmiportaisen ja tehostetun tuen arviointi, tilastointi ja seu-

ranta ovat rehtoreiden mukaan tilastotietojen keruuta ja siitä saatava tieto jää usein 

vain virkamiestasolle. Erityisopettajien mukaan jonkinlaista tilastotietojen keruuta 

tehdään, mutta muusta heillä ei ole tietoa. Luokanopettajilla ei ole asiasta tarkem-

paa tietoa. Varsinaista arviointia ja siitä seuraavia toimenpiteitä arvioidaan olevan 

vähän tai ei lainkaan. Kyselyissä kysytään vastaajien mielestä epäoleellisia asioita 

tai tehdään tilastoja, jotka eivät kerro koko totuutta. Kyselyiden laadintaan halutaan 

lisää tarkkuutta ja vaikuttavuutta. 

R 2: Pelkään, sisimmissäni tiedän, että voisi olla hyötyäkin. Epäoleellisia ky-

sytään, tehdään tilastoja, jotka eivät kerro koko totuutta. Pitää olla huolellinen, 

kun niitä laaditaan. Nyt osataan jo kolmiportainen kirjaaminen, ehkä seuraava 

aste on, että voitaisiin arvioida tuloksia. 
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R 5: Valtakunnallisesti tehdään opetushallituksen kautta kyselyt, jotain tilas-

tointia kootaan vuosittain. Ei ole tehty valtakunnallista lomakkeistoa, jolla 

olisi voitu kerätä tietoa. 

Tämän tutkimuksen mukaan sekä opettajat että rehtorit olivat kiinnostuneita myös 

kunnan ja valtakunnan tason toiminnasta. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen arvi-

ointia, tilastointia ja seurantaa ei ole opettajien ja rehtoreiden kokemuksen mukaan 

toteutettu tarpeeksi hyvin valtakunnallisella tasolla. Järjestelmä ei selvästikään ole 

selkeä ja toimiva. Työntekijät kertovat kaipaavansa niin oman koulun, kunnan kuin 

valtakunnan tasolla seurantaa sekä tilastoinnin ja arvioinnin kehittämistä ja rele-

vanttia tietoa, jotta he voivat peilata omaa osallisuuttaan uudistukseen sekä sitoutua 

toiminnan kehittämiseen. Jotta työntekijät voivat sitoutua koulureformiin ja muu-

tosta saadaan aidosti aikaan, tulee heidän sitoutua uudistukseen. Fullan (2001, s. 

92) puhuu omistajuudesta yksilö- tai ryhmätasolla, jolloin tapahtuu omistamista 

jonkin uuden asian suhteen ja jossa linkittyvät toimijoiden taidot, selkiytynyt näke-

mys sekä sitoutuminen reformin sisältöön. Tämä on progressiivinen ominaisuus, 

joka kehittyy prosessien eri vaiheiden myötä ja painottuu prosessin loppupuolelle. 

Fullanin (2003, s. 46–47) mukaan tiedon tuottaminen suhteessa kehittämiskohtiin 

on tärkeää ja merkityksellistä. Muutosprosessi vaatii uuden tiedon ja uusien ratkai-

sujen synnyttämistä toimijoiden mielissä. Omistajuus syntyy yhdessä toteutetun 

muutosprosessin myötä, ja tällöin luodaan uudenlaisia toiminta- ja ajattelumalleja 

pysyvästi toimijoille. 

Lintuvuori (2019, s. 140) toteaa, että kuntien välisten erojen pienentämiseen ja 

oppilaiden yhdenvertaisuuteen liittyen uusi KOSKI-rekisteri mahdollistaa opetus-

hallinnolle aiempaa paremmat mahdollisuudet informaatio-ohjaukseen niin tar-

kempien julkisten tilastojen kuin tarkemman rekisteripohjaisen seurannan kautta. 

Ilahduttavaa on, että tarkemman tilasto- ja tutkimustiedon avulla kunnille mahdol-

listuu entistä tarkempi omien toimintapolitiikkojen vertaileminen muihin kuntiin ja 

valtakunnalliseen tilanteeseen nähden. 

6.3.5 Prosessin läpivienti 

Viimeinen pääkategoria prosessin läpiviennistä sisälsi kaksi alakategoriaa, jotka 

ovat 1) onnistumiset sekä 2) haasteet (ks. Kuvio 8). Fullanin muutosteorian institu-

tionaalistamisvaiheen piirteitä verrataan tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin ja 

tutkimuksessa mukana olleiden kokemuksiin. Samalla muista tutkimuksista saatuja 

tuloksia verrataan tämän tutkimuksen tuloksiin. 
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Kuvio 8. Prosessin läpiviennin alakategoriat. 

Onnistumiset 

Rehtorit kokevat, että kolmiportaisen tuen ja lakimuutoksen reformin prosessissa 

ja sen läpiviennissä on onnistuttu heidän kouluissaan melko hyvin. Myös erityis- ja 

luokanopettajien arviot ovat kokonaisuutena positiivisia. Muutos on ajettu sisään 

koulujen tasolla, ja työ on käytännön toteutusta arjessa päivittäin. Kouluilla on op-

pilaita kaikilla eri tuen tasoilla (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Käytänteitä, 

tukimuotoja ja toimintatapoja on kehitetty sekä yhteistyötä lisätty eri tahojen 

kanssa. Prosessin myötä kolmiportainen tuki on tarkentunut ja täsmentynyt asteit-

tain. Vastaajat pitävät arjen työtä liittyen kolmiportaisen tuen käytänteisiin koulun 

tasolla tärkeässä asemassa. Onnistumisena muutoksen läpiviennistä rehtorit mai-

nitsevat opettajien ammatillisuuden vahvistumisen. Opettajat keskustelevat oppi-

misen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä asioista positiivisessa sävyssä ja miettivät 

prosesseja sekä tukimuotoja tarkemmin ja huolellisemmin. Kouluilla on koettu on-

nistumisen tunteita suhteessa muutoksen läpivientiin. Ne opettajat ja rehtorit, jotka 

ovat muutoksen keskellä vaihtaneet koulua tai kuntaa, näkevät selvemmin muutok-

sen eri vaiheita, joissa koulut ovat kulloinkin olleet. Heidän kokemuksensa mukaan 

prosessissa ja muutoksen läpiviennissä on onnistuttu vaiheittain eteenpäin mene-

mällä. 

R 4: Aluksi paljon byrokratiaa ja kokouksia, alkanut vähentymään. Positiivi-

sessa mielessä puhutaan näistä enemmän, eli ope miettivät enemmän proses-

seja ja tukitoimia, puhuminen ammatillisempaa. Me ollaan onnistuttu ja menty 

eteenpäin. Ei ehkä niin hyvä kuin oletin. 

FE 2: Minusta tuo muutoksen läpivienti on mennyt aika hyvin. Olen ollut kol-

messa yhtenäisessä koulussa tänä aikana ja kävin kaikki mahdolliset koulutuk-

set ja niitä oli tosi paljon silloin alussa. Ja sitten vein niitä kouluille ja tuntui 

6.3.5 Prosessin läpivienti

Onnistumiset Haasteet
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että elkää ampuko viestintuojaa. Sitten jo seuraavassa oltiin jo paremmassa 

vaiheessa. Välillä tuntui, että tulee korvista ulos. 

Opettajat ja rehtorit kertoivat, että opetushenkilöstössä oli niitä, jotka toimivat muu-

toksen edistäjinä ja veivät uudistusta eteenpäin. Kouluilla oli yleensä joku, joka otti 

kolmiportaisen tuen ja lakiuudistuksen käyttöönotosta suuremman vastuun, kävi 

koulutuksissa ja sen jälkeen perehdytti sekä opasti muita asiaan. Useimmilla kou-

luilla tämä oli erityisopettaja ja jollakin koululla esimerkiksi vararehtori tai apu-

laisrehtori. Vastaajat kokevat, että koulussa tulee olla joku, joka perehdyttää uudet 

opettajat kolmiportaisen tuen käytäntöihin ja jonka puoleen voi koulussa kääntyä, 

kun henkilökunta tarvitsee tukea ja opastusta. Osa opettajista on aktiivisesti kehit-

tänyt uusia tuen muotoja ja kokeillut niitä käytännössä. Osa henkilökunnasta on 

ottanut muutoksen tuomat uudet asiat jo itselleen ikään kuin työkaluiksi. 

L 3: Kyllä meidän koululla on perehdytty. Yksi ope aluksi enemmän ja hän 

opasti meitä muita. 

R 2: Viimeisten vuosien aikana päästy asioissa eteenpäin ja ymmärretty asia, 

mitä tukea voidaan antaa, tsekkauslistat käytössä. 

Vastaajat kokevat, että perusopetuslain muutos nähdään tarpeellisena ja ajankoh-

taisena. Laissa positiivista on sen asiakaslähtöinen ajatustapa, ja nyt on tuotu oppi-

las ja hänen tukemisensa keskiöön. Varhainen tuki, erilaisuuden hyväksymisen 

sekä tasapuolisuuden korostaminen tukevat koulutuksen tasa-arvon toteutumista. 

Pienessä kunnassa koetaan, että yhteisiä linjauksia on helpompi tehdä ja toiminta-

kulttuuri on samantapaista kunnan eri kouluilla. Isossa kunnassa vaihtelua on 

enemmän. Kunnan talouden koetaan vaikuttavan paljon tuen järjestämiseen. Valta-

kunnan tasolla on tapahtunut myönteistä kehitystä ja uudistus koetaan kokonaisuu-

tena hyvänä muutoksena, joka on selkeyttänyt ja jäsentänyt tuen antamista. Koko-

naisvaltainen lähestymistapa, jolla kolmiportaisessa tuessa oppilasta tuetaan, näh-

dään oikeana toimintatapana. 

R 2: Tällä hetkellä me toimitaan lain edellyttävällä tavalla melko hyvin. Pää-

sääntöisesti hyvällä tasolla. 

E 5: Tosi eri tavoin toteutunut eri paikoissa. Meidän kunnassa onnistunut tosi 

hyvin. Opettajilla paljon tietoa, oli rahaa järjestää täydennyskoulutusta ja ko-

keilla eri asioita. Mitä sen hankkeen jälkeen; toimintakäytännöt on varmaan 

paljon muuttuneet, mutta talous yms. vaikuttaa paljon. Ryhmäkoot alkaneet ko-

hota koko ajan, isot ryhmäkoot, ekaluokat 25 paikkeilla. 
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Muutoksen edistäjät etsivät ideoita ja keinoja selviytyäkseen ja kehittääkseen yhä 

useampia prosessin osatekijöitä kohti tavoitteita (Fullan, 1994, s. 30). Fullan ko-

rostaa, että muutosvalmiuteen henkilökunta tarvitsee neljää perusominaisuutta, 

jotka ovat henkilökohtainen visiointikyky, tutkimustaito, asioiden hallintataito ja 

yhteistyökyky. Visio syntyy, kun puemme sanoiksi sen, mikä meille on tärkeää. 

Fullanin mukaan henkilökohtainen päämäärä on tie järjestelmän muuttamiseen. 

Koko elämän kestävä opiskelu on välttämätöntä, koska postmoderni ympäristö 

muuttuu koko ajan. Tiedon saavuttaminen merkitsee jatkuvaa opiskelua sekä nor-

mien, tapojen ja tekniikkojen sisäistämistä. Muutosprosessin onnistumisessa ei riitä, 

että kuulemme uusista ideoista, vaan on tiedettävä, mihin ne sopivat, ja on opittava 

niiden käyttötaitoa. Ilman yhteistyötaitoja ja -suhteita ei ole mahdollista oppia riit-

tävästi, jotta opettaja osaisi edistää myös oppilaiden sosiaalista kehitystä (Fullan, 

1994, s. 30–38). Fullanin mukaan informaation muuttaminen tiedoksi tapahtuu työ-

yhteisön sosiaalisen interaktion kautta. Uuden tiedon etsimisen ja sen edelleen 

muille yhteisön jäsenille välittämisen Fullan näkee olevan jokaisen työyhteisön jä-

senen vastuulla (Fullan, 1999, s. 47). 

Opettajien ja rehtoreiden kokemuksen mukaan Kelpo-hankkeella oli siirtymä-

kohdassa yksi keskeinen ja suuri merkitys prosessin ja uudistuksen läpiviennin on-

nistumisessa. Vastaajien mukaan niissä kouluissa, jotka olivat Kelpo-hankkeessa 

mukana, kolmiportaiseen tukeen ja lakimuutokseen liittyvät asiat ovat edistyneet 

paremmin kuin niillä, jotka eivät olleet hankkeessa mukana. Niille kouluille, jotka 

eivät olleet mukana Kelpo-hankkeessa, uudistus on ollut erityisen haasteellinen, ja 

sekavan alun jälkeen malli on selkiytynyt. Kelpo-hankkeessa mukanaolo ja sitä 

kautta saatu rahoitus ovat edistäneet muutoksen läpivientiä. Hankkeessa mukana 

olleet opettajat kertoivat päässeensä myös erilaisiin hanketta tukeviin koulutuksiin 

(esim. Kelpo-koulutukset ja Erityisopetuksen valtakunnalliset päivät) ja saivat 

enemmän tietoa uusista toimintatavoista sekä tietoa valtakunnallisesta tilanteesta. 

E 1: Entisessä kunnassa oli vahva Kelpo-perinne, selkeät linjaukset, tehtiin 

asioita samantapaisesti. Uudessa kunnassa on tosi erilaiset linjaukset. Kou-

luilla eri toimintatapoja, meidän erityinen tuki on toisten tehostettua tukea. 

Meillä enemmän oli erityisen tuen päätöksiä, aidosti jaettu kolmiportaiselle. 

Tässä kunnassa ei ole vissiin saanu käyttää erityistä tukea, eli ei ole siirretty. 

Etelässä selvemmin nuo kolme porrasta. Kuinka herkästi päätöksiä tehdään, 

elänyt se tilanne. 
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R 5: Kunnat ja koulut ollaan erilaisia. Kelpo-asia on helpottanut meitä mer-

kittävästi koulun tasolla. Ne koulut ja kunnat, jotka on päässy tekemään jo ai-

kaisemmin, ovat tuosta hyötyneet. Koko ajan koulukohtaisesti on kehitytty. 

Haasteet 

Vastaajat kokevat, että edelleen on kuitenkin kehitettävää ja parannettavaa. Pro-

sessi ja muutoksen läpivienti on edelleen keskeneräinen tutkimukseen osallistunei-

den kokemuksen mukaan niin oman koulun, kunnan kuin valtakunnan tasolla. 

Oman koulun tasolla rehtoreiden mielestä muutoksen toteuttamisessa ollaan yhä 

prosessissa ja kehittämistä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Myös erityisopettajat 

kertovat, että muutoksen läpiviemisessä ollaan vielä vaiheessa eivätkä kaikki ole 

omaksuneet uudistuksen tuomaa sanomaa ja erilaisia käytänteitä. Erityisopettajat 

kokevat, että lakimuutos ja sen läpivienti on ollut heille raskasta, koska monissa 

kouluissa he ovat ottaneet tai joutuneet ottamaan asiasta paljon vastuuta. Useim-

pien luokanopettajien koululla uudistusta on ajettu sisään suhteellisen paljon, mutta 

heilläkin on edelleen tunne, että prosessi ei ole valmis. Lain tulkinta keskusteluttaa 

ajoittain koulun tasolla opettajia ja rehtoreita. Rehtoreiden mielestä opettajat ovat 

lojaaleja työntekijöitä ja he ottavat uudet lait ja muutokset hyvin käytäntöön. Myös 

suurin osa opettajista itse kokee, että heidän tulee sisäistää uudistukset ja toimia 

niiden pohjalta. Siinä, miten sitten kukin toteuttaa lakia käytännössä, voi olla vaih-

televuutta opettajasta riippuen ja myös koulukohtaisesti. Se, miten lakia tulkitaan, 

on myös prosessissa ja keskeneräinen. 

R 5: Kolmiportaisuus harjoittelussa tietenkin vieläkin, tarkentunut ja täsmen-

tynyt pikku hiljaa. Kokemus on paljon opettanut, kohtalaisen hyvin. Edelleen 

ollaan tässä asiassa vaiheessa. Opettajien tasolla tarvitaan vielä tarkennusta, 

kuka tekee missäkin vaiheessa niitä, ollaan menossa hyvässä vaiheessa. 

E 2: Itellä tuntuu, että on vielä vaiheessa, joillakin saattaa olla hyvinkin hal-

lussa. Aina siinä tuntuu, ettei kaikki ole vielä selkee. En tarkemmin tiedä. Kai-

killa on vielä kysymyksiä miten. Aina tulee jotain uutta juttua, muutetaan jotain. 

Kyllä se on edelleen vaiheessa, kaikki ei oo omaksu. OHR:ssä vieläkin kolmi-

portaisen tuen vahvistaminen. Tämänkin vuoden jälkeen ei oo vielä hallussa, 

vaikka on ollut koulutuksia, ei vielä selvää ole. Kirjaaminenkin, pitäiskö olla 

kirjaamisiltapäiviä, että ne tulisi kirjatuksi. 
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Prosessin eteneminen oman kunnan ja valtakunnan tasolla koetaan tutkimuksessa 

mukana olevien opettajien ja rehtorien mielestä olevan edelleen kesken, vaikka pal-

jon hyvää on saatu jo aikaiseksi. Kunnan eri alueilla ja kouluilla on erilaisia käy-

täntöjä, miten kolmiportaista tukea ja lakiuudistusta toteutetaan käytännön tasolla. 

Kouluilla ollaan muutoksen toteuttamisessa myös vielä eri vaiheissa; osa kouluista 

on melko alkuvaiheessa ja osa on jo pidemmällä. Työntekijöillä on kuitenkin edel-

leen kysymyksiä ja epäselviä asioita. Toiminta ei ole vielä sujuvaa ja yhdenmu-

kaista, ja vie aikaa ennen kuin siitä on tullut arkirutiinia. Opettajat kokevat, että 

kolmiportainen tuki tuotiin keskeneräisenä kentälle ja se aiheutti sekavuuden ja är-

tymyksen tunteita. Valtakunnan tasolla kolmiportaisen tuen muutoksen läpivientiä 

monet rehtorit ja opettajat eivät olleet seuranneet tai kertoivat, etteivät ole saaneet 

siitä tietoa. Toimintakulttuurissa on tapahtunut jo melkoisesti muutosta koko valta-

kunnan tasolla tutkimuksessa mukana olleiden kokemuksen mukaan, mutta edel-

leen muutos vie aikaa, jotta toiminta vakiintuu ja vaihtelut alueittain vähenevät. 

Kolmiportaista tukea toteutetaan vielä eri tavoin eri puolilla Suomea, ja eri alueilla 

voi olla hyvin omannäköisiä toimintatapoja. 

R 2: ... edellisellä koululla oli lain tulo ja jalkauttaminen. Pari ensimmäistä 

vuotta oli aika vaikeita, että ymmärretään, mistä on kysymys. Asiakaslähtöinen 

ajatustapa. Minun ikäpolvelle haasteellista. 

FE 2: Tää prosessi on ollut sellainen, ettei se oo ollut valmis kaikilla tasoilla 

silloin vielä, kun se tuotiin kentälle. 

L 1: Etelä-Suomessa on pikkuisen eri muotoja, joka koululla jonkin verran eri-

laista ja omannäköinen. 

Myös useissa muissa tutkimuksissa on todettu, että uudistuksen toteuttamisessa ja 

kolmiportaisen tuen toimeenpanossa on huomattavia kuntakohtaisia eroja (Kirja-

vainen ym., 2014a, b; Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki, 2017; OKM, 2014a; 

Thuneberg, Hautamäki ym., 2013; Thuneberg, Vainikainen ym., 2013; Vainikainen 

ym., 2018). Myös Opetushallitus on esittänyt Tehostetun ja erityisen tuen kehittä-

mishankkeesta kerättyjen palautteiden perusteella, että muun muassa tehostettu 

tuki vaatii vielä kehittämistä (Rinkinen & Lindberg, 2014). Myös tässä tutkimuk-

sessa saatujen tulosten perusteella voidaan huomata, että prosessi on edelleen kes-

keneräinen ja vaatii kehittämistä. 

Fullan toteaa, että liian usein muutokseen liittyviä ongelmia ei tunnisteta tai ne 

kielletään. Ongelmia jäljittämällä voimme ennakoida, mitä seuraavaksi on tehtävä, 

ja toteuttaa suunnitelmamme. Fullanin mukaan ongelmat on otettava vakavasti eikä 
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niitä pidä samaistaa vastustamisen, tietämättömyyden tai väärän asennoitumisen 

kanssa. Avoin ja tutkiva asenne on välttämätön ongelman ratkaisemisessa, koska 

muutos on oppimista (Fullan, 1994, s. 50–51). 

Perusopetuslain muutosten tulkintaan ja niiden toteuttamiseen tarvitaan lisää 

ohjeistusta, hyviä malleja ja käytänteitä opettajien ja rehtoreiden mukaan. Heidän 

kokemuksensa mukaan lain tulkintaan liittyy edelleen epäselviä ja tulkinnanvarai-

sia kohtia ja lakia toteutetaan eri tavalla eri puolilla Suomea. Myös kunnan ja Ope-

tushallituksen järjestämissä koulutuksissa on saattanut saada erilaista ohjeistusta 

lain tulkinnasta, mikä on aiheuttanut ristiriitaa käytännön tason toimijoissa. 

L 3: Eipä me tiedetä, miten se on kunnan tai valtakunnan tasolla tehty. Toisissa 

kunnissa on eri lailla toteutettu lakia. Voisi yksinkertaistaa. 

FE 2: Mutta eri koulutuksissa missä on muualla ollut, on tullut esille että, eri 

alueilla on varmaan ollut hyvin monenlaisia ja erilaisia sovelluksia, vaikka 

laki on sama. 

Kunnan tasolla toimintakulttuuriin on tullut prosessin myötä muutoksia. Isossa 

kunnassa eri alueilla voi olla hyvinkin erilaiset linjaukset ja alueilla sekä kouluilla 

on tästä johtuen erilaisia toimintatapoja esimerkiksi siitä, miten asioita ajatellaan ja 

miten käytännössä toimitaan. Toisten tehostettu tuki voi olla toisilla jo erityistä tu-

kea. 

R 3: Pienryhmästä oppilaiden palautuminen on haastavaa, tullaan kesken kun-

toutumista. Kukaan ei ole saanut terapiaa esimerkiksi. Miten opetus kohtaa 

niin, että esimerkiksi matemaattisia valmiuksia rakennetaan pienluokassa. 

Lapsella kuoppa ja yleisopetuksen puolella tehdään kompromisseja. Asiat me-

nee lasten ohi, ei pääse aktiivisen oppijan rooliin. Tuen puute myös pienryh-

missä näkyy. 

Valtakunnallisesti lähikouluperiaate ei ole toteutunut opettajien ja rehtoreiden ko-

kemusten mukaan eikä inklusiivisen koulutuksen järjestelyissä ole onnistuttu. Osa 

työntekijöistä kokee tulleensa harhautetuksi lakimuutoksen myötä; oppilaat eivät 

ole saaneet lähikouluunsa sellaisia tukimuotoja, joita he tarvitsevat inkluusion pe-

riaatteet edellyttämällä tavalla. Tällöin opettajat kokevat, että heillä ei välttämättä 

ole keinoja vahvaa tukea vaativan oppilaan tukemiseen isossa luokassa lähikou-

lussa. Oppilaalle annettavaa ja järjestettävää tukea tarvitaan lähikouluihin enem-

män, jotta kaikille yhteinen koulu voisi toteutua. 
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R2: En tiedä, asiaan liittyy idealismia liikaakin. Ymmärretään paremmin ja 

osataan jo nyt. Opet liemessä inkluusion kanssa; sulla voi olla useita tehoste-

tun tuen lapsia ja pari erityisen tuen lasta. Haastavaksi muuttunut, siitä kun 

minäkin aloitin, muutama kappale erityisen tuen oppilaita. 

L 4: Aluksi minä olin tosi käärmeissäni ja siitä, että lähikoulu voisi tarjota tuen 

isossa ryhmässä. Alkukaaos oli, että jokaisella olisi oma ohjaaja ja miten se 

menisi, tuntui järjettömältä. Ammattitaitoiset opettajat [tarkoittaa erityiskou-

lujen erityisluokanopettajia] hävitetään jonnekin pyörimään, ongelmakenttä 

on valtavan laaja. Kaikki eivät tarvitse erityiskoulua, ollaan järjestetty tänne 

erilaisia tukijuttuja. Miten sitä pärjää, jos on vain yksi laaja-alainen opettaja. 

Jos se oikeasti otetaan missioksi, että järjestellään asioita pedagogisesti niin, 

että oppilas voi olla (lähikoulussa), toimintakulttuurin muutoksen vaatii. Jos 

siirretään erityiskouluun, niin sitten on tosi spesifit ongelmat. Aluekohtainen 

erityiskoulu tai ryhmät, että oppilas saa sitä tukea mitä tarvitsee. 

Koulussa on usein käynnissä samanaikaisesti monia loppuun asti koordinoimatto-

mia käytänteitä ja hankkeita (Fullan, 1999, s. 39; Levin & Fullan, 2008, s. 292). 

Tämän vuoksi koulujen uudistushankkeet jäävät usein lyhytkestoisiksi ja hajanai-

siksi projekteiksi (Fullan, 1994, s. 71). Nämä tekijät voivat tehdä koulusta työyh-

teisönä kuormittavan ja sirpaleisen. Harvat koulut profiloituvat innovatiivisiksi uu-

sien ajatusten ja ideoiden kehittäjiksi (Fullan, 1999, s. 39, 80). Fullanin mukaan 

menestyneiden koulujen muutosprosessiesimerkit ovat kuitenkin yhä vähemmis-

tössä. Pieni osa koulu-, alue- tai kansallisen tason reformeista näyttäisi onnistuneen 

yrityksessään. Tästä huolimatta Fullan uskoo koulun laajamittaisen uudistushank-

keen mahdollisuuksiin, koska periaatteessa on mahdollista osoittaa onnistumiseen 

johtavat tekijät (Fullan, 1994, s. 124, 2001, s. 104). Fullanin (2007, s. 105) mukaan 

instututionaalistamisvaihe eli koulureformin onnistuminen riippuu kaikista kol-

mesta muutosprosessin vaiheesta ja niihin yhteydessä olevista erilaista tekijöistä. 

Voidaankin todeta, että mitä laajempi ja moninaisempi uudistus on, sitä kauemmin 

kuluu aikaa ennen kuin reformi on osa kouluinstituutiota. 

Ahtiaisen (2017) väitöskirjassa tuotettu kuvaus parannellusta muutosteoreetti-

sesta mallista (ks. Alaluku 4.1) saa tutkijan miettimään, että jos kyseessä oleva re-

formin muutos olisi suunniteltu esimerkiksi Ahtiaisen mallin mukaan, olisiko muu-

toksen läpiviennissä onnistuttu paremmin ja tehokkaammin. Kuten useissa muissa-

kin tutkimuksissa ja selvityksissä (OAJ, 2013, 2017a; OKM, 2012b, 2014a; Pulk-

kinen ym., 2015; Rinkinen & Lindberg, 2014; Vainikainen ym., 2018) on huomattu, 

myös tämän tutkimuksen tulosten mukaan muutos on kohtalaisesti käynnissä, 
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mutta edelleen opettajien ja rehtoreiden kokemuksen mukaan tarvitaan usealla eri 

osa-alueella kehittämistä, resursointia, ohjausta ja arviointia, jotta kolmiportainen 

tuki toimii lain edellyttämällä tavalla. 

6.4 Yhteenveto päälöydöksistä 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tehostettua tukea osana kolmiportaista jär-

jestelmää sekä selvittää, miten tehostettu tuki ja kolmiportaisen tuen käyttöönot-

toon liittyvät uudistukset toimivat alakouluissa. Tutkimuksessa haettiin vastauksia 

kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) miten opettajat ja rehtorit kuvaavat tehostettua 

tukea osana kolmiportaista tukijärjestelmää alakoulussa, 2) miten tehostettu tuki on 

toteutunut alakoulussa sekä 3) miten perusopetuslain muutoksen läpivienti on on-

nistunut alakoulussa opettajien ja rehtoreiden mielestä. Seuraavassa esitellään tii-

vistetysti tutkimuksen tulosten päälöydökset. 

Tehostettu tuki opettajien ja rehtoreiden kuvaamana 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tehostetun tuen raja sekä käsite ovat edelleen 

epäselviä osalle koulun henkilökuntaa, eikä tuen portailla liikkuminen ole opetta-

jien ja rehtoreiden mukaan yksiselitteistä. Tuen tasojen määrittelykriteerit aiheut-

tavat tulkinnan vaikeutta. Osalle opettajista ja rehtoreista tehostetun tuen käyttöön-

otto aiheuttaa vastarintaa sekä epävarmuutta. Tehostettuun sekä kolmiportaiseen 

tukeen liittyvät uudet käsitteet eivät ole parhaalla tavalla asiaa kuvaavia ja näin 

ollen voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä. Tehostetun tuen oppilaan määrittelemi-

nen on haasteellista. 

Tehostetun tuen toteutuminen alakoulussa 

Positiivisina puolina tehostetun tuen toteutumisessa tulosten mukaan ovat oppilaan 

osallisuuden, aseman ja oikeuksien parantuminen, varhaisen ja ennakoivan tuen 

käyttöönotto sekä keinovalikoiman monipuolistuminen. 

Huolta aiheuttaa se, miten taataan, että oppilas saa riittävän ajoissa tarvitse-

mansa tuen ja käytettävissä olisi tarpeeksi tehokkaita tukimuotoja sekä resursseja 

tuen toteuttamiseksi. Opettajien kokemuksen mukaan rehtorin tuki on tärkeää sekä 

opettajalle että oppilaalle, kun tehostettua tukea toteutetaan. Opettajat ja rehtorit 

kokevat, että koteihin tarvitaan lisää tukea ja opastusta siitä, miten huoltajat voivat 
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auttaa lasta oppimisessa ja koulunkäynnissä. Opettajalla koetaan olevan valtaa suh-

teessa tehostetun tuen toteutumiseen. Tulosten mukaan tehostetussa tuessa tarvi-

taan käytänteiden yhtenäistämistä ja kehittämistä koko Suomen tasolla, jotta jokai-

sen oppilaan oikeus saada hänen tarvitsemaansa tukea toteutuu. 

Tehostetun tuen aikana tärkein tukimuoto on yksilöllinen, oppilaan omasta läh-

tökohdasta mietitty ja annettu tuki (esim. eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen 

erityisopetus, koulunkäynninohjaajan tuki, painoalueet, vuosiluokkiin sitomaton 

opiskelu, pienryhmäopetus sekä mahdolliset yksilöterapiat). Toiseksi tärkeäksi tu-

kimuodoksi nostettiin riittävä henkilöstöresurssi (esim. luokanopettajat, koulun-

käynninohjaajat, resurssiopettajat, yhteisopettajuus, erityisopettajat). Kolmanneksi 

tärkeäksi tukimuodoksi nousi yhteistyön tekeminen eri osapuolten kesken (koulun 

toimijoiden välinen yhteistyö, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä oppilashuol-

lon ja mahdollisten terapiatahojen kanssa käytävä yhteistyö). 

Perusopetuslain muutoksen läpiviennin onnistuminen alakoulussa 

opettajien ja rehtoreiden kokemana 

Perusopetuslain muutoksen läpivienti on opettajien ja rehtoreiden kokemuksen mu-

kaan keskeneräinen ja kehitettävää on usealla eri osa-alueella. Tulosten mukaan 

asiakirjojen dokumentoinnissa on myös kehitettävää. Tukitoimien kirjaamisessa 

asiakirjoihin on vaihtelevuutta, eikä tuen kuvauksen laatu ja määrä ole aina riittäviä. 

Lomakkeiden sisällöt vaativat myös edelleen kehittämistä. Kolmiportainen tuki on 

muuttanut opettajien ja rehtorien työtä. Kaikille työntekijäryhmille yhteisenä piir-

teenä on työn määrän lisääntyminen sekä työn monimuotoistuminen. Haasteena on 

työn selkeyttäminen ja työnkuvien kehittäminen. Kaikki työntekijäryhmät kokevat 

tarvitsevansa lisää täydennyskoulutusta, jotta he pystyvät vastaamaan moninaisten 

oppilaiden tuen tarpeisiin ja toteuttamaan tehostettua ja kolmiportaista tukea inklu-

siivisen kasvatuksen mukaisesti. Erityisesti erityispedagogisen osaamisen kehittä-

minen korostuu etenkin luokanopettajien kohdalla. Myös opettajien ja rehtoreiden 

peruskoulutusta tulee kehittää huomioiden kolmiportaisen tuen tavoitteet ja vel-

voitteet kaikkien oppilaiden tukemisesta. Työntekijät kokevat tarvitsevansa vertais-

tukea ja työnohjausta. 

Tulosten mukaan koulun tasolla resurssoinnin koettiin olevan liian vähäinen, 

jotta kolmiportaista tukea voidaan toteuttaa lähikouluperiaatteen ja inkluusion hen-

gessä. Erityisesti osa-aikaisen erityisopetuksen resursointia tulee kehittää. Resurs-

sien vähäisyys hidastaa ja osin myös estää riittävien tukitoimien järjestämisen. 
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Kunnan ja valtakunnan tasolla taloudelliset resurssit tai niiden puute ohjaavat op-

pilaan tuen järjestelyitä osallistujien mielestä. 

Arviointi, tilastointi ja seuranta toteutuvat tulosten mukaan oppilastasolla ko-

konaisuudessaan jo lain vaatimalla tavalla melko hyvin. Työntekijät kaipaavat niin 

oman koulun, kunnan kuin valtakunnan tasolla seurantaa sekä tilastoinnin ja arvi-

oinnin kehittämistä sekä relevanttia tietoa, jotta he voivat peilata omaa osallisuut-

taan uudistukseen sekä sitoutua toiminnan kehittämiseen. 

Tutkimukseen osallistuneiden kokemuksen mukaan heidän kouluissaan kolmi-

portaisen tuen ja lakimuutoksen läpiviennissä ja prosessissa on onnistuttu melko 

hyvin. Prosessi ja muutoksen läpivienti ovat kuitenkin edelleen keskeneräisiä niin 

oman koulun, kunnan kuin valtakunnan tasolla. Perusopetuslain muutosten tulkin-

taan ja niiden toteuttamiseen tarvitaan lisää ohjeistusta sekä hyviä malleja ja käy-

tänteitä. 
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7 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tässä erityispedagogiikan alueeseen liittyvässä tutkimuksessa etsittiin kolmen eri 

aineiston eli yksilöhaastattelujen, Focus Group -ryhmäkeskustelun sekä pedagogis-

ten dokumenttien avulla vastauksia siihen, miten tehostettu tuki sekä kolmiportai-

seen tukeen liittyvä perusopetuslain muutos (2010) on toteutunut. Tutkimukseen 

osallistui rehtoreita sekä erityis- ja luokanopettajia. Seuraavaksi esitellään tulosten 

perusteella havaittuja kehittämiskohteita ja siihen perustuvia johtopäätöksiä. Löy-

dökset osoittivat myös kehittämiskohteita, joihin tehdään ehdotuksia. Tämän jäl-

keen arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta tarkastelemalla kriittisesti aineistoa, 

metodia ja toimintaa tutkijana sekä esitellään joitakin jatkotutkimuskohteita. Alla 

olevassa tekstissä käytetään kursiivia, kun on haluttu korostaa tekstin sanomaa ja 

sen asiayhteyttä. 

7.1 Kehittämiskohteet tulosten perusteella 

Tehostetussa ja kolmiportaisessa tuessa on edelleen selkeitä kehittämisen kohteita. 

Seuraavaksi tuodaan esille tämän tutkimuksen pohjalta nousseita asioita, joihin on 

hyvä kiinnittää huomiota ja joita tulee kehittää edelleen. 

Tuen rajoihin ja käsitteistöön liittyvät haasteet 

Tehostettu tuki (suhteessa yleiseen ja erityiseen tukeen) tarvitsee tarkemmat valta-

kunnalliset määrittelykriteerit ja tuen portailla liikkuminen tulee konkretisoida tar-

kemmin. Myös Rinkisen ja Lindbergin (2014, s. 20) Opetushallitukselle laatimassa 

raportissa, jossa kunnilta kerättiin palautetta kolmiportaisen tuen kehitettävistä alu-

eista, osalle vastaajista oli vielä epäselvää, milloin siirrytään tuen tasolta toiselle, 

ja etenkin yleisen ja tehostetun tuen rajapintaan kaivataan lisää selkeyttä. Vainikai-

nen ja kollegat (2018) toteavat että, tuen tasojen määrittelykriteereissä näyttää 

esiintyvän jonkin verran alueellisia eroja varsinkin tehostetun tuen osalta. Selvityk-

sen mukaan opetuksen järjestäjien kriteerit tehostetun ja erityisen tuen määrittelyyn 

eivät Etelä-Suomessa ole täysin samat kuin pääkaupunkiseudulla ja muualla Suo-

messa (Vainikainen ym., 2018, s. 7). Myös Lintuvuoren (2019, s. 129–130) mukaan 

erityisesti tehostetun tuen tarjonnan kriteereissä näyttäisi olevan alueellisia eroja ja 

tulkinnat tehostetusta ja erityisestä tuesta vaihtelevat alueittain (ks. myös Lintu-

vuori & Vainikainen, 2018; OKM, 2012b; Thuneberg & Vainikainen, 2015). 
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Kolmiportaiseen tukeen liittyvä käsitteistö tulee uudistaa niin, että ne kuvaavat 

ja vastaavat paremmin suomen kieltä sekä toiminnan tarkoitusta. Oppimissuunni-

telma terminä kuvaa vain oppimisen haasteita, mutta oppilaalla voi olla ongelmia 

muussakin kuin oppimisessa (esim. käyttäytymisen tai sosiaalisten taitojen haasteet 

tai psyykkiset haasteet). Esimerkiksi oppimissuunnitelmaa voitaisiin kutsua kuvaa-

vammin nimellä ”koulunkäynnin tuen suunnitelma” tai pedagoginen arvio voisi 

olla ”arvio tarvittavasta koulunkäynnin tuesta”. Näihin ilmaisuihin sisältyvät myös 

muut kuin oppimisen haasteet. Thuneberg ja Vainikainen (2015, s. 136) havaitsivat, 

että uudet käsitteet, kuten tehostettu tuki ja pedagoginen arvio ja selvitys, tulisivat 

olemaan vaikeimmin juurtuvia, koska niille ei ollut riittävää tarttumapintaa. He ha-

vaitsivat myös, että erilaisissa kommunikaation alasysteemeissä sama käsite ym-

märrettiin kunkin systeemin omista lähtökohdista käsin. He eivät voineet myöskään 

väittää, että näistä uusista käsitteistä olisi olemassa valtakunnallista, koko Suomea 

kattavaa tulkintaa. 

Oppilaiden tukeminen ja tukitoimien kehittäminen 

Tehostettuun ja kolmiportaiseen tukeen tarvitaan käytänteiden yhtenäistämistä 

kansallisella tasolla, jotta jokaisen oppilaan oikeus saada hänen tarvitsemaansa tu-

kea toteutuu yhdenvertaisesti ja jokainen opettaja tekee tarvittavat toimenpiteet 

sekä dokumentoi tuen oppilasta hyödyttävällä tavalla. Yhtenäistämistä vaativia 

käytänteitä ovat esim. tuen toteuttamispaikka, tukea tarvitsevien oppilaiden vaiku-

tus luokkakokoon ja vastuut tuen toteuttamisesta. Valtakunnallisista säädöksistä 

huolimatta tuen järjestelyt vaihtelevat paljon myös koulujen kesken (Pulkkinen, 

Räikkönen, Pirttimaa & Jahnukainen, 2019, s. 159). Majoisen (2019, s. 134) tutki-

muksen tulosten perusteella kouluissa tarvittaisiin vielä runsaasti lisäkoulutusta ja 

yhteistyötä kolmiportaisen tuen muodoista sekä keskustelua vastuista, joilla tarkoi-

tetaan esimerkiksi oppilaan tuen suunnittelua ja toteutusta. Myös Lintuvuoren 

(2019, s. 130–131) mukaan tarvitaan alueellisiin eroihin liittyvää kenttätutkimusta, 

jossa oppilaan saamaa todellista tukea voitaisiin tutkia erilaisissa tuen toteutuspai-

koissa sekä erilaisilla opetuksen järjestäjillä. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden 

määrällä on syytä olla myös luokkakokoa pienentävä vaikutus (OKM, 2012a, s. 

39–40). 

Psykologin testitulokset ja lausunnot olisi hyvä olla saatavilla, koska ne anta-

vat vaikuttavuutta tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehostetun tuen vaiheessa 

tutkimuksista saatava tieto antaa opettajille ja vanhemmille suuntaa, mihin asioihin 
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tukitoimet olisi hyvä suunnata ja tarvitseeko oppilaalle tämän lisäksi tehdä esimer-

kiksi tarkempia jatkotutkimuksia, joiden pohjalta saadaan koulun ulkopuolista tu-

kea (esim. terapiaa). 

Tehokkaita tukimuotoja tarvitaan lisää 

Kouluihin tarvitaan lisää tehokkaita, yleisopetuksen luokassa toimivia tukikeinoja. 

Erityisesti kehittämistä vaativat erityiseen tukeen, käyttäytymiseen, sosioemotio-

naalisiin sekä psyykkisiin haasteisiin liittyvät tukimuodot. Myös Hirvensalon 

(2018, s. 3–4) väitöskirjan mukaan (n=55 luokanopettajaa) tuen suunnitelmallisuus 

on vähäistä, ja erityisiä interventio-ohjelmia ja koulussa sovittuja toimintamalleja 

käytetään vain vähän. Näyttöön perustuvat, tieteelliset mallit ovat erittäin tärkeitä 

kouluille, kun ne etsivät ja valitsevat käyttöönotettavia interventioita (Jayman, Ohl, 

Hughes & Fox, 2019). Kansainvälisten tutkimusten mukaan sosiaalisiin ja emotio-

naalisiin taitoihin perustuvat interventiot, joita toteutetaan kouluissa tehokkaasti, 

voivat tuottaa pitkäaikaista hyötyä oppilaille (Barry, Clarke, Jenkins & Patel, 2013; 

Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; Payton ym., 2008; 

Weare & Nind, 2011). On tärkeää myös varata riittävät resurssit erilaisiin tukitoi-

miin ja niihin kouluttautumiseen. 

Perusopetuksessa tarvitaan enemmän näyttöön perustuvia menetelmiä, joilla 

tuetaan niitä oppilaita, joilla on erilaisia tehostetun ja erityisen tuen tarpeita. 

Vaikka nykyisin on saatavana näyttöön perustuvia interventioita, näiden interven-

tioiden toteuttaminen kouluissa on tutkimusten mukaan vähäistä (Forman, Olin, 

Hoagwood, Crowe & Saka, 2009; Fuchs & Fuchs, 2017). Interventioita ei myös-

kään oteta käyttöön niin kuin ne on suunniteltu toteutettaviksi, ja tämän vuoksi 

käyttöönotto usein epäonnistuu (Fuchs & Fuchs, 2017). Tarvitaan vahvaa tutkimus-

näyttöä niistä interventioista, jotka tuottavat parhaat tulokset oppilaan edun mukai-

sesti (Forman ym., 2009; Mittchell, 2008), niin ettei unohdeta luokan muita oppi-

laita ja heidän edistymistään. Opettajia tulee kouluttaa näiden menetelmien hallin-

taan, ja he tarvitsevat tukea, ohjausta ja konsultaatiota toteuttaessaan erilaisia inter-

ventioita. Näin inklusiivinen kasvatus ja opetus sekä kolmiportainen tuki saadaan 

toteutumaan paremmin kouluissamme. 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvät parhaat käytänteet olisi hyvä saada yhteen 

paikkaan ja helposti saataville (esim. verkkosivusto), jossa käytänteitä voisi ver-

tailla ja etsiä niistä sopivan tukitoimen omalle oppilaalle tai luokalle. Tällä hetkellä 

tietoa on paljon ja useissa eri paikoissa ja lähteissä, joita opettajan on vaikea hah-

mottaa ja niistä on haasteellista etsiä hakemaansa. Sivustolla olisi hyvä olla niin 
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oppimiseen kuin muihin koulunkäyntiin liittyviin haasteisiin erilaisia tukitoimia, 

keinoja ja materiaaleja. Samoin sivuston tulisi sisältää myös vanhemmille ja oppi-

joille tarkoitetun osion, josta he saisivat tietoa ja vinkkejä oppimisen ja koulun-

käynnin tukemiseksi. 

Painoalueet ja tukiopetus 

Yksi keino tukea opettajia heidän työssään olisi oppiaineiden painoalueiden tavoit-

teiden laatiminen valtakunnallisesti. Yhtenäinen painoalueiden määrittely eri oppi-

aineisiin lisäisi oppilaiden yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa, selkeyttäisi opetuk-

sen järjestämistä ja vähentäisi opettajien työtaakkaa. Se myös antaisi opettajille 

enemmän aikaa keskittyä oppilaan tukemiseen tunneilla, ja tällöin mahdollisesti 

vältyttäisiin turhilta oppiaineiden yksilöllistämisiltä (vrt. myös Lintuvuori, 2019, s. 

131–134). Valtakunnalliset painoalueet helpottaisivat ja nopeuttaisivat myös peda-

gogisten lomakkeiden täyttämistä sekä kirjaamista. Painoalueita (opinnoissa etene-

misen kannalta välttämättömät sisällöt) voidaan käyttää tehostetun ja erityisen tuen 

aikana (OPH, 2019). Nykyisin painoalueita on käytettävä ennen kuin siirrytään op-

piaineen yksilöllistämiseen (OPH, 2014a, s. 69). Joissakin kunnissa on tehty jon-

kinlaisia painoaluetavoitteita muutamiin oppiaineisiin, mutta kovin yleisiä ne eivät 

vaikuta olevan. 

Tukiopetuksen käyttöä pitäisi lisätä, koska sen resurssia on jäänyt käyttämättä 

useissa koulussa (Vainikainen ym. 2018, s. 8) ja sen käyttö tulisi aloittaa heti, kun 

oppilaalla on haasteita oppimisessa (OPH, 2014a, 75). Tukiopetuksen toteuttami-

seen on olemassa erilaisia malleja, mutta niitä ei ole otettu kouluissa juurikaan käyt-

töön. 

Asiakirjoihin liittyviä pulmia 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvät lomakkeet tulisi saada yhdenmukaiseksi ja sel-

keiksi. Pedagogisten lomakkeiden hallintajärjestelmän pitäisi taipua ja toimia niin, 

että lomakkeita voidaan tarvittaessa muokata ja ne ovat helppokäyttöisiä. Rinkisen 

ja Lindbergin (2014, s. 27) raportissa on kiinnitetty kehittämisehdotuksissa huo-

miota samaan asiaan. Siinä todetaan, että asiakirjoja tulee edelleen kehittää palve-

lemaan paremmin työskentelyä ja lomakkeiden päällekkäisyyksiä tulee tiivistää, 

karsia sekä yhdistää. 
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Pedagogisten asiakirjojen laatimista ja kirjaamiskäytäntöjä koskevaa ohjeis-

tusta tulisi pohtia. Tukea tarvitsevan lapsen kokonaistilannetta on tällä hetkellä vai-

kea hahmottaa ja lapsen tiedot hajaantuvat moneen eri paikkaan. Monien tahojen 

hoitaessa lapsen asioita saattavat esimerkiksi hoitoon ohjaaminen tai lastensuoje-

lulliset toimet viivästyä tai jäädä jopa kokonaan toteutumatta. Myös Ojalan (2017, 

s. 98) mukaan opettajat ovat huolissaan oppilaiden asioiden hoitamatta jättämisestä 

liittyen esimerkiksi psyykkisesti oireileviin oppilaisiin. Yhteistyön tekemisen 

eräänä esteenä tai hidasteena ja oppilaan tilanteeseen puuttumattomuuden syynä 

pidettiin löydöksien mukaan oppilastietoihin liittyvää salassapitonormistoa. Risti-

karin ja kollegojen ”Suomi lasten kasvuympäristönä” -raportin (2018, s. 121) mu-

kaan palvelut eivät toimi riittävän kokonaisvaltaisesti asiakasta ja hänen perhettään 

huomioiden. 

On tärkeää, että diagnoosit, lääkitykset, erilaiset testitulokset ja lausunnot 

sekä muualta saatu apu kirjataan pedagogisiin lomakkeisiin. Näin kokonaisuus py-

syy parhaiten hallinnassa ja lasta opettavat opettajat sekä huoltajat itsekin pysy-

vät ”kartalla” oppilaan asioista. Tämän rinnalla tulee opetustoimeen kehittää te-

hokkaita ja tietoturvallisia järjestelmiä, joissa myös tietosuoja otetaan huomioon 

(EU:n tietosuoja-asetus 2016/679). 

Oppilaan tuen tarve tulee voida perustella pedagogisiin lomakkeisiin, jolloin 

ei menetetä olennaista tietoa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjeste-

lyiden ja hänen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Myös Thuneberg ja Vai-

nikainen (2015, s. 140) ihmettelevät, miksei oppilaan tuen tarvetta perustella tar-

kasti pedagogisissa asiakirjoissa esimerkiksi havaintotiedoilla, opintomenestystä 

kuvaavilla tuloksilla, taitotasokartoituksilla ja testeillä. Samoin he kysyvät, miksi 

koulupsykologin pitämien testien tuloksia ei esitetä perusteluina tuen tarpeelle tai 

syylle. Todellisuudessa testejä sekä kokeita tehdään ja taitotasokartoituksia pide-

tään oppilaille mitä todennäköisemmin jokaisessa koulussa, mutta opettajia on 

Opetushallituksen taholta (Koivula, 2016) ohjeistettu, että pedagogisiin asiakirjoi-

hin ei suositella kirjattavaksi edellä mainittuja tietoja. Näin ollen sekä käytännön 

työn että tutkimuksen teon kannalta on haastavaa perustella tuen tarvetta tai asia-

kirjoista tutkia esimerkiksi tuen perusteita tai vaikuttavuutta. Oppilaan siirtyessä 

opiskelemaan toiseen kouluun tai kuntaan ainoastaan todistuksesta voi nähdä ko-

konaisarvioinnin (numero tai sanallinen arvio) oppilaan opiskelun edistymisestä. 

Kuten Ahtiainen ja kollegat (2017, s. 136) toteavat, että mikäli yksilön tarvetta ei 

voi tai saa kuvata tarkasti, ei myöskään tarpeen mukaista palvelua, opetusta tai hoi-

toa voida antaa tai kehittää. 
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Työntekijöiden työn määrä ja työnkuvien kehittäminen 

Opettajien ja rehtoreiden työaikaa, tehtävänkuvaa ja palkkausta on syytä kehittää 

niin, että tehostetun ja kolmiportaisen tuen mukanaan tuomat uudet, lisääntyneet 

työtehtävät otetaan huomioon. Tämän tulee tapahtua kansallisella tasolla yhtenäi-

sesti eikä niin, että jokainen kunta soveltaa omia ratkaisujaan. Kun edellä mainit-

tuja asioita kehitetään, se johtanee myös yhtenäisempään kolmiportaisen tuen to-

teuttamistapaan koko Suomessa ja alueelliset erot tuen toteutumisessa tasoittuvat. 

Rehtoreita tulee kouluttaa kolmiportaisen tuen ja inklusiivisen koulun johtami-

sen asiantuntijoiksi. Johtaminen on keskiössä erilaisia uudistuksia toteutettaessa, ja 

rehtorit ovat koulujen koulutusmuutosten keskeisiä toimijoita (Fullan, 2016). Ful-

lan näkee, että rehtorin rooli on johtaa opettajia oppimisen prosesseissa niin, että 

he voivat kehittää omaa opetustaan. Samalla he yhdessä oppivat, mitkä asiat toimi-

vat ja mitkä eivät. Tämä rehtorin uusi tärkeä rooli on tulossa yhä selvemmäksi ope-

tuksen kentällä (Fullan, 2014, s. 55). Myös Ojala (2017, s. 102) korostaa rehtorin 

toimintaa opettajan työn tukena ja keskeisenä vaikuttajana koulun toimintakulttuu-

rin edistäjänä. 

Erityisopettajien työnkuvaa ja työtehtävien määrää tulee selkiyttää ja kehittää 

niin, että ne saadaan vastaamaan nykyaikaa, moninaisten oppilaiden tuen tarpeita 

sekä kolmiportaisen tuen ja inklusiivisen koulun vaateita. Erityisopettajien tulee 

lain (POL 16§, 16a§ ja 17§) mukaan antaa erityisopetusta etenkin tehostetun ja eri-

tyisen tuen oppilaille. Jotta kuitenkin varhaisen puuttumisen ajatus saataisiin toteu-

tumaan, tulisi erityisopettajalla olla mahdollisuus ja resurssia antaa erityisopetusta 

myös yleisen tuen oppilaille. Ruotsisissa ja Englannissa erityisopettajien tehtäviin 

kuuluu konsultointi muille opettajille (Takala & Ahl, 2014, s. 63; Tissot, 2013). 

Yhteisöllinen erityisopettajan konsultointi antaa luokanopettajille mahdollisuuden 

tukea erityisopetuksen tukea tarvitsevia oppilaita ja vahvistaa luokanopettajien 

sekä erityisopettajien ammatillista yhteistyötä. (Pettersson & Ström, 2019.) Myös 

Suomessa tarvitaan erityisopettajien konsultaatiota, ja sitä tulisikin kehittää (Takala 

& Ahl, 2016, s. 73). 

Luokanopettaja tarvitsee lisää valmiuksia ja tietoa voidakseen vastata kolmi-

portaisen tuen käyttöönoton mukana tulleisiin uusiin työn haasteisiin sekä lisään-

tyneisiin työtehtäviin. Uudet velvoitteet näyttävät kuormittavan opettajan työtä hy-

vin paljon. Tärkeää on kuitenkin tunnistaa, että opettajan hyvinvointi heijastuu lap-

sen hyvinvointina (Fullan, 2010, s. 88). Opettaja on avaintekijä pedagogiikan uu-

distamisessa vastaamaan heterogeenisen ryhmän ja oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. 

Pedagogiikan uudistaminen ei ole vain yksittäisen opettajan asia, vaan se ulottuu 
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luokkahuoneesta kouluyhteisöön, kuntaan ja valtakunnalliseen päätöksentekoon 

(Mikola, 2012, s. 265). 

Koulutustavoitteet ja työntekijöiden tukeminen 

Opettajien perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi tulee laatia 

kansallinen strateginen toimenpidesuunnitelma. Erityisesti luokanopettajien eri-

tyispedagogisen ja inklusiivisen opetuksen osaamisen kehittämiseen tulee jatkossa 

panostaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Myös rehtorien koulutustarpeista 

tulee huolehtia niin, että he pystyvät johtamaan kolmiportaiseen tukeen ja inklusii-

viseen kouluun liittyviä prosesseja ja toimintaympäristöjä. Jotta inkluusio ja lähi-

kouluperiaate voisivat toimia, opettajien perus- ja täydennyskoulutuksella on erit-

täin suuri merkitys. Kumpulaisen (2017, s. 164–165) mukaan vuonna 2015 noin 44 

prosentille kyselyyn vastanneista opettajista oli jo laadittuna henkilökohtainen kou-

lutus- ja kehittymissuunnitelma (opettajatiedonkeruun perusjoukon muodostivat 3 

235 oppilaitosta ja kaikista niistä opettajista, joille kutsu lähetettiin, keskimäärin 

66 % vastasi kyselyyn). Karvin raportissa (Niemi ym., 2018, s. 4) todetaan, että 

opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen tulee saattaa osaksi nor-

maalia toimintaa. Myös kuntien tulee laatia strategiset linjaukset opettajien koko 

uran aikaisen osaamisen kehittämiseksi. 

Kaikille työntekijäryhmille tulee tarjota ja järjestää heidän tarvitsemiansa 

konsultaatiomahdollisuuksia, työnohjausta, mentorointia ja vertaistukea, koska 

kolmiportaiseen tukeen ja inklusiiviseen opetukseen liittyy monia työtä kuormitta-

via tekijöitä. 

Resursseihin liittyvät kehittämiskohteet 

Koululaitos tarvitsee kolmiportaisen tuen toteuttamiseen lisää resursseja, jotka 

kohdennetaan normaaliin perustoimintaan korvamerkittyinä valtionosuuksina. 

Huolestuttavaa tuen toteutumisen kannalta on, että koulutukseen ja oppilaiden tu-

kemiseen käytetyt määrärahat ovat vähentyneet viimeisten vuosien aikana. Vuonna 

2016 perusopetukseen käytettiin 4,7 miljardia euroa (SVT, 2018d). OAJ:n mukaan 

koulutuksesta on leikattu kaksi miljardia euroa vuosina 2012–2019 (OAJ, 2019). 

Samaan aikaan perusopetuksen kustannukset ovat kasvaneet (Pitkänen, Hievanen, 

Kirjavainen, Suortamo & Lepola, 2017, s. 119) ja erityistä tukea tarvitsevien oppi-

laiden määrä on taas lähtenyt nousuun (SVT, 2020a). Suurimman osuuden koulu-

tuksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Myös useiden 
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muiden tutkimusten (OAJ, 2013, 2017; Rinkinen & Lindberg, 2014; Vainikainen, 

ym. 2018) mukaan resurssien puute on vaikeuttanut kolmiportaisen tuen toteutu-

mista. 

Erityisopettajamitoutuksen avulla voitaisiin oikeudenmukaisemmin toteuttaa 

oppilaan oikeus saada erityisopetusta tasapuolisesti koko Suomessa. Lain mukaan 

oppilaalla on oikeus saada erityisopetusta kaikilla tuen tasoilla ja tällöin kyse on 

oppilaan yhdenvertaisuudesta sekä oikeudesta saada erityisopetusta koulutuksen 

järjestäjän sijainnista tai halukkuudesta riippumatta. Osa-aikaiseen erityisopetuk-

seen tarvitaan lisää resursseja ja erityisen tuen oppilaille tulisi taata heidän tarvit-

semansa erityisopetus. Valtiontalouden tarkastusviraston (2013, s. 7–8) tarkastuk-

sessa havaittiin, ettei erityisopetusta ole tarjottu tasavertaisesti eri puolilla maata 

eikä eri ikäryhmissä. Oppilaan saama tuki samanlaisiin oppimisvaikeuksiin vaihteli 

kunnittain. Joissakin tapauksissa erot olivat suhteellisen suuria. Myös muissa tut-

kimuksissa (esim. Kirjavainen ym., 2014a, s. 307–308; Pulkkinen, 2019, s. 59; Vai-

nikainen ym., 2018, s. 8) on todettu erityisopetuksen määrän sekä järjestelyiden 

vaihtelevan alueellisesti. 

Arvioinnin, seurannan ja tilastoinnin kehittäminen 

Valtakunnallinen tilastot erityisopetukseen ja oppimisen tukeen liittyvistä asioista 

voitaisiin kerätä lukuvuoden toteutuneesta toiminnasta toukokuussa, jolloin saatai-

siin tarkkaa tietoa siitä, miten lukuvuosi on mennyt, kuinka monta oppilasta todel-

lisuudessa tukea on saanut ja millaista tukea oppilaat ovat saaneet kuluneen luku-

vuoden aikana. Keväällä tukea saavat oppilaat ja heidän vanhempansa sekä opetta-

jat arvioivat tuen toteutumista ja kirjaavat ne pedagogisiin asiakirjoihin. Tällä het-

kellä tilastointi tehdään aina koulujen syyskuun 20. päivän tilanteesta (esim. tehos-

tetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä, oppilaiden tukimuodot). Seuraavan vuo-

den kesäkuun Tilastokeskuksen julkaisemista tilastoista päättäjät ja tutkijat tekevät 

tutkimusta, tulkintaa ja päätelmiä valtakunnan tasolla. Syksyn alussahan kouluissa 

vasta aletaan suunnittelemaan, ketkä oppilaat tukea tarvitsevat ja millaisista tuki-

muodoista oppilas hyötyy. Tuen tasolta toiselle siirtymiset erityisesti tehostetussa 

tuessa tehdään usein vasta oppilaan ensimmäisen luokan aikana ja tällöin ensim-

mäisen luokan monet oppilaat puuttuvat vielä kokonaan tilastoista. Osa oppilaista 

saa myös kesken vuoden päätöksen uudesta tuen tasosta (tehostettu tai erityinen 

tuki). Näin ollen 20.9. tehty tilastointi ei anna totuudenmukaista kuvaa alkaneen 

eikä tulevan lukuvuoden tilanteesta, ja esimerkiksi tutkimuksiin saattaa tulla tämän 

vuoksi virheitä ja tulkinnan vaikeuksia. 
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Koulun tasolle tarvitaan uusia menetelmiä, jotta oppimisen ja koulunkäynnin 

tukeen liittyvää arviointia, tilastointia ja seurantaa voidaan kehittää ja niistä saa-

tuja tuloksia voidaan aidosti hyödyntää oppilaiden ja koko kouluyhteisön kehitty-

misen tueksi. Rehtorit ja opettajat tarvitsevat ajantasaista tietoa myös kunnan ja 

valtakunnan tilanteesta, jotta henkilökunta voi sitoutua uudistukseen, viedä asioita 

eteenpäin ja kehittää koulua sekä työtään. Harjunen ja kollegat (2017) toteavat, että 

jos arvioinnin ei koeta vaikuttavan päätöksentekoon, koulujen henkilökunta ei 

myöskään sitoudu systemaattiseen itsearviointiin ja laadun kehittämiseen (esim. 

kolmiportaisen tuen käytänteiden arviointi ja kehittäminen koulussa). Tämä voi 

olla este kolmiportaisen tuen kehittymiselle (Harjunen ym., 2017, s. 282). Rannis-

ton ja Liskin (2014) mukaan kouluille myönnetty tuntikehys (josta jaetaan myös 

kolmiportaiseen tukeen liittyvät resurssit) on siirtänyt osan johtamisongelmista 

koulujen sisälle, mitä ei aina nähdä myönteisenä kehityksenä. Honkasalon ja Nyys-

sölän (2012) mukaan informaatio-ohjauksen määrää on viime vuosina pyritty lisää-

mään, mutta sen vaikutuksista on kuitenkin varsin vähän tietoa. Erilaiset arvioinnit 

ovatkin keskeinen informaatio-ohjauksen muoto (Honkasalo & Nyyssölä, 2012, s. 

61–62). 

Eri tutkimuksissa ja selvityksissä tuodut kehittämistoimenpide-ehdotukset tulisi 

ottaa pikaisesti käyttöön. Fullanin (2001, s. 81) mukaan keskeisten hallinnon toi-

mijoiden osoittama mielenkiinto on muutoksen onnistumisen edellytyksenä. Eri 

selvitysten ja tutkimusten yhteydessä on tuotu esille keinoja ja ehdotuksia kehittä-

mistoimista, mutta koulun tason toimijat samoin kuin monet tutkijat kokevat pa-

rannusten tapahtuvan liian hitaasti (ks. esim. Saarento, 2016, s. 314). Oppimisen ja 

koulunkäynnin tuki tulisi nostaa hyvinvoinnin tukemisen ohella suomalaisen kou-

lutuspolitiikan ensisijaiseksi päätavoitteeksi. 

7.2 Tutkimusprosessin arviointi 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkimusprosessia, sen eri vaiheita ja eettisiä näkökohtia, 

joihin tutkija paneutui tutkimuksen eri vaiheissa. Aiheen tiukasti inkluusioon liit-

tyvä konteksti on johdattanut tutkijan miettimään ja pohtimaan inkluusion syvintä 

olemusta sekä tutkijan omaa asennetta ja asemaa suhteessa inkluusion perusarvoi-

hin sekä inkluusion toteuttamiseen. Jokainen oppilas on tärkeä sekä arvokas omana 

itsenään. Oppilaista toiset tarvitsevat enemmän tukea ja toiset vähemmän. Opetta-

jan tehtävä on auttaa ja tukea niitä oppilaita, jotka tukea tarvitsevat. Opettajan tulee 

myös kantaa vastuu koko ryhmän hyvinvoinnista. Tämä yhtälö voi olla ristiriitai-
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nen, koska opettajien työnkuva on laajentunut ja työtehtävät ovat lisääntyneet. Tä-

män vuoksi opettaja tarvitsee tukea esimerkiksi erityisopettajalta, esimieheltään tai 

muilta tahoilta. 

Yleensä tutkimme jotakin inhimillisen elämän aluetta sen vuoksi, että siihen 

liittyy ongelmia ja kehittämistarpeita (Laine, 2010, s. 45), ja tämä pätee myös tähän 

tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa pääfokus on ollut tehostetun tuen toteutumisen 

tutkimisessa, vaikkakin myös kolmiportaisen tuen toteutumista ja siihen liittyvää 

lakimuutosta arvioidaan. Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä 

ymmärrystämme jostain inhimillisen elämän ilmiöstä, jolla on tärkeä tehtävä inhi-

millisen todellisuuden ongelmien selvittämisessä ja muuttamisessa. Toiminnan tie-

toinen kehittäminen edellyttää olemassa olevien toimintatapojen merkityskehyksen 

ymmärtämistä (Laine, 2010, s. 44–45). 

Seuraavaksi arvioidaan koko tutkimusprosessia tutkimuksen luotettavuuden, 

tutkimuksen eettisyyden sekä tutkimuksen hyödynnettävyyden näkökulmista, ja lo-

puksi tutkija tekee ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi. 

7.2.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Aineiston analyysista, tulkinnasta ja johtopäätöksistä syntyy tutkimuksen ydin 

(Hirsjärvi ym., 2009, s. 221), jota lopuksi vielä arvioidaan tutkimuksen luotetta-

vuuden kannalta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista on useita 

käsityksiä. Selvää kuitenkin on, että laadullisen tutkimuksen pätevyyttä ja luotetta-

vuutta ei voida arvioida aivan samalla tavalla kuin määrällisen (Eskola & Suoranta, 

2001, s. 208–222; Lichtman, 2013, s. 292–293). 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan seuraavaksi neljän eri tekijän kautta. 

Ensin tarkastellaan tutkijan omaa asemaa ja lähtökohtia tutkimuksen tekoon. Sen 

jälkeen pohditaan aineiston ja tutkimusmenetelmän luotettavuutta. Lopuksi pohdi-

taan vielä tutkimustulosten luotettavuutta ja siirrettävyyttä. 

Oma asema tutkijana 

Omaa tutkimusta ja sen tuloksia on pohdittu ja vertailtu sekä kansallisesta että kan-

sainvälisestä näkökulmasta. Eskolan ja Suorannan (2008) mukaan subjektiivisuus 

merkitsee lähikokemusta tutkimuskohteesta, ja tämä koskee myös tämän tutkimuk-

sen tekijää. Objektiivisuutta ja subjektiivisuutta pidetään myös tarkkuutena ja epä-

tarkkuutena (Eskola & Suoranta, 2008, s. 21). Patton (2002, s. 50–51, s. 64) ei puo-
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lestaan kannusta objektiuden tai subjektiuden pohdintaan, vaan suosittaa mietti-

mään tutkimusta uskottavuuden ja autenttisuuden näkökulmista käsin. Tutkijan on 

saavutettava neutraali suhtautuminen tutkimuskohteeseensa. Hän ei voi vain testata 

tiettyä näkökulmaa tai ohjailla saamaansa aineistoa kohti etukäteen arveltuja tulok-

sia. Tässä tutkimuksessa tutkija on kuunnellut tarkasti ja herkällä korvalla tutki-

mukseen osallistujien ääntä ja pyrkinyt raportoimaan tulokset mahdollisimman re-

hellisesti sekä tarkasti ja pohdinnoissa suhteuttanut tuloksia yleisempään asiasta 

tutkittuun viitekehykseen. Kriittinen tutkimus on myös edellyttänyt tutkijalta ky-

seenalaistavaa ja etäännyttävää otetta (Godfrey, 2003, s. 56; Miettinen, 2006, s. 38). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus on sidoksissa tutkijan uskottavuuteen ja 

hänen kykyynsä osoittaa systemaattisesti läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus koko 

tutkimusprosessin ajan. Tämä mahdollistaa sen, että lukija näkee tutkijan päätök-

senteon ja analyyttisen lähestymistavan (Davies & Hughes, 2014; Holloway, 2005, 

s. 6) tutkimuksen alusta sen loppuun saakka, koska tutkija on itse myös tiedonke-

ruun instrumentti ja analyysin tekijä. Tutkija on kerännyt itse tämän tutkimuksen 

kaikki aineistot ja pyrki tietoisesti olemaan ennakkoluuloton ja avoin aineistoille, 

koska uskollisuus ilmiöille on fenomenologiassa tärkeää (Miettinen, Pulkkinen & 

Taipale, 2010, s. 10). Patton (2002, s. 65, 503) toteaa, että tutkijan ääni on muutakin 

kuin kielioppia, koska uskottava, arvovaltainen, autenttinen ja luotettava kirjoitta-

minen kuljettaa lukijaa rikkaan kuvauksen, harkitun järjestyksen, sopivien lainaus-

ten ja sisällön selkeyden kautta. Lukijalle rakennetaan mahdollisuus liittyä tutkijan 

matkaan etsimään merkityksiä. Tässä tutkimuksessa on pyritty täyttämään edellä 

kuvatut tavoitteet niin, että lukijan on helppo päästä mukaan tutkimusmatkalle. Us-

kottavuutta puolestaan lisää Pattonin (2002, s. 552) mukaan kolme asiaa. Ensim-

mäinen on tutkijan oma uskottavuus tutkimuksen tekijänä: millainen on hänen taus-

tansa ja kokemuksensa tutkittavista asioista ja kuinka hyvin hän pystyy ne esittä-

mään raportissaan. Toisena uskottavuutta lisää se, että tutkija on käyttänyt tarkkoja 

työskentelymenetelmiä kerätessään havaintojaan kenttätyössä. Kolmantena Patton 

mainitsee tutkijan uskon laadullisen tutkimuksen arvoon: raportissa näkyy usko 

oman tutkimusparadigman toimivuuteen. Pattonin mainitsemat kolme näkökulmaa 

tutkija on pyrkinyt toteuttamaan työn eri vaiheissa kertomalla ja raportoimalla 

niistä mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Tutkija suoritti itse tutkimuksensa kaikki vaiheet. Tällä tavoin tutkija koki saa-

vuttaneensa mahdollisimman monipuolisen ja laajan käsityksen aiheesta. Kivi-

niemi korostaa, että tutkimusraportti on aina tutkijan tulkinnallinen konstruktio ja 

tutkija on aineistoa raportoidessaan myös tulkintojen tekijä. Siten joku toinen tut-

kija saattaisi löytää samalle aineistolle toisenlaisen luokitusperustan ja painottaa 
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enemmän joitakin muita aineistosta löydettäviä ulottuvuuksia (Kiviniemi, 2007, s. 

83). Tutkija on analysoinut tämän tutkimuksen kolmea eri aineistoa erillisinä, mutta 

myös vertaillut niitä keskenään. Aineistot ovat tukeneet toisiaan niin, että lopuksi 

kokonaisuus on sulautunut ja pohdinnoissa sekä kehittämisideoissa on päästy pe-

dagogiselle ja yhteiskunnalliselle tasolle esittämään aiheeseen liittyviä johtopää-

töksiä. Tutkijan pyrkimyksenä oli toimia huolellisesti ja tarkasti sekä parhaan ym-

märryksensä mukaan ja totuudellisuuteen pyrkien aineiston keruussa, sen analy-

soinnissa, tulkinnassa, tulosten ja johtopäätösten esittämisessä sekä tutkimuksen 

raportoinnissa. Samoin tavoitteena oli olla informantteja kunnioittava ja aineistolle 

uskollinen ja tuottaa tieteellisesti merkityksellistä tutkimusta (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2013, s. 6). 

Aineiston luotettavuus 

Tämän tutkimuksen vahvuutena voitaneen pitää monipuolista tutkimusaineistoa, 

jonka keräämiseen ja analysointiin käytetyt menetelmät sopivat hyvin tutkimus-

kohteen lähestymiseen. Pattonin (2002, s. 331) mukaan tutkija saa luotettavampaa 

tietoa kohteesta, kun hän jaksaa kerätä sitä eri menetelmin ja erilaisista lähestymis-

suunnista. Tässä tutkimuksessa toteutui aineistotriangulaatio, eli tutkimukseen ke-

rättiin kolme erilaista aineistoa: yksilöhaastattelut (15 kpl), Focus Group -keskus-

telu (5 opettajaa) ja pedagogiset dokumentit (37 kpl), joiden avulla tutkimuksen 

luotettavuutta pyrittiin parantamaan. Aineistotriangulaatio eli useiden erilaisten ai-

neistojen käyttäminen on suositeltavaa (vrt. Eskola & Suoranta, 1998, s. 68; Hei-

nonen, 2008; Seale, 2007, s. 54), ja se vahvistaa tutkimusta (Patton, 2002, s. 247), 

ja menetelmätriangulaatio eli yksilöhaastattelun, Focus Group -keskustelun ja pe-

dagogisten dokumenttien käyttäminen tiedonhankintamenetelmänä (Eskola & Suo-

ranta, 1998, s. 69–70) lisää osaltaan luotettavuutta. 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi voitu parantaa, jos tutkimukseen olisi otettu 

enemmän osallistujia useammalta paikkakunnalta. Näin useampien informanttien 

avulla tutkimuksesta olisi todennäköisesti tullut moniäänisempi ja vielä luotetta-

vampi. Myös aikasarja-aineiston tai uuden tuoreemman aineiston (uusi asetelma) 

hankkiminen ja sen vertaaminen tämän tutkimuksen tuloksiin olisi lisännyt tutki-

muksen luotettavuutta ja mahdollistanut vertaamisen tämänhetkiseen tilanteeseen. 

Tuoreempi aineisto olisi mahdollisesti antanut tietoa siitä, miten tilanne on muut-

tunut, kun tukijärjestelmä on vakiintunut peruskoulussa. Uuden aineiston avulla 

olisi myös ehkä löytynyt selitystä jatkuvaan tehostettua tukea saavien oppilaiden 

määrän kasvuun. Tulokset tuovat kuitenkin alkuvuosista (aineisto kerätty keväällä 
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2014) luotettavaa tietoa. Yksi tutkimuksen luotettavuuden kriteeri on aineiston kyl-

lääntyminen eli riittävyys (Glaser & Strauss, 1967). Laadullisessa tutkimuksessa 

on oltava aineistoa niin paljon, että sen avulla kyetään näkemään tietynlainen pe-

ruslogiikka, joka alkaa toistua. Tällöin ilmiön oleelliset piirteet alkavat näkyä ja 

toistua aineistossa. Oleellisten piirteiden havaitseminen edellyttää tutkijalta koke-

musta sekä teoreettista lukeneisuutta aiheesta (Eskola & Suoranta, 2008, s. 62–63; 

Richards, 2006, s. 135–136). Sekä yksilöhaastatteluissa että Focus Group-keskus-

telussa tietyt piirteet alkoivat toistua, mutta lisäaineistolla variaatio olisi ollut suu-

rempi. 

Luotettavuutta ja uskottavuutta tutkija on lisännyt useilla aineistosta nostetuilla 

suorilla lainauksilla haastatteluista, jotka Pattonin (2002, s. 429–430) mukaan tu-

kevat löytöjä. Aineiston visualisoinnit esimerkiksi taulukoihin tai käsitekartoiksi 

voivat toimia käytännön analyysin apuvälineinä ja työkaluina. Aineiston ja siitä 

tehtyjen koosteiden visualisoinnit antavat lukijalle tiiviin käsityksen kokonaisai-

neistosta. Lisäksi ne kertovat siitä, kuinka kattavasti ja miltä osin tutkija käyttää 

aineistoaan, kun hän hakee vastauksia tutkimuskysymyksensä alakohtiin (Ruusu-

vuori ym., 2010, s. 26). Aineiston ja havaintojen kvantifiointi ja erilaiset numeeriset 

esitystavat ovat sallittuja laadullisessakin tutkimustekstissä ja osaltaan lisäävät tut-

kimuksen validiteettia ja läpinäkyvyyttä (Maxwell, 2010; Seale & Kelly, 1998, s. 

156:). Tutkija on käyttänyt erilaisia taulukoita, numeerisia esitystapoja (erityisesti 

kun on viitattu pedagogisiin asiakirjoihin) ja aineistosta tehtyjä koosteita, jotta lu-

kija toisaalta voi seurata analyysin etenemistä ja toisaalta tuloksissa saada nopeasti 

kokonaiskäsityksen tietyn asiakokonaisuuden tuloksista. 

Validiteetin arvioiminen laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa sekä kerättyjen 

aineistojen että niistä tehtävien tulkintojen käypyyden arviointia (Ruusuvuori ym., 

2010, s. 27). Tässä tutkimuksessa tulkintojen käypyyttä arvioitiin vertaamalla niitä 

muihin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Niiden perusteella suurin osa aineistosta 

tehdyistä tulkinnoista vastaa hyvin muiden tutkimusten tuloksia. Tulosten vastaa-

vuutta tämänhetkiseen tilanteeseen ei voida kuitenkaan tehdä. Tuoreemman aineis-

ton avulla olisi ollut mahdollista selvittää, miten tilanne on muuttunut, kun tukijär-

jestelmä on ollut pitemmän aikaa käytössä. 

Kaikkia tutkimusaineistoja on säilytetty vastuullisesti, ja niitä on käsitellyt vain 

tutkija. Osallistujien anonymiteetistä on pidetty huolta niin, että yksittäistä vastaa-

jaa ei pystytä tunnistamaan esimerkiksi esitettyjen aineistolainausten perusteella. 
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Tutkimusmenetelmän luotettavuus 

Fenomenologinen ote tuki tutkimusstrategisena valintana ilmiön ymmärtämiseen 

pyrkivää tarkastelua (Henriksson & Friesen, 2012, s. 3). Tutkija pyrki tietoisesti ja 

mieli avoimena ”pääsemään sisälle” opettajien ja rehtoreiden kokemuksiin tutkit-

tavasta aiheesta ja näin saamaan laajan ja kattavan kokonaiskuvan ilmiöstä sen 

omassa kontekstissaan. 

Tämän tutkimuksen etenemistä ohjasi aineistolähtöisyys, ja koko aineiston 

analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä, joka soveltui hyvin näiden aineistojen 

analysointiin (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 563; Hsieh & Shannon, 2005, 

s. 1278; Patton, 2015, s. 541). Toinen vaihtoehto analyysin tekemiseen olisi voinut 

olla esimerkiksi diskurssianalyysi, joka olisi soveltunut myös valittuun tutkimus-

strategiaan. Tutkimukseen valittiin kuitenkin käytettäväksi koko aineiston sisäl-

lönanalyysi, jonka avulla saatiin vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi mah-

dollisti sosiaalisen todellisuuden ymmärtämisen sekä subjektiivisella että tieteelli-

sellä tavalla (Zhang & Wildemuth, 2009, s. 308). Yhdellä päämetodilla varmistet-

tiin myös kokonaisuuden hallinta. Tämän väitöskirjan rajoitteena voidaan pitää sitä, 

että analyysin suorittajia on vain yksi eli tutkija itse. Useamman tutkijan tekemä 

aineiston analyysi olisi parantanut tutkimuksen luotettavuutta (Cohen & Crabtree, 

2006). Tutkija on tehnyt analyysin moneen kertaan eri vuosina, jolloin edelliset 

tulkinnat eivät olleet enää täysin muistissa ja aineistoon saatiin uusi tuore näkö-

kulma. Aika toimi siis luotettavuuden lisääjänä. 

Tutkimustulosten luotettavuus ja siirrettävyys 

Seale (1999, s. 107) korostaa, että laadullisen tutkimuksen tuloksia on vaikea yleis-

tää tutkimuskohdetta laajempaan kontekstiin. Jos harkinnanvaraisesti valittu tutki-

muskohde koetaan edustavaksi, on mahdollista arvioida, voisivatko tutkittavat il-

miöt löytyä muista vastaavista tilanteista. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä 

yleistyksiin, mutta tutkimustulosten siirrettävyys on joissain tilanteissa mahdolli-

nen. Kolmiportaisesta tuesta on tehty jo aikaisemmin useita tutkimuksia, ja niiden 

löydökset tukevat useita tässä tutkimuksessa tehtyjä löydöksiä, joten tämän perus-

teella tulokset vaikuttavat luotettavilta. Tutkija voi myös etsiä aiemmista tutkimuk-

sista oman tutkimuksensa kanssa yhteneviä ilmiöitä ja siten saada vahvistusta 

omille tulkinnoilleen (Eskola & Suoranta, 1998, s. 212–213). Näitä samoja ilmiöitä 

on esiintynyt myös muissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa, joten vahvistusta tä-
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män tutkimuksen tulkinnoille on löytynyt kohtalaisen paljon. Verrattaessa tutki-

muksen tuloksia asiasta tehtyihin uusimpiin tutkimuksiin ja selvityksiin saman-

suuntaisia tuloksia on yhä edelleen nähtävissä. 

Tutkimuksen käytännöllinen luotettavuus liittyy myös tutkimustulosten hyö-

dynnettävyyteen arjessa (Åkerlind, 2005, s. 331). Koska tutkimuksen tuloksissa on 

myös uusia löydöksiä, niiden voidan katsoa antavan merkityksellisyyttä ja hyödyn-

nettävyyttä tukijärjestelmän kehittämiseen, arjen käytäntöihin ja koulun toiminta-

kulttuuriin sekä opettajille, opettajankouluttajille, kouluille, kuntien ja valtion ope-

tusviranomaisille sekä päättäjille. 

7.2.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tässä tutkimuksessa toiminnan eettisyys on ollut tärkeä koko tutkimuksen tekoa 

ohjaava periaate. Vastuullisesti, perustellusti ja hyvin tehty tutkimus on myös eet-

tinen (Hyvärinen, 2017, s. 32–33). Tutkimuksen luotettavuus muodostaa osan sen 

eettisyydestä. Luotettavuus ja eettisyys puolestaan pohjautuvat siihen, että tutkimus 

on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten 

edellyttämällä tavalla noudattaen rehellisyyttä, tarkkuutta ja yleistä huolellisuuutta 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2013). Tässä tutkimuksessa tutkija on pyrkinyt 

parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan noudattamaan kaikkia edellä mainittuja osa-

alueita. Eettiset valinnat ovat loppujen lopuksi tutkijan subjektiivisia valintoja. 

Mitä paremmin eettisiä valintoja on tutkimusprosessissa perusteltu ja reflektoitu, 

sitä parempia ovat tutkijan päätökset ja sitä uskottavampi on lopulta koko tutkimus 

(Rossman & Rallis, 2010, s. 384). Koko tutkimusprosessin ajan tutkija on pyrkinyt 

esittelemään ja perustelemaan mahdollisimman läpinäkyvästi sekä rehellisesti tut-

kimuksen eri vaiheita lukijalle, jolloin lukija pystyy tekemään johtopäätökset tut-

kimuksen luotettavuudesta. 

Aiheen valinta on eettinen kysymys, koska siihen liittyy tutkimuksen hyö-

tynäkökohtien ja tutkimuksen merkityksellisyyden pohtiminen. Tämän tutkimuk-

sen aihe on merkittävä ja tärkeä jokaisen oppilaan ja myös opettajan hyvinvoinnin 

kannalta. Tutkija pyrki valitsemaan tutkimuskohteen ja osallistujat kunnioittaen 

laadullisen tutkimuksen perinteitä. Tutkittavat tapaukset valittiin niin, että he tun-

tevat ilmiön ja heillä on tietoa asiasta, heillä on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä ja 

he täyttävät tutkimuksen kannalta olennaiset kriteerit (Eskola & Suoranta, 2008, s. 

18; Silverman, 2006, s. 308–309). 
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Tutkimuksessa on noudatettu kolmea yleistä, osallistujien näkökulmasta ko-

rostuvaa eettisyyden periaatetta: osallistujia ei saa vahingoittaa eikä pettää, tutki-

mukseen osallistumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja tutkimustiedon tulee 

olla luotettavaa ja tunnistamatonta (Case, 2002, s. 171). Erityisesti aloilla, joissa 

tutkimuskohteena on ihminen tai ihmisryhmät, eettiset kysymykset ja niiden poh-

dinta ovat keskeinen osa tutkimuksen tekoa. Tutkimuksen toteuttamiseen kysyttiin 

ja saatiin tutkimukseen osallistuvien suostumus molemmissa tutkimuskonteks-

teissa. Peruskoulujen osalta luvat haettiin sekä opetustoimen johdolta että kouluilta. 

Pedagogisten asiakirjojen luvat saatiin oppilaiden huoltajilta. Tämän lisäksi tutki-

mukseen osallistuminen oli kunkin haastateltavan osalta vapaaehtoista, tietoista ja 

vapaavalintaista. Henkilöt, joilta tieto kerättiin, tiesivät ilmiöstä paljon, tai heillä 

oli kaikilla asiasta kokemusta (ks. Alaluku 5.2 ja 5.4). 

Eettisiin toimintatapoihin kuuluu, että haastatteluun osallistuvat tietävät, mistä 

siinä on kysymys sekä miten tietoja säilytetään ja käytetään. Haastattelun eettisyys 

liittyy olennaisesti toisen ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Haastateltaville 

selvitettiin haastattelukäytäntö, aineiston luottamuksellisuus, anonyymius sekä sen 

säilytykseen ja tuhoamiseen liittyvät käytännöt. Tutkija on ottanut huomioon myös 

tekijänoikeuslain, joka koskee juridisesti tutkimusaineiston keruuta, käsittelyä ja 

säilyttämistä (Mäkinen, 2006, s. 145–149). Materiaalien tuhoaminen suoritetaan 

tutkimuksen päätyttyä: kirjallinen aineisto tuhotaan paperisilppurilla ja digitaaliset 

aineistot tuhotaan ylikirjoittamalla. Tutkimusmenetelmän hallintaan tutkija sai 

koulutusta yliopiston tohtoriopiskelijoille tarkoitetuista metodiopinnoista, tutki-

muksen ohjaajilta sekä alan kirjallisuudesta ja muista tutkimuksista. 

Haastateltavien anonymiteetin varmistaminen on yksi perusasioita, joista etu-

käteen sovittiin (Ranta & Kuula-Luumi, 2017, s. 419). Tutkimustulosten raportoin-

nissa ei vaaranneta yksittäisten henkilöiden ja koulujen anonymiteettia. Haastatte-

lun lopuksi tarkistettiin vielä, että osallistuja on antanut aineiston tutkijan käyttöön 

tietoisena sen sisällöstä. Osallistujien ei sen sijaan tarvitse jälkikäteen vahvistaa 

litteroitua haastatteluaineistoa eikä tutkijan tekemiä tulkintoja. Tutkijan tulkinnat 

eivät voi rajautua vain siihen, mitä haastateltavat hyväksyvät (Hyvärinen, 2017, s. 

32), eikä näin ollen tämän pohjalta nähty tarpeelliseksi vahvistaa litteroitua tekstiä 

eikä tutkijan tulkintoja, koska löydökset ja niistä tehdyt tulkinnat vastaavat erittäin 

hyvin muita aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä. Tuloksia on pyritty kuvaa-

maan luotettavasti ja osallistujia kunnioittaen. 
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7.2.3 Ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi 

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa (2019, s. 163) todetaan kolmiportaiseen tukeen 

liittyen, että ”tarkastellaan erityisopetuslainsäädännön ja siihen sisältyvän ink-

luusion toimivuutta ja näihin kohdennettujen resurssien riittävyyttä muun muassa 

oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen näkökulmasta”. 

Tehostettua tukea tulisi tutkia lisää, koska se ei ole tarkkaan hahmottunut on 

koulun toimijoille yhä veteen piirretyn viivan kaltainen yleisen ja erityisen tuen 

välimaastossa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan resurssit ja tukitoimet eivät ole 

riittävät (ks. Alaluku 6.2). Jatkoa varten olisi hyvä vielä selvittää, saako oppilas 

tehostetussa tuessa tarpeeksi tukea ja onko koulujen tukivalikoima tehostetun tuen 

oppilaille riittävä ja kohdistunut niihin haasteisiin, joihin tukea tarvitaan. Oppimi-

sen pulmiin opettajilla vaikutti olevan erilaisia keinoja ja tukimuotoja (ks. Alaluku 

6.2.2), mutta sosiaalisiin, psyykkisiin ja käyttäytymisen haasteisiin opettajat toivoi-

vat kouluille toimivampia tukimuotoja, joten tällaisista malleista tarvittaisiin lisää 

tutkimusta ja kokeilua. Myös Karhu (2018, s. 49) toteaa käyttäytymisen tukea tar-

kastelleessa väitöskirjassaan, että ”tarkasteltaessa käyttäytymisen tuen järjesty-

mistä tai toisinaan sen järjestymisen vaikeutta oppilaan omassa lähikoulussa voi-

daan havaita yleisemmällä tasolla tarve opettajien entistä systemaattisemmalle täy-

dennyskoulutukselle ja kasvatusosaamisen lisäämiselle sekä siihen liittyvälle tutki-

mukselle”. Joissakin kouluissa on opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön lisäksi op-

pilaiden tukena esimerkiksi psykiatrisia sairaanhoitajia tai mentoreita, jotka autta-

vat edellä mainituissa haasteissa. Näiden uusien henkilöstöryhmien toiminnasta 

olisi hyvä saada tutkimusta, miten nämä palvelut tukevat oppimisen ja koulunkäyn-

nin tukea ja onko annettu tuki oppilaan kannalta vaikuttavaa. 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan opettajat ja rehtorit kokevat, että oppilaan 

osallisuus, asema ja oikeudet ovat parantuneet (ks. Alaluku 6.2.1). Laajempaa tut-

kimusta vaatisi se näkökulma, miten uudistukset näkyvät oppijoiden itsensä koke-

mina. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet hallinnon tai opetushenkilöstön 

kokemuksiin ja näkemyksiin tuen toteutumisesta. Tärkeää olisi tutkia, miten oppi-

laat ovat kokeneet saamansa tehostetun tuen, ovatko oppilaat hyötyneet tuen saan-

nista ja millaiset tukimuodot hyödyttävät oppilasta. Myös erityisen tuen oppilaiden 

kokemuksia on tarpeellista tutkia; saavatko erityisen tuen oppilaat riittävästi sekä 

oikeanlaatuista tukea. Oppijan näkökulmahan on loppujen lopuksi tärkein. Lapsen 

oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus olla osallisia heitä koskevissa 

asioissa sekä päätöksissä, ja heidät nähdään aktiivisina toimijoina omassa elämäs-
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sään (Bateman, 2017). Tutkimusten mukaan oppilaiden ja huoltajien osallisuus op-

pimissuunnitelmaprosessissa on puutteellista (Cavendish, Connor & Rediker, 

2017), ja tällöin lasten oma ääni ja kokemukset eivät tule esille. Tukea saava lapsi 

saattaa saada pedagogisissa dokumenteissa jopa ”ongelmalapsen” position, ja täl-

löin lapsesta kirjoitetaan, ikään kuin hän olisi kyvytön tekemään sitä, mitä häneltä 

odotetaan (Heiskanen ym., 2018). Lasten näkemyksiä esimerkiksi dokumentaati-

osta on tutkittu vasta vähän (Markström, 2015). Thuneberg ja Vainikainen (2015, s. 

153) huomasivat tarkastellessaan suomalaisia kolmiportaisen tuen asiakirjoja, että 

lapsen ääni kuuluu niissä harvoin ja lapsen ääni pääsee paremmin esille, mitä van-

hempi lapsi on. Tämän johdosta voidaan pohtia, pitäisikö tutkimuksen kohdistua 

enemmän moninaisiin oppijoihin, jotta tukea voitaisiin tarjota paremmin oppijoi-

den näkökulmasta. Todellisuudessa juuri näiden oppilaiden kokemukset ja näke-

mykset ovat asiassa ratkaisevia. Ympäristön, koulun, opettajien, koulutuspolitiikan 

ja laajasti katsoen koko yhteiskunnan tulisi tukea heidän oppimistaan ja hyvinvoin-

tiaan. 

Tämän tutkimuksen mukaan koulut ottavat vanhemmat jo hyvin mukaan suun-

nittelemaan oppilaalle järjestettävää tukea (ks. Alaluku 6.2.1). Vähemmän tutkittu 

näkökulma on huoltajan kokemukset ja näkemykset tuen toteutumisesta. Huoltajat 

näkevät oman lapsensa tilanteen kokonaisvaltaisemmin kuin esimerkiksi koulun 

opetushenkilöstö, ja he tuntevat lapsensa parhaiten. Suomessa opetussuunnitelman 

perusteissa korostetaan huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä esimerkiksi lapsen 

oppimissuunnitelmaa laadittaessa. Yhteistyön merkitys korostuu lapsen tuen tar-

peiden lisääntyessä (OPH, 2014a, s. 62). Huoltajat kokevat tärkeänä päästä jaka-

maan huoliaan opettajien kanssa, mutta samalla he haluaisivat parempaa vuorovai-

kutusta ja yhteistyötä opettajan kanssa sekä aktiivisemman roolin laadittaessa lap-

sen yksilöllistä oppimissuunnitelmaa (Zeitlin & Curcic, 2014). Aina huoltajan osal-

lisuus ei pääse toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla (Brock & Edmunds, 

2010). Heidän kokemuksensa voisivat auttaa rakentamaan entistä paremman ja ko-

konaisvaltaisemman kolmiportaisen tuen järjestelmän lapsille ja nuorille. 
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8 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan perusopetuslain (2010) sekä perusopetuksen 

opetussuunnitelmien perusteiden muutosten (OPH, 2010) toimeenpanossa ja käy-

tännöissä koskien oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä on edistytty, 

mutta edelleen on kuitenkin olemassa tulosten perusteella useita samantyylisiä 

haasteita ja ongelmia kuin muissa asiaa koskevissa aikaisemmissa selvityksissä ja 

tutkimuksissa. Fullanin (2016) mukaan pysyväksi muutos jää vain silloin kun sen 

toteuttajien ajattelutavassa tapahtuu muutos. Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on 

tapahtunut nopealla tahdilla muutoksia ja niistä johtuvaa kehitystä. Samoin koulu-

tus ja koulutusjohtaminen ovat kohdanneet alati lisääntyvän kompleksisuuden ai-

heuttaman uudenlaisen maailman (Fullan, 2016). Julkisen sektorin koulutusjärjes-

telmät tasapainottelevat säilyttämisen ja uudistamisen välimaastossa (Lehtonen, 

Salonen & Cantell, 2019; Salminen, 2019). Koulutusmuutokset ovat aina myös si-

doksissa kullekin yhteiskunnalle ominaisiin rakenteellisiin, taloudellisiin, väestöl-

lisiin ja kulttuurisiin muutoksiin, jotka puolestaan ovat yhteydessä maailmanlaajui-

siin tapahtumiin (Autio, 2017; Salminen, 2019). Fullanin mukaan muutoksen to-

teutumisen edellytyksenä on muutokseen sitoutuminen ja henkilöstön osallistami-

nen sen toteutukseen. Fullan puhuu oppivasta yhteisöstä, jolloin yhdessä dialogi-

sella neuvottelulla ja päätöksenteolla valmistaudutaan sekä sitoudutaan muutok-

seen, ja tällöin myös ajattelu uusiutuu. Tämän myötä myös mahdollinen muutos-

vastarinta on helpommin hallittavissa (Fullan, 2016). Yleensä muutosprosessit tuo-

vat myös aina jotain hyvää ja uusia asioita tullessaan. Tämän kolmiportaisen tuen 

muutosprosessin voitaneen sanoa lisänneen oppilaiden yhdenvertaisuutta, osalli-

suutta ja oikeuksien toteutumista. 

Fullan (2001) on todennut, että on eri asia tietää, mitä pitäisi muuttaa kuin mi-

ten muutos toteutetaan. Kaikkiin muutoksiin sisältyy epävarmuuden sietäminen ja 

sen läpikäynti (Fullan, 2016). Näin voidaan sanoa tapahtuneen myös kolmiportai-

sen tuen ja perusopetuslainmuutoksen (2010) käyttöönotosta; muutos on aiheutta-

nut monenlaisia epävarmuuden tunteita toimijoissa. Fullanin mukaan onnistunut ja 

pysyvä muutos vaatii asenteiden, uskomusten, opetusmateriaalien sekä opetusme-

netelmien muutosta. Muutos vaatii myös avointa kommunikaatiota, luottamusta 

sekä tarvittaessa myös muilta saatua tukea ja apua (Fullan, 2007). Mitä monimut-

kaisempi muutos on, sitä enemmän vuorovaikutusta tarvitaan toteuttamisen aikana 

(Fullan, 2016). Vaikka näitä Fullanin mainitsemia asioita onkin kehitetty kolmipor-

taisen tuen käyttöönoton aikana, niin edelleen on ilmassa myös kysymyksiä ja epä-
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kohtia. Koulutuksella on erityinen rooli ennakoinnissa ja nykyhetken linkittämi-

sessä tulevaisuuteen reaaliajassa. Millään muulla instituutiolla ei ole niin kriittistä 

roolia yhteiskunnan tulevaisuuden suhteen kuin koululla (Fullan, 2019). Muutos 

tuleekin nähdä prosessina, joka vaatii aikaa (Fullan, 2016). Kolmiportaisen tuen 

käyttöönotosta on 10 vuotta aikaa ja prosessi vaikuttaa olevan edelleen kesken. 

Kansainvälisesti on tutkittu koulureformien toteutumista ja siihen vaikuttavia 

seikkoja. Esimerkiksi Hopfenbeck, Florenz Petour ja Tolo (2015) tutkivat Norjassa 

valtion aloitteesta implementaatio-ohjelmaa Oppimisen arviointi (Assessment for 

Learning). Tulosten mukaan prosessien onnistunut toteutus löytyi kunnista, joissa 

oli vuoropuhelua ja luottamusta kunnallisen tason, koulujen johtajien, opettajien ja 

oppilaiden välillä ja joissa ohjelma mukautettiin paikallisiin olosuhteisiin. Täytän-

töönpano asetettiin kyseenalaiseksi silloin, kun menettelytavat tulkittiin tavaksi 

kontrolloida kouluja. Monet muut maat ovat keskittyneet kehittämään politiikkaa 

sen sijaan, että käynnistäisivät sitoutumisprosesseja, joihin osallistuvat sekä opet-

tajat että kouluyhteisöt (Harlen & Hayward, 2010). Skotlanti onnistui parantamaan 

uusia oppimisen arvioinnin malleja (Assessment is for Learning Programme, 2002) 

vasta sen jälkeen, kun strategiaa muutettiin niin, että kunnat osallistuivat ja vältet-

tiin yksinkertaisia malleja (Hayward, 2014). Suomalaisten kehityshankkeiden vah-

vuutena on ollut hallintoviranomaisten sitoutuminen työskentelemään opettajien ja 

johtajien kanssa alueellisten ja kansallisten verkostojen luomiseksi (Rinkinen & 

Lindberg, 2014). Pesosen ja kollegojen (2015) tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

niillä kouluilla ja kunnilla, jotka olivat osallistuneet perusopetuslain (2010) voi-

maansaattamiseen johtaviin koulutuksiin ja jotka olivat aikaisemmin osallistuneet 

muihin koulu-uudistuksiin, oli enemmän valmiuksia ja halukkuutta uudistaa eri-

tyisopetuskäytäntöjään huomattavasti (Pesonen ym., 2015, s. 174). 

Inklusiivisen koulun kehittäminen 

Viimeaikainen laajamittainen erityisopetuksen uudistaminen sekä Suomessa että 

muualla on pyrkinyt varmistamaan oikea-aikaisen ja riittävän tuen jokaiselle oppi-

laalle (Pulkkinen, Räikkönen, Pirttimaa & Jahnukainen, 2019, s. 159), mutta kehi-

tettävää usealla eri osa-alueella on edelleen. Fullan (2007, 2009) toteaa, että me-

nestyminen koulujen muutosprosesseissa on paljon todennäköisempää, kun ongel-

mia käsitellään luonnollisina, odotettavissa olevina ilmiöinä. Esimerkiksi Vainikai-

sen ja kollegojen (2018) tutkimustulosten mukaan myönteisestä yleisvireestä huo-

limatta yksittäisen lapsen tai nuoren kohdalla tukipolku ei aina järjesty parhaalla 
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mahdollisella tavalla ja toisen asteen siirtymää koskevissa tarkasteluissa tukea saa-

vat oppilaat ovat edelleen muita heikommassa asemassa. 

On tärkeä pohtia, millaista tulevaisuuden koulua rakennamme; teemmekö nyt 

oikeita valintoja ja ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen ja millaisia arvoja haluamme 

välittää koulutuksella. Pedagogiikka ja metodologia eivät ole neutraaleja, vaan nii-

den on heijastettava niitä arvoja, periaatteita ja suuntauksia, joita pyrimme välittä-

mään tai kehittämään oppijoiden keskuudessa (Council of Europe, 2014, s. 9). In-

klusiivisen koulutusjärjestelmään pyrkiminen vaatii monenlaista osaamista sekä 

tuen järjestämistä oppilaalle lähikouluun hänen tarpeidensa mukaisesti. Opettajien 

kouluttaminen inklusiivisen koulun työntekijöiksi on tärkeä tavoite. Samoin kuin 

rehtoreiden kouluttaminen johtamaan inklusiivisia oppimisympäristöjä. Tätä kautta 

voitaisiin ehkä päästä moninaiseen yksilölliseen tukeen ja siten tasa-arvoon ja yh-

denvertaisuuteen tai niitä kohti. 

Koulujen järjestelmä- ja systeemitason muutos vaatii tavanomaista joustavam-

paa, omaperäisempää ja itsenäisempää johtamisosaamista (Fullan, 2016). Tehok-

kaissa inklusiivisissa kouluissa rehtorit etsivät opettajien kanssa sellaisia rakenteita, 

jotka tukevat inkluusiota (esim. yhteistyö, aikataulut, fyysinen ympäristö) ja käyt-

tävät opetusmenetelmiä, jotka auttavat moninaisia oppijoita tai niitä, jotka ovat syr-

jäytymässä oppimisesta (Billingsley ym., 2019). Johtamisosaaminen tuleekin ole-

maan tulevaisuudessa keskeistä, mikäli halutaan, että koulut eivät eriarvoistu (Ran-

nisto & Liski, 2014, s. 39). Tutkimusten mukaan rehtorit kokevat kasvavan paineen 

alla roolinsa yhä monimutkaisemmaksi, kun heidän odotetaan muuttavan koulujär-

jestelmiä dynaamisiksi oppimisympäristöiksi (Fullan, 2014; Pont, 2014; Schleicher, 

2012; Sumbera ym., 2014). 

Useat tutkimukset osoittavat, että opettajien tulkinnat vaikuttavat koulutusuu-

distusten toteuttamiseen muun muassa vaikuttamalla heidän opetuskäytäntöihinsä 

ja sitoutumiseensa uudistukseen (Bertrand & Marsh, 2015; Cho & Wayman, 2014; 

Stillman & Anderson, 2015). Suomalaisen opettajan asema on ollut autonominen 

niin koulujohtajan kuin hallinnon puolelta. Opettajan työtä ei ole myöskään jälki-

käteen kontrolloitu (Komulainen & Rajakaltio, 2017). Fullanin mukaan opettajien 

autonomia on muodostunut koulun kehittämisen esteeksi. Hän toteaa, että läntisen 

kulttuuripiirin alueella kauan jatkunut opettajien eristyneisyyden perinne on muo-

dostunut opetushenkilöstön yhteistyön ja yhteisen oppimisen esteeksi, joka muu-

tospyrkimyksistä huolimatta on ylläpitänyt muuttumattomuutta (Fullan, 2016). 

Suomalaisen opettajakunnan perinteisesti vahva ammatillinen autonomia voi vai-

kuttaa koulun pedagogiseen johtamiseen rajoittamalla tai estämällä koulun kehittä-
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mistä ja laajempien uudistusten toteutusta. Yhteistyön merkitystä ja yhdessä opet-

tamisen hyötyjä on Suomessa kuitenkin tuotu viime aikoina entistä enemmän esille 

niin tutkimuksen kuin opetusviranomaisten taholta. 

Tavoitteena hyvinvoiva ja monimuotoista tukea saava oppilas 

Tässä yhteydessä on hyvä pohtia koulutusjärjestelmäämme. Onko se tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta edistävä? Miten koulusta tulisi todella tasa-arvoinen ja miten 

kaikkien hyvinvointia voitaisiin edistää? Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laa-

jentamisesta on yksi askel kohti kaikille tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa 

toisen asteen koulutusta. Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki vahvistet-

tiin ja se tulee voimaan 1.8.2021 (OKM, 2020). Oppilaiden oppimisen ja hyvin-

voinnin tukeminen koskettaa kuitenkin kaikkia kouluasteita. Tämän vuoksi tukijär-

jestelmän arvioiminen ja kehittäminen on tärkeää. 

Myös kolmiportainen tuki omalla tavallaan luokittelee lapsia (yleisen, tehoste-

tun tai erityisen tuen oppilas). Tämän vuoksi kolmiportaista tukijärjestelmää tulee 

arvoida kriittisesti; onko se oikea ja aito tapa tukea oppilasta vai onko se leimaava 

ja luokitteleva? Onko tällainen tukijärjestelmä ylipäätänsä tarpeen ja onko se hyvä? 

Vai olisiko jokin muu tapa kuitenkin parempi ja toimivampi? Suomessakin eri alu-

eilla tuen tasot ymmärretään eri tavoin. Esimerkiksi oppilas, jota yhdessä koulussa 

pidetään ”vilkkaana” voi toisella alueella olla erityisen tuen oppilas. Samoin voi-

daan myös pohtia, onko tehostettu tuki tullut lisäämään tasa-arvoa vai kenties luo-

maan lisää erilaisia luokkia. 

Viime aikoina koulutuskeskusteluissa on sivuttu myös uusliberalistista ajatte-

lumallia (ks. Alaluku 2.2), jolla ehkä voitaisiin tarjota enemmän tasa-arvoa ja va-

linnanvapautta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että valinnanvapaus koskee vain niitä, 

joilla on rahaa valita. Se taas ei edistä kaikkien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, eikä 

etenkään niiden osalta, joilla ei ole mahdollisuutta tai varaa valita. Usein näitä ovat 

juuri tehostetun tai erityisen tuen oppilaat tai lapset, joiden vanhemmat ovat keski-

määrin vähemmän koulutettuja (Kalalahti & Varjo, 2016; Poikolainen, 2012; Sil-

vennoinen ym., 2016). Tämän tutkimuksen kohteena oli tehostettu tuki, mutta ta-

voitteena on kuitenkin kaikkien oppijoiden oppiminen ja hyvinvointi. 

Vuonna 2019 alkaneen koronaepidemian vuoksi myös koulutusjärjestelmä ja 

sen toimivuus ovat olleet uhattuina. Tämä näyttää vaikuttaneen etenkin niihin op-

pijoihin, joilla on tuen tarpeita. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (2020) 

tutkimuksen mukaan oppijoiden kokema kuormitus lisääntyi poikkeusaikana ja 

tuen saatavuus aikaansai eroja oppijoiden välille. Lähiopetuksen puute lisäsi tuen 
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tarvetta erityisesti oppijoilla, joilla on muita enemmän ongelmia opintojen etene-

misessä. Oppijoiden saama tuki etäopiskelun aikana ei ollut kaikilta osin riittävää 

ja kodin tuen merkitys kasvoi perusopetuksessa ja toisella asteella. Poikkeusaika 

onkin osoittanut, että oppimisympäristöjen monipuolistuminen edellyttää erityi-

sesti huomion kiinnittämistä oppimisen tukeen ja vuorovaikutukseen. 

Thuneberg ja Vainikainen (2015, s. 135) toteavat, että monipuolisen tutkimus-

aineistonkaan perusteella ei ole helppoa päätellä, kuinka perusopetuslain (2010) 

soveltaminen on toteutunut ja toteutumassa. Heidän tutkimuksensa aineiston (pe-

dagogiset dokumentit) perusteella ei ole mahdollista arvioida onnistumisen astetta 

luotettavasti, vaan pikemminkin suuntaa antavasti. Näin voitaneen arvioida myös 

tätä tutkimusta tulosten suhteen. Vaikka tutkimusalue tässä tutkimuksessa oli suh-

teellisen pieni, vain Pohjois-Suomesta, saadut tutkimustulokset olivat samansuun-

taisia kuin aihetta aikaisemmin koskeneiden tai sivunneiden tutkimusten tulokset, 

joten tuloksia voitaneen pitää uskottavina koskien vuoden 2014 tilannetta. 

Koulureformien toteuttaminen ja niissä onnistuminen on haastavaa. Stewartin 

(2012) mukaan onnistuneissa reformeissa tarvitaan muun muassa pitkän tähtäimen 

visiota, globaalia ja tulevaisuuteen suuntautunutta kehittämisotetta, vahvaa johta-

juutta, korkeasti koulutettuja opettajia ja rehtoreita, resurssien tehokasta käyttöä, 

yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta, sitoutumista oikeudenmukaisuuteen, 

opiskelijoilta motivaatiota ja sitoutumista sekä kunnianhimoisia taitotasotavoitteita 

oppilaille. Koulureformien onnistuminen ei ole helppoa, koska koulu on yhteiskun-

taan monin eri tavoin kytkeytynyt monimutkainen instituutio (Salminen, 2012). 

Muutokselle tulee antaa riittävästi aikaa, ja opettajat ovat muutoksen läpiviennissä 

avainhenkilöitä (Salminen, 2012). Näin voitaneen sanoa myös tehostetun tuen to-

teutumisesta: monet asiat ovat parantuneet, mutta vielä on kehitettävää. 
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Liitteet 

LIITE 1 

HAASTATTELUKYSYMYKSET: jatko-opiskelija Helena Nykänen 
VÄITÖSKIRJAN AIHE: MITEN TEHOSTETTU TUKI TOIMII PERUS-
KOULUN ALALUOKILLA? 

 
Tutkimusryhmänä alakoulun luokanopettajat, erityisopettajat ja rehtorit. 

 
TAUSTATIEDOT: 

 
Sukupuoli: 
____ nainen     _____ mies 
Työtehtävä: 
______ rehtori     _____ luokanopettaja      _____ erityisopettaja 
Koulutus 
____ kasvatustieteiden maisteri ____ luokanopettajakoulutus      _____ erityis-
opettajakoulutus 
_____ rehtorikoulutus      _____ kasvatustieteiden lisensiaatti/tohtori 
_____ muu koulutus: mikä?    
Ikä: 
_____ 20–30v.       _____ 31–40v.      _____ 41–50v.      ______ 51–65v. 
Opetusalan työkokemus: 
_____ 0–5v.       ______ 6–10v.       ______ 11–20v.      ________ 21–30v.      
______ yli 30v. 
Kelpo-hankkeeseen osallistuminen: 
_______ ei     _______ kyllä   
Koulutukset liittyen lakimuutokseen ja kolmiportaiseen tukeen 
_______ olen osallistunut     _______ en ole osallistunut 
Koulun koko: 
______ alle 100 opp.    ____ 100–200 opp.    ____ 200–400 opp.     
______ 400–600 opp.   ____ yli 600 opp. 
Koulun sijainti: 
_____ maaseutu 
_____ kaupunki 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET ja Fullanin muutosteorian 3 vaihetta: 
I. INITIAATIO eli perehdyttämisvaihe: teema A ja siihen liittyvät kysymykset 

 
A.  ERILAISET TUKIMUODOT JA NIIDEN SUHDE TOISIINSA PERUS-
KOULUSSAMME 

 
1. Miten oppilasta tuetaan peruskoulun alaluokilla koulussanne? 
2. Mitä tehostettu tuki on käsitteenä, miten ymmärrät sen? 
3. Miten mielestäsi tehostettu tuki toimii kolmiportaisessa tuessa (mikä on tuen 
muotojen suhde toisiinsa)? 
 

II. IMPLEMENTAATIO eli käyttöönottovaihe: teema B, C, D ja niihin liittyvät 

kysymykset 
 
B.   ERILAISTEN TUKIMUOTOJEN TOTEUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ ALA-
KOULUISSAMME 

 
4. Millaisia tehostetun tuen tukimuotoja olet käyttänyt/ koulussasi käytetään? 
5. Millaiset tehostetun tuen tukimuodot mielestäsi auttavat parhaiten oppilasta? 
6. Minkälaisia oppilaita/tapauksia on tehostetussa tuessa? 
7.  Milloin oppilas siirretään tehostettuun tukeen? 
 
C.  SEURANNAN, RESURSSOINNIN JA OHJAUKSEN JÄRJESTÄMI-
NEN 

 
8. Millä tavalla koulun/kunnan resurssointi kolmiportaiseen tukeen suoritetaan 
suhteessa erilaisiin tukimuotoihin ja tuen tarvitsijoihin? 
9. Miten tehostetun tuen antaminen on vaikuttanut oppilaan koulunkäyntiin tai 
hyödyttänyt koulunkäyntiä? 
10. Miten annettujen tehostetun tuen tukimuotojen vaikutuksia seurataan ja arvi-
oidaan koulussanne ja kunnassa? 
11. Miten tehostettua tukea voitaisiin vielä kehittää? 
 
D.  TEHOSTETUN JA KOLMIPORTAISEN TUEN VAIKUTUKSET 
OPETTAJAN/REHTORIN TYÖHÖN 

 
12. Miten kolmiportainen tuki on vaikuttanut työhösi? 
13. Miten tehostetun tuen antaminen on vaikuttanut työhösi? 
14. Millaista tukea/ ohjausta opettaja tai rehtori tarvitsee, jotta hän voi toteuttaa 
kolmiportaista tukea lain edellyttämällä tavalla? 
15. Millaista tukea/ ohjausta opettaja tai rehtori tarvitsee, jotta hän voi toteuttaa 
tehostettua tukea lain edellyttämällä tavalla? 



251 

III. INSTITUUTIONAALISTAMINEN eli vakiinnuttamisvaihe: teema E ja siihen 

liittyvät kysymykset 
 
E. PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSET OPPIMISEN JA KOULUNKÄYN-
NIN TUEN OSALTA, MUUTOKSEN LÄPIVIENTI JA UUDISTUKSEN 
VAIKUTUKSET 

 
16. Mitä mieltä olet perusopetuslain muutoksesta oppimisen ja koulunkäynnin tu-
keen liittyen? 
17. Miten pedagogisten asiakirjojen sisältö ja käytäntö kohtaavat arjessa toisensa? 
18. Miten muutoksen läpiviennissä on mielestäsi onnistuttu omassa koulussasi? 
Entä valtakunnallisesti? 
19. Mitä uudistukset ovat tuoneet mukanaan ja miten vaikutukset näkyvät koulun 
arjessa? 
20. Mitkä ovat mielestäsi uudistuksen päävaikutukset: 
mistä on eniten hyötyä tai haittaa, kun tuli kolmiportainen tuki? 

 
21. Mitä muuta haluaisit sanoa/kertoa aiheeseen liittyen? 
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LIITE 2 

KUTSUKIRJE HAASTATELTAVILLE 
 
Arvoisa rehtori/erityisopettaja/luokanopettaja 
 
Tämä on pyyntö saada haastatella Sinua hyvä rehtori /erityisopettaja / luokanopet-
taja. 

 
Teen jatkotutkimusta Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ai-
heesta ”Toimiiko tehostettu tuki? Tehostetun tuen toteutuminen peruskoulun ala-
kouluissa.” Tutkimustani varten haastattelen Pohjois-Suomen alakoulujen rehto-
reita, erityisopettajia ja luokanopettajia. Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia kol-
miportaista tuen mallia ja siitä erityisesti uutta tuen muotoa eli tehostettua tukea. 

 
Haastatteluiden avulla selvitän miten opettajat voivat koulun arjessa tukea erilai-
sia oppilaita heidän monenlaisissa tuen tarpeissaan ja millaisia muutoksia tästä 
seuraa. Samalla selvitän, miten koulun toimintakulttuuri on kohdannut uuden 
muutoksen sekä miten muutokset vaikuttavat rehtoreiden ja eri opettajien arkeen 
ja työnkuvaan. 

 
Haastattelut tehdään kevään 2014 aikana. Haastatteluun menee noin tunti aikaa ja 
haastattelupaikka sovitaan kunkin haastateltavan kanssa erikseen. Haastattelu 
nauhoitetaan ja se litteroidaan myöhemmin tapahtuvaa analysointia varten. Tutki-
mustuloksista ei voi tunnistaa yksittäistä koulua tai henkilöä. Siitä otan täyden 
vastuun. Asiasta kiinnostuneille annan mielelläni tarkempaa tietoa tutkimukses-
tani ja sen tuloksista. 
 
 
Toivon, että suhtaudutte myötämielisesti haastattelupyyntööni! 
 
 
Helena Nykänen 
jatko-opiskelija 
Oulun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta 
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LIITE 3 

KIRJE HUOLTAJILLE 

Arvoisat huoltajat 

Tämä on pyyntö saada tarkastella lapsenne koulunkäyntiin liittyviä asiakirjoja te-

hostetun tuen osalta (pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma) 

tutkimustani varten. Teen jatkotutkimusta Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä 

tiedekunnassa aiheesta ”Toimiiko tehostettu tuki? Tehostetun tuen toteutuminen pe-

ruskoulun alakouluissa.” Tutkimustani varten kerään tehostettuun tukeen liittyviä 

asiakirjoja eri kouluilta. Asiakirjojen avulla selvitän, miten tehostettua tukea voi-

taisiin edelleen kehittää oppilaiden, vanhempien ja koulun näkökulmasta. Tutki-

mukseni tarkoituksena on tutkia kolmiportaista tuen mallia ja siitä erityisesti uutta 

tuen muotoa eli tehostettua tukea. 

 

Asiakirjat kerätään kouluilta alkusyksyn 2014 aikana huoltajien luvalla. Asiakir-

joista poistetaan kouluilla oppilaiden nimet yms. henkilökohtaiset tiedot. Oppilaan 

syntymäkuukauden, -vuoden sekä sukupuolen tarvitsen, jotta voin tarkemmin tu-

tustua eri luokka-asteiden asiakirjoihin. Tutkimustuloksista ei voi tunnistaa yksit-

täistä oppilasta tai koulua. Siitä otan täyden vastuun. Asiasta kiinnostuneille annan 

mielelläni tarkempaa tietoa tutkimuksestani ja sen tuloksista. Väitöskirjani ohjaa-

jana toimii erityispedagogiikan professori Marjatta Takala. 

Toivon, että suhtaudutte myötämielisesti pyyntööni! 

 

Helena Nykänen, jatko-opiskelija 

Oulun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta 

helena.nykanen@eduouka.fi 

 

 

Annan luvan lapseni ____________________________________ pedagogisen ar-

vion ja tehostetun tuen oppimissuunnitelman asiakirjojen luovuttamiseen Helena 

Nykäselle edellyttäen, että niistä poistetaan lapseni ja perheeni nimet, osoite yms. 

henkilökohtaiset tiedot ja kaikki identiteetin kertovat asiat. Syntymävuosi, kuu-

kausi ja lapsen sukupuoli saa jäädä. 

 

______________________         ___________________________________ 

paikka/ pvm                                    huoltajan allekirjoitus 
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LIITE 4 

4. MILLAISIA TEHOSTETUN TUEN TUKIMUOTOJA OLET KÄYTTÄ-

NYT/KOULUSSASI KÄYTETÄÄN? 

REHTORIT ERITYISOPETTA-

JAT 

LUOKANOPETTAJAT 

kaikki tuen muodot 

riippuen opp. ja hänen 

tarp. 

tukiopetus eriyttäminen (materiaalit, si-

sällöt, tehtävät jne.) 

erityisopettaja tiiviim-

min mukana 

erityisopetus kuvatuet 

tuen määrä lisääntyy palkkitunnit ohjaajan tuki 

pienryhmä koulunkäynninohjaa-

jat 

pienempi ryhmä 

resurssiopettajan 

käyttö 

samanaikaisopetus erityisopetus 

Maltti-ryhmä tarkkaa-

vuuden haasteisiin 

pienluokka tukiopetus 

alkuopetus vahvaksi eriyttäminen oppilashuollon tukitoimet 

tukiopetusta äänikirjat joustavat ryhmittelyt 

ohjausta Maltti-kuntoutus koulupäivän lyhennys 

eriyttämistä kuvallinen struktuuri samanaikaisopetus 

joustoryhmä koetuki palkkitunnit 

koulunkäynninohjaaja yhteistyön tehostami-

nen kotiin 

joustoryhmä 

pedagoginen yhteistyö läksyparkki oppimissuunntelmat 
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lukuvuoden suunnitte-

lussa jo mietittävä re-

surssit tarkkaan 

pienemmässä ryh-

mässä opiskelu 

pedagogiset ratkaisut koko 

luokan tasolla 

 tsekkauslista koulumentori 

 jakotunnit apulaisrehtorilla oppilas-

huollon vastuu 

 oppilashuollon palve-

lut  

tavoitevihko 

 mamu-luokka  

 joustoryhmä  

 OHR:n palvelut   

 istumajärjestys  

 stoppijakso  

 palkkitunnit  

 oppimisympäristön 

muokkaus 

 

MUUTA ESILLE 

NOUSSUTTA: 

-ei ole tarpeeksi resurs-

sia 

-kättä pidempää asioi-

hin, jotta pystytään 

ajoissa auttamaan 

-koulutusta lisää 

 MUUTA ESILLE NOUS-

SUTTA: 

-käyttäytymisen osa-alueelle 

ei ole tehokkaita tukitoimia 

(opp. vaikeudet helpompi tu-

kea) 

-kaivataan lisää käytännön 

keinoja tukimuotoja 

-tsemppiryhmä 
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LIITE 5 

4. Millaisia tehostetun tuen tukimuotoja olet käyttänyt/ koulussasi käytetään? 

 

Rehtorit: 

R 1: 

”Kaikkia tuen muotoja mitä on, riippuu oppilaasta ja hänen tarpeistaan, eo 

mukana tiiviimmin.” 

R 2: 

”Vahvimmin näkyy tässä koulussa pienryhmä, siinä kaikki tehostetussa tuessa. 

Pienryhmässä selkeästi diagnosoituja lapsia, diagnoosi johtaa toimenpiteisiin, 

liittyy pienryhmän toimintaan open ammattitaitoon ja kko:n ammattitaitoon. 

Eo ja kko sidottu näihin lapsiin (tehostetun lapsiin).” 

H: Onko teillä resurssiopettajaa? 

V: ” Resurssiopen käyttö menee ylisuuren 1.luokan jakamiseen, siinä ryhmässä 

on itseasiassa käytöksen puolesta tehostettua tukea tarvitsevia lapsia, siksi oh-

jattu sinne.” 

R 3: 

”Olemme käyneet parini kanssa Maltti-koulutuksen ja teimme op. viraston 

avustuksella kokeilun puoli vuotta, todella hyvä menetelmä. Tarvitsisimme 

kättä pidempää eri asioihin, jotta pystymme auttamaan lasta ajoissa, koulu-

tusta lisää. 1–4 luokilla pitäisi olla mahdollisuus satsata perustaitoihin, ei ole 

tarpeeksi resurssia. 1h tehostetun tuen ryhmälle rehtori on antanut, täsmä koh-

dennettua tukea niille jotka tarvitsevat, todella toimiva. Pohja pyritään raken-

tamaan alkuopetuksessa mahdollisimman vahvaksi.” 

H: Varmaan käytätte myös erityisopetusta? 

V: ”Kyllä, erityisopettajan pitää huomioida tehostetun tuen antaminen omassa 

opetuksessaan.” 

R 4: 

”Normaalit; erityisopetus, muut useat tukimuodot, tukiopetus, ohjaus eriyttä-

minen, joustoryhmä (erityisluokanopettaja, koulunkäynninohjaaja).” 
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R 5: 

”Katsotaan yleisen tuen keinot ja lähdetään sitten pedagogisen arvion pohjalta 

miettimään, että onko tukimuodot olleet riittävät ja jos oppilaalle tulee lisätä  

tukimuotoja, niin tarvitaan tehostettu tuki, ohjaaja, erityisopettajan ja luokan-

opettajan yhteistyö lisääntyy, erityisopetuksen määrä ehkä lisääntyy ja ohjaa-

jan tuki.” 

H: Onko teillä pienennettyjä ryhmiä? 

V: ”Siellä tulee jo ennakkoon mietittynä jakotuntien määrä ja pienennetyt ryh-

mät. Meillä on 4 sarjainen koulu; yksi tai kaksi luokkaa voi olla oppilasmää-

rältään pienempi, tällöin opella riittää aikaa paremmin, ennakkoon jo jakotun-

nit mietitään, lukuvuoden suunnittelussa, kun siirtokeskustelut ja kartoitukset 

on tehty voidaan miettiä resurssien suuntaaminen paremmin.” 

YHTEENVETOA: 

Tehostetun tuen muodot valitaan oppilaan yksilöllisestä tuen tarpeesta lähtien. Reh-

toreiden mukaan laaja-alainen erityisopettaja on tiiviimmin mukana sekä suunnit-

telemassa että toteuttamassa oppilaalle tarvittavaa tukea. Koulunkäynninohjaajien 

resurssia suunnataan enemmän tehostetun tuen oppilaille. Eriyttämistä sen eri muo-

doissa suunnataan tehostetun tuen oppilaille. Samoin jakotunteja suunnataan enem-

män niihin luokkiin, joissa on tehostetun tuen oppilaita. Pienryhmää tai joustoryh-

mää käytetään tehostetun tuen oppilaille, tällöin heillä on erityisluokanopettaja ja 

koulutettu koulunkäynninohjaaja ohjaamassa. Pienryhmän oppilailla on usein diag-

noosi, joka johtaa toimenpiteisiin ja oikeuttaa eri tuen muotoihin. Resurssiopettajaa 

käytetään niihin luokkiin, joissa tehostetun tuen oppilaita. Maltti-kuntoutusta käy-

tetään myös yhtenä tehostetun tuen muotona. 

Eräs rehtori kuitenkin kokee, että tarvitaan kättä pidempää eri asioihin, jotta 

pystytään auttamaan lasta ajoissa. Samoin koulutusta tarvitaan lisää. 1–4 luokilla 

pitäisi olla mahdollisuus satsata perustaitoihin, nyt koetaan ettei ole tarpeeksi re-

surssia. 
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Erityisopettajat: 

E 1: 

”Osittainhan ne samoja kuin yleisessä tuessa, tukiopetus, erityisopetus, palk-

kitunteja (matikassa oon mukana, siinä on tehostetun tuen oppilaita), koulun-

käynninohjaaja, samanaikaisopetusta, pienluokassa käyvät, tunnilla eriyttä-

mistä, äänikirjat, Maltti-kerho (tarkkaavuuden harjoittelemiseen), kuvallista 

struktuuria, koetukea, tehostettu yhteistyö kotiin, läksyparkki ennakoivana tu-

kena (automaattinen joka päivä).” 

E 2: 

”Nuita samoja, tukiopetus, erityisopetus, koulukuraattori, pienemmässä ryh-

mässä, niitä lisätään enemmän, eriyttämistä monella eri tavalla lisää, lähde-

tään lapsen tavoitteista, vahvistetaan niitä taitoja mitkä on jäänyt vähemmälle, 

keskitytään perustarpeisiin.” 

H: Onko kk, kp? 

V: ”On aika aktiivisesti, käsitellään oppilashuollossa, kp ei ehkä vielä tee mi-

tään laajempia tutkimuksia. Koulukuraattori koulunkäyntiin liittyviä ongelmia 

on mukana.” 

E 3: 

”Tsekkauslistaa apuna käytetään, oppilas saa yhtä tukimuotoa tai kahta, luo-

kassa eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen, tukiopetus, jakotunnit, kp: kar-

toitus, kk palvelut on vaikea saada, ei tahdota saada” 

H: käytetäänkö pienryhmiä? 

V: ”Joo, meillä on vain mamu, mutta alueellisia pienryhmiä käytetään.Viime 

vuonna ja sitä edellisenä vuonna oli yhteinen palaveri koordinaattorin joh-

dolla, jossa päätettiin paikat, rehtorit, erityisopettajat, koulupsykologi paikalla, 

hyvä palaveri, rehtorit kun oli mukana oli varsin reilua ja oikeudenmu-

kaista.Oli vielä startitkin mukana, valitettavasti ei ole enää.Tänä vuonna, kun 

jaettiin paikkoja, ei rehtoreita kutsuttu, ois pitänyt olla näkemässä sitä asiaa, 

ei mennyt tarpeet tasan, tasaisesti näytti menevän , rehtorit mukana ois pa-

rempi. Aikaisemmin oli reilua, kun paikat jakautuivat tasaisemmin. Nyt vä-

hän ”läpimenijöitä”. 
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E 4: 

”Pienen ryhmän tukea, joustoryhmän tukea, eriytetty materiaali, erityisope-

tusta, tukiopetusta, istumajärjestys, avustajapalveluja, ohr:n palveluja.” 

R 5: 

”Se on varmaan hieman yksilöllisempää huomioimista tuen tarpeissa, se voi 

olla mitä vaan oppiaineisiin tai opiskelutaitoihin liittyvää, pienillä koululaisen 

taitoihin liittyvää, käyttäytymisen puolella stoppijakso jos luokassa ei suju eli 

ollaan kokopäiväisesti erityisopetuksen luokassa, palkkitunnit äidinkielessä ja 

matematiikassa (jaetaan esim. ekaluokan lukijat ja ne jotka tarvitsevat enem-

män tukea erityisopettajalle usein tehostetun tuen oppilaita), luokissa struktu-

roitua päiväjärjestystä, oppimisympäristöt, opettajat huomioi tehtävänanto, 

opet joutuvat aika paljon kiinnittämään huomiota, osa-aikainen erityisopetus.” 

YHTEENVETOA: 

Erityisopettajien mukaan tuen muotoja lisätään tehostetussa tuessa verrattaessa 

yleiseen tukeen ja oppilas saa tukea säännöllisemmin. Tehostetussa tuessa lähde-

tään lapsen tavoitteista ja vahvistetaan niitä taitoja mitkä ovat jääneet heikoimmiksi 

sekä keskitytään opetuksessa perusasioihin. Tuki on yksilöllisempää ja lähtee op-

pilaan tarpeista. Tsekkauslistaa käytetään apuna mietittäessä tarvittavia tuen muo-

toja.  Laaja-alaiset erityisopettajat ovat itse antamassa tukea ja usein heillä on juuri 

tehostetun tuen oppilaita opetettavinaan. Tukimuotoina he mainitsevat tehostetussa 

tuessa tukiopetuksen, eriyttämisen eri muodot, koulunkäynninohjaajien ja koulu-

avustajien tuen, jakotunnit, palkkitunnit, alueelliset pienryhmät, mamu-luokat, 

joustoryhmä, äänikirjat, kuvallinen struktuuri, eriytetty materiaali esim. E-kirjat, 

stoppijakso, Maltti-tunnit, koetuki, läksyparkki, oppimisympäristön järjestelyt, sa-

manaikaisopetus,  tehostettu yhteistyö kodin kanssa sekä oppilashuollon tuki ja pal-

velut (koulukuraattori ja –psykologi, terveydenhoitaja). 

Oppilashuollon palveluja on vaikea saada tarpeeksi (koulukuraattori ja –psy-

kologi). Starttiryhmien lakkauttaminen on koettu huonoksi asiaksi. Pienryhmiin 

oppilaiden valitseminen koetaan epäoikeudenmukaiseksi ja valitsemistapaa tulisi 

kehittää. 
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Luokanopettajat: 

L 1: 

”Meidän luokassa joka tunnilla käytetään: kuvallinen lukujärjestys, kuvatuki 

oppimisessa, eriyttämistä, joka päivä ja joka tunti, materiaali, sisällöt, tehtävät, 

työn määrä jne, hyvin tarkkaan me mietitään istumapaikkoja, jonojärjestys, 

ohjaajan apu, välillä koulunkäynnin avustajakin pari tuntia päivässä ja sitten 

vielä pienempään ryhmään jos tarvista, erityisopettajan tunnit, tukiopetusta 

joka viikko tarjolla, ohr vähintään kerran vuodessa, koulukuraattori, koulu-

psykologi, terveydenhoitaja, heidän luona käyntejä melkeinpä viikoittain. 

Joustavia ryhmittelyjä on joissakin luokissa meidän koulussa, esim. tehostetun 

tuen oppilaille, en osaa sanoa muita.” 

L 2: 

”Minun tapauksessa oppilaalla lyhennettiin työaikaa oppilaalla 4–3 tuntiin, 

koulupsykologin kanssa enemmän keskusteltu miten oppilaan kanssa voidaan 

tehdä luokkatilanteissa, käyttäytymis osa-alueella on vaikeaa miettiä, käyttäy-

tymis alueeseen ei ole niin paljon koulussa tukitoimia, kaivataan konkreettisia 

keinoja ja tukimuotoja enemmän, oppimivaikeudet helpompia.” 

L 3: 

”Erityisopetus, avustaja/ohjaaja, samanaikaisopetus (en osaa sanoa millä ra-

halla, rehtorin heiniä), pienemmässä ryhmässä; luokka jaetaan, joustavasti 

ryhmittely (jotka tarttee enemmän tukea), koulun tasolla on eri käytäntöjä, jos 

on palkitettu tunteja ja ryhmät jaettu eri tavalla (ei lisäresurssia), tai erityis-

opettaja ollut samanaikaisopena, 6.luokalla nyt samanaikaisopetus.” 

L 4: 

”Joustoryhmä, 1.lk ryhmittelyt, avustajapalvelut, tukiopetus, pedagogiset rat-

kaisut koko koulun tasolla, oppimissuunnitelmat, oppilashuoltoa jouduttu ke-

hittämään, moniammatillinen ohr, erityisopetus, mentori (aika lähellä koulu-

kuraattorin tai nuorisotyöntekijän työtä), apulaisrehtori joka keskittyy oppilas-

huoltoon.”  

L 5: 

”Ohjaajaresurssi, erityisopetus, koulukuraattori, terveydenhoitaja, luokassa 

tapahtuvia keinoja esim. tavoitevihko, eriyttäminen eri muodoissaan.” 
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YHTEENVETOA: 

Luokanopettajat tuovat esille tehostetun tuen muotoina mm. luokassa tapahtuvan 

eriyttämisen (materiaali, sisällöt, tehtävät, työn määrä, tavoitevihko, kuvallinen lu-

kujärjestys, kuvatuki oppimisessa), tukiopetuksen, erityisopetuksen, koulunkäyn-

ninohjaajan tuen, oppilashuollon (kk, kp, th), mentorit, moniammatillisen oppilas-

huoltoryhmän, joustoryhmän, pienryhmän, samanaikaisopetuksen, palkkitunnit, 

oppilaan koulupäivän lyhentämisen, oppimisympäristöjärjestelyt (istumapaikka, 

jonojärjestelyt), joustavat ryhmittelyt, apulaisrehtori, joka keskittyy oppilashuol-

toon sekä pedagogiset ratkaisut koko koulun tasolla. 

Luokanopettajan mielestä käyttäytymisen osa-alueella on vaikeaa miettiä tuki-

keinoja ja koetaan, ettei tukimuotoja ole niin paljon. He kaipaavatkin konkreettisia 

keinoja ja tukimuotoja enemmän käyttäytymisen tukemiseen luokassa. Oppimis-

vaikeudet sen sijaan koetaan helpompina ja niihin löytyy erilaisia tukikeinoja. 

YHTEENVETOA KAIKISTA: 

Tehostetun tuen muodot valitaan oppilaan yksilöllisestä tuen tarpeesta lähtien. Tuen 

muotoja lisätään tehostetussa tuessa verrattaessa yleiseen tukeen ja oppilas saa tu-

kea säännöllisemmin. Tehostetussa tuessa lähdetään lapsen tavoitteista ja vahviste-

taan niitä taitoja, mitkä ovat jääneet heikoimmiksi sekä keskitytään opetuksessa 

perusasioihin. Tsekkauslistaa käytetään apuna mietittäessä tarvittavia tuen muotoja. 

Tuen muodot vaihtelevat jonkin verran eri koulujen kesken riippuen resursseista, 

jotka koululle on kohdennettu kunnan tai kaupungin rahoista (esim. resurssiopet-

taja, samanaikaisopettaja, alueelliset pienluokat, mamu-luokat, mentorit). Koulut 

ovat myös järjestelleet omista sisäisistä resursseista erilaisia pedagogisia ratkaisuja 

(esim. joustoluokka, joustavat ryhmittelyt, palkkitunnit, pienemmät ryhmät, tehos-

tetun tuen oppilaiden ryhmä, apulaisjohtaja, joka hoitaa oppilashuollon). Tukimuo-

toina yleisimmin mainitaan moninainen eriyttäminen, tukiopetus, koulunkäynnin-

ohjaajat, laaja-alaiset erityisopettajat, oppimisympäristömuutokset, jakotunnit, re-

surssi- ja samanaikaisopettajuus, joustavat ryhmittelyt, erilaiset pienryhmät, oppi-

lashuolto, moniammatillinen oppilashuoltoryhmä sekä tiivistetty yhteistyö huolta-

jien kanssa. Kehittämisen kohteina nähdään oppilashuoltohenkilöstön riittävyys, 

pienluokkiin valitsemisen kehittäminen, käyttäytymisongelmien tukemisen tarve, 

starttiluokkien lakkauttaminen, lisäkoulutuksen järjestäminen sekä 1.–4.luokkien 

koulunkäyntiin resurssointi. 
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LIITE 6 

Esimerkki aineiston klusteroinnista. Myös muut aineiston analyysitaulukot ovat 

saatavissa tutkijalta, mutta tilan säästämiseksi tässä ei ole kaikkia esitetty. 

6.2.2 Tehostetun tuen aikana käytetyt tukimuodot. 

 

Sitaatit Alakate-

goria 

Yläkate-

goria 

R 1: ”Yksilöstä täysin kiinni ja millaisia pulmia on. 

Suunnitelmallista ja säännöllistä, yhteisvaikutus kun 

käytetään useampia tukimuotoja. Ei nouse erityisem-

min mikään mielestäni, ei osaa sanoa. Riippuu yksi-

löstä ja lähtee hänestä liikkeelle.” 

L 1: ”Luokassa joka päivä olevat tukimuodot, ne aut-

taa parhaiten, semmoset jotka on siinä koko ajan saa-

tavilla. Tukiopetus ja erityisopetus myös, voidaan te-

hostaa oppimista. Pienemmässä ryhmässä opiskelu on 

ilman muuta paras tukimuoto. Ne hyötyy siitä, on op-

pimisen ja olemisen rauhaa ja tukea sekä aikuisen 

huomiota.” 

R 2: ”Parhaiten auttaa suunnitelmallisuus, ne yksilöl-

liset ratkaisut joita vanhempien kanssa pohditaan, 

saamme heidät mukaan. Pari oppilasta on hyötynyt 

valtavasti läksypajasta, perhe ei pysty huolehtimaan, 

että ne tulee tehtyä. Koulunkäynninohjaaja mukana 

oppitunneilla vahvasti näkyy. Yksittäisen oppilaan 

apuvälineet tai keinot, joilla on huomioitu lapsen yk-

silöllisiä ominaisuuksia.” 

O 7 T: ”X käy säännöllisesti erityisopettajan ohjauk-

sessa pienryhmässä n. 3 kertaa viikossa (1matema-

tiikka, 1 äidinkieli ja 1 englanti) ja osallistuu oman 

opettajan pitämään tukiopetukseen kerran viikossa 

(vuoroin matematiikka ja vuoroin äidinkieli). Lisäksi 

Oppilaan 

yksilölli-

nen huo-

mioimi-

nen 

Tehoste-

tun tuen 

aikana 

käytetyt 

tukimuo-

dot 
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kokeiden tekeminen pienemmässä ryhmässä erityis-

opettajan kanssa. Opettaja laatii lukusuunnitelmat 

ympäristö- ja luonnontiedon kokeisiin. Matikan tun-

neilla mukana joko koulunkäyntiavustaja tai erityis-

opettaja. Kodin ja koulun yhteistyö.” 

L 3: ”Sosiaalisen puolen ongelmat on erilaisia; jos 

suuri luokka sitä hankalampaa auttaa. Tukimuotoja 

sosiaalisen puolen ongelmiin on haastavampi löytää. 

Oppimisongelmia pystytään helpommin ratkaisemaan 

kuin sosiaalisen tai psyykkisiin tai käytösongelmiin.” 

R 3: ”Tarvitsisimme kättä pidempää eri asioihin, jotta 

pystymme auttamaan lasta ajoissa, koulutusta lisää. 

1–4 luokilla pitäisi olla mahdollisuus satsata perus-

taitoihin, ei ole tarpeeksi resurssia.” 

L 2: ”Käyttäytymisen osa-alueella on vaikeaa miettiä, 

käyttäytymisen alueeseen ei ole niin paljon koulussa 

tukitoimia. Kaivataan konkreettisia keinoja ja tuki-

muotoja enemmän, oppimisvaikeudet helpompia.” 

O 9 T: ”Välituntitilanteissa tulee vielä herkästi riitati-

lanteita, joiden selvittelyssä X:n on vaikea ymmärtää 

tehneensä väärin. Vastoinkäymiset uusien asioiden 

opettelussa tai epäonnistumiset eri tilanteissa saavat 

X:n raivostumaan, jolloin hän ei pysty hillitsemään it-

seään. Tällöin hän saattaa lähteä juoksemaan pitkin 

koulun käytäviä tai tehdä muuta pikaistuksissaan. 

Näissä tilanteissa hän tarvitsee paljon aikuisen tukea 

ja ohjantaa selvitäkseen tilanteesta eteenpäin.” 

E 1: ”Kaikista tärkein on ihmisresurssi, pystytään 

opiskelemaan pienemmässä ryhmässä, palkkitunnit, 

koulunkäynninohjaaja, aikuisen läsnäolo. Se selven-

tää ja jäsentää opetusta ja tuo turvaa, muut kaikki 

asiat lisänä. Ihmisen tuki on kaikista merkittävin ja 

tärkein, haastavin kun ei ole aikuisia.” 

Riittävä 

henkilös-

töresurssi 
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E 3: ”Kaikki ne, jotka parantaa lukumääräistä suh-

detta lapseen, on hyvästä, esim. tukiopetus, erityis-

opettaja, koulunkäynninohjaaja. Aikuista ei voi kor-

vata, pienessä ryhmässä opiskelu hyvä.” 

L 4: ”Henkilöresurssia tarvitaan, että tuki voidaan to-

teuttaa lähikoulussa.” 

O 15 T: ”Eriyttävä luokkaopetus tukea tarvitsevien 

ryhmässä matematiikassa ja äidinkielessä antaa mah-

dollisuuksia X:n tarvitsemaan tuen huomioimiseen. 

Laaja-alainen erityisopettaja tukee X:n oppimista 

mahdollisuuksien mukaan jatkossakin 2h/vko (äidin-

kieli ja matematiikka). Luokka-avustaja huolehtii yh-

dessä opettajan kanssa siitä, että X saa tarpeeksi tukea 

oppimistilanteissa jatkossakin. Tukiopetusta annetaan 

edelleen matematiikassa. Läksykerhoa käytetään tar-

vittaessa. Maltti-toiminnanohjauksen ja tarkkaavuu-

den ryhmäkuntoutusta tänä lukuvuonna.” 
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 L 2: ”Toimijoiden yhteistyö on tärkeää. Se selkiyttää 

luokanopettajaa miten voisi luokassa konkreetisti aut-

taa ja toimia, panee tarkastelemaan ja työstämään 

asiaa monipuolisemmin. Opettajana tulee itsetutkiske-

lua, selkiyttää enemmän tilannetta.” 

FE 1: ”Meillä pitäisi olla aikaa pysähtyä ja ajatella 

erkaksi. Erityiskoululla on niin erilainen näkökulma. 

Pysähtyminen ja tietty näkökulman muutos ja katso-

taan asiaa oppilaan näkökulmasta. Opettajille oma-

kohtaista kokemusta mitä tällä asialla tarkoitetaan, ja 

ajattelua, ei oo vaan tukilistaa ja siitä rastitetaan.” 

E 5: ” Tärkeää, että erityisopettaja konsultoi myöskin 

opettajaa.” 

R 5: ”Parin vuoden kokemuksen mukaan; yhteistyötä 

joudutaan jumppaamaan ja täsmentämään, mikä on 

jokaisen oma osuus, viesti siitä että se on moniamma-

tillista tukemista ja tiimityötä, kukaan ei ole yksin pel-

kästään, se on aina perusteltua milloin tulee joku toi-

nen työpari mukaan työhön. Nyt on tietty kokemus 

siitä, että kehitytään koko ajan, jumppaamista kuiten-

kin koko ajan missä mennään, milloin tuki riittää, ol-

laan samalla kartalla, koko vuoden ja kun uusi luku-

vuosi alkaa. Jatkuvaa ajantasaista olemista, että pu-

hutaan asioista samalla tavalla, jatkuvaa tsekkaa-

mista.” 

O 12 T: ”Tiivis yhteydenpito vanhempiin puhelimitse 

tai Wilma.viestien välityksellä. X:n vanhemmat tuke-

vat X:n koulunkäyntiä hyvin. Opettajan ottaessa yh-

teyttä X:n koulutyöhön liittyvissä asioissa vanhemmat 

suhtautuvt puheluihin/tekstiviesteihin rakentavasti ja 

asiallisesti. Alkusyksyn läksyunohdusten jälkeen läk-

syt ovat olleet hoidetut ja tarkistetut. Vanhemmat aut-

tavat ja kannustavat X:ä hänen kotitehtävissään.” 

Yhteistyö 

ja oppi-

lashuolto 
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FL 3: ”Me juuri keskusteltiin meillä siitä, että sekin 

osoittaa sitä arvostusta miten luokanopettaja lähettää 

ne oppilaat sinne erityisopettajalle ja muistaako se lä-

hettää. Saatiin hieman palautetta siitä, että kauheasti 

huudetaan, että pitäis saada ne erityisopetuksen tunnit 

ja sitten kun on se erityisopetuksen tunti, niin meillä 

onkin just joku mukava tunti ja sitten niitä ei muisteta 

lähetettääkään. Sekin on myös sitä arvostusta, että pi-

detään ne tunnit mitkä on saatu.” 

R 5: ”Opettajien välisessä työnjaossa on edelleen ke-

hitettävää. Tulisi nykyistäkin enemmän selkiyttää 

työnjakoa. Tarkennuksia ja täsmennyksiä, että jokai-

nen huomaa sen oman roolinsa. Jos ajatellaan mo-

niammatillisesti, niin pysyttäisiin hyödyntämään vie-

läkin tehokkaammin.” 

R 3: ”Alussa hirveän epäselvää miten kolmiportainen 

tuki hoidetaan. Alussa hankalaa, nyt edistytty. Ei tar-

peettomia palavereja tms. OHR:ssä jokaiselle oma 

vastuu, työnjakoa enemmän.” 

FL 3: ”Työparityöskentely on meidän koulussa aika 

yleinen. Meillä on paljon varsinkin esi- ja alkuopetuk-

sessa ja ylemmillä luokilla noita palkkitunteja. Työpa-

rityöskentelyllä on voitu jakaa oppilaita, tai jos joku 

ei jaksa käyttäytyä, niin se ottaa joka jaksaa.”  

FE 1: ”Tiimiopettajuus on mahtava asia, että se on 

yleistynyt. Sulla on pari, jonka kanssa käydä pedago-

gista keskustelua, et oo yksin. Etkä yksin vastuussa 

vaan yhdessä.” 

FL 1: ”Samanaikaisopettajalla meilläkin on voinu 

olla vaikka vain jopa kaksi oppilasta. Ja toinen hoitaa 

muuta luokkaa. Riippuen aina siitä tarpeesta. Hae-



267 

taan erilaista tapaa, kun on niitä erilaisia tapoja op-

pia, isossa ryhmässä se ei toimikaan.  Ihan oikeasti 

aidosti ollaan kiinnostuneita miten voidaan oppia. 

Elinikäinen oppiminen on se oleellinen mikä nyt mah-

dollistetaan.” 

FL 1: ”Jos opettajilla oisi resursseja, että voisi suun-

nitella. Käytettäis aikaa oppilaan oppimisen ja peda-

gogisen tuen suunnitteluun yhteistyössä pienin aske-

lin. Nyt se pedagoginen suunnittelu puuttuu yt-ajalta.” 

L 2: ”Mää nään, että luokanopettaja ja erityisopet-

taja, koti ja koulupsykologi, moniammatillinen tiivis 

yhteistyö on tärkeää.” 

L 4: ”Kokonaisuus, yhteistyö kodin, open ja oppilas-

huollon ihmisten kanssa, pedagogiset ratkaisut, ei voi 

nostaa yhtä tukimuotoa.” 

L 5: ”Se on niin yksilöllistä jokaisen oppilaan koh-

dalla, ajatustyö auttaa. Se prosessi, koulupsykologin 

tutkimukset ja se palaveri avaa ymmärrystä lapsen 

mielestä ja maailmasta ja sitten osaa auttaa oppi-

lasta.” 

E 2: ”Koulukuraattori ja koulupsykologi on aika ak-

tiivisesti [mukana], käsitellään oppilashuollossa. 

Koulupsykologi ei ehkä vielä tee mitään laajempia tut-

kimuksia. Koulukuraattori, kun koulunkäyntiin liitty-

viä ongelmia on mukana.” 

E 2: ”Koulupsykologin kartoitus ja koulukuraattorin 

palvelut on vaikea saada, ei tahdota saada.” 

E 3: ”Koulukuraattorin palveluja on vaikea saada, ei 

tahdota saada.” 

E 1: ”OHR:n toimintamalleja tulee miettiä tarkem-

min, kun tulee tuo uusi lakikin.” 
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