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1 JOHDANTO 

Suomessa keskustelu integraatiosta ja inkluusiosta on ollut erityiskasvatuksen kentällä pin-

nalla jo pitkän aikaa. Sen tavoittelemisella tähdätään yksilön tasa-arvoisuuteen ja osallisuu-

teen yhteiskunnassa. Integraation ja inkluusion taustalla vaikuttaa ajattelutapa, jonka mu-

kaan kaikilla ihmisillä tulisi olla samanvertaiset oikeudet rajoituksistaan huolimatta. Käy-

tännössä koulumaailmassa tämä tarkoittaa yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhdistämistä 

kaikille yhteiseksi kouluksi. Tavoitteena on, että lapsi voi käydä sitä koulua, missä hän opis-

kelisi ilman vammaa tai rajoituksia.  

Suomessa tavoite integraatiosta ja inklusiivisen koulutusjärjestelmän puolesta on edennyt 

vaiheittain. Aistivammaisten opetuksesta liikkeelle lähtenyt erityisopetuksen kasvu on ko-

kenut Suomessa suuria muutoksia aikojen saatossa. Nykypäivänä erityisopetus ei ole enää 

erillistä, laitoksissa tapahtuvaa erityisopetusta, vaan se on suurilta osin liittynyt osaksi yleis-

opetusta. Silti erityisopetukseen siirrettyjen osuus peruskoulun oppilaista jatkaa kasvuaan. 

Siihen, ovatko tähän syynä oppilaiden tarkempi diagnosointi vai lisääntyneet kasvun ja op-

pimisen ongelmat, ei ole yksiselitteistä vastausta. 

Luokanopettajan työnkuva on ollut viime vuosina murroksessa. Yleisopetukseen integroitu-

jen oppilaiden määrä on kasvanut erityiskoulujen lakkautusten myötä, minkä johdosta eri-

tyisopetuksen kenttä on tullut yhä tutummaksi luokanopettajalle. Vaatimusten työtä kohtaan 

koetaan kasvaneen. Integraatioajattelu onkin herättänyt luokanopettajissa näkemyksiä puo-

lesta ja vastaan. Muutokset ovat lakitasolla tapahtuneet nopeasti, eivätkä koulut ole välttä-

mättä ehtineet pysyä muutosten mukana kouluttamalla ja ohjeistamalla opettajia riittävästi.  

Muutokset ovat vaikuttaneet luokanopettajan työnkuvaan ja se sisältää nykyään aiempaa 

enemmän opetuksen ulkopuolista työtä. Erityisopettajan ja luokanopettajan työt ovat lähen-

tyneet toisiaan niin, että ennen erityisopettajan tehtävänä ollut pedagogisten asiakirjojen laa-

timinen ja päivittäminen on nykyään useimmissa tapauksissa luokanopettajan vastuulla. 

Aiemmin luokanopettajalla ollut tukitoimien käytännön toteuttajan rooli on muuttunut niin, 

että luokanopettajan merkitys koko oppilaan tukiprojektin onnistumisen kannalta on erittäin 

tärkeää. 
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Pro gradu-työssäni tutkin luokanopettajien valmiuksia laatia ja päivittää tehostetun tuen op-

pimissuunnitelmia. Selvitän, millaiset ovat luokanopettajien tiedolliset valmiudet niiden laa-

timisessa ja päivittämisessä, miten yhteistyö toimii eri asiantuntijoiden välillä sekä mitä 

haasteita opettajat ovat kokeneet oppimissuunnitelmien teossa. Etsin ratkaisumalleja, miten 

tehostetun tuen oppimissuunnitelmien tekoa voitaisiin selkiyttää luokanopettajille ja miten 

prosessista saataisiin kaikkien etuja palvelevaa.  

Päättöharjoittelussa ollessani tehostetun tuen oppimissuunnitelman täyttäminen yhdessä luo-

kan lehtorin kanssa kuului yhdeksi harjoittelun aikana suoritettavaksi tehtäväksi. Tämä kir-

voitti minut tämän pro gradu -tutkimuksen tekoon, sillä huomasin sen teossa haasteita. Luo-

kanopettajat eivät myöskään havaintojeni mukaan kokeneet kentällä pedagogisten asiakirjo-

jen täyttöä heille kuuluvaksi tehtäväksi, joten koin hedelmälliseksi tutkia, mitä syitä sen 

taustalla on. 

Tutkimukseni on määrällinen ja laadullinen survey-tutkimus. Keräsin aineistoni sähköisellä 

kyselykaavakkeella keväällä 2015. Kohdejoukkona olivat Oulun alueen luokanopettajat. 

Kysely sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä, joten analysoinnissa käytän sekä 

kvantitatiivista että kvalitatiivista analysointia. Analysoin tutkimukseni määrällisiä tuloksia 

Webropol-ohjelman avulla laskemalla tuloksista prosentuaalisia osuuksia. Tulosten hahmot-

tamiseksi piirsin kuvioita Excel-taulukko-ohjelman avulla. Laadulliset kysymykset analy-

soin sisällönanalysoinnin keinoin. 

Tutkimukseni on erittäin ajankohtainen, sillä uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voi-

maan 1.8.2014. Käsittelen työssäni sen tuomia muutoksia erityisesti pedagogisten asiakirjo-

jen tekoon liittyen. Lisäksi pedagogisten asiakirjojen täyttö ei ole kuulunut luokanopettajan 

tehtäviin vielä ajallisesti kovinkaan kauan. Tämän johdosta koen aiheen uutuuden kannalta 

mielenkiintoiseksi tutkia, miten se on otettu vastaan opettajien keskuudessa ja ovatko he 

saaneet siihen tarpeellista tukea sekä ohjausta. 

Tavoitteenani on luoda eteenpäin luotaava katsaus luokanopettajien tehostetun tuen oppi-

missuunnitelman laatimisen ja päivittämisen valmiuksista. Pyrin tutkimuksellani tiedosta-

maan asioita, joissa luokanopettajat tarvitsevat lisää tukea ja ohjausta. Tarkoituksenani on 

saada käytännönläheisiä tutkimustuloksia siitä, mikä tehostetun tuen oppimissuunnitelman 

tekoprosessissa toimii hyvin ja onko siinä joitain kehittämisalueita. 
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2 ERITYISOPETUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 

Tässä luvussa esittelen erityisopetuksen keskeiset käsitteet, jotka juontavat juurensa englan-

ninkielestä. Näitä ovat segregation eli ”eristäminen”, integration eli ”yhdistäminen” ja in-

clusion eli ”mukaan ottaminen”. Erityisopetus on kehittynyt vaiheittain segregaatiosta integ-

raation kautta yhä enemmän inkluusion suuntaan. (Takala, 2010a, 14.) 

2.1 Segregaatio 

Segregaatio perustuu ajatukseen, jonka mukaan erilaisuus nähdään poikkeavuutena. Sen to-

teuttaminen tapahtuu eristämisen kautta. Oppilaista pyritään muokkaamaan mahdollisim-

man homogeenisiä opetusryhmiä pyrkimyksenä taata täten oppilaille mahdollisimman hyvää 

ja tehokasta opetusta. Ne oppilaat, jotka ovat erilaisia eivätkä sopeudu valtaväestön raamei-

hin, siirretään erityisopetukseen. Heidän koetaan häiritsevän opetusta sekä tarvitsevan eri-

tyisopetusta oppimisensa tueksi. Sen antaminen tapahtuu muualla kuin yleisopetuksen si-

sällä. (Emanuelsson, 2001, 129.) 

Segregaatiossa erilaiset lapset luokitellaan usein erilaisiksi jo heidän aloittaessaan koulun. 

Heidät siirretään suoraan erityisluokkiin tai -kouluihin, sillä heidän ajatellaan olevan liian 

poikkeavia opiskellakseen yleisopetuksen luokassa. Koska tällaiseen järjestelmään on to-

tuttu, ei sitä pidetä lasten erotteluna tai epätasa-arvoisena toimintana. Päinvastoin erilaisten 

lasten opettaminen muista erillään nähdään heidän etujaan palvelevina, halutaanhan heille 

antaa erityistä tukea ja ohjausta oppimisensa tueksi. (Emanuelsson, 2001, 130.) 

Normaalin ja poikkeavan määritteleminen ei ole helppoa. Normaalilla tarkoitetaan usein jo-

tain tyypillistä tai yleistä. Poikkeava ja erityinen ovat sen vastakohtia. (Kivirauma, 2001, 

172.) Eri yhteiskunnissa eri asioita pidetään poikkeavina. Poikkeavuuden määrittelyn kautta 

voidaan luokitella ihmisiä sosiaalisesti eri ryhmiin. On kuitenkin huomioitava, että yhteis-

kunnat eivät määritä mitä pidetään poikkeavana, vaan sen tekevät yksilöt. Tämän voidaan 

nähdä olevan vallankäyttöä eri ryhmien välillä. (Kivirauma, 1999, 208.) 

Poikkeavuutta ja vammaisuutta voidaan lähestyä lääketieteellisestä tai sosiologisesta näkö-

kulmasta (Takala, 2010a, 14). Poikkeavuuden lääketieteellistämisen mallia kutsutaan medi-

kalisaatioksi. Sen mukaan yksilöllä on jokin vika tai sairaus, joka pyritään korjaamaan.  Me-

dikalisaation kautta vamma saa lääketieteellisen selityksen. Sen voi ajatella olevan lääketie-
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teen julkista valtaa määritellä poikkeavuus lääketieteen keinoin. Se tarkoittaa ei-lääketieteel-

listen ilmiöiden, kuten poikkeavuuden, yhteen liittämistä osaksi lääketiedettä. (Kivirauma, 

1999, 209–210.) 

Medikalisaation kautta poikkeavuutta määriteltäessä ei oteta huomioon henkilön yksilöllisiä 

ominaisuuksia ja piirteitä, joten se luokittelee ihmisiä sosiaalisiin asemiin segregoimalla 

heitä (Kivirauma 1999, 210). Toisaalta tällaisen poikkeavuuden määrittelyn kautta voidaan 

saada oikeutuksia henkilön hoitoon ja kuntoutukseen, lainsäädännöllisille asioille sekä eri-

laisille sosiaali- ja tukipalveluille. Medikalisaation kautta tapahtuvan luokittelun voidaan 

nähdä vaikuttaneen huomattavasti erityispedagogiseen toimintaan ja tutkimukseen. (Vehka-

koski, 1999, 88.) 

Toinen lähestymistapa vammaisuuden ja poikkeavuuden määrittelyyn on sosiologinen. Sen 

mukaan vammaisuuden tai poikkeavuuden tuomat rajoitteet ovat peräisin yhteiskunnasta. 

Mallissa ihmisiä lähestytään ihmisinä, ei vikojen tai vammojen kautta. Yhteiskunta määrit-

telee vammaisuuden esimerkiksi ottamalla kouluun vain tavallisia lapsia tai olematta tarjoa-

matta liikuntarajoitteisille mahdollisuutta päästä haluamiinsa paikkoihin vammoista huoli-

matta. (Takala, 2010a, 15.) 

Tutkimustulokset segregaation kautta toteutuvasta erityisopetuksesta eivät ole antaneet riit-

tävää näyttöä sen kannattavuudesta (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen, 2002, 

175). On todettu, että segregaation kautta toteutuva koulutusjärjestelmä ei tue riittävästi op-

pilaiden yhteiskunnallista osallisuutta. Se antaa erityisoppilaille leiman, jota he kantavat ai-

kuisuuteen saakka. (Huhtanen, 2011, 104.) Tämä voi johtaa koulutukselliseen ja yhteiskun-

nalliseen syrjäytymiseen. Lisäksi ihmisten keskuudessa on tapahtunut muutosta asenteissa 

oppimista ja erilaisuutta kohtaan. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on alettu pitää koulutuk-

sessa enemmän arvossa. Ihmisarvoa kunnioitetaan nykypäivänä enemmän, minkä johdosta 

segregoivat koulutusmuodot halutaan poistaa kouluista. (Moberg, 1999, 137.) 

2.2 Integraatio  

Integraatio on segregaation lähikäsite. Jotta voi olla integrointia, on ensin oltava segregoin-

tia. Integraatiolla tarkoitetaan sananmukaisesti kahden asian yhteen liittämistä. Integraation 

lähtökohtana on ajatus erillään opettamisen tehottomuudesta. Sen tärkeiksi tavoitteiksi nou-
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sevat käsitykset yhdenvertaisuudesta, koulutuksellisesta tasa-arvosta sekä yksilön osallisuu-

desta yhteiskunnassa. Integraatio tukee kokonaisvaltaisesti erityiskasvatuksen taustalla vai-

kuttavia ajatuksia yksilön ihmisarvosta, osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta. (Hauta-

mäki, et al., 2002, 181–182; Huhtanen, 2011, 69; Moberg, 1999, 137; Oja, 2012b, 37.) 

Integraatiota puoltavaan ajatteluun on vaikuttanut suuresti Pohjoismaissa 1960-luvulla syn-

tynyt normalisaatioperiaate. Kaikilla, vammaiset mukaan lukien, on oltava yhdenvertaiset 

oikeudet tavalliseen elämään. Käytännössä yhteiskunnallisesti tämä tarkoittaa palveluiden ja 

tarjonnan kohdentamista vammaisille, jotta he pystyvät elämään mahdollisimman normaa-

lia, tietylle kulttuurille ominaista arkea.  (Hautamäki, et al., 2002, 177.) 

Normalisaatioperiaate näkyy koulumaailmassa siten, että vammaisten koulunkäynti tulee 

olla mahdollisimman samanlaista kuin niiden, joilla ei ole vammaa. Segregoiva opetus ir-

ralla normaalista kouluympäristöstä, esimerkiksi erityiskoulussa tai laitoksessa, ei ole nor-

malisaatioperiaatteen mukaista. Viimeaikainen ymmärrys koulutuksesta onkin tarkastella 

sitä ihmisoikeuksien näkökulmasta. Kaikille tulisi ihmisarvoa kunnioittaen pystyä takaa-

maan yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. (Hautamäki, et al., 2002, 177; Rioux, 2007, 

107.) 

Moberg ja Savolainen (2009, 77) ovat esittäneet kolmen pääryhmän mukaiset historialliset 

tekijät, jotka ovat vaikuttaneet erityisopetuksen integraatiokehityksen taustalla: 

1.) segregoivan opetuksen vaikutuksia koskevat tutkimustulokset, 

2.) vaatimukset ihmisoikeuksista, tasa-arvoisuudesta sekä sosiaalisesta oikeudenmukaisuu-

desta, sekä 

3.) erityisopetuksen paradigman muutos poikkeavien oppilaiden koulutettavuutta koskevissa 

käsityksissä. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus oppimiseen lähtökohdistaan ja edellytyksistään riippumatta. 

Kaikki oppilaat tulisi nähdä arvokkaina ja oppimisen arvoisina yksilöinä. Integraatioajatte-

lun perustana on, että jokainen oppilas saisi käydä koulua ja oppia omien valmiuksien ja 

edellytystensä mukaan. (Huhtanen, 2011, 69–70.) Integraation keskeisenä tavoitteena kou-

luyhteisössä voidaan pitää sitä, että se pystyy sietämään erilaisuutta ja että jokainen yhtei-

söön kuuluva ottaa vastuuta sen muista jäsenistä (Emanuelsson, 2001, 130). 
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Integraatio tarkoittaa kasvatuksen yhteydessä sitä, että erityiskasvatus ja yleiset kasvatuspal-

velut toimivat yhdessä niin, että se palvelee kaikkia oppilaita. Tällöin koko ikäluokka käy 

oppivelvollisuuskoulua ja jokainen yksittäinen koulu pystyy tukemaan oppilaiden yksilölli-

siä tarpeita. (Moberg, 1999, 137.) Tavallisesti integraatio toteutuu käytännössä siten, että 

oppilaalla on erityisopetusstatus ja hän opiskelee pääosin pienryhmässä. Hänet integroidaan 

kuitenkin joillekin tunneille tavalliseen luokkaan. Hänellä saattaa olla yksilöllistettyjä oppi-

aineita, joiden opetus pystytään järjestämään yleisopetuksessa. Joissakin tapauksissa voi-

daan katsoa olevan lapsen edun mukaista integroida hänet kokonaan yleisopetuksen ryh-

mään. (Takala, 2010a, 15.) 

Integraation muotoja ovat fyysinen, sosiaalinen, toiminnallinen ja rakenteellinen integraatio. 

Näitä integraation toteuttamisen tapoja usein myös yhdistellään. Fyysinen integraatio voi-

daan nähdä olevan koko integraation pohjalla vaikuttava perustaso. Esimerkiksi liittämällä 

erityisluokka yleisopetuksen yhteyteen edistetään fyysistä integraatiota. Fyysistä integraa-

tiota voidaan toteuttaa myös opettamalla kaikkia oppilaita yhdessä yleisopetuksen ryhmässä. 

Silti on huomattava, että yksinään erityisoppilaiden opettaminen yleisopetuksen ryhmässä ei 

ole integraatiota jos yhdessäolo on pelkkää fyysistä yhdessäoloa. (Huhtanen, 2011, 70; Mo-

berg, 1999, 136.)  

Sosiaalista integraatiota on esimerkiksi erilaisuuden hyväksyminen, myönteisen ilmapiirin 

luominen erilaisia oppijoita sisältävään luokkaan sekä sosiaalisten suhteiden syntymisen 

edistäminen. Kun oppilaat käyvät kouluruokailussa ja välitunneilla yhdessä, tapahtuu sosi-

aalista integraatiota. Toiminnallista integraatiota on esimerkiksi opetusjärjestelyjen muok-

kaaminen jokaisen oppilaan tarpeisiin sopivaksi. Rakenteellista, tai joissain tapauksissa pu-

hutaan myös yhteiskunnallisesta integraatiosta, on tasa-arvoinen yhteisö kaikille ihmisille. 

(Huhtanen, 2011, 70; Moberg & Savolainen, 2009, 81–82.) 

Integraatio vaatii toteutuakseen kaikkia edellä mainittuja toteuttamismuotoja. Se, miten hy-

vin koulu on pystynyt toteuttamaan fyysistä, sosiaalista ja toiminnallista integraatiota, näkyy 

rakenteellisen ja yhteiskunnallisen integraation kautta vasta sen jälkeen, kun oppilas on jo 

päättänyt koulunsa. Vajavaisen integraation muotojen toteuttamisen ei voida nähdä olevan 

kokonaisvaltaista integraatiota, mutta kaikkien toimien uskotaan kuitenkin edistävän integ-

raation kehittymistä kouluissa ja yhteiskunnassa. (Moberg & Savolainen, 2009, 82.) 

Integraatio on nähty eräänlaisena välivaiheena siirtymiselle segregaatiosta inkluusioon. Sitä 

on toteutettu jo vuosia ja se tulee jatkumaan edelleen. (Huhtanen, 2011, 70–74.) Integraation 
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toteuttaminen on jatkuva prosessi, jossa erityisopetus ja yleisopetus ovat yhä lähempänä toi-

siaan. Kun yhdistäminen on tapahtunut täydellisesti, puhutaan inkluusiosta. (Takala, 2010a, 

16.)  

2.3 Inkluusio 

Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt inkluusioajattelu on muokannut Suomessa erityiskasva-

tusta niin, että 1990-luvulle asti erityispedagogista keskustelua hallinnut integraatiokäsite on 

pikku hiljaa laajentunut yhä enemmän inkluusion suuntaan (Hautamäki, et al., 2002, 175). 

Inkluusion määrittelemiseksi ei ole yhtä hyväksyttyä ja kaiken kattavaa määritelmää (Ains-

cow, Booth & Dyson, 2006, 27; Armstrong, Armstrong & Spandagou, 2011, 29). Sen mää-

rittely on hyvin kontekstisidonnaista, sillä inkluusion näkökulman tarkastelu poikkeaa jon-

kin verran keskenään eri maiden välillä (Ainscow, Booth & Dyson, 2006, 14). Yleispätevän 

määritelmän mukaan inkluusio on jatkuva prosessi, jonka tarkoituksena on kehittää kouluja 

vastaamaan paremmin monimuotoisen oppilasjoukon tarpeisiin ja lisätä osallistumisen mah-

dollisuutta. Inkluusio on oppimisprosessi, jossa opitaan sekä elämään erilaisuuden kanssa 

että elämästä erilaisuudesta käsin. Se on arvostettava tavoite, jota edistetään tietoisesti, mutta 

sitä on täydellisesti haastavaa saavuttaa. (Ainscow, 2007, 155; Booth & Ainscow, 2005, 14.) 

Integraation ja inkluusion ero on se, että integraatiossa joku on jo jäänyt toiminnan ulkopuo-

lelle, jolloin hänet täytyy ottaa siihen mukaan. Inkluusiossa ollaan alun alkaen kaikille so-

veltuvassa toiminnassa mukana, tutkimuksen viitekehykseen liittyen siis koulussa. (Hauta-

mäki, et al., 2002, 186.) Sen tavoitteena on, että kaikki oppilaat voisivat koulupolkunsa 

alusta lähtien opiskella samassa koulussa lähtökohdistaan riippumatta.  Segregoivat oppi-

misympäristöt halutaan poistaa kokonaan integraatioajattelusta lähtöisin olevien ideologis-

ten tavoitteiden mukaisesti. Erityisopetus ja yleisopetus halutaan liittää täydellisesti yhteen 

niin, että oppilas saa tarvitsemansa tuen lähikoulussa eikä häntä siirretä erilliseen erityis-

luokkaan tai -kouluun.  (Hautamäki, et al., 2002, 175; Ikonen, 2012, 12; Moberg, 1999, 140; 

Takala, 2010a, 16.)  

Suomen perustuslaissa määrätään, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta syrjiä iän, 

alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai 

muun syyn perusteella (Opetushallitus, 2011, 6). Tämä tukee inkluusioperiaatetta. Myös YK 
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on ottanut kantaa inklusiivisen koulutusjärjestelmän puolesta ja inklusiivinen kasvatus onkin 

noussut yhdeksi suureksi tavoitteeksi monissa maissa (Hautamäki, et al., 2002, 175).  

Unescon Salamancan sopimus edisti inkluusion kehittymistä maailmanlaajuisesti. Vuonna 

1994 sen allekirjoitti 92 maata. Sopimuksen mukaan oppilaiden erityistarpeet tulee huomi-

oida opetuksessa entistä paremmin ja edistää tämän kautta inkluusiota. Yksilön tarpeita py-

ritään tukemaan kehittämällä yhteisöä. Yksilön vahvuusalueita korostetaan ja erityisopetuk-

sellisiin tarpeisiin vastataan eri yhteistyömuotojen kautta. Koulutusjärjestelmää kehitetään 

niin, että kaikki oppilaat voivat opiskella kaikille yhteisessä koulussa. (Opetusministeriö, 

2007, 11.)  

Suurimmat ongelmat kaikille yhteisen koulun toteuttamiseksi maailmanlaajuisesti liittyvät 

taloudellisiin eroihin eri maiden ja maanosien välillä. Rikkaat pohjoisen valtiot sanelevat 

koulujen inkluusiokehittymiselle tahdin, jossa etelän valtiot eivät pysy mukana. Jotta inkluu-

sio voisi toteutua maailmanlaajuisesti, tulisi pohjoisen valtioiden edistää kaikille yhteistä 

koulua viemällä asioita lakitasolla eteenpäin sekä jakamalla kohtuullisesti resursseja maail-

manlaajuisesti. Näin koulutus pystyisi kehittymään myös köyhissä etelän maissa. (Arm-

strong, Armstrong & Spandagou, 2011, 35.)  

Kaikille yhteisen koulun toimintaa ei voida nähdä vain ajoittain tapahtuvana satunnaisena 

koulutuksena tietylle ryhmälle, vaan se on pysyvä tavoite koulutukselle. Lapsista ei voi mää-

ritellä, kuka ansaitsee päästä koulutukseen ja saada koulutusta. Kaikille yhteisen koulun to-

teutuminen ei ole riippuvaista lasten kapasiteetista tai kyvystä oppia. Pedagogiikkaa ja ope-

tusta kehittämällä koulun on mukauduttava kaikkien oppilaiden tarpeisiin ja pystyttävä otta-

maan mukaan myös ne lapset, jotka ovat jäämässä koulutuksen ulkopuolelle tai jotka näh-

dään olevan vähemmän kykeneviä oppimaan. (Rioux, 2007, 114.) 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittyminen voidaan nähdä olevan seurausta kaikille yh-

teisestä koulusta. Esimerkiksi Unesco (2005) määrittää käytännön inkluusioprosessin toteut-

tamista yhteisöllisyyden kautta. Unescon mukaan oppilaiden tuen tarpeisiin tulee vastata ke-

hittämällä oppilaan osallisuutta opetukseen, koulutukseen, kulttuuriin ja yhteisöön. Inkluu-

sio on prosessi, joka tarkoittaa suurta muutosta kouluyhteisössä. Tämä näkyy erityisesti 

siinä, että koulun ja koko koulujärjestelmän on muututtava vastaamaan oppilaiden moni-

muotoista joukkoa ja heidän tarpeitaan muuttamalla koulun strategioita ja rakenteita. Sisäl-

töihin ja menetelmiin on pystyttävä vaikuttamaan niin, että jokainen lapsi pystyy saamaan 

opetusta lähikoulussaan. (Opetusministeriö, 2007, 19; Väyrynen, 2001, 17.) 
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Inkluusion yhteydessä puhutaan usein osallistavasta kasvatuksesta, jonka taustalla on ajatus 

yhdessä toimimisesta. Sillä tarkoitetaan erityisopetuksellista tukea saavien oppilaiden ope-

tusjärjestelyjen toteuttamista siten, että he voivat opiskella yleisopetuksen ryhmässä edelly-

tyksiään vastaavaa opetussuunnitelmaa noudattaen. Oppilaat voivat toki osin noudattaa 

myös yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulutusjärjestelmän velvollisuus on taata mah-

dollisuus tähän erilaisin pedagogisin keinoin. (Huhtanen, 2011, 73.)  

Inklusiivinen koulu hyödyttää kaikkia osapuolia. Yleisopetuksen luokissa sellaisten oppilai-

den, joilla on jokin vamma, on tutkittu oppivan enemmän ja saavan enemmän sosiaalisia 

kontakteja. Heillä on enemmän ystäviä ja he suhtautuvat tulevaisuuteen positiivisemmin. 

Muut oppilaat taas oppivat erilaisuuden hyväksymistä sekä kaikenlaisten ihmisten kanssa 

toimimista. (Saloviita, 2008, 12.) Kaikkien oppilaiden käydessä yhtä ja samaa koulua oppi-

laat oppivat yhteistoiminnallisuutta, toisen kunnioittamista sekä harjoittavat vuorovaikutus-

taitoja. Erityisopetuksellista tukea saava oppilas kokee kuuluvansa ryhmään ja olevansa 

osallinen luokassa. (Huhtanen, 2011, 73.) 

Erilaisuutta ei tulisi nähdä ongelmana, jonka mukaisesti oppilaita on eristetty erillisiin luok-

kiin ja ympäristöihin. Se tulisi nähdä opetusta ja oppimista rikastavana toimintana, joka tu-

kee kaikkia osapuolia. (Booth, 2000, 19.) Yhdysvalloissa onkin tutkittu, että oppilaiden etu-

jen lisäksi inklusiivisesta koulutusjärjestelmästä on hyötyä myös opettajille ja koko yhteis-

kunnalle. Opettajat saavat enemmän yhteisöllistä tukea ja voivat kehittää ammatillista osaa-

mistaan eteenpäin. Lisäksi he kokevat parempaa osallisuutta kouluyhteisössä ja saavat 

muista kollegoista voimaantumista. Yhteiskunnallisesti inkluusio edistää jo aiemmin mai-

nittua yhdenvertaisuuden kehittymistä pääsemällä yli ajatuksesta vammaisten kokemisesta 

uhkana yhteiskunnalle. (Stainback & Stainback, 1997, 4–9.) 
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3 ERITYISOPETUKSEN MUUTOS 

Koulumaailman inkluusiokehitys on lähtenyt liikkeelle Yhdysvalloista, jossa taisteltiin mus-

tien kansalaisoikeuksista käydä valkoisten kanssa samaa koulua. Tästä se on laajentunut 

myös eri vammaisryhmien oikeudeksi käydä koulua yleisopetuksen kouluissa ja luokissa. 

(Peterson & Hittie, 2003, 3–4.) 

1950-luvulla tehtiin useita segregoivaa erityisopetusta koskevia tutkimuksia erityisesti sen 

tehokkuuden näkökulmasta (Moberg & Savolainen, 2009, 77). Vuonna 1954 Yhdysvalloissa 

korkein oikeus julistikin erillään opettamisen olevan laitonta ja 1960-luvun kuluessa in-

kluusioajattelu kehittyi vammaisten oikeuksien näkökulmasta hurjasti (Peterson & Hittie, 

2003, 15). Dunn (1968) käynnisti todellisen erillään opettamisen uudelleenarvioinnin kat-

sauksellaan ”Special Education for the Mildly Retarded – Is Much of it Justifiable?”. Vaikka 

osa katsauksen tiedoista oli puutteellisia, sen merkittävin tulos oli, että erityisoppilaiden 

opettamisesta erillään ei ole koettu olevan heille hyötyä. Tavallisissa luokissa todettiin voi-

van antaa heille tehokasta opetusta segregaation sijaan. (Moberg & Savolainen, 2009, 77–

78.) 

Yhdysvalloissa integraatioajattelua 1970- ja 1980 -luvuilla hallitsi mainstreaming-ajattelu. 

Sillä viitataan poikkeavien lasten opettamiseen yhdessä muiden lasten kanssa integraatiope-

riaatteen mukaisesti. Mainstreaming-ajatteluun kuuluvat periaatteet vähiten rajoittavasta 

ympäristöstä, oppilaan yksilöllisestä kasvatusohjelmasta sekä koulutukseen osallistuvien 

henkilöiden vastuun selkiyttämisestä. Yhdysvalloissa laki onkin 1970-luvulta lähtien vel-

voittanut järjestämään oppilaan yksilöllisen opetuksen vähiten rajoittavassa ympäristössä, 

josta käytetään nimeä LRE eli ”Least Restrictive Environment”. Käytännössä sitä on toteu-

tettu mahdollisimman paljon muun opetuksen yhteydessä mainstreaming-ajattelun mukai-

sesti. (Biklen, 2001, 56–58; Hallahan, Kauffman & Pullen, 2012, 16–17; Moberg & Savo-

lainen, 2009, 83; Vaughan & Shearer, 2004. 149.) 

Integraatiokehitys on ollut varsin hidasta monissa maissa. Vaikka integraatio on monissa 

maissa näyttävästi esillä ja sitä kehitetään, ei se kuitenkaan takaa sen kehittymistä koulu-

maailman pysyväksi tilaksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on vielä jonkin verran segregoituja 

oppimisympäristöjä erityiskoulujen ja -luokkien muodossa. Syyt integraation hitaaseen ke-

hittymiseen voivat olla lakitasolla tai koulurakenteessa. Monissa maissa esimerkiksi laki ei 

velvoita opetuksen järjestäjää noudattamaan fyysistä integraatiota. Myös kouluorganisaation 
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muutos voi olla hidasta useissa maissa, mihin voivat vaikuttaa esimerkiksi historialliset te-

kijät. Lisäksi asenteet voivat olla integraation kehittymistä estäviä seikkoja. (Moberg & Sa-

volainen, 2009, 94.) 

3.1 Inklusiivisen käytännön kehittyminen Suomen koululaitoksessa 

Erityisopetuksen kehittyminen on Suomessa tapahtunut viiveellä verrattuna muihin pohjois-

maihin. Lisäksi erityispedagoginen koulutus ja tutkimustoiminta käynnistyivät ajallisesti 

erittäin myöhään. (Tuunainen, 1999, 27.) Erityisopetusta ei voi tarkastella irrallisena ilmiönä 

vaan se on aina liitettävä osaksi yhteiskuntaa ja koulutusjärjestelmää. Vain siten sen kehit-

tymisestä pystyy muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan. (Jahnukainen, Pösö, Kivirauma 

& Heinonen, 2012, 16; Kivirauma, 2009, 27.) 

Erityisopetuksen kehittyminen on tapahtunut hyvin monimuotoisesti eikä sen lähtökohtana 

voida pitää yhtä yksittäistä kertomusta tapahtumista. Tarkastelutapoja on siis useita; erityis-

opetuksen voidaan nähdä juontavan juurensa ihmisarvon huomioimiseen rotuun, uskontoon, 

sukupuoleen tai poikkeavuuteen katsomatta. Se voidaan myös nähdä olevan osa normali-

sointi- ja kurinalaistamisprojektia, jonka seurauksena luotiin yksi kieli ja kansakunta. Nämä 

ihmiset olivat omaksuneet teollisen kansakunnan ominaispiirteet, itsekurin ja kansalaistai-

dot. (Kivirauma, 2009, 26.) Erityispedagogiikasta käytettiinkin aluksi nimeä suojelu- ja pa-

rantamiskasvatusoppi. Se kertoo paljon tieteenalan kehittymisestä nykypäivään tultaessa 

(Tuunainen, 1999, 27.) Seuraavassa käsittelen Suomen erityisopetuksen kehityksen päälin-

joja ajallisesti vaiheittain. 

Erityisopetuksen ensimmäinen vaihe sijoittuu 1840-luvulta oppivelvollisuuslain alkuun 

vuoteen 1921 (Opetusministeriö, 2007, 17). Tällöin suhtautuminen vammaisiin ja vajaakun-

toisiin oli ristiriitaista. Toisaalta heitä haluttiin hoivata osoituksena välittämisestä. Toisaalta 

ajateltiin, että he olivat paholaisen luomia henkilöitä, joilta tuli suojautua. Koska kansanope-

tus ei tuona aikana toiminut vielä laajasti kokonaisuudessaan, ei vammaisten kouluttamiselle 

nähty olevan tarvetta. (Tuunainen & Nevala, 1989, 19.) 

Yksilökeskeinen ajattelutapa sekä pedagogisten aatteiden kehittyminen edistivät vammais-

ten kouluttamisen aloittamista (Tuunainen & Nevala, 1989, 19). Ensimmäisenä huomiota 

kiinnitettiin aistivammaisten opetukseen ja kuntoutukseen. Aistivammaisiin luettiin kuurot, 

sokeat, sekä tylsämieliset, joita nykyään kutsutaan kehitysvammaisiksi. Heille perustettiin 
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erillisiä aistivammalaitoksia ja erityiskouluja, sillä heitä pidettiin kehityskelpoisina, mutta 

liian erilaisina opiskellakseen tavallisissa kouluissa. (Hautamäki, et al., 2002, 29.) Ensim-

mäiset kuulovammaisille tarkoitetut koulut perustettiin 1840-luvulla. Perässä seurasivat nä-

kövammaisten koulun perustaminen 1860-luvulla. 1890-luvulla myös liikuntavammaisten 

opetukseen kiinnitettiin huomiota ja heille perustettiin oma koulunsa. (Opetusministeriö, 

2007, 17.) 

Toisin kuin muiden aistivammaisten, tylsämielisten koulutuspaikan määrittely ei ollut kui-

tenkaan selkeää. Heidät sijoitettiin aluksi kuuromykkäinkouluun, mutta kunnes huomattiin 

että heidän ongelmansa ei ollutkaan kuulon vaan älyllisen kehityksen heikkous, ryhdyttiin 

heitä opettamaan erillään. Samalla myös älykkyystestit kehittyivät 1900-luvulle tultaessa, 

minkä johdosta tylsämielisten diagnosointi helpottui. (Kivirauma, 2009, 30.) 

Erityiskoulujen pito kuului valtion tehtäviin ja sitä hoitivat säätyläiset. Oppilaat otettiin kou-

lulaitokseen, jossa he sekä asuivat että opiskelivat. Kuri ja valvonta olivat tiukkaa ja jatku-

vaa. Toiminnalla pyrittiin kansallisvaltion kansakunnan sivistämiseen säätyläisten luoman 

ihannekuvan mukaiseksi. (Kivirauma, 2009, 30.) 

1800-luvulla vammaisten opetuksessa tapahtui merkittävä käänne. Aiemmin edellä mainit-

tuja vammaryhmiä yritettiin suojella ympäristöltä. 1800-luvun lopulla heistä koettiin kuiten-

kin muodostuneen uhka yhteiskunnalle, jolta tuli suojautua. Heidät suljettiin laitoksiin, jossa 

heidän toimintaansa valvottiin tarkoin. Laitokset olivat sivistyneen kansakunnan merkki. Ta-

voitteena oli opettaa heille sellaiset tiedot ja taidot, joilla he pystyisivät normaalikansalaisten 

tapaan ansaitsemaan elantonsa laitoksesta pääsemisen jälkeen. (Kivirauma, 2009, 31.) 

Kansakoulun voimaantulo tapahtui 1860-luvulla. Sen kehittyminen ei kuitenkaan laajentu-

nut odotetusti. Kansakoulu ei tavoittanut kaikkia lapsia, sillä sinne meno oli vapaaehtoista 

eikä perustunut oppivelvollisuuteen. Erityisesti maaseudulla lapsia ei haluttu laittaa kouluun, 

sillä sen katsottiin haittaavan maatilan töiden tekoa. Sinne ei myöskään aistivammaisilla ol-

lut asiaa, sillä koulu oli tarkoitettu niille, jotka pystyivät selviytymään oppivelvollisuudes-

taan ilman tukitoimia. Muut oli vapautettu oppivelvollisuudesta, sillä kansakoulua pidettiin 

vain normaalien lasten kasvatuspaikkana.  (Kivirauma, 2009, 31–33; Tuunainen & Nevala, 

1989, 25.) 
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Aistivammaisten opetuksen tukemiseksi järjestettiin erityiskoulujen lisäksi apukouluja, 

jotka olivat selkeästi erillään yleisestä koulujärjestelmästä. Ne olivat ensimmäisiä erityis-

opetusmuotoja kansakoulun yhteydessä erillisten erityiskoulujen lisäksi. Niitä oli kuitenkin 

vain suurimmissa kaupungeissa ja niiden toiminta oli vakiintumatonta, joten vain pieni osa 

aistivammaisista pääsi osallistumaan opetukseen. Aistivammalaitoksissa tapahtuva opetus 

ei palvellut erityisopetuksellisia tarpeita, vaan sinne kerättiin ”säilöön” kansakoululuokilta 

opetusta hidastavat ja häiritsevät oppilaat. 1920-luvulle tultaessa erityisopetus toimi siis kou-

lumuotoisena aistivammaisten erityisopetuksena ja kansakoululaitoksen yhteydessä toimi-

vana apukouluopetuksena. (Kivirauma, 2009, 31–33; Tuunainen & Nevala, 1989, 34–35.) 

Erityisopetuksen toinen vaihe sijoittuu oppivelvollisuuslain voimaantulosta vuodesta 1921 

toisen maailmansodan loppuun. Oppivelvollisuuskoulun alku oli nihkeää, sillä kansakoulu 

oli vielä liian monen oppilaan tavoittamattomissa. Oppivelvollisia olivat oppivelvollisuus-

lain mukaan kaikki Suomen kansalaisten lapset, paitsi kehitysvammaiset, jotka oli vapau-

tettu koulunkäynnistä. Lain voimaantulolla ei ollut suurta vaikutusta erityisopetuksen kehit-

tymiselle. Ensin ryhdyttiin korjaamaan normaalioppilaiden koulutusjärjestelyitä, vasta sitten 

oli erityisoppilaiden vuoro. (Kivirauma, 2009, 34; Opetusministeriö, 2007, 17.) 

Kun oppivelvollisuuskoulu pikku hiljaa kehittyi koko ikäluokan kouluksi, alkoivat moni-

muotoisen oppilasjoukon ongelmat haitata opettamista ja koulunkäyntiä, sillä erityiskoulut 

ottivat vastaan vain pienen osan vammaisista. Oppivelvollisuuden voimaantulon jälkeen 

kansakoululaitoksen yhteydessä toimivat apukoulut säädettiin pakollisiksi yli 10 000 asuk-

kaan kaupungeissa. Vaikka apukouluja perustettiin, suurin osa heikkolahjaisista oppilaista 

jäi vieläkin oppivelvollisuuskoulun tavoittamattomiin. Aikakaudelle oli tyypillistä, että 

poikkeavien oppilaiden opetus järjestettiin muista erilliseksi tapahtumaksi. Erityisluokat ja 

-koulut toimivat usein sellaisissa tiloissa, jotka eivät kelvanneet muille. Eritysopetusta ei 

tuona aikakautena juurikaan arvostettu. (Kivirauma, 2009, 34–36; Tuunainen & Nevala, 

1989, 47–48.) 

Kolmas vaihe käsittää ajanjakson toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta peruskoulun tu-

loon 1970-luvulla. Erityisopetuksessa tapahtui 1940–1960 -luvuilla määrällistä kasvua ja 

sektoroitumista. Erityisopetuksessa ryhdyttiin mukautetun opetuksen lisäksi käyttämään 

muun muassa sopeutumattomien opetusta ja luokatonta erityisopetusta. (Opetusministeriö, 

2007, 17.)  
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1940-luvulla julkaistiin ensimmäiset erityisopetusta koskevat komiteamietinnöt. Apukoulu-

toimintaa tarkennettiin ja sen toiminnasta ilmestyi asetus vuonna 1952. 1950-luvun loppu-

puolella entisestä apukoulutoiminnasta, nykyisestä tarkkailuopetuksesta tuli osa lainsäädän-

töä. Vaikka ensimmäisiä tarkkailuluokkia oli perustettu jo aiemmin, ei sen asema ollut vi-

rallisesti vielä vakiintunut. Lain myötä tarkkailukouluista tuli osa virallista toimintaa. Tark-

kailuluokissa lasta tarkkailtiin sopivan erityisopetusmuodon määrittämistä varten. Kuiten-

kin, koska erityisopetuksen kehitys ei ollut vielä järjestäytynyt, jäi tarkkailuluokkasijoitus 

usein pysyväksi sopivien sijoitusvaihtoehtojen puuttuessa. (Jahnukainen, et al., 2012, 16–

17.) 

Aikakaudella erityisopetusta toteutettiin lähes kokonaan medikalisaation perusteella. Erilai-

suus nähtiin fyysisenä vammana ja toiminnan rajoittajana. Erityisoppilaat opiskelivat omissa 

ryhmissään laitoksissa yleisopetuksen ulkopuolella, sillä heidät nähtiin niin erilaisiksi ver-

rattuna muihin oppilaisiin. Tämän johdosta aikakautta voidaan sanoa hallinneen jopa segre-

gaatioon perustuva toiminta. (Oja, 2012a, 17–18; Opetusministeriö, 2007, 17.) 

Koko ikäluokan käydessä koulua huomiota täytyi alkaa kiinnittää erilaisiin koulutustarpei-

siin (Tuunainen, 1999, 27). Erityisopetuksen kehittyessä huomiota kiinnitettiin yhä tarkem-

min oppilaiden koulunkäyntiä vaikeuttaviin tekijöihin. Tällöin lukemisen ja puheen ongel-

mat liitettiin myös osaksi erityisopetusta. Laitosmallin suosiminen näkyi erityisopetuksessa 

edelleen siten, että oppilaat sijoitettiin erityiskouluihin. Opetusta annettiin sekä kasvatusneu-

volan että kansakoulun toimesta. Sitä ryhdyttiin toteuttamaan myös yleisopetuksen rinnalla 

luokkamuotoisena erityisopetuksena, joka muuttui nopeasti osa-aikaiseksi opetukseksi. Se 

oli suuri muutos aiempaan erillisenä toimintana tapahtuneeseen koulu- ja luokkamuotoiseen 

erityisopetukseen verrattuna. (Jahnukainen, et al., 2012, 16–17; Kivirauma, 2009, 38.) 

Erityisopetuksen neljännessä vaiheessa 1970-luvun alussa normalisaatioajattelu ja integ-

raatio tulivat keskustelun piiriin peruskoulu-uudistuksen myötä. Normalisaatiota toteutettiin 

integraation kautta. Aikakauden tavoitteena oli, että erityisoppilaat opiskelisivat siinä yleis-

opetuksen koulussa, jossa he kävisivät ilman vammaansa. (Opetusministeriö, 2007, 17.) 

Erityisopetuksen kannalta merkityksellisenä pidetään vuotta 1983, jolloin julkaistiin perus-

koululaki. Sen ansiosta integraatioprosessi vauhdittui, sillä lain perusteella oppivelvollisuus 

kuului jokaiselle lapselle. Tämä merkitsi eritysopetuksen määrällistä kasvua. Uudet perus-

koulun opetussuunnitelman perusteet ilmestyivät vuonna 1985. Niissä määrättiin muun mu-

assa opetuksen eriyttämisestä sekä opetuksen ja oppimäärän yksilöllistämisestä lapsen ikä ja 
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kehitystaso huomioon ottaen. Kaikki opetus haluttiin siirtää opetustoimen piiriin. Esimer-

kiksi vaikeimmin kehitysvammaisia lapsia oli opetettu tähän asti lähinnä sosiaalitoimen toi-

mesta. Heidät siirrettiin opetustoimen opetuksen alaisuuteen.  Myös kotikoulujen opetus ta-

pahtui tästä edes opetustoimen kautta. (Opetusministeriö, 2007, 18.) 

Peruskoulu vauhditti osa-aikaisen erityisopetuksen kehittymistä. Samalla kentälle muodos-

tui vastakkainasettelua perinteisen koulu- ja luokkamuotoisen erityisopetuksen sekä osa-ai-

kaisen erityisopetuksen kannattajien välille. (Jahnukainen, et al., 2012, 19.) 

Viides erityisopetuksen vaihe ulottuu 1990-luvulta nykypäivään. Vuoden 1995 tehdyn eri-

tyisopetuksen tilan valtakunnallisen arvioinnin kautta erityisopetusta lähdettiin kehittämään 

eteenpäin Suomen koululaitoksissa. Huomiota kiinnitettiin erityisesti alueellisten ja kunnal-

listen palvelujärjestelmien integroimiseen. (Opetusministeriö, 2007, 18.) 

Koulutukselliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisiin koulutuspalveluihin ryhdyttiin kiinnittä-

mään enemmän huomiota. Erityisopetusta arvioitiin ja sen toiminnan toteutumista seurattiin 

tarkasti. Oppimista vaikeuttavia tekijöitä pyrittiin huomioimaan entistä varhemmin ja kehi-

tettiin opetusjärjestelyjä. Lisäksi koulutusta lisättiin ja kehitettiin. Koulutusta ryhdyttiin tar-

kastelemaan entistä enemmän inkluusion näkökulmasta. (Opetusministeriö, 2007, 18.) 

3.2 Oppilashuollon kehittyminen 

Oppilashuollon kehittymisessä on ollut nähtävillä selvästi tietyn ajanjakson yhteiskunnalli-

set olot (Rönty & Rönty, 2012, 74). Se tuli osaksi Suomen koulumaailmaa 1970–1980 -

luvun vaihteessa, jolloin sitä ryhdyttiin toteuttamaan hajanaisesti peruskouluissa ja lukioissa 

(Wallin, 2011, 110). Oppilashuolto oli varhaisimpina aikoina lähinnä kouluterveydenhuol-

toa sekä avustusten jakamista koulunkäyntiin tarvittavien tarvikkeiden hankkimista varten. 

Pikku hiljaa huomiota kiinnitettiin myös psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien tukemiseen 

sekä kuntoutukseen. Näin ollen oppimisen ja koulunkäynnin pulmat liitettiin yhä vahvem-

min oppilashuollon piiriin. (Rönty & Rönty, 2012, 74.) 

Nykyisin oppilashuolto on lakisääteistä ja on kirjattuna valtakunnallisiin opetussuunnitel-

man perusteisiin (Opetushallitus, 2004, 24; Wallin, 2011, 110). Sitä toteutetaan monialai-

sena yhteistyönä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Mukana voi olla myös 

tarpeen mukaan muita yhteistyötahoja. (OHL 3 §.) Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan 
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oppilashuolto kuuluu jokaiselle koulun henkilökuntaan kuuluvalle sekä oppilashuollon pal-

veluista vastaaville viranomaisille (Opetushallitus, 2011, 43). Koulu tukee täten vanhempien 

kasvatustehtävää sen henkilökunnan ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön kautta (Hon-

kanen & Suomala, 2008, 5).  

Oppilashuollon kautta tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sen tehtävänä on op-

pilaan fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja yllä-

pito. Sen toimintaan kuuluu oppimisen ja koulunkäynnin ongelmia ennaltaehkäisevä työ 

sekä jo syntyneiden ongelmien korjaaminen. (Laatikainen, 2011, 166; Opetushallitus, 2004, 

24.) Oppilashuollon avulla tuetaan oppilaan yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia sekä 

luodaan turvallinen ja huolehtiva oppimisympäristö (Mahkonen, 2014, 53).  

Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa oppilaalle tarjottavia koulu- ja opiskelijaterveyden-

huollon palveluita sekä psykologilla ja kuraattorilla käymisen mahdollisuutta. Sen aloitta-

misen taustalla voi olla esimerkiksi oppimisvaikeuksia, väsymystä tai myöhästymisiä. Myös 

esimerkiksi levottomuus voi olla syy oppilashuollon aloittamiseen, sillä sen takana voi piillä 

syvemmän tason ongelmia. (Mahkonen, 2014, 32, 77–78.) 

Yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Oppilashuollon 

järjestämiseksi laaditut tiedot ja tukitoimet kirjataan oppilashuoltokertomukseen. Kirjaami-

sessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että oppilashuoltokertomukseen kirjataan vain välttä-

mättömät opiskelijaa koskevat asiat. Kirjaamisen on oltava selkeää, jotta vältetään erilaisten 

tulkintojen tekeminen. Faktojen ja havaintojen kirjaaminen on tärkeintä. Välttämättömiä tie-

toja saa luovuttaa muille oppilaan oppilashuoltoa järjestämässä ja toteuttamassa oleville ta-

hoille vain, mikäli se nähdään olevan tärkeää oppilashuollon järjestämisen ja toteuttamisen 

kannalta. (Mahkonen, 2014, 86–87.) 

Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä on puuttua yleisellä tasolla asioihin, joiden kautta 

voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi kiusaamista, tunneilla häiriköintiä tai syrjäytymistä 

(Mahkonen, 2014, 42). Uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa yhteisöllisellä opiskelu-

huollolla tarkoitetaan sitä, että toimien ja toimintakulttuurin kautta edesautetaan koko oppi-

laitosyhteisön voimin oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä sosiaalista vastuulli-

suutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Myös opiskeluympäristön terveellisyyteen, turvalli-

suuteen ja esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota. (OHL 4 §.) Asiaa käsitellään monia-

laisessa oppilashuoltoryhmässä. 
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Suomalaista peruskoulua on kritisoitu siitä, että se keskittyy liiaksi oppilaiden ongelmiin 

ennaltaehkäisevän työn sijaan. Oppilashuollon tavoitteeksi onkin yhä vahvemmin jäsentynyt 

oppilaiden hyvinvoinnin turvaamineen ja ehkäisevään työhön keskittyminen. Ennaltaeh-

käisy on usein poikkeuksetta tehokkaampaa ja tuottaa parempia tuloksia kuin ongelmien jäl-

kikäteen korjailu. Se on myös kustannuksiltaan edullisempaa. (Mahkonen, 2014, 34, 48.) 

3.2.1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistus 

Oppilashuoltoon kohdistuvat odotukset eivät ole olleet tavoitteiden mukaisia. Sen palve-

luissa on koettu olevan puutteita. Lisäksi oppilashuollon saatavuuteen on todettu olevan vai-

kutusta, missä päin Suomea asuu. Koulu- ja kuntakohtaiset erot ovat suuria ja koulupsyko-

login ja -kuraattoripalvelujen saatavuus on ollut heikkoa verrattuna oppilaiden tarpeisiin. 

Oppilashuollon laatua ja rakennetta on täytynyt siis parantaa sekä edistää sen tasa-arvoista 

toteutumista. Yhteiskunnan muutokset kulkeutuvat oppilaiden mukana kouluyhteisöön, 

minkä johdosta koulun tulisi vastata näihin haasteisiin tarpeeksi nopeasti. (Huhtanen, 2011, 

38–39.) 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Aiemmin oppilashuollosta on 

säädetty esimerkiksi peruskoululain useista eri pykälissä ja säännöksissä. Näitä ovat koulu-

laki, terveydenhuoltolaki ja sen asetukset, lastensuojelulaki sekä opetussuunnitelman perus-

teet ja niihin perustuvat paikalliset opetussuunnitelmat. (HE 67/2013). Uuden oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain kautta tehtiin yksi yhtenäinen laki, joka joiltain osin kumosi vanhat 

määräykset. Se kuitenkin pohjautuu vahvasti vanhoihin lakeihin, jolloin säännöksiä muute-

taan ja lakiin lisätään uusia sieltä puuttuneita asioita. Sillä halutaan taata yhteen lakiin kes-

kitetyn normituksen tarjoamaa parempaa lainsäädännöllistä tukea. (Mahkonen, 2014, 29–

31, 61, 73.)  

Mahkosen (2004, 51) mukaan uudella lailla voidaan nähdä olevan neljä perusperiaatetta: 

1.) Säätää yksi yhtenäinen laki. 

2.) Lakisääteistää ja laajentaa kuraattori- ja psykologipalvelut myös toisella 

asteella. 

3.) Lisätä lain suunnitelmallisuutta. 

4.) Edesauttaa monialaista yhteistyötä.  
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Suunnitelmallisuutta on lisätty täsmentämällä sitä, mitä opetussuunnitelman mukainen op-

pilashuolto on. Ennen sisällön määrittely oli opetuksen järjestäjällä eikä siitä ollut yhtenäistä 

ohjeistusta. Siihen on määrätty sisältyvän yksilöllisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin ja tur-

vallisuuden edistäminen. Oppimisen ja koulunkäynnin esteitä pyritään oppilashuollon kautta 

ennaltaehkäisemään ja lieventämään mahdollisimman varhain. (Mahkonen, 2014, 63.) 

Suunnitelmallisuuden lisäämistä uudessa laissa tukee myös se, että koulutuksen järjestäjän 

on laadittava oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Siinä tulee olla ohjeistus oppi-

lashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten. Sen tekoon tulee osallistua koulun 

henkilökuntaa, oppilaita sekä huoltajia. Oppilaitoksen käytännön suunnittelu- ja toteuttamis-

työstä vastaa monialainen asiantuntijaryhmä. (Mahkonen, 2014, 54–55.) 

Uudessa laissa oppilashuoltolaissa painotetaan oppilashuollon kolmijakoista järjestelmää 

(OHL 14 §). Kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän on muodostettava oppilashuollon 

ohjausryhmä. Sen toiminta-alueeseen kuuluu oppilashuollon yleinen suunnittelu, kehittämi-

nen, ohjaus ja arviointi. Se luo suuntaviivat oppilashuollollisille asioille kunnan tasolla. Li-

säksi on oltava koulukohtainen oppilashuoltoryhmä. Se tukee erityisesti yhteisöllistä oppi-

lashuoltoa ja sisältää terveydenhoito-, psykologi- ja kuraattoripalvelut. Kun käsitellään yk-

sittäisen oppilaan asiaa, kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Sen kokoaa se oppilas-

huollon tai koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö, jonka työtehtäviin asia kuuluu. (Mah-

konen, 2014, 64–65.) Entinen oppilashuoltoryhmäkäsite on korvautunut siis kolmella uu-

della käsitteellä. 

Uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa erotetaan toisistaan oppilas- ja opiskelijahuolto-

laissa määritelty yksilökohtainen oppilashuolto ja perusopetuslaissa määritelty oppimisen ja 

koulunkäynnin tuki. Yksilökohtainen oppilashuolto on määritelty vapaaehtoiseksi yhteis-

työksi oppilaan ja huoltajan kanssa. Sitä toteuttamaan määritetty oppilas- ja opiskelijahuol-

tolain mukainen monialainen asiantuntijaryhmä kootaan aina tapauskohtaisesti. Asiantunti-

joita tapauksen käsittelyyn voidaan nimetä vain opiskelijan tai huoltajan suostumuksella. 

Monialaisen asiantuntijaryhmän voimin toteutettavalla yksilökohtaisella oppilashuollolla 

tähdätään oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimivuuden tehostamiseen ja täydentämiseen. 

(Opetushallitus, 2014.) 

Toisin kuin yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsittelyyn 

ei tarvita opiskelijan tai huoltajan suostumusta. Sitä käsittelemään määritellystä asiantunti-
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jaryhmästä ei uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon myötä käytetä enää oppi-

lashuoltoryhmänimikettä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen aloittamista ja järjestämistä kä-

sitellään poikkeuksetta aina moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenki-

löiden kanssa. Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuu luokanopettajan ja rehtorin lisäksi 

aina muita oppilaan tukemiseen tarvittavia ammattihenkilöitä moniammatillisuuden takaa-

miseksi. Näitä ovat esimerkiksi psykologi, kuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Oppimisen 

ja koulunkäynnin tukea koskevissa asioissa käsittelyyn osallistuvien henkilöiden tarve on 

siis eri verrattuna yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. (Opetushallitus, 2014.) 

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa koskevat tiedot kirjataan edelleen opiskeluhuollon kerto-

muksiin. On kuitenkin huomioitava, että oppilas- ja opiskelijahuollon piiriin eivät kuulu sel-

laisten asioiden kirjaaminen ja rekisteröinti, jotka tähtäävät opetuksen tai koulutuksen jär-

jestämiseen ja toteuttamiseen. (OHL 20 §.) Tästä aiheutuu ero oppilashuoltokertomuksen 

sekä pedagogisten asiakirjojen kirjaamiskäytännöissä. Oppilashuoltokertomuksiin kirjataan 

oppilashuoltoon vain oppilashuollollisia asioita ja pedagogisiin asiakirjoihin vastaavasti pe-

dagogisia asioita, joihin esimerkiksi oppilaan diagnoosit eivät kuulu. 

Aiemmin psykologi- ja kuraattoripalveluista säädettiin lastensuojelulaissa. Uusi laki mah-

dollistaa sen, että oppilaalla tai opiskelijalla on oikeus saada tarvittavia psykologin tai ku-

raattorin palveluja välittömästi tarpeen ilmetessä, kun taas ennen asia harkittiin poikkeuk-

setta tapauskohtaisesti. Se on lisännyt yksilökohtaisen oppilashuollon tarpeen parempaa 

kohdentamista sekä nopeuttanut tuen saantia. (Mahkonen, 2014, 77–78.) 

3.3 Inklusiivisen kehityksen nykytila 

Suomessa on keskushallinnon toimesta 1970-luvulta lähtien viety eteenpäin integraatioajat-

telua, josta on edetty pikku hiljaa yhä enemmän kokonaisvaltaisen inkluusion suuntaan. 

Tämä on huomioitu myös kasvatusta ja opetusta ohjaavissa asiakirjoissa. Opetussuunnitel-

man perusteissa painotetaan tasa-arvoista osallisuutta sekä tuen tarpeen varhaista tunnista-

mista. Uusimmassa erityisopetuksen järjestämistä koskevassa kannanotossa, erityisopetuk-

sen strategiassa, on otettu kantaa inklusiivisen opettamisen ja lähikouluperiaatteen puolesta. 

Erityisopetuksen strategiassa puhutaan myös määräaikaisen erityisopetuspäätöksen tekemi-

sestä erityisopetukseen siirtämiseen sijaan. Tämä tukee sitä tavoitetta, että suurin osa erityis-

opetukseen siirretyistä oppilaista opiskelisi joko kokonaan tai osittain yleisopetuksen ryh-

missä. (Moberg & Savolainen, 2009, 91; Opetusministeriö, 2007, 55–56.) 
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Viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisopetus on saanut osakseen huomattavan paljon 

julkista huomiota. Huomion takana on tukea saavien lasten ja nuorten määrällinen kasvu, 

sillä integraatioperiaatteen laajenemisen myötä erityisopetuksen määrä ei ole suinkaan vä-

hentynyt. Se on säilyttänyt vankan asemansa suomalaisessa peruskoulussa ja erityisopetuk-

sessa olevien oppilaiden määrä on vuositasolla jopa lisääntynyt. (Jahnukainen, et al., 2012, 

15; Moberg & Savolainen, 2009, 93.) Aistivammaisten oppilaiden tukemisesta lähtenyt toi-

minta on laajentunut koskemaan jo neljäsosaa koululaisista (Opetusministeriö, 2007, 18). 

Peruskoulun oppilaiden saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki on vuoden 2010 Perusope-

tuksen muutosten ja täydennysten perusteella jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tu-

keen (Opetushallitus, 2011, 10). Kerron tukimuodoista syvällisemmin kappaleessa 4. Syk-

syllä 2013 peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli yhteensä 540 500 oppilasta. Tästä 

määrästä tehostetun tuen piirissä oli 35 000 oppilasta, mikä on 6,5 % koko peruskoulun op-

pilasmäärästä. Erityisen tuen piirissä oli 39 600 oppilasta, mikä tarkoittaa 7,3 % koko perus-

koulun oppilasaineksesta. Sekä tehostetun tuen että erityisen tuen piirissä oli prosentuaali-

sesti enemmän poikia. Tehostetussa tuessa poikia oli 65 % ja tyttöjä 35 %. Erityisen tuen 

piirissä poikia oli 70 % ja tyttöjä 30 %. (Tilastokeskus, 2014.) Lakimuutoksen jälkeen eri-

tyistä tukea saavien oppilaiden osuus on pienentynyt tehostetun tuen voimaatulon myötä.  

Oppimisen tukea saaneiden osuus vaihtelee alueittain. Kuntien taloudellisella tuella voidaan 

nähdä olevan vaikutusta niiden oppilaille tarjoaman oppimisen ja koulunkäynnin tuen mää-

rään. (Tilastokeskus, 2014.) Lisäksi osassa kunnissa erityisopetuspäätöksiä tehdään liian no-

peasti kokeilematta ensin riittävästi yleisopetuksen tukitoimien toimivuutta, kuten tukiope-

tusta, osa-aikaista erityisopetusta tai oppilashuollon palveluja. Tämän vuoksi erityispedago-

gista osaamista on kehitettävä ja tukea tehostettava yleisopetuksessa. (Pihkala, 2012, 20–

21.) 

Verrattuna edellisiin vuosiin, vuoden 2011 erityisopetuksen lakimuutoksen jälkeen erityistä 

tukea saavien oppilaiden määrä on vähentynyt ja tehostettua tukea saavien vastaavasti li-

sääntynyt. Yhteenlaskettuna tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden määrä on hie-

man suurempi kuin edellisinä vuosina. Vuonna 2013 se oli 13,8 % peruskoulun oppilaista 

kun se vuonna 2012 oli 13 %. (Tilastokeskus, 2014.) Kuluvan vuoden 2014 erityisopetuksen 

tilan julkaisu on tämän tutkimuksen aikana työn alla, joten sen antamia viimeisimpiä erityis-

opetuksen tilan suuntaviivoja ei pystytä tässä tutkimuksessa käyttämään.  
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Tukea saavien oppilaiden määrän kasvu voi olla peräisin kuntoutuksellis-hoidollisesta nä-

kökulmasta, jonka mukaan lasten ongelmat ovat lisääntyneet. Yhä useampi lapsi saa tukea 

myös sen takia, että diagnosointi on tarkentunut ja erityispedagoginen tutkimus lisännyt tie-

toa eri oppimisvaikeuksista. Erityisopetuksen määrää myös tilastoidaan entistä tarkemmin. 

Opetuslainsäädännön muuttuminen on aiheuttanut osaltaan erityisoppilaiden määrän lisään-

tymistä, kun koulutuksen piirissä on inkluusioperiaatteen takia yhä enemmän diagnosoitavia 

oppilaita. (Opetusministeriö, 2007, 42–43.) 

2000-luvulla perusopetus on erityisopetuksen tuomien muutosten kautta kokenut merkittä-

viä rakenteellisia muutoksia. Kunnissa pyritään lakkauttamaan erityiskouluja ja -luokkia in-

tegroimalla erityisoppilaita osaksi yleisopetuksen ryhmiä. Kouluihin on perustettu pienryh-

miä ja -luokkia tukemaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä. Lisäksi hal-

litus on päättänyt, että koulunkäyntiavustajat ovat osa erityisopetuksen lakisääteistä henki-

löresurssia. Tämän ounastellaan johtavan ryhmäkokojen kasvuun sekä erityisopettajien vä-

hentämiseen. Siitä seuraa oppilaiden oppimisen ja viihtyvyyden sekä opettajien työhyvin-

voinnin vähentymistä. (Heiskala, 2014; Oja, 2012a, 19.) 

On tutkittu, että opettajien suhtautuminen inkluusiota kohtaan on varauksellista, vaikkakin 

myönteisyys on lisääntynyt ajan kuluessa. Pääsyy opettajien mielipiteeseen on resurssien 

puute. He kokevat, ettei koulu vielä pysty tarjoamaan jokaiselle oppilaalle riittävän yksilöl-

listä opetusta. Jotta inklusiivinen koulu voisi toteutua, tarvitsevat opettajat koulutusta. Li-

säksi opettajankoulutuksen on uudistuttava. Perinteisten erityispedagogista tietoisuutta li-

säävien tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi tulisi kehittää yhteistyötaitoja opettajien kes-

ken, sillä inkluusio on paljon muutakin kuin erityisopetuksen paikkaa koskeva näkökulma. 

(Moberg & Savolainen, 2009, 94–97.) 

Vaikka inkluusio on maailmanlaajuisesti kehittyvä ja tavoittelemisen arvoinen asia, ei täysin 

inklusiivista koulua ole vielä olemassa, mikäli sillä tarkoitetaan kaikkien oppilaiden opetta-

mista yhteisesti yleisopetuksen ryhmissä. Jos kaikki lapset kävisivät lähikoulua, tulisi siellä 

olla erittäin monipuolisella henkilökunnalla ja eri ammattialoilta olevia työntekijöitä. Lisäksi 

osa-aikainen erityisopetus ja erityisopetuspäätökset ovat lisääntyneet runsaasti. Tämän joh-

dosta voidaan pohtia, onko peruskoulu täysin inklusiivinen, kun kolmasosa siellä opiskele-

vista tarvitsee oppimisensa tueksi tehostettua tai erityistä tukea. (Lakkala, 2008, 39; Moberg 

& Savolainen, 2009, 98–99.) Kuitenkaan riittävällä osaamisen kehittämisellä ja oppimisym-

päristön muutoksilla tavoite inkluusion täydellisestä toteutumisesta ei enää ole niin kaukana 
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(Huhtanen, 2011, 70–74). Se on tavoittelemisen arvoinen asia ja päämäärä, johon tulisi pyr-

kiä.  
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4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

Peruskoulun oppilaiden integraatiota ja inkluusiota määrittävät Suomen perustuslaki, koulu-

lainsäädäntö sekä perusopetuslaki. Perusopetuslain mukaisesti oppilaalla oikeus on saada 

riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan (Perusopetuslaki 30 

§ 1 mom. (642/210)). Tukea on annettava heti kun tuen tarvetta todetaan. Kun tukea aletaan 

toteuttaa, on vastuun ja työnjaon osuus määriteltävä eri tukea antavien tahojen kesken. Kou-

lun tehtävänä on antaa oppilaalle hänen tarvitsemaansa tukea eri tukimuotoja hyödyntäen. 

Tuen tarve voi vaihdella, joten tuen oikea-aikaisuus ja sen taso tulee suunnitella tarkoin. 

(Opetushallitus, 2011, 10–11.) 

4.1 Kolmiportainen tuki 

Perusopetuslaki uudistui vuonna 2010. Sen takana on Opetusministeriön ohjausryhmän 

vuonna 2007 laatima ehdotus esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseksi 

pitkällä tähtäimellä. Strategiaehdotus julkaistiin nimellä Erityisopetuksen strategia.  Erityis-

opetuksen strategiassa ohjausryhmä ehdotti muun muassa varhaisen ja ennaltaehkäisevän 

toiminnan merkityksen lisäämistä kouluissa.  He ehdottivat sitä toteutettavaksi niin, että en-

nen erityisopetuspäätöksen tekemistä tulisi oppilaan kasvua ja oppimista tukea tehostetun 

tuen avulla. Tästä seurasi se, että oppilaan tukemiseksi luotiin kolmiportainen tukimalli; ylei-

nen, tehostettu ja erityinen tuki. Kirjatut muutokset kolmiportaisen tuen aloittamisesta mää-

rättiin koskemaan sekä lainsäädäntöä että esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perus-

teita. (Laatikainen, 2011, 21; Opetusministeriö, 2007, 3; Perusopetuslaki, 2010, 30 §.)   

Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden muutoksilla tähdätään inklusiivisen pe-

riaatteen toteuttamiseen sekä oppilaan ongelmien kasvamisen ja monimuotoistumisen en-

naltaehkäisyyn. Erityisopetuksen strategian mukaan oppimisen ongelmia pyritään ratkaise-

maan liian usein suoraan erityisopetuksen keinoilla yleisopetuksen tukitoimien hyödyntämi-

sen sijaan.  (Laatikainen, 2011, 22; Perusopetuslaki, 2010, 30 §.)  Varhaisen puuttumisen 

avulla oppilaan kasvua ja kehitystä pyritään tukemaan heti kun ongelmia havaitaan. Ihanne-

tilanne tosin olisi, mikäli näitä asioita pystyttäisiin ennaltaehkäisemään varhaisen puuttumi-

sen avulla niin, ettei oppilas edes kohtaisi kasvun ja kehityksen ongelmia koulu-uransa ai-

kana. (Huhtanen, 2011, 40.) 
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Kolmiportaisen tuen muodot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen asteilla 

edetään portaittain. Tämä tarkoittaa sitä, että jos oppilaalle ei yleisen tuen tukimuodoista ole 

tarpeeksi apua, on hänen saatava tehostettua tukea. Erityistä tukea ei voi saada, mikäli oppi-

laan kanssa ei ole ensin kokeiltu yleisen ja tehostetun tuen muotojen toimivuutta. Kolmipor-

taisen tukimallin lähtökohtana on, että tukea on mahdollista keventää, mikäli oppilaan tuen 

tarve vähenee.  Tällöin hän siirtyy automaattisesti tuen portailla askeleen alemmas. (Laati-

kainen, 2011, 23.) 

Kaksi ensimmäistä kolmiportaisen tuen askelmaa ovat toiminnaltaan ennaltaehkäisevää 

työtä oppilaan oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Erityisen tuen porras on korjaavaa toimin-

taa. Varhaisen puuttumisen painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sen avulla pyri-

tään ennustamaan tulevaa ja vähentämään korjaavan toiminnan osuutta. Korjaava toiminta 

on ennaltaehkäisevää toimintaa kalliimpaa ja vie enemmän aikaa. Siihen tarvitaan resursseja, 

erityisiä materiaaleja sekä yksilöllisiä tukitoimia.  (Huhtanen, 2011, 43–44, 106.) 

Laatikainen (2011, 23) on jäsentänyt täsmällisesti kolmiportaisen oppimisen ja koulunkäyn-

nin tuen perusperiaatteet. Hänen mukaansa se sisältää seuraavat asiat: 

1.) Yleisen tuen, joka kuuluu jokaiselle oppilaalle. 

2.) Tehostetun tuen, joka perustuu aina oppimissuunnitelmaan. 

3.) Erityisen tuen, jonka taustalla tulee olla erityisen tuen päätös sekä henkilö-

kohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.  

Oppilaan opetus pyritään järjestämään aina mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen ope-

tusryhmässä. Mikäli oppilas tarvitsee oppimisensa tueksi erityisiä tukitoimia, arvioidaan 

opetuksen järjestäminen aina yksilökohtaisesti. Kaikki yleisopetuksen käytössä olevat tuki-

toimet ovat perusopetuslain mukaan oppilaan käytettävissä, mikäli ehdot hänen tarpeillensa 

täyttyvät. Ei ole väliä opiskeleeko oppilas yleis- vai erityisopetuksessa. Tukimuodot määri-

tellään aina tilanteen mukaan. (Opetusministeriö, 2007, 21.) 

Kolmiportaisen tuen taustalla on ajatus kehittää lähikouluperiaatetta. Sen tavoitteena on, että 

kaikki oppilaat ovat fyysisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti oikeutettuja lähikoulun palve-

luihin. (Laatikainen, 2011, 22; Tilus, 2004, 177.) Yleisopetuksen ja erityisopetukseen erillä 

olosta ja kahtiajaosta pyritään pääsemään eroon.  Tavoitteena on luoda yksi yhteinen koulu, 
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jossa kaikki oppilaat saavat oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi tarvittavat tukitoimet. 

(Huhtanen, 2011, 103.) 

Kolmiportaisen tukimallin kaltainen malli on toiminnassa myös muissa maissa, muun mu-

assa Yhdysvalloissa, jossa otettiin vuonna 2004 käyttöön ”Response to Interventio” eli RTI 

-malli. Se on hyvin samantyylinen Suomen kolmiportaisen tukimallin kanssa. RTI on moni-

tasoinen tukimalli, jossa on kolme tuen tasoa. Sen tarkoituksena on varhainen puuttuminen 

ja oppimisen ongelmien tunnistaminen, tuen arviointi ja säännöllinen seuranta. Ensimmäi-

nen tuen taso perustuu työhön oppimisen ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Sitä annetaan 

kaikille oppilaille yleisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Mikäli tuesta ei ole riittävää 

hyötyä ja tuen tarpeen taustalla epäillään olevan oppimisvaikeuksia, siirtyy hän toiselle tuen 

tasolle. Toisella tasolla tuki on muodoltaan intensiivisempää ja sitä voidaan toteuttaa pien-

ryhmissä. Jos tuesta ei koeta olevan riittävää hyötyä, siirtyy oppilas tuen kolmannelle tasolle. 

Opettaminen on silloin entistä yksilöllisempää, intensiivisempää ja oppijalähtöisempää. 

(Fuchs & Fuchs, 2006, 93–95.)  

4.1.1 Yleinen tuki 

Yleinen tuki on laajin kolmiportaisen tuen muoto. Mikäli oppilaan oppimisessa huomataan 

vaikeuksia, annetaan hänelle yleistä tukea. (Takala 2010b, 21.) Varhaisen puuttumisen mal-

lin mukaisesti oppilaan tulee saada tukea oppimiseen ja kasvuun heti tuen tarpeen ilmetessä 

(Opetushallitus, 2011, 10; Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)). Oppilaan tuen tarve 

määritellään yhdessä huoltajien, oppilaan, opettajien sekä mahdollisesti muiden asiantunti-

joiden kanssa yhteistyössä. Oppilaalle mietitään hänen tarpeisiinsa vastaavia tukitoimia ja 

tapoja kehittää opetusta paremmin oppilaan tarpeita vastaavaksi. Päätetyt toimenpiteet kir-

jataan luokanopettajan toimesta mahdolliseen oppimissuunnitelmaan ja niitä ryhdytään to-

teuttamaan oppilaan oppimisen ja kasvun turvaamiseksi. (Opetushallitus, 2011, 13; Takala, 

2010b, 22.) 

Yleistä tukea annetaan yleisopetuksen yhteydessä (Takala, 2010b, 22). Sen tukimuotoihin 

kuuluu tärkeänä osana suunnitelmallinen eriyttäminen, jonka kautta tuetaan yksittäistä op-

pilasta tämän tuen tarpeen mukaisesti. Tämä tarkoittaa oppilaan tarpeiden tunnistamista ja 

hänen tukemistaan yksilönä. Eriyttäminen voi tapahtua oppimateriaalien, opetusympäristö-

jen taikka muiden koulupäivän aikana tehtävien järjestelyiden kautta. (Laatikainen, 2011, 

24–25.) 
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Oppilaita jaotellaan erilaisiin ryhmiin esimerkiksi oppimistyylien mukaan sekä heille tarjo-

taan oppimista tukevia materiaaleja. Suunnitemallisen eriyttämisen kautta tukea voidaan 

kohdistaa suoraan yksittäiselle oppilaalle. Sen onnistuminen vaatii opettajalta kuitenkin hy-

vää oppilaantuntemusta. (Laatikainen, 2011, 24–25.) Oppimisen tukena voidaan käyttää tu-

kiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai hyödyntää avustajaa (Opetushallitus, 2011, 13). 

Oppilaan oppimista pyritään seuraamaan ja kehittämään tietoisesti eri tavoin kuin aiemmin 

(Takala, 2010b, 22). 

Luokanopettaja pyrkii suunnittelemaan opetuksensa niin, että se palvelee mahdollisimman 

hyvin kaikkia oppilaita. Suunnitelmallisen opetuksen monipuolistamisen ja eriyttämisen 

kautta opetuksesta hyötyvät tuettavan oppilaan lisäksi hyvin erilaiset oppilaat. Näitä voivat 

olla esimerkiksi maahanmuuttajat, lahjakkaat tai oppilaat, joilla on oppimisen vaikeuksia. 

(Laatikainen, 2011, 24–25.) 

Oppilasta ohjataan lisäksi ottamaan vastuuta ja tulemaan tietoiseksi omasta oppimisestaan. 

Häntä ohjataan omien vahvuuksiensa ja kehittämisalueidensa tunnistamiseen sekä suunnit-

telemaan ja arvioimaan omaa oppimistaan. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota py-

ritään kasvattamaan. Oppilaan hyvinvointia parannetaan kehittämällä kouluyhteisöä erilai-

suutta hyväksyväksi sekä luomalla myönteistä ilmapiiriä koulussa. (Opetushallitus, 2011, 

12–13.) 

Mikäli yleisestä tuesta ei ole oppilaalle riittävästi apua, luokanopettajan tehtävänä on laatia 

oppilaasta pedagoginen arvio. Sen avulla kartoitetaan oppilaan tuen tarvetta ja sitä, siirre-

täänkö hänet tehostettuun tukeen vai jatkaako hän edelleen yleisen tuen piirissä. (Laatikai-

nen, 2011, 26–27.) 

4.1.2 Tehostettu tuki 

Tehostetun tuen antaminen perustuu aina pedagogiseen arvioon, jonka laatimisesta on ala-

koulussa luokanopettajalla ensisijainen vastuu. Sitä tarjotaan oppilaalle, mikäli yleinen tuki 

on todettu riittämättömäksi.  (Laatikainen, 2011, 28; Opetushallitus, 2011, 13.) 

Pedagogisessa arviossa luokanopettaja arvioi oppilaan vahvuuksia ja tuen tarpeita. Hän ku-

vailee, miten oppilaan tarpeisiin on vastattu yleisen tuen keinoin, mitä pedagogisia menetel-

miä oppimisen tueksi on käytetty ja millaisilla tukimuodoilla oppilasta tulisi tukea. Huoltajia 
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ja oppilasta kuullaan asiakirjalomakkeen täyttämisessä. Lisäksi mukana voi olla muita asi-

antuntijoita konsultointitehtävissä. Siitä, siirretäänkö oppilas tehostettuun tukeen vai jat-

kaako hän yleisen tuen piirissä käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatilli-

sessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. (Laatikainen, 2011, 26–27; 

Opetushallitus, 2011, 13.) 

Päätös tuen aloittamisesta kirjataan oppilaalle laadittavaan tehostetun tuen oppimissuunni-

telmaan (Opetushallitus, 2011, 14). Oppimissuunnitelma tehdään yhdessä oppilaan, van-

hempien, luokanopettajan ja muun koulun asiantuntijahenkilöstön kanssa, mutta luokanopet-

taja on siitä ensisijaisesti vastuussa (Laatikainen, 2011, 27–28). Sitä tulee päivittää säännöl-

lisesti. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen etenemistä 

sekä sen tueksi tarvittavia menetelmiä ja järjestelyjä (Perusopetuslaki 16 a § (642/2010)). 

Tärkeimmässä osassa sen laatimisessa ovat niiden tukitoimien kirjaaminen, joita oppilaan 

kasvun ja oppimisen tueksi on suunniteltu (Laatikainen, 2011, 27).  

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Se 

on tarkoitettu niille oppilaille, jotka tarvitsevat oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi sään-

nöllistä tukea tai useita tukimuotoja yhtäaikaisesti. (Huhtanen, 2011, 107.) Tuki on voimak-

kaampaa ja jatkuvampaa kuin yleinen tuki ja siinä tehostetaan jo käytettyjä opetustapoja 

(Huhtanen, 2011, 102; Laatikainen, 2011, 27). Tehostetun tuen aikana oppiaineita ei yksi-

löllistetä, vaan oppilaan oppimisen taustalla vaikuttavat yleisopetuksen opetussuunnitelman 

tavoitteet (Laatikainen 2011, 28). 

Tehostetussa tuessa oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan paremmin huomioon ja opetus py-

ritään suunnittelemaan niiden mukaan. Opetusta ja oppimista suunnitellaan ja seurataan ta-

voitteellisesti. (Laatikainen, 2011, 27.) Tehostetun tuen kautta pyritään tukemisen lisäksi 

myös ennaltaehkäisemään oppimisen ja koulunkäynnin ongelmien syntymistä. Varhainen 

puuttuminen ja tehostetun tuen antaminen pienentävät riskiä asioiden kasautumisesta yhä 

vaikeammin ratkottaviksi. (Huhtanen, 2011, 110.) 

Tehostetussa tuessa oppimisen ja koulunkäynnin tukena voidaan käyttää kaikkia perusope-

tuksen tukimuotoja, paitsi erityisen tuen päätöksellä annettavaa erityisopetusta (Opetushal-

litus, 2011, 13). Tehostetun tuen aikana joustavuus ja opetuksen monimuotoisuus korostu-

vat. Käytettyjä tukimuotoja ovat osa-aikainen erityisopetus, eriyttäminen, samanaikaisope-

tus ja tukiopetus. (Opetusministeriö, 2007, 56–57; Takala, 2010b, 22.) Oppilaalle tarjotaan 

onnistumisen kokemuksia sekä vahvistetaan hänen itsetuntoaan (Opetushallitus, 2011, 14). 
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Tehostetun tuen aikana kodin ja koulun välinen yhteistyö tiivistyy. Myös oppilashuolto liit-

tyy toimintaan vahvemmin mukaan huolehtimaan oppilaan hyvinvoinnista. Asiantuntijoita 

on enemmän tukemassa oppilasta kuin yleisessä tuessa, jonka johdosta oppilaalla on mah-

dollisuus saada asiantuntijapalveluita, apuvälineitä tai muita tukipalveluita oppimisensa tu-

eksi. (Opetushallitus, 2011, 14.) 

Mikäli todetaan, ettei tehostetusta tuesta ole tarpeeksi apua, on oppilaasta tehtävä pedagogi-

nen selvitys. Sen tehtävänä on edeltää erityisen tuen päätöstä. (Laatikainen, 2011, 29.)  

4.1.3 Erityinen tuki 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joille sekä yleisen että tehostetun tuen tukimuodot 

on todettu riittämättömiksi (Opetushallitus, 2011, 15). Käytännössä tämä tarkoittaa, että op-

pilaan oppimäärää joudutaan yksilöllistämään tai hän ei pysty saavuttamaan yleisopetukselle 

määrättyjä tavoitteita sosiaalisen sopeutumattomuuden tai tunne-elämän häiriöiden takia 

(Laatikainen, 2011, 28). Erityisen tuen toteuttaminen tapahtuu joko yleisen tai pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä. Sen antaminen perustuu kirjalliseen erityisen tuen päätökseen, 

joka tehdään oppilaalle pedagogisen selvityksen perusteella. (Opetushallitus, 2011, 15.)  

Pedagogisen selvityksen laatimisessa on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa (Hallintolaki 

34, 35 ja 36 §; Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010)). Se sisältää kuvauksen oppilaan 

kasvun ja kehityksen kokonaistilanteesta. Siinä kuvataan oppilaan vahvuuksia sekä osa-alu-

eita, joilla oppilas tarvitsee tukea. Pedagogiseen selvitykseen kirjataan kuvaus oppilaan saa-

masta tehostetusta tuesta sekä sen vaikutuksista. Moniammatillisessa yhteistyössä määrite-

tään, millaisia pedagogisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä oppilas tarvitsee kasvun ja op-

pimisensa tueksi ja myös ne kirjataan pedagogiseen selvitykseen. (Laatikainen, 2011, 29.) 

Pedagogisen selvityksen laatimista varten on kuultava oppilaan vastaavilta opettajilta, miten 

oppiminen on edennyt ja tehtävä siitä selvitys. Lisäksi tehdään moniammatillisessa yhteis-

työssä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tu-

esta sekä hänen kokonaistilanteestaan. Näiden perusteella opetuksen järjestäjä tekee erityi-

sen tuen päätöksen ja ratkaisun erityisen tuen aloittamisesta. (Opetushallitus, 2011, 16; Ta-

kala, 2010b, 23.) 

Erityisen tuen päätöksen tulee perustua lääketieteelliseen diagnoosiin tai koulun ulkopuoli-

sen asiantuntijan tutkimukseen. Diagnoosi on edellytys tukitoimien saamiselle. Sen kautta 
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pystytään myös paremmin ymmärtämään ja selittämään oppilaan kasvun ja kehityksen haas-

teita. Diagnoosin kautta ei kuitenkaan pystytä suoraan määrittämään oppilaalle sopivia tuki-

muotoja. Tähän tarvitaan pedagogista asiantuntemusta. Myös resurssit ja tukipalvelut voivat 

erota eri kuntien välillä. (Huhtanen, 2011, 58–60.) 

Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemän-

nelle luokalle menoa (Perusopetuslaki 17 § 2 mom. 642/2010)). Päätökseen sisältyy maininta 

esimerkiksi oppilaalle yksilöllistetyistä oppiaineista (Laatikainen, 2011, 29; Opetushallitus, 

2011, 14). Sen teossa on oltava mukana sekä oppilas että tämän huoltaja (Perusopetuslaki 

17 § 3 mom. (642/2010)). 

Kun erityisen tuen päätös on tehty, oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjes-

tämistä koskeva suunnitelma, HOJKS (Perusopetuslaki 17 a § 642/2010)). Se tehdään mo-

niammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden sekä oppilaan ja tämän 

huoltajien kanssa (Opetushallitus, 2011, 21). Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-

keva suunnitelma on pedagoginen asiakirja, joka sisältää kuvauksen oppilaan vahvuuksista 

sekä niistä osa-alueista, joissa oppilas tarvitsee tukea (Laatikainen, 2011, 142). HOJKSiin ei 

kirjata oppilaan yksilöllisiä ominaisuuksia (Opetushallitus, 2011, 23). Siinä mainitaan ta-

voitteet oppilaan oppimiselle, sekä ne menetelmät, joilla tavoitteisiin on mahdollista päästä. 

Myös oppimisen arviointi on HOJKSissa kuvattuna. (Laatikainen, 2011, 142.) 

HOJKSin tehtävänä on oppilaan vahva ja pitkäjänteinen oppimisen ja koulunkäynnin tuke-

minen. Sen pohjalla hyödynnetään oppilaalle laadittua pedagogista selvitystä sekä oppimis-

suunnitelmaa. Myös mahdollista kuntoutussuunnitelmaa voidaan hyödyntää laadintaproses-

sissa. Suunnitelma täytyy tarkistaa vähintään kerran lukuvuodessa. Mikäli oppilaan kasvussa 

ja oppimisessa tapahtuu muutoksia, on opetusta myös muutettava vastaamaan oppilaan tar-

peita. Kaikki muutokset kirjataan HOJKSiin. (Opetushallitus, 2011, 21–23.) 

Erityisen tuen aikana oppilaalle annetaan perusopetuksen kaikkien mahdollisten tukimuoto-

jen lisäksi erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta (Perusopetuslaki 17 § 1 mom. 

(642/2010)). Opetus tapahtuu yleisopetuksen ryhmässä, pienluokassa tai muussa tarpeel-

liseksi katsotussa ryhmässä (Laatikainen, 2011, 29). Oppilaan oppimisen vaikeudet pyritään 

huomioimaan entistä yksilöllisemmin opetuksessa (Takala, 2010b, 23). 
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Erityisellä tuella pyritään takaamaan se, että oppilas saa oppivelvollisuutensa suoritettua ja 

pystyy jatkamaan opintojaan peruskoulun jälkeen. Se tähtää oppilaan kokonaisvaltaiseen tu-

kemiseen, jossa oppilaan itsetuntoa vahvistetaan ja hänen opiskelumotivaatiotaan sekä vas-

tuunottamista omista opinnoistaan edesautetaan. (Opetushallitus, 2011, 15.) Erityisen tuen 

antamista ei nähdä oppilaan kannalta pysyvänä oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen muo-

tona. Sen antamisella tähdätään siihen, että tukemista voidaan tarpeen tullen keventää ja op-

pilaalla on mahdollista siirtyä kolmiportaisen tukimallin portailla alaspäin. (Laatikainen, 

2011, 28.) 
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5 INKLUSIIVISEN KÄYTÄNNÖN VAIKUTUS LUOKANOPETTAJAN 

TYÖNKUVAAN 

Lakimuutokset inklusiivisen koulutuksen kehittämisestä sekä paremman yksilöllisen tuen 

antamisesta oppilaalle ovat muokanneet luokanopettajan työnkuvaa. Vuoden 2010 perus-

opetuslain muutos kolmiportaisen tuen osalta koskettaa suuressa määrin luokanopettajia, 

sillä se korostaa luokanopettajan roolia oppilaan ensimmäisenä tukijana tuen tarpeen ilme-

tessä. (Laatikainen, 2011, 21; Opetushallitus, 2011, 8.) Myös oppilashuollon osuus oppilaan 

kasvun ja oppimisen tukemisessa on lisääntynyt, millä on ollut vaikutusta luokanopettajan 

työhön (Mahkonen, 2014, 31).  

5.1 Luokanopettajan ja asiantuntijoiden välinen yhteistyö 

Luokanopettajan on tehtävä tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa, kun luokalla on 

jatkuvaa ja intensiivistä tukea tarvitseva oppilas. Näitä asiantuntijoita ovat esimerkiksi eri-

tyisopettaja, puheterapeutti, fysioterapeutti, psykologi, kuraattori ja lääkäri. Usein mukana 

on myös sosiaali- ja nuorisotoimi sekä muita yhteistyökumppaneita. (Oja, 2012b, 59–60; 

Saloviita, 2008, 76.) 

Varsinkin tuen aloittamisen vaiheessa korostuu erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden 

välinen yhteistyö sekä merkitys luokanopettajan tukijana. He antavat konsultaatiota ja lau-

suntoja, joiden mukaan luokanopettaja alkaa suunnitella opetustaan ja oppilaan tukemista. 

Luokanopettajan ja eri asiantuntijoiden välinen yhteistyö onkin edellytys oikeanlaisten tuki-

toimien järjestämisen onnistumiseksi. Moniammatillisen yhteistyön kautta turvataan koko-

naisvaltainen käsitys oppilaan tarpeista sekä tarvittavista tukimuodoista oppimisen tueksi. 

(Laatikainen, 2011, 26; Oja, 2012b, 59–60.) 

Luokanopettaja ja erityisopettaja tekevät yhteistyötä keskenään, kun luokalla on tukea tar-

vitseva. Tämä tapahtuu usein konsultoinnin kautta. Opettajat miettivät yhdessä keinoja, 

joilla tukea tarvitsevaa oppilasta voidaan tukea luokassa. Tarkoituksena on erityisopetuksen 

tarpeen keventäminen ja tukemisen siirtäminen enemmän oppilaan omaan luokkaympäris-

töön luokanopettajan johdolla toteutettavaksi. Yhteistyön ja konsultoinnin kautta luokan-

opettaja saa vinkkejä opetuksen eriyttämiseksi ja oppii erilaisia erityispedagogisia lähesty-

mistapoja oppilaan oppimisen tukemiseksi. (Laatikainen, 2011, 137.) Luokanopettaja ja eri-
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tyisopettaja voivat toteuttaa yhdessä myös tiimiopettajuutta (Evans, 2000, 37). Erityisopet-

taja auttaa luokanopettajaa lisäksi erilaisten lausuntojen ja asiakirjojen täyttämisessä ja kir-

jaamisessa (Laatikainen, 2011, 137). 

Luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyö on tärkeää tukitoimenpiteiden toteuttamisen 

onnistumisessa. Koska erityisopettajan yksittäiselle oppilaalle pitämät vuosiviikkotunnit 

ovat rajalliset, ei niiden puitteissa oppilaan tuen tarvetta ole useinkaan mahdollista korjata 

nopeasti. Luokanopettaja sen sijaan opettaa kyseistä oppilasta joka päivä. Tämän johdosta 

luokanopettajan täytyy tukea luokassa yhteisen oppilaan oppimista sovittujen tukitoimien 

mukaan. Näin oppilaan tarvitsemaan tuen tarpeeseen pystytään vastaamaan tehokkaimmin. 

Yhteinen avoin keskustelu ja opetuksen suunnittelu ovat edellytyksenä toimivan yhteistyön 

toteutumiselle. Tiedonkulku puolin ja toisin on erittäin tärkeää. Jakamalla töitä ja vastuuta 

pystytään oppilasta tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Laatikainen, 2011, 156–157.) 

Myös rehtorin rooli tukitoimien toteutumisen kannalta on tärkeä. Hän pystyy järjestämään 

tarpeen mukaan opettajille täydennyskoulutusta tukemaan opetustyötä, mikäli sellaiseen 

koetaan olevan tarvetta. Lisäksi monet oppilashuollolliset päätökset vaativat rehtorin läsnä-

oloa. Rehtorin aktiivisuus erityisopetuksen tukemiseen näkyy vahvasti koko kouluyhtei-

sössä. Mikäli rehtori tukee aktiivisesti erityisopetusta ja sen laadun kehittämistä, on sillä 

suuri vaikutus koko oppimisen tukemisen laadulle. (Laatikainen, 2011, 161.) 

Perusopetuslaki edellyttää, että tehtäessä pedagogisia selvityksiä ja pedagogisia arvioita, on 

ne tehtävä moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Se 

on lisännyt yhteistyötä tekevien tahojen määrää oppilaan tukemisen takana. Moniammatilli-

nen työryhmä käsittelee oppilaan tuen tarvetta ja voi ehdottaa oppilaan siirtämistä tuen por-

tailla joko ylöspäin tai alaspäin. Tuen aloittamista käsitellään moniammatillisessa yhteis-

työssä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. (Laatikainen, 2011, 27–28, 167.) 

Kolmiportainen tukimalli sekä inkluusioajattelun kehittyminen on lisännyt kodin ja koulun 

välillä tehtävää yhteistyötä. Perusopetuksessa onkin painotettu kodin ja koulun välisen yh-

teistyön merkitystä oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi. Vanhempien rooli on tärkeä lapsen 

koulunkäynnin ja opetuksen suunnittelussa, sillä he ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. 

Koulupäivä on vain lyhyt aika vuorokaudesta ja paljon tapahtuu sen ulkopuolella. Tämän 

johdosta vanhemmat tietävät kaikkein eniten lapsestaan ja pystyvät täten tukemaan huomat-

tavasti opettajan opetustyötä. (Rönty & Rönty, 2012, 74; Saloviita, 2008, 60.) 
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5.2 Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen opetuksessa 

Inklusiivisen käytännön toteuttamisessa opettajan tulee miettiä tarkasti tukea tarvitsevan op-

pilaan opetussuunnitelmaan pohjatuvat opetustavoitteet yhdessä muiden oppilasta tukevien 

ja kuntouttavien tahojen kanssa. Näin opettajan on helpompi suunnitella opetuksensa sisäl-

töjä ja opettamismetodeja määriteltyjen tavoitteiden mukaiseksi. (Evans, 2000, 37; Saloviita, 

2008, 55.) Mikäli yksittäisen oppilaan tavoitteet eroavat suuresti luokan yleisistä tavoitteista, 

tulee opettajan pyrkiä yhdistämään nämä tavoitteet siten, että oppilas pystyy osallistumaan 

mahdollisimman paljon luokan yhteiseen toimintaan (Saloviita, 2008, 55).  

Erilaisten tukipalveluiden kautta oppilaan kasvua ja oppimista kehitetään niin, että hänelle 

asetetut tavoitteet toteutuvat. Luokanopettajan rooli on taata tukipalveluiden toimivuus yh-

tenäiseksi kokonaisuudeksi. Asiantuntijoiden antama apu ja tuki oppilaan opetuksen toteut-

tamiseksi ovat myös erittäin tärkeää. (Saloviita, 2008, 56.) 

Työtapojen ja oppimisympäristön suunnitteluun sekä valintaan on käytettävä aikaa ja opetus 

suunniteltava oppilaiden oppimisen valmiuksien mukaan (Opetushallitus, 2011, 8). Oppi-

misympäristön käsite jaetaan neljään osa-alueeseen; psyykkiseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja 

kognitiiviseen oppimisympäristöön. Psyykkisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppilaan 

tasa-arvoista osallisuutta ryhmässä ja sosiaalisella oppilasympäristöllä opettajan ja oppilai-

den välisen vuorovaikutuksen laatua. Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan esteetöntä 

oppimisympäristöä ja kognitiivisella ympäristöllä tarkoitetaan opetuksen eriyttämistä niin, 

että se tukee oppilaan kognitiivista kehitysprosessia. Tähän liittyvät muun muassa opetus- ja 

työskentelytapojen suunnittelu sekä materiaalien valinta. Kaikki edellä mainitut osa-alueet 

tulisi huomioida oppimisympäristön muutoksessa tukea tarvitsevalle oppilaalle sopivaksi. 

Vastuu siitä on moniammatillisella asiantuntijaryhmällä ja toteuttamisesta vastaa pääosin 

luokanopettaja. (Ikonen & Virtanen, 2007, 241–243.) 

Oppimisympäristöjen yksilöllistämisellä pyritään siihen, että oppilas pystyy hyötymään pa-

remmin opettamisesta sekä hänen oppimisensa tehostuu. Samalla hänen osallisuutensa op-

pilasryhmän toimintaan kasvaa. Ilman oppimisympäristön muutosta vain harva jatkuvaa tu-

kea tarvitseva oppilas pystyisi osallistumaan koulutyöhön täydellisesti ja saavuttamaan sille 

asetettuja tavoitteita. (Ikonen & Virtanen, 2007, 241–247.)  

Psyykkisen oppimisympäristön huomioimisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että inklusii-

visessa koulussa luokanopettajan tulee rakentaa luokkaan turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri. 
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Sen luominen on tärkeää, sillä se on kaiken oppimisen lähtökohtana. (Peterson & Hittie, 

2003, 159.) Psyykkinen oppimisympäristö voi merkitä oppilaalle joko positiivista tai nega-

tiivista asiaa. Hän voi joko kokea olevansa tasa-arvoinen yksilö luokassa taikka tuntea olonsa 

syrjäytyneeksi. Luokanopettajan tehtävänä on luoda luokkaan erilaisuutta hyväksyvä ilma-

piiri, jossa annetaan toisille myönteistä palautetta erilaisuudesta riippumatta. (Ikonen & Vir-

tanen, 2007, 242.) 

Sosiaalisen oppimisympäristön toteuttamisessa luokanopettaja tukee toimillaan oppilaiden 

välisen vuorovaikutuksen syntyä ja kehittymistä. Hän voi edistää sitä esimerkiksi valitse-

malla sellaisia opetustapoja, jotka tukevat yhteistoiminnallista oppimista. Erilaiset ryhmä-

harjoitteet tukevat vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Kun luokassa on tuen tarpeessa oleva 

oppilas, on tällaisten opetustapojen käyttö suotavaa. (Ikonen & Virtanen, 2007, 242–243.) 

Näin oppilas saa sosiaalisia kontakteja sekä sopeutuu osaksi opetusryhmää. Se taas on yh-

teydessä psyykkisen oppimisympäristön tavoitteeseen oppilaan tasavertaisesta osallisuu-

desta luokassa. 

Fyysisen oppimisympäristön luomisessa on otettava huomioon ympäristön haasteet tukea 

saavan oppilaan oppimiselle. Se määrittelee pitkälle sen, millä tavoin koulussa on mahdol-

lista toteuttaa opetusta eri koulurakennuksissa ja -tiloissa jokaisen oppilaan tarpeet huomi-

oiden. Esimerkiksi pyörätulilla tulisi olla esteetöntä liikkua paikkaan kuin paikkaan. Luo-

kanopettaja voi toiminnallaan olla luomassa toiminnallista ja turvallista, kaikkia oppilaita 

palvelevaa fyysistä oppimisympäristöä. (Ikonen & Virtanen, 2007, 243.)  

Kognitiivisen oppimisympäristön kehittämisellä tuetaan oppilaan tiedollista kehitysproses-

sia. Kun luokassa on jatkuvaa ja intensiivistä tukea tarvitseva oppilas, tulee luokanopettajan 

eriyttää opetustaan. (Ikonen & Virtanen, 2007, 243.) Hänen tulee miettiä sopivia opetusme-

netelmiä oppimisen tukemiseksi ja oppilaan oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Esimer-

kiksi erilaisten viestintätapojen käyttäminen voi tulla kyseeseen sopivia opetustapoja poh-

dittaessa. Myös eri aisteilla tapahtuvaa oppimista kannattaa hyödyntää. Oppilas voi myös 

tarvita yksityiskohtaisempia ja tarkemmin suunniteltuja menetelmiä oppimisensa tueksi. 

Tällöin luokanopettajan tehtävänä on mukauttaa opetustapojaan oppilaan etuja palvelevaksi 

samalla huomioiden muut oppilaat.  Opetusta pystytään kehittämään vastaamaan paremmin 

oppilaan tarpeita seuraamalla sen toimivuutta ja tuloksellisuutta säännöllisesti. Näin ollen 

sitä pystytään kehittämään toimivampaan suuntaan parempien tulosten aikaansaamiseksi 

sekä oppilaan tulevaisuuden turvaamiseksi. (Saloviita, 2008, 56–57.)  
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Nykypäivän koulussa painotetaan entisen opettaja- ja oppimateriaalikeskeisen opettamisen 

muutosta oppijakeskeisen oppimisen suuntaan. Tähän on ollut suuresti vaikuttamassa kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen kasvu koulumaailmassa. Näkemys oppijasta osana oppi-

misprosessia on muuttunut aktiivisempaan suuntaan. Tämän vuoksi vaatimukset oppimate-

riaaleja kohtaan ovat lisääntyneet ja niiden yksilöllistäminen tulee huomioida erityisesti sil-

loin, kun luokassa on jatkuvaa tukea tarvitseva oppilas. Oppilas tulee nähdä aina materiaa-

linteon lähtökohtana ja hänen mahdolliset oppimisvaikeudet tulee huomioida sen teossa. Esi-

merkkejä oppimateriaalien teosta voivat olla selkokielisten materiaalien luominen tai kuvien 

käyttäminen oppimisen tukena. (Fadjukoff, 2007, 257–272.) 

On muistettava, että hyvä inklusiivinen oppimisympäristö palvelee kaikkia oppilaita. Esi-

merkiksi esteetön liikkumismahdollisuus tai selkokielisten materiaalien ja kuvien käyttämi-

nen opetuksen tukena hyödyttää usein tukea tarvitsevan oppilaan lisäksi myös muita oppi-

laita. Tämän vuoksi yksilöllisyyden huomioiminen opetuksessa tulisi nähdä mahdollisuu-

tena kehittää kaikkien oppilaiden oppimista. (Fadjukoff, 2007, 272; Seppälä-Pänkäläinen, 

2009, 85.) 

5.3 Pedagogiset asiakirjat yksilöllisen opetuksen lähtökohtana 

Luokanopettajille kuuluvien kirjallisten töiden määrä on lisääntynyt. Vuoden 1999 perus-

opetuksen lakiuudistus velvoitti luokanopettajat työstämään oppimissuunnitelmia ja 

HOJKSeja.  (Laatikainen, 2011, 151.) Vuoden 2010 perusopetuslain mukaisesti oppilaan 

oppiminen ja tukitoimet on kirjattava entistä tarkemmin ylös (Laatikainen, 2011, 24). Eri-

tyisopetuksen strategian (2007) mukaan luokanopettajien tulee osallistua myös pedagogisen 

arvion ja pedagogisen selvityksen tekoon. Luokanopettajat kirjoittavat yhä useammin lau-

suntoja myös sosiaalitoimelle ja oppilasta kuntouttaville tahoille. (Laatikainen, 2011, 151.) 

Niiden tehtävänä on helpottaa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttamista ja eri 

oppilasta tukevien tahojen välistä yhteistyötä (Takala, 2010b, 33). 

Lausuntojen ja selvitysten ulkoasu on oltava moitteetonta ja niiden sisältö tarkkaan harkittua 

sekä perusteltua. Sekä oppilaan huoltajien että oppilasta kuntouttavien tahojen on saatava 

oppilaan osaamisesta ja oppimisesta kattava kuva. Usein erityisopettaja auttaa luokanopet-

tajaa tekemällä lausuntoja ja selvityksiä joko yksin tai yhdessä luokanopettajan kanssa. (Laa-

tikainen, 2011, 151–153.)  



36  

 

  

Opetushallitus on määritellyt asiat, jotka oppilaan oppimisen tueksi täytyy kirjata pedagogi-

siin asiakirjoihin; pedagogiseen arvioon, oppimissuunnitelmaan, pedagogiseen selvitykseen 

sekä HOJKSiin. Pedagogisten asiakirjojen lisäksi oppilaan asioita kirjataan sanallisiin arvi-

ointeihin, oppilashuoltokertomuksiin sekä kodin ja koulun välisiin viesteihin. Luokanopet-

tajia on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ohjeistettu pedagogisten asiakirjo-

jen kirjaamiseen pelkästään siten, ettei niissä saa kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominai-

suuksia. (Opetushallitus, 2011, 18–19, 49.) Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden kautta 

luokanopettajille on järjestetty pedagogisten asiakirjojen tekoon liittyen alueellisia tapahtu-

mia, joissa tietohallintosihteeri on vastannut käyttökoulutuksesta. Wilman asiakirjalomak-

keissa on lisäksi huomiointiruudut, jotka ohjaavat luokanopettajaa sisällöllisten asioiden kir-

jaamisessa.  

Kirjaamisessa tulee huomioida, että myös lapsen tai nuoren oma ääni pääsee kuuluviin. Kir-

jaamisen tulisi olla kannustavaa sekä lapsen minäkuvaa positiivisesti muokkaavaa. Kirjaa-

misessa tulisi käyttää sellaista kielenkäyttöä, että oppilas pystyy myös itse ymmärtämään 

sitä ja että se kannustaisi oppimiseen. Myös huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeässä 

roolissa. Heille tulisi antaa tietoa siitä, miten lapsen koulunkäynti sujuu ja millä keinoilla he 

voisivat tukea lapsensa koulunkäyntiä. (Alila, Häyrynen, Lähteenmäki, Räihä, Sieppi & Si-

pilä, 2015, 32.) 

Kirjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota siksi, että kirjoitettu kieli koetaan usein pu-

huttua vahvempana ja pysyvämpänä. Pedagogisissa asiakirjoissa sorrutaan usein siihen, että 

kuvataan oppilaan vaikeuksia ja haasteita, mutta unohdetaan kirjata oppilaan vahvuudet. Nii-

den kirjaamisella pystytään kuvaamaan taitoja, joissa oppilas on onnistunut. Myös vahvuu-

det huomioimalla pystytään luomaan realistinen kuvaus oppilaan tämänhetkisestä kasvun ja 

oppimisen vaiheesta sekä antamaan toiveikkuutta tulevaan.  (Alila, et al., 2015, 33.) 

Alila, et al. (2015, 33) ovat kuvanneet toimivia ohjeita, siitä, miten oppilasta kannattaa asia-

kirjoissa kuvata. Ohjeet on kuvattu taulukossa 1. 
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Taulukko 1.  Oppilaasta kirjoittaminen pedagogisissa asiakirjoissa Alilan, et al. (2015, 33) 

mukaan. 

Periaate Esimerkki 

Kuvataan toimintaa arjen tilanteissa, ei kir-

joiteta henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

Onneli on aktiivisesti mukana toiminnalli-

silla tuokioilla ja yhteisissä keskusteluissa 

hän tuo esille omat mielipiteensä. Itsenäi-

sessä työskentelyssä alkuun päästäkseen 

hän tarvitsee aikuisen tukea. 

Kerrotaan, mitä oppilas osaa. Onneli tunnistaa ja osaa nimetä kaikki kir-

jaimet sekä yhdistää äänteet kirjaimiin. Hän 

lukee kaksikirjaimisia tavuja ja niistä koot-

tuja kaksitavuisia sanoja. 

Asetetaan selkeät ja realistisesti saavutetta-

vissa olevat tavoitteet. 

Kevätlukukauden tavoitteena on, että On-

neli oppii lihavoimaan jo opittuja tavuja ja 

lukemaan kolmi- ja nelikirjaimisia tavuja 

sekä niistä koottuja sanoja. 

Kirjoitetaan vaikeistakin asioista kuvaten, 

mitä on tapahtunut. 

Onneli haluaa olla jonon ensimmäinen ja 

vuorottelu on hänelle vaikeaa. Jos hänen 

vuoronsa ei ole olla ensimmäinen, hän pa-

hoittaa mielensä ja tönii sekä potkii edellään 

olevaa oppilasta. 

Kuvataan todellisia tilanteita tai kerrotaan, 

mitä oppilas on sanonut. Ei tehdä tulkintoja. 

Onneli valittaa aamuisin nälkää ja sanoo, 

ettei ole syönyt aamupalaa. 

Annetaan positiivista palautetta pienistäkin 

edistysaskelista. 

Siirtymätilanteiden tukena on oppilaiden ni-

milista, johon visualisoidaan jonon järjestys 

siirrettävällä nuolella. Kun vuorottelu sujuu 

vaikeuksitta, Onnelille annetaan välittö-

mästi positiivista palautetta sanallisesti. 
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6 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseni on luonteeltaan määrällinen ja laadullinen survey-tutkimus. Laadullisella eli 

kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka pyrkii kuvailemaan ja ymmärtä-

mään tutkittavaa asiaa yleistysten teon sijaan. Ihmiset luovat ilmiöille merkityksiä, joita laa-

dullinen tutkimus pyrkii tulkitsemaan. (Denzin & Lincoln, 2005, 3; Kananen, 2014, 18.)  

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus taas perustuu määrällisten ja tilastollisten menetel-

mien kautta tehtäviin yleistyksiin tutkittavasta asiasta (Kananen, 2014, 18).  

Käytännössä kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote nähdään kuitenkin toisiaan täy-

dentävinä eikä niiden välillä tarvitse tehdä ”joko-tai” valintaa. Niitä on vaikeaa erottaa toi-

sistaan tarkkarajaisesti. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusotetta voidaan käyttää rin-

nakkain tai toistensa tukijoina. Niiden välillä voidaan nähdä selkeä jatkumo, ei toisiaan pois 

sulkeva asetelma. Kvantitatiivisella tutkimuksella saadaan tutkimukseen laajuutta, kvalita-

tiivisella syvyyttä. Kvalitatiivisen tutkimuksen kautta voidaan lisätä ymmärrystä kvantitatii-

visella tutkimuksella kerätyistä tutkimustuloksista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 

136–137; Kananen, 2014, 142; Metsämuuronen, 2005, 202; Metsämuuronen, 2006, 133.) 

Survey-tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto kerätään tietyltä ihmisjoukolta standar-

doidussa muodossa. Tyypillisiä aineistonkeräysmenetelmiä ovat kyselylomake tai struktu-

roitu haastattelu. Survey-tutkimukselle on tyypillistä kehämäinen työskentely; tutkimuson-

gelma kiteytetään, tehdään tutkimuslomake, kerätään tiedot sekä muokataan ja raportoidaan 

tulokset. (Heiskanen, 1998, 187; Hirsjärvi, et al., 2009, 134.) 

Survey-tutkimuksella pyritään tapausten vertailemiseen keskenään sekä etsitään tuloksista 

muuttujien välisiä suhteita ja yhteyksiä. Sillä pyritään usein käsittelemään ja analysoimaan 

suurta tietomäärää. Tämän vuoksi se onkin hyvin tehokas ja taloudellinen tutkimustapa, kun 

kerätään tietoa liittyen suurten ihmisjoukkojen toimintaan, asenteisiin tai mielipiteisiin. Ai-

kataulut ja kustannukset on lisäksi helppo suunnitella etukäteen. Survey-tutkimukselle on 

tyypillistä, että sen kautta voidaan tuottaa nopeasti numeerisia tietoja yhteiskunnasta. Vas-

taukset voidaan nähdä olevan itsestään selviä tosiasioita, mikäli ne ilmoitetaan edellä mai-

nitussa muodossa. (Ahola, 1998, 258; Alkula, Pöntinen & Ylöstalo, 1994, 119.) 
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Tutkimukseni aineiston olen kerännyt puolistrukturoidulla kyselykaavakkeella ja tutkimuk-

seni tutkimusjoukkona ovat Oulun alueen luokanopettajat. Laadin tutkimussuunnitelmani 

syksyllä 2014. Sen pohjalta kirjoitin teorian sekä suunnittelin tutkimukseni muita osia laa-

ditun aikataulun mukaisesti. Tutkimusongelmat jäsentyivät nykyisen kaltaiseksi teorian kir-

joittamisen aikana. 

Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 

1.) Millaiset ovat luokanopettajien tiedolliset valmiudet tehostetun tuen oppi-

missuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä? 

2.) Miten moniammatillinen yhteistyö toimii tehostetun tuen oppimissuunni-

telmien laatimisessa ja päivittämisessä? 

3.) Mitä haasteita luokanopettajat ovat kokeneet tehostetun tuen oppimissuun-

nitelman laatimisessa ja päivittämisessä? 

4.) Miten tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisen ja päivittämisen te-

koprosessia voitaisiin kehittää? 

Kyselykaavakkeen teon aikana tutkimusongelmani saivat tuekseen muutamia alaongelmia. 

Tutkimusongelmien tarkka miettiminen helpotti tutkimuksen toteutusta rajaten sitä oikeaan 

suuntaan. Koin, että tutkimusongelmien selkeys ja johdonmukaisuus vaikutti suuresti tutki-

muksen teon sujuvuuteen.  

6.2 Aineiston keruu 

Keräsin aineistoni kyselykaavakkeella, jonka tein sähköisesti Webropol-kyselytyökalun 

avulla. Kyselylomake laadittiin teorian ja tutkimusongelmien pohjalta. Pyrin keräämään 

mahdollisimman laajasti tietoa tutkittavasta aiheestani varsinaisten tutkimusongelmien ja 

niiden alle muotoutuneiden alaongelmien mukaisesti.   

Sain tutkimusluvan tutkimukseni toteuttamiseksi Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden 

kautta. Lähetin kyselyn tutkimusjoukkonani oleville Oulun alueen luokanopettajille helmi-

kuussa 2015. Heidän nimensä ja sähköpostiosoitteensa sain Oulun kaupungin koulujen 

www-sivuilta.  Lähettämäni kyselyn henkilöiden joukossa saattoi olla myös muutama eri-
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tyisluokanopettaja, sillä kaikkien koulujen www-sivuilla työnimikettä ei ollut ilmaistu tar-

kasti. Ilmaisin kuitenkin kyselyn liitteenä lähetetyssä saatekirjeessä tarkasti, että kysely on 

tarkoitettu pelkästään luokanopettajille.  

Halusin tutkia pelkkiä luokanopettajia siksi, että koen pedagogisten asiakirjojen täytön ole-

van heille vielä tuore juttu ja olen kokenut siihen suhtautumisen todella negatiiviseksi ken-

tällä. Vastuu tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä on luo-

kanopettajalla, joten tutkimuksen kohdejoukko oli suunniteltava sen mukaiseksi.  

Kysely on yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä. Sen hyviä puolia ovat, että tutki-

jan läsnäololla ei ole vaikutusta tutkittavien vastauksiin. Esimerkiksi haastattelututkimuk-

sessa tutkijan läsnäolo saattaa hermostuttaa tai jännittää vastaajaa, jolloin se voi näkyä vas-

tauksissa. Kyselytutkimuksella pystytään myös keräämään hyvin laajaa aineistoa ja esittä-

mään runsaasti kysymyksiä. Se on helppo lähettää vastaajille, sillä vastaamiseen ei tarvita 

tutkijan paikallaoloa. Kyselytutkimuksen luotettavuutta lisää se, että kysymykset ovat kai-

kille samat ja ne esitetään täysin samassa muodossa. Tällöin esimerkiksi äänenpainoilla ja 

muilla häiriötekijöillä ei ole merkitystä. (Valli, 2001, 101.) 

Kyselyä tehdessä on pohdittava, käytetäänkö kyselykaavakkeessa valmiita vastausvaihtoeh-

toja vai avoimia kysymyksiä. Mikäli päädytään valmiisiin vastausvaihtoehtoihin, on tutkijan 

mietittävä etukäteen, millaisia vastauksia vastaajat kysymyksiin antavat. Vastausvaihtoeh-

toja määritettäessä on huomioitava, että vastaajalle löytyy kysymykseen aina sopiva vastaus-

vaihtoehto. Ristiriitaisuuksien välttämiseksi niitä tulisi olla vastausta varten pelkästään yksi. 

Aineiston analysointi tapahtuu näin ollen helpommin. (Valli, 2001, 110.)  

Käytin kyselykaavakkeessani paljon valmiita vastausvaihtoehtoja. Tein näin osittain siksi, 

että halusin vastaamisen olevan mahdollisimman helppoa opettajille. Useassa kysymyksessä 

oli kuitenkin lopussa avoin kenttä omaa vastausvaihtoehtoa varten, mikäli valmiista vastaus-

vaihtoehdoista ei löytynyt sopivaa vastausta. Avokysymyksiä käytin kyselyn lopussa, sillä 

halusin antaa vastaajille myös mahdollisuuden vapaaseen sanaan.  

Avoimien kysymysten hyvä puoli on se, että niistä selviää kattavasti vastaajan mielipide 

asiasta. Vastauksista voi saada selville myös sellaisia asioita, joita tutkija ei ole tullut ajatel-

leeksi. Aineistoa on helppo tutkia ja luokitella eri analyysitavoilla, joskin se vie huomatta-

vasti enemmän aikaa kuin pelkkien valmiiden vastausvaihtoehtojen analysointi. Avoimissa 
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kysymyksissä on kuitenkin se riski, että niihin jätetään vastaamatta. Vastaukset eivät myös-

kään aina liity kysyttyyn kysymykseen tai ne voivat olla epätarkkoja. (Valli, 2001, 110–

111.) 

Kyselylomakkeen laadinnassa kysymysten tekeminen täytyy suunnitella tarkoin. Kysymyk-

set tulee pohjautua tutkimusongelmiin ja tutkimuksen tarkoitukseen. Kysymykset on muo-

toiltava niin, ettei niissä aiheudu väärinymmärryksiä. Joskus voi käydä esimerkiksi niin, että 

tutkija on tarkoittanut kysymyksellä eri asiaa kuin mitä vastaaja on ymmärtänyt tarkoitetta-

van. Tällöin tulokset vääristyvät. (Valli, 2001, 100.) Huomioin tämän asian kyselykaavak-

keen teossa siten, että testasin sitä ennen varsinaista lähetystä tutulla luokanopettajaystäväl-

läni. Hän antoi rakentavaa palautetta, jonka johdosta muutin ja tarkensin joitakin kysymyk-

siä. Tarkistin myös ennen lähetystä tarkasti, että kyselykaavakkeeni vastaa tutkimukseni tut-

kimusongelmiin. 

Lomaketta laadittaessa on mietittävä tarkkaan, mihin asioihin halutaan saada vastauksia. Ky-

symyksiä tulee miettiä harkiten, jotta tutkija muistaa kysyä kaiken tutkimuksen kannalta 

olennaisen tiedon. Toisaalta myös turhat kysymykset on analysoinnin helpottamiseksi hyvä 

laatia pois. (Valli, 2001, 100.) Omassa tutkimuksessani pyrin kysymään hyvin tutkimusky-

symysten kanssa linjaan asettuvia kysymyksiä. Koin kuitenkin, että kyselylomakkeessa ole-

via kysymyksiä tehostetun tuen tarpeen tunnistamisesta en tarvinnut juurikaan tutkimustu-

loksia analysoitaessa. Sen aihepiirin kysymyksiä olisi siis voinut karsia. Koen kuitenkin, että 

ne tukevat muuta saamaani tietoa, vaikka en niitä tutkimustulosten analysoimisessa hyödyn-

näkään. 

Kyselyn pituus ja kysymysten lukumäärä vaikuttavat osaltaan siihen, minkä verran siihen 

saadaan vastaajia. Mikäli lomake on pitkä, on riskinä, että osallistujat jättävät vastaamatta 

taikka täyttävät lomakkeen huolimattomasti. Lomakkeen on oltava lisäksi selkeä ja sen tulee 

edetä loogisesti. Siinä on oltava riittävä ohjeistus täyttämistä varten. Lomakkeen alkuun on 

hyvä laittaa ns. peruskysymyksiä ja jättää arkaluontoisemmat aiheet myöhemmäksi. (Valli, 

2001, 100.)  

Huomioin edellä mainitut asiat omassa tutkimuksessani. Kyselykaavakkeeni sisälsi 27 ky-

symystä. Niiden joukossa oli sekä suljettuja että avokysymyksiä. Kysymykset 1–25 olivat 

suljettuja kysymyksiä. Niillä kartoitettiin vastaajien perustietoja sekä selvitettiin tutkimus-

ongelmien mukaisia asioita luokanopettajien tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan liitty-
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vistä tiedollisista valmiuksista sekä yhteistyön merkityksestä laatimisen ja päivittämisen vai-

heessa. Lisäksi selvitin opettajien yleisiä mielipiteitä pedagogisiin asiakirjoihin liittyen 

muun muassa työmäärään ja lisätuentarpeeseen liittyen.   

Kaksi viimeistä kysymystä ovat avoimia kysymyksiä, joita analysoin laadullisesti sisäl-

lönanalyysiä käyttäen. Niissä opettajat ovat saaneet vapaasti kertoa haasteista tehostetun 

tuen oppimissuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen liittyen sekä kertoa ehdotuksia, 

joilla kyseistä prosessia voitaisiin selkeyttää. 

Kyselykaavakkeella kerättävässä aineistossa tärkeää on huomata ajoitus, jolloin kysely lä-

hetetään. Vastausprosentti voi jäädä alhaiseksi, mikäli tätä asiaa ei ole suunniteltu huolelli-

sesti etukäteen. (Vilkka, 2007, 28.) Huomioin tämän asian kyselykaavakkeeni lähetyksessä. 

Esimerkiksi ennen joulua opettajat ovat kiireisiä, jolloin heillä ei ole aikaa tai välttämättä 

haluakaan tehdä ylimääräisiä hommia. Lähetin kyselykaavakkeen helmikuussa 2015, jolloin 

kevätlukukausi on ehtinyt jo reippaasti käynnistyä ja opettajilla on mahdollisimman vähän 

ylimääräistä työtä. 

Vastausaikaa kyselylle annettiin 10 päivää. Päädyin lyhyen vastausajan antamiseen siksi, 

että kyselyyn on helppo ja nopea vastata. Vastauksia tulikin ensimmäisinä päivinä kaikista 

runsaimmin ja vastaustahti väheni päivien edetessä. Vastauksia sain 34 kappaletta. Arvoin 

vastaajien kesken kaksi kappaletta Finnkinon leffalippuja, joka saattoi lisätä vastaajien mää-

rää jonkin verran. 

Kyselytutkimuksen haasteisiin voidaan listata esimerkiksi sen vastausprosentin alhaisuus. 

Mikäli vastauksia ei ole saatu tarpeeksi, on tehtävä uusintakysely. Se on aikaa vievää sekä 

lisää kustannuksia. (Valli, 2001, 101–102.) Koin tämän haasteeksi myös omassa tutkimuk-

sessani. Luokanopettajien sähköposti täyttyy usein viesteistä ja opettajat ovat kiireisiä, jol-

loin kyselyyn jätetään helposti vastaamatta. Riskinä on myös, että kysely joutuu joidenkin 

kohdalla suoraan roskapostiin.  

6.3 Aineiston analysointi 

Aineiston analysoinnin suoritin maaliskuun 2015 aikana. Aloitin aineiston analysoinnin tar-

kastelemalla sitä ensin silmämääräisesti Webropolin raportointityökalun kautta. Kirjasin 

ylös erilliseen Word-tiedostoon huomioita, jotka nousivat selvästi esille aineistosta. Webro-
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polin kautta saadusta raportista pystyi hahmottamaan diagrammien kautta vastausten jakaan-

tumista vastaajien kesken sekä sitä, mitkä kysymykset erityisesti osoittautuvat tärkeiksi tut-

kimuksen analysoinnin kannalta. 

Olen käsitellyt vastauksia luottamuksellisesti ja anonyymisti. Vastauksista ei pysty tunnis-

tamaan yksittäistä vastaajaa. Myöskään tuloksista ei missään vaiheessa ilmene yksittäisen 

vastaajan tietoja. 

Analysoin aineistoani Webropolin kyselytyökalun kautta. Siirsin lisäksi tulokset Webropo-

lista Excel-taulukoksi, jotta pystyin käsittelemään aineistoa tilastollisesti sekä piirtämään 

siitä tarvittavia kuvaajia. Tarkistin aineistosta ensin virhevastausten mahdollisuudet sekä 

muokkasin vastaukset numeeriseen muotoon. Löysin aineistosta yhden selvän virhevastauk-

sen. Opettajat vastasivat kysymykseen, jossa kysyttiin heidän tämän hetken luokkansa oppi-

lasmäärää. Eräs opettajista oli vastannut 231, joten vastauksessa oli selvästi tullut näppäily-

virhe. En kokenut kysymystä kuitenkaan tutkimukseni tai analyysin kannalta olennaiseksi, 

joten poistin vastauksen kokonaan joukosta. 

Tutkin aineistoani tarkasti ja kirjasin tutkimusongelmieni alle kysymyksiä kyselykaavak-

keestani, jotka käsittelevät juuri tutkimusongelman mukaista asiaa. Tutkimuksesta löytyi 

useita kiinnostavia asioita, joihin minua olisi kiinnostanut tarttua ja tutkia niitä enemmänkin. 

Jätin ne kuitenkin huomioimatta, sillä ne eivät vastanneet tutkimusongelmiini. Minun tuli 

tarkasti rajata aihealue tutkimusongelmien mukaiseksi, sillä kaikkia asioita ei voi yhdessä 

tutkimuksessa tutkia. Koin kuitenkin, että tämän tutkimuksen puitteissa huomiotta jätettävät 

asiat tukivat saatua tutkimustietoa tutkittavasta aiheesta, joten ne eivät olleet turhaa tietoa. 

Käytin tutkimuksessani aineisto- ja menetelmätriangulaatiota. Aineistotriangulaatio tarkoit-

taa sitä, että tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja. Tämä johtaa 

menetelmätriangulaation käyttöön, sillä aineistoja ei voi tarkastella samalla tavoin. Mene-

telmätriangulaatiossa yhdistetään kvalitatiivisen eli laadullisen ja kvantitatiivisen eli mää-

rällisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksia analysoida ja tulkita tuloksia. (Hirsjärvi, et 

al., 2009, 233; Luoma, Karjalainen & Reinikainen, 2006, 454.) Koin tämän tavan menetel-

mällisesti hyväksi tutkimukseni teossa. Suljettujen kysymysten avulla pystyin keräämään 

tutkittavaa tietoa määrällisesti paljon. Koin kuitenkin tärkeäksi antaa vastaajille mahdolli-

suuden ilmaista myös omia mielipiteitään ja ajatuksiaan aiheeseen liittyen avokysymysten 

kautta. Käsittelin saatuja tuloksia rinnakkain toisiaan tukevina menetelminä.  
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Suljettuja ja monivalintakysymyksiä analysoin diagrammein sekä laskemalla vastauksista 

prosentuaalisia osuuksia ja frekvenssejä eli lukumäärällisiä osuuksia. Pyrin kuvaamaan tut-

kittavia asioita mahdollisimman tarkasti näillä keinoilla. Kovin vahvoja yleistyksiä aineis-

tostani ei voi tehdä, sillä tutkimusjoukkoni on niin pieni. Koin kuitenkin, että se antaa hyvin 

suuntaa luokanopettajien tämänhetkisistä valmiuksista sekä näkökulmia pedagogisten asia-

kirjojen tekoprosessin kehittämiseen. 

Avokysymykset analysoin laadullisesti sisällönanalyysillä. Aloitin sen käymällä läpi aineis-

toa ja merkitsemällä ylös erilliseen Word-tiedostoon ne asiat, jotka ovat kiinnostavia tutki-

mukseni kannalta. Sen jälkeen jatkoin luokittelemalla, teemoittelemalla ja tyypittelemällä 

vastauksia aihepiireittäin tutkimusongelmieni alle.  

Luokittelu on yksinkertaisin sisällönanalyysin muoto. Se on osaksi kvantitatiivista analyy-

siä, sillä siinä määritellään aineistosta luokkia ja lasketaan niiden esiintymiskertoja. Tämän 

jälkeen tulokset voidaan esittää taulukkomuodossa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) Luokittelun 

avulla pystyin kokoamaan aineistostani aihealueita, jotka toistuivat useissa vastauksissa. 

Näin selvitin, mitkä asiat olivat nousseet kaikista yleisimmin vastauksista esille. 

Teemoittelun kautta käytännön ongelmiin pystytään löytämään ratkaisuja (Eskola & Suo-

ranta, 2000, 178). Se on seuraava askel sisällönanalyysissä luokittelun jälkeen. Teemoitte-

lussa painotetaan luokittelulla saaduista vastausryhmistä sitä, mitä kustakin teemasta on vas-

tausten kautta saatu selville. Sen avulla voidaan ryhmitellä ja vertailla vastauksia eri vastaa-

jaryhmien tai teemojen kesken. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 93.) Teemoittelun kautta etsin 

aineistosta tiettyjä teemoja vastaavia näkemyksiä ja kokemuksia. Vastauksista nousi ylös 

selkeitä teemoja, jotka toistuivat useassa eri vastauksessa. Pilkoin aineistoa osiin ryhmitte-

lemällä vastauksia teemojen alle. Koin tämän kaikista antoisimmaksi vaiheeksi sisällönana-

lyysissä. Luin vastauksia tarkasti läpi, jotta saisin tarkan kuvan siitä, mitä vastaaja on todella 

tarkoittanut. Pyrin välttämään omaa tulkintaani vastauksista.  

Tyypittelyssä teemoittelun kautta saatu aineisto ryhmitellään tietyiksi tyypeiksi ja muodos-

tetaan vastauksista yleistyksiä. Tutkijan on tässä vaiheessa tehtävä päätös, etsiikö hän aineis-

tostaan samankaltaisuuksia vai eroja. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 93.) Muodostin vastauksista 

tyyppiesimerkkejä, jotta pystyin hahmottamaan paremmin vastausryhmien olennaista sisäl-

töä. Kaikkia vastauksia ei ollut mahdollista yleistää, sillä vastauksista kumpusi esiin niin 

monipuolisia asioita. 
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Koin kyselykaavakkeen kautta saadut vastaukset hyvin käytännönläheisiksi ja hyödyllisiksi 

kehittämistoiminnan kannalta. Luokanopettajat olivat vastanneet avokysymyksiin erittäin 

runsassanaisesti, mikä on merkki siitä, että heillä on siitä paljon mielipiteitä. Joukossa oli 

vain pari vastausta, jotka eivät vastanneet suoranaisesti kysyttyyn asiaan tai kysymykseen 

oli vastattu asian vierestä. Jätin ne pois analysoinnistani. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

7.1 Taustatietoa tutkimukseen osallistuneista 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 34 Oulun alueen luokanopettajaa (N=34), joista naisia oli 

24 ja miehiä 10. Puolet vastaajista oli toiminut luokanopettajan työssä 15 vuotta tai sen alle 

ja puolet tehneet jo pitkän työuran toimiessaan luokanopettajan tehtävässä yli 15 vuotta. 

Vastaajia oli kaikista ikäryhmistä, tosin kaikista eniten oli 40–49 –vuotiaita. Myös luokka-

asteet, jota he tällä hetkellä opettavat, olivat jakautuneet tasaisesti. He olivat keskimäärin 

opettaneet 2-3 vuotta luokkaa, jossa on tehostetun tuen piirissä olevia oppilaita. Jokaisella 

luokalla oli keskimäärin kaksi tehostetun tuen oppilasta.  

Yli puolet vastaajista (N=18) oli saanut opintojensa tai työuransa aikana jotain erityispeda-

gogiikkaan liittyvää koulutusta. Tähän lasketaan mukaan muun muassa sivuaineet sekä pie-

nemmät seminaarit ja teemapäivät. 72 % (N=13) niistä, jotka olivat saaneet jotain erityispe-

dagogiikkaan liittyvää koulutusta, eivät kokeneet sen palvelleen tehostetun tuen oppimis-

suunnitelman laatimista ja päivittämistä. Tulokset on esitetty lukumäärinä kuviossa 1. 

  

Kuvio 1.  Koulutuksen antama tuki tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimiselle ja päi-

vittämiselle, N=18. 
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Vastauksista kävi ilmi, että laajemmat koulutukset olivat olleet vastaajilla yleisimmin 25 

opintopisteen sivuaineita tai erityispedagogiikan approbatur. Osalla oli muutamien opinto-

pisteiden koulutuksia yliopistolla tai kesäyliopistossa. Pienempiä seminaareja ja teemapäiviä 

vastaajat olivat käyneet lähinnä koulun sisäisen koulutuksen sekä täydennyskoulutuksen ja 

pienempien koulutusiltapäivien kautta. Yksi vastaajista oli käynyt Niilo-Mäki Instituutin 

koulutuksissa. 

Vastaajista 76 % (N=26) oli laatinut tehostetun tuen oppimissuunnitelman kerran tai useam-

min. Joukossa oli myös vastaajia, 24 % (N=8), jotka eivät olleet laatineet sitä koskaan.  29 

% vastaajista (N=10) oli laatinut tehostetun tuen oppimissuunnitelman useammin kuin 

kolme kertaa. Mikäli vastaaja oli laatinut tehostetun tuen oppimissuunnitelman useammin 

kuin kolme kertaa, oli hänelle liitetty vastausvaihtoehtoon ”useammin, montako kertaa?” -

vastauskenttä, johon vastaajat saivat kirjoittaa laatimiskertojen määrän. Vastaukset tehoste-

tun tuen oppimissuunnitelman laatimiskerroissa vaihtelivat neljän ja kymmenen laatimisker-

ran välillä.  

Tehostetun tuen päivittäneiden osuus oli suuri. 97 % (N=33) kyselyyn vastanneista luokan-

opettajista oli päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelman kerran tai useammin. Vain 

yksi vastanneista ei ollut päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa koskaan. Vastaa-

jista 38 % (N=13) oli päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelman useammin kuin 

kolme kertaa. Mikäli vastaaja oli päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelman useam-

min kuin kolme kertaa, oli hänelle liitetty vastausvaihtoehtoon ”useammin, montako ker-

taa?” -vastauskenttä, johon vastaajat saivat kirjoittaa laatimiskertojen määrän. Vastausten 

vaihteluväli oli suuri; se vaihteli neljän ja kolmenkymmenen päivittämiskerran välillä. Tu-

lokset laatimis- ja päivittämiskerroista on esitetty lukumäärinä kuviossa 2. 
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Kuvio 2.  Tehostun tuen oppimissuunnitelman laatimis- ja päivittämiskerrat, N=34. 

7.2 Luokanopettajien tiedolliset valmiudet  

Ensimmäinen varsinainen tutkimusongelmani liittyy luokanopettajienopettajien tiedollisiin 

valmiuksiin tehostetun tuen oppimissuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä. Ensim-

mäisenä tämän tutkimusongelman alaongelmana tarkastelen sitä, miten suuri osa luokan-

opettajista tietää, missä vaiheessa on oltava moniammatilliseen asiantuntijaryhmään ja van-

hempiin yhteydessä oppilaan tehostetun tuen aloittamista koskien. Tulokset on esitetty lu-

kumäärinä kuviossa 3. 
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Kuvio 3.  Tietääkö luokanopettaja, missä vaiheessa on oltava moniammatilliseen asiantun-

tijaryhmään ja vanhempiin yhteydessä oppilaan tehostetun tuen tarvetta koskien, N=34. 

Kuten kuviosta 3 havaitaan, luokanopettajat katsovat olevansa tietoisia siitä, missä vaiheessa 

on oltava moniammatilliseen asiantuntijaryhmään ja vanhempiin yhteydessä oppilaan tehos-

tetun tuen tarvetta koskien. Suurin osa opettajista, 85 % (N=29) katsoo tietävänsä, missä 

vaiheessa tulee ottaa yhteyttä moniammatilliseen asiantuntijaryhmään oppilaan tehostetun 

tuen tarvetta koskien. Vastaajista 15 % (N=5) ei tiedä, missä vaiheessa tulee ottaa yhteyttä 

moniammatilliseen asiantuntijaryhmään. Suurin osa luokanopettajista, 88 % (N=30) katsoo 

tietävänsä, missä vaiheessa on oltava vanhempiin yhteydessä tehostetun tuen aloittamista 

koskien. 12 % (N=4) vastaajista eivät ole tästä tietoisia.  

Toisena varsinaisen tutkimusongelman alaongelmana tarkastelin luokanopettajien yleistä 

tietoisuutta tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen liittyen. Tau-

lukossa 2 olen kuvannut luokanopettajien yleistä tietoisuutta tehostetun tuen oppimissuun-

nitelman laatimiseen ja päivittämiseen liittyen Likertin asteikolla mitattuna. 1= täysin eri 

mieltä, 2= osittain eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4= osittain samaa mieltä ja 5= 

täysin samaa mieltä.  
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Taulukko 2.  Luokanopettajien tiedolliset valmiudet laatia ja päivittää tehostetun tuen op-

pimissuunnitelmia, N=34. 

 

Kuten taulukosta 2 havaitaan, kysymyksen vastauksista saadaan keskiarvoksi 3,99 ja medi-

aaniksi 4. Luokanopettajat ovat siis pääosin tietoisia kysytyistä asioista. He tiesivät hyvin, 

kuka vastaa tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä mil-

loin ja miten sitä päivitetään. Myös siitä, mitä asioita tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan 

kirjataan, olivat opettajat melko tietoisia.  

Kirjaamisen haasteisiin liittyvät kysymykset olivat niitä, jotka nousivat asteikosta esille hei-

koimmilla keskiarvolla. Opettajat eivät olleet täysin varmoja siitä, mitä sanamuotoja kirjaa-

misessa tulee käyttää (keskiarvo 3,12) tai mitä asioita oppimissuunnitelmaan ei saa kirjata 

(keskiarvo 3,32).  

Kolmantena varsinaisen tutkimusongelmani alaongelmana tarkastelin luokanopettajien tie-

toisuutta uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta pedagogisten asiakirjojen laa-

timiseen ja päivittämiseen. Selvitin sitä, tietävätkö luokanopettajat, miten syksyllä 2014 voi-

maan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos täytyy huomioida pedagogisten asiakir-

jojen laatimisessa ja päivittämisessä. Tulokset on esitetty lukumäärinä kuviossa 4. 
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Kuvio 4.  Luokanopettajien tietoisuus siitä, miten syksyllä 2014 voimaan tullut oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain muutos täytyy huomioida pedagogisten asiakirjojen laatimisessa ja päi-

vittämisessä, N=34. 

Kuten kuviosta 4 voi havaita, vähän yli puolet vastaajista, 68 % (N=23) olivat tietoisia syk-

syllä 2014 voimaantulleen uuden opiskelija- ja oppilashuoltolain vaikutuksista pedagogisten 

asiakirjojen laatimiseen ja päivittämiseen. 32 % (N=11) luokanopettajista ei ollut asiasta tie-

toa.  

Neljäs varsinaisen tutkimusongelmani alaongelma oli tarkastella, kokevatko luokanopettajat 

tarvitsevansa lisää tukea tehostetun tuen laatimiseen ja päivittämiseen. Havainnot on kuvattu 

lukumäärinä kuviossa 5. 
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Kuvio 5.  Tarvitsevatko luokanopettajat lisää tietoa tehostetun tuen oppimissuunnitelman 

laatimiseen ja päivittämiseen, N=34. 

Suurin osa vastaajista, 73 % (N=25) koki tarvitsevansa lisää tukea tehostetun tuen laatimi-

seen ja päivittämiseen. 12 % (N=4) vastaajista koki, ettei tarvitse lisää tukea ja 15 % (N=5) 

ei osannut sanoa kysymykseen selvää vastausta.  

7.3 Yhteistyön toimivuus 

Toisena varsinaisena tutkimusongelmana tarkastelin sitä, miten moniammatillinen yhteistyö 

toimii tehostetun tuen oppimissuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä. Sen ensimmäi-

senä alaongelmana tarkastelin luokanopettajien vastauksien pohjalta, kenen kanssa he ovat 

tehneet yhteistyötä tehostetun tuen laatimisen ja päivittämisen vaiheessa. Käsittelen ensim-

mäisenä yhteistyötä tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisen vaiheessa. Vastaus-

vaihtoehdoista oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja. Tehostetun tuen oppimissuunnitel-

man oli tutkimusjoukosta laatinut 76 % (N=26), joten vain he ovat voineet vastata laatimista 

koskevaan kysymykseen. Tulokset olen kuvannut lukumäärinä kuviossa 6. 

25

4
5

0

5

10

15

20

25

30

a) kyllä b) ei c) en osaa sanoa

Koetko tarvitsevasi lisää tukea pedagogisten asiakirjojen 
laatimiseen ja päivittämiseen? 



53 

 

 

  

Kuvio 6.  Luokanopettajien tekemä yhteistyö eri tahojen kanssa tehostetun tuen laatimisessa 

N=26. 

Kuten kuviosta 6 käy ilmi, vanhemmat, erityisopettaja ja psykologi olivat selkeästi tiiviim-

mät yhteistyötahot tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa laadittaessa. Vastaajista 96 % 

(N=25) oli tehnyt yhteistyötä vanhempien kanssa, 100 % (N=26) erityisopettajan kanssa 

sekä 65 % (N=17) psykologin kanssa tehostetun tuen laatimisen vaiheessa. Myös kuraattorin 

kanssa tehtävän yhteistyön osuus osoittautui suureksi (N=10).  

”Joku muu, kuka?” -vastausvaihtoehtoon oli liitetty avoin kenttä, johon opettajat saivat kir-

joittaa listasta puuttuvan yhteistyötahon, jonka kanssa olivat tehneet yhteistyötä tehostetun 

tuen laatimisen vaiheessa. Sen oli valinnut seitsemän vastaajaa. Vastauksissa oli mainittu 

terveydenhoitaja (N=3), koulunkäynninohjaaja tai -avustaja (N=3) sekä lääkäri (N=1).  

Tarkastelin luokanopettajien vastausten pohjalta, kenen kanssa he ovat tehneet yhteistyötä 

tehostetun tuen oppimissuunnitelman päivittämisen vaiheessa. Vastausvaihtoehdoista oli 

mahdollista valita useita vaihtoehtoja. Vastaajista 33 luokanopettajaa (97 %) oli päivittänyt 

tehostetun tuen oppimissuunnitelman, joten vain he pystyivät vastaamaan tähän kysymyk-

seen. Tulokset olen kuvannut lukumäärinä kuviossa 7. 
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Kuvio 7.  Luokanopettajien tekemä yhteistyö eri tahojen kanssa tehostetun tuen päivittämi-

sessä, N=33. 

Kuten kuviosta 7 voi havaita, eniten yhteistyötä tehtiin erityisopettajan ja vanhempien 

kanssa. Vastaajista kaikki 100 % (N=33) olivat tehneet erityisopettajan kanssa yhteistyötä 

päivittämisen vaiheessa. Vanhempien kanssa yhteistyötä oli tehnyt 88 % (N=29). 

Muita huomionarvoisia seikkoja vastauksissa oli, että 27 % (N=9) oli tehnyt kollegoiden 

kanssa yhteistyötä tehostetun tuen oppimissuunnitelman päivittämisessä. ”Joku muu, kuka?” 

-vastausvaihtoehtoon oli liitetty avoin kenttä, johon vastaajat saivat kirjoittaa listasta puut-

tuvan yhteistyötahon, kenen kanssa ovat tehneet yhteistyötä tehostetun tuen oppimissuunni-

telman päivittämisen vaiheessa. Tämän vaihtoehdon oli valinnut neljä vastaajaa. Vastauk-

sissa mainittiin koulunkäynninohjaaja tai -avustaja (N=3) sekä lääkäri (N=1).   

Kuten kuviosta voi huomata, kaikki luokanopettajat eivät tehneet vanhempien kanssa yhteis-

työtä tehostetun tuen oppimissuunnitelman päivittämisessä. Vastaajista 12 % (N=4) ilmoitti, 

ettei ole tehnyt yhteistyötä vanhempien kanssa oppimissuunnitelman päivittämisessä. Se, 

mistä tämä johtuu, ei käy vastauksista tai kysymyksenasettelusta selville. 

Toisena varsinaisen tutkimusongelmani alaongelmana tarkastelin sitä, kenellä on ollut pää-

vastuu tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä. Tulokset on esi-

tetty lukumäärinä kuvioissa 8 ja 9. 

29

33

1 1

5

9

4

0

5

10

15

20

25

30

35

a) vanhemmat b)
erityisopettaja

c) rehtori d) kuraattori e) psykologi f) kollegat g) joku muu,
kuka?

Luokanopettajan kanssa yhteistyötä tehneet tahot 
tehostetun tuen oppimissuunnitelman päivittämisessä



55 

 

 

         

              

Kuvio 8.  Vastaukset siitä, kenellä on ollut päävastuu tehostetun tuen oppimissuunnitelman 

laatimisessa, N=26.                        

Kuten kuviosta 8 voi havaita, siinä, kuka on vastannut pääasiassa tehostetun tuen oppimis-

suunnitelman laatimisesta, on ollut tapauskohtaisia eroja. 73 % (N=19) vastaajista vastasi, 

että päävastuu on ollut luokanopettajalla. Puolestaan 23 % (N=6) vastasi sen olleen erityis-

opettajalla. Mikäli valmiista vastausvaihtoehdoista ei löytynyt mieleistä, vastausvaihtoeh-

doissa oli kohta ”jollain muulla, kenellä?”. Sitä seurasi avoin vastauskenttä, minkä valitsi 

yksi vastaajista. Hän vastasi, että vastuu tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisessa 

on ollut luokanopettajalla ja erityisopettajalla yhdessä.  

Seuraavaksi tarkastelen sitä, kenellä on ollut päävastuu tehostetun tuen oppimissuunnitel-

man päivittämisessä. Tulokset on esitetty lukumäärinä kuviossa 9. 
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Kuvio 9.  Vastaukset siitä, kenellä on ollut päävastuu tehostetun tuen oppimissuunnitelman 

päivittämisessä, N=33. 

91 % (N=30) vastasi päävastuun tehostetun tuen oppimissuunnitelman päivittämisestä olleen 

luokanopettajalla. Erityisopettajan päävastuuksi oppimissuunnitelman päivittämisen ilmoitti 

6 % (N=2).  Mikäli valmiista vastausvaihtoehdoista ei löytynyt vastaajalla mieleistä, oli vas-

tausvaihtoehdoissa kohta ”jollain muulla, kenellä?”. Sitä seurasi avoin vastauskenttä. Yksi 

vastaajista vastasi, että vastuu tehostetun tuen oppimissuunnitelman päivittämisessä on ollut 

luokanopettajalla ja erityisopettajalla yhdessä. 

Kun kuviota 8 ja 9 tarkastellaan toisiinsa verraten, tuloksista käy ilmi, että luokanopettaja 

kantaa pääasiassa vastuun sekä laatimisesta että päivittämisestä. Joissain tapauksissa kuiten-

kin erityisopettaja oli laatinut ja päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelman tai vastuu 

oli ollut heillä yhdessä. Erityisopettajan rooli osoittautui kuitenkin merkittävämmäksi oppi-

missuunnitelman laatimisen vaiheessa ja hän olikin kantanut vastuuta huomattavasti enem-

män siinä verrattuna päivittämisen vaiheeseen. 

Neljäntenä tutkimusongelmani alaongelmana tarkastelin luokanopettajien asenteellisia nä-

kemyksiä siitä, kenelle he kokevat pedagogisten asiakirjojen teon kuuluvan. Tulokset on 

esitetty lukumäärinä kuviossa 10. 
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Kuvio 10.  Luokanopettajien mielipide siitä, kenelle pedagogisten asiakirjojen teko kuuluisi, 

N=34. 

Kuten kuviosta 10 voidaan havaita, että suurin osa vastaajista, 53 % (N=18) koki pedago-

gisten asiakirjojen teon kuuluvan erityisopettajalle. 29 % (N=10) vastaajista koki sen kuulu-

van luokanopettajantyönkuvaan. Vastauksissa oli vaihtoehtona ”jollekin muulle, kenelle?” -

vastauskenttä, jonka valitsi 18 % (N=6) vastaajista. Sen perässä oli avoin tekstikenttä, johon 

vastaajat saivat kirjoittaa vastausvaihtoehdoista puuttuvan vaihtoehdon. Kaikki kyseisen 

vastauskentän valinneet olivat vastanneet pedagogisten asiakirjojen teon kuuluvan luokan-

opettajalle ja erityisopettajalle yhteistyössä. 

7.4 Luokanopettajien kokemat haasteet 

Analysoin laadullisesti sisällönanalyysillä tutkimusongelmani mukaisesti, mitä asioita luo-

kanopettajat olivat kokeneet haasteellisiksi tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimi-

sessa ja päivittämisessä. Kysymys oli vapaavalintainen ja 22 luokanopettajaa oli vastannut 

tähän avokysymykseen. Aloitin analysoinnin luokittelemalla, teemoittelemalla ja tyypittele-

mällä vastauksia sekä laskemalla niille lukumäärällisiä osuuksia kysymyksen kokonaisvas-

tausmäärästä.  
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Vastauksista löytyi neljä selkeää luokkaa, joita oli vastauksissa lukumäärällisesti eniten. 

Näitä olivat 1.) kirjaamisen haasteet, 2.) ajan puute ja työmäärän kasvu, 3.) epäily käytän-

nön hyödyllisyydestä sekä 4.) yhteistyö asiantuntijoiden ja vanhempien kanssa. Kun olin 

luokitellut mahdolliset vastaukset näiden luokkien alle, aloitin teemoittelun eli tutkin, mitä 

kustakin teemasta on sanottu. Samalla tyypittelin vastauksia etsien vastauksista mahdolli-

suuksien mukaan jonkinlaisia yleistyksiä. 

Ylivoimaisesti eniten luokanopettajat olivat korostaneet kirjaamisen haasteita tehostetun 

tuen oppimissuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä (N=12). Luokanopettajat kokivat 

kirjaamisessa haasteellisimmaksi asiaksi samankaltaisuuden tehostetun tuen oppimissuun-

nitelmalomakkeen eri kohdissa. He eivät olleet varmoja, mihin Wilman asiakirjalomakkeen 

kohtaan mikäkin oppilasta koskeva asia kirjataan ja mitä sinne kirjataan. Luokanopettajat 

kokivat, että samaa asiaa kysytään useassa asiakirjalomakkeen eri kohdassa. Opettajat olivat 

sitä mieltä, että tietoa oli huonosti saatavilla. 

”Samankaltaisuus Wilman kohdissa.” 

”Aina ei tiedä mitä sinne pitäisi kirjata ja miten. Lisäksi siinä tulee päällek-

käisyyksiä asiasisältöjen suhteen.” 

”Koin, että aloittelevana luokanopettajana tietoa kirjaamisen tueksi oli huo-

nosti saatavilla.” 

Kirjaamisen haasteista nousivat esille myös sanamuotojen käyttö. Sanamuotojen valitsemi-

nen koettiin haastavaksi. Lisäksi se, mitä oppimissuunnitelmaan saa ja ei saa kirjata, ihme-

tytti opettajia. Diagnoosilla nähtiin olevan yhteys oppilaan tarvitsemiin tukitoimiin, joten se, 

ettei niitä saa oppimissuunnitelmiin kirjata, koettiin kummalliseksi. 

”Sanamuotojen valitseminen on joskus vaikeaa. Aikaa vievää, koska haluan, 

että oppimissuunnitelma kertoo konkreettisesti, miten lasta on tuettu luo-

kassa.” 

”Se ihmetyttää, ettei diagnooseja saa oppimissuunnitelmissa mainita, ne kun 

kuitenkin usein kertovat melko paljonkin lapsen tuen tarpeista.” 

Luokanopettajat kokivat kirjaamisen haasteeksi myös tehostetun oppimissuunnitelman si-

sällön erityisesti sen laajuuden osalta. Vastaajat olivat sitä mieltä, että olennaiset asiat huk-

kuvat helposti asiakirjan laajuuteen. Luokanopettajien mielestä asiakirjassa pitäisi selkeästi 
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ilmaista, miksi oppilas on tehostetussa tuessa ja miten häntä tuetaan. Oppimissuunnitelman 

täyttämisessä tulisi luokanopettajien mielestä olla selkeä rajaus täytettävistä asioista, jotta 

asiakirja tukee oppilaan koulunkäyntiä. Kaiken ylimääräisen voisi heidän mielestään jättää 

pois.  

”Suunnitelman laatimisessa on liikaa asioita. Mielestäni tulisi keskittyä vain 

oppilaan ongelma-asiaan ja kirjata siitä ylös tärkeimmät. Oppilaan vahvuuk-

sia voidaan kyllä miettiä ja sitä kautta löytää keinoja auttaa oppilasta. Mutta 

kaiken kirjaaminen on työlästä ja turhauttavaa. Pitäisi pystyä vain keskitty-

mään olennaiseen, esim. matikan ongelmissa on turha kehua kaunista laulu-

ääntä tai ompelutaitoa.” 

”Tuntuu, että oleelliset asiat hukkuvat helposti asiakirjan laajuuteen. Alussa 

voisi olla lyhyesti täytettävänä kohta/valikko, johon merkitään lyhyesti ne syyt 

miksi oppilas on tehostetussa tuessa.” 

Toisen vastauksista esiin nousseen kategorian nimi on ajan puute ja työmäärän kasvu. Tä-

män luokan asioita olivat 22:stä kysymykseen vastaajasta maininneet 12 vastaajaa (N=12). 

Luokanopettajat kokivat hankalaksi, ettei työajasta ole varattu osuutta lisääntyneille kirjal-

listen töiden teolle. Entisestään tätä vaikeutti se, jos luokassa oli useita tehostetun tai erityi-

sen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Osa opettajista koki turhauttavaksi, ettei tehtyä työtä kor-

vata rahallisesti. Luokanopettajat kokivat oppimissuunnitelmien laatimisen ylimääräiseksi 

työksi, joka vie sekä aikaa että resursseja. Luokanopettajan työaika ei tahdo vastaajien mu-

kaan riittää tapaamisten sopimiseen ja kirjaamiseen. 

”Työn tekemiseen ei ole varattu työaikaa. Tavallaan se tehdään omalla ajalla, 

koulun YT-aika menee siihen varattuun ja oppituntien suunnitteluaikakaan ei 

oikein vastaa tätä tarkoitusta.” 

”Joskus tuntuu, että tunteja pitäisi vuorokauteen saada lisää, että ehtisi kirjata 

ylös kaiken nykyään vaadittavan ja tarvittavan.” 

”Aikaa menee paljon eikä sitä korvata mitenkään.” 

”Päivittämisellä on yleensä kiire. Jos luokassa on monia tehostetun tai erityi-

sen tuen oppilaita, niin aika ei tahdo riittää asiakirjojen päivittämiseen.” 

”Tuo ehdottomasti lisää työtä! Tapaamisten sopimisia ja kirjaamisia.” 
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Kolmas muodostamani kategoria on epäily käytännön hyödyllisyydestä. Sen oli vastauksis-

saan maininnut neljä vastaajaa (N=4). Luokanopettajat kokivat, ettei tehostetun tuen oppi-

missuunnitelman laatiminen ja päivittäminen anna käytännön hyötyä. He kokivat kirjallisten 

töiden olevan merkityksettömiä käytännön opetustyön sekä oppilaan tukemisen kannalta. 

Tuloksellisuus koettiin olevan tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisesta ja päivittä-

misestä kaukana. 

”Niihin menee järjettömästi aikaa suhteessa niistä saatuun hyötyyn. Tukitoi-

met ja niihin käytettävät resurssit eivät lisäänny vaikka kuinka niitä kirjataan.” 

”Käytännön toimenpiteet ovat merkittävämpiä.” 

”Onko tämä paras tapa toimia... byrokraattinen ja aikaa vievä menetelmä. 

Entä saavutetut tulokset?” 

”Ainakaan tämä ei auta oppilasta eteenpäin; onpahan kirjattu, mikä ongelma 

hänellä on.” 

Neljäs muodostamani kategoria on yhteistyö asiantuntijoiden ja vanhempien kanssa. Sen oli 

vastauksissa nostanut esiin kuusi opettajaa (N=6). Opettajat nostivat esiin sekä kollegoiden 

ja muiden oppilasta tukevien tahojen että vanhempien välisen yhteistyön. 

Luokanopettajien mielestä tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 

on koettu raskaaksi vanhemmille. Tuen tarpeen lisääntyessä myös yhteistyö vanhempien 

kanssa lisääntyy, minkä johdosta vanhemmat joutuvat käymään koululla lapsen asioissa yhä 

useammin. Tuen tarpeen suunnittelussa koettiin myös olevan haasteita vanhempien kanssa. 

Opettajat kokevat, etteivät ole aina samaa mieltä vanhempien kanssa oppilaan tuen tarpeesta.  

”Huoltajat kokevat raskaana käydä koululla usein, koska on myös muita pala-

vereja, joihin koulu heitä pyytää, esim. vanhempainvartit.” 

”Ensimmäistä kertaa jouduin itse päivittämään tehostetun tuen oppimissuun-

nitelmaa. Haasteena oli se, että koin sen vaikeaksi, vaikkei se lopulta ollut-

kaan. Onneksi oli tutut vanhemmat. Sitten kun jollain olisi tuen tarvetta, niin 

vanhemmat ovat sitä vastaan. Se tuntuu kurjalta.” 

Luokanopettajat kokivat haasteelliseksi moniammatillisen yhteistyön toteuttamisen tehoste-

tun oppimissuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä. He kokivat siinä ajankäytöllisiä 
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haasteita, sillä moniammatillinen yhteistyö oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tar-

koittaa suuren ryhmän kokoamista. Ryhmän suuren koon koettiin olevan epäkäytännöllinen 

myös päätöksenteossa. Luokanopettajien mielestä oppilaan tuen tarpeen suunnittelu ja jär-

jestäminen eivät aina edellytä suuren ryhmän kokoamista. Paikalla tulisivat olla tilanteen 

vaatimat asiantuntijat. 

”Oppilashuoltoryhmään on turha ottaa mukaan kaikkia toimijoita, riittää kun 

paikalla ovat ne jotka lapsen tuntevat ja joiden läsnäolo on tarpeen tai toivot-

tua. Isolla kokoonpanolla keskustelu on jäykkää ja liian muodollista. ” 

”Yhteisen ajan löytäminen kaikkien olennaisten tahojen kanssa tuo myös laa-

timiseen omat haasteensa. ” 

7.5 Kehittämismenetelmät 

Selvitin tutkimusongelmani mukaisesti luokanopettajien mielipiteitä siitä, miten tehostetun 

tuen oppimissuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tekoprosessia voitaisiin kehittää. Ky-

symys oli vapaavalintainen. Vastauksia tähän avokysymykseen sain 21 kappaletta. Analy-

soin vastauksia laadullisesti sisällönanalyysillä. Luokittelin ja teemoittelin vastaukset nel-

jään luokkaan: 1.) asiakirjan selkiyttäminen, 2.) ohjeistuksen lisääminen, 3.) resurssien li-

sääminen sekä 4.) vastuun jakaminen. Tämän jälkeen tyypittelin saatuja luokkia ja laskin 

niille lukumäärällisiä osuuksia vastauksen kokonaisvastausmäärästä. 

Ensimmäinen teemoittelun kautta saatu luokka on asiakirjan selkiyttäminen. Tämän mainitsi 

vastauksissaan kahdeksan (N=8) luokanopettajaa. Luokanopettajat olivat sitä mieltä, että 

asiakirjaa tulisi selkiyttää ja yksinkertaistaa. Heidän mielestään asiakirjan kysymysten pitäisi 

olla selkeämpiä ja tarkemmin rajattuja. Päällekkäisyydet kysymystenasettelussa tulisi pois-

taa. Asiakirjassa tulisi keskittyä vain oleellisiin asioihin, jotka palvelevat käytännön työn 

toteuttamista. Näitä ovat esimerkiksi tavoitteiden ja arvioinnin kirjaaminen. 

”Kuponkien kysymysten tulisi olla tarkemmin rajattuja ja suoria/selkeitä. Ei 

liian samankaltaisia. ” 

”Kirjaamme oppimissuunnitelmat Wilmaan, joten niitä lomakkeita voisi tiivis-

tää ja selkiyttää.” 
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”Selkeät kysymykset; mitkä ovat oppilaan ongelmat? Miten niitä voitaisiin vä-

hentää? Mitä asetetaan tavoitteeksi? Miten sitä arvioidaan? Kuka tekee, mil-

loin ja miten? ” 

”Yksinkertaistamalla, minimoimalla. Vain oleellinen mukaan.” 

Selkiyttämiseen liittyy myös se, että luokanopettajien mielestä asiakirjan päivittämiskäytän-

töä pitäisi muuttaa. He kokivat päivittämisen turhauttavaksi, jos tilanne ei ollut oppilaan 

kohdalla muuttunut. Vastaajien mielestä päivittämistä tehdään liian usein ja päivittämisväliä 

voisi heidän mielestään pidentää, mikäli merkittävää muutosta ei ole tapahtunut.  

”Opettajilla tulisi olla valtuudet harventaa päivityksiä jos tilanne ei näytä 

muuttuneen. Esim. 1. luokalla aloitettu äidinkielen tehostettu tuki jatkuu hyvin 

usein ainakin koko alkuopetusajan. Turhaan sitä jatkuvasti tarkastellaan, 

kerta vuodessa riittäisi usein.” 

”Päivitys tapahtuu sitten kun on aihetta tai muuttaa koulua, ei jatkuvasti "tur-

haan". ” 

Toinen vastauksista esille noussut teema on ohjeistuksen lisääminen. Sen oli vastauksissaan 

ilmaissut kuusi luokanopettajaa (N=6). Luokanopettajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa 

tehostetun tuen oppimissuunnitelman tekoon. He kaipaavat erityisesti tietoa siitä, miten tar-

kasti asiakirjoihin oppilaan asioita kirjataan sekä milloin kirjaamisia tehdään. Tämä voisi 

tapahtua luokanopettajien mukaan esimerkiksi perehdyttämisen tai opaskirjasen kautta. 

Myös yhteyshenkilön käyttöönottoa oppimissuunnitelmien teon tueksi ehdotetaan. 

”Ohjeita sisältöihin ja siihen, miten tarkasti asiat on kirjattava.” 

”Tarvittaisiin selkeä opaskirjanen, jossa olisi luokanopettajille kirjattuna, 

kuka kuuluu tehostettuun tai kuka erityisen tuen piiriin, et. Samassa voisi olla 

päivämäärät, mihin mennessä milloinkin nämä tulisi tehdä. Ainakaan meidän 

työpaikalla tällaista ei ole tai ei ole laitettu jakoon.” 

”Yhtenäiset ohjeet kaupungilta. Selkeä tuki, esimerkiksi yhteyshenkilö, joka 

neuvoo opettajia, mikäli erityisopettajan tuki ei ole saatavilla tai ei ole tarvit-

tavan asiantuntevaa.” 
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”Käypäläisenä toivoisin, että työhön perehdyttämiseen käytettäisiin tältä osin 

tarvittaessa reilusti aikaa jo heti lukuvuoden alussa. Oltuani pari vuotta pois 

työelämästä lomakepohjat olivat muuttuneet ja kirjattavien asioiden määrä li-

sääntynyt huomattavasti.” 

Toisaalta osa luokanopettajista koki, että ohjeistus tehostetun tuen oppimissuunnitelman laa-

timiseen ja päivittämiseen on ollut riittävää. Wilman ohjeet koettiin riittäviksi oppimissuun-

nitelman tekoon. 

”Ohjeistus on sinänsä selkeä.” 

”Nyt on ollut hyvät ohjeet Wilmassa. Niiden mukaan toimin, ja kait hyvin 

meni.” 

Kolmas vastauksista esille noussut teema on resurssien lisääminen. Sen oli vastaajista mai-

ninnut kahdeksan vastaajaa (N=8). Luokanopettajien vastauksista kävi ilmi, että he eivät koe 

tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisen ja päivittämisen palvelevan käytännön 

työtä ja oppilaan tukemista. Muutokset oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa ovat tapah-

tuneet nopeasti eivätkä koulut ole pysyneet tässä muutoksessa mukana. Suunnitelmia oppi-

laan tukemiseksi tehdään, mutta käytännössä niiden käytännön toteuttamiseksi ei useinkaan 

ole resursseja. Vastauksista kävi ilmi, että oppilaan tukeminen pelätään jäävän pelkkään kir-

jaamiseen, joka ei tuo apua oppilaan tukemiseksi. Asiakirjan kirjaamisesta tulisi seurata tun-

tuvaa käytännön hyötyä, johon ei kuitenkaan opettajien mielestä koulussa ole resursseja. 

”Tuntuu turhauttavalta kirjoittaa asiakirjoihin mitään tukitoimia, koska niihin 

ei ole monestikaan resursseja!!” 

”Sen (oppimissuunnitelman) yhteyttä siihen, että oppilaan tukemiseen saatai-

siin konkreettisesti enemmän resursseja, pitäisi minusta parantaa.” 

”Tehdään suunnitelmia suunnitelmien vuoksi. Erityistä tukea vaativat oppilaat 

ovat arkipäivää tavallisissa luokissa, mutta erityinen tuki ei ole tullut oppilai-

den mukana lähikouluihin.” 

”Tuntuu, että se jää vain siihen kirjaamiseen, joka lisää opettajan työtä, mutta 

pahimmillaan ei tuo apua, jota ensisijaisesti kaivataan.” 
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Resurssien lisäämiseen kuuluu myös se, että luokanopettajat kokivat, että oppimissuunnitel-

mien teolle tulisi määrittää aika sekä maksaa tehdystä työstä palkka. Resursseja tulisi luo-

kanopettajien mielestä siis lisätä sekä oppilaan tukemiseen että opettajille, jotka työtä teke-

vät. 

”Annetaan sille aika ja korvaus.” 

”Olisi hyvä maksaa tehdystä työstä oikea palkka.” 

Neljäs vastauksista esille noussut teema oli vastuun jakaminen. Vastaajista tämän oli vas-

tauksissaan maininnut viisi vastaajaa (N=5). Vastauksista nousi esiin selvästi erityisopetta-

jan tuen tarve oppimissuunnitelman teossa. Luokanopettajat kokivat, että erityisopettajan 

kanssa yhteistyössä tehty laatiminen tai päivittäminen helpottaisi ja selkiyttäisi oppimis-

suunnitelman teon prosessia. Osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että tehostetun tuen oppi-

missuunnitelman tekoa selkiyttäisi ja helpottaisi, mikäli oppimissuunnitelmien teko siirret-

täisiin suoraan erityisopettajalle.  

”Koulussamme on laadittu tehostetun tuen oppimissuunnitelma yhteistyössä 

erityisopettajan kanssa, joten tarvittavaa tukea on saanut. Erityisopettajalla 

on kuitenkin tuntuma asiaan, koska hän on mukana laatimassa luokanopetta-

jien kanssa suhteellisesti enemmän suunnitelmia kuin yksittäinen luokanopet-

taja, jolla saattaa olla luokallaan vain yksi tehostettua tukea tarvitsevat oppi-

las.” 

”Koulussamme suunnitelmat tehdään yhteistyössä erityisopettajan kanssa. 

Olen kokenut sen hyvänä tapana.” 

”Annettaisiin päävastuu erityisopettajille siitä kokonaan, luokanopettajalle 

osallistujan ja suunnitelman käytännön toteuttajan rooli.” 

Eräs opettajista korosti myös sitä, että vastuu oppimissuunnitelman laatimisesta ja päivittä-

misestä pitäisi jakaa koko oppilaan asioita käsittävän tiimin kesken. Tällöin asian käsittelyyn 

osallistuisi koko moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Oppilaan tukemisesta tulisi saada tii-

min yhteinen asia, jottei kaikki jäisi yksin luokanopettajan harteille.  

”Olisi hyvä jakaa vastuu koko tiimille oppilaasta.” 
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Vastauksista nousi lisäksi esille useita mielenkiintoisia huomioita tehostetun tuen oppimis-

suunnitelman laatimisen ja päivittämisen selkiyttämiseksi ja helpottamiseksi. Niistä ei kui-

tenkaan pystynyt muodostamaan selkeitä teemoja yksittäisten tiettyä teemaa käsittelevien 

vastausten vuoksi.  
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8 TULOSTEN YHTEENVETO 

Tämän pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien valmiuksia laatia 

ja päivittää tehostetun tuen oppimissuunnitelmia. Selvitin heidän tiedollisia valmiuksiaan 

sekä moniammatillisen yhteistyön toimivuutta tehostetun tuen oppimissuunnitelman teossa. 

Lisäksi tutkin, mitä haasteita luokanopettajat ovat kohdanneet tehostetun tuen oppimissuun-

nitelman laatimisessa tai päivittämisessä sekä miten näitä haasteita voitaisiin helpottaa. Ta-

voitteenani oli luoda käsitys siitä, miten tehostetun tuen oppimissuunnitelman teosta saatai-

siin toimivampi ja kaikkia osapuolia palveleva prosessi.  

Luokanopettajien vastauksista oli nähtävissä sekä yhtäläisyyksiä että eroja tiedollisia val-

miuksia ja moniammatillisen yhteistyön toimivuutta mittaavissa vastauksissa. Tämän voi-

daan nähdä johtuvan siitä, että pedagogisten asiakirjojen tekeminen on vielä uusi ja tuore 

juttu luokanopettajille. Tämän vuoksi tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisen ja 

päivittämisen käytännöt eivät ole vielä vakiintuneet koulujen ja luokanopettajien keskuu-

dessa. Käytäntöjen vakiintumattomuuteen vaikuttaa osaltaan se, että kouluilla on erilaisia 

toimintamalleja pedagogisten asiakirjojen teon käytäntöihin liittyen. Tällä voidaan nähdä 

olevan vaikutusta luokanopettajien valmiuksiin laatia ja päivittää tehostetun tuen oppimis-

suunnitelmia. 

Tämän pro gradu -tutkielmani tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää kirjaamisen haasteita 

tutkittaessa luokanopettajien tiedollisia valmiuksia laatia ja päivittää tehostetun tuen oppi-

missuunnitelmia. Oppimissuunnitelman teossa sanamuotojen sekä asiasisältöjen kirjaami-

nen on tarkkaa eivätkä luokanopettajat ole täysin tietoisia näistä asioista. Puutteellisesti täy-

tetty pedagoginen asiakirja vaikeuttaa eri tahojen välistä yhteistyötä sekä päätöksentekoa 

oppilaalle sopivasta tukimuodosta.   

Se, etteivät opettajat ole täysin tietoisia uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksista 

pedagogisten asiakirjojen tekoon lisää kirjaamisen haasteita. Tämä on huolestuttava asia 

siinä mielessä, että pedagogisten ja oppilashuollollisten asioiden erillään pito täytyy huomi-

oida erityisesti asiakirjojen kirjaamisessa. Yksilökohtaiseen oppilashuoltokertomukseen kir-

jattavat asiat oppilaan hoidosta, kuntoutuksesta, persoonallisuudesta sekä diagnooseista ei-

vät kuulu pedagogisiin asiakirjoihin. Luokanopettajilla on suuri muutos poisoppia tästä. Mi-

käli opettajat eivät ole oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta pedagogisten asiakirjo-
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jen teossa, ei heidän voi olettaa osaavan täyttää pedagogisia asiakirjoja oikein ja täsmälli-

sesti. Kirjaamisen haasteet nousivat merkittävään osaan tässä pro gradu -tutkielmassa, sillä 

ne vähentävät luokanopettajien valmiuksia laatia ja päivittää tehostetun tuen oppimissuun-

nitelmia.  

Luokanopettajat kokevat pedagogisten asiakirjojen täytön vielä heille vieraaksi. Tutkimuk-

sessa suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että oppimissuunnitelman tekoa voitaisiin kirjaa-

misen osalta helpottaa selkiyttämällä asiakirjalomaketta sekä lisäämällä ohjeistusta. Luokan-

opettajien saama koulutus kirjaamiskäytäntöihin on vähäinen, minkä johdosta opettajien 

tuen tarpeen voidaan nähdä olevan suuri (Laatikainen, 2011, 153). Osa vastaajista oli saanut 

erityispedagogista koulutusta, mutta sen ei koettu juurikaan palvelevan tehostetun tuen op-

pimissuunnitelman laatimista ja päivittämistä. Wilman asiakirjalomakkeiden ruutujen oh-

jeistusta ei koettu antavan riittävää ohjeistusta kirjaamisen tueksi. Suurin osa luokanopetta-

jista oli sitä mieltä, että tarvitsee lisää tukea pedagogisten asiakirjojen laatimiseen ja päivit-

tämiseen. Juuri tiedon ja ohjeistuksen puute voidaan nähdä olevan yhtenä tekijänä siinä, 

miksi luokanopettajat suhtautuvat tehostetun tuen oppimissuunnitelman tekoon niin negatii-

visesti. Tiedon puute ruokkii negatiivista ajattelua ja tekee asiakirjan teosta ja kirjaamisesta 

vaikeampaa kuin se onkaan.  

Toisaalta osa luokanopettajista oli sitä mieltä, että tietoa oli riittävästi saatavilla. Syy voi olla 

se, että osassa kouluista ohjeistus on hoidettu hyvin ja konsultaatio erityisopettajan kanssa 

on toimivaa. Koulujen erilaiset käytänteet voidaan nähdä olevan vaikuttamassa luokanopet-

tajien kokemuksiin. Ristiriitaiset vastaukset aiheesta voivat myös juontaa juurensa osittain 

luokanopettajien asenteesta tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimista ja päivittämistä 

kohtaan. Jos opettaja on kokenut asenteensa olevan myönteinen asiakirjojen tekoa kohtaan, 

ei se välttämättä ole tuntunut niin haasteelliselta.  

Luokanopettajien moniammatillisen yhteistyön toimivuutta mittaavista kysymyksistä tutki-

muksen tärkeäksi havainnoksi osoittautui, että luokanopettajat tekevät tiivistä moniamma-

tillista yhteistyötä kollegoiden ja eri yhteistyötahojen kesken tehostetun tuen oppimissuun-

nitelman laatimisessa ja päivittämisessä. Toinen tärkeä havainto oli se, ettei kaikissa kou-

luissa luokanopettajan tehtäväksi kuitenkaan kuulunut tehostetun tuen oppimissuunnitelman 

laatiminen ja päivittäminen vaan siitä vastasi erityisopettaja. On totta, että aiemmin kaikkien 

pedagogisten asiakirjojen teko onkin kuulunut erityisopettajille. Nykyisen inklusiivisen kou-
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lutuskäsityksen mukaan luokanopettajan tulee pystyä toimillaan tukemaan jatkuvaa ja inten-

siivistä tukea tarvitsevaa oppilasta luokassa itsenäisesti. Koska inkluusioperiaatteen mukai-

sesti tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut yleisopetuksessa, tulee luokanopetta-

jan ottaa vastuuta heidän kokonaisvaltaisesta oppimisestaan. Voidaan nähdä, että luokan-

opettajan työnkuva on lähentynyt erityispedagogiikan kentän kanssa. Sitä, miksi kaikissa 

kouluissa inklusiivinen käytäntö ei ole tullut osaksi luokanopettajan työnkuvaa pedagogisten 

asiakirjojen työstämisen kautta, ei tutkimuksessa voitu selvittää. Tältä osin inklusiivisen 

käytännön ei voida täysin sanoa olevan osa luokanopettajan työnkuvaa, sillä luokanopettajat 

kokevat, etteivät pedagogisten asiakirjojen teko kuulu heille. Mikäli luokanopettajan tehtä-

väksi ei ole määritelty tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimista ja päivittämistä, voi-

daan olettaa, ettei heillä ole tähän riittäviä valmiuksia.  

Luokanopettajat kokevat, että heidän roolikseen oppilaan tukemisessa tulisi nähdä käytän-

nön toteuttajan työ, mitä he ovat tutkimuksen tulosten valossa toteuttaneetkin hyvin mo-

niammatillisesti. Pedagogisten asiakirjojen teko kuuluisi luokanopettajien mielestä suoraan 

erityisopettajalle tai erityisopettajalle ja luokanopettajalle yhteisesti. Tämän takana voidaan 

nähdä olevan se, ettei luokanopettajan työajasta ei ole varattu aikaa lisääntyneelle kirjallisten 

töiden teolle. Luokanopettajat kokevat haasteena sen, etteivät työaika, työmäärä ja palkka 

ole keskenään tasapainossa.  

Inklusiivisen käytännön ei ole koettu kehittyneen kouluissa vielä riittävästi. Erityisoppilaat 

ovat tulleet yleisopetuksen luokkiin jäädäkseen, mutta heidän tukemisekseen kaavailtu tuki 

ei. Luokanopettajat kokevat, ettei kirjaaminen anna käytännön hyötyä. Pelkästä kirjaami-

sesta ei nähdä olevan mitään apua, vaan oppilaan tukemiseksi tulisi saada tuntuvia resurs-

seja, mitä kouluilla ei vielä ole. Kouluissa on vastattu luokanopettajien mukaan liian nopeasti 

inkluusioajattelun tuomiin vaatimukseen, vaikkeivat koulun tarjoamat tukitoimet ole vielä 

samalla tasolla. 

Resurssien lisääminen sai paljon kannatusta luokanopettajien puolelta. On totta, että resurs-

seja oppilaiden laadukkaaseen tukemiseen tarvitaan. Voidaan kuitenkin pohtia, onko resurs-

sien lisääminen vastaus kaikkeen? Resurssien lisääminen on ollut ainainen kiistelyn aihe 

erityispedagogiikan kentällä ja on sitä tulevaisuudessakin. Tutkimuksen tulosten valossa 

voidaan pohtia, ovatko luokanopettajat liian kriittisiä itseään kohtaan taidoissaan tukea tuen 

tarpeessa olevaa oppilasta. 
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Pro gradu -tutkielmassani on näkyvissä Seppälä-Pänkäläisen (2009, 203) tutkimuksen 

kanssa samankaltaisia piirteitä. Muutokset tapahtuvat suuressa kouluorganisaatiossa hitaasti 

ja niitä voidaan jopa vastustaa. Lakkalan (2008, 229) tutkimuksen mukaan kasvatushenki-

löstön uskomukset ja asenteet inkluusiota kohtaan muuttuvat hitaasti ja jokainen lähestyy 

inkluusioperiaatetta omista lähtökohdistaan käsin. Seppälä-Pänkäläisen ja Lakkalan tutki-

musten kanssa samansuuntaisia tuloksia näkyi tutkielmassani muun muassa siinä, ettei kou-

lun koeta luokanopettajien mukaan pystyvän vastaamaan vielä monimuotoisen oppilasjou-

kon tuomiin haasteisiin riittävän tehokkaasti. Luokanopettajat suhtautuivat lisäksi tehostetun 

tuen oppimissuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen varsin negatiivisesti ja epäillen. On 

mahdollista, että luokanopettajat suhtautuvat inkluusion tuomiin työnkuvan muutoksiin po-

sitiivisemmin, kun he kokevat pystyvänsä vastaamaan ammattitaidollaan inkluusioperiaat-

teen mukaisiin haasteisiin eivätkä koe esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen tekoa enää niin 

uudeksi ja vieraaksi asiaksi.  

Tämä pro gradu -tutkielma vastasi tutkimuksen tavoitteisiin antamalla kattavan kuvan luo-

kanopettajien tämänhetkisistä valmiuksista laatia ja päivittää tehostetun tuen oppimissuun-

nitelmia. Tulosten valossa luokanopettajilla ei voida nähdä olevan täysiä valmiuksia laatia 

ja päivittää tehostetun tuen oppimissuunnitelmia. Tähän vaikuttavat erityisesti kirjaamisen 

haasteet sekä se, etteivät kaikki luokanopettajat ole vastuussa oppimissuunnitelmien teosta 

koulujen erilaisten käytäntöjen vuoksi.  

Tuloksista oli havaittavissa selkeitä suuntaviivoja liittyen siihen, miten tehostetun tuen op-

pimissuunnitelman laatimista ja päivittämistä voidaan kehittää ja täten lisätä luokanopetta-

jien valmiuksia laatia ja päivittää tehostetun tuen oppimissuunnitelmia. Aihe on sen uutuu-

den takia vähän tutkittu, joten sen antama tieto on tärkeää tulevaisuutta ajatellen. 10 vuoden 

päästä tilanne luokanopettajien valmiuksien osalta on varmasti jo täysin eri. Tällä hetkellä 

tulisi tulosten perusteella huomiota kiinnittää luokanopettajien ohjeistamiseen sekä laatimis- 

ja päivittämisprosessin käytänteiden vakiinnuttamiseen osaksi luokanopettajan työnkuvaa. 

8.1 Luotettavuus 

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on luotu luotettavuuskäsitteitä, joita kut-

sutaan luotettavuusmittareiksi. Yleisimmät luotettavuusmittarit ovat reliabiliteetti ja validi-

teetti. (Kananen, 2014, 146–147.) Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa sitä, miten hyvin 

mittaustulokset ovat toistettavissa ja päätyvät aina samanlaiseen tulokseen. Sillä mitataan 
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siis tutkimuksen kykyä antaa aina samat tulokset riippumatta eri tutkijoista tai tutkimusker-

roista. (Hirsjärvi, et al., 2009, 231.)  

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyden arviointia ja sitä, että mitataan oikeita asioita. 

Sillä arvioidaan sitä, miten hyvin tutkimusmenetelmä tai mittari on soveltunut juuri sen asian 

tutkimiseen, mitä halutaan tutkia. Tutkimusta ei voida pitää pätevänä, mikäli mittari on vää-

ristänyt tuloksia. (Hirsjärvi, et al., 2009, 231–232.) 

Molemmat luotettavuuskäsitteet, reliabiliteetti ja validiteetti, ovat käytössä sekä laadulli-

sessa että määrällisessä tutkimuksessa. Ne kuitenkin määritellään niissä hieman eri tavoin. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta ei voida mitata ja laskea määrällisen tutkimuksen 

tavoin. Ihmisiä ja kulttuuria koskevien havaintojen tekeminen voidaan nähdä ainutlaa-

tuiseksi kuvailuksi, jota ei voida toistaa mittaamalla. Kuitenkin näitä asioita tulee tutkimusta 

tehtäessä pystyä arvioimaan. Tämän vuoksi tutkijan rooli osoittautuu laadullisessa tutkimuk-

sessa suureksi; tutkimuksen luotettavuus esitetään tutkijan päätelmien ja tulosten kautta. 

(Hirsjärvi, et al., 2009, 232; Kananen, 2014, 146–147.)  

Tutkimuksen reliabiliteetin arvioinnilla pureudutaan lähinnä tutkimuksen toteutukseen liit-

tyviin asioihin (Kananen, 2014, 147). Tutkimukseni reliaabeliutta tukee se, että aineistonke-

ruu on tehty kyselykaavakkeella. Tämän johdosta se on helposti toistettavissa uusinta-

mittausta varten tutkijasta riippumatta. Mikäli uusintamittauksella saatavat tulokset ovat tä-

män tutkimuksen kanssa samankaltaisia, lisää se huomattavasti tutkimuksen luotettavuutta. 

Lisäksi kyselykaavakkeella toteutettu aineistonkeruu lisää luotettavuutta siinä mielessä, ettei 

tutkija ole voinut vaikuttaa olemassaolollaan tutkittaviin, mikä esimerkiksi haastattelututki-

muksissa on vaarana.  

Tutkimukseni reliaabeliutta lisää myös se, että kyselykaavakkeen kysymykset tukevat toisi-

aan. Melkein samaa asiaa on joidenkin kysymysten osalta kysytty kyselykaavakkeen eri koh-

dissa ja niistä on saatu samansuuntaisia vastauksia. Todellinen reliaabelius saadaan kuiten-

kin selville vain tekemällä uusintamittaus samasta aiheesta. 

Tutkimuksessani ei ollut mukana koko tutkimusjoukkoa, vaan 34 kappaleen otos Oulun alu-

een luokanopettajista. Tämän vuoksi tulosten voi nähdä olevan vain likimääräisesti koko 

perusjoukon vastauksia vastaavia (Heiskanen, 1998, 191). Jäin pohtimaan sitä, että kyselyyn 

vastanneet kokivat pedagogisten asiakirjojen teon todella negatiiviseksi asiaksi. Sitä, ovatko 
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kyselyyn vastanneet vain ne henkilöt, joilla on asiasta selkeä negatiivinen mielipide tai pal-

jon kritisoitavaa, ei voi tutkittavista saada selville.  

Kyselytutkimuksessa validiteettia voidaan arvioida siten, onko tutkija mitannut ja tutkinut 

sitä, mitä on tarkoituskin. Sain aineistonkeruulla vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiini, 

mikä tukee tutkimuksen validiteettia. Validiteettia voidaan arvioida myös siten, ovatko vas-

taajat ymmärtäneet kyselykaavakkeen kysymykset niin kuin tutkija on ne suunnitellut. Mi-

käli näin ei ole ja tutkija käsittelee vastauksia edelleen oman suunnitelmansa mukaan, ei 

tutkimusta voida pitää pätevinä. (Hirsjärvi, et al., 2009, 231–232.) Ennakoin tätä tekemällä 

esikyselyn. Sen perusteella tein korjauksia ja täsmennyksiä kyselykaavakkeeseeni. Uskon 

tämän lisänneen kyselyn validiutta. 

Kyselytutkimuksen haasteisiin kuuluu se, että vastaaja voi vastata kysymyksiin missä ta-

hansa kysymysjärjestyksessä. Hän on voinut myös vastata epätarkasti tai ei ole tiennyt, mitä 

kysymyksellä tarkoitetaan. Haasteeksi nousee se, että vastaaja ei voi saada tutkijalta selkeyt-

tävää tietoa. (Valli, 2001, 101–102.) Tämä voi vähentää tutkimuksen validiteettia. Vähensin 

riskiä vastata kysymyksiin epäjärjestyksessä sillä, että asetin lähes kaikki kysymykset pa-

kollisiksi avokysymyksiä lukuun ottamatta. Luokittelin kysymykset aihealueittain eri vas-

taussivuille, joten seuraavalle sivulle ei päässyt siirtymään ennen kuin edellisiin kysymyk-

siin oli vastattu. Pyrin suunnittelemaan kysymykseni niin selkeiksi esikyselyn antaman tie-

don pohjalta, ettei niitä voi ymmärtää väärin.  

Tutkimukseni validiutta lisää aineisto- ja menetelmäriangulaation käyttö. Useiden menetel-

mien, tässä tapauksessa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen käytön voi nähdä lisäävän 

tutkimuksen validiutta. (Hirsjärvi, et al., 2009, 233.) Koinkin kahden lähestymistavan mu-

kaan ottamisen tutkimukseen täydentävän sen kautta saatua tietoa. Mikäli kyselykaavak-

keessani olisi ollut esimerkiksi pelkkiä suljettuja kysymyksiä, olisivat luokanopettajien omat 

kokemukset jääneet kokonaan huomioimatta. Mielestäni ne antoivat erittäin tärkeää tietoa 

tälle tutkimukselle ja tukivat suljettujen kysymysten kautta saatua tietoa. Vastaavasti jos ky-

selyssä olisi ollut pelkkiä avokysymyksiä tai se olisi tehty haastattelun muodossa, olisi jäänyt 

monia mitattavia huomioita jäänyt kokonaan tutkimatta. 

Laadullisessa tutkimuksessa validiutta voidaan arvioida tutkimalla kuvauksen ja siihen liit-

tyvien selitysten sekä tulkintojen yhteensopivuutta. Tutkimuksen kuvauksen voidaan nähdä 

olevan validi ja luotettava, mikäli selitys sopii kuvaukseen. (Hirsjärvi, et al., 2009, 232.) 
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Olen mielestäni pystynyt tutkimuksessani perustelemaan kyselykaavakkeen avokysymyk-

sistä tehdyt päätelmät. Olen tutkimuksessani kuvannut tekstiesimerkein tutkittavien vastauk-

sia, joista olen päätelmäni muodostanut. Mielestäni kuvaus ja siihen liittyneet selitykset ja 

tulkinnat ovat yhteensopivia eli selitykset ovat luotettavia.  

Tutkimuksen yleistä luotettavuutta tukee se, että tutkija on tarkasti selostanut työssään tut-

kimuksen teon eri vaiheet. Näitä ovat esimerkiksi aineistonkeruu ja siihen liittyvät olosuhteet 

sekä paikat. Tutkijan kriittisyys korostuu tässä työvaiheessa. Aineiston analysoinnin vai-

heessa on avattava tarkasti lukijalle luokittelun synty sekä perusteet. Tutkimustulosten tul-

kinnassa on esitettävä perusteet tulkinnoille. (Hirsjärvi, et al., 2009, 232–233.) Olen mieles-

täni avannut työssäni kyseisiä asioita lukijalle hyvin. Olen kuvannut tarkasti koko tutkimuk-

sen teon eri vaiheet. Olen pyrkinyt tarkastelemaan tutkimukseni tekoa kriittisesti ja totuu-

denmukaisesti. Tämä tukee tutkimuksen luotettavuutta. 

Inklusiivisen koulun ja opettajuuden kehittymisestä on tehty useita tutkimuksia (mm. Sep-

pälä-Pänkäläinen, Lakkala). Ne ovat antaneet tämän tutkimuksen kanssa samansuuntaisia 

tutkimustuloksia siitä, että muutokset erilaisten oppijoiden kohtaamista kohtaan tapahtuvat 

hitaasti. Tämä lisää tutkimukseni luotettavuutta. Tutkimukseeni ja aiempiin tutkimuksiin vii-

taten voidaan todeta, että aihe herättää runsaasti mielipiteitä opettajien joukossa.  

Ennen tutkimukseni tekoa ennakko-olettamukseni sen tuloksista oli, että luokanopettajat ko-

kevat haasteita tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä. Tämä 

oletus osoittautui tutkimuksen teon jälkeisen tulosten analysoinnin jälkeen todeksi. En anta-

nut ennakko-oletukseni häiritä tutkimuksen tekoa, vaan käsittelin asioita mahdollisimman 

neutraalisti ja ottaen huomioon aineistosta nousevat ilmiöt sellaisina kuin ne ovat.  

8.2 Pohdinta 

Kun aloitin pro gradu -tutkielman tekoa syksyllä 2014, tutkin luokanopettajien valmiuksia 

laatia pedagogisia selvityksiä. Pedagoginen asiakirja oli siis nykyiseen verrattuna eri. Lähes-

tyin asiaa koskien Oulun alueen luokanopettajia ja rehtoreita yhdessä Oulun sivistys- ja kult-

tuuripalveluiden yhteyshenkilön kanssa tutkimusjoukon saamiseksi. En saanut kuitenkaan 

riittävästi luokanopettajia osallistumaan tutkimukseeni. En luovuttanut, vaan lähestyin tä-

män jälkeen koulujen erityisopettajia samasta asiasta. Yhteydenpidossa heidän kanssaan 

kävi ilmi, että luokanopettajan rooli pedagogisen selvityksen teossa on todella vähäinen. 
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Päävastuun sen teosta kantaa erityisopettaja. Tämä tieto aiheutti sen, että minun tuli vaihtaa 

tutkimukseni aihetta, sillä halusin tutkia juuri luokanopettajia. Niinpä päädyin määrällisesti 

enemmän luokanopettajien toimesta laadittuun ja päivitettyyn tehostetun tuen oppimissuun-

nitelmaan tutkittavana aiheenani. Sen teosta vastaa suurempi joukko luokanopettajia, joten 

tutkimuksen teko oli helpompaa ja saatu tieto mielestäni tärkeämpää luokanopettajien kan-

nalta. Alun haasteet osoittautuivatkin siis lopulta positiivisiksi asioiksi tutkimukseni teossa. 

Onnistuin saamaan tutkimukseeni riittävän määrän osallistujia, sillä suurempi osa luokan-

opettajista on laatinut tai päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelman kuin tehnyt peda-

gogisen selvityksen. 

Päättöharjoittelussa tehtävänämme oli joko laatia tai päivittää yleisen tai tehostetun tuen op-

pimissuunnitelma. Minun tehtäväkseni tuli päivittää tehostetun tuen oppimissuunnitelma. 

Koin kirjaamisen yllättävän vaikeaksi erityisesti sanamuotojen valinnan osalta. Adjektiivi-

ilmausten välttäminen osoittautui haasteelliseksi, kun oppilaan vahvuuksia ja heikkouksia 

oli kuitenkin jollakin tapaa kuvattava. Myös luokanopettajien suhtautuminen asiaan kentällä 

osoittautui negatiiviseksi. Kentältä nousseista kommenteista saattoi huomata, että he eivät 

kokeneet tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa tärkeäksi työkaluksi oppilaan tai oman opet-

tamisensa kannalta. Edellä mainitut asiat tukivat tässä pro gradu -tutkielmassa saatuja tulok-

sia niiden samankaltaisuuden vuoksi. 

Tutkimuksellani on mielestäni selkeä yhteys laadittuun teoriaan. Inklusiivisen käytännön 

kehittyminen on vaikuttanut oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen kasvuun, millä on 

vaikutusta luokanopettajan työhön. Jotta voi ymmärtää nykyistä luokanopettajan työnkuvaa, 

on ymmärrettävä erityisopetuksen historiallisia kehityslinjoja. Näitä asioita olen mielestäni 

kuvannut kattavasti teoriassani.  

Aiheen uutuus ja tuoreus olivat vaikuttamassa siihen, että lähteiden ja yleensäkin tiedon 

saanti pedagogisiin asiakirjoihin liittyen oli haastavaa. Varmasti tulevaisuudessa tilanne on 

eri kun käytännöt kehittyvät eteenpäin. Tutkimuksen teon kannalta haasteelliseksi koin uu-

den ja ajankohtaisen lähdemateriaalin löytämisen. Aiemmin oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen aloittamista ja järjestämistä käsiteltiin moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. 

Vanha oppilashuoltoryhmänimike on oppimisen ja koulunkäynnin tuessa poistunut uuden 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon myötä. Lähdekirjallisuus ei tältä osin ollut saa-

vuttanut vielä ajankohtaisuutta, mikä on toisaalta täysin ymmärrettävää.  
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Haasteeksi tutkimusaiheen tuoreuden kannalta osoittautui myös se, ettei pedagogisten asia-

kirjojen teosta ollut paljoa tietoa saatavilla. Monissa lähteissä oli mainittu, että pedagogisia 

asiakirjoja täytyy laatia, mutta niissä ei ollut kerrottu milloin ja miten tämä tapahtuu. Tämä 

tukee osittain tutkimuksellani selvitettyä tietoa opettajien puutteellisista tiedollisista val-

miuksista pedagogisten asiakirjojen kirjaamiskäytäntöihin liittyen. Jäin pohtimaan, miten 

opettajat voivat saada tietoa asiasta, kun sen tekoon liittyvä ohjeistus ja tiedonsaanti ovat 

näin kiven alla? 

Kyselytutkimukseni vastauksista saattoi havaita, etteivät luokanopettajat ole sisäistäneet 

vielä täysin kolmiportaisen tuen terminologiaa. Oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa 

toteutettavaa moniammatillista yhteistyötä nimitettiin edelleen oppilashuoltoryhmätoimin-

naksi. Lisäksi pedagogisten asiakirjojen yhteydessä opettajat saattoivat puhua kupongeista 

tai lapuista oikeiden nimitysten sijaan. Tilanne tulee kuitenkin varmasti muuttumaan tule-

vaisuudessa, kun käytänteet vakiintuvat. 

Koin, että tutkimuksellani on merkittävää yhteyttä käytäntöön ja se on aiheena hyvin ajan-

kohtainen. Mielestäni tutkimukseni antoi käytännönläheistä tutkimustietoa pedagogisten 

asiakirjojen ja erityisesti tehostetun tuen oppimissuunnitelman teon kehittämisestä ja sel-

keyttämisestä luokanopettajille. Kun yksi kolmiportaisen tuen osa-alue saadaan kuntoon, voi 

koko paletti pyöriä huomattavasti tehokkaammin. Luokanopettajat tarvitsevat koulutusta ja 

tietoisuuden lisäämistä, mistä koulutuksen järjestäjän tulisi ottaa vastuu. Rahallisesti ja ajal-

lisesti en usko tämän vievän hurjasti resursseja.  

Paitsi että tietoisuutta asiakirjojen täyttöön lisätään, myös pedagogisia asiakirjoja tulisi mie-

lestäni kehittää paremmin käytännön toimintaa palvelevaksi. Olen tutkimukseni tulosten 

kanssa samoilla linjoilla siitä, että asiakirjoista tulisi luoda selkeät ja yksinkertaiset lomak-

keet, johon luokanopettajan on helppo kirjata oppilaasta olennaiset tuen antamisen takana 

olevat asiat ylös. Turha monimutkaisuus tulisi poistaa. Se, että asiakirjat täytetään Wilman 

kautta sähköisesti, on mielestäni toimiva ja nykyaikainen asia.  

Tutkimuksestani luokanopettajien vastauksista nousi esille erityisopetukseen tarkoitettujen 

resurssien puute. Kolmiportainen tuki ja erityisoppilaiden määrän kasvu ovat arkipäivää 

kouluissa. Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia, miten pedagogisissa asia-

kirjoissa määritelty oppilaan tukeminen toteutuu käytännössä. Minua kiinnostaisi tutkia, kir-

jataanko asioita asiakirjoihin vain kirjaamisen vuoksi vai pystytäänkö kaikki oppilaasta kir-

jattu toteuttamaan myös käytännössä. Muutokset ovat lakitasolla tapahtuneet nopeasti, mutta 
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miten on asian laita kouluissa? Onko kouluilla tietoa, taitoa ja resursseja tukea yhä moni-

muotoisempaa oppilasjoukkoa ja vastata heidän tarpeisiinsa? 

Tämän pro gradu -tutkielman teko opetti minulle pitkäjänteistä työskentelyä sekä suuren 

asiasisällön tiivistämistä. Koen, että tutkimuksen teko antoi minulle paljon uutta tietoa luo-

kanopettajan työnkuvan nykytilasta. Tietoisuuteni oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta 

lisääntyi ja koen tutkimukseni antaman tiedon pohjalta kykeneväni vastaamaan paremmin 

erilaisten oppilaiden tarpeisiin. Olen saanut hurjasti tietoisuutta pedagogisten asiakirjojen, 

erityisesti tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä. Tämän pro 

gradu -tutkielman kautta saatu tietoisuus tulee palvelemaan minua tulevaisuudessa, kun laa-

din ja päivitän erilaisia pedagogisia asiakirjoja. Pystyn toivon mukaan myös auttamaan 

muita luokanopettajia niiden teossa jakamalla tietoisuuttani. 
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LIITE 1: Kyselykaavakkeen saatekirje luokanopettajille 

HYVÄ LUOKANOPETTAJA! 

Olen Marianna Paakkari ja opiskelen luokanopettajaksi Oulun yliopistossa. Teen pro gradu 

-tutkielmaa aiheesta Luokanopettajien valmiudet laatia ja päivittää tehostetun tuen oppimis-

suunnitelmia. Selvitän, onko opettajilla riittävästi tietoa tehostetun tuen oppimissuunnitel-

man laatimisesta ja päivittämisestä, mitä haasteita he ovat kokeneet niitä tehdessään ja miten 

pedagogisten asiakirjojen tekoa voitaisiin selkiyttää opettajille.  

Pyytäisinkin nyt, että mikäli Sinä olet luokanopettajana laatinut ja/tai päivittänyt tehostetun 

tuen oppimissuunnitelman, auttaisit minua tutkimusaineiston keräämisessä ja vastaisit lyhy-

een kyselyyn alla olevan linkin kautta.  

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia ja jokaisesta loppuun saakka vastatusta ky-

selystä on suuri apu tutkimukseni kannalta. Kysely tehdään anonyymisti ja tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti. Vastaathan kyselyyn perjantaihin 13.2.2015 mennessä. 

Kyselyn lopuksi voit halutessasi antaa sähköpostiosoitteesi, jonka avulla osallistut Finnki-

non leffalippujen arvontaan kahdelle hengelle. Sähköpostiosoitteita käytetään vain arvonnan 

suorittamiseen ja palkinnon toimittamiseen. 

 

Yhteistyöstä kiittäen, 

Marianna Paakkari 

marianna.paakkari@student.oulu.fi 

 

Linkki kyselyyn alla: 

 

https://www.webropolsurveys.com/R/E3E02A4B96CBDF9A.par 

  

mailto:marianna.paakkari@student.oulu.fi
https://www.webropolsurveys.com/R/E3E02A4B96CBDF9A.par




 

 

 

 

5. Montako vuotta olet ollut opettajana yleisopetuksen luokassa, jossa on tehos-

tetun tuen piirissä opiskelevia oppilaita?  

   a) 0-1 
 

   b) 2-3 
 

   c) 4 tai enemmän 
 

 

 

 

 

6. Millainen on tämänhetkinen luokkasi?  

a) Kaikkien oppilaiden määrä luokal-

lasi? 
________________________________ 

b) Tehostettua tukea saavien oppilai-

den määrä luokallasi? 
________________________________ 

 

 

 

 

7. Millaista koulutusta olet saanut erityispedagogiikkaan liittyen?  

Jos et ole saanut koulutusta, siirry suoraan kysymykseen numero 9.  

a) Erityispedagogiikkaan liittyvä koulutus (mm. sivuaineet tai muut opintoko-

konaisuudet) 

________________________________ 

b) Erityispedagogiikkaan liittyvät pienemmät seminaarit/teemapäivät/muut, 

mitkä? 

________________________________ 
 

 

 

 

8. Onko koulutuksesi tukenut tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimista 

ja päivittämistä?  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

   c) en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

9. Montako kertaa olet laatinut tehostetun tuen oppimissuunnitelman?  

   a) en koskaan 
 

   b) kerran 
 

   c) 2-3 kertaa 
 

   
d) useammin, montako kertaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

10. Montako kertaa olet päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelman?  

   a) en koskaan 
 

   b) kerran 
 

   c) 2-3 kertaa 
 

   

d) useammin, montako kertaa? 

________________________________ 
 

 

 

TEHOSTETUN TUEN TARPEEN TUNNISTAMINEN  
 

Seuraavien kysymysten avulla kartoitetaan luokanopettajan kykyä tunnistaa op-

pilaan tehostetun tuen tarve luokassa. 
 

 

 

 

11. Koetko pystyväsi tunnistamaan oppilaan tehostetun tuen tarpeen luo-

kassa itsenäisesti?  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

   c) en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

12. Oletko tarvinnut apua tehostetun tuen tarpeen tunnistamisessa?  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

   c) en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Jos olet tarvinnut apua tehostetun tuen tarpeen tunnistamisessa, ke-

nen/keiden apuun olet turvautunut? (Voit valita useita vaihtoehtoja.)  

 a) erityisopettaja 
 

 b) rehtori 
 

 c) kollegat 
 

 

d) joku muu, kuka? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

14. Tiedän, missä vaiheessa on oltava moniammatilliseen asiantuntijaryh-

mään yhteydessä oppilaan tehostetun tuen aloittamista koskien.  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

   c) en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

15. Tiedän, missä vaiheessa on oltava vanhempiin yhteydessä tehostetun 

tuen aloittamista koskien.  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

   c) en osaa sanoa 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEHOSTETUN TUEN OPPIMISSUUNNITELMAN LAATIMI-

NEN JA PÄIVITTÄMINEN  
 

Seuraavissa kysymyksissä kartoitetaan moniammatillisen yhteistyön mää-

rää sekä kirjaamiseen liittyviä asioita tehostetun tuen oppimissuunnitelman 

laatimisen ja päivittämisen yhteydessä. 
 

 

 

 

16. Jos olet laatinut tehostetun tuen oppimissuunnitelman, vastaa tähän 

kysymykseen. Rastita tahot, joiden kanssa teit yhteistyötä tehostetun 

tuen oppimissuunnitelman laatimisessa. (Voit valita useita vaihtoeh-

toja.)  

 a) vanhemmat 
 

 b) erityisopettaja 
 

 c) rehtori 
 

 d) kuraattori 
 

 e) psykologi 
 

 f) kollegat 
 

 

g) joku muu, kuka? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

17. Jos olet päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelman, vastaa 

tähän kysymykseen. Rastita tahot, joiden kanssa teit yhteistyötä tehos-

tetun tuen oppimissuunnitelman päivittämisessä. (Voit valita useita 

vaihtoehtoja.)  

 a) vanhemmat 
 

 b) erityisopettaja 
 

 c) rehtori 
 

 d) kuraattori 
 

 e) psykologi 
 

 f) kollegat 
 



 

 

 

 

g) joku muu, kuka? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

18. Jos olet laatinut tehostetun tuen oppimissuunnitelman, vastaa tä-

hän kysymykseen. Kenellä on ollut päävastuu sen laatimisessa?  

   a) luokanopettajalla 
 

   b) erityisopettajalla 
 

   

c) jollain muulla, kenellä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

19. Jos olet päivittänyt tehostetun tuen oppimissuunnitelman, vastaa 

tähän kysymykseen. Kenellä on ollut päävastuu sen päivittämisessä?  

   a) luokanopettajalla 
 

   b) erityisopettajalla 
 

   

c) jollain muulla, kenellä? 

________________________________ 
 

 

20. Vastaa seuraaviin tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimi-

seen ja päivittämiseen liittyviin kysymyksiin.  

1 = täysin eri mieltä 2 = osittain eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = osittain 

samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä 
 

 1 2 3 4 5 

a) Tiedän, kuka vastaa tehostetun tuen oppimissuun-

nitelman laatimisesta.  
 

               

b) Tiedän, kuka vastaa tehostetun tuen oppimissuun-

nitelman päivittämisestä.  
 

               

 

 

 

 

 

 

     

     



 

 

 

c) Tiedän, mitä asioita tehostetun tuen oppimissuun-

nitelmaan kirjataan.  
 

               

d) Tiedän, mitä asioita tehostetun tuen oppimissuun-

nitelmaan ei saa kirjata.  
 

               

e) Tiedän, mitä sanamuotoja tehostetun tuen oppi-

missuunnitelman kirjaamisessa tulee käyttää.  
 

               

f) Tiedän, milloin tehostetun tuen oppimissuunnitel-

maa päivitetään.  
 

               

g) Tiedän, miten tehostetun tuen oppimissuunnitel-

maa päivitetään.  
 

               

 

 

 

PEDAGOGISTEN ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN JA 

PÄIVITTÄMINEN  
 

Pedagogisia asiakirjoja ovat mm. yleisen ja tehostetun tuen oppimis-

suunnitelmat, pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys ja HOJKS. 

Seuraavassa kysyn niihin liittyviä yleisiä kysymyksiä. 
 

 

 

 

21. Tiedän, miten syksyllä 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiske-

lijahuoltolain muutos täytyy huomioida  

pedagogisten asiakirjojen laatimisessa ja päivittämisessä?  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 



 

 

 

22. Kenelle pedagogisten asiakirjojen laatiminen ja päivittämi-

nen mielestäsi kuuluisi?  

   a) luokanopettajalle 
 

   b) erityisopettajalle 
 

   

c) jollekin muulle, kenelle? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

23. Koetko pedagogisten asiakirjojen laatimisen ja päivittämisen 

lisänneen luokanopettajan työmäärää?  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

   c) en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

24. Koetko pedagogisten asiakirjojen laatimisen helpottaneen tuen 

antamista luokassa sitä tarvitsevalle oppilaalle?  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

   c) en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

25. Koetko tarvitsevasi lisää tukea pedagogisten asiakirjojen laa-

timiseen ja päivittämiseen?  

   a) kyllä 
 

   b) ei 
 

   c) en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KEHITTÄMISTOIMINTA  
 

Seuraavassa on kyselyn kannalta tärkeitä kysymyksiä siitä, 

kuinka tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimisesta ja päi-

vittämisestä saataisiin luokanopettajille helpompi prosessi.  

Antamasi tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä kehittämistoiminnan 

kannalta. 
 

 

 

 

26. Oletko kokenut tehostetun tuen oppimissuunnitelman 

laatimisessa ja/tai päivittämisessä haasteita? Jos olet, millai-

sia?  

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

 

 

27. Miten tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimista ja 

päivittämistä voitaisiin mielestäsi selkiyttää luokanopetta-

jille?  

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


