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1 JOHDANTO 

Perusopetuslakiin tehtiin muutoksia vuonna 2011 koskien erityisopetuksen järjestämistä 

(Finlex, 2010). Samoihin aikoihin myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 

(Opetushallitus, 2010) tehdyt muutokset tulivat voimaan, koskien myös erityisopetusta 

kouluissa. Näillä muutoksilla haluttiin vähentää erityisopetukseen siirtyvien oppilaiden 

määrää ja tukea oppilaita enemmän varhaisessa vaiheessa. Alettiin puhua yleisestä, tehos-

tetusta ja erityisestä tuesta. Kyseinen tukijärjestelmä antaa oppilaille mahdollisuuden siir-

tyä helposti ja vaivattomasti tukimuodosta toiseen. Erityiseen tukeen siirryttäessä on kui-

tenkin tehtävä kirjallinen arvio oppilaan erityisen tuen tarpeesta.  

Kolmiportainen tukimalli on ollut käytössä vasta muutaman vuoden ja monet koulut pää-

sevät pikku hiljaa toteuttamaan sitä käytännössä. Koska tukimalli on ollut käytössä vasta 

vähän aikaa, oli se tutkimuskohteena ajankohtainen. Tukimallista ja sen kokemuksista on 

tehty muutamia pro gradu -tutkielmia, mutta niissä on tuotu esille vain luokanopettajan 

näkökulmaa. Luokanopettaja sekä erityisopettaja ovat keskeisessä osassa tukimallissa ja 

oppilaan tukemisessa, ja näin ollen haluttiin tutkia heidän molempien käsityksiä tukimallis-

ta. Tutkimuksessa käsitellään myös luokanopettajien ja erityisopettajien yhteistyötä kolmi-

portaisen tukimallin eri vaiheissa. Tutkielman avulla haluttiin lisätä tietämystä tukimallista 

ja tuen antamisesta niin teoriassa kuin käytännössä. Tukimalliin perehtyminen opintojen 

aikana helpottaa tulevaisuudessa sen käyttöä käytännössä.  

Erityisopetuksessa käytetty käsitteistö muuttui perusopetuksen muuttuneiden normien 

myötä. Enää ei suositella puhuttavan yleis- ja erityisopetuksesta, vaan yhtenäisestä perus-

opetuksesta. Erityinen tuki tuli erityisopetuksen tilalle ja erityisopetus on ainoastaan yksi 

erityisen tuen tukimuoto. Muutoksella haluttiin vähentää erityisopetukseen liittyvää nega-

tiivista leimautumista. Uuden lakimuutoksen myötä peruskouluissa annettava opetus on 

yhtenäistä opetusta, jossa oppilasta tuetaan kolmella tasolla: yleisellä, tehostetulla ja erityi-

sellä. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtyminen yleisopetukseen on tuonut muu-

toksia opettajien työhön. Monissa kouluissa on kokeiltu esimerkiksi tiimiopettajuutta, josta 

onkin saatu hyviä tuloksia.  

Pro gradu -tutkielmassa lähdetään ensiksi liikkeelle erityisopetuksen historiasta, ja siitä 

miten kouluissa on päädytty kolmiportaiseen tukimalliin. Tutkimuksen ensimmäisessä lu-

vussa käytetään vielä vanhaa käsitteistöä, koska lähes kaikki tieteelliset tutkimukset on 
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tehty ennen normien muuttumista. Toisessa luvussa kuvataan kolmiportaista tukimallia ja 

sen eri portaita. Siinä puhutaan jo uudistettuja käsitteitä käyttäen. Toisessa luvussa pereh-

dytään myös tukimallin eri tukimuotoihin. Kolmannessa luvussa käsitellään moniammatil-

lista yhteistyötä ja sen vaikutuksia kolmiportaiseen tukeen. Erityisesti keskitytään luokan-

opettajien ja erityisopettajien välillä tapahtuvaan yhteistyöhön tuen eri vaiheissa.  

Tutkielman empiirisessä osiossa tarkastellaan luokanopettajien ja erityisopettajien käsityk-

siä ja kokemuksia kolmiportaisesta tuesta sekä minkälaista opettajien välinen yhteistyö on 

tuen eri vaiheissa. Empiirisessä osiossa katsotaan myös, onko luokanopettajien ja erityis-

opettajien työnkuvassa tapahtunut muutoksia kolmiportaisen tukimallin käyttöönoton myö-

tä.  

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin vuoden 2015 keväällä ja 

syksyllä. Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografinen, jonka tarkoituksena on tutkia 

ihmisten käsityksiä ilmiöstä (Metsämuuronen, 2006, 228). Aineiston keruu toteutettiin yk-

silöhaastatteluina. Haastatteluihin osallistui neljä luokanopettajaa ja kolme erityisopettajaa 

kahdesta eri kunnasta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, minkä 

perusteella koottiin saadut tulokset. Tuloksien yhteydessä tarkastellaan tuloksia sekä liite-

tään saadut tulokset aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin.  
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2 AISTIVAMMALAITOKSISTA INTEGRAATIOON 

 Suomi on sitoutunut erilaisten kansainvälisten sopimusten, julistusten ja ohjelmien perus-

teella kehittämään suomalaista koulujärjestelmää ja opetusta. Näillä edellä mainituilla asi-

oilla pyritään siihen, että kaikkien lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata mahdolli-

simman hyvin. (Opetusministeriö, 2007, 10 - 12.) YK:n ihmisoikeusjulistukset ovat myös 

ohjanneet Suomen erityisopetuksen yleisten arvojen ja periaatteiden kehittymistä. Sopi-

muksilla halutaan osoittaa, että Suomi haluaa kaikille ihmisille tasavertaista kohtelua.  

Seuraavaksi kerrotaan Suomen erityisopetuksen historiasta, ja siihen liittyvistä käsitteistä: 

segregaatiosta, integraatiosta ja inkluusiosta. Aiheeni kannalta oli tärkeää tutkia erityisope-

tuksen kehityslinjoja Suomessa, ja miten erityisopetus on muuttunut. Tärkeää oli tutkia 

erityisopetuksen kehityslinjoja Suomessa, ja sitä miten erityisopetus on muuttunut, koska 

tapahtumat ovat vaikuttaneet kolmiportaisen tukimalliin syntymiseen.  

2.1 Erityisopetuksen kehitys Suomessa 

Kivirauman (2001, 24) mukaan suomalaisen erityisopetuksen kehityslinjat voidaan jakaa 

kolmeen eri osa-alueeseen: aistivammalaitosten aikaan (1800-luvun loppu), erityiskoulu-

jen- ja luokkien aikaan ja osa-aikaisen erityisopetuksen aikaan (1940-luvulta lähtien). Suu-

rin muutos tapahtui vuonna 1921, kun oppivelvollisuuslaki tuli voimaan.  

Aistivammalaitoksiin kuuluivat sokeat, kuurot ja myös niin kutsutut ”tylsämieliset”. Nämä 

oppilaat sijoitettiin aistivammalaitoksiin, koska uskottiin, ettei heitä voitu opettaa tavalli-

sissa kouluissa. Ulkomailla oli perustettu erikseen kouluja myös kuuroille ja sokeille. 

Suomeen perustettiin ensimmäinen suomenkielinen sokeainkoulu Kuopioon vuonna 1870. 

Keskeistä aistivammalaitoksien opetuksessa oli käsityöt. (Kivirauma, 2001, 24.)  

Kansakoulua kävivät ne oppilaat, jotka kykenivät suoriutumaan koulusta ilman mitään 

tukitoimia. Aistivammalaitoksen oppilaat elivät omaa elämäänsä erillisessä koulussa. (Ki-

virauma, 2001, 26.) Erillisen opetuksen uskottiin palvelevan erityistä tukea tarvitsevia op-

pilaita tarjoamalla heille tarvittua tukea. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden poistaminen 

yleisopetuksesta teki ryhmistä homogeenisempiä.  Aikaisemmin tällä uskottiin saatavan 

parempia oppimistuloksia sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden että yleisopetuksessa 

olevien oppilaiden keskuudessa.  Luokittelu aiheutti kuitenkin tilanteen, jossa oppilaat lei-
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maantuivat yleisopetuksen oppilaista, koska heillä oli vain erityisen tuen tarve. Erillisen 

erityisopetuksen paremmuutta ei ole pystytty osoittamaan tutkimuksien avulla (Moberg, 

1996, 121 - 122).  

Kansakoulun alkuaikoina koulunkäynti oli vielä vapaaehtoista. ”Laiskat ja kurittomat” 

oppilaat lähtivät koulusta, eivätkä enää palanneet opintielle. Ennen oppivelvollisuuslakia 

alettiin perustaa suurimpiin kaupunkeihin apukouluja, joka oli ensimmäinen erityisopetuk-

sen muoto. Apukoulut oli tarkoitettu ”vaikeille” oppilaille, ja yhteiskunta halusi ottaa tiu-

kemman otteen lasten kasvattamisesta. Ensimmäiset apukoulut perustettiin 1901 – 1921 

aikavälillä Turkuun, Poriin, Ouluun, Vaasaan, Helsinkiin, Tampereelle, Viipuriin ja Kuo-

pioon. Apukoulut eivät kuitenkaan saavuttaneet niitä oppilaita, jotka asuivat suurkaupunki-

en ulkopuolella. (Kivirauma, 2001, 26 - 27.) 

1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki, joka tarkoitti suurta muutosta kansansivistyksen 

historiassa. Poikkeavien oppilasryhmien tilanne ei kuitenkaan muuttunut, koska lainsää-

dännössä mainittiin vain ”heikon käsityskyvyn” omaavat. Tällaiset oppilaat sijoitettiin 

apukouluun, jos sellainen sattui kunnassa olemaan tai oppilas vapautettiin oppivelvollisuu-

den piiristä. 1940-luvulla huomattiin puhehäiriöisten oppilaiden erityisopetuksen tarve 

kouluhallituksen selvityksen ansioista. Haluttiin alkaa tukemaan puhehäiriöisiä oppilaita ja 

alettiin puhua osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Erityisopetuksen tarvetta perusteltiin en-

naltaehkäisyn nimissä, koska pitkään jatkuessaan puhehäiriöisille oppilaille nähtiin tulevan 

sielullisia kehityshäiriöitä, vaikka ne eivät heti koulutyötä haittaisikaan. Osa-aikaisen eri-

tyisopetuksen myötä erityisopetusjärjestelmä muotoutui sellaiseksi, millainen se on nyky-

äänkin. Osa-aikainen erityisopetus edusti koulu- ja luokkamuotoista erityisopetuksesta 

eroavaa toimintamuotoa, jonka erona oli osa-aikaisuus. (Kivirauma, 2001, 28 - 31.) 

2.2  Erityisopetuksen nykytilanne  

Se, miten tarkastelemme erityisopetusta ja siinä tapahtuvia muutoksia, on tarkasteltava 

osana yhteistä koulutusjärjestelmää eikä vain yhtä kokonaisuutta. Ensimmäiseksi tarjottiin 

kuuroille ja sokeille oppilaille erityisopetusta, kunnes oppivelvollisuuskoulun pidentyessä 

alettiin erityisopetusta tarjota yhä pienemmillekin oppilaiden poikkeavuuksille, esimerkiksi 

lukemisen tai puheen ongelmista kärsiville. (Jahnukainen, Pösö, Kivirauma & Heinonen, 

2012, 16.) 
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Oppilaat, jotka saivat erityisopetusta, olivat ensin omissa kouluissaan, mutta vuonna 1939 

perustettiin Helsinkiin ensimmäinen tarkkailuluokka. Tarkkailuluokkien tarkoituksena oli 

tarkkailla lasta siihen asti, kunnes löydettäisiin sopiva erityisopetuksen muoto. 1950-

luvulta lähtien erityisopettajat antoivat opetusta luokkamuotoisesti, jossa erityisopettaja 

opetti kaikkia aineita ja äidinkielen osuutta oli lisätty luokkien opetussuunnitelmassa. Eri-

tyisopetukseen tultiin ensin opettajan lähetteen perusteella ja myöhemmin kasvatusneuvo-

lan tai erityisopettajan suorittaman seulonnan perusteella. Opetus muuttui kuitenkin nope-

asti osa-aikaiseksi erityisopetukseksi. Yksi syy tähän kehitykseen oli vanhempien negatii-

vinen suhtautuminen luokkamuotoiseen erityisopetukseen. (Jahnukainen ym., 2012, 17.)  

Jahnukainen ym. (2012, 20 - 21) toteavat, että kansakoulusta siirryttäessä nykyiseen perus-

koulujärjestelmään, erityisopetus kytkettiin uuteen koulujärjestelmään alusta alkaen, eikä 

vain esille tulevien ongelmien myötä. Näin ollen erityisopetuksesta tuli osa suunnitelmal-

lista valtakunnallista koulutuspolitiikkaa. Erityisopetuksen katsottiin olevan yksilöön koh-

distuvaa korjaavaa toimintaa, minkä tarkoituksena on lieventää tai kokonaan poistaa oppi-

laassa ilmenevaa häiriötä tai esimerkiksi oppimisvaikeutta (Ström, 2001, 129).  

Erityisopetus voi tarkoittaa kahta eri asiaa: oppilaan käynnit erityisopettajan luona saaden 

yksilöllistä apua tai muodollisesta päätöksestä siirtää oppilas erityisopetukseen, mikä tar-

koittaa oppilaan sijoittamista erityisluokalle ja hänen oppimääränsä yksilöllistämistä. Op-

pimäärän yksilöllistäminen voi tarkoittaa sitä, että oppilaan eteneminen jatko-opintoihin 

voi sulkeutua, koska normaali oppimäärä jää suorittamatta. Nykyään kuitenkin oppimääri-

en yksilöintiä on helpotettu lain teitse, joten sen ei pitäisi vaikuttaa jatko-

opintomahdollisuuksiin. (Saloviita, 2006, 328.)  

Erityisopetuksen tavoitteeseen kuuluu asettaa yksilöllisesti oppilaan mukaiset oppimisedel-

lytykset. Tästä johtuen erityisopetuksen opetuksen sisältö määräytyy edellä mainituista 

tavoitteista käsin. Opetusmenetelmien käytössä tulisi olla nähtävissä pedagoginen erityi-

syys. Erityisopettaja antaa opetuksessaan enemmän huomiota ja opetusaikaa sekä yritys-

mahdollisuuksia oppilaalle, jota luokanopettaja ei tunne tai ei voi käyttää. Olennaista pää-

tearvioinnissa on se, että erityisoppilaalla on samat arviointikriteerit kuin muillakin oppi-

lailla, vaikka erityisopetuksessa on eriytetty opetussuunnitelmaa. (Moberg & Vehmas, 

2009, 64 - 65.)  

Saloviidan (2001, 144 - 146) mukaan erityisopetuksessa on neljä olettamusta: on olemassa 

normaalista poikkeavia oppilaita, joilla on epänormaali ominaisuus, kuten esimerkiksi 
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vammaisuus. Toinen olettamus on, että poikkeava oppilas tulee siirtää erityisluokalle, jos 

hän saa erityisopetusta, jolloin on kyse poikkeavasta opetuksesta. Kolmas olettamus ker-

too, että oppilas on poikkeava, jos hän tarvitsee normaalista poikkeavaa opetusta edistyäk-

seen paremmin opinnoissaan. Neljäs olettamus koskee poikkeavan opetuksen määrittelyä: 

poikkeava opetus on opetusta, jota normaalista poikkeava oppilas tarvitsee edistyäkseen. 

Jos oppilas peruskoulun alkaessa siirretään tai otetaan erityisopetukseen, on valittava joko 

yleisopetus (integraatio) tai erityisluokka. Koulun täytyy tehdä päätös oppilaan kehityksen 

turvaamiseksi pienryhmän ja pienluokan väliltä. Jos oppilas tarvitsee erityisluokkaopetusta, 

hänelle voidaan tarjota harjaantumisopetusta, mukautettua opetusta, sopeutumattomien 

opetusta, vammaisopetusta sekä emotionaalisessa kehityksessään tukea tarvitsevaa opetus-

ta. (Rönty, 2001, 117.)  

Jahnukainen ym. (2012, 27) kertovat, että vuodesta 2002 vuoteen 2010 erityisopetukseen 

otettujen ja siirrettyjen oppilaiden kokonaismäärä on kasvanut 34 tuhannesta jopa 46 tu-

hanteen. Oppilaat, jotka siirrettiin erityisopetukseen, ovat diagnosoitu seuraavasti: aivo-

toiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava, autismi, Aspergerin oireyhtymä sekä kielen 

kehityksen häiriöihin liittyvät oppimisvaikeudet. Näitä erityisopetukseen otettujen ja siir-

rettyjen määrää haluttiin vähentää, joten perusopetuslain muutoksissa ja täydennyksissä 

(2010) tuotiin esille uusi kolmiportainen tukijärjestelmä. Tukijärjestelmällä haluttiin luoda 

uudenlainen toimintamalli erityisopetuksen ja perusopetuksen väliin. Kolmiportaisella tuel-

la tarkoitetaan oppimisen ja koulunkäynnin uutta tukimuotoa (yleinen, tehostettu ja erityi-

nen tuki). Avaan tätä kyseistä tukijärjestelmää luvussa kolme. 

2.3 Segregaatiosta integraatioon ja kohti inkluusiota 

Segregaatioksi kutsutaan opetusta, jossa yleisopetus ja erityisopetus järjestetään erillisinä. 

Pohjalla on vammaiskeskeinen ajattelutapa, jossa ajatellaan oppilaiden oppimisongelmien 

johtuvan hänen yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Arvioidessa oppilasta, keskitytään vain 

hänen heikkouksiinsa ja ongelmiinsa eikä huomioida oppilaan vahvuuksia. (Naukkarinen, 

2001, 123 - 124.)  

1960-luvulle asti Suomessa on opetus järjestetty segregaatioajattelun mukaan, mutta vielä 

tänäkin päivänä suomalaisessa koulujärjestelmässä on nähtävissä tällaista oppilaiden erot-

telua: Erityis- ja yleisopetuksella on erillinen henkilöstö, luokanopettaja- ja erityisopetta-
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jankoulutus järjestetään erillään tai kasvatustiede sekä erityispedagogiikka ovat erillisiä 

tieteitä. (Naukkarinen, 2001, 123 - 129.)  

1970-luvulta lähtien kiistellyin aihe on erillisen erityisopetuksen ja yleisopetuksen suhtees-

ta ja oppilaiden mahdollisuudesta opiskella enemmän yleisopetuksessa. Pohjoismaissa ky-

seistä keskustelua käytiin integraatio-käsitteen alla, ja Yhdysvalloissa integraatioajattelu 

oli ”mainstreaming” (valtavirta) -käsitteen mukaista, mihin kuului vähiten rajoittavan ym-

päristön periaate, oppilaan yksilöllinen kasvatusohjelma ja koulutukseen osallistuvien hen-

kilöiden vastuun selkiytys. (Moberg & Savolainen, 2009, 76 - 83.)  

Tavallisin malli integraatiosta on, että oppilas on erityisluokalla, mutta osallistuu jollain 

tunneilla tavallisen luokan opetukseen eli hänet integroidaan sinne. Hänellä on kuitenkin 

erityisoppilaan status ja pääasiassa hän opiskelee pienessä ryhmässä. Erityisoppilas voi-

daan kuitenkin integroida kokonaan yleisopetuksen ryhmään, jos se katsotaan parhaaksi 

ratkaisuksi. Tukitoimien avulla oppilaan opetus voidaan järjestää yleisopetuksen piirissä, 

vaikka hänellä saattaisi olla erityisopetuksen tarvetta yhdessä tai useammassa aineessa. 

(Takala, 2011a, 15.)  

Integraatiolla on monia erilaisia määritelmiä, miten kukakin ihminen on asian nähnyt. Mo-

berg ja Savolainen (2009, 81 - 82) ovat määritelleet integraation tarkoittavan kahden erilli-

sen asian yhdistämistä niin, että uudessa kokonaisuudessa alkuperäiset osat eivät enää ero-

tu toisistaan. Integraation lähtökohtana on yksi yhteinen koulu, mikä viittaa inkluusio kä-

sitteeseen. Fyysinen yhdessäolo ei ole käsitteenä sama asia kuin integraatio. Tavalliseen 

luokkaan sijoitetun oppilaan nimittäminen ”integroiduksi oppilaaksi” ei ole käsitteellisesti 

oikein. Tämä merkitsisi sitä, että integraatio olisi jo saavutettu kun oppilas käy koulua sa-

malla luokalla ikätovereidensa kanssa. Erottamalla integraation tavoittelemisessa erilaisia 

muotoja ja asteita, voidaan välttää käsitteellisiltä sekaannuksilta. Integraation syvin olemus 

perustuu ajatukseen, jonka mukaan kaikkien oppilaiden opettaminen yhdessä (fyysinen 

integraatio) synnyttää yhteistoimintaa ja yhteistyötä (toiminnallinen integraatio). Nämä 

edistävät kaikkien osallistujien hyväksymistä, kehittymistä ja myönteisten sosiaalisten suh-

teiden syntymistä (psykologinen integraatio) ja rakentaa pohjan yhteiskunnalliselle sopeu-

tumiselle (yhteiskunnallinen sopeutuminen). (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen, 

2001, 182 - 183; Moberg & Savolainen, 2009, 81 - 82; Salminen, 1989, 74.) 

Integraation tavoitteena on kehittää kaikille yhteinen koulu, jonka pohjana on yhteiskun-

nallinen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Oppimisvaikeuksien ei ajatella johtuvan 
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oppilaan yksilöllisistä ominaisuuksista, vaan huomion saa oppilaan kasvatusympäristö ja 

lähiyhteisö. (Moberg, 2002, 37.) Integraation edistymistä voidaan kuvailla eri tasojen avul-

la: fyysistä integraatiota syntyy silloin, kun kaikkia oppilaita opetetaan yhdessä. Tällöin 

syntyy yhteistoimintaa oppilaiden välillä, mikä synnyttää toiminnallisen integraation. Op-

pilaiden yhdessä työskentely edistää heidän suvaitsevuutta ja sosiaalisten suhteiden synty-

mistä ja se on sosiaalista integraatiota.  Nämä kolme tasoa luo pohjaa yhteiskunnalliselle 

integraatiolle eli ihmisten tasa-arvoisuudelle. (Hautamäki ym., 2001, 182 - 183.) 

1950-luvulta lähtien tutkijat ovat epäilleet erityisluokilla annettavan opetuksen tehokkuutta 

(Moberg & Savolainen, 2009, 77). Kuorelahti ja Vehkakoski (2009) toivat tutkimukses-

saan esille integraation tehokkuuden näkökulman. Tällä he tarkoittivat, että vaikuttaako 

erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opettaminen yleisopetuksen ryhmissä muiden 

oppilaiden oppimiseen. Tämä on yleisin syy integraation vastustukselle (Moberg & Savo-

lainen, 2009, 78). Kalamboukan, Farrelin, Dysonin ja Kaplanin tutkimus (2005) viittaa 

kuitenkin siihen, ettei erityisoppilaiden integrointi haittaa muiden oppilaiden oppimista. 

1980- ja 1990-luvulla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että yleisopetuksessa opetusta 

saaneiden erityisoppilaiden koulusaavutukset ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat olleet 

parempia verrattuna erityisluokassa oleviin oppilaisiin (Moberg & Savolainen, 2009, 77 - 

78).  

Inkluusiossa tärkein ajatus on, että kaikilla ihmisillä on oikeus kuulua yhteisöön alusta 

lähtien (Väyrynen, 2001, 16). Kivirauma ja Ruoho (2007, 296) näkevät, että inkluusio voi-

daan nähdä prosessina, jossa koulujen uudistuksen lisäksi vaikutus näkyy myös yhteiskun-

nallisen toiminnan tasolla. Inkluusioperiaate korostaa sitä, että erityistä tukea tarvitsevat 

oppilaat eivät leimaantuisi samalla tavoin, kuten he leimaantuivat segregoidussa erityisope-

tuksessa. Inkluusiota pidetään parhaana opetuskeinona saavuttaa erityisen tuen tarpeessa 

olevien oppilaiden kasvatukselliset ja opetukselliset tavoitteet. (Unesco, 1994, 11.)  

Inklusiivisen kasvatuksen tavoitteena on sosiaalinen osallisuus. Opetus tulisikin järjestää 

niin, että oppilas ei jää sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle ja että kaikki lapset oppimistar-

peistaan riippumatta kokevat kuuluvansa yhteisöön. Kaikki oppilaat ovat tällöin tasavertai-

sia yhteisön jäseniä. Inklusiivista ajatusmallia on helppo kannattaa asenteiden ja arvojen 

tasolla, mutta käytännön toteutuksissa vaikeudet alkavat näkyä. Millaiset ratkaisut edistä-

vät oppilaiden osallisuutta? Voiko erillään olla joskus, ja jos voi, kuinka paljon? Millaiset 
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opetusmenetelmät toimivat? Mitä yhteisöltä vaaditaan? (Kuorelahti & Vehkakoski, 2009, 

10 - 12.) 

Inkluusio ei tapahdu eikä se toteudu vain määräyksiä ja suosituksia laatimalla. Ennen kaik-

kea inkluusio on muutosprosessi kouluyhteisössä tai koulutuspolitiikassa. Kyse ei ole siitä, 

että oppilaan pitäisi olla sopiva koululle vaan päinvastoin. Inkluusio on prosessi, jonka 

avulla vastataan oppilaiden tarpeisiin yleisopetuksessa. (Väyrynen, 2001, 17 - 19.) Falvey 

ja Givner (2005, 9) painottavat, että inkluusio ei koske vain oppilaita, joilla on vamma tai 

erityisen tuen päätös, vaan kaikkia oppilaita, opettajia, vanhempia ja yhteiskunnan jäseniä.  

Inkluusio - ajatus on vahvasti ideologinen ja perustuu tasa-arvoon ihmisten välillä (Takala, 

2011a, 16). Ajatukseen sisältyy ihmisten välisten tasa-arvon lisäksi sosiaalinen oikeuden-

mukaisuus ja demokratia. Jotta inkluusio saadaan toimimaan edellyttää se syvällisiä raken-

teellisia muutoksia koulujärjestelmässä ja tarvittavien opetus- ja tukipalvelujen saatavuutta. 

(Moberg & Savolainen, 2009, 84.) Laajassa merkityksessä inkluusio tarkastelee oppilaan ja 

hänen ympäristönsä vuorovaikutuksen näkökulmasta sitä, miten hänen oppimisen ja osal-

listumisen esteitä voidaan poistaa tai vähentää. Edellä mainitut esteet voivat esimerkiksi 

liittyä oppilaan alkuperään, sosiaalisen statukseen, sukupuoleen, sosioekonomiseen tilan-

teeseen, uskontoon, kieleen tai vammaisuuteen. Koulutusjärjestelmän sisällä olevat asiat, 

esimerkiksi opetusmenetelmät, voivat olla esteitä oppilaille. Opetusmenetelmät eivät vält-

tämättä ota huomioon oppilaiden erilaisia tapoja ja nopeutta oppia. Opetussisällöt voivat 

olla myös yksi este, jos ne eivät ole mielekkäitä tai koulun varauksellinen asenne ei ole 

hyvä erilaisuutta kohtaan. Pyrkimyksenä inkluusiolla on tehdä opiskelusta mielekästä ja 

joustavaa sekä ottaa huomioon kaikki lapset ja kohdella heitä tasapuolisesti. (Väyrynen, 

2001, 18.)  

Ihmisillä menee monesti sekaisin juuri integraatio- ja inkluusio-käsitteet, ja ne sekoittuvat-

kin ihmisten arkipuheissa yleensä yhdeksi ja samaksi asiaksi. Integraatiossa henkilö pääsee 

mukaan vasta sitten, kun hän on kuntoutunut yhteisön vaatimusten mukaiseksi. Inkluusios-

sa kaikki ovat alusta asti yhdessä. Integraatio on mukaan ottamista, ja inkluusio on mukaan 

kuulumista. (Saloviita, 2006, 340.)  
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3  OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

Vuonna 2007 valmistui esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen strategia, jonka perusta-

voitteina olivat opiskelun esteettömyys ja saavutettavuus. Erityisopetuksen strategian pe-

rusajatus on tukea oppimista ja koulunkäyntiä niin, että jokainen oppilas saa tarpeidensa 

mukaista huomiota ja tukea entistä tehokkaammin ja mahdollisimman varhaisessa vaihees-

sa. Oppilaalle annettava tuki määräytyy hänen tuen tarpeen laadusta, onko se tilapäistä vai 

jatkuvaa, tai hän voi tarvita joko yhtä tai useampaa tukimuotoa. Strategian perusajatus on, 

että mitä tehokkaammin tuki pystytään tarjoamaan yleisellä tasolla kaikille oppilaille, sitä 

vähemmän on tarvetta erityisenä tukena annettavaan opetukseen oppilaille. Hyvä ja laadu-

kas perusopetus on parasta ennaltaehkäisyä. (Sarlin & Koivula, 2009, 24 - 26.) 

Tässä luvussa käsitellään Suomen kouluissa otettua uutta kolmiportaista tukimallia. Avaan 

kolmiportaiseen tukimalliin kuuluvia käsitteitä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Käsitte-

len myös minkälaisia erilaisia tukimuotoja voidaan käyttää kolmiportaisessa tukimallissa.  

3.1 Kolmiportainen tuki 

Vuodesta 2011 alkaen oppilaita ei ole enää ryhmitelty erityisoppilaisiin ja yleisopetuksen 

oppilaisiin. Enää ei siirretä tai oteta oppilaita erityisopetukseen vaan heille pyritään järjes-

tämään opintojen menestykseksi heti heidän tarvitsemansa tuki. (Lahtinen, 2011, 124.) 

Suomen koulujärjestelmässä on käytössä kolmiportainen tuki. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014a, 61) mukaan läh-

tökohtina ovat oppilaiden sekä opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Op-

pilaiden oppimisen esteettömyys, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja sen varhainen 

puuttuminen ovat niitä asioita joihin opettajan tulee kiinnittää huomiota. Perustuslaissa 

säädettäviä tukimuotoja ovat muun muassa osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, tulkit-

semis- ja avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet.  

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta. Ohjausta tapahtuu ope-

tustilanteissa, oppiaineissa ja oppilaalle annettavassa arviointipalautteessa. Sen tavoitteena 

on tukea oppilaan itseluottamusta, itsearviointia ja oppimaan oppimisen taitoja sekä oppi-

laan kykyä suunnitella tulevaisuuttaan. Ohjauksella on myös tavoitteena, että oppilas itse 
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asettaa tavoitteita oppimiselleen ja ottaa vastuuta opiskelustaan. (Opetushallitus, 2014a, 

62.) 

Kaikki kolmiportaiseen tukijärjestelmään kuuluvat tukimuodot ovat yhteydessä toisiinsa, ja 

sen vuoksi oppilailla on helppo siirtyä tukimuodoista toiseen. Kun kolmiportainen tuki-

muoto otettiin käyttöön, liittyi siihen osana pedagogisen arvion lisäksi raportointivelvolli-

suus. Arvio piti tehdä aina ennen kuin jostain tukimuodoista siirryttiin toiseen ja raportissa 

tuli ilmetä, minkälaisia tukimuotoja oppilas oli jo tähän asti saanut. Tuen tarvetta tulee 

tarkastella oppiaineittain. Oppilas voi tarvita jossain oppiaineessa tehostettua tukea ja yksi 

oppiaine saattaa vaatia yksilöllistämistä, mutta muutoin yleinen tuki on riittävää. (Oja, 

2012, 48.)  

Useimmat tuen muodot ovat kehitetty palvelemaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, 

mutta ne soveltuvat hyvin myös kaikkien oppilaiden käyttöön. Niin lahjakkaat kuin oppi-

misvaikeuksissa olevat oppilaat voivat olla tuen tarvitsijoita. Oppilaiden muuttuva elämän-

tilanne voi myös laukaista tuen tarpeen. Joskus myös tilapäinen tuki on riittävää oppilaalle. 

(Sarlin & Koivula, 2009, 28.) 

3.2  Yleinen tuki 

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Yleisen tuen tuki-

muotoja ovat opetuksen eriyttäminen, opettajien keskinäinen sekä muu yhteistyö, oppilai-

den ohjaus sekä opetusryhmien joustava muuntelu. Yksittäisen oppilaan sekä ryhmän tar-

peet otetaan huomioon opetuksessa. (Opetushallitus, 2014a, 63.) Yleinen tuki on jokaiselle 

oppilaalle tarkoitettu tilapäinen tuki, jota annetaan tarpeen mukaan (Oja, 2012, 46). Oppi-

laiden edellytykset ja tarpeet tulee ottaa huomioon opetuksessa. Koulun toimintakulttuuria 

tulee kehittää niin, että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja 

oppilaiden erilaisuutta voidaan kohdata mahdollisimman hyvin. Kouluyhteisössä tapahtuva 

oppilaan välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri edistävät oppilaan kehitystä ja 

sitä kautta tukevat hyvää oppimista. (Opetushallitus, 2014a, 61.) 

Luokanopettajalla on vastuu jokaisen oppilaansa yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta 

opetuksessa. Opettajan yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön tai eri 

asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Opettajan tehtävänä on ohjata ryh-

mää toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opettaja on autta-
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massa oppilaita tunnistamaan heidän voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja 

kehityshaasteensa. (Opetushallitus, 2010, 12.) 

Opettajan opetustyöhön sisältyy lisäksi ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Opet-

tajan tulee arvioida oppilaiden tuen tarvetta ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opetta-

jan työtehtäviin ja kaikkiin opetustilanteisiin. Oppilaiden tarvitsema tuki rakennetaan opet-

tajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan 

ja huoltajan kanssa. (Opetushallitus, 2010, 13.) Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaik-

kia perusopetuksen tukimuotoja paitsi erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa eri-

tyisopetusta ja oppiaineisen oppimäärien yksilöllistämistä. Yleisen tuen tukimuotoja ovat 

tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus tai ohjaus. Yleisessä tuessa voidaan tarvittaessa 

käyttää oppimissuunnitelmaa, jolloin se sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin 

tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Edistyneelle oppilaalle opiskelua 

voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla. (Opetushallitus, 2014a, 63.) 

3.3 Tehostettu tuki 

Kun yleinen tuki ei riitä, otetaan käyttöön tehostettu tuki. Se tarkoittaa voimakkaampaa ja 

yksilöllisempää tukemista ja tuen tarve on tällöin jatkuvampaa kuin yleisessä tuessa. Oppi-

laalla saattaa olla tarve tukiopetuksen ja eriyttämisen lisäksi osa-aikaiseen erityisopetuk-

seen ja yksilöllisiin oppilashuollollisiin palveluihin. Tässä tuen vaiheessa tukitoimien jär-

jestämisessä korostuu tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus. (Sarlin & Koivula, 2009, 28 - 

29.) 

Tehostetulla tuella pyritään ehkäisemään oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien syvenemistä 

ja laajenemista riittävän ajoissa. Tehostetussa tukimuodossa tuen tarve on jatkuvaa ja käy-

tössä on useita eri tukimuotoja. (Oja, 2012, 46 - 47.) Tehostetun tuen aikana voidaan käyt-

tää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perus-

teella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Osa-

aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin ja koulun yhteistyö 

korostuvat tehostetun tuen aikana. Tehostettu tuki järjestetään opettajien ja muun henkilös-

tön yhteistyönä. Opettajan tulee seurata oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja arvioida 

sitä säännöllisesti tehostetun tuen aikana. (Opetushallitus, 2014a, 63.) 
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3.3.1 Pedagoginen arvio 

Oppilaan aloittaminen tehostetussa tuessa perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa 

arviossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilannetta koulun, oppi-

laan sekä huoltajan näkökulmasta. Arvioon kirjataan myös oppilaan saama yleinen tuki ja 

arvio eri tukimuotojen vaikutuksista sekä oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, 

oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet. Arvioon kirja-

taan myös arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjaukselli-

silla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea ja arvio tehos-

tetun tuen tarpeesta. (Opetushallitus, 2014a, 63 - 64.) 

Oppilaan opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion ja tarvittaes-

sa arvion laatimisessa käytetään muita asiantuntijoita. Arvion laatimisessa hyödynnetään 

mahdollista yleisen tuen laadittua oppimissuunnitelmaa, kuntoutussuunnitelmaa tai muita 

suunnitelmia. Tuen aloittaminen, järjestäminen ja mikäli oppilas palaa takaisin yleisen tuen 

piiriin, tulee ne käsitellä pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä 

oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Kaikki tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän 

ilmoittamalla tavalla. (Opetushallitus, 2014a, 64.) 

Tehostetussa tuessa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, joka nojautuu hänen pedago-

giseen arviointiin (Sarlin & Koivula, 2009, 28). Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestet-

tävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan (Perusopetuslaki, 642/2010, 16 a § 3 mom). 

Suunnitelmaan kirjataan esimerkiksi oppilaan vahvuudet ja oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyvät erityistarpeet, opiskelun tavoitteet ja arvioinnin periaatteet sekä oppilaalle annetta-

vat tukitoimet. (Sarlin & Koivula, 2009, 28 - 29.) Oppimissuunnitelma on hyväksyttyyn 

opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja (Opetushallitus, 2010, 18). Oppimis-

suunnitelmaa voidaan käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aika-

na (Perusopetuslaki, 642/2010, 16. a §). Sen tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset 

edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan. Suunnitelma tukee kunkin opettajan 

oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin ja koulun kanssa tapahtuvaa 

yhteistyötä. Huoltajat pystyvät tarpeen mukaan saamaan itselleen tietoa oppimissuunnitel-

masta ja voivat näin tukea lastaan paremmin. Oppimissuunnitelma on myös pohjana oppi-

laan edistymisen arvioinnille. (Opetushallitus, 2014a, 64.)  
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3.3.2 Oppimissuunnitelma 

Oppimissuunnitelman laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Ylem-

mille luokille siirryttäessä oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa. Jos oppilaalla on muita 

suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää oppimissuunnitelmassa huoltajan luvalla. Oppimis-

suunnitelmaa laatiessa sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tar-

kistamisen aikataulusta. Oppimissuunnitelma tarkistetaan aina, mikäli oppilaan tuen tar-

peessa tapahtuu muutoksia. Oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavia tietoja sen mu-

kaan kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttävät: oppilaskohtaiset tavoit-

teet, pedagogiset ratkaisut, tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja ar-

viointi. (Opetushallitus, 2014a, 64 - 65.) 

3.4 Erityinen tuki 

Erityistä tukea saavat ne oppilaat, jotka eivät saa riittävästi tukea muutoin ja heidän tilan-

teensa vaatii esimerkiksi oppiaineen yksilöllistämistä (Oja, 2012, 46 - 47). Erityinen tuki 

on kolmiportaisen tuen vahvimpana tasona, ja oppilaat joilla on vaikeuksia kehityksen, 

kasvun tai oppimisen tavoitteiden saavuttamiseksi kuuluvat erityisen tuen piiriin (Opetus-

hallitus, 2014a, 65). 

Erityisen tuen piiriin voi kuulua oppilaita, joilla on yksilöllistettyjä oppimääriä, pidennetty 

oppivelvollisuus tai vaikeasti vammaiset ja sairaat oppilaat, jotka opiskelevat toiminta-

alueittain. Poikkeuksena erityisen tuen piiriin, ilman tehostettua tukea, otetaan oppilaat, 

joilla on psykologisen tai lääketieteellisen arvion mukaan tarve erityiselle tuelle. Oppilaat, 

joilla on vakavia oppimisvaikeuksia, tunne-elämän ongelmia tai sosiaalisia sopeutumison-

gelmia, kuuluvat myös erityisen tuen piiriin. Psykologisen tai lääketieteellisen arvion mu-

kaan sairaille tai vaikeasti vammaisille oppilaille voidaan tehdä erityisen tuen päätös ennen 

esi- tai perusopetusta. (Sarlin & Koivula, 2009, 29 - 30.) 

Perusopetuksen suunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014a, 65) mukaan erityisen 

tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että 

oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun 

jälkeenkin. Niin kuin muitakin oppilaita, niin myös erityisen tuen piiriin kuuluvia oppilaita 

kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluistaan ja heidän osallisuuttaan opiskeluissa tue-
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taan. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja 

oppimisen iloa myös vahvistetaan. 

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lain mukaan annettavasta tuesta 

(Perusopetuslaki, 642/2010, 17. §). Erityisen tuen piirissä olevat tarvitsevat myös yksilöl-

listä tukea erityisopetuksen lisäksi. Erityinen tuki voidaan toteuttaa muun opetuksen yh-

teydessä tai pienryhmäopetuksena erityiskoulussa tai lähikoulussa. (Sarlin & Koivula, 

2009, 29 - 30.) Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden 

piirissä, ja oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain (Opetushallitus, 

2014a, 65 - 66). 

Kaikille erityisen tuen piirissä oleville oppilaille täytyy tehdä henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS (Perusopetuslaki, 642/2010, 17. a §). Ennen 

tätä täytyy oppilaalle laatia pedagoginen selvitys, jossa arvioidaan oppilaan erityisen tuen 

tarvetta. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. 

Päätös tarkistetaan ainakin toisen luokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle luokalle siir-

tymistä. (Perusopetuslaki, 642/2010, 17 § 2 ja 3 mom.) Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa 

aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen 

päätöksessä. Ennen tarkistamista oppilaalle tehdään uusi pedagoginen selvitys. Jos erityi-

nen tuki jatkuu oppilaalla, siitä tehdään uusi päätös tai jos oppilas siirtyy tehostettuun tu-

keen, tehdään siitäkin uusi päätös. (Opetushallitus, 2014a, 67.) 

Lahtinen (2011, 99) kirjoittaa, että perusopetusasetus säätää ryhmäkoot erityisoppilaiden 

kohdalla. Silloin kun luokassa on erityistä tukea tarvitseva oppilas, opetusryhmässä saa 

olla enintään kymmenen oppilasta. Tämä kymmenen oppilaan ryhmäkoko voidaan ylittää 

vain, jos se on oppilaiden edellytysten tai opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia 

perusteltua eikä järjestelystä koidu vaaroja muille opetusryhmässä opiskeleville oppilaille.  

Siitä, kuinka monta erityisoppilasta voidaan integroida samanaikaisesti yleisopetukseen, ei 

ole olemassa säännöstä. Silloinkin on hyvä soveltaa yleissäännöksiä niin, että opetuksessa 

voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa olevat tavoitteet ja oppilaan oikeus opetussuunni-

telman mukaiseen opetukseen ja turvallinen opetusympäristö on mahdollistettu. Työnanta-

jan on huolehdittava, että opettaja voi suoriutua tehtävästään, kun hänen luokalleen tulee 

erityistä tukea tarvitseva oppilas. (Lahtinen, 2011, 100.) 
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3.4.1 Pedagoginen selvitys 

Erityinen tuki todetaan moniammatillisesti laaditussa pedagogisessa selvityksessä, joka 

sisältää päätökset erityisen tuen tarpeelle. Pedagogisessa selvityksessä selitetään oppilaan 

oppimisen etenemisestä ja kuvataan oppilaan vahvuudet sekä oppilaan oppimisen ja kas-

vun keskeiset ongelmat. Selvityksessä tulee myös ilmi oppilaan saama tehostettu tuki ja 

arvio siitä, millaisia pedagogisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä tarvitaan oppilaan oppi-

misen ja kasvun tukemiseksi. Pedagogisilla järjestelyillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi 

oppimisympäristöön, opetus- ja ohjaushenkilöstöön, opetus- ja opiskelumenetelmiin, mate-

riaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. (Sarlin & Koivula, 2009, 29.) 

Pedagogisen selvityksen yhteydessä on hyvin tärkeää yhteistyö oppilaan ja huoltajan kans-

sa. Tärkeää on myös tuen tarpeiden selvittäminen, tuen suunnittelu ja sen onnistunut toteut-

taminen. Opetuksen järjestäjä huolehtii oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjalli-

sen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä sekä oppilashuollon ammattihenkilöiden 

kanssa tehdystä kirjallisesta selvityksestä oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tu-

esta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Näiden kahden selvityksen mukaan opetuksen järjestä-

jä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. (Opetushallitus, 2014a, 66.) 

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan oppilaan etenemistä, oppimisen ja kou-

lunkäynnin kokonaistilannetta koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista. Selvityksessä 

kuvataan oppilaalle annettu tehostettu tai erityinen tuki ja arvio niiden vaikutuksista. Li-

säksi kirjataan myös oppilaan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä 

oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet sekä arvio siitä, millaisilla pedagogi-

silla, oppimisympäristöön liittyvillä ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijär-

jestelyillä oppilasta voidaan tukea. Selvitykseen liitetään mukaan myös arvio erityisen tuen 

tarpeesta sekä arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiai-

neessa yksilöllistetyn oppimäärän. (Opetushallitus, 2014a, 66.) 

Pedagogisen selvityksen yhteydessä hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedago-

gista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa sekä jo oppilaalle ennestään laadittua peda-

gogista selvitystä tai HOJKSia. Erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaes-

sa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Jos oppi-

laalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, voidaan niitäkin käyttää huoltajan 

myöntämällä luvalla. (Opetushallitus, 2014a, 66.) 
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3.4.2  Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) 

Erityisen tuen piirissä tehdään oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma HOJKS, joka toimii pedagogisena välineenä opettajille (Sarlin & Koivula, 

2009, 29). HOJKS on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoit-

teista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan 

tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta (Opetushallitus, 2014a, 67). Suunnitelmasta tulee ilmetä 

oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen 

(Perusopetuslaki, 642/2010, 17 a §). 

HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityisen tuen päätöksen 

sisältöön, ja sen laatimisessa voidaan käyttää jo oppilaalle tehtyä oppimissuunnitelmaa. Jos 

oppilaalle on jo aikaisemmin tehty muita suunnitelmia tai selvityksiä, voidaan niitä käyttää 

osana HOJKSia. Oppilaan opettajat, oppilas ja huoltaja laativat suunnitelman yhteistyössä, 

ja laatimiseen voi tarvittaessa osallistua myös muut asiantuntijat. (Opetushallitus, 2014a, 

67.) 

HOJKSin tulee sisältää oppilaskohtaiset tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, opetuksen järjes-

tyspaikka, tuen edellyttämät yhteistyöt ja palvelut sekä tuen seurantaa ja arviointia. Oppi-

laskohtaisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiin-

nostuksen kohteistaan, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiu-

det sekä erityistarpeet. Pedagogisiin ratkaisuihin liittyy muun muassa oppimisympäristöi-

hin tehdyt ratkaisut, oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut (ryhmittely, samanaikaisopetus, 

opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat), oppilaan 

tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa.  

Opetuksen järjestämiseen liittyy muun muassa oppilaan opetuksen järjestäminen muun 

opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla. Tuen edellyttämään yhteistyöhön ja palveluihin 

kuuluvat muun muassa oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimi-

joiden vastuunjako. HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohdat sekä suunnitelman laatimi-

seen osallistuneet henkilöt ovat kirjattuina tuen seuranta ja arviointi kohtaan. (Opetushalli-

tus, 2014a, 68.) 

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt 

tiedonsiirtoluvat. (Opetushallitus, 2014a, 69.) Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, mutta 
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kuitenkin aina vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi (Perusope-

tuslaki, 642/2010, 17 a §). Suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuk-

sen tavoitteiden muuttuessa. Jos erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle 

laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun tuen antamiseksi. (Opetushallitus, 2014a, 69.) 

3.5  Eri tuen muotoja  

Keskeistä eri tukimuotojen valitsemisessa oppilaalle on tunnistaa ja arvioida oppilaan tuen 

tarpeen määrä ja laatu. Jokaisen oppilaan yksilölliseen tarpeeseen tulee reagoida tarkoituk-

senmukaisilla tukimuodoilla. Tukimuodot ovat suunnilleen samat tuen tasosta riippumatta. 

Jokaiselle oppilaalle tuen painotus korostuu tuen laadun ja määrän muuttuessa. Tärkeintä 

tuen valitsemisessa oppilaalle on, että jokaiselle tukea tarvitsevalle oppilaalle suunnitellaan 

hänen tarpeitaan vastaava tukitoimien kokonaisuus. (Sarlin & Koivula, 2009, 31.)  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen mallin jokaisella tasolla ovat käytössä samat tukikeinot, 

mutta hieman eri tavoin korostettuna (Oja, 2012, 53). Ainoa poikkeus on erityisopetus, jota 

tarjotaan vain oppilaalle erityisen tuen vaiheessa ja sitä varten tarvitaan erityisen tuen pää-

tös. Tehostetun tuen tukimuotoja ovat osa-aikainen erityisopetus, opintojen yksilöllinen 

ohjaus sekä kodin kanssa tehtävä yhteistyö. Lisäksi oppilashuollon osuutta oppilaan hyvin-

voinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Erityisen tuen tukimuodot ovat muuten 

samanlaiset, mutta lisäksi siihen kuuluu erityisopetus ja oppiaineiden oppimäärien yksilöl-

listäminen. (Opetushallitus, 2014a, 63.) 

Eriyttäminen 

Opetuksen eriyttämisellä eli differentiaatiolla tarkoitetaan opetuksen tai koulutukseen liit-

tyviä erityisjärjestelyjä, ja niiden tarkoituksena on oppilaiden yksilöllisten ominaisuuksien 

huomioon ottaminen opetustilanteessa (Runsas, 1991, 239 - 240). Eriyttämisellä voi olla 

yhtenäistäviä tai erilaistavia päämääriä. Tukiopetus on esimerkiksi yhtenäistävää eriyttä-

mistä, koska siinä pyritään auttamaan oppilas saamaan muut kiinni opinnoissaan. Eriyttä-

misen erilaiset tavoitteet määrittävät sen, pyritäänkö opetuksella yhtenäistävään vai erilais-

tavaan eriyttämiseen. (Lahdes, 1997, 199 - 200.) Eriyttäminen tarkoittaa opetusmenetelmi-

en mukauttamista jokaisen oppilaan ominaisuuksien mukaan. Opetuksessa tulee huomioida 

erilaiset oppijat ja opetettavien aiheiden sisällöt sekä huomioida kenelle opetetaan ja mitä 

opetetaan. (Tomlinson, 2003, 1 - 2.)  
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Ojan (2012, 54) mukaan eriyttämisestä on järjestetty hyvin paljon koulutusta viime vuosi-

na. Koulutuksen sisältöjä ovat olleet oppilaiden erilaisten oppimis- ja sopeutumisvaikeuk-

sien tunnistaminen ja huomioiminen opetuksen suunnittelussa ja erilaiset keinot eriyttämi-

sessä. Lähikouluperiaatteen myötä opettajat tarvitsevat erityisesti apua eriyttämisessä niil-

le, jotka aikaisemmin olivat erityisryhmissä. Toinen tarve lähikouluperiaatteen myötä on 

ollut lisätä eriyttämispedagogiikan valmiuksia. Kouluissa ja kunnissa on etsitty keinoja, 

joilla mahdollisimman tehokkaasti kyettäisiin vastaamaan oppilaiden eriyttämisen tarpei-

siin. Oppilasta ei haluta sulkea omista oppimisympäristöistään, vaan tukea pyrittäisiin 

tuomaan oppilaan luo. 

Tukiopetus 

Oppilas on oikeutettu saamaan tukiopetusta, jos hän on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnois-

saan tai tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea (Perusopetuslaki, 642/2010, 16 §). 

Kunnat ovat uudistaneet resursseja ja lisänneet suunnitelmallisuutta tukiopetuksessa. Tu-

kiopetuksen lisäksi kunnat ovat ottaneen käyttöön opetusryhmän jakotunteja, avustaja-

resursseja, opettajien hyppytunteja ja opettajatiimejä. Tehostuneita tukiopetuksen muotoja 

ovat esimerkiksi ennakoiva tukiopetus ja säännölliset tukiopetustunnit, joille oppilaat me-

nevät yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa. Resurssin käyttöä on tehostettu yhdistämällä 

rinnakkaisluokkien tai saman oppiaineen opettajien oppilaat ja voimavarat.  (Oja, 2012, 

53.)  

Ominaista tukiopetukselle on yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tu-

kiopetuksessa tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, sillä näin voidaan 

löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin 

asioihin perehdytään jo etukäteen. Jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osal-

listua tukiopetukseen, ja sen vuoksi koulutyö pitää suunnitella siten. Tukiopetusta on joko 

oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy 

tai oppituntien ulkopuolella. Tukiopetuksen toteuttamisessa voidaan myös käyttää erilaisia 

joustavia ryhmittelyjä.  

Ensisijaisesti tukiopetuksen aloitteen tekee opettaja, mutta sen voi myös tehdä oppilas itse 

tai hänen huoltajansa. Tukiopetus järjestetään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan 

kanssa. Huoltajille annetaan tietoa tukiopetuksesta ja sen merkityksestä oppilaan oppimi-

selle ja koulunkäynnille. Tukiopetusta voidaan antaa kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla. 

Oppilaan aikaisemmin saama tukiopetus ja riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet tu-
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kiopetuksen jatkossa kirjataan osaksi pedagogista arviota ja selvitystä. Tukiopetuksen ta-

voitteet ja antaminen merkitään oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin. (Opetushallitus, 

2014a, 72 - 73.) 

Oppilaanohjaus 

Perusopetuslain (642/2010 30 §) mukaan oppilaalla on oikeus saada oppilaanohjausta ope-

tuksen lisäksi. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annetta-

vaan arviointipalautteeseen. Tavoitteita ohjauksella ovat tukea oppilaan itseluottamusta, 

itsearviointia ja oppimaan oppimisen taitoja sekä kykyä suunnitella tulevaisuuttaan. Huo-

mio kohdistuu myös oppilaan arjenhallintaan, opintojen suunnittelu- ja opiskelutaitoihin tai 

yhteistyötilanteissa mahdollisiin ilmeneviin tuen tarpeisiin. Kaksi ohjauksen tavoitetta on, 

että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan vastuuta siitä.  

Arvioitaessa oppilaan tarvetta tehostettuun tai erityiseen tukeen otetaan huomioon ohjauk-

sen näkökulma. Osana pedagogista arviota tai selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin 

saaman ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjauksen jatkosta. Oppilaan 

ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan oppimissuunnitelmaan tai HOJK-

Siin.  (Opetushallitus, 2014a, 62.)  

Monet kunnat ovat ryhtyneet tehostamaan jokaisen opettajan roolia ohjauksessa ja kehit-

tämään ohjauksen toteutustapoja. Huomion kohteina ovat oppimaan oppimisen taidot, op-

pimistyylit ja -strategiat, oppimisprosessit ja oppilaan itsetuntemuksen vahvistaminen. Li-

säksi huomion kohteena oli oppilaan oppijaminäkuvan vahvistaminen. (Oja, 2012, 53.)  

Ohjaus- ja tukipalvelut 

Perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea voi tarvittaessa 

olla aamu- ja iltapäivätoiminta. Ne oppilaat, joille on tehty erityisen tuen päätös, ovat oi-

keutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Näissä tapa-

uksissa kunta päättää toiminnan laajuudesta, ja aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjes-

tämään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Toiminta voidaan järjestää myös 

omissa ryhmissä, mikäli oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät. Erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden kehitystä tukee se mahdollisuus, että he pääsisivät oman ikäkauden mukaisiin 

ryhmiin aamu- ja iltapäivätoiminnassa. (Opetushallitus, 2011, 15.)  
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Kun aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu tehostettua tai erityistä tukea saava oppilas, on 

tärkeää että henkilöstö ottaa lapsen tuen tarpeet huomioon. Tärkeää on myös se, että koulu 

näkee aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoamat mahdollisuudet oppilaan oppimisen ja kou-

lunkäynnin tukena. (Opetushallitus, 2011, 15 - 16.) Perusopetuslain (1136/2003, 48 a §) 

mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä 

sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee 

myös edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä 

syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Lapsille tulee tarjota monipuoliset mahdollisuudet oh-

jattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, am-

mattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. (Opetushallitus, 2011, 16.) 

Yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää 

suunniteltaessa toiminnan järjestelyjä. Oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin voidaan tarvit-

taessa sisällyttää kuvaukset oppilaan osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä 

yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa. Niihin voidaan kirjata, miten aamu- ja iltapäivä-

toiminnan tavoitteet ja toimintamallit tukevat oppilaan kehitystä. Jos salassa pidettäviä 

tietoja luovutetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle, edellyttää se huoltajan anta-

maa yksilöityä tiedonsiirtolupaa. Huoltajan luvalla aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi 

osallistu oppilaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKSin suunnitteluun. Kunnan tulee huoleh-

tia siitä, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä toimivat henkilöt perehdytetään henki-

lötietojen käsittelyyn, salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviin säädöksiin ja las-

tensuojelulain velvoitteisiin. (Opetushallitus, 2011, 16.) 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Laissa säädetään kodin ja koulun yhteistyöstä. Opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden 

ja edellytysten mukaisesti sekä opetuksen tulee edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehi-

tystä. Opetuksen pitää olla yhteistyössä kotien kanssa. (Perusopetuslaki, 628/1998, 3. §.) 

Perusopetuslaissa (628/1998 3. §; 477/2003 26. §) erityisesti määritellään kodin ja koulun 

yhteistyössä mainitut oppilaan oikeudet esi- ja perusopetukseen, oppilashuoltoon, turvalli-

seen opiskeluympäristöön ja kouluruokailuun. Oppilaan huoltajilla on perusopetuslain 

(477/2003 26. §) mukaan velvollisuus huolehtia oppivelvollisuuden suorittamisesta. Oppi-

laan poissaoloja seuraa opetuksen järjestäjä ja luvattomista poissaoloista opetuksen järjes-

täjä ilmoittaa oppilaan huoltajille.  
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Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä niin, että jo-

kainen oppilas saa hänen tarpeidensa vaativaa opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö kodin 

ja koulun välillä edistää myös oppilaan tervettä kasvua sekä kehitystä. Kodin ja koulun 

kasvatusyhteistyö lisää oppilaan luokan ja koko koulun hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Huoltajien osallisuus ja mukana olo koulutyössä ja sen kehittämisessä on tärkeä osa koulun 

toimintakulttuuria. Opetuksen järjestäjällä on vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytys-

ten kehittämisestä. Lähtökohtana yhteistyölle on luottamuksen rakentaminen, tasavertai-

suus ja keskinäinen kunnioitus. Lisäksi yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninai-

suus sekä tiedon ja tuen tarpeet. Jotta yhteistyö onnistuisi, tarvitaan siihen koulun henkilös-

tön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista vuorovaikusta oppilaiden huoltajien kanssa. (Ope-

tushallitus, 2014a, 35.) 

Huoltajien tulee olla tietoisia opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetus-

suunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen 

tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnois-

ta ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Huoltajille annetaan mahdollisuuksia tutustua 

koulun arkeen ja osallistua koulun toimintaan. Lisäksi huoltajilla on mahdollisuuksia osal-

listua kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun 

henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään huoltajien keski-

näistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. Oppilaiden van-

hempien yhteistyö ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opetta-

jien ja koulun työlle. 

Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa suunnitelmallista op-

pimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan koulupolun nivelvaiheissa yhteistyö kodin ja koulun 

välillä on erityisen tärkeää sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja to-

teuttaessa. Kodin ja koulun yhteistyö tapahtuu henkilökohtaisten ja ryhmätapaamisten li-

säksi myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyväksi käyttäen. (Opetushallitus, 2014a, 36.) 

Osa-aikainen erityisopetus 

Osa-aikainen erityisopetus pyrkii ennaltaehkäisemään, tasoittamaan ja voittamaan oppimis- 

ja kouluvaikeuksia suoran vaikuttamisen sekä konsultoinnin kautta. Erityisopettajan työ on 

näin ollen ehkäisevää, korjaavaa, oppilaiden kokonaiskehitystä, kasvua ja oppimista tuke-

vaa asiantuntijan suorittamaa toimintaa. (Ihatsu & Ruoho, 2002, 92.) 
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Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisopetuksena 

yleisopetuksen ryhmässä, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Opetuksen antaa aina koulutuk-

sen saanut erityisopettaja. (Halinen ym., 2008, 139.) Kaikilla tuen tasoilla annetaan osa-

aikaista erityisopetusta. Tehostetun tuen piirissä osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys 

tukimuotona vahvistuu. Erityisen tuen piirissä ja erityisluokalla oleva oppilas voi saada 

myös osa-aikaista erityisopetusta. (Opetushallitus, 2014a, 73.) Luokan- tai aineenopettaja 

sekä osa-aikaista erityisopetusta antava opettaja suunnittelevat oppilaan opiskelun eheyt-

tämisen, eriyttämisen ja arvioinnin yhdessä (Halinen ym., 2008, 140).  

Oppilaille, joilla on esimerkiksi matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, kielellisiä 

vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, 

vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä, annetaan osa-aikaista erityisopetusta (Opetus-

hallitus, 2014a, 73). Oppimisvaikeuksien syynä mahdolliset ongelmat ovat oppiaineen tie-

tojen tai taitojen oppimisessa tai koulunkäyntiin ja kouluun sopeutumisessa. Suomessa 

annetaan eniten osa-aikaista erityisopetusta puheen, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuk-

siin alkuopetuksen vuosiluokilla. Jos puheopetus on alkanut ennen kouluun tuloa, on tärke-

ää, että koulun antama opetus muodostaa sen kanssa jatkumon. Luki- ja kirjoitusvaikeudet 

korjataan heti koulunkäynnin alussa, jolloin puutteet näissä taidoissa eivät vaikeuta muiden 

oppiaineiden opiskelua ja myöhempää koulunkäyntiä. (Halinen ym., 2008, 138 - 139.) 

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan lukuvuonna 2012 - 2013 osa-aikaista erityis-

opetusta sai 120 200 oppilasta eli 22 prosenttia syksyn 2012 peruskoululaisista. Osa-

aikainen erityisopetus sisältyi 20 400 oppilaan tehostetun tuen suunnitelmaan ja 15 400 

oppilaan erityisen tuen suunnitelmaan syksyllä 2012. Noin 84 400 oppilasta sai osa-

aikaista erityisopetusta yleisenä tukena. (Tilastokeskus, 2014.) 

Oppilashuollon tuki 

Perusopetuslain (1287/2013) mukaan oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuol-

lolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennal-

taehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa toimintaa. Lisäksi oppilaalla on oikeus yksilö-

kohtaiseen oppilashuoltoon ja oppilas on oikeutettu saamaan maksutonta terveydenhuoltoa. 

(Opetushallitus, 2014a, 77.) 
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Oppilashuoltoa järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveys-

toimen kanssa. Oppilashuollossa on mukana oppilas itse ja hänen huoltajansa ottaen huo-

mioon oppilaan ikä ja edellytykset. Koulussa oppilashuollosta vastaavat kaikki kouluyhtei-

sössä työskentelevät ja oppilashuoltopalveluista vastaavat työntekijät. Kouluyhteisön hy-

vinvoinnista on ensisijaisesti vastuussa koulun henkilökunta. Psykologi- ja kuraattoripalve-

lut sekä kouluterveydenhuollon palvelut ovat oppilashuollon palveluja. Edellä mainittujen 

asiantuntijoiden tehtävät liittyvät yksilöön, yhteisöön sekä yhteistyöhön. Palveluiden pitää 

olla helposti saatavilla, ja ne tulee järjestää lain edellyttämässä määräajassa. (Opetushalli-

tus, 2014a, 77.) 

Oppilaalle annetaan kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraat-

toripalveluja ja yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa, ja näillä palve-

luilla tarkoitetaan yksilökohtaista oppilashuoltoa. Tavoitteena on seurata ja edistää oppi-

laan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaisen tuen tur-

vaaminen ja ongelmien ehkäisy ovat tärkeitä. Koulun arjessa ja oppilashuollon tuen raken-

tamisessa otetaan huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tar-

peet. (Opetushallitus, 2014a, 80.) 

Yksilökohtaisen oppilashuollon perustana on aina oppilaan ja tarpeen vaatiessa huoltajan 

suostumus. Oppilaan ikä, kehitystaso, toivomukset, mielipiteet ja muut henkilökohtaiset 

edellytykset on otettava huomioon oppilasta koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. (Pe-

rusopetuslaki, 1287/2013, 18 §.) Oppilashuoltotyössä vuorovaikutus on avointa, kunnioit-

tavaa ja luottamuksellista. Oppilaan täytyy tulla kuulluksi niin, että hän voi kokea tilanteen 

kiireettömänä. Oppilaasta tehdään koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä oppi-

lashuoltokertomus. Kertomukseen kirjataan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi 

ja toteuttamiseksi vain välttämättömät tiedot, esimerkiksi oppilaan tilanteen selvittämisen 

aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset. (Opetushallitus, 

2014a, 81.) 

Yksilöllisen oppilashuoltotyön lisäksi koulu järjestää yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yhtei-

söllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilas-

ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudes-

ta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisessä oppilashuollossa oppilaiden ja huoltajien osallisuus 

ja kuulluksi tuleminen on hyvin tärkeää. Oppilashuolto luo koulussa edellytyksiä yhteen-

kuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimin-
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tatavat edesauttavat ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvitta-

van tuen järjestämistä.  (Opetushallitus, 2014a, 79.)  

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 1267/2013, 29 § 1 

mom.). Turvalliseen opiskeluympäristöön kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tur-

vallisuus. Oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus on opetuksen järjestämisen lähtökohta. 

Opetuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiu-

saamiselta ja häirinnältä. Kyseinen suunnitelma tulee olla osana oppilashuoltosuunnitel-

maa. (Opetushallitus, 2014a, 79.) 

Oppilashuoltosuunnitelma tulee laatia yhdessä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtä-

viä hoitavien viranomaisten kanssa. Oppilailla on oikeus osallistua opetussuunnitelman ja 

siihen liittyvien suunnitelmien ja koulun järjestyssääntöjen valmisteluun. Oppilashuollon 

suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta: lasten ja nuorten hyvin-

vointisuunnitelmasta, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus, paikallisesta opetus-

suunnitelmasta, jossa on kuvaus oppilashuollosta ja koulukohtaisesta oppilashuoltosuunni-

telmasta. (Opetushallitus, 2014a, 81.) 

Avustajapalvelut 

Kaikilla oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkit-

semis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen ta-

soilla (Perusopetuslaki, 477/2003, 31 §). Oppilaille on tarkoituksena turvata oppimisen ja 

koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaik-

kina koulupäivinä. Jos oppilaalla on esimerkiksi kuulovamma, hänelle järjestetään tarvitta-

essa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijärjestel-

miä. Jos oppilas käyttää viittomakieltä, niin kommunikaation tukena voidaan tarvittaessa 

käyttää viittomakielen tulkkia tai viittomankielentaitoista avustajaa. Opettaja voi myös 

opetuksessaan tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla. 

(Opetushallitus, 2014a, 74.) 

Opettajat yhdessä suunnittelevat ja arvioivat työtään. He voivat käyttää apuna myös muu-

takin koulun henkilöstöä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppi-

miseen ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan ohjeiden mukaises-

ti. Tärkeää on, että opettajan ja avustajan työn- ja vastuunjako on selkeää. Avustajan anta-

ma tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itse-
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tunnon kehittymistä. Tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee ot-

tamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustaja voi olla 

tukena yksittäiselle oppilaalle tai koko luokalle. (Opetushallitus, 2014a, 74.) 

Erityisiä apuvälineitä voidaan tarvita myös näkemiseen, liikkumiseen, muuhun fyysiseen 

tarpeeseen tai oppimisen erityistarpeeseen. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia 

tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai keskit-

tymistä tukevia apuvälineitä. Apuvälineisiin perehdytään tarpeeksi, jotta niiden käyttö ope-

tuksessa ja kotona sujuisi moitteettomasti. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja 

niiden tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Jos oppilaan tukeminen edellyttää erityisosaamis-

ta, jota oman koulun henkilöstöllä ei ole riittävästi, silloin hyödynnetään esimerkiksi op-

pimis- ja ohjauskeskusten oppilaille tarjoamia palveluja. (Opetushallitus, 2014a, 74.) 

Ensisijaisesti tulkitsemis- ja avustajapalveluista päättää opetuksen järjestäjä. Tehostettua 

tukea saavan oppilaan palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arvios-

sa. Pedagogisessa selvityksessä arvioidaan erityistä tukea saavan oppilaan palveluiden ja 

erityisten apuvälineiden tarve, ja näistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Hallintopää-

tös tehdään yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle mahdollisista palveluista ja eri-

tyisistä apuvälineistä. Oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa kuvataan palveluiden ja apu-

välineiden käyttö. (Opetushallitus, 2014a, 74.)  

Erityisopetus 

Perusopetuslain (642/2010, 17 §) mukaan erityisen tuen keskeinen tuki on erityisopetus. 

Erityisopetuksella pyritään auttamaan erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita ja oppilas-

ryhmiä (Ihatsu & Ruoho, 2002, 91). Järjestelmällisen kokonaisuuden oppilaalle muodosta-

vat erityisopetus yhdessä muiden tukimuotojen kanssa. Erityisopetusta annetaan sellaiselle 

oppilaalle, joka on saanut erityisen tuen päätöksen ja sitä annetaan oppilaan henkilökohtai-

sen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. (Opetushallitus, 2014a, 65 

- 66.) 

 Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään turvaamaan ensisijaisesti 

oppilaiden oppiminen. Pedagogiset ratkaisut, joita erityisopetuksessa käytetään, voivat 

liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. 

Pedagogiset ratkaisut vaihtelevat aina oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan 

henkilökohtaisen tarpeiden mukaisesti. Erityisen tuen piirissä olevalla oppilaalla on oikeus 
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saada erityisopetuksen lisäksi myös tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta, 

yksilökohtaista oppilashuoltoa, tulkitsemis- ja avustajapalveluita ja erityisiä apuvälineitä. 

(Opetushallitus, 2014a, 66.)  

Peruskoulussa erityisopetusta järjestetään monin eri tavoin, esimerkiksi samanaikaisella 

erityisopetuksella tai luokkamuotoisella erityisopetuksella. Samanaikaisella erityisopetuk-

sella tarkoitetaan, että oppilaan oppimista tuetaan perusopetusryhmässä ja erityisopettaja 

työskentelee tällöin konkreettisesti samassa tilassa luokan- tai aineenopettajan kanssa. 

Luokkamuotoisella erityisopetuksella tarkoitetaan pienluokkaopetusta, jota annetaan koko- 

tai osa-aikaisena. Luokkamuotoinen erityisopetus voi tapahtua joko peruskoulun yhteyteen 

perustetussa erillisessä luokassa, erityiskoulussa tai laitoksessa. Erityisopettajan työ on 

ennaltaehkäisevää, korjaavaa, oppilaiden kokonaiskehitystä, kasvua ja oppimista tukevaa 

toimintaa. (Ihatsu & Ruoho, 2002, 92.) 

3.6 Aikaisempia tutkimuksia aihepiiristä 

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n (2012) tutkimuksen mukaan kolmiportaisen tuen myötä 

luokan- ja aineenopettajien työmäärä ja työkuva ovat muuttuneet. Luokan- ja aineenopetta-

jat kokivat työmäärän lisääntyneen ja työn muuttuneen vaativammaksi. Opettajat kokivat 

riittämättömyyttä, he turhautuivat työmäärään ja tilanteisiin, joihin heillä ei ole työkaluja. 

Opettajat kokivat, että he olivat epäonnistuneita tehtävässään tukea oppilaita opetuksessa ja 

pelkäsivät opetuksen laadun laskua, jos luokassa on yleisen tuen tarpeen lisäksi tehostetun 

ja erityisen tuen tarpeen oppilaita.  

OAJ:n (2012) tutkimuksen mukaan rehtoreilla ja erityisopettajilla kolmiportainen tuki on 

ollut myönteisempi kokemus. Heidän työtehtävissään ei ole tapahtunut niin paljon muutos-

ta kuin luokan- tai aineenopettajilla. Erityisopettajat ja rehtorit olivat kokeneet, että koulu-

tusta on ollut riittävästi. Luokan- ja aineenopettajat pitivät taas, etteivät olleet saaneet kou-

lutusta riittävästi. Tuki ei ole riittävästi jalkautunut luokan- ja aineenopettajien tunneille, 

vaikka siellä opiskelevat yhä enemmän tukea tarvitsevia oppilaita. Kaikki opettajat pitivät 

yhteistyön lisääntymistä positiivisena asiana.  

Opettajat kaipasivat lisää aikaa ja osaamista opettaa tukea tarvitsevaa oppilasta. Aineen- ja 

luokanopettajat, jotka ovat olleet työelämässä pitkään, eivät olleet saaneet riittävästi val-

miuksia erityistä tukea tarvitsevien opettamiseen. Opettajat kehittyisivät täydennyskoulu-
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tuksen, joustavien opetusryhmien ja yhteisopettajuuden tai resurssiopettajuuden avulla. 

Opettajat eivät olleet vastustaneet muutosta, vaan sitä, että uudistuksen toteutuminen ei ole 

mahdollista puutteellisten olosuhteiden vuoksi. (OAJ, 2012.) 

OAJ:n kyselyn perusteella oppilaan oikeus tukeen ei toteudu muun muassa, koska ryhmä-

kokoja ei pienennetty, vaikka niissä opiskelee tukea tarvitsevia oppilaita ja oppilaalle ei ole 

mahdollista antaa hänen tarvitsemiaan tukikeinoja. Oppilaan oikeus tukeen ei toteudu 

myöskään, koska opetuksen järjestäjä ei ota riittävästi huomioon opettajan, oppilaan, huol-

tajan sekä oppilashuollon toimijoiden yhdessä muodostamaa näkemystä oppilaan opetuk-

sen järjestämistä koskevissa päätöksissä. OAJ keräsi kyselyaineiston sähköisesti loppu-

vuoden 2012 aikana. Kyselyyn saatiin 715 suomenkielistä vastausta, 156 ruotsinkielistä 

vastausta ja esiopetuksen osalta vastauksia tuli 215. (OAJ, 2012.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä kolmiportaisen tuen toimivuudesta (2014:2) 

on käytetty lähteenä opetushallituksen kyselyä (2013) kunnille nimeltään: ”Tehostetun ja 

erityisen tuen kehittämistoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kysely”.   Selvityksessä oli 

tarkoituksena tuottaa kokonaisnäkemys erityisopetuksen järjestämisen tilanteesta hallinnol-

lisen yksikön näkökulmasta. Selvityksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä vuodenvaih-

teessa 2010 – 2011. Kysely lähetettiin 328 kunnan opetustoimessa perus- ja erityisopetuk-

sesta vastaavalle ja kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin. Kyselyyn vastasi 166 vas-

taajaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2014) selvityksessä huomattiin, että kunnat olivat edisty-

neet perusopetuslain muutosten tavoitteiden mukaisesti, mutta kuntakohtaiset erot kolmi-

portaisen tuen toimeenpanossa olivat huomattavia. Tehostettua tukea saavien oppilaiden 

määrä oli kasvanut ja erityistä tukea saavien oppilaiden määrä vähentynyt. Kuntien opetus-

suunnitelmat olivat päivitetty lainmukaisiksi ja tukijärjestelyt olivat uudistuneet hyvään 

suuntaan. Täydennyskoulutukset olivat sujuneet hyvin, ja rehtoreiden näkemykset olivat 

pääosin positiivisia. Suunnitteluaikaa oppilaan tuen järjestämiseksi oli kouluissa varattu 

liian vähän. Tukiopetuksen resurssit koettiin riittäväksi, mutta osa-aikaisen erityisopetuk-

sen tarve ja resurssit eivät vastanneet toisiaan.  

Oppilashuoltotyö oli kehittynyt ennaltaehkäisevämmäksi. Oppilashuollon ja moniammatil-

lisen yhteistyön tavoitteet painottuivat kuitenkin korjaavaan työhön enemmän kuin ennal-

taehkäisevään työhön. Kodin ja koulun yhteistyö toimi hyvin ja huoltajat tulivat hyvin 

kuulluiksi ja osallisiksi, vaikkakin kaipaavat lisää tietoa tuen prosessista. Oppilaiden osalli-



29 

 

 

suus ei näyttänyt toteutuvan heitä koskevissa tuen eri prosesseissa. Esiopetuksesta alkuope-

tukseen tapahtuva tiedonsiirto tapahtui valtaosassa kouluja henkilökunnan tapaamisissa. 

Kirjallinen ja sähköinen tiedonsiirto olivat hyvin tavallisia. Vaativan erityisen tuen osalta 

perusopetuslain muutokset eivät näyttäneet tuottaneen muutoksia pedagogisiin käytäntei-

siin. Epäpätevien opettajien osuus oli iso ja opettajien vaihtuvuus suuri sekä oppilaat saivat 

liian vähän opinto-ohjausta. Noin 20 %:lla kouluista oli käytössä poikkeavia opetusjärjes-

telyjä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä esitettiin, että kolmiportaisen tukea seurataan 

ja arviointia jatketaan vuonna 2014 käynnistyvällä valtakunnallisella arvioinnilla. Nykyistä 

tilastointia ja tiedonkeruuta halutaan kehittää ja opettajien peruskoulutuksen sisältöjä kehi-

tetään kolmiportaisen tuen toimeenpanoon liittyvän osaamisen vahvistamiseksi sekä peda-

gogiikan että normien tuntemuksen näkökulmasta. Aineenopettajien osaamista ja valmiuk-

sia halutaan kehittää kolmiportaisen tuen jalkautumiseksi osaksi yläkoulujen toimintaa. 

Lisäksi halutaan selvittää poikkeavien opetusjärjestelyjen laajuus ja menettelytavat. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö, 2014.)  
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4 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

Kasvatustoiminnan jatkuva kehitys luo painetta peruskäsitysten uudelleenarvioimiseksi ja 

siinä korostuvat moniarvoisuus, yksilöllisyys, valinnanvapaus ja erityisosaaminen. Yhteis-

työ- ja kommunikaatiovalmiuksien merkitys korostuu tämän vuoksi ja näiden ilmiöiden 

lisääntyessä myös opettajien yhteistyön tarve korostuu. (Willman, 2001, 18.) Perinteinen 

ylhäältä valmiiksi annettu ja yksityiskohtainen opetussuunnitelma oli opettajan opetuksen 

pohjana. Opettajien välistä yhteistyötä ei tällöin tarvittu. Tarkkojen ja yksityiskohtaisten 

opetussuunnitelman tilalle on tullut Suomessa yleinen opetussuunnitelma. Yleisen opetus-

suunnitelman pohjalta opettajien tehtävänä on näin ollen pohtia, mitä yleinen opetussuun-

nitelma merkitsee omalle koululle ja omalle opetukselle. Tämän myötä opettajan tehtävät 

ovat laajentuneet koulun opetussuunnitelman kehittämiseen ja koulun toiminnan arviointiin 

yhdessä muiden opettajien kanssa. (Tynjälä, 2004, 182.) 

Tässä luvussa tarkastellaan kouluissa tapahtuvaa moniammatillista yhteistyötä. Pääasiassa 

keskitytään luokanopettajan ja erityisopettajan väliseen yhteistyöhön kolmiportaisen tuen 

eri vaiheissa.  

4.1 Yhteistyö osana opettajan työtä 

Yhteistyö tarkoittaa yhdessä tekemistä, ja se toteutuu ihmisten välisessä vuorovaikutukses-

sa. Vuorovaikutus, joka tapahtuu työelämässä, on usein tehtäväkeskeistä vuorovaikutusta. 

(Aira, 2012, 23,27; Peterson & Hittie, 2003, 130 - 134.) Yhteistyö ei tapahdu itsestään, 

vaan se on vapaaehtoista toimintaa. Yhteistyö edellyttää kaikilta osapuolilta panosta yh-

teistyöhön. Osapuolten panos voi olla erilainen, mutta jos yksi osapuoli tekee käytännössä 

kaiken työn, niin tätä toimintaa ei voi kutsua yhteistyöksi. Yhteistyö tapahtuu ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa. (Aira, 2012, 45.)  

Moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä korostetaan hyvin paljon. Ennen tätä tarvitaan kui-

tenkin ammatillista yhteistyötä. Neuvottelut yleisen ja tehostetun tuen aloittamisesta sekä 

erityisen tuen päätöksen valmistelut ovat ammatillista yhteistyötä. Yhteistyötä tapahtuu 

myös silloin, kun tehdään pedagogisia selvityksiä ja arvioita, neuvotellaan opetussuunni-

telmasta ja HOJKS:sta sekä valmistellaan asiakirjoja. Epävirallisia yhteistyön muotoja ovat 

erilaiset konsultaatiot ja keskustelut. (Takala, 2011b, 31.)   
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Opettajan tehtäviin kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraami-

nen ja edistäminen sekä jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, 

mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. 

Opettajan tulee huolehtia siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen, opetukselliseen ja oppi-

lashuollolliseen tukeen toteutuu. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan pitää olla vuorovaiku-

tuksessa oppilaiden, huoltajien, muiden opettajien ja erityisesti oppilashuollosta vastaavien 

henkilöiden kanssa. (Opetushallitus, 2014a, 35.)  

Koulu ja opetustoimi tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen eheyden, yhtenäi-

syyden sekä laadun varmistamiseksi. Yhteistyöhön kuuluu myös perusopetuksen toimin-

nan avoimuuden lisäämistä sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemista. Laadukasta 

yhteistyötä tarvitaan oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden sekä koulu-

yhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Suunnitelmallista yhteistyötä ja sen toteutumista 

arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Koulun henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden to-

teuttamista. Opettajat ja muu koulun henkilöstö järjestää koulutyön tarkoituksenmukaisesti 

ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. Opettajien yhteistyö, kuten samanaikaisopet-

tajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. Koulun henkilöstön 

yhteistyö on erityisen tärkeää monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja to-

teuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tukemisessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa. 

(Opetushallitus, 2014a, 35 - 36.)  

Kolmiportaisen tuen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä oppilaan ja huoltajien kanssa sekä 

oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Oppilaan huoltajiin ollaan aina yhteydessä, kun 

huoli oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä herää ja tukea lähdetään suunnittelemaan 

oppilaalle. (Opetushallitus, 2014b.) Oppilaan tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen 

käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa 

(Perusopetuslaki, 1288/2013, 16 a §). Ennen kuin oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, 

tehdään oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä selvitys 

oppilaan jo mahdollisesta saadusta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta (Pe-

rusopetuslaki, 1288/2013, 17 §).  

Moniammatillisuuden toteutumiseksi oppilashuoltoon osallistuu aina muitakin tuen am-

mattihenkilöitä kuin opettajia ja rehtori. Moniammatillisuuden tavoite toteutuu silloin, kun 

asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa tai psykologi- 
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tai kuraattoripalveluja edustavia jäseniä, riippuen käsiteltävästä asiasta. Oppimisen ja kou-

lunkäynnin tuen edellyttämään moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat harkitaan aina 

tapauskohtaisesti. Tuen suunnittelussa ovat mukana vain ne opettajat ja muut asiantuntijat, 

joille oppilaan tuen suunnittelu tai toteuttaminen kuuluu. (Opetushallitus, 2014b.)  

Opettajien yhteistyöstä on tehty paljon tutkimuksia esimerkiksi Rautiainen 2008 ja Hauta-

mäki & Hautamäki 2010 yhteistyöstä on kirjoitettu myös artikkeleita esimerkiksi Pyhältö, 

Pietarinen, Soini & Huusko, 2008. Rautiainen tutki väitöskirjassaan (2008) aineenopettaja-

opiskelijoiden käsityksiä koulun yhteisöllisyydestä ja siitä, mitä se vaatii kouluyhteisön 

jäseniltä. Lisäksi moniammatillisesta yhteistyöstä on tehty paljon väitöskirjoja esimerkiksi 

Aira 2012, Koskela 2013 ja kirjoja esimerkiksi Isoherranen 2005. Airan (2012, 3) väitös-

kirjan tavoitteita oli esimerkiksi ymmärtää ja kuvata työelämän yhteistyötä käsitteenä ja 

ilmiönä sekä tarkastella yhteistyön suhdetta vuorovaikutukseen. Monille opettajille yhteis-

työ on luonnollista, kun taas kaikki opettajat eivät koe sitä yhtä helppona. Opettajien yh-

teistyötaidot muiden opettajien kanssa ovat tärkeitä, koska silloin opettajat pystyvät pa-

remmin näkemään kokonaiskäsityksen oppilaiden edistymisessä. Lisää resursseja jaksami-

seen toisi opettajien välinen yhteistyö. (Seppälä-Pänkäinen, 2009, 134.)  

4.2  Luokanopettajan ja asiantuntijoiden yhteistyö 

Kolmiportaisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen käyttöönoton myötä luokanopettajien 

työnkuva on muokkaantunut, ja he vastaavat enemmän siitä että oppilas saa paremman 

yksilöllisen tuen nopeasti. Vuoden 2010 perusopetuslain muutos kolmiportaisen tuen osalta 

koskettaa luokanopettajien lisäksi myös laaja-alaisia erityisopettajia, jotka työskentelevät 

yleisopetuksessa ja tiiviissä yhteistyössä muiden opettajien kanssa. (Laatikainen, 2011, 

21.) Luokanopettajan on tehtävä tiivistä yhteistyötä monien eri asiantuntijoiden kanssa. 

Nämä asiantuntijat voivat olla esimerkiksi puheterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityönteki-

jä, psykologi, lääkäri, toimintaterapeutti, näkövammaisten matkaopettaja, kouluterveyden-

huolto, kuraattori, sosiaalitoimi sekä erityisopettaja. (Oja, 2012, 59; Saloviita, 2008, 76.) 

Uusi kolmiportainen tukimalli painottaa erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden luo-

kanopettajalle antamaa konsultaation merkitystä. Oppilaiden eriyttämisen suunnittelussa 

voi olla luokanopettajan lisäksi myös erityisopettaja, ja he voivat yhdessä ideoida sekä 

miettiä sopivia eriyttämiskeinoja. Luokanopettajan työ on hyvin vaativaa, koska tuntien ja 
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opetuksen suunnittelu vie paljon aikaa sekä uuden tukimallin myötä luokanopettajan työ-

hön kuuluu jatkuva dokumentointi työstään ja oppilaistaan. (Laatikainen, 2011, 26 - 27.)  

Erityisopettaja yhdessä luokanopettajan kanssa miettii, kuinka erityisoppilaan tarpeet voi-

taisiin huomioida luokassa ja näin erityisopetuksen tarve kevenee ja oppilas saa apua joka-

päiväiseen luokkatyöskentelyyn omalta luokanopettajalta. Erityisopettajat voivat tarpeen 

tullen neuvoa luokanopettajia siinä, kuinka erilaisia lausuntoja kirjataan. Erityisopettajan 

kanssa tehdystä yhteistyöstä luokanopettaja oppii erityispedagogisia työtapoja ja menetel-

miä, ja tämän vuoksi erityisopettajan on hyvä tietää opetuksen erilaisista eriyttämisen ta-

voista. (Laatikainen 2011, 137.) Erityisopettaja ja luokanopettaja voivat kokeilla yhdessä 

myös tiimiopettajuutta (Evans, 2000, 37).  

Luokanopettajalla on päävastuu oppilaan yleisestä tuesta ja jos yleinen tuki ei auta oppilas-

ta, luokanopettaja laatii silloin pedagogisen arvion oppilaasta. Tehostettuun tukeen siirryt-

täessä oppilas tarvitsee oppimissuunnitelman, joka on myös luokanopettajan vastuulla. 

Erityiseen tukeen siirryttäessä tarvitaan pedagoginen selvitys, ja se on periaatteessa annettu 

luokanopettajan vastuulle, vaikka asian käsitteleekin oppilashuoltoryhmä. Luokanopettaja 

varmasti tarvitsee erityisopettajan apua kaikissa näissä vaiheissa. Koulun pitää omassa 

opetussuunnitelmassaan kirjata, kuka konkreettisesti kirjoittaa oppimissuunnitelmat, koor-

dinoi pedagogisen arvion ja selvityksen tekemisen sekä kuka kantaa niiden tekemisestä ja 

päivittämisestä lopullisen vastuun. (Laatikainen, 2011, 137 - 138.) 

Kun oppilaalla ilmenee oppimisvaikeuksia, laaja-alainen erityisopettaja pystyy silloin tu-

kemaan sekä oppilasta että opettajaa. Opettaja ei välttämättä ole tietoinen yhteistyön mah-

dollisuuksista ja käytännöistä erityisopettajan kanssa. Iso osa erilaisten ammattilaisten tai-

doista jää hyödyntämättä keskustelun puutteen vuoksi. Ammattilaisten välisiä taitoja voi-

taisiin purkaa niin, että esimerkiksi erityisopettaja kertoo muille hänen omasta työstään. 

Opettajaryhmissä ammattikieli on pitkältä sama, joten yhteistyöskentelyn luulisi olevan 

helppoa. Kuitenkaan kaikki eivät voi olla perillä jokaisen työn sisällöstä. Koulussa on tiuk-

ka aikataulu, joten aikaa ei yleensä jää keskusteluihin tai suunnitteluun helposti. Opettajien 

välisille keskusteluille ja suunnitteluille olisikin hyvä varata erikseen aika koulun ohjel-

maan. Koulussa eri opettajat ovat tekemisissä samojen oppilaiden kanssa, ja siksi opettaji-

en olisikin tärkeää käydä yhteisiä keskusteluja muiden opettajien kanssa. (Takala, 2011b, 

29 - 31.)  
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Luokanopettajan ja myös laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvassa on tapahtunut muutok-

sia. Koulun yhteyteen perustetut erityisluokat mahdollistavat oppilaalle sen, että oppilas 

voi osan tunneista opiskella siellä ja osan tunneista yleisopetuksen luokassa. Erityisluok-

kaopetuksen ja yleisopetuksen rajat hälventyvät, ainakin oppilaiden mielessä. Ennen eri-

tyisluokanopettaja opetti noin 10 oppilaan tuttua ryhmää ja sai opettaa heitä aika itsenäises-

ti. Nyt erityisluokan ovi käy tiuhaan tahtiin, kun oppilaita tulee luokkaan ja menee pois 

luokasta. Oppilailla on omat lukujärjestyksensä, ja erityisluokanopettaja kiirehtii luokasta 

toiseen vaihtuvat oppikirjat mukanaan. Esimerkiksi yksi oppilas lähtee erityisluokasta 

opiskelemaan matematiikkaa yleisopetuksen luokkaan, kun samalla yleisopetuksesta tulee 

oppilas erityisluokkaan opiskelemaan matematiikkaa. Useilla oppitunneilla ja oppiaineissa 

voidaan toimia samalla tavalla. Työn itsenäisyys on pienentynyt ja tilalle on tullut tii-

miopettajuutta ja yhteistyöverkostoja. (Laatikainen, 2011, 144 - 145.) 

Osalle oppilaista tällaiset järjestelyt sopivat ja osalle ei. Jos oppilas on sosiaalisesti jousta-

va ja hänen perusturvansa on kunnossa, saa hän ystäviä usealta luokalta eikä leimaudu eri-

tyisoppilaaksi. Oppilas saa kykyjensä mukaista opetusta kussakin oppiaineessa. Osa oppi-

laista haluaa olla omassa tutussa ja turvallisessa luokassa, oman opettajan opetuksessa. 

Heillä on muutama tuttu ja turvallinen ystävä ja näillä oppilailla voi olla laajoja oppimis-

vaikeuksia. 

Uudet järjestelyt vaativat erityisluokanopettajalta uudenlaista työotetta kuin aiemmin. 

Opettajan organisointikyky ja muisti voivat joutua koetukselle, koska hänen täytyy muistaa 

minne oppilaat ovat kulloinkin menossa ja hänen täytyy tehdä yhteistyötä lukuisten opetta-

jien kanssa. Erityisluokanopettajalla lisääntyvät myös palaverit ja paperityöt ja hän kantaa 

vastuun pienluokassa olevien oppilaiden oppimisesta ja koulukasvatuksesta. (Laatikainen, 

2011, 145.) 

Yleisopetuksen ja erityisopetuksen kiinteä yhteistyö on loistavaa, mutta se muuttuu mah-

dottomaksi jos opettajat palavat loppuun. Vaikka erityisopetuksen strategia muuttuu, opet-

tajat eivät välttämättä muutu nopeammiksi ja kestävämmiksi. Jos halutaan toteuttaa jousta-

via järjestelyjä, käytössä tulee olla riittävästi koulutusta, opettajia, avustajia ja tukea. Eri-

tyisopettajan niin kuin luokanopettajankin on reilusti myönnettävä, jos hän ei ole valmis 

toteuttamaan joustavia opetusjärjestelyjä. Tässä tapauksessa opettajalla tulisi löytää sopi-

vampi työympäristö. (Laatikainen, 2011, 146.) 
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Laatikaisen (2011, 155) mukaan ikä ja sukupuoli eivät määritä luokanopettajien asennoi-

tumista erityisopettajan työhön, vaan opettajien erilaiset erot persoonallisuudessa, suhtau-

tumisessa työhönsä ja heidän ihmiskäsityksensä kertovat paremmin heidän näkemysero-

jaan. Erityisopettajan ja luokanopettajan välinen yhteistyö on tärkeää tukitoimien toteutta-

misen onnistumisessa. Erityisopettajan vuosiviikkotunnit ovat yksittäiselle oppilaalle rajal-

liset, ja sen vuoksi oppilaiden tuen tarvetta ei ole mahdollista korjata nopeasti. Luokan-

opettaja on kuitenkin oppilaan kanssa joka päivä ja tämän vuoksi luokanopettajan täytyy 

tukea oppilaan oppimista tukitoimien mukaan. Tällä tavoin oppilaan tuen tarpeeseen vasta-

taan tehokkaimmin. Erityisopettajan ja luokanopettajan yhteinen avoin keskustelu ja ope-

tuksen suunnittelu ovat perusta hyvälle ja toimivalle yhteistyölle. Tiedonkulku opettajien 

kesken on tärkeää sillä jakamalla töitä ja vastuuta pystytään tukemaan oppilasta parhaalla 

mahdollisella tavalla. (Laatikainen, 2011, 156 - 157.)  

4.3 Samanaikaisopetus 

Muuttuvassa koulukulttuurissa opettajien on vaikeata pärjätä yksin, sen vuoksi monissa 

kouluissa on alettu tehdä erilaisia yhteistyön eri muotoja. Yksi näistä yhteistyön muodoista 

on samanaikaisopettajuus. Samanaikaisopettajuudella tarkoitetaan työtapaa, jossa opettaja 

ei työskentele yksin. Työn kannalta on tärkeää opettajien välinen toimiva ja vuorovaikut-

teinen suhde. Opettajien välinen luottamus toisiinsa on myös hyvin tärkeää. Molemmat 

opettajat osallistuvat tasapuolisesti opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja oppilaiden 

arviointiin. Opettajat osallistuvat myös yhdessä, heitä koskeviin neuvotteluihin ja työnjaon 

toteuttamiseen. (Lakkala, 2008, 186.)  

Samanaikaisopetuksessa luokassa työskentelee yhdessä kaksi opettajaa tai opettaja ja esi-

merkiksi puheterapeutti. Samanaikaisopetuksen luokassa on erilaisia oppilaita, vammaisia 

ja ei-vammaisia. Pääsääntöisesti opetus tapahtuu samassa luokassa, vaikka opettajat voivat 

joskus jakaa oppilaat erilaisiin ryhmiin opetuksellisista syistä. Samanaikaisopetus on par-

haimmillaan vahvaa yhteistyötä opettajien kesken. Keskeistä samanaikaisopetuksessa on 

hyvä yhteistyö, mutta samanaikaisopetuksen voi toteuttaa myös vähäisemmällä yhteistyöl-

lä. (Friend & Cook, 1996, 45 - 50.)  

Oppilaan etu samanaikaisopettajuudesta eli yhteisopettajuudesta on se, että hän saa oppia 

oman ikäryhmänsä mukana. Riippumatta siitä, onko oppilas yleisen, tehostetun vai erityi-

sen tuen piirissä, oppilas saa kokemuksen kuulumisesta luonnolliseen ryhmäänsä. Oppilaat 



36  

 

  

saavat kokea erilaisuutta ja oppivat tulemaan toimeen sen kanssa. Yhteisopettajuudessa 

erilaisuus ei saa erityistä asemaa, vaan kaikki saavat olla tasavertaisia ryhmän jäseniä. Op-

pilaiden erilaisuudensietokyky kehittyy, he oppivat tukemaan toisiaan ja löytävät omat 

tuen tarpeensa sekä vahvuutensa. (Dahlgrén & Partanen, 2012, 234.) 

Oppilailla on aina turvallinen ja tuttu aikuinen paikalla luokassa, eivätkä luokan rutiinit 

muutu jos joku aikuisista ei olekaan luokassa. Yhteisopettajuudesta on oppilaille etua eten-

kin esimerkiksi konfliktitilanteissa, sillä toinen opettaja voi selvittää oppilaan tilannetta ja 

muut oppilaat voivat keskittyä opetukseen. Oppilaat saavat monipuolisempaa opetusta, kun 

erilaiset opetustavat ja oppimistyylit ovat läsnä ja kun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvi-

oinnissa on mukana useita aikuisia. (Dahlgrén & Partanen, 2012, 234.)  

Oppilaan tarvitsema tuki on aina saatavilla omassa luokassa ja luokkatilanteessa tuen eri 

muodot ovat läsnä samanaikaisesti. Oppiainerajojen rikkominen on arkipäivää yhteisopet-

tajuudessa. Opetus rikastuu samanaikaisopetuksessa persoonallisilla painotuksilla, mutta 

myös tietoisilla ratkaisuilla. Toinen opettajista voi opettaa osalle oppilaista käsiteltävää 

aihetta, kun taas toinen opettaja voi olla osan oppilaiden kanssa opettelemassa jotakin 

muuta aihetta. Eriyttäminen luokassa on helpompaa, kun luokassa on monta aikuista. 

(Dahlgrén & Partanen, 2012, 234 - 235.) Sikiön (1977, 9) mukaan samanaikaisopetus ei 

ole apukeino vain oppimisvaikeuksissa oleville oppilaille, vaan tukea voidaan antaa myös 

lahjakkaille oppilaille. 

Opettajille yhteisopettajuudesta on koettu paljon hyötyjä. Yhteisopettajuudesta on koettu 

saavan lisää voimavaroja, sillä arjen tilanteilla on muitakin opettajia jakamassa työtä, ko-

kemuksia ja pohtimassa ratkaisuja. Opettajien arjen jaksamista edistää työskentely tiiminä, 

jolloin saadaan toisen tuki, voidaan jakaa työt ja hyödynnetään jokaisen osaaminen. Luo-

kanopettajan ja erityisluokanopettajan parityöskentelyssä voidaan jakaa ammatillista 

osaamista sekä hyödyntää molempien omat vahvuudet. Se, että arviointiin osallistuu useita 

aikuisia, on sekä oppilaan että opettajan etu. Arvioinnin olennaisin osa on oppilaantunte-

mus, jonka yhtenä osana on oppilaan havainnoiminen. Oppilaan jatkuvan havainnoinnin 

mahdollistaa yhteisopettajuus, jossa molemmat voivat tarkkailla oppilaita aina toisen opet-

taessa. (Dahlgrén & Partanen, 2012, 237 - 238.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä luku käsittelee tutkimuksen empiirisen osan toteuttamista. Ensimmäiseksi kerrotaan 

tutkimuskohteesta ja aihevalinnasta. Tämän jälkeen avataan tutkimuskysymyksiä, laadulli-

sen tutkimuksen yleisiä piirteitä sekä tutkimussuuntausta, eli fenomenografiaa. Näiden 

jälkeen kerrotaan tutkimuksen tiedonkeruumenetelmästä ja siitä, miten tutkimusaineistoa 

on lähdetty analysoimaan. Viimeisenä asiana tässä luvussa arvioidaan tutkimuksen luotet-

tavuutta.  

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on saada selville luokanopettajien ja erityisopettajien käsityksiä 

kolmiportaisesta tuesta. Lisäksi tavoitteena on selvittää luokanopettajien ja erityisopettaji-

en mahdollisia yhteistyömuotoja, onko yhteistyötä, mitä yhteistyö käytännössä tarkoittaa ja 

millä tavalla se näkyy. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita selvittämään myös kolmipor-

taisen tuen hyviä ja huonoja puolia.  

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: 

1. Millä tavalla luokanopettaja toteuttaa kolmiportaista tukimallia opetuksessaan ja miten 

se on vaikuttanut luokanopettajan työnkuvaan? 

2. Millä tavalla erityisopettaja toteuttaa kolmiportaista tukimallia opetuksessaan ja miten se 

on vaikuttanut erityisopettajan työnkuvaan? 

3. Miten luokanopettajien ja erityisopettajien yhteistyö näkyy kolmiportaisen tukimallin eri 

vaiheissa? 

4. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajilla ja erityisopettajilla on kolmiportaisen tuen toi-

mivuudesta? 

Ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, millä tavalla luo-

kanopettajat ja erityisopettajat toteuttavat kolmiportaista tukimallia opetuksessaan. Lisäksi 

halutaan tietää luokanopettajien ja erityisopettajien työnkuvan muutoksista ja millaisia 

vaikutuksia sillä on ollut työhön. Kysymyksellä halutaan myös selvittää luokanopettajien 

ja erityisopettajien mahdollista työmäärän lisääntymistä.  
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Kolmannen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, onko luokanopettajille ja eri-

tyisopettajilla yhteistyötä, millä tavoin se toimii ja näyttäytyy arjen työssä tuen eri vaiheis-

sa. Tutkimuksessa halutaan myös tietää kokevatko opettajat saavansa riittävästi tukea toi-

selta osapuolelta. Tutkimuksessa selvitetään myös miten opettajat kokevat työnsä muuttu-

neen. 

Viimeisessä tutkimuskysymyksessä kysytään luokanopettajien kokemuksia kolmiportaisen 

tuen käyttöönotosta. Halutaan myös selvittää, onko kolmiportaisella tuella saatu aikaan 

riittävän hyviä tuloksia. Lisäksi selvitetään, onko erityisopettajilla ja luokanopettajilla jo-

tain kehitysideoita kolmiportaiseen tukeen liittyen.  

5.2 Tutkimuksen taustafilosofia 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja siinä pyritään tutkimaan kohdetta mah-

dollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa pyrkimys on löytää tai pal-

jastaa tosiasioita, kun todentaa jo olemassa olevia väittämiä. Laadulliselle tutkimukselle 

tyypillisiä piirteitä ovat kokonaisvaltainen tiedon hankinta ja aineisto kootaan luonnollisis-

sa tilanteissa, siinä ihmisiltä kerätään tietoa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2010, 161 - 

164.) Jaottelu laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen pohjautuu aristoteeliseen ja gali-

lealaiseen jaotteluun. Tämä tutkimus sijoittuu aristoteeliseen tutkimuskenttään ja sen ta-

voitteena on tosiasioiden löytäminen ja kuvaaminen. Tarkoitus ei ole muodostaa teoriaa tai 

testata hypoteeseja. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 27.) 

Hermeneuttis-fenomenologinen lähestymistapa yhdistyy aristoteeliseen tutkimusperintee-

seen ja sen mukaan keskeisiä käsitteitä ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Tarkoi-

tuksena on pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan todellisuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 

34 - 35.) Tässä tutkimuksessa pyritään muun muassa selvittämään luokanopettajien ja eri-

tyisopettajien kokemusta ja ymmärrystä kolmiportaisuudesta ilmiönä sekä sen tuomasta 

yhteistyöstä.  

Laadullinen tutkimusote soveltuu erityisen hyvin silloin, kun ollaan kiinnostuneita yksi-

tyiskohtaisista rakenteista eikä niiden yleisluontoisesta jakaantumisesta ja silloin kun ol-

laan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten toimijoiden merki-

tysrakenteista. Tutkimusotetta on tarkoituksen mukaista käyttää myös silloin, kun halutaan 
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tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi tai joissa ei voida kontrolloida 

kaikkia vaikuttavia tekijöitä. Samoin myös silloin, kun halutaan saada tietoa tapauksiin 

liittyvistä syy-seuraussuhteista ja suhteita ei pystytä tutkimaan kokeen avulla. (Metsämuu-

ronen, 2006, 88.)  

Kvalitatiivinen tutkimus pohjautuu usein induktiiviseen prosessiin, jossa kuvataan yksi-

tyiskohtiin syventyen tutkittavaa ilmiötä eli edetään yksityisestä yleiseen (Bogdan & Bik-

len, 2006, 6). Tutkijan tarkoituksena on paljastaa odottavia seikkoja ja siitä johtuen lähtö-

kohtana ei ole teorian tai hypoteesin testaaminen vaan aineiston yksityiskohtainen ja moni-

tahoinen tarkastelu (Hirsijärvi ym., 2010, 164). Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan ai-

neiston harkinnanvaraisesta, teoreettisesta tai tarkoituksenmukaisesta poiminnasta. Tämä 

onkin yksi laadullisen tutkimuksen luonnehtiva piirre. Tällöin tutkimus perustuu suhteelli-

seen pieneen tapausmäärään. (Eskola & Suoranta, 2003, 61.)  Vaikka haastattelujen määrä 

jäi tässä tutkimuksessa vähäiseksi, voidaan tutkimusta pitää silti laadullisena tutkimuksena.  

Tässä tutkimuksessa haluttiin tutkia luokanopettajia ja erityisopettajia heille luonnollisessa 

ympäristössä ja tutkimuksessa haluttiin saada opettajien käsityksiä kolmiportaisen tuesta 

sekä sen tuomasta yhteistyöstä. Kvalitatiivinen tutkimustyyppi oli tälle tutkimukselle par-

hain, koska sen suuntaus sopii vastaamaan tutkimuksentarkoitusta ja tehtävää. Tutkimuk-

sessa ei pyritä kuitenkaan tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan tarkoituksena on saada käsi-

tys luokanopettajien ja erityisopettajien kokemuksista liittyen kolmiportaiseen tukeen ja 

sen mukana tulleeseen moniammatilliseen yhteistyöhön. Laadullinen tutkimus pyrkiikin 

ymmärtämään erilaisia kokemuksia, näkemyksiä ja käsityksiä (Eskola & Suoranta, 2003, 

61).  

Laadullisen tutkimuksen aineiston koolla ei ole yleisesti ottaen vaikutusta tai merkitystä 

tutkimuksen onnistumiseen. Kysymys on aina tapauskohtainen, eikä ole olemassa tarkkoja 

sääntöjä aineiston koon määräämiseksi. (Eskola & Suoranta, 2003, 61 - 62.) Aineistosta ei 

voi tehdä tilastollisia yleistyksiä tai testata ryhmien välisiä eroja, jos aineisto on liian pieni. 

Pienestä aineistosta voi kuitenkin tehdä syvällisiä tulkintoja paremmin kuin jos aineisto 

olisi suuri. (Hirsijärvi & Hurme, 2000, 58.)  

Fenomenografia käsitteenä tulee sanoista ilmiö ja kuvata (Ahonen, 1994, 114). Fenomeno-

grafian tavoitteena on kuvailla, ymmärtää ja analysoida ihmisten käsityksiä eri ilmiöistä ja 

niiden keskinäisistä suhteista (Nummenmaa & Nummenmaa, 2002, 67). Lähestymistavassa 
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ollaan kiinnostuneita laadullisista eli sisällöllisistä erilaisista tavoista, joilla ihmiset käsittä-

vät maailmaa (Ahonen, 1994, 116). 

Karkeasti ottaen fenomenografinen tutkimus etenee seuraavanlaisesti. Ensin tutkija kiinnit-

tää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta esiintyy erilaisia käsityksiä. Sen jälkeen hän 

perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää jo alustavasti siihen liittyviä näkö-

kohtia. Kolmanneksi tutkija haastattelee henkilöitä, jotka kertovat erilaisia käsityksiään 

asiasta. Viimeiseksi tutkija luokittelee haastateltavien käsitykset niiden merkitysten perus-

teella. Jotta tutkija voisi selittää käsityksien erilaisuuden, on hänen koottava ne ylemmän 

tason merkitysluokiksi. (Ahonen, 1994, 115.) Tässä tutkimuksessa halutaan juuri tutkia 

luokanopettajien ja erityisopettajien käsityksiä kolmiportaisesta tuesta ja siitä, miten opet-

tajat kokivat yhteistyön merkityksen kolmiportaisessa tuessa. Näin ollen tutkimuksen lä-

hestymistavaksi valittiin fenomenografinen, koska se pyrkii tutkimaan ihmisten käsityksiä 

ilmiöstä (Metsämuuronen, 2006, 108).  

Tutkimusjoukon ja tutkijan suhdetta sekä tutkijan omaa tulkintaa kuvataan fenomenografi-

assa ensimmäisen ja toiseen asteen näkökulman käsittein (Huusko & Paloniemi, 2006, 

165). Kun tutkimuksessa keskitytään todellisuuteen sellaisena kuin se on, puhutaan en-

simmäisen asteen näkökulmasta. Toisen asteen näkökulmassa tutkitaan sitä, miten asioiden 

käsitetään olevan. Toiseen asteen näkökulman tutkimisesta ollaan kiinnostuneita feno-

menografisessa tutkimuksessa. Näkökulma painottaa ja pyrkii kuvaamaan tutkittavaan il-

miöön liittyviä näkökulmia sekä erilaisia käsityksiä ja kokemuksia.  (Häkkinen, 1996, 30 - 

32.) Fenomenografisen tutkimussuuntauksen perustellaan olevan sopiva tähän tutkimuk-

seen, koska tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita erityisopettajien ja luokanopettajien käsi-

tyksistä ja kokemuksista liittyen kolmiportaiseen tukeen ja yhteistyöhön.  

Ihmisten käsitykset tutkittavasta aiheesta voivat olla erilaisia ja se voi johtua esimerkiksi 

iästä, koulutustaustasta, kokemuksista ja sukupuolesta (Metsämuuronen, 2006, 108). Aho-

sen (1994, 114) mukaan ihmisten käsitysten erilaisuus johtuu enemminkin kokemustaus-

tasta kuin ikäkaudesta.  

5.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston hankinta 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valitsin kahden eri kunnan luokanopettajia ja erityisopettajia, 

koska he ovat avainasemassa oppilaan oppimisen tukemisessa. Heillä molemmilla on olta-
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va tietoa kolmiportaisen tukimallin toteuttamisesta, jotta he osaavat puuttua oppilaan mah-

dollisiin ongelmiin varhain ja ennaltaehkäistä ongelmien ilmenemistä.  

Tutkimuksessa ei tarkastella vain yhden koulun tai yhden kunnan opettajia, vaan tutkimuk-

sessa pyritään luomaan laajempi kuva tukimallin toimivuudesta sekä opettajien yhteistyös-

tä tukimallin eri vaiheissa. Luokanopettajia tutkimukseen osallistui neljä ja erityisopettajia 

kolme. Mukaan tutkimukseen valitsin kahdesta eri kunnasta, koska halusin selvittää onko 

eri alueiden luokanopettajien ja erityisopettajien käsityksissä eroavaisuuksia liittyen tuki-

malliin toimivuuteen sekä yhteistyöhön. Vai kokevatko erityisopettajat ja luokanopettajat 

tukimallin toimivuuden ja yhteistyön sujumisen samalla tavoin asuinpaikasta riippumatta. 

Tutkimuksen kannalta ei ole olennaista luokanopettajien ja erityisopettajien ikä ja suku-

puoli, koska kolmiportainen tuki koskee kaikkia. Tarkoituksenmukaista ei ole myöskään 

valikoida opettajia työkokemuksen perusteella. Erityisopettajista kaikki olivat ensin opis-

kelleet luokanopettajaksi ja sen jälkeen suorittanut erityisopettajan tutkinnon. Osallistujien 

työkokemus oli seitsemästä vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen. Muutama luokanopet-

taja oli suorittanut erityispedagogiikan opintoja ja kaksi oli suorittanut lastentarhanopetta-

jakoulutuksen. Alla olevassa taulukossa 1 esitellään kuitenkin tutkimushenkilöiden koulu-

tus ja kokemus luokanopettajina ja erityisopettajina ja mitä luokka-astetta opettaja opettaa 

tutkimushetkellä, jotta tutkimuksen lukija saisi kokonaisvaltaisen kuvan tutkimuksen koh-

dejoukosta.  
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TAULUKKO 1. Tutkimuksen kohderyhmä 

Opettaja Koulutus Työkokemus Opetettava(t) 

luokka(t) 

Luokanopettaja 1 Luokanopettaja 27 vuotta  6 luokka 

Luokanopettaja 2 Luokanopettaja ja 

erityisopettaja 

27 vuotta 3 luokka 

Luokanopettaja 3 Luokanopettaja 7-8 vuotta 1 luokka 

Luokanopettaja 4 Luokanopettaja 11 vuotta 1-2 yhdysluokka 

Erityisopettaja 1 Luokanopettaja ja 

erityisopettaja 

30 vuotta 3-4 luokkalaisia 

Erityisopettaja 2 Erityisluokanopettaja 7 vuotta 2,4,6 luokkalaisia 

Erityisopettaja 3 Luokanopettaja ja 

erityisopettaja 

9 vuotta vuosiluokat 1-6 

 

Aineiston keruuprosessi lähti liikkeelle tutkimuslupien hankkimisella tutkimuskuntien si-

vistystoimenjohtajilta. Tutkimusluvat löytyvät liitteistä 2 ja 3. Luvan tultua lähestyttiin 

luokanopettajia ja erityisopettajia ensiksi rehtorien kautta. Kuntien rehtoreille laitettiin 

sähköpostia, jossa pyydettiin heitä välittämään tietoa tutkimuksesta ja siitä, että tarvittaisiin 

haastatteluun luokanopettajia sekä erityisopettajia. Sähköpostissa oli minun yhteystietoni, 

jotta tutkimuksesta kiinnostuneet opettajat voisivat ottaa minuun yhteyttä. Luokanopettajat 

ja erityisopettajat ottivat minuun yhteyttä sähköpostilla ja sen jälkeen sovimme sopivan 

haastatteluajan.  

Haastattelurunkoon sisältyi 23 kysymystä, jotka ovat nähtävissä liitteessä 1. Haastattelu-

runkoon haluttiin saada vain tärkeimmät ja olennaisimmat kysymykset, jotka olisivat olen-

naisia tämän tutkimuksen kannalta. Haastattelukysymykset muotoutuivat pitkällä aikavälil-

lä ja niistä tehtiin erilaisia versioita. Kysymysten huolellisella tekemisellä haluttiin varmis-

taa, että kysymykset olisivat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä sekä haastatteluaineistosta 

tulisi kattava ja tutkimuskysymyksiin kohdistuva. Haastattelukysymykset kävi läpi niin 
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graduohjaajani kuin eräs luokanopettaja. Tältä luokanopettajalta sain muutamia ehdotuksia, 

joiden pohjalta haastattelukysymykset muotoutuivat tutkimuksen kannalta vielä paremmin. 

Haastattelukysymykset jaettiin neljän teeman alle: esitiedot, työnkuvan muuttuminen, yh-

teistyö erityisopettajan/luokanopettajan välillä sekä opettajien mielipiteet ja kokemukset 

kolmiportaisen tuen toimivuudesta.  

Haastattelut alkoivat keväällä 2015 ja viimeinen haastattelu tehtiin syksyllä 2015. Haastat-

telutilanteet järjestettiin opettajien omalla koululla ja suurin osa haastatteluissa tapahtui 

opettajien omassa luokassa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin älypuhelimella ja keskimäärin 

haastattelut kestivät noin 30 minuuttia. 

5.4 Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä 

Yleisimmät laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Kun halutaan tietää, mitä ihminen 

ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä. Yksi haas-

tattelun eduista on sen joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oi-

kaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja ja käydä keskustelua tiedonanta-

jan kanssa. Toinen joustava asia haastattelussa on, että tutkija voi esittää kysymykset siinä 

järjestyksessä kuin tutkija kokee aiheelliseksi. Haastattelun tärkein asia on saada mahdolli-

simman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 74 - 75.)  

Haastattelu on vuorovaikutustilanne osana tutkimusta. Haastattelulle on luonteenomaista 

viisi piirrettä. Se on ennalta suunniteltu ja haastattelija on tutustunut tutkimuksen kohtee-

seen sekä teoriassa että käytännössä. Toinen piirre on, että haastattelu on haastattelijan 

alulle panema ja ohjaama ja kolmas piirre on se, että haastattelija joutuu motivoimaan 

haastateltavan. Neljäntenä piirteenä pidetään sitä, että haastattelija tuntee roolinsa, mutta 

haastateltava oppii sen haastattelun kuluessa. Viides haastattelun piirre on, että haastatelta-

van on voitava luottaa, että annettuja tietoja käytetään luottamuksellisesti. (Hirsijärvi & 

Hurme, 2000, 43.) 

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidun haastattelun avulla, sillä sen ajateltiin anta-

van parhaalla mahdollisella tavalla tietoa tutkittavasta aiheesta. Tämä oli tutkimuksen kan-

nalta hyvä, koska pystyttiin esittämään tarkentavia kysymyksiä, jotta tutkimuksen kannalta 

saataisiin olennaista tietoa. Haastattelumenetelmäksi valittiin yksilöhaastattelu ja sen aja-
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teltiin sopivan parhaiten tähän tutkimukseen. Yksilöhaastattelussa haastateltava voi avoi-

mesti ja vapaasti kertoa omista ajatuksistaan ja käsityksistään ilman muiden tutkittavien 

tuomaa jännitettä. Yksilöhaastattelu onkin tavallisin tapa ja se tuntuu aloittelevalle tutkijal-

le helpoiten toteuttavalta (Hirsijärvi & Hurme, 2000, 61).  

Haastattelusta käytettävä nimitys perustuu siihen, miten kiinteästi haastattelukysymykset 

on muotoiltu ja missä määrin haastattelija jäsentää tilannetta. Haastattelunimikkeiden vali-

koima voi olla useasti kirjava ja sekava. (Hirsijärvi & Hurme, 2000, 43.) Eskola ja Suoran-

ta (1998, 86) jakaa haastattelut neljään eri tyyppiin: puolistrukturoitu haastattelu, teema-

haastattelu, avoin haastattelu ja strukturoitu haastattelu. Puolistrukturoidulle haastattelulle 

ominaista on, että jokin haastattelun näkökulmista on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. 

Haastattelussa on siis valmis kysymysrunko, mutta kysymyksiä ei ole pakko esittää järjes-

tyksessä tai haastattelussa voi muuttaa kysymysten sanamuotoa. Haastateltava vastaa omin 

sanoin kysymyksiin, eikä valmiita vastausehtoja ole. (Hirsijärvi & Hurme, 2000, 47.) 

Teemahaastattelu eroaa puolistrukturoidusta haastattelusta siten, ettei siinä ole kysymyksil-

le tarkkaa muotoa tai järjestystä. Tutkijalla pitää olla tutkimuksen teema-alueet etukäteen 

tiedossa, jotka käydään haastateltavien kanssa läpi. Teema-alueiden laajuus ja järjestys 

kuitenkin vaihtelevat haastattelusta toiseen. (Eskola & Suoranta, 1998, 86.)  

Tutkimuksen haastattelut sijoittuivat puolistrukturoidun ja teemahaastattelun alueille. 

Haastattelutilanteita varten oli olemassa kysymysrunko, jonka mukaan edettäisiin. Kysy-

mysten etenemisjärjestys saattoi poiketa haastateltavien välillä. Eräs luokanopettaja, joka 

ei osallistunut tutkimukseeni, luki tekemäni haastattelukysymykset läpi ja sen jälkeen ky-

symyksiin tehtiin hänen ehdottamiaan muutoksia. Haastattelukysymykset lähetettiin jokai-

selle haastateltavalle etukäteen, jos he haluaisivat jo etukäteen perehtyä aiheeseen. Suurin 

osa haastateltavista ei kuitenkaan ollut kerennyt lukea haastattelukysymyksiä ennen haas-

tattelua. Tällä ei kuitenkaan ollut tutkimuksen kannalta merkitystä, koska tutkimuksen 

kannalta olennainen tieto saatiin.  

Laaditut haastattelukysymykset on jaettu teemoittain mukaillen tutkimuskysymyksiä. 

Haastattelukysymykset ryhmiteltiin teemoihin, jotta haastattelu etenisi loogisesti ja kaikki 

tutkimuksen kannalta olennaiset kysymykset saataisiin esitettyä. Puolistrukturoitu teema-

haastattelu valittiin sen vuoksi, että haastattelutilanteissa olisi mahdollisuus myös vapaalle 

keskustelulle, jossa olisi kuitenkin läsnä tutkimuksen teemat.  
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5.5 Tutkimusaineiston analysointi 

Analyysitapojen valinta ei määräydy jonkin tietyn säännön mukaisesti ja aina ei olekaan 

selvää, milloin aineistoa aletaan analysoida. Yleisesti ottaen analyysi alkaa silloin, kun 

tutkimuksen aineisto on saatu kerättyä ja järjestettyä. Analyysitavat voidaan jakaa kahdella 

tavalla, selittämiseen ja ymmärtämiseen. Tilastollista analyysia ja päätelmien tekoa käyte-

tään selittämiseen pyrkivässä lähestymistavassa. Ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymista-

vassa käytetään laadullista analyysia ja päätelmien tekoa. Pääperiaatteeksi on helppo sa-

noa, että valitaan sellainen analyysitapa, joka parhaiten tuo vastauksia tutkittavaan ongel-

maan. Tyypillisimpiä laadullisen tutkimuksen analyysitapoja ovat teemoittelu, tyypittely, 

diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. (Hirsijärvi ym., 2010, 223 - 224.)  

Keskeistä analyysissa on löytää yhdenmukaista luova temaattinen kokonaisrakenne, joka 

kantaa koko aineistoa. Liialliset sirpalemaisuudet kannattaa raportoinnissa välttää ja pyrkiä 

keskittymään teemojen kokonaisvaltaiseen käsittelyyn. Tämän näkökulman mukaan ana-

lysoinnissa on tärkeää löytää keskeiset ydinkategoriat, perusulottuvuudet, jotka kuvaavat 

tutkittavaa kohdetta ja joiden varaan tutkimustulosten analysointi rakennetaan. Tutkijan 

tulee löytää tutkimuksen keskeiset käsitteet, joiden mukaan aineistoa voidaan tarkastella ja 

epäolennaiset jättää pois. Analysoinnin lähtökohtana on kehittää käsitteellisesti mielekkäitä 

ydinteemoja kerätystä aineistosta. Kuitenkin analysointi ei saa pelkästään perustua käytet-

tävään metodiin, tarkkoihin kenttämuistiinpanoihin ja tätä kautta esiin nouseviin tulosten 

analyysiin ja kirjoittamiseen. Laadullinen tutkimus onkin luonteeltaan tutkijan omaa tul-

kintaa kerätystä aineistosta. (Kiviniemi, 2001, 78 - 79.)  

Sisällönanalyysiä pidetään perinteisenä laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä. Sen 

avulla voidaan tutkia monenlaisia tutkimuksia. Sisällönanalyysiä voidaan pitää sekä yksit-

täisenä metodina että myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka liitetään erilaisiin ana-

lyysikokonaisuuksiin. Voidaankin sanoa, että laadullisen tutkimuksen analyysitavat jollain 

tavalla kietoutuvat sisällönanalyysiin. Kuultujen, kirjoitettujen tai nähtyjen sisältöjen ana-

lyysit pyritään saamaan tiivistetysti ja kuvaamaan yleisesti tutkittavaa ilmiötä, jolloin sisäl-

lönanalyysi toimii siinä teoreettisena viitekehyksenä. Sisällönanalyysiä on myös kritisoitu 

siitä, että tutkija kuvaa analyysinsa hyvinkin tarkasti mutta hän ei ole kyennyt tekemään 

mielekkäitä johtopäätöksiä. Tutkija vain esittelee järjestetyn aineiston ikään kuin ne olisi-

vat tutkimuksen tulokset. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 93 - 105.) 
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa pyritään yksinkertaistamaan luokittelema aineisto 

jäsentävien teemojen mukaan, jotta aineisto saataisiin selkeästi esitettävään muotoon. Ai-

neistoista etsittiin samankaltaisuuksia, esimerkiksi toistuvia sanoja ja huomiot kirjattiin 

litterointeihin. Olennaista on löytää analyysivaiheessa aineiston ydinsisällöt haastatteluista 

tunnistamalla, luokittelemalla ja koodaamalla ne (Patton, 2002, 453; 463). 

Analyysia laadullisessa tutkimuksessa voidaan toteuttaa kolmen päättelylogiikan avulla: 

yksittäisestä yleiseen (induktiivinen), yleisestä yksittäiseen (deduktiivinen) tai käyttäen 

edellä mainittuja vuorotellen eli abduktiivisella päättelytavalla. Aineistolähtöisessä analyy-

sissa havainnot tehdään vain aineistolähtöisesti ilman teoriaa eli induktiivisesti. Teorian 

merkitys tässä analyysitavassa ohjaa vain metodologisia ratkaisuja eikä itse analysointia. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2004, 95 - 97.)  

Aineistolähtöisen analyysin voi jakaa kolmeen vaiheeseen: ensimmäiseen vaiheeseen kuu-

luu aineiston pelkistäminen eli redusointi, toiseen vaiheeseen kuuluu ryhmittely eli kluste-

rointi ja viimeiseen vaiheeseen kuuluu teoreettisten käsitteiden luominen eli abstrahointi. 

Aineiston pelkistämisessä analysoitava informaatio voi olla aukikirjoitettu haastatteluai-

neisto, joka pelkistetään niin, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennaiset asiat 

pois. Aineiston pelkistämisvaiheessa aineiston alkuperäiset ilmaukset käydään läpi ja ai-

neistosta etsitään eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia. Abstrahoinnissa erotetaan tutki-

muksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreetti-

sia käsitteitä. Abstrahointi on jo osana klusterointia. Käsitteellistämisessä edetään alkupe-

räistiedon käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2004, 110 - 114.)  

Tämän tutkimuksen analyysivaihe eteni mukaillen Tuomen ja Sarajärven (2004, 111) ai-

neistolähtöistä sisällönanalyysia.  
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KUVA 1. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 111) 

Kun kaikki haastattelut oli tehty, aloitettiin haastattelunauhojen sanatarkka litteroiminen. 

Litteroinnissa jätettiin huomioimatta puhetauot tai puhetyyli. Analysointi alkoi vasta siinä 

vaiheessa, kun kaikki seitsemän haastattelua oli kirjoitettu puhtaaksi ja tulostettu ne pape-

riversioiksi. Aineistoa luettiin läpi useaan kertaan ja haastattelukysymysten pohjalta nousi 

neljä kantavaa teemaa: esitiedot, opettajien työnkuvan muutokset, yhteistyö opettajien vä-

lillä ja opettajien yleiset mielipiteet kolmiportaisesta tuesta.  

Aineiston lukukertojen jälkeen alleviivattiin eri väreillä haastateltavien tutkimuksen kan-

nalta keskeisimmät ajatukset. Neljän tutkimuskysymyksen alle poimittiin ensin siihen vas-

tausta antavat haastattelukysymykset. Tässä kohdassa piti huomioida se, että yksi haastatte-

lukysymys saattoi antaa tietoa toiseenkin tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymykset 

merkittiin eri väreillä, riippuen siitä mitä teemaa ne edustivat. Sen jälkeen haastatteluista 

alleviivattiin olennaisimmat asiat sillä värillä mihin teemaan ne kuuluivat. Esimerkiksi 

luokanopettajien ja erityisopettajien yhteistyötä koskevat vastaukset alleviivattiin vihreällä. 
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Tämä tehtiin siksi, että se helpottaisi erottamaan vastauksista eri teemoihin tarkoitetut asi-

at. Tässä kohdassa huomioitiin myös se, että opettajien vastaukset saattoivat liittyä kahteen 

tai kolmeen eri teemaan.  

Kun haastatteluaineistot oli alleviivattu eri väreillä neljään eri teemaan, poimittiin allevii-

vatut asiat aina yhden teeman eli tutkimuskysymyksen alle. Sen jälkeen lähdettiin ana-

lysoimaan haastattelupoiminnoista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Analysoinnissa 

keskityttiin aina yhteen tutkimuskysymykseen kerralla.  

5.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja voidaan käyttää, kun arvioidaan tutkimuksen luotetta-

vuutta. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja validius tar-

koittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mita-

ta. Näitä kahta käsitettä on kritisoitu siitä, että niiden koetaan vastaavan enemmänkin mää-

rällisen tutkimuksen perusteita kuin laadullisen. Reliabiliteetti ja validiteetti syntyivätkin 

määrällisen tutkimuksen piirissä. Kaikkien tutkimuksien luotettavuutta tulisikin arvioida, 

vaikka edellä mainittuja termejä ei käyttäisikään. (Hirsijärvi ym., 2010, 231 - 232.) Tutki-

muksen on oltava luotettava ja teoriamuodostuksen yhteydessä esitetään ne perusteet, joilla 

tutkimuksen katsotaan olevan luotettava. Luotettavuus täytyy perustella tutkimusraportissa, 

jotta saadaan vahvistus sille, että tutkimustulokset eivät ole vain satunnaisia aineistosta 

poimittuja asioita. (Varto, 1992, 103 - 104.)  

Tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisessa parantaa tutkimuksen luotettavuutta. 

Tarkkuus koskeekin tutkimuksen kaikkia vaiheita. Tutkimuksen validiutta voidaan tarken-

taa silloin, kun käytetään tutkimuksessa useita menetelmiä. Triangulaatio -termiä käytetään 

tutkimusmenetelmien yhteiskäytöstä. Triangulaatio voidaan jakaa neljään eri tyyppiin: 

tutkimusaineisto, tutkija, teoria ja metodinen triangulaatio. Tutkimusaineistotriangulaatios-

sa tietoa kerätään samasta aiheesta useilta eri kohderyhmiltä, esimerkiksi erityisopettajilta 

ja luokanopettajilta. Tutkijatriangulaatio tarkoittaa tilannetta, jossa tutkimusta tekee use-

ampi kuin yksi tutkija. Teoriaan viittaava triangulaatio on sellainen, missä tutkimuksessa 

on monta teoreettista näkökulmaa. Metodinen triangulaatio tarkoittaa, että tutkimuksessa 

käytetään monia eri metodeja. (Hirsijärvi ym., 2010, 232 - 233.)  Tutkimuksessa triangu-

laation käyttäminen luotettavuuden lisäämiseksi ei ole kritiikitöntä, koska sen avulla ei 
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lisätä tutkimuksen paikkansapitävyyttä. Triangulaation käyttäminen tutkimuksessa voi kui-

tenkin saada aineistoon syvyyttä. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 142 - 143.) 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuusterminologia voidaan jakaa neljään ryhmään. En-

simmäinen on uskottavuus luotettavuuden kriteerinä ja se tarkoittaa sitä, että tutkijan on 

tarkistettava vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä. 

(Eskola & Suoranta, 1998, 211.) Tässä tutkimuksessa uskottavuuden lisäämiseksi pyrittiin 

laajaan tutkimustulosten esittelyyn ja käytettiin raportointivaiheessa suoria sitaatteja. Tut-

kittavien ääni tulee paremmin esille, kun käytetään suoria sitaatteja.  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimustulokset on mahdollista siirtää tietyin eh-

doin. Yleistykset eivät ole kuitenkaan käytännössä mahdollista, johtuen sosiaalisesta mo-

nimuotoisuudesta. (Eskola & Suoranta, 1998, 211 - 212.) Siirrettävyys tässä tutkimuksessa 

on supistunutta, koska luokanopettajien ja erityisopettajien kokemukset kolmiportaiseen 

tukeen liittyen lisääntyvät. Opettajien teoreettinen tieto kasvaa mahdollisten koulutusten 

kautta.  

Varmuudella tarkoitetaan, että tutkijalla on omat ennakko-oletukset, kun hän lähtee teke-

mään tutkimusta (Eskola & Suoranta, 1998, 212). Tutkimusta aloittaessaan tutkijalla oli 

joitain omia ennakko-oletuksia. Haastattelukysymyksiä tehdessä haluttiin välttää tuomasta 

niihin tutkijan ennakko-oletuksia, koska aineisto haluttiin kerätä avoimin mielin. Yksi en-

nakko-oletus tutkijalla oli esimerkiksi liittyen erityisopettajien ja luokanopettajien yhteis-

työhön. Tutkija ajatteli, että opettajat eivät vielä oikein tiedä omia vastuualueitaan kolmi-

portaisen tuen eri vaiheissa. Haastattelutilanteissa pyrittiin kuitenkin olemaan puolueetto-

mia ja muistamaan haastattelijan roolin.  

Vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavanlai-

sista tutkimuksista (Eskola & Suoranta, 1998, 212). Vahvistettavuus toteutui osittain tässä 

tutkimuksessa, koska kolmiportaisesta tuesta ja sen toimivuudesta on tehty moni tutkimuk-

sia ja pro gradu -tutkielmia. Erityisopettajien ja luokanopettajien yhteistyöstä kolmiportai-

sen tuen eri vaiheissa ei ollut kuin muutama tutkimus.  

Puolueettomuus nousee kysymykseksi siinä, pyrkiikö tutkija ymmärtämään kuulemaansa 

tiedonantajana itsenään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus tutkijan oman kehyksensä 

läpi. Vaikuttaako puolueettomuuteen tutkijan sukupuoli, ikä, uskonto, poliittinen asenne, 

kansalaisuus, virka-asema siihen, miten hän kuulee ja havainnoi? Laadullisessa tutkimuk-
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sessa näin saattaa käydä, koska tutkija on tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2004, 133.) Haastattelutilanteissa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että ei 

asetuttaisi vain luokanopettajien puolelle. Haastattelutilanteissa pyrittiin toimimaan tutki-

jana huolimatta siitä, että tutkija on valmistumassa luokanopettajaksi.  

Tutkimuksen aineiston laadullisuutta voidaan tavoitella etukäteen, sillä että tehdään hyvä 

haastattelurunko. Etua on myös siinä, jos mietitään valmiiksi, miten teemoja voidaan sy-

ventää tai pohditaan vaihtoehtoisia lisäkysymysten muotoa. (Hirsijärvi & Hurme, 2000, 

184.) Tutkimuksen haastattelukysymykset annettiin yhdelle luokanopettajalle luettavaksi ja 

tämän jälkeen kysymyksiin tehtiin hieman muutoksia. Laadukkaaseen tutkimusaineistoon 

haluttaessa täytyy huomioida monia eri asioita. Haastattelut litteroitiin sanatarkasti heti 

haastattelun jälkeen sekä haastattelutilanteet haluttiin luoda luottamuksellisiksi, kiireettö-

miksi ja avoimiksi, jotta haastateltava voisi avoimesti kertoa kokemuksistaan.  

Luotettavuutta voidaan parantaa tutkimuksen julkisuudella. Tällä tarkoitetaan että esimer-

kiksi tutkijakollegat arvioivat prosessia ja he arvioivat tulosten ja johtopäätösten osuvuutta. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2004, 139.) Näin ollen opponentin ja ohjaajan arviot tutkimuksesta 

tukevat tämän tutkimuksen luotettavuutta.  
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset analyysin pohjalta. Luvussa 6.1 kerrotaan 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset, eli millä tavalla luokanopettajat toteuttavat 

kolmiportaista tukimallia ja miten se on vaikuttanut heidän työnkuvaansa. Luvussa 6.2 

selostetaan toisen tutkimuskysymyksen tuloksia eli millä tavalla erityisopettajat toteuttavat 

kolmiportaista tukimallia ja miten se on vaikuttanut heidän työnkuvaan. 6.3 luvussa käy-

dään läpi luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyötä kolmiportaisen tuen eri vaiheissa. 

6.4 luvussa esitellään luokanopettajien ja erityisopettajien kokemuksia ja käsityksiä kolmi-

portaisesta tuesta. Viimeisessä luvussa selostetaan tulosten yhteenveto lähdekirjallisuuteen 

viitaten. 

6.1 Millä tavalla luokanopettajat toteuttavat kolmiportaista tukimallia opetuk-

sessaan ja miten se on vaikuttanut luokanopettajan työnkuvaan? 

Tutkimukseen osallistuneilta luokanopettajilta tuli paljon eri vaihtoehtoja, miten he toteut-

tavat kolmiportaista tukimallia opetuksessaan ja miten he huomioivat eri tuen portaalla 

olevat oppilaat. Alkuopetuksen opettajat mainitsivat tasoryhmät, esimerkiksi hyvät lukijat 

ja heikot lukijat. Opettajat painottivat, että ryhmät pitää kuitenkin muodostaa niin, että vain 

opettajat tietävät ryhmien todellisen tason.  

-- alkuopetuksessa pitäis olla joustavaa alkuopetusta ja joustavaa ryhmittelyä 

ja niin poispäin. (Luokanopettaja4) 

-- luokan voi jakkaa semmosiin tasoryhmiin -- (Luokanopettaja2) 

Opettajien apuna luokassa voi olla koulunavustaja, koulunkäyntiavustaja, erityisopettaja tai 

koulun joku muu opettaja, esimerkiksi rinnakkaisluokan opettaja. Kaikki opettajat mainit-

sevat tukiopetuksen, jonka avulla he lähtevät tukemaan oppilaan oppimista. Ylimääräiset 

tehtävät, tuplatunnit sekä ”junnauskokeet” olivat kovassa käytössä yhden luokanopettajan 

luokassa. Yksi haastateltavista koki, ettei hän hirveän paljon pysty auttamaan tehostetun 

tuen oppilasta luokassa. Tehostetun tuen oppilas käy tehostetummin erityisopettajan luona. 

Opetettavien asioiden paloittelu pienempiin osiin, asioiden hyvä kertaaminen ja tehtävien 

eriyttäminen nousivat tukikeinoiksi luokanopettajien keskuudessa. Opettajat painottivat 

yleisesti sitä, että oppilaiden ongelmiin puututaan nopeasti ja varhain.  
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-- koulunavustaja on monesti tunnilla, niinku kattoo vähän tarkemmin -- 

(Luokanopettaja1) 

Mää käytän hirveästi niinkö semmosia ”junnauskokkeita”.  No ne junnaus-

kokkeet on esimerkiksi siis semmosia, opetellaan ulkoa vaikka matikassa 

vaikkapa semmoset luvut vaikka sydänparit, joista tulee kymppi ja niitä jun-

nataan ja junnataan niin kauan että kaikki ossaa, opetellaan ulkoa. (Luokan-

opettaja2) 

Minun pittää koko ajan eriyttää läksyjä ja tehtäviä antaa eri tavalla. (Luo-

kanopettaja3) 

Oppimisympäristö ja luokkatila ovat tärkeässä osassa esimerkiksi joillekin keskittymisvai-

keuksista kärsiville oppilaille. Opettajat kertoivatkin luovansa joko rauhallisen tilan oppi-

laalle luokkaan tai vaikkapa luokan välittömään läheisyyteen käytävälle. Opettajat mainit-

sivat, että joitain oppilaita pitää ihan kädestä pitäen ohjata ja esimerkiksi joidenkin tehoste-

tun tuen oppilaiden valvonnan tarve on suuri niin opetustilanteissa kuin välitunneillakin. 

Alkuopetuksen opettajat sanoivat, että äidinkieli ja matematiikka ovat oppiaineita, joissa 

on eniten ongelmia, mutta erilaiset käyttäytymisongelmat ja toiminnanohjaukset tulevat 

heti toisena. Alkuopetuksessa laskemaan ja lukemaan oppiminen ovat tärkeässä roolissa, 

koska ne luovat pohjan muille aineille ja siksi niiden ongelmiin on puututtava varhain. Yk-

si luokanopettaja mainitsi myös matematiikan lisäksi lukuaineet, esimerkiksi fysiikka, bio-

logia ja historia, joissa hänen mukaansa oppilaat tarvitsevat tukea. 

Meillä on tuossa luokan edessä on semmonen iso käytävä tila, niin meillä on 

siellä pulpetti ja mää piän luokkaovea auki ja hän saa sinne mennä tekemään 

ja ajattelemaan ääneen. Hän ajattelee ääneen ja tulokset ovat olleet parem-

pia, että siihen pittää antaa lapselle mahollisuus. (Luokanopettaja2) 

Miten huomioin vielä tämän tehostetun tuen oppilaan niin erittäin suuri val-

vonnan tarve, että mun pitää olla koko ajan valvomassa. (Luokanopettaja2)  

Osa opettajista koki, että heidän työkuvassaan ja työtehtävissään on tapahtunut muutoksia 

kolmiportaisen tuen käyttöön oton myötä. Yksi opettaja kuitenkin sanoi, ettei koe hänen 

työtehtävissään tapahtuneen paljon muutoksia. Kaikki opettajat kuitenkin mainitsivat, että 

isoin muutos työkuvassa on erilaisten lomakkeiden ja papereiden täyttäminen sekä kirjaa-
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minen. Opettajat mainitsivat, että palavereiden pitäminen ja niissä istuminen on lisääntynyt 

sekä vanhempien kanssa tapahtuva yhteistyö.  

Ei oikeastaan, ainut on vaan se että papereiden kanssa mitä on minun työtä 

että ei oo isommin muuttunut. (Luokanopettaja2) 

Palavereita istua ja siellä suunnitella. Vanhempien kanssa on ollu paljon yh-

teistyötä. (Luokanopettaja1) 

Opettajat mainitsivat, että heidän täytyy enemmän suunnitella tunteja, eriyttää läksyjä ja 

miettiä oppilaiden kannalta hyviä ratkaisuja opetustilanteisiin. Yksi opettaja mainitsi, että 

hän huomioi tämän tehostetun tuen oppilaan jokaisessa oppiaineessa, esimerkiksi käsitöis-

sä ja liikunnassa. Tämä sama opettaja mainitsi, että ne apukeinot mitkä hän on ajatellut 

tälle tehostetun tuen oppilaalle olevan hyötyä, niin samat apukeinot ovat hyödyllisiä myös 

muille luokan oppilaille. Opettajat mainitsivat, että koulunavustajista ja koulunkäyn-

ninavustajista on iso apu luokalle, niin heikoille oppilaille että muillekin.  

Mutta tämän oppilaan kohalla jolla on tätä keskittymisvaikeuksia ja semmos-

ta ylimääräistä nopeutta ja sähäkkyyttä niin kyllä se pitää niinku kaikissa ai-

neissa huomioida. Käsitöissä käytän numeroita taululle kirjoitan missä jär-

jestyksessä tehhään ja mistä ommelaan ja samoten niinkö virkkausta niin 

mulla on virkkauksestaki ollu tarjolla paljon apukuvia, ylipäätänsä kaikille 

oppilaille apukuvat ja asioitten numerointi on semmonen järkevä järjestys, 

missä järjestyksessä tehhään. (Luokanopettaja2) 

Kaikki luokanopettajat mainitsivat, että samanaikaisopettajuus erityisopettajan kanssa on 

lisääntynyt. Erityisopettaja on enemmän luokassa auttamassa ja yhdessä opettamassa luo-

kanopettajan kaverina, sen sijaan että erityisopettaja ottaisi muutaman ja menisi johonkin 

muualle opettamaan. Toki erityisopettajat ottavat silloin tällöin myös oppilaita hänen pien-

ryhmäopetuksiinsa. Luokanopettajat kokivat kirjaamisvelvoitteen olevan työlästä, mutta 

ymmärsivät sen tärkeyden oppilaiden kannalta. Yksi haastateltavista mainitsi, että koska 

oppilaiden asiat on kirjoitettu ylös, niin ongelmien tiedostaminen ja siihen puuttuminen on 

erilaisempaa kuin jos niitä ei olisi kirjoitettu. Monet opettajat mainitsivat, että pyytävät 

juuri näissä kirjaamisasioissa erityisopettajan konsultoivaa apua.  

Laaja-alaisen erityisopettajan resursseja sitten käytetään suunnittelussa, sit-

ten tämmönen konsultoiva ote sillä on mutta sitten toki käy luokassa tai sitten 
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sillä on niitä tyyppejä, heikot oppilaat äidinkielessä tai matematiikassa niin 

heillä on sitten sitä yksityistä opetusta. (Luokanopettaja4) 

Tuonut lisää töitä eli just niitten lomakkeiden täyttöä on nytten että ennen nii-

tä ei tarvinnu ko erityisopettajat teki mutta tuota nehän kuuluu luokanopetta-

jalla ja erityisopettaja konsultoi ja on apuna siellä taustalla. (Luokanopetta-

ja3)  

6.2 Millä tavalla erityisopettajat toteuttavat kolmiportaista tukimallia opetuk-

sessaan ja miten se on vaikuttanut erityisopettajan työnkuvaan? 

Erityisopettajat kertoivat, että heidän työ keskittyy pääosin lukemisen ja kirjoittamisen 

vaikeuksiin ja niiden tukemiseen. Näiden lisäksi erityisopettaja antaa tukea ainekohtaisiin 

oppimisasioihin, esimerkiksi kokeisiin lukemiseen ja opiskelutekniikka vinkkeihin. Eri-

tyisopettajat kertoivat, että vuosien myötä myös näihin kasvatuspuolen asioihin on alettu 

painottaa, eli nykyaikana lapset tarvitsevat tukea sosiaalisella ja emotionaalisella puolella.  

Laaja-alainen erityisopettajan toimi, niin siinähän pääosa keskittyy siihen 

lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin ja niitten tukemiseen tietenkin. Plus 

sitten ainekohtaisiin oppimisjuttuihin, koska siinähän tuli mukkaan myös 

tämmönen kokkeisiin lukeminen, opiskelutekniikat ja semmoset ja niitten 

opettaminen. Mutta sitten vuosien myötä tuntuu, että entistä enemmän saa 

painottaa siihen kasvatuspuoleen. (Erityisopettaja1)  

Erityisopettajat sanovat, että he hoitavat kolmiportaisen tukimallista erityisen tuen oppilaat 

ja luokanopettaja vastaa muista. He kuitenkin sanovat, että ovat mukana jokaisella portaal-

la erityisesti konsultoivana apuna. Yksi erityisopettaja mainitsee, että vaikka hänen ei käy-

tännössä tarvitsisi olla mukana tuen kaikilla portailla, niin hänen panostuksensa alkaa kui-

tenkin jo sieltä yleisestä tuesta, missä hän toimii konsultoivana apuna luokanopettajalle. 

Yksi erityisopettaja mainitsi, että tehostetun tuen oppilaille ei aina pystytä antamaan heidän 

tarvitsemaansa tukea. Hän mainitsi myös, että tehostetussa tuessa oppilas saa vain yhteen 

tai kahteen aineeseen erityisopettajan tukea. Erityisessä tuessa pystytään supistamaan sisäl-

töjä aika rajustikin ja etsiä vain niitä pääpiirteitä. Erityisopettajista yksi kertoo, että hänen 

koulussaan he ovat saaneet erityisen tuen tarpeen oppilaille lukujärjestyksiinkin helpotusta 

muun tuen lisäksi.  



55 

 

 

Luokanopettaja hoitaa ne alemmat tukimuodot ja sitten --, joka on meillä toi-

nen laaja-alainen erityisopettaja ja hän on niinkö siinä luokanopettajan tu-

kena. (Eritysopettaja1) 

Se uusi työnkuva on se konsultoiva ja tarkistaa sen, että luokanopettaja tietää 

mitä tehä, tarttuu niihin lomakkeisiin. -- Mä joudun siihen konsultiksi, mä 

joudun yhteistyöhön ja kaikki se on tullut tavallaan sen normaalin oppilaiden 

kanssa tehtävän työn lisäksi. (Erityisopettaja3)  

Tehosteussa tuessa oppilas saa tietyn verran erityisopettajan tukea ja ehkä 

vaan yhteen tai kahteen aineeseen, se on aika suppeaakin, mutta tietenkin 

just kaikilla on kaikkia pelejä ja havaintomateriaaleja, käytetään niitä ääni-

kirjoja ja kaikkia aisteja hyväksi minkä kautta saatais sitä oppimista vietyä 

etteenpäin. (Erityisopettaja2) 

Kaikki erityisopettajat painottivat, että yksilöllinen tuki on todella tärkeää ja he pyrkivät 

etsimään keinoja millä tavalla lapsi oppii parhaiten. Yksi erityisopettajista mainitsi, että 

yksilöllinen tuki on niin ratkaisevassa merkityksessä, että se on pakko sopeuttaa lapsen 

ikätason ja muun kyvyn mukaan. Erityisopettajat mainitsivat, että heillä on käytössä todel-

la monimuotoisia opetuskanavia, mistä valitaan aina kullekin oppilaalle paras vaihtoehto.  

-- on käytössä tietokoneet, tabletit, äänikirjat, sitten tietenkin meillä on kou-

lunkäyntiohjaajien tuki hyvin saatavilla, sitä käytetään hyvin paljon. Koulun-

käynninohjaaja lukee, tekee tehtäviä yhessä ja siten tehhään semmosia erilai-

sia projekteja. Se niin riippuu siitä, miten se lapsi oppii parhaiten, että jos se 

oppii kuuntelemalla parhaiten niin käytetään niitä kuulovaraisen muistin kei-

noja tai sitten jos se oppii pelaamalla niin sitten pelataan vähän enemmän, 

sitten jos oppii tekemällä niin tehään vähän enemmän niitä juttuja että aika 

yksilöidysti mennään kunkin lapsen kohalla. (Erityisopettaja2) 

Minun tuki kaikessahan on yksilöllistä työskentelyä niitten oppitunnin ja op-

piaineen tavoitteiden mukaisesti. Henkilökohtaista neuvomista ja kysymistä 

ja jankuttamista ja kaikkea sitä se on. Tähänhän tulee myös se minun tausta-

työ mukaan siinä mielessä, että sehän on lapsen tuen mukaista kun olen mu-

kana niissä palavereissa --. (Erityisopettaja3) 
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Kaksi kolmesta erityisopettajasta sanoi, että heidän työkuvansa on muuttunut kolmiportai-

sen tuen käyttöönoton myötä. Tämä erityisopettaja, joka koki että hänen työnsä ei ole pal-

joa muuttunut johtuu siitä, että hän oli enemmän tekemisissä oppilaiden kanssa, jotka kuu-

luivat erityiseen tukeen ja ennen tukimallia hän vastasi silloinkin ”erityisoppilaista”. Kaik-

ki kolme erityisopettajaa kuitenkin mainitsivat, että heidän normaalityön lisäksi, eli oppi-

laiden kanssa tapahtuvan työskentelyn, on myös olla konsultoivana apuna luokanopettajil-

le. Palaverit olivat myös lisääntyneet eri tahojen kanssa ja lomakkeiden kirjaaminen on 

myös kasvanut.  

Paperitöitten määrä on lisääntynyt ihan järkyttävästi, koska kaikki pitää kir-

jata ja kaikki pitää dokumentoida ja kaikki paperit pitää säilyttää ja niitä pi-

tää päivittää. Sitten se papereitten pyörittely, palavereitten pitäminen, van-

hempien tapaaminen, niin ne on lisääntynyt siis ihan rajusti. (Erityisopetta-

ja2)  

Sitten kun alkaa olla niitä palavereita ja lomakkeita ja täytät niitä lippusia ja 

lappusia niin mihin se on resurssoitu. Se kaikki on tullut sen oppilaitten kans-

sa tehtävän työn lisäksi. (Erityisopettaja3)  

Kaikki kolme erityisopettajaa kokivat, että yhteistyö luokanopettajan kanssa on lisääntynyt 

ja kaksi erityisopettajaa mainitsi, että oli kokeillut samanaikaisopetusta luokanopettajan 

kanssa. Edellä mainitut erityisopettajat kokivatkin samanaikaisopettajuuden hyvänä mah-

dollisuutena tukea toinen toistaan. Opettajat mainitsivat että siihen liittyy myös paljon se, 

että miten henkilökemiat kohtaa ja resurssit, miten hyvin samanaikaisopettajuus saadaan 

toimimaan. Yhteistyö vanhempien kanssa on myös lisääntynyt.  

Meillä on erityisen tuen lapsia, kolme kappaletta, ihan normaali luokan mu-

kana ja siihen on palkattu sitten erityisopettaja ja luokanopettaja toimimaan 

niinku työpareina yhessä. (Erityisopettaja2) 

-- sitten kottii että meillä joka päivä mennee nämä viestit kodin ja koulun vä-

lillä tuommosen tehovihkon välityksellä. (Erityisopettaja1) 
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6.3 Miten luokanopettajien ja erityisopettajien yhteistyö näkyy kolmiportai-

sen tukimallin eri vaiheissa? 

Luokanopettajat kokivat, että yhteistyö erityisopettajan kanssa on lisääntynyt merkittävästi. 

Yhteistyö myös muiden ammattihenkilöiden, kuten kuraattorin, psykologin ja sairaalan 

välillä on lisääntynyt. Neljästä luokanopettajasta kaksi mainitsi, että olivat kokeilleet sa-

manaikaisopettajuutta erityisopettajan kanssa. Molemmat näistä luokanopettajista kertoi-

vat, että erityisopettaja osallistuu myös oppituntien suunnitteluun sekä he yhdessä arvioivat 

ja tarkkailevat oppilaita. Yksi luokanopettaja kertoi, että he tekevät yhdessä erityisopetta-

jan kanssa testejä oppilaille. Samainen opettaja mainitsi, että esimerkiksi tukiopetuksen 

käyttöönotosta jollekin oppilaalle, luokanopettaja ja erityisopettaja saattavat päättää yhdes-

sä. 

Moniammatillista yhteistyötä tehhään paljon, täällä käy kuraattoria, koulu-

psykologi,--, perheneuvolassa ja sitten on sairaala ja toimintaterapeutti ja 

tietenkin erityisopettaja. (Luokanopettaja2) 

No yleisessä on tietenkin mie, koulunkäyntiavustaja ja myös erityisopettaja 

resurssien mukkaan. Tehostetussa on samat plus sitten nämä terapeutit, jos-

kus voi olla perheneuvola, psykologinkäyntejä. Tietenkin vanhemmat on joka 

vaiheessa. (Luokanopettaja3) 

Luokanopettajat nimeävät itsensä päävastuuseen oppilaista. Kaikki luokanopettajat silti 

sanoivat, että mitä ylemmälle portaalle mennään, sitä enemmän yhteistyötä tapahtuu eri-

tyisopettajan kanssa. Yhden luokanopettajan mielipide oli, että silloin kun tuki monimuo-

toistuu, on pitkäkestoisempaa ja sillä on joku tähtäin, niin silloin tuki on tehostettua.  Luo-

kanopettajat kokivat heidän vastuunsa lisääntyneen juuri näiden tehostetun tuen oppilaiden 

kanssa. Yksi luokanopettaja mainitsee, että juuri erityisopettajan tuki on kuitenkin keskei-

sessä osassa oppilaan tukemisessa.  

-- yleinen on esimerkiksi sitä että sitä että ei olla vielä huolissaan että se op-

pilas jäis luokalla, että se on esimerkiksi kertolaskussa tosi heikko ja sitä tue-

taan vaikka kolme kuukautta tai puol vuotta, sitä tuetaan yksittäisessä asias-

sa. Mutta sitten ko alkaa käymään terapeutilla ja kuntoutuksessa ja senkin li-

säksi koulussa käy vielä erityisopettajalla ja hänen asioita mietitään tiimipa-

laverissa luokanopettajat keskenään, että sillonko se niinku monimuotoistuu, 
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on pitkäkestoista ja siinä on selvästi joku tähtäin, että hänen pittää saada en-

nenku menee kolmoselle laskemaan ja lukemaan, niin silloin se on selkeästi 

tehostettua. (Luokanopettaja4) 

Luokanopettajat kertoivat, että erityisopettaja on sekä luokassa luokanopettajan kanssa että 

myös omassa luokassaan opettamassa oppilaita pienryhmäopetuksessa. Kaksi luokanopet-

tajaa mainitsi, että heillä on erityisopettajan kanssa hyvä etukäteisviestintä tulevista yhtei-

sesti pidettävistä tunneista. Viestintä tapahtui joko sähköisesti tai kerran viikossa tapahtu-

vissa tiimipalavereissa. Nämä kyseiset opettajat kertoivat, että kolmiportainen tukimalli on 

selkeyttänyt erityisopettajan ja luokanopettajan työnjakoa. Opettajat esittelivät kuntakoh-

taista vihkoa, johon on kerrottu milloin on luokanopettajan vastuu kirjoittaa oppilaan do-

kumenteista ja milloin erityisopettajan. He kertoivat, että vihkosesta voi aina tarkistaa asi-

oita liittyen tukimalliin ja jos vastausta ei sieltä löydy, niin silloin käännytään erityisopetta-

jan puoleen. Kolme neljästä luokanopettajasta kokee, että hyvään yhteistyöhön liittyy aina 

toisen opettajan persoona ja miten kahden ihmisen persoonat kohtaavat. 

-- hän osallistuu suunnitteluun ja tota siinä missä me luokanopettajatkin ja 

sanoo oman mielipiteensä että kannattaako olla luokassa ja sitten siihen ko-

konaisuutta silmällä pitäen. (Luokanopettaja4) 

Se riippuu tietenkin siitä erityisopettajasta minkälainen hän on ja mikkä on 

hänen toimintatapansa. Minusta se on parempaa se yhteistyö ja se kohdistuu 

siihen mitä tukea tarvitaan enempi, minusta se on semmosta yhtenäisempää 

se yhteistyö ja kiinteämpää, ennen se oli vähän semmosta se erityisopettaja 

tuli ja se sitten saatto, jos joku ei tajunnut jotaki matikan kohtaa, niin se otti 

sen ja opetti sille jossakin huoneessa, niinkö joku tukiopettaja. Nyt meillä kyl-

lä toimii hyvin tuo yhteistyö erityisopettajan kanssa, hän hyvin konsultoi mi-

nua ja piettää testejä ja pittää minua ajan tasalla. (Luokanopettaja3) 

Yksi luokanopettaja toivoo, että erityisopettajalle merkittäisiin tietyt tunnit aina jolloin hän 

suorittaisi vain kirjaamisasioita ja kävisi tarvittavissa palavereissa, etteivät tunnit menisi 

erityisopettajan ja luokanopettajan yhteisistä opetettavista tunneista. Toinen luokanopettaja 

toivoo, että erityisopettajat antaisivat esimerkiksi viikoittain palautetta oppilaasta luokan-

opettajalle, eikä vain aina huonoa palautetta. 
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-- siihen toivois semmosta systeemiä, ihan hänen tunneistaan tiistaina kahes-

ta neljään että hän pystyis tekemään niin kirjaamisasioita ettei menis sitten 

niistä oppitunneista se aika. (Luokanopettaja4) 

-- enemmän niinku palautetta, --, viikoittain antaa sen palautteen että missä 

mennään, --, monesti se jos se mennnee hyvin nii ei tuukkaan vaan sitten jos 

se mennee huonosti. (Luokanopettaja1) 

Erityisopettajat kokivat myös, että yhteistyö luokanopettajien kanssa on tiivistynyt ja li-

sääntynyt. Kaikki erityisopettajat sanoivat, että luokanopettaja vastaa alemmista tukipor-

taista ja erityisopettaja ylemmästä tai ylemmistä. Erityisopettajat olivat mukana jo tehoste-

tussa tuessa, vaikka päävastuu onkin luokanopettajalla. Opettajat sanoivatkin, että kolmi-

portainen tuki velvoittaa yhteistyöhön eri tavalla kuin aiemmin. Oppilas on luokanopetta-

jan vastuulla ja hän on se joka kirjoittaa esimerkiksi todistuksen tai oppimissuunnitelman. 

Yhden erityisopettajan mielestä luokanopettajat eivät paneudu papereiden kirjoittamiseen, 

jolloin erityisopettajan on pitänyt olla enemmän aina konsultoimassa ja kertomassa miten 

niitä papereita täytetään. Toinen erityisopettaja kertoi, että yhteistyö juurikin näiden lo-

makkeiden kirjaamisen kannalta erityisopettajien ja luokanopettajien yhteistyö on muuttu-

nut. 

No se on kyllä tosi tiivistä, että enemmän on sitä enemmän yhteistyötä nyt 

luokanopettajan ja erityisopettajan kesken. (Erityisopettaja1) 

Parhaimmillaan se toteutuu hyvässä yhteistyössä, joka on molemmin puolin 

ottavaa ja antavaa, molemmin puolin jakavaa. Miten se yhteistyö on muuttu-

nut? Jos ajattelen niitä ensimmäisiä vuosia kun tein töitä niin silloin aika-

semmin sitä yhteistyötä ei ollut pakko tehdä kaikkien näitten papereitten ää-

rellä. (Erityisopettaja3) 

Kaikkien erityisopettajien mielestä nykyinen suunnittelu jakautuu tasaisesti, mutta he kai-

paisivat kuitenkin enemmän yhteistä suunnittelua luokanopettajan kanssa. Yksi erityisopet-

taja kertoi, että jos oppilas on erityisopettajalla yli puolet tunneista, niin silloin suunnittelu-

vastuu on erityisopettajalla ja taas jos oppilas on yli puolet tunneista luokanopettajalla, niin 

silloin luokanopettaja vastaa suunnittelusta. Kaikki erityisopettajat pitivät etukäteisviestin-

tää tärkeänä osana suunnittelua, mutta että sille jää valitettavasti harvinaisen vähän aikaa. 

Yksi isoin syy tälle on resurssit. Erityisopettajat toivoivatkin, että lukujärjestykseen tulisi 
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pakolliseksi merkitä milloin suunnitellaan ja keskustellaan yhdessä luokanopettajan kanssa 

ja se tulisi näkyä myös palkassa. Yksi erityisopettaja myös toivoo, että opettajanhuoneessa 

välitunneilla ei yritettäisi käydä kaikkien oppilaiden ongelmia läpi, vaan sille varattaisiin 

erikseen aikaa.  

No kyllä siihen varmaan pitäis siihen suunnitteluun enemmän niinkö satsata, 

että yleensä kaikkien oppiaineiden suunnitteluun, että miten sen toteuttas. 

(Erityisopettaja1) 

Erityisopettajat pitivät siitä, että he saavat tulla luokkaan opettamaan yhdessä luokanopet-

tajan kanssa. Erityisopettajat kokivat, että he ovat keskeisessä roolissa luokassa. Yksi eri-

tyisopettaja painotti, että jos luokkatyöskentely toimii mutkattomasti, opettaja tukee siellä 

arjen työssä ja oppimateriaalit ovat semmoisia, että tehostettu ja erityinen tuki siellä toteu-

tuu hyvin. Tällöin erityisopettajan osuus ei ole yksittäisen oppilaan kannalta hyvin suuri. 

Mutta jos oppimateriaalit ovat hankalia ja luokan koostumus vaativa, niin voi olla että eri-

tyisopettajan panos on paljon tärkeämpi siinä tehostetussa ja erityisessä tuessa.  

Mä tarjoan aina mahdollisuutta opettajalle. Mun mielestä se opettajan pitää saada päät-

tää. Jotkut opettajat tykkää ihan mielellään, että mä oon siellä luokassa kaverina. Kuiten-

kin aika monille on tärkeää, että mä meen erikseen sen oppilaan kans. -- Ja kun on pitkään 

tehnyt luokanopettajien kanssa töitä niin kyl ne tietää että mää mielellään oon siellä luo-

kassa, että kyllä mä sen julki tuon. Se on vähän että kenen tontilla marssitaan. Ne on vä-

hän näitä henkilökemian juttuja. (Erityisopettaja3)  

6.4 Minkälaisia kokemuksia luokanopettajilla ja erityisopettajilla on kolmi-

portaisen tuen toimivuudesta? 

Kaikki neljä haastattelemaani luokanopettajaa olivat kokeneet kolmiportaisen tuen aluksi 

vaikeaksi ja monimutkaiseksi ymmärtää. He kaikki myös mainitsivat, että lisääntynyt kir-

jaamisvelvoite on raskasta ja työlästä. Opettajat kuitenkin mainitsevat, että käytännön työ 

on opettanut heitä ymmärtämään tukimallia paremmin. Kaksi luokanopettajaa mainitsi, 

etteivät aina tiedä missä raja menee yleisen ja tehostetun tuen välillä. He kokivat, että tuen 

muoto saattaa riippua opettajasta, miten hän sen kokee. Toinen edellä mainituista opettajis-

ta kertoi myös, ettei ole aina varma milloin tuki pitää kirjoittaa jonnekin ylös.  
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No ensinäkin sillonko tämä tuli tämä kolmiportainen malli niin, mää niinkö 

aattelin että voi ei että taasko tullee jotaki uutta ja taasko pittää löytää uut-

taa keinoa, kauhean sillai negatiivisesti aattelin --. (Luokanopettaja2) 

Esimerkiksi tästä yleisestä tuesta tehostettuun tukeen riippuu minun mielestä 

aika paljon siitä miten se opettaja kokee sen että tuota ei minusta oo ihan 

selvää missä se raja menee, että mikä on yleistä ja mikä on tehostettua, ihan 

kaikille, itekin sitä joudun vähän miettimään että missä vaiheessa sitä ruve-

taan siirtämään. (Luokanopettaja4) 

Luokanopettajat kokivat, että tukimalli on tehostanut oppilaiden tuen saantia sekä oppilai-

den ongelmiin tartutaan nopeammin ja saadaan aikaa enemmän. Opettajat olivat huojentu-

neita siitä, että vastuu on jakaantunut oppilaista. He kehuivat tukimallin selkeää työnjakoa, 

milloin kukakin tekee mitä ja mikä on kenenkin päävastuulla. Opettajat kertoivat, että nyt 

oppilailla on selkeä polku, kolme porrasta, mitä pitkin he etenevät. Kun oppilaan asiat kir-

jataan ylös oppimissuunnitelmiin, niin sieltä on helposti aina tarkistettavissa oppilaalle 

tarkoitetut suunnitelmat. Suunnitelmien kirjaaminen tuo järjestystä ja opettajat kokivat, että 

tulee oikeasti mietittyä oppilaan asioita, kun ne kirjataan ylös.  

Mutta tuota toisaalta tässä on taas sitten älyttömän hyvä ja selkeä työjako, 

jossa selvästi sanotaan mitä mun pittää tehä ja mikä kuuluu mulle. (Luokan-

opettaja2) 

No se on jotenki niinku tehostunut se, ko joutuu tekkeen niitä oppimissuunni-

telmia, niin se on niinkö itellekin semmonen suunnitelma, tietää mitä pitää 

tehä milloinki ja mikä on tärkeää. (Luokanopettaja3) 

Kaikki neljä luokanopettajaa sanoivat kehitettäväksi asiaksi kaavakkeet ja niiden kapula-

kielisyyden. Yksi opettaja mietti, että voisiko kaavakkeet tehdä valtakunnallisesti saman-

laisiksi, eivätkä kaavakkeet olisi vain kuntakohtaisia. Koska oppilaita muuttaa paikkakun-

nalta toiseen ja, jos kaavakkeet ovat erilaisia, on niitä ehkä vaikea ymmärtää aina uudessa 

koulussa. Opettajat eivät kaivanneet isoja muutoksia enää tukimalliin, vaan aikaa kypsytel-

lä jo olemassa olevia asioita. Kaksi kehitettävää asiaa nousi kuitenkin esiin ja ne olivat aika 

ja lisää resursseja työhön.  

Minusta tää on hyvä näin ja parempi kypsytellä tätä nykyistä eikä aina tartte 

olla muuttamassa jotaki ja nyt tehään ja toteutetaan sitä mitä ollaan suunni-
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teltu ja semmonen jatkuva muutosten suunnittelu on raskasta ja mieluummin 

semmosta tasasta työn tekoa ja sillä selvä. (Luokanopettaja2) 

Kaikki erityisopettajat pitivät tukimallia selkeänä, hyvänä ja toimivana. Tukimalli antaa 

aikaisempaa paremmin monipuolisia mahdollisuuksia. Kun asiat kirjataan ylös, niin silloin 

siellä on mustaa valkoisella ja sieltä voi aina tarvittaessa tarkistaa oppilaiden asiat. Tuki-

malli velvoittaa paneutumaan oppilaiden asioihin ja osataan oikeassa hetkessä tarttua oppi-

laiden ongelmiin. Tukimalli osaltaan pakottaa kaikki opettajat etsimään keinoja tuen löy-

tämiseksi oppilaille. Mietitään myös yhdessä moniammatillisessa yhteistyössä lapsen asioi-

ta aikaisempaa enemmän. 

Minusta se jotenkin selkeämpi nyt, että siinä on ne eri portaat. (Erityisopetta-

ja1) 

Ja se että se on mustaa valkoisella, kun niitä papereita tehhään, niin se var-

masti tulee näkyviin oikealailla --. (Erityisopettaja2) 

Erityisopettajien mielestä tukimallissa ei ole selkeästi rajattu, milloin millekin portaalle 

käytännössä siirretään. He kertovat, että siirtäminen voi riippua ihan koulusta, kunnasta tai 

opettajasta. Siihen kaivattiin yhtenäisiä ohjeita, jotka olisivat voimassa valtakunnallisesti. 

Koska moniammatillinen yhteistyö on lisääntynyt, niin se hankaloittaa asioiden vireille 

panoa. Yksi erityisopettaja ehdotti, että ihanne olisi sellainen, että jokaisella luokka-

asteella olisi oma erityisopettaja. Silloin erityisopettajat pystyisivät keskittymään vain yh-

teen luokka-asteeseen ja tukemaan näin paremmin luokanopettajaa kuin oppilaitakin. 

-- sitä ei ole missään määritelty sitä rajaa että jos nyt piät vaikka muutaman 

kerran tukiopetusta niin koska sinun pitää mennä siihen oppimissuunnitel-

maan ja koska siitä taas tehostetuun. elikkä se on semmosta rajan käyntiä et-

tä siinä olisi semmosen kehittämisen paikka ja se on hyvin kirjavaa toisissa 

kouluissa tehhään hirveän paljon näitä papereita ja toisissa tehhään tosi vä-

hän, --. (Erityisopettaja1) 

Kaikki erityisopettajat toivoivat sähköisiä ja paperisia kaavakkeita yksinkertaisimmiksi. He 

myös toivoivat, että kaikille luokanopettajille tulisi yhteiset sävelet milloin oppilaan asiat 

kirjataan ylös ja milloin tukea nostetaan tai lasketaan. Erityisopettajat halusivat tällä, että 

kaikki oppilaat olisivat samalla viivalla riippumatta luokanopettajista. Myös erityisopetta-

jat toivovat lisää aikaa ja resursseja niin suunnitteluihin, lomakkeiden kirjaamisiin kuin 
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moniammatilliseen yhteistyöhön. Yksi erityisopettaja oli kokenut työn jossain vaiheessa 

erittäin raskaaksi, koska hänen työhönsä oli tullut uusia työtehtäviä ja mitään vanhaa ei 

ollut otettu pois.  

Että sitten kun alkaa olla niitä palavereita ja lomakkeita ja täytät niitä lippu-

sia ja lappusia niin mihin se on resurssoitu. Se kaikki on tullut sen oppilaitten 

kanssa tehtävän työn lisäksi. Tuli paljon uusia työtehtäviä ja mitään vanhaa 

ei otettu pois. (Erityisopettaja3)  

6.5 Yhteenvetoa tuloksista ja niiden kytkeminen viitekehykseen 

Tutkimukseni haastateltavien määrä jäi harmittavan pieneksi, koska opettajat eivät useista 

yrityksistäni huolimatta vastanneet lähettämiini haastattelupyyntöihin. Ilokseni huomasin, 

että tuloksissa oli yhdenmukaisuuksia verrattuna esimerkiksi OAJ:n 2012 vuonna tekemä 

kysely tai Opetushallituksen kysely vuonna 2013. Edellä mainitut tutkimukset ja niiden 

tulokset on kirjoitettu tarkemmin kappaleessa 3.6. 

Erityisopettajat ja luokanopettajat olivat pääosin tyytyväisiä kolmiportaiseen tukimalliin ja 

sen tuomiin muutoksiin. OAJ:n (2012) tutkimuksessa luokanopettajat kokivat, että työmää-

rä ja työnkuva ovat muuttuneet, samoin kokivat myös tutkimukseni neljä luokanopettajaa. 

Tutkimukseni luokanopettajat kokivat, että he ovat saaneet riittävästi koulutusta aiheeseen 

liittyen. He toivoivat kuitenkin, että tarvittaessa luokanopettajat voisivat kääntyä erityis-

opettajien puoleen vaikeissa kysymyksissä. OAJ:n (2012) tutkimuksen mukaan luokan-

opettajat kokivat, että eivät saaneet riittävästi koulutusta. Tähän voi olla syy se, että OAJ:n 

tutkimus tehtiin vuonna 2012. Vuoteen 2015, jolloin tämä tutkimus tehtiin, mennessä luo-

kanopettajat olivat jo saaneet koulutusta. Tutkimukseni luokanopettajat mainitsivat aina, 

että koskaan ei voi tietää milloin kolmiportaiseen tukeen liittyvää tietoa on riittävästi. 

Tutkimuksessani erityisopettajat kokivat, että heidän työkuvansa ei ole paljoakaan muuttu-

nut. He kokivat, että uutena työtehtävänä on olla konsultoivana apuna luokanopettajille. 

OAJ:n (2012) tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat kokivat myös, että heidän työku-

vassa ei ole tapahtunut muutoksia.  

OAJ:n (2012) tutkimuksessa ja myös minun tutkimuksessani löytyi opettajilta samoja kehi-

tettäviä asioita: erityisopettajat ja luokanopettajat toivoivat lisää aikaa suunnitella opetus-

taan ja löytää oikeanlaisia tukikeinoja oppilaille. Lisäksi opettajat toivoivat, että rajat tuki-
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mallin portaiden välillä tehtäisiin valtakunnallisesti yhtenäisiksi. Oppilaiden muuttoliiken-

teestä johtuen on huomattu kuntakohtaisia eroja esimerkiksi siitä, kuuluuko oppilas tehos-

tettuun vai erityiseen tukeen. Opetushallituksen (2013) kyselyssä luokanopettajat ja eri-

tyisopettajat toivoivat myös valtakunnallisesti yhteisiä lomakkeita sekä selkeitä rajoja tu-

kimallin portaiden välillä. 

Opetushallituksen (2013) kyselyyn vastanneista opettajista kokivat, ettei suunnitteluaikaa 

ole tarpeeksi ja resurssit on koettu vähäisiksi. Samanlaisia kommentteja tuli tutkimukseeni 

osallistuvilta luokanopettajilta ja erityisopettajilta. Varsinkin erityisopettajat mainitsivat, 

että heidän työtehtäviään on tullut lisää ja mitään vanhaa ei ole otettu pois, niin työnteko 

voi olla välillä raskasta. Tutkimukseni opettajat pitivät lisääntyneestä yhteistyöstä, mutta 

toivoivat siihenkin lisää aikaa suunnitella ja keskustella rauhassa asioista. Erityisopettajat 

ja luokanopettajat kertoivat, että vanhemmat tai ainakin toinen vanhemmista on hyvin mu-

kana tukimallissa. Sama tulos saatiin myös Opetushallituksen (2013) kyselyssä.  

Luokanopettajien asenne kolmiportaiseen tukimalliin oli myönteinen, koska heidän koke-

muksiensa mukaan siinä oppilaat saavat tuen aikaisempaa paremmin. Palavereiden lisään-

tyminen ja erilaisten lomakkeiden täyttäminen koettiin raskaaksi. Työssä tapahtuvat muu-

tokset tulee kuitenkin ottaa mahdollisuutena (Takatalo, 2009, 199).  Opettajat kokivat 

myös että tukimallin myötä oppilaat ovat tasavertaisessa asemassa saamassa tukea. Huhta-

nen (2011, 104) kirjoittaa, että yksi integraation keskeisimmistä asioista on tasa-arvo, sillä 

kaikilla oppilailla tulee olla samanlaiset oppimismahdollisuudet.  

Luokanopettajat ja erityisopettajat tekevät keskenään paljon yhteistyötä, mutta niin he te-

kevät myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityisopettajat sekä luokanopettajat mainitse-

vat toteuttavansa yhteistyötä muun muassa terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin, 

sairaalan kanssa. Luokanopettajien yksilökeskeinen toiminta on siirtymässä kollektiivista 

jaettua asiantuntijuutta kohden (Huhtanen, 2011, 117; Hargreaves & Fullan, 2000, 50 - 52). 

Luokanopettajat ja erityisopettajat kaipasivat lisää resursseja työhönsä. Luokanopettajat 

toivoivat avustajaa luokkaan tai että he opettaisivat yhdessä erityisopettajan kanssa. Kol-

miportaisen tuen myötä on arvioitu, että luokassa olevien aikuisten määrä tulee kasvamaan 

opetettavan ryhmän erilaisuuksien vuoksi (Huhtanen, 2011, 68). Erityisopettajat kokivat 

samanaikaisopettajuuden myönteisenä asiana, vaikkakin kaikki eivät sitä olleet kokeilleet. 

Yhdessä erityisopettajan haastattelussa tuli esille ajatus, että jokaisella luokka-asteella olisi 
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oma erityisopettaja. Näin ykkösluokalla olisi oma erityisopettaja, kakkosluokalla ja niin 

edelleen. Ajatus on ihana, mutta sen toteutumisen esteenä ovat resurssien puute.  

Kolmiportainen tukimalli on otettu alkuinhon myötä positiivisesti vastaan. Sen koettiin 

tuovan selkeyttä työnjakoihin. Opettajat kehuivat myös vakaata ja selkeää polkua, jota pit-

kin oppilaat kulkevat mallin mukaisesti, eivätkä oppilaat pääse tipahtamaan. Tukimalli 

pakottaa etsimään oikeat keinot oppilaiden oikeanlaisen tuen saamiseksi. Myös Moberg ja 

Savolainen (2009, 93) kertovat, että kolmiportaisen mallin ei ollut tarkoitus tuoda mitään 

uusia erityisopetusjärjestelyjä, vaan pidemminkin järjestelmällistää aikaisempaa mallia. 

Tuloksista käy ilmi, että ongelmien varhainen puuttuminen on edelleen tärkeässä osassa. 

Luokanopettajat ja erityisopettajat kokivat, että kun oppilaiden asiat kirjataan ylös, on tu-

keminen tällöin helpompaa ja asioihin kiinnittää erityistä huomiota. Jos tuen tarpeeseen ei 

vastata välittömästi, tilanne voi vaikeutua ja myöhemmin tuki- ja kuntoutusmuotoja tarvi-

taan enemmän ja pidemmän aikaa (Huhtanen, 2001, 22; Sarlin & Koivula, 2009, 24).  

Luokanopettajat pohtivat, että ennen erityisopettaja hoiti oppilaiden kirjaamisvelvoitteen. 

Tukimallin myötä kirjaamisvelvoite on siirtynyt luokanopettajalle. Tutkimukseni mukaan 

erityisopettajat ovat kuitenkin mukana tuen jokaisessa vaiheessa, mutta vain konsultoivana 

apuna. Luokanopettajat ja erityisopettajat kokivat kirjaamisen ja lomakkeiden täytön ras-

kaana. Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen lisää opettajan työtä sekä luo 

stressiä. Opetustyön lisäksi myös kasvatuspuolen työt ovat lisääntyneet. (Huhtanen, 2011, 

91.) Varsinkin erityisopettajat toivat ilmi oppilaiden kasvatuksen ja perustelivat tätä yh-

teiskunnan muuttumisella.  

Vanhempien kanssa tapahtuva yhteistyö on lisääntynyt tukimallin myötä. Kodin ja koulun 

välinen kynnys on madaltunut, koska lapsen vaikeuksia pyritään ennalta ehkäisemään pa-

remmin ja ottamaan vanhemmat mukaan pohtimaan oppilaalle annettavasta tuesta (Huhta-

nen, 2011, 112). Opettajat toivoivat kuitenkin erilaisia helpottavia keinoja, joiden avulla 

kertoa vanhemmille ymmärrettävästi kolmiportaisesta tuesta. Opettajat kertoivat, että van-

hemmat voivat tarvittaessa tutustua koulun internetsivuilta kolmiportaiseen tukimalliin ja 

siihen miten se kunnassa toteutetaan.  
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7 POHDINTA 

Yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös opettajien työelämään. Vuon-

na 2011 otettiin Suomessa käyttöön kolmiportainen tukimalli, joka toi uudenlaisia työteh-

täviä luokanopettajille ja erityisopettajille. Vaikka luokanopettajalla on koulussa päävastuu 

oppilaan tukemisesta, niin hän ei silti tee sitä yksin. Luokanopettaja voi pyytää apua eri-

tyisopettajalta tai vaikka rinnakkaisluokan opettajalta. Luokanopettaja ja erityisopettaja 

ovat keskeisessä asemassa oppilaan tukemisen vaiheissa. Opettajat ovat yhteydessä van-

hempiin ja tarvittaessa myös koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Voidaankin siis tode-

ta, että kolmiportainen tukimalli on lisännyt kouluissa tapahtuvaa moniammatillista yhteis-

työtä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien ja erityisopettajien käsityk-

siä kolmiportaiseen tukimalliin ja sen tuomaan yhteistyöhön. Tutkimuksessani myös selvi-

tettiin, kokivatko luokanopettajat ja erityisopettajat, että heidän työnkuvassaan tapahtuneen 

muutoksia. Erityisopettajat ja luokanopettajat kokivat, että ovat saaneet heidän työnsä kan-

nalta tärkeätä tietoa ja he osittain kokivat, että pystyivät tukemaan oppilasta.  

Luokanopettajat olivat aluksi suhtautuneet kolmiportaiseen tukimalliin negatiivisesti, mutta 

neljän vuoden jälkeen kertoivat alkaneensa suhtautua siihen positiivisesti. Opettajat sa-

noivatkin, että eivät toivo isoja muutoksia tukimallissa, vaan halusivat enemmän ajaa sitä 

käytäntöön. Uudet perusopetuksen säännöt nostavat esille lähikouluperiaatteen: jokaisella 

oppilaalla olisi oikeus käydä hänen omaa lähikouluaan. Tämän periaatteen myötä ei haluta 

eristää oppilaita muista ikätovereistaan vain sen vuoksi, että hän tarvitsee enemmän tukea 

kuin muut oppilaat. Lisäksi ei haluta, että oppilas leimaantuisi erityisoppilaaksi.  

Kolmiportainen malli ei jaottele oppilaita enää yleis- ja erityisopetukseen, vaan puhutaan 

yhtenäisestä perusopetuksesta. Oppilas saa tarvitsemansa tuen omaan luokkaansa, eikä 

hänen tarvitse eristäytyä muista luokan oppilaista. Jos oppilas siirretään erityisen tuen pii-

riin, hän voi opiskella yleisopetuksen luokassa erityisin tukitoimin. Tällöinkin päävastuu 

on luokanopettajalla.  

Erityisopettajat kokivat, että heidän työmääränsä on lisääntynyt. Opettajat kertoivat, että 

opettamisen lisäksi he joutuvat pitämään ja osallistumaan erilaisiin palavereihin enemmän 

ja sitä kautta myös paperityöt ovat lisääntyneet. Vaikka luokanopettajat ovat päävastuussa 
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oppilaistaan, tarvitsevat he paljon konsultoivaa apua erityisopettajalta. Luokanopettajat 

kertoivat pyytävänsä eniten apua lomakkeiden ja oppimissuunnitelmien kirjoittamisessa. 

Erityisopettajat eivät kokeneet työtehtävissään tapahtuneen muutoksia, koska he ovat en-

nen tukimalliakin tukeneet ”erityisoppilaita”. Oppilaiden oppimissuunnitelmat tai muut 

heitä koskevat lomakkeet on ennen tukimallia täyttänyt erityisopettaja. Koska erityisopetta-

ja on hoitanut oppilaiden lomakkeiden täytön, on hän varmaan luonnollisestikin oikea aut-

taja luokanopettajille. Erityisopettajat kokivat lisääntyneen työmääräänsä vaikeana. Tästä 

syystä kouluissa olisi hyvä miettiä, mitä sille voitaisiin tehdä. Luonnollista on varmasti se, 

että luokanopettajatkin harjaantuvat koko ajan esimerkiksi lomakkeiden kirjaamisissa, mi-

kä vähentäisi erityisopettajien työmäärää. 

Luokanopettajat kokivat myös osittain hankalaksi määritellä, millä tukimallin portaalla 

oppilaan olisi paras olla. He kokivat tukimallin portaiden rajat häilyviksi. Myös erityis-

opettajat mainitsivat, että eivät välillä tiedä olisiko oppilaan hyvä siirtyä ylemmälle por-

taalle vai pysyä siinä missä on. Rajojen häilyvyys voi johtua vielä siitä, että tukimalli on 

uusi ja kaikilla opettajilla on erinäköisiä mielipiteitä ja näkökulmia. Kun opettajat vielä 

enemmän käytännössä toteuttavat tukimallia, voivat portaiden väliset rajat tulla selkeim-

miksi. Luokanopettajat voivat turvautua kysymään tätä erityisopettajalta ja keskustella yh-

dessä oppilaan tilanteesta. Erityisopettajat mainitsivat, että luokanopettaja viettää oppilaan 

kanssa suurimman osan ajastaan, eivätkä siksi halua tehdä isoja päätöksiä keskustelematta 

luokanopettajan kanssa.  

Luokanopettajat ja erityisopettajat pitivät varhaista puuttumista erittäin tärkeänä asiana ja 

sen merkitys on kasvanut kolmiportaisen tukimallin käyttöönoton myötä. Oppilaiden pitäi-

si olla siis tasavertaisessa asemassa. Yksi haastattelemistani erityisopettajista koki, että 

oppilaat eivät ole aina tasavertaisia siihen nähden minkälaista tukea he saavat. Erityisopet-

tajan mielestä tuen saantiin vaikutti se, miten oppilaan oma opettaja kokee tilanteen. Luo-

kanopettajista yksi korosti, että hän haluaa eriyttää opetustaan sekä ylös- että alaspäin. Hän 

halusi suoda kehittymisen mahdollisuuden, myös ei tukea tarvitseville oppilaille.   

Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan todeta samanaikaisopettajuuden olevan lisään-

tymässä. Erityisopettaja ei aina hae vain oppilaitaan omaan luokkaansa, vaan tulee luokan-

opettajan kaveriksi opettamaan ja tukemaan oppilaita samaan tilaan muiden oppilaiden 

kanssa. Luokanopettajat kokivat, että eivät ole yksin tilanteidensa kanssa, vaan voivat tur-

vautua erityisopettajan apuun. Erityisopettajat pitivät positiivisena asiana, että saavat toi-
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mia yhdessä luokanopettajan kanssa. Opettajat voivat moniammatillisen yhteistyön lisään-

tyessä turvautua myös muihin koulujen opettajiin.  

Luokanopettajat ja erityisopettajat mainitsivat, että oppilaiden vaikeudet ovat lisääntyneet 

ja yhä enemmän ja enemmän tarvitaan apua myös kasvatuspuolen ongelmiin. Kysyttäessä 

opettajilta, mistä tämä johtuu, eivät he osanneet vastata yksiselitteisesti. Yhteiskunnassa 

tapahtuvat muutokset ovat osittain varmasti vaikeuttaneet asiaa ja nykyään esimerkiksi 

oppilaiden oppimisvaikeuksiin puututaan herkemmin.  

Luokassa, jossa on yli 20 oppilasta ja niistä viidellä on erilaisia oppimisvaikeuksia ja kaksi 

erityisen tuen päätöstä olevaa oppilasta, ei tule opettajalle olemaan helppoa, hänen yrittäes-

sään miettiä eri tukimuotoja. Opettajalle toitotetaan, että hänen pitää huomioida jokainen 

oppilas ja hänen omanlaisensa oppimistyyli. Opettajan työmäärä on lisääntynyt juuri näi-

den tavallisessa opetuksessa olevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vuoksi. Vaikka 

puhutaan moniammatillisista työyhteisöistä, on opettaja kumminkin pääasiassa luokassa 

yksin. Kouluilla ei ole varaa palkata jokaiseen luokkaan avustajia tai kunnalla ei ole varaa 

palkata jokaiseen kouluun erityisopettajaa 

Siitä ei ole virallista sääntöä, kuinka monta esimerkiksi erityisen tuen piiriin kuuluvaa op-

pilasta voi olla samalla luokalla. Nouseekin kysymys, että jos ryhmäkoot kasvavat koko 

ajan ja oppilaiden oppimisvaikeudet lisääntyvät, niin kuinka paljon luokanopettajat voivat 

yksin auttaa kaikkia oppilaita. Voitaisiinko alkaa toteuttaa sellaista ajatusmallia, että joka 

luokka-asteella olisi oma erityisopettaja. Hän pystyisi tällöin tukemaan paremmin oppilaita 

ja auttamaan enemmän luokanopettajaa oppilaiden tukemisessa.  

Monet opettajat ovat olleet varauksellisia ottamaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita 

omiin luokkiinsa ja he voivat ajatella, että erityisoppilaat saavat tarvitsemansa tuen pa-

remmin erityisopetuksessa. Voisiko syynä olla, että luokanopettajat eivät pidä erityisoppi-

laiden integraatiosta tai eivät ole tottuneet työskentelemään muiden opettajien kanssa? Kun 

luokkaan tulee erityistä tukea tarvitseva oppilas, on opettajankin hyvä tehdä moniammatil-

lista yhteistyötä erityisopettajan tai koulunkäyntiavustajan kanssa. Nykypäivää on kuiten-

kin se, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat yleisopetuksessa ja sitä kautta opettajien 

on osallistuttava moniammatilliseen yhteistyöhön.  

Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, koska tutkimukseen osallistuneiden määrä jäi pie-

neksi. Tuloksia ei voida myöskään yleistää, koska tutkimus toteutettiin vain kahdessa eri 
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kunnassa. Tulokset voivat kuitenkin antaa arvokasta tietoa kolmiportaisesta tukimallista ja 

moniammatillisesta yhteistyöstä.  

7.1 Tutkimusprosessin arviointia 

Tutkimuksen tekeminen oli pitkä ja intensiivinen prosessi, joka alkoi vuoden 2015 alussa. 

Se alkoi aiheen rajaamisella. Olin tehnyt kandidaatin tutkielman erityispedagogiikkaan 

liittyen ja halusin jatkaa samalla aihepiirillä myös pro gradu tutkielmassa. Kolmiportaisesta 

tukimallista on tehty paljon graduja, minkä sainkin heti huomata, kun lähdin tutkimaan 

aihetta. Ensiksi ajattelin, että haluan tutkia luokanopettajien käsityksiä kolmiportaisesta 

tuesta. Pienen tutkimisen jälkeen löysin ainakin kolme gradua, jotka käsittelivät juuri luo-

kanopettajan näkemyksiä kolmiportaisesta tuesta.  

Pienen pohdinnan jälkeen päätin ottaa myös toisen henkilön käsitykset mukaan tutkiel-

maani, kuka olisi tärkeässä osassa oppilaan tukemisessa. Luonnollisesti tämä oli erityis-

opettaja. Halusin rajata tutkittavat henkilöt alakoulun puolelle, koska tulen tulevaisuudessa 

työskentelemään alakoulussa. Halusin ottaa erityisopettajat tutkimukseen mukaan, koska 

tulevaisuudessa haluan jatkokouluttautua erityisluokanopettajaksi. Minulla on erityispeda-

gogiikka sivuaineena, joten sain paljon inspiraatiota ja lähteitä sivuaineopinnoistani. Ai-

heestani löytyi paljon kirjoja ja tutkimuksia. Sivuaineopintoni tuki minua hyvin tutkielman 

kirjoitusvaiheessa ja koin aiheen erittäin tärkeäksi itselleni. 

Aiheen valinnan aikana pohdin myös, että tutkisin oppilaiden näkökulmaa liittyen kolmi-

portaiseen tukeen. Ajattelin sen olevan kuitenkin näin aloittelevalle tutkijalle haasteellista. 

Koin myös, että oppilaista olisi ehkä vaikeampi saada oikeanlaista informaatiota koskien 

tutkimukseni aihetta. Lisäksi aina oppilasta haastateltaessa tarvittaisiin vanhempien lupa. 

Laadullisen tutkimuksen prosessinomaisuutta korostetaan, koska sen katsotaan lisäävän 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen tekemistä aloittelin jo kvalitatiivisen tutkimuksen 

jatkokurssilla. Aihe ja analysointitapa olivat silloin erit, mutta haastateltavat olivat luokan-

opettaja ja erityisopettaja. Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssilla ja siellä tehdystä tut-

kimuksesta sain harjoitusta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, litteroinnista ja aineis-

ton analyysistä. Koin tämän hyväksi asiaksi, koska sain esimerkiksi harjoitusta haastattelu-

tilanteisiin ja siihen, miten aineistoa voisi lähteä analysoimaan.  
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Kandidaatin tutkielmani käsitteli osittain kolmiportaista tukea ja jo silloin paneuduin ai-

heeseen. Lisäksi sivuaineopintoni auttoivat löytämään oikeanlaista lähdekirjallisuutta. Pit-

käkestoinen prosessi on mahdollistanut syvällistä paneutumista ja ymmärtämistä tutkimuk-

sen aihetta kohtaan. Tästä johtuen lähdekirjallisuutta on käytetty monipuolisesti, eikä tut-

kimuksessa ole tukeuduttu vain muutamiin aihetta käsitteleviin teoksiin. Aihetta tarkastel-

tiin monipuolisesti kotimaisten sekä ulkomaalaisten lähteiden avulla.  

Teoreettisen viitekehyksen pyrin rakentamaan tarkasti ennen empiirisen osan tekemistä. 

Teoreettista osuutta täydensin aina tutkimuksen edetessä. Huolellinen paneutuminen aihee-

seen auttoi minua ymmärtämään sitä, mitä olin alkamassa tutkia. Kun aihe oli rajattu tar-

kasti, oli minun helpompi lähteä suunnittelemaan tutkimuskysymyksiä. Tutkimuskysymys-

ten muotoileminen oli yllättävän vaikeaa, mutta onneksi sain apua ohjaajaltani.  

Toinen haastava osuus oli aineiston kerääminen. Ensimmäisen kerran otin yhteyttä opetta-

jiin huhtikuussa 2015 ja sain kerättyä vain muutaman haastattelun. Loppu kevät oli huono 

ajankohta, koska opettajilla oli arvioinnit kesken. Kokeilin uudestaan ottaa yhteyttä opetta-

jiin syksyllä 2015 ja silloin laitoin viestiä tutkimuksestani kahteen eri kuntaan. Ajattelin, 

että saisin enemmän haastateltavia syksyllä ja kahdesta eri kunnasta. Loppuen lopuksi 

haastateltavien määrä jäi seitsemään.  

Aineiston analyysivaihe lähti liikkeelle ensiksi tutkien siihen liittyvää kirjallisuutta. Ana-

lysointitavan valinta osoittautui vaikeaksi päättää: mikä tapa olisi juuri oikea tälle tutki-

mukselle? Aineistosta nousi paljon mielenkiintoisia asioita pohdittavaksi ja tärkeää olikin 

rajata aineistosta vain tutkimuksen kannalta tärkeät tiedot. Tärkeää oli etsiä luokanopettaji-

en ja erityisopettajien työnkuvan muutoksia sekä miten he kuvailevat yhteistyötä kolmipor-

taisen tukimallin eri vaiheissa. Lisäksi analysoinnissa otettiin huomioon opettajien antamat 

hyvät ja kehitettävät puolet kolmiportaiselle tuelle. Analyysivaiheessa mietin, että onko 

tutkimukseni riittävän hyvä, koska haastateltavia oli vain seitsemän. Lähdekirjallisuudesta 

löytyi, Eskola ja Suorannan (1998, 62) kommentti liittyen aineiston riittävyyteen: Voidaan 

ajatella, että aineistoa on riittävästä sitten, kun uusista tapauksista ei saada enää uutta tut-

kimuksen kannalta olennaista tietoa, eli kun aineisto alkaa toistaa itseään. 

Haasteellisinta oli tutkimusaineiston tuloksista tehtävien johtopäätösten tekeminen. Tutki-

musta tehdessä piti vain rohkeasti tehdä johtopäätöksiä, kuitenkaan menemättä tutkittavien 

henkilöiden tunnetasolle. Johtopäätösten tekeminen oli haastavinta siksi, koska olen vasta 

aloitteleva tutkija. Tutkimuksen aikana pyrin olemaan totuudenmukainen ja huolellinen. 
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Tämä toteutui esimerkiksi siinä, että tulosten kirjoittamisen yhteydessä palasin aineistoläh-

teisiin, luokitteluun aineistoon ja litteroituihin haastatteluihin. Tällä ajatuksella halusin 

taata tutkimusaineiston muuttumattomuuden. Tutkimuksen ajan pohdin kriittisesti kirjoit-

tamaani tekstiä, jotta tutkimusaineiston asiat ilmaistiin oikein, eivätkä ne vääristyisi.  

Pieni tutkimusaineisto antoi mahdollisuuden tutkia asiaa yksityiskohtaisemmin. Jos aineis-

to olisi ollut suurempi, olisi aineistoa tutkittu vain kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa saa-

tiin myös hieman laajempi kuva, koska haastateltavat olivat eri kunnista.  Kokonaisuudessa 

tutkimusprosessi onnistui alkuhaasteista huolimatta hyvin. Empiirinen osa vastasi tutki-

mukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tulosten kirjaaminen oli työlästä ja haastavaa, 

mutta silti mielekästä. Loppuvaiheessa tekstin muokkaamiseen ja hienosäätöihin meni yl-

lättävän paljon aikaa, vaikkakin se oli odotettavissa. Lähdeluetteloon kirjasin käytetyt läh-

teet heti, jotta ne eivät unohtuisi. Koko kirjoitusprosessin aikana listasin pohdintaan tulevia 

aiheita, koska sitten pohdinnan kirjoittaminen ei olisi niin vaikeaa.  

7.2 Ajatuksia aiheen jatkotutkimuksista 

Aihetta voisi tutkia vain yhden tukimallin portaan näkökulmasta. Voisi tutkia esimerkiksi, 

miten yhteistyötä tapahtuu vain tehostetussa tuessa ja ketä kaikkia asiantuntijoita silloin on 

mukana. Kolmiportaisuutta voisi tutkia myös niin, että miten käytännössä kouluissa tapah-

tuu, kun oppilas siirretään erityiseen tukeen ja hän saa erityisen tuen päätöksen. Miten täs-

sä näkyy luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyö? 

Kiinnostavaa olisi myös tarkastella kolmiportaisuutta yläkouluissa ja verrata, mitä eroja 

siellä on alakouluun. Sitä voisi vertailla myös, onko aineenopettajan ja erityisopettajan 

yhteistyö erilaisempaa yläkoulussa, kuin luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyö ala-

koulussa kolmiportaisen tuen eri vaiheissa.  
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LIITE 1 

Haastattelukysymykset: 

Esitiedot 

Mikä on koulutustaustasi? 

Kuinka kauan olet toiminut luokanopettajana/erityisopettajana? 

Mitä luokka-astetta opetat nyt? 

Kuinka monta oppilasta luokassasi on? 

Onko luokassasi ollut erityisoppilaita vuosien varrella? 

 *Minkälaista tukea he ovat tarvinneet? 

Koetko saaneesi työsi kannalta riittävästi tietoa kolmiportaisesta tukimallista? 

 *Mistä olet tietoa saanut? 

Työnkuva 

Miten kolmiportaisen tuen käyttöönotto on vaikuttanut työhösi ja miten se käytännössä 

näkyy? Esimerkiksi opetustuntien suunnittelussa tai oppiaineiden sisällöissä jne. 

Mitä muutoksia työtehtävissäsi on tapahtunut kolmiportaisen tuen myötä? 

Miten toteutat kolmiportaista tukea työssäsi?  

Miten kolmiportainen tuki toteutuu luokassasi? 

*Missä oppiaineissa ja ikäluokassa? 

*Miksi juuri näissä oppiaineissa/ikäluokassa? 

Millä tavoin tuet lasta eri tuen tarpeen piirissä? (Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) 

Miten roolisi muuttuu eri tuen tarpeen piirissä olevien lasten kanssa työskenneltäessä? 

 

 

 



 

 

 

Yhteistyö 

Ketä henkilöitä on mukana kolmiportaisen tuen eri vaiheissa? 

Millä tavoin erityisopettajien ja luokanopettajien yhteistyö on muuttunut kolmiportaisen 

tuen käyttöönoton myötä?  

Kuinka opetus, sen suunnittelu ja vastuu ovat jakaantuneet erityisopettajan ja luokanopetta-

jan kanssa? 

Miten toteutatte opetuksen suunnittelun? 

Miten yhteistyö erityisopettajan ja luokanopettajan kanssa näkyy kolmiportaisen tuen eri 

vaiheissa? (esimerkkejä oppiaineiden sisällöistä ja opetuksen suunnittelusta) 

 *yleisessä tuessa? 

 *tehostetussa tuessa? 

 *erityisessä tuessa? 

Millaisena koet yhteistyön erityisopettajan/luokanopettajan kanssa? Jakautuuko esimerkik-

si vastuu tasaisesti? 

Miten haluaisit kehittää erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyötä? (opetuksen suun-

nittelussa, vastuun jakamisessa jne.) 

Mielipiteet ja kokemukset kolmiportaisen tukimallin toimivuudesta 

Mitä hyviä puolia olet kokenut kolmiportaisen tuen käyttöönotosta? 

Mitä kehitettäviä puolia on kolmiportaisessa tuessa? 

Onko kolmiportainen tuki parantanut oppilaiden tuen saamista aikaisempaa paremmin? 

Kerro esimerkki. 

Tarvitsetko lisää tukea kolmiportaisen tuen toteuttamiseen? Millaista tukea? 

 

Haluaisitko vielä sanoa jotain? 
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