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1 Johdanto 

Vuoden 2011 perusopetuslain muutoksen mukaan tulee musiikin opetuksessa, muiden op-

piaineiden tavoin, tarjota riittävää ja varhaista tukea kaikille peruskoulun oppilaille (Laki 

perusopetuslain muuttamisesta 2010). Tuen määrän ja keinojen tulee vaihdella oppilaiden 

tarpeiden mukaan niin kutsutun kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, 

että jokaiselle oppilaalle tulee järjestää hänen tarvitsemansa tuki porrastetusti yleisen, te-

hostetun tai erityisen tuen periaatteiden mukaisesti niin oppitunneilla kuin tarvittaessa 

luokkaopetuksen ulkopuolellakin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.) Lakimuutoksen 

myötä oppilaiden tukeminen koskettaa musiikinopettajia entistä enemmän, sillä aiemmin 

erityisen tuen järjestäminen on ollut yleensä erityisopettajien tehtävä ja tukiopetusta on 

annettu lähinnä matematiikassa ja äidinkielessä sekä jonkin verran kielissä ja lukuaineissa. 

Lisäksi kaikkia oppilaita koskevan yleisen tuen ja erityisoppilaita koskevan erityisen tuen 

lisäksi lakimuutos tuo käyttöön kokonaan uuden, oppimisen haasteiden ennaltaehkäisyyn 

tähtäävän tehostetun tuen (Laki perusopetuslain muuttamisesta 2010). 

Kolmiportainen tuki herätti kiinnostukseni, koska sen toteuttaminen vaatii kaikilta opetta-

jilta erityispedagogiikan osaamista, vaikkei sitä koulutukseen varsinaisesti sisältyisikään. 

Musiikin käyttöä erityisryhmien parissa on tutkittu erityispedagogiikan ja musiikkiterapian 

aloilla, mutta erityismusiikkikasvatuksen tutkimus on Suomessa vielä vähäistä ja siten eri-

tyismusiikkikasvatusta käsitellään hyvin vähän musiikkikasvatuksen koulutuksessa. Kiin-

nostuksesta erityisryhmien musiikinopettamiseen suoritin opintojeni ohessa musiikkitera-

pian perus- ja aineopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja päätin valita pro gradu -

tutkielmani aiheen erityismusiikkikasvatuksen alalta. Tässä tutkielmassani pyrin muodos-

tamaan yleiskuvan musiikinopettajien työstä tukea tarvitsevien oppilaiden parissa ja selvit-

tämään erityisesti sitä, millä tavoin musiikinopettajat ovat kohdanneet tukea tarvitsevia 

oppilaita musiikintunneilla lakimuutoksen jälkeen, millaisia haasteita opettajan työssä on 

ilmennyt ja millaisin keinoin he ovat niistä selvinneet.  

Kolmiportaisen tuen ajankohtaisuus ja käytännön vaikutukset opettajan työhön tukevat 

tutkimusaiheen valintaa.  Tutkimusta kolmiportaisen tuen toteutumista on tehty jo useista 

eri näkökulmista ja eri oppiaineiden yhteydessä, mutta musiikin oppiaineen kohdalla tut-

kimusta ei ole juuri tehty. Erityisoppilaiden integraatiota ja inkluusiota musiikinopetukseen 

on tutkittu lähinnä ennen kolmiportaisen tuen voimaan tuloa. Myös erilaisten erityisryhmi-
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en inkluusiota on tutkittu eri yhteyksissä koko integraatiokehityksen ajan. Valtaosa tutki-

muksesta tarkastelee opettajien koulutusta ja asenteita integraatiota kohtaan sekä inkluu-

sion toteutumista niin yleisellä kuin eri oppiaineiden tasolla. Koska tukea tarvitsevien oppi-

laiden määrä ja opettajiin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet, opettajien ja oppilaiden 

kannalta olisi hyödyllistä tutkia enemmän opetuskäytäntöjä ja oppilaiden kokemuksia 

(Jones 2015, 13). Tutkielmani lähestyy musiikinopettajien ja oppilaiden kohtaamista käy-

tännönläheisesti opettajan näkökulmasta. Tarkastelen musiikinopettajien ja koulujen toi-

mintaa ja käytäntöjä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa tuoden esille hyviä toimin-

tamalleja ja ongelmakohtia.  

Tutkielmani aineisto koostuu valtakunnallisen, musiikinopettajille suuntaamani kyselyn 

vastauksista. Kyselyn avulla olen pyrkinyt selvittämään, miten lasten ja nuorten tuen tarve 

ilmenee musiikintunneilla, millä tavoin opettajat ovat toteuttaneet kolmiportaista tukea 

oppilaiden tukemisessa sekä millaisia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä he ovat hyödyn-

täneet opetuksessaan. Erityisen tarkastelun kohteeksi olen valinnut lasten ja nuorten neuro-

kognitiivisten, sosioemotionaalisten ja fyysisten oppimisen haasteiden ilmenemisen musii-

kintunneilla sekä näitä haasteita omaavien oppilaiden tukemisen. Lisäksi tarkastelen sitä, 

kuinka opettajat saavat tietoa oppilaiden tuen tarpeesta, millaisiksi opettajat kokevat val-

miutensa kohdata tukea tarvitsevia oppilaita ja millaista tukea opettajat itse kaipaavat kol-

miportaisen tuen toteuttamisessa. 

Musiikkikasvatuksen opintojen myötä olen kiinnittänyt huomiota musiikinopettajien rajal-

lisiin mahdollisuuksiin huomioida tukea tarvitsevat oppilaat opetuksessa. Musiikinopetta-

jan työ vaatii paljon suunnittelua ja kolmiportaista tukea koskeva lakimuutos lisää musii-

kinopettajien tehtäviä jo ennestään haastavassa ammatissa. Lähtökohtaisesti oppilaat ovat 

musiikin taidoiltaan hyvin eritasoisia, mikä tulee huomioida opetuksen suunnittelussa ja 

arvioinnissa. Usein aika ei kuitenkaan riitä kaikille sopivan tasoisten tehtävien laatimiseen 

– varsinkin, jos ryhmässä on mukana useita oppilaita, joilla on oppimisen haasteita. Opet-

tajalla ei ole myöskään aina tietoa, millaisia ongelmia oppilailla on, eikä musiikinopettaji-

en koulutus anna nykyisessä muodossaan riittäviä valmiuksia ongelmien tunnistamiseen ja 

niissä tukemiseen.  

Musiikki on muiden taide- ja taitoaineiden tavalla siitä erityinen oppiaine, että siinä oppi-

laiden osallistumiseen ja peruskoulun oppimäärän suorittamiseen eivät vaikuta niin paljon 

oppilaiden oppimisen haasteet kuin esimerkiksi lukivaikeus vaikuttaa äidinkielessä suoriu-



 

tumiseen. Musiikintunteihin sisältyy paljon monimuotoista käytännön tekemistä ja siten 

oppilaat, joilla on haasteita jollakin oppimisen osa-alueella, voivat suoriutua hyvin musii-

kissa. Useilla oppimisen vaikeuksia omaavilla oppilailla oppimisen haasteet ulottuvat kui-

tenkin kaikkiin oppiaineisiin, myös musiikkiin. Lukemisen ja hahmottamisen vaikeudet 

voivat vaikuttaa oppilaiden suoriutumiseen esimerkiksi musiikintuntien kirjallisissa töissä, 

teoriakokeissa tai nuottien hahmottamisessa, jotka vaativat kielenhallintaa ja abstraktia 

ajattelua. Tunne-elämän ja fyysisen toiminnan haasteet voivat näkyä käytännön musisoin-

nissa, joka vaatii sosiaalista kanssakäymistä sekä hienomotoriikan hallintaa. Sekä kirjalli-

set tehtävät että musisointi vaativat keskittymistä, joten tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäi-

riö vaikuttaa lähes kaikkeen oppilaan tekemiseen musiikintunneilla. 

Vaikka musiikinopetus sisältää monille oppimisen vaikeuksia omaaville oppilaille haasta-

via elementtejä, kuten keskittymistä, kuuntelemista, yhdessä tekemistä ja esiintymistä, mu-

siikki on kuitenkin eräässä suhteessa muita oppiaineita paremmassa asemassa: musiikilla 

on tutkitusti paljon oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia ominaisuuksia, 

joita voidaan hyödyntää niin tukea tarvitsevien oppilaiden kuin koko luokankin oppimisen 

tukemisessa. Musiikintunneilla harjoitellaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja huomaamat-

ta musisoinnin yhteydessä, ja musiikin avulla oppilaat voivat oppia ilmaisemaan ja sääte-

lemään tunteitaan. Musiikki tukee myös motoriikkaa, kielellistä kehitystä sekä avaruudel-

lista hahmotuskykyä. Musiikin tuomat onnistumisen kokemukset vahvistavat oppilaiden 

itsetuntoa ja motivaatiota oppimiseen. (Ks. esim. Adamek & Darrow 2010.) Opettajien 

tulisikin tuntea musiikin yhteys oppimiseen sekä osata hyödyntää sellaisia tukitoimia ja 

opetusmenetelmiä, joilla lapsia ja nuoria voidaan tukea musiikintunneilla. 
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2 Lasten ja nuorten oppimisen haasteet 

Oppimisen haasteet ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosina. Syynä voi olla muun 

muassa diagnosointimenetelmien kehittyminen, erityispedagogiikan tutkimuksen lisäänty-

minen sekä opetusmenetelmien ja oppijakäsitysten muuttuminen oppilaslähtöisemmäksi. 

(Kaikkonen 2009, 203; Opetusministeriö 2007, 42.) Oppimisen haasteiden yleistymiseen 

on vaikuttanut myös lasten vaikeiden kotiolojen lisääntyminen, mikä on näkynyt lastensuo-

jelun piiriin tulevien lasten määrän kasvuna koko 2000-luvun ajan vuoteen 2013 asti, jol-

loin määrä lähti lievään laskuun. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) Kehittynyt lää-

ketiede on lisännyt yhä pienempien keskosten henkiin jäämistä ja samalla niiden lasten 

selviytymistä, joilla on riski oppimisen haasteisiin (Opetusministeriö 2007, 42). Samalla 

tieto ja ymmärrys oppimisen haasteista ja oppimiseen vaikuttavista tekijöistä on tullut tun-

netummaksi muun muassa opetussuunnitelmien, opettajankoulutuksen, opetuskäytäntöjen 

ja yleisen keskustelun välityksellä, mikä on omalta osaltaan lisännyt tukea tarvitsevien 

oppilaiden määrää (Kaikkonen 2009, 203). 

Oppimisen haasteet ovat laaja oppimista rajoittavien tekijöiden joukko, johon voidaan lu-

kea kuuluvaksi erilaisia vaikeuksia hahmotushäiriöstä masennukseen ja liikuntarajoittei-

suuteen. Runsaan (1991) mukaan oppimisen haasteet näkyvät tyypillisesti ongelmina kie-

lellisessä kehityksessä, hahmottamisessa, abstraktissa ajattelussa, keskittymisessä, muistis-

sa, hienomotoriikassa tai emotionaalisessa kehityksessä. Sosiaalisessa toiminnassa vaikeu-

det näkyvät usein kontaktikyvyn puutteena, käyttäytymisen joustamattomuutena, epärealis-

tisena minäkäsityksenä tai tunne-elämän kehityksen viivästyneisyytenä. Oppimisen haas-

teita kohdanneille lapsille tyypillisiä piirteitä ovat epävarmuus, toisista riippuvaisuus, altti-

us epäonnistumisille sekä yhteistyöskentelyvaikeudet. (Runsas 1991, 64–68.) 

2.1 Oppimisen haasteiden luokittelu 

Jotta oppilaita osataan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää tietää lasten taus-

toista ja diagnooseista. Tiedon lisäksi oppilaiden tuen tarpeesta täytyy voida keskustella 

niin oppilaan itsensä, oppilaiden vanhempien kuin muiden ammattilaisten kanssa, minkä 

vuoksi on täytynyt luoda yhteinen käsitteistö ja luokittelu erilaisista oppimisen haasteista. 

Mobergin ym. (2009) mukaan erityisopetuksen synnyn taustalla on kaksi osapuolta: erilai-

set oppilaat, jotka tarvitsevat apua päivittäisessä koulunkäynnissä, sekä koulujärjestelmä 



 

eli koulun työntekijät, jotka tarvitsevat välineitä oppilaiden erilaisuuden kohtaamiseen. 

Luokittelun ensisijaisena tavoitteena on helpottaa sopivan tuen järjestämistä tukea tarvitse-

ville oppilaille. Luokittelu mahdollistaa tuen saamisen sitä tarvitseville oppilaille ja lisä-

resurssien myöntämisen erityisopetukseen, lisää tietoisuutta ja ymmärrystä oppimisen 

haasteista, helpottaa asiantuntijoiden välistä viestintää, selittää oppilaille ja heidän perheil-

leen vaikeuksien luonnetta sekä luo sosiaalista identiteettiä. Luokittelun negatiivinen puoli 

on erilaisuuden ja kielteisten piirteiden korostuminen, mikä voi johtaa kiusaamiseen ja 

syrjintään. Luokittelun vuoksi opettaja saattaa myös aliarvioida oppilaita, odottaa heiltä 

heikompia suorituksia tai laatia heille liian helppoja tehtäviä. (Moberg ym. 2009, 57–62.) 

Lasten ja nuorten oppimisen haasteita on nimetty ja luokiteltu eri tavoin eri aikoina. 1960-

luvulta alkaen tukea tarvitsevista oppilaista on käytetty nimitystä ”pedagogisesti poikkea-

vat”, 1980-luvulla heitä alettiin kutsua ”erilaisiksi oppilaiksi tai oppijoiksi” ja 2000-luvulla 

yleistyivät nimitykset ”erityisen kasvatuksen tai tuen tarpeessa”, ”lisätuen tarpeessa” sekä 

”tehostetun tuen tarpeessa” oleva oppilas. (Moberg ym. 2009, 57–58). Tutkielmassani olen 

käyttänyt nimitystä ”tukea tarvitsevat oppilaat”, mikä sisältää kaikki kolmiportaisen tuen 

muodot. Tuen tarpeesta olen käyttänyt käsitettä ”oppimisen haasteet”, mikä viittaa koulu-

ympäristöön ja oppilaiden erilaisiin oppimista ja koulunkäyntiä vaikeuttaviin ongelmiin. 

Oppimisen haasteiden luokittelu on haastavaa, sillä luokiteltaessa joudutaan tekemään 

useita valintoja liittyen kontekstiin, jossa oppimisen haasteita käsitellään. Haastavaksi luo-

kittelun tekee muun muassa se, että oppimisen haasteet eivät useinkaan ilmene ”puhtaina”, 

vaan ne esiintyvät komorbiditeetissa eli päällekkäin muiden ongelmien kanssa, ja siten 

erilaiset luokitukset menevät osittain ristiin. Esimerkiksi kielelliseen kehityshäiriöön liittyy 

usein motorisen ohjailun vaikeuksia, koska puhumisessa ja puhumaan oppimisessa, tarvi-

taan monimutkaista motorista ohjailua. (Danner 1993.) Lisäksi tiettyihin oppimisen haas-

teisiin liittyy useaan luokkaan kuuluvia vaikeuksia. Esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöön voi 

liittyä keskittymisvaikeuksien lisäksi oppimisen, muistin ja kielenkehityksen ongelmia, 

käyttäytymisen ongelmia ja motorista ylivilkkautta (Paananen ym. 2005, 45–47).  

Vanhimpia käytössä olevia erityiskasvatuksen luokitteluja on vammakeskeisyys, jonka poh-

jalta erityisopetus on Suomen koulujärjestelmässä kehittynyt. Tätä luokittelua käyttää edel-

leen myös Suomen tilastokeskus, joka rinnastaa vuoteen 2010 asti erityisopetukseen otetut 

tai siirretyt oppilaat erityisen tuen päätöksen saaneisiin. Vammakeskeisyyden pääluokat 

näkyvät taulukosta 1. 



6 

 

 

Taulukko 1.  Erityisopetuksen perusteet vuosina 2001–2010 (Tilastokeskus 2016). 

Erityisoppilaaksi ottamisen peruste Osa-aikaisen erityisopetuksen peruste 

1. Keskiasteinen, vaikea tai vaikein kehitysviivästymä 1. Puhehäiriö 

2. Lievä kehitysviivästymä 2. Luku- ja kirjoitushäiriö tai -vaikeudet 

3. Eriasteinen aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai 

vastaava (neurologinen vamma tai kehityshäiriö, kuten 

ADHD, tai liikuntavamma, kuten CP-oireyhtymä) 

3. Matematiikan oppimisen vaikeudet 

4. Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 4. Vieraan kielen oppimisen vaikeudet 

5. Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppi-

misvaikeudet 

5. Sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän 

häiriöt 

6. Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat op-

pimisvaikeudet 
6. Muut vaikeudet oppimisessa 

7. Näkövamma 
 

8. Kuulovamma   

9. Muu kuin edellä mainittu syy    

 

Muita erityisopetukseen liittyviä luokitteluja ovat ongelma-aluekeskeisyys, joka perustuu 

vammakeskeisyyteen painottaen eri vammaryhmien yhteisiä ongelmia ja tarpeita, sekä 

etiologiakeskeisyys, joka tarkastelee oppimisen haasteita ongelmien syiden pohjalta. On-

gelma-aluekeskeisyyteen liittyvät ongelmat omatoimisuuden, liikkumisen, ihmissuhteiden, 

ajattelun, oppimisen ja kommunikaation alueilla sekä sosioemotionaaliset ja fyysiset tar-

peet. Etiologiakeskeisyyden mukaan ongelmien tausta voi olla biofyysinen eli geeneihin ja 

neurologiaan liittyvä, psykodynaaminen eli psyykkiseen kehitykseen ja traumoihin liittyvä, 

behavioristinen eli oppimiseen liittyvä tai sosiologis-ekologinen eli sosiaaliseen ympäris-

töön ja vuorovaikutukseen liittyvä. Viime vuosina luokitteluja tärkeämmäksi on kuitenkin 

noussut tuen tarjoaminen oppilaiden yksilöllisten, erityiskasvatuksellisten tarpeiden pohjal-

ta, sillä luokkien sisällä yksittäiset tapaukset voivat poiketa kasvatuksen kannalta oleelli-

sesti toisistaan. Tämän ajattelun pohjalta on syntynyt henkilökohtainen opetuksen järjestä-

mistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka on korvannut vähitellen erityisoppilasryhmille 

tarkoitetut ”keskimääräisesti toimivat” kasvatusohjelmat. (Hautamäki ym. 2002,164–167.)  

Lisäksi on olemassa lukuisia eri tahojen omiin tarkoituksiin soveltuvia luokitteluja. Yh-

dysvaltojen vammaisia koskevan opetuslain mukaan oppimisen haasteet voidaan jakaa 

kolmeen ryhmään joita ovat 1) fyysiset häiriöt, kuten kuulo- ja näkövammat, kielelliset ja 

puhehäiriöt sekä nivelten, luiden ja lihasten toimintahäiriöt tai muut fyysiset vammat 2) 

psyykkiset, emotionaaliset ja kognitiiviset häiriöt, kuten autismi, tunne-elämän häiriöt, ke-

hitysvammaisuus, erityiset oppimisvaikeudet sekä aivovammat 3) useaa osa-aluetta kos-

kettavat häiriöt, kuten kehityksen viivästymät, monivammaisuus, ADHD tai muut terveys-

ongelmat. (Adamek & Darrow 2010, 29–30.) Niilo Mäki Instituutin oppimismateriaalien 



 

(2015) mukaan lasten neurokognitiivisiin ja oppimisvaikeuksiin kuuluvat tarkkaavaisuus-

häiriöt, lukemisen vaikeudet, matemaattiset vaikeudet, kehitykselliset koordinaatiohäiriöt 

ja näiden yhdessä esiintyminen eli komorbiditeetti. HUS:n (2015) mukaan neurokognitiivi-

siin häiriöihin kuuluvat lukivaikeus, laskemiskyvyn häiriö, hahmotuksen ja motoriikan 

erityisvaikeus, kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, ADHD, kehitys-

vamma, autismi sekä Aspergerin ja Touretten oireyhtymät. Hotulaisen ym. (2010) mukaan 

lasten ja nuorten sosioemotionaalisiin häiriöihin kuuluvat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden 

häiriöt, käytöshäiriöt sekä mielenterveyden ja psyykkisen tasapainon häiriöt.  

Koska luokittelu riippuu kontekstista, jouduin tutkielmaani varten pohtimaan, vertailemaan 

ja lopulta yhdistelemään useita luokitteluja. Päädyin lopulta ratkaisuun, jossa ensimmäisen 

luokan muodostavat neurokognitiiviset oppimisen haasteet HUS:n (2015) mukaan ilman 

ADHD:tä, jonka siirsin Hotulaisen ym. (2010) luokittelun mukaisesti toiseen luokkaan eli 

sosioemotionaalisiin oppimisen haasteisiin. Nimesin Hotulaisen ym. luokittelun mukaisen 

”mielenterveyden ja psyykkiset tasapainon häiriöt” -luokan tunne-elämän häiriöiksi, koska 

keskityn tästä luokasta ainoastaan ahdistuneisuuden ja masennuksen tarkasteluun. Kol-

manneksi luokaksi muodostin fyysiset oppimisen haasteet. Taulukossa 2 on nähtävillä luo-

kitteluni, jota noudatan myöhemmin tutkimustuloksia esitellessäni. 

Taulukko 2.  Oppimisen haasteet luokiteltuina. 

Neurokognitiiviset oppimisen haasteet Fyysiset oppimisen haasteet 

Oppimisvaikeudet Aistivammat 

Lukivaikeus (dysleksia) Kuulovamma 

Puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeus (dysfasia) Näkövamma 

Hahmotusvaikeudet Tuki- ja liikuntaelinvammat 

Motoriikan kehityshäiriö (dyspraksia) CP-vamma 

Muistin ongelmat Lyhytkasvuisuus 

Laaja-alaiset kehityksen viivästymät Pitkäaikaissairaudet 

Autismi Allergiat, astma, diabetes, epilepsia 

Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä Neurologis-fyysiset haasteet 

Kehitysvammaisuus Ääniyliherkkyys 

Sosioemotionaaliset oppimisen haasteet 

 Tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt 

 ADHD, ADD 

 Käytöshäiriöt 

 Sosiaalisesti jäsentymätön (lapsuudessa alkava) 

 Sosiaalisesti jäsentynyt (nuoruudessa alkava) 

 Tunne-elämänhäiriöt 

 Ahdistuneisuus, masennus 
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2.2 Neurokognitiiviset oppimisen haasteet 

2.2.1 Erityiset oppimisvaikeudet 

Lapsella, jolla on erityisiä oppimisvaikeuksia, voi olla kehityksellistä viivästymää yhdessä 

tai useammassa perustavaa laatua olevassa psykologisessa toiminnossa, kuten lukemisessa, 

kirjoittamisessa, puhumisessa, matemaattisessa ajattelussa, ongelmanratkaisussa, tarkkaa-

vaisuudessa, visuaalisessa hahmottamisessa, liikkumisessa tai hienomotoriikassa (Paana-

nen ym. 2005, 12). Näiden osa-alueiden kehitysviivästymiä kutsutaan erityisiksi oppimis-

vaikeuksiksi, joita ovat tyypillisesti tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöt (ADHD, ADD), 

lukivaikeus (dysleksia), matemaattiset oppimisvaikeudet, kehitykselliset koordinaatiohäiri-

öt (DCD, kehityksellinen dyspraksia, motorinen kömpelyys) sekä niiden komorbiditeetti 

(Niilo Mäki Instituutti 2015). Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöihin liittyy usein sosiaa-

lisia ja tunne-elämän vaikeuksia, joten käsittelen niitä seuraavassa luvussa. 

Erityiset oppimisvaikeudet ovat toiminnan ja käyttäytymisen tasolla ilmenevää taitojen 

hidasta tai poikkeavaa omaksumista, joka ei johdu kehitysvammaisuudesta, neurologisesta 

vammasta tai sairaudesta. Oppimisvaikeuksien taustalla on kognitiivisten toimintojen puut-

teita, jotka estävät riittävästä opetuksesta huolimatta ikäryhmälle asetettujen oppimistavoit-

teiden saavuttamisen. (Paananen ym. 2005, 12.) Oppimisvaikeudet tulevat esille kielelli-

sessä kehityksessä, hahmottamisessa, abstraktissa ajattelussa, keskittymisessä, muistissa, 

hienomotoriikassa tai emotionaalisessa kehityksessä, mutta usein ne ilmenevät useammalla 

kuin yhdellä osa-alueella samanaikaisesti. Sosiaalisessa toiminnassa vaikeudet näkyvät 

kontaktikyvyn puutteena, käyttäytymisen joustamattomuutena, epärealistisena minäkäsi-

tyksenä tai tunne-elämän kehityksen viivästyneisyytenä. Oppimisvaikeudet voivat aiheut-

taa epävarmuutta, toisista riippuvaisuutta, alttiutta epäonnistumisille ja yhteistyöskentely-

vaikeuksia. (Runsas 1991, 64–68.) 

Koulussa erityiset oppimisvaikeudet näkyvät vaikeuksina ääneen lukemisessa, kirjallisten 

tehtävien tekemisessä, luetun ymmärtämisessä, oppituntien seuraamisessa ja sisällön ym-

märtämisessä sekä esimerkiksi kynän pitämisessä. Tämä ei tarkoita, että oppilaat olisivat 

laiskoja tai etteivätkö oppilaat pystyisi oppimaan, vaan heidän aivonsa käsittelevät tietoa 

eri tavalla. Oppilaiden tukemiseksi kehitetään koko ajan uusia tukimuotoja, joista erityises-

ti teknologia kehittyy vauhdilla. Esimerkiksi vaikeiden kirjoittamisen ongelmien apuna 

voidaan nykyään käyttää teknologiaa, joka muuntaa puheen tekstiksi. Oppilas voisi hyö-



 

dyntää tätä esimerkiksi kirjoitelmien tekemisessä. Tärkeintä on kohdata oppilas yksilölli-

sesti ja sopia tukikeinoista oppimissuunnitelmassa. (Fenell 2013.)  

Yhdysvaltojen kansallinen vammaisten lasten tiedotuskeskus National Dissemination Cen-

ter for Children with Disabilities, joka tunnetaan myös nimellä NICHCY, antaa opettajille 

ohjeita erityisten oppimisvaikeuksien kohtaamiseen. NICHCY:n mukaan tehtävät on hyvä 

pilkkoa osiin, tehtävänannot voi antaa sekä kirjallisesti että suullisesti ja oppilaalle voi an-

taa enemmän aikaa tehtävien ja kokeiden tekemiseen. Oppilaita, joilla on kuullun ymmär-

tämisen tai kirjoittamisen ongelmia, voi neuvoa nauhoittamaan oppitunteja, käyttämään 

tietokonetta apuna tai pyytämään muistiinpanoja luokkatovereilta. Jokaisen oppimisen 

haasteen yhteydessä NICHCY kehottaa opettajia hankkimaan mahdollisimman paljon tie-

toa oppimisen haasteita ja tutustumaan oppilaaseen. Kaikkia tukea tarvitsevia oppilaita 

tulisi rohkaista toteuttamaan heidän vahvuuksiaan, ja heille tulisi luoda mahdollisuuksia 

onnistumisen kokemuksiin. Erityisesti NICHCY painottaa muiden ammattilaisten ja van-

hempien kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa. 

(NICHCY 2011.) 

Dysleksia tarkoittaa lukemisen erityisvaikeutta, jota kutsutaan myös lukihäiriöksi tai luki-

vaikeudeksi (lu = lukeminen, ki = kirjoittaminen). Lukivaikeus tulee yleensä esille lukemi-

sen hitautena ja virheellisyytenä sekä lukemaan oppimisen vaikeutena, jolloin lapsella on 

hankaluuksia oppia kirjainten nimiä tai niitä vastaavia äänteitä. Lukivaikeuteen liittyy 

usein kirjoittamisen vaikeus, joka näkyy oikeinkirjoittamisen hitautena ja virheellisyytenä. 

Lukivaikeus on osittain perinnöllistä ja siihen voi liittyä muistiprosessien ja äänteiden tun-

nistamisen heikkoutta. Luku- ja kirjoitustaito ovat tärkeitä koulutyöskentelyn ja kotitehtä-

vien sujumisessa, koska luettavan ja kirjoitettavan tekstin määrä lisääntyy vuosien mittaan. 

Lukivaikeuden vuoksi tehtäviin menee enemmän aikaa, mikä saa oppilaan epäilemään tai-

tojaan ja vähentää motivaatiota opiskeluun. Sen vuoksi oppilasta tulee tukea lukemisen ja 

kirjoittamisen vaikeuksissa mahdollisimman varhain ja tukea tulee jatkaa niin kauan kuin 

oppilas sitä tarvitsee. Tuki voi olla aikuisen lukuapua, erityisopetusta tai muita erityisjär-

jestelyjä, kuten kokeiden suorittamista suullisesti. (Paananen ym. 2005, 30–33.) 

Dysfasia tarkoittaa kielenkehityksen erityisvaikeutta, josta voidaan käyttää nimitystä pu-

heen ja kielen kehityshäiriö. Dysfasiassa ongelmat voidaan jakaa puheen tuottamisen vai-

keuteen, jolloin kyseessä on puhehäiriö, tai ymmärtämisen vaikeuteen.  Puhehäiriössä lap-

sen kielenkehitys etenee muuta kehitystä hitaammin ja lapsella on ongelmia puhumisessa 
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ilman että hänellä on todettu kuulovammaa tai neurologista sairautta. Puhehäiriössä lapsen 

on vaikea löytää sanoja ja ilmaista itseään puheella, ilmaisut ovat niukkoja ja sanat korvau-

tuvat kiertoilmaisuilla. Ymmärtämisen vaikeudessa lapsella on hankaluuksia luetunymmär-

tämistä vaativissa tehtävissä tai hänen on vaikea toimia annettujen ohjeiden mukaan. Dys-

fasia on osittain perinnöllistä, mutta myös keskosuus ja lapsen sosiaalinen ympäristö voivat 

vaikuttaa kielenkehitykseen. Dysfasia esiintyy usein komorbiditeetissa muiden oppimisen 

haasteiden, kuten lukivaikeuden ja matematiikan oppimisvaikeuksien, sekä sosiaalisten 

ongelmien yhteydessä. Kielenkehitys on tärkeää lapsen muun kehityksen kannalta, koska 

kieli on ajattelun ja vuorovaikutuksen väline, jonka avulla lapsi oppii jäsentämään ympä-

ristöään, itseään ja omia tunteitaan. Kielenkehitystä tulee tukea mahdollisimman varhain 

esimerkiksi tukiviittomien, selkeiden ohjeiden sekä havainnollisen ja konkreettisen opetuk-

sen avulla. (Paananen ym. 2005, 55–58.) 

Hahmotusvaikeus on visuaalisen hahmottamisen erityisvaikeudesta yleisesti käytetty termi, 

joka tarkoittaa vaikeuksia muun muassa silmä-käsi -koordinaatiossa, tilan hahmottamisessa 

sekä visuaalisen tiedon, kuten karttojen ja taulukoiden tulkinnassa. Hahmotusvaikeuteen 

liittyy usein vaikeuksia matemaattisessa ajattelussa, sosiaalisten merkitysten tulkinnassa, 

käsitteiden ja syy-seuraussuhteiden oppimisessa sekä reittien muistamisessa. Lapsella voi 

olla vaikeuksia oppia käyttämään saksia ja piirtämään tai hän saattaa olla arka pyöräile-

mään, leikkimään kiipeilytelineissä ja menemään uusiin paikkoihin. Avaruudellisen hah-

motuksen puutteiden vuoksi hän saattaa usein eksyä niin uusiin kuin tuttuihinkin paikkoi-

hin. Visuaaliset toiminnot vaativat useiden aivoalueiden, kuten näkö- ja muistitoimintojen, 

motoristen toimintojen ja toiminnanohjauksen yhteistoimintaa, ja toimintahäiriö yhdelläkin 

aivojen alueella vaikuttaa hahmottamiskykyyn. (Paananen ym. 2005, 65–66.)  

Hahmotusvaikeuden taustalla voi olla varhainen aivovaurio, aivojen kehityshäiriö tai jokin 

geneettinen poikkeama. Hahmotusvaikeus tulee esille yleensä jonkin toisen oppimisvai-

keuden, kuten matemaattisten, motoristen tai muistin vaikeuksien yhteydessä. Lievästä 

hahmotusvaikeudesta ei ole juurikaan vaikutusta lapsen käytökseen, mutta laajemmat vai-

keudet vaikuttavat muun muassa lapsen toiminnan suunnitteluun, kuten koulutyöhön, lue-

tun ymmärtämiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Toiminnan suunnittelun vaikeudet näkyvät 

erityisesti itsenäisen työskentelyn ja läksyjen teon vaikeutena, mikä tuottaa ongelmia 

ylemmillä luokilla itsenäisen työskentelyn lisääntyessä. Luetun ymmärtämisen ongelmat 

saavat oppilaan kokemaan huonommuutta, kun koulutehtävät ja kokeet tuntuvat vaikeilta. 

Sosiaalisen havaitsemisen vaikeudet saattavat pahimmillaan johtaa lapsen syrjäytymiseen. 



 

Oppilas tarvitsee tukea opettajalta muun muassa paikkansa löytämisessä luokassa ja tove-

ripiirissä sekä lukustrategioiden opettelussa. (Paananen ym. 2005, 66–69.) 

Dyspraksia tarkoittaa motorista oppimisvaikeutta, josta käytetään myös nimitystä motorii-

kan kehityshäiriö tai kehityksellinen koordinaatiohäiriö. Dyspraksia ilmenee lapsen moto-

risen kehityksen viivästymisenä, kuten hitaana kävelemään oppimisena, kömpelyytenä, 

esineiden pudotteluna ja vaikeutena urheilusuorituksissa. Motoriset vaikeudet hankaloitta-

vat jokapäiväistä elämää, harrastuksiin osallistumista ja koulutyöskentelyä, mikä näkyy 

kirjoittamisen ja piirtämisen vaikeutena sekä vaikeutena osallistua liikuntaa ja kädentaitoja 

vaativiin tehtäviin. Dyspraksia esiintyy usein komorbiditeetissa muiden oppimis- ja kehi-

tyshäiriöiden, kuten tarkkaavaisuushäiriön, kielellisten oppimisvaikeuksien ja hahmotus-

vaikeuksien kanssa. Motorisia toimintoja säätelevät useat eri aivojen alueet, joita ovat esi-

merkiksi asento- ja liikemuisti sekä liikkeiden suunnittelua ja suorittamista hoitavat aivo-

alueet. Motoristen taitojen kehitykseen vaikuttavat niin perimä, oppiminen kuin ympäris-

tökin. Motoriset vaikeudet eivät johdu neurologisista tai lihaksistoperäisistä sairauksista, 

mutta niillä on havaittu yhteys syntymässä koettuun hapenpuutteeseen sekä kinesteettisiin, 

kehon osien ja asentojen tunnistamiseen liittyviin vaikeuksiin. Motorisen kehityksen vii-

västyminen vaikuttaa negatiivisesti lapsen kykyyn tutustua ympäröivään maailmaan, sosi-

aaliseen vuorovaikutukseen sekä lapsen itsetunnon ja minäkäsityksen kehittymiseen, mikä 

saa lapsen jättäytymään pois vauhdikkaista leikeistä. Aikuisten tulisikin tukea lasta osallis-

tumaan motoriikkaa kehittäviin leikkeihin, liikuntaan ja muuhun toimintaan. (Paananen 

ym. 2005, 72–75.) 

Muistin ongelmat liittyvät usein muihin oppimisen haasteisiin, kuten lukivaikeuteen sekä 

kielenkehityksen ja tarkkaavaisuuden vaikeuksiin. Muistin ongelmat ilmenevät lapsilla ja 

nuorilla vaikeutena painaa asioita mieleensä, ylläpitää asioita mielessään ja palauttaa asioi-

ta mieleensä. Erityisesti mieleen painamisessa tarvitaan kykyä kohdistaa, valikoida ja yllä-

pitää tarkkaavaisuutta. Lukivaikeuteen liittyy lyhytkestoisen muistin ongelmat, kuten vai-

keus muistaa numeroita, sanoja ja muotoja. Työmuistin ongelmat näkyvät vaikeutena työs-

tää asioita mielessään ja keskittyä useaan asiaan samanaikaisesti. Pitkäkestoisen muistin 

ongelmiin liittyy tehottomien mieleenpainamisstrategioiden käyttö, mikä näkyy vaikeutena 

palauttaa mieleen asioita heikosti jäsentyneestä muistista. Koulussa lyhytkestoista muistia 

käytetään opetuksen seuraamisessa ja ohjeiden mukaan toimimisessa, työmuistia käytetään 

ongelmien ratkaisemisessa ja opittavan tiedon työstämisessä, ja pitkäkestoiseen muistiin 

tallennetaan sekä tietoisesti että tiedostamatta tietoja ja tapahtumia, joita voidaan myö-
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hemmin palauttaa mieleen. Muistin toimiminen on siten oleellista oppimiselle, ja opettajan 

tehtävänä on kiinnittää huomiota oppilaiden muististrategioiden, kuten luku- ja mieleen-

painamisstrategioiden kehittämiseen. (Paananen ym. 2005, 79–83.)  

2.2.2 Laaja-alaiset kehityksen viivästymät 

HUS:n (2015) mukaan laaja-alaisiin kehityksen viivästymiin voidaan lukea kuuluviksi 

autismin kirjo, kehitysvammaisuus ja Touretten oireyhtymä. Autismin kirjoon kuuluvat 

kokonaisvaltaiset tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston kehityshäiriöt, joita 

ovat muun muassa Aspergerin oireyhtymä, Kannerin oireyhtymä, epätyypillinen autismi 

sekä älyllinen kehitysvammaisuus. Autismin kirjon häiriöt ovat aivotoiminnan häiriöitä, 

joiden vakavuuden aste vaihtelee paljon oireyhtymästä riippuen. Autismin kirjon oireyh-

tymiä yhdistävät poikkeavuudet aistimuksissa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kom-

munikoinnissa sekä kaavamaiset harrastukset ja toiminnot. (Lönnqvist ym. 2014, 640) 

Autismi on neurologisen kehityksen häiriö, jossa aivojen mesolimbisellä, ihmismielen ole-

musta, tunne-tiloja ja henkisiä prosesseja tulkitsevalla alueella ilmenee viestinnän häiriöitä. 

Sen vuoksi autistin on vaikea ymmärtää, mitä toiset ajattelevat tai tuntevat. Vaikea-

asteinen autismi näkyykin erityisesti huomattavana poikkeavuutena sosiaalisessa toiminta- 

ja vuorovaikutuskyvyissä. Lisäksi autistin käyttäytymiseen sisältyy rituaaleja sekä erikoisia 

kiinnostuksen kohteita. Autismiin liittyy usein kielellinen kehityshäiriö, dysfasia, jonka 

vakavuuden aste vaihtelee puheen puuttumisesta äärimmäiseen puhetulvaan. Kielellinen 

vastavuoroisuus ja kommunikoinnin merkitysten ymmärtäminen puuttuvat kaikista autis-

min ilmenemismuodoista.  Noin puolella autisteista esiintyy myös älyllistä kehitysvammai-

suutta. (Kerola 2001, 20–21.) 

Aspergerin oireyhtymä on suhteellisen uusi diagnoosi, jota on annettu vasta 1980-luvun 

lopulta alkaen. Asperger on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, jonka syitä ei 

tarkasti tunneta, mutta jonka yhteydessä on löydetty viitteitä perinnöllisestä aivojen toi-

minnan tai rakenteen poikkeavuudesta. Aspergerin oireyhtymä esiintyy hyvin eriasteisena 

ja vaikuttaa erityisesti AS-henkilön käyttäytymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Asperger diagnosoidaan vasta kouluiässä, koska se muistuttaa varhaislapsuuden autismia. 

Sitä on pidetty myös autismin lievempänä muotona normaaliälyisillä ja lahjakkailla, mutta 

osa tutkijoista pitää sitä omana autisminkirjon alaryhmänä. Aspergerin oireyhtymän tunnis-

taa sosiaalisten tilanteiden hahmottamisen vaikeudesta, kapea-alaisista kiinnostuksen ja 



 

lahjakkuuden alueista, halusta pitäytyä rutiineissa ja pakonomaisesta toiminnasta, vaikeu-

desta puheen ja kielen alueella sekä ilmeiden, eleiden ja motoriikan poikkeavuudesta. As-

perger-lapsilla on usein myös aistiyliherkkyyttä, kuten ääni-, haju- tai makuyliherkkyyksiä. 

Aspergerin oireyhtymän ennuste on suhteellisen hyvä, sillä noin puolet selviää elämässä 

hyvin vähäisin tukitoimin. (Kerola 2001, 38–40.)  

Autismin kirjoon kuuluvan oppilaan opetukselle tuottamat haasteet näkyvät oppilaan suun-

tavaiston ja kommunikaation heikkoutena sekä kiinnostuksen puutteena ja häiritsevinä 

käyttäytymisen ongelmina. Autistiselle oppilaalle on hyvä antaa ohjeet askel kerrallaan 

samanaikaisesti sanallisesti ja havainnollistamalla ja odottaen, että hän on suoriutunut 

opettajaa jäljittelemällä edellisestä vaiheesta ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. 

Kommunikaatiota voidaan helpottaa teknologian avulla ja kiinnostuksen puutteeseen voi-

daan vastata soveltamalla tehtäviä liittymään oppilasta kiinnostaviin juttuihin. Kun opettaja 

tuntee hyvin oppilaansa, hän pystyy myös paremmin ohjaamaan oppilaan häiritsevää käyt-

täytymistä, kun opettajalla on tiedossa, mikä rauhoittaa ja mikä ärsyttää oppilasta. (Fenell 

2013.)  

Autismin kirjoon kuuluville oppilaille on vaikeaa tulkita ilmeitä, eleitä tai äänensävyjä, 

joten opettajan tulee ilmaista itseään mahdollisimman konkreettisesti ja täsmällisesti ohjei-

ta ja palautetta antaessaan. Opettajan on hyvä tuntea oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen 

kohteet ja painottaa niitä opetuksessa sekä antaa positiivista palautetta ja paljon mahdolli-

suuksia uusien taitojen harjoitteluun. Oppilaalle tulee järjestää mahdollisuuksia yhteistoi-

mintaan muiden oppilaiden kanssa, oppilasta tulee tukea siinä ja hänelle tulee antaa palau-

tetta sosiaalisen kanssakäymisen onnistumisesta. Toistuvat rutiinit ja aikataulut auttavat 

oppilasta hahmottamaan päivän kulun. Rutiineihin tulevista muutoksista tulee kertoa oppi-

laalle etukäteen ja painottaa sitä, mikä tulee muuttumaan ja mitä oppilaalta sen vuoksi odo-

tetaan. (NICHCY 2011.) 

Touretten oireyhtymä on neuropsykiatrinen häiriö, joka ilmenee toistuvina ja tahdosta riip-

pumattomina pakkoliikkeinä sekä hallitsemattomina vokaalisina äännähdyksinä. Pakko-

liikkeitä ja tahattomia äännähdyksiä kutsutaan tic-oireiksi tai tic-liikkeiksi. Tic-oireita ovat 

esimerkiksi tarkoitukseton silmien räpsytys, toistuva kurkun rykiminen, nuuskiminen, kä-

sivarsien tai jalkojen liikuttelu, potkuliikkeet tai hyppely. Oireet alkavat yleensä ennen 18 

ikävuotta ja niiden vakavuus vaihtelee, mutta suurimalla osalla oireet ovat lieviä. Touretten 

oireyhtymään liittyy yleensä muita häiriöitä, kuten pakkohäiriötä (Obsessive Compulsive 
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Disorder, OCD), keskittymishäiriöitä, ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Arvioiden mukaan 

Tourrettea ilmenee puolella prosentilla peruskoululaisista. Vaikka oireet jatkuvat yleensä 

läpi koko elämän, Touretten oireyhtymän kanssa voi elää täysin normaalia elämää. (Suo-

men Tourette- ja OCD-yhdistys ry, 2016.) 

Kehitysvammaisuus voidaan määritellä hyvin monella tavalla, mutta kaikkia määritelmiä 

yhdistää kuitenkin toteamus toimintakyvyn huomattavasta rajoittuneisuudesta, johon liittyy 

heikommat älylliset suoritusmahdollisuudet. Lisävammoja voivat olla aistivammat, liikun-

tavammat, autismin piirteet, epilepsia, CP-vammat, puhe- ja äänihäiriöt, dysfasia ja psyyk-

kiset häiriöt. Joskus saattaa esiintyä myös haastavaa käyttäytymistä, joka liittyy usein 

kommunikaatio-ongelmiin. Kehitysvammaiset ovat hyvin heterogeeninen erityisryhmä, ja 

riippuen kehitysvamman asteesta ja ilmenemistavasta, kehitysvammaiset henkilöt voivat 

käydä tavallista koulua ja siirtyä työelämään tarpeen mukaan avustettuina. Keskustelua on 

käyty siitä, tarvitseeko kehitysvammaisuus diagnoosia, mutta toistaiseksi kehitysvammai-

suus luokitellaan lievään, keskiasteiseen, vaikeaan ja syvään kehitysvammaisuuteen Maa-

ilman terveysjärjestö WHO:n älykkyysosamäärään ja älykkyysikään perustuvan luokittelu-

asteikon mukaan. Diagnoosin avulla päätetään, osallistuuko oppilas mukautettuun opetuk-

seen (lievät kehitysvammaiset), harjaantumisopetukseen 1 (keskiasteiset ja vaikeasti kehi-

tysvammaiset) vai harjaantumisopetukseen 2 (vaikeasti ja syvästi kehitysvammaiset). Ke-

hitysvammaiset kuuluvat pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin, mutta integ-

raatioajattelun kehittymisen myötä kehitysvammaisia on sijoitettu mahdollisuuksien mu-

kaan tavallisille luokille. (Kerola 2001, 33–35.) 

Kehitysvammaisuus vaikuttaa koulutyöskentelyyn muun muassa siten, että kehitysvam-

maisen oppilaan sanavarasto on rajoittunut, hänen on vaikea ymmärtää uusia käsitteitä ja 

suorittaa monimutkaisia tehtäviä sekä hänen käyttäytymisensä saattaa olla sopimatonta. 

Kehitysvammaisten opetus vaatii kykyä valita tehtävät ja sanat tilanteen vaatimalla tavalla. 

Esimerkiksi taiteellisesti lahjakasta kehitysvammaista tulisi rohkaista kykynsä kehittämi-

seen antamalla hänelle taitoa kehittäviä tehtäviä ja kannustamalla häntä osallistumaan har-

rastusryhmiin. Sanojen huolellinen valinta ennaltaehkäisee kehitysvammaisen oppilaan 

rajoittuneesta sanavarastosta johtuvia väärinymmärryksiä. Opetettavia asioita ja oppilaan 

käyttäytymistä voidaan joutua käymään läpi useita kertoja, mikä vaatii opettajalta kärsiväl-

lisyyttä. Vaikeita tehtäviä voidaan jakaa pienempiin askeliin ja välitön palaute auttaa oppi-

lasta tietämään, milloin hän on toiminut oikein. (Fenell 2013.) NICHCY kehottaa opettajia 

pyytämään kehitysvammaisen oppilaan oppimissuunnitelmaa nähtäväkseen, koska siihen 



 

on listattu oppilaan oppimisen tavoitteet ja tukimuodot, ja pyytämään tarvittaessa apua 

erityisopettajalta. Opettajien tulisi olla mahdollisimman konkreettisia ja havainnollistaa 

opetustaan ja antamiaan ohjeita kuvilla, kosketeltavilla materiaaleilla ja toiminnalla. Oppi-

aineiden sisältöjen lisäksi oppilaalle tulisi opettaa elämäntaitoja, kuten sosiaalista kanssa-

käymistä. (NICHCY 2011.) 

2.3 Sosioemotionaaliset oppimisen haasteet 

Ihmisen kehityksen tavoitteena on kasvaa omaksi, ainutlaatuiseksi persoonaksi, joka kyke-

nee oman arvonsa lisäksi ymmärtämään toisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja ihmisarvon. 

Sosioemotionaaliset taidot voidaan määritellä ihmisen kyvyksi tulla toimeen niin muiden 

kuin itsensäkin kanssa. Sosiaalisuus tarkoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja emotio-

naalisuus ihmisen kykyä tunnistaa ja kontrolloida omia tunteitaan. Sosioemotionaalisesti 

tasapainoinen ihminen osaa ymmärtää ja hahmottaa sosiaalisia vuorovaikutussuhteita sekä 

säädellä omaa käyttäytymistään niihin sopivaksi. Sosioemotionaaliset haasteet voidaan 

havaita lapsen tai nuoren poikkeuksellisena, ikätasoaan vastaamattomana ja heidän sosiaa-

lisia suhteitaan vaikeuttavana käyttäytymisenä. Koulumaailmassa nämä lapset ja nuoret 

todetaan usein kouluun ”sopeutumattomiksi”. (Hotulainen ym. 2010.) 

Sosioemotionaaliset häiriöt tarkoittavat Kavalen ym. mukaan (2005) oman ikäisistä, omas-

ta kulttuurista ja omasta etnisestä ryhmästä poikkeavia käyttäytymis- tai tunnereaktioita, 

jotka koulumaailmassa vaikuttavat muun muassa koulusuoriutumiseen ja sosiaalisiin tai-

toihin. Sosioemotionaaliset häiriöt ovat jatkuvampaa poikkeuksellista reagointia kuin ohi-

menevät ja stressitilanteista johtuvat tunnereaktiot ja ne ilmenevät useammalla kuin yhdel-

lä elämän osa-alueella, kuten koulussa ja kotona. Sosioemotionaaliset häiriöt esiintyvät 

usein komorbiditeetissa muiden oppimisen haasteiden kanssa ja yleisen tuen keinot eivät 

riitä niiden oppilaiden oppimisen tukemiseen, joilla on sosioemotionaalisia haasteita. (Ka-

vale ym. 2005, 46–48).  

Kavalen ym. (2005) mukaan sosioemotionaaliset häiriöt voidaan tunnistaa viidestä ominai-

suudesta, joita ovat 1) oppimisen vaikeus, joka ei johdu älykkyydestä, aistivammoista tai 

terveydestä, 2) kyvyttömyys luoda ja ylläpitää tyydyttäviä suhteita luokkatovereihin tai 

opettajaan, 3) epäasiallinen käyttäytyminen tai asiaankuulumattomat tunteet normaaleissa 

olosuhteissa, 4) kokonaisvaltainen onneton tai masentunut mieliala sekä 5) taipumus fyysi-

siin oireisiin tai pelkoihin, jotka liittyvät henkilökohtaisiin ongelmiin tai vaikeuksiin kou-
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lussa (Kavale ym. 2005, 46–48). NICHCY:n mukaan sosioemotionaalisten oppimisen 

haasteiden viisi tunnusmerkkiä ovat 1) ylivilkkaus, kuten lyhyt tarkkaavaisuuden ylläpito-

kykyä ja impulsiivisuus, 2) aggressiivisuus ja itsetuhoinen käyttäytyminen, kuten roolin 

esittäminen tai tappeleminen, 3) syrjäänvetäytyminen, joka voi johtua pelosta, ahdistukses-

ta tai haluttomuudesta olla kanssakäymisessä toisten kanssa, 4) epäkypsyys, kuten asiaan-

kuulumaton itkeminen, tunnemyrskyt ja heikot coping- eli minän hallinnan keinot sekä 5) 

oppimisen vaikeudet, jotka näkyvät ikätasoa heikompana suoriutumisena (NICHCY 2011). 

Sosioemotionaaliset häiriöt ja niihin liittyvä poikkeava käyttäytyminen esiintyvät monen-

laisten vaikeuksien seurauksena ja niihin voi kytkeytyä useita erilaisia ongelmia ja diag-

nooseja. Ongelmat voivat johtua esimerkiksi lapsen turvallisen kiintymyssuhteen muodos-

tumisen vaikeuksista, jolloin lapsi ei ole kokenut läheisten aikuisten taholta riittävää huo-

miota ja huolenpitoa, mikä on puolestaan johtanut hankaluuksiin hänen käyttäytymisen ja 

tunteiden säätelynsä kehittymisessä. Lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavat 

lapsen oman identiteetin itsemäärittely ja kommunikaatiotaidot sekä ympäristön antama 

tuki ja palaute, joihin lapsen minäkuva ja itsetunto pohjautuvat. Lisäksi perheen vuorovai-

kutuksen ongelmat ja epäjohdonmukainen kasvatus voivat johtaa lapsen itsesäätelyongel-

mien muodostumiseen. (Hotulainen ym. 2010.)  

Tyypillisiä sosioemotionaalisia haasteita ovat lapsen lyhyt keskittymiskyky, ongelmat so-

siaalisissa suhteissa, heikko itsetunto, turhautuminen ja ongelmat kotona. Useille lapsille ei 

ole annettu diagnoosia, mutta tutkimusten yhteydessä ilmenee yleensä useampia diag-

nooseja, joita voivat olla tarkkaavaisuuden häiriöt, käytöshäiriöt, tunne-elämänhäiriöt, ku-

ten masennus tai ahdistuneisuus sekä muut mielenterveyden häiriöt. (Ks. esim. Hotulainen 

ym. 2010; Sausser ym. 2006.) Koulumaailmassa sosioemotionaaliset oppimisen haasteet 

näkyvät yleisesti ottaen häiritsevänä käyttäytymisenä, johon opettajilla on melko vähän 

mahdollisuuksia puuttua. Opettajille jääviä keinoja ovat muun muassa oppilaiden hyväk-

syttävän käyttäytymisen tukeminen positiivisen palautteen avulla sekä vaihtoehtoisten, 

vähemmän häiritsevien käyttäytymisen muotojen opettaminen. (NICHCY 2011.) Taulu-

kossa 3 on nähtävillä lasten ja nuorten sosioemotionaaliset oppimisen haasteet Hotulaisen 

(2010) mukaan luokiteltuina: 



 

Taulukko 3.  Lasten ja nuorten sosioemotionaaliset haasteet luokiteltuina (Hotulainen ym. 2010). 

Tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt 

Tarkkaamattomuus  Yliaktiivisuus  Impulsiivisuus  

* Lapsi ei esimerkiksi huomaa 

yksityiskohtia, ei kuuntele, on 

hajamielinen ja kadottelee 

tavaroitaan, yksinkertaisesti 
hän ei keskity tehtäviin. 

* Lapsi esimerkiksi liikuske-

lee paljon, ei pysy paikallaan 

kun pitäisi tehdä tehtäviä. 

* Lapsi ei esimerkiksi millään 

malta odottaa vuoroaan, puut-

tuu toisten leikkeihin ja tehtä-

viin - siis toimii ennen kuin 
harkitsee. 

Käytöshäiriöt 

Sosiaalisesti jäsentymätön  Sosiaalisesti jäsentynyt  Päihteiden käyttö  

* Lapsi esimerkiksi käyttäytyy 

toistuvasti vihamielisesti toisia 

kohtaan, on uhmakas, ei näytä 

saavan kavereita, voi olla 

haluton koulunkäyntiin. Hän 

näyttää toimivan yksin. 

* Lapsi näyttää hyväksyneen 

sellaisia arvoja ja periaatteita, 

jotka ovat koulun tavoitteiden 

vastaisia. Hän ihailee esim. 

isompia, epäsosiaalisesti 

käyttäytyviä lapsia tai nuoria. 

* Lapsi käyttää / kokeilee 

tupakkaa ja alkoholia, nuo-

ruudessa myös huumeita. 

Uhkana ovat riippuvuuden 

kehittyminen ja ko. aineiden 

haitat kasvulle ja kehitykselle. 

Mielenterveyden ja psyykkisen tasapainon häiriöt 

Ahdistuneisuus  Mielialahäiriöt  Muut  

* Lapsen tunne-elämää hallit-

see "epänormaalin suuri ahdis-

tus", lapsi ei puhu siitä suoraan 

mutta se näkyy käyttäytymi-

sessä. 

* Lapsen mieliala vaihtelee 

masennuksesta ylenpalttiseen 

iloisuuteen. Vaihtelu näkyy 

myös lapsen aktiivisuudessa. 

* Vakava todellisuudentajun 

hämärtyminen, persoonalli-

suuden häiriöt, psykosomaat-

tiset oireet. 

2.3.1 Tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt 

Tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö eli ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) 

on ongelmaryhmä, johon liittyy tarkkaamattomuutta, ylivilkkautta, impulsiivista käytöstä, 

levottomuutta ja ympäristöä häiritsevää käyttäytymistä. Osalla tarkkaavaisuushäiriö esiin-

tyy ilman ylivilkkautta, jolloin kyseessä on ADD (attention deficit disorder). (Kujala ym. 

2012, 27.) Tarkkaavaisuushäiriö on pitkäkestoinen kehityksen häiriö, joka jatkuu usein 

aikuisuuteen asti. Osalla lapsista oireet kuitenkin lievenevät tai häviävät aivojen kehityksen 

myötä. Tyypillisiä oireita ovat heikentynyt tarkkaavaisuuden säätelykyky eli tarkkaamat-

tomuus, toiminnanohjauksen ongelmat, levottomuus ja ylivilkkaus sekä impulsiivisuus eli 

vaikeudet impulssien eli ulkoisten ärsykkeiden ja sisäisten mielijohteiden hallinnassa. 

(Lönnqvist ym. 2014, 628–631.) 

Tarkkaavaisuushäiriöön liittyy oppimisen ja käyttäytymisen ongelmia, ja oireet ovat yleen-

sä selvästi nähtävissä oppitunneilla. ADHD:n yleisimpiä oireita ovat tarkkaamattomuus, 

toiminnanohjauksen ongelmat, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Tarkkaamattomuus tarkoittaa 

vaikeutta kohdistaa tarkkaavaisuutta kyseessä olevan tilanteen kannalta olennaisiin asioihin 

sekä vaikeutta ylläpitää tarkkaavaisuutta kyseisessä asiassa. Lapsen tarkkaavaisuus saattaa 

myös kohdistua häiriötekijöihin, kuten luokassa muiden oppilaiden tekemisiin. Tarkkaa-
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mattomuus näkyy siinä, että lapsi ei kykene huomioimaan tehtävän kannalta tärkeitä yksi-

tyiskohtia, mutta saattaa kiinnittää huomiota epäolennaisiin ja häiriötä aiheuttaviin asioi-

hin. Tarkkaamaton lapsi ei pysty kuuntelemaan ja keskittymään annettuihin ohjeisiin ja 

tehtäviin, vaan saattaa vaipua ajatuksiinsa tai puuhailla jotain muuta. Hän saattaa olla myös 

hajamielinen ja kadottaa tavaroita. (Hotulainen ym. 2010; Aro & Närhi 2003, 10–12.)  

Toiminnanohjauksen ongelmat tarkoittavat lapsen vaikeuksia suunnitella, toteuttaa ja arvi-

oida toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Lapsen toiminnastaan saamassa palautteessa 

on mahdollisesti ollut puutteita lapsen tärkeiden kehitysvaiheiden aikana, jolloin lapsi ei 

luota itseensä ja kykyynsä selviytyä tehtävistä. Tällöin lapsi ei välttämättä edes yritä sää-

dellä toimintaansa, vaan luovuttaa ja turvautuu aikuisen apuun tai alkaa häiriköidä, kun ei 

koe onnistuvansa tehtävässä ja kaipaa kuitenkin huomiota. Ylivilkkaus eli motorinen levot-

tomuus tai hyperkineettisyys tarkoittaa, että lapsi kokee tavanomaista suurempaa tarvetta 

liikkua tilassa. Se näkyy esimerkiksi siinä, että lapsi ei kykene istumaan kauaa paikoillaan, 

vaan vaeltelee ympäriinsä. Hänen liikkumisensa on lähes kaikissa tilanteissa vilkkaampaa 

ja laajempaa kuin muilla lapsilla. Levoton käytös viittaa ylivilkkaushäiriöön, johon liittyy 

motorista levottomuutta ja impulsiivista käyttäytymistä, kuten vaikeutta istua paikallaan, ja 

reagoimista näkyvimpiin vaikkakin epäolennaisiin ärsykkeisiin. Impulsiivisuus tarkoittaa 

toimintaa ilman harkintaa käytöksen soveliaisuudesta ja hyödyistä. Harkitsematon käytös 

näkyy siinä, että lapsi reagoi tilanteen kannalta epäolennaisiin ärsykkeisiin sekä puhuu ja 

toimii tilanteeseen sopimattomalla tavalla. Lapsi saattaa puuttua toisten leikkeihin tai hä-

nen on vaikea odottaa omaa vuoroaan. (Hotulainen ym. 2010; Aro & Närhi 2003, 10–12.) 

Yhteistä kaikille tarkkaavaisuuden vaikeuksille on lapsen taipumus toimia ympäristön odo-

tusten vastaisesti. Kaikilla lapsilla on ajoittain tarkkaavaisuuden ongelmia, mutta tarkkaa-

vaisuushäiriön tunnistaa vaikeuksien ja häiriökäyttäytymisen jatkuvasta ilmenemisestä, 

mikä aiheuttaa ongelmia lapsen kehitykselle, oppimiselle ja sosiaalisten suhteiden solmi-

miselle. Tarkkaavaisuuden vaikeuden eri osa-alueet painottuvat vaihdellen eri lasten koh-

dalla: toisilla lapsilla keskeisin ongelma on tarkkaamattomuus, kun toisilla siihen liittyy 

myös ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. (Aro & Närhi, 2003, 12–13.) ADHD-diagnoosi an-

netaan lapsille, joilla esiintyy tarkkaamattomuutta, yliaktiivisuutta tai impulsiivisuutta use-

ammalla kuin yhdellä elämän alueella (esimerkiksi sekä kotona että koulussa), oireet ovat 

alkaneet ennen kouluikää ja siitä on haittaa lapsen jokapäiväiselle elämälle (Lönnqvist ym. 

2014, 628–631). ADD-diagnoosin perustana ovat samat tarkkaavaisuushäiriön oireet, mut-

ta ylivilkkautta ei esiinny. 



 

2.3.2 Käytöshäiriöt 

Käytöshäiriöt ovat yleisimpiä lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöitä, joille on tyypil-

listä ikätasoon nähden poikkeava, toistuva ja pitkäaikainen epäsosiaalinen, väkivaltainen 

tai uhmakas käytös, joka rikkoo muiden perusoikeuksia. Käytöshäiriöön liittyy usein muita 

mielenterveyden ongelmia ja häiriöitä, joista yleisimpiä ovat tarkkaavaisuushäiriö, masen-

nus, ahdistuneisuus ja päihdeongelmat. Käytöshäiriö pääsee kehittymään, kun monta altis-

tavaa tekijää kasaantuu ja suojaavat tekijät puuttuvat. Tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden 

häiriön sekä aggressiivisuuden kehityksen taustalla on perinnöllisiä altistavia tekijöitä.  

Ympäristön tekijöistä vanhempien parisuhde- ja päihdeongelmat, masennus ja rikollisuus 

sekä epäsuotuisa kaveripiiri ovat lapsen käytöshäiriölle altistavia tekijöitä. Lapsi ottaa vai-

kutteita ympäristöstään, jolloin lähipiirin aggressiivinen käytös lisää lapsen käytöshäiriöi-

den riskiä. (Von der Pahlen & Marttunen 2013, 97–98, 103.) 

Käytöshäiriöt jaetaan lapsuudessa ja nuoruudessa alkaviin, joista lapsuudessa alkava käy-

töshäiriö on asteeltaan vakavampi. Lapsuuden käytöshäiriö ilmenee yleensä sosiaalisesti 

jäsentymättömänä käytöksenä, jolloin lapsi on uhmakas, käyttäytyy poikkeuksellisen usein 

vihamielisesti ja aggressiivisesti muita kohtaan ja hänen käyttäytymistään on vaikea halli-

ta. Lapsi näyttää toteuttavan häiriökäyttäytymistään yksin. Käytöshäiriössä lapsella on 

usein sosiaalisia ongelmia, kuten selviä vaikeuksia saada kavereita, ja hänen kiinnostuk-

sensa koulunkäyntiin on vähäistä. Lapsuuden käytöshäiriöön liittyy usein myös oppimis-

vaikeuksia ja neuropsykologisen suorituskyvyn haasteita, kuten muistin, hahmotuksen ja 

kielellisen kehityksen ongelmia. (Hotulainen ym. 2010; Von der Pahlen & Marttunen 

2013, 97–98.) 

Käytöshäiriöisten lasten ja nuorten sosiaaliset vaikeudet voivat näkyä lisäksi yhteistyötai-

tojen ja vastavuoroisuuden puutteena. Lapsella voi olla vaikeuksia myös oman vuoron 

odottamisessa ja kaverisuhteiden luomisessa. Ympäristön normien vastaisen käytöksen 

vuoksi käytöshäiriöinen lapsi tai nuori saa osakseen paljon negatiivista huomiota niin kou-

lussa kuin kaveripiirissäkin ja hänet voidaan helposti leimata ”hankalaksi tapaukseksi”. 

Lisäksi oppimisvaikeuksien ilmeneminen käytöshäiriön kanssa lisää lapsen ja nuoren mah-

dollisuuksia edetä luokalta toiselle muiden ikäistensä kanssa, mikä vaikeuttaa hänen sosi-

aalisten suhteidensa muodostumista ja ylläpitämistä sekä heikentää hänen itsetuntoaan. 

(Von der Pahlen & Marttunen 2013, 101.) 
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Sosiaalisesti jäsentynyt käytöshäiriöinen lapsi omaksuu koulun tavoitteiden vastaisia arvo-

ja ja periaatteita. Hän myös ihailee itseään vanhempia lapsia ja nuoria, jotka käyttäytyvät 

epäsosiaalisesti. Käytöshäiriöinen lapsi käyttää tai kokeilee tupakkaa ja alkoholia muita 

lapsia herkemmin. Vaarana ovat riippuvuuden kehittyminen lapsen kasvulle ja kehitykselle 

haitallisille aineille sekä nuoruudessa myös huumekokeilut. Lapsuuden käytöshäiriö jatkuu 

yleensä nuoruudessa ja siihen liittyy rikollista käyttäytymistä ja varhaista päihteiden käy-

tön aloittamista. Aikuisiässä lapsuudessa alkanut käytöshäiriö näkyy epäsosiaalisena per-

soonallisuutena ja vakavina sosiaalisina ongelmina. (Hotulainen ym. 2010; Von der Pahlen 

& Marttunen 2013, 97–98.) 

Nuoruuden käytöshäiriö on yleensä lievempi ja lyhytkestoisempi kuin ennen kymmenettä 

ikävuotta alkanut käytöshäiriö. Nuoruudessa alkanut käytöshäiriö jatkuu harvemmin ai-

kuisiässä ja siihen liittyy harvemmin aggressiivisuutta ja neurologista kypsymättömyyttä. 

Nuoruusiän käytöshäiriön seuraukset voivat olla kuitenkin vakavampia muille. Nuoruuden 

käytöshäiriö ilmenee pinnaamisena, varasteluna, ilkivaltana ja väkivaltaisuutena, ja siihen 

liittyy tarkkaavaisuus- ja ahdistushäiriöitä, masennustiloja sekä päihteiden haitallista käyt-

töä. Koulumaailmassa käytöshäiriöön liittyy toistuvaa tai pysyvää häiriökäyttäytymistä, 

kuten tuntien häirintää, kiusaamista, väkivaltaisuutta, omaisuuden vahingoittamista tai va-

rastamista. (Lönnqvist ym. 2014, 631–635; 663–667; Von der Pahlen & Marttunen 2013, 

97–98.) 

2.3.3 Tunne-elämän häiriöt 

Hotulaisen ym. (2010) mukaan mielenterveyden ja psyykkisen tasapainon häiriöihin lukeu-

tuvat ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt ja muut psyykkisen tasapainon häiriöt. Ahdis-

tuneisuushäiriöitä ovat paniikkihäiriö, pakko-oireet, yleinen ahdistuneisuushäiriö, trauma-

peräinen stressireaktio ja määräkohteiset pelot eli fobiat kuten sosiaalisten tilanteiden tai 

julkisten paikkojen pelko. Mielialahäiriöihin kuuluvat muun muassa masennus ja kak-

sisuuntainen mielialahäiriö. Edellä mainittuja psyykkisen tasapainon häiriöitä voidaan kut-

sua myös tunne-elämän häiriöiksi. Muita psyykkisen tasapainon häiriön oireita voivat olla 

selvästi poikkeava todellisuudentajun hämärtyminen, persoonallisuuden häiriöt ja psy-

kosomaattiset oireet. Tunne-elämän häiriöt johtuvat usein lapsuudesta peräisin olevasta 

tunneilmaisun kehityshäiriöstä, joka syntyy esimerkiksi silloin, kun lapsi ei ole saanut olla 

lapsi ja kehittyä leikkien. Sen seurauksena lapsi ei ole oppinut purkamaan tunteitaan ja 



 

kehittämään luovuuttaan, jolloin hänellä on sisällään selittämätön ja pysyvä pahan olon 

tunne. (Hotulainen ym. 2010.)  

Psyykkisen tasapainon häiriöt ovat hyvin moninainen joukko erilaisia oireita ja diagnoose-

ja, joten olen valinnut tämän tutkielmani tarkasteltavaksi koulumaailmassa tunnetuimmat 

ja aineistossani selkeimmin esiintyvät tunne-elämän häiriöt: masennuksen ja ahdistunei-

suuden. Masennuksen ja surumielisyyden tunteet, joita koetaan menetyksen tai pettymyk-

sen yhteydessä, ovat normaaleja ja yleensä ohimeneviä. Mikäli masentuneisuus kestää 

useita viikkoja ja alkaa haitata normaalia elämää, puhutaan masennustilasta eli depressios-

ta. Masennuksen tunnistaa jatkuvasti alakuloisesta mielialasta, joka ei juuri vaihtele. Lisäk-

si masentuneen kyky tuntea mielihyvää voi alentua ja hän voi menettää kiinnostuksensa 

kaikkeen aiemmin kiinnostavaan. (Lönnqvist ym. 2014, 639–640; Marttunen & Karlsson 

2013, 41–42.)  

Kouluiän masennukseen liittyy alakuloisuutta, syyllisyyden tunteita, voimakasta itsekri-

tiikkiä, koulumenestyksen heikkenemistä sekä itsetuhoista käyttäytymistä. Masennus vai-

kuttaa kielteisesti lapsen sosiaalisiin suhteisiin, oppimiseen ja muuhun normaaliin kehityk-

seen, mistä voi seurata käytöshäiriöitä, päihdeongelmia, huonontunutta itsetuntoa, kou-

luongelmia ja itsemurha-alttiutta. Nuoruuden mielialahäiriöihin luetaan kuuluviksi nuoruu-

den masennustilat ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Näissä mielialahäiriöissä esiintyy 

voimakkaita ja nopeita mielialavaihteluja, pitkään jatkuvaa ikävystyneisyyttä, levottomuut-

ta, toimintakyvyn heikentymistä sekä itsemurha-ajatuksia ja -yrityksiä. Nuoruuden mieli-

alahäiriöissä voi mielialan alenemisen sijaan esiintyä ärtyneisyyttä ja epäsosiaalista oirei-

lua kuten vihan purkauksia, tappeluihin joutumista sekä näpistelyä. (Lönnqvist ym. 2014, 

639–640.) 

Masennuksen lisäksi tunne-elämän häiriöön liittyvät myös ahdistuneisuushäiriöt. Ahdistu-

neisuushäiriö ilmenee lapsilla huolina, pelkoina, pahanolontunteena, ahdistuneisuutena tai 

somaattisina oireina, kuten kipuina ja pahoinvointina. Taustalla saattaa olla kehityksellinen 

häiriö, jossa lapsen psyykkiset mekanismit ja rakenteet ahdistuksen hallintaan eivät ole 

kehittyneet iänmukaisesti. Ahdistuneisuushäiriöksi luokitellaan voimakas ahdistuneisuus, 

johon liittyy somaattisia oireita ja joka haittaa nuoren jokapäiväistä elämää. Tavallisimmat 

ahdistuneisuushäiriöt ovat yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, fobiat, sosiaalisten tilanteiden 

pelko, julkisten paikkojen pelko, paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö sekä traumaperäiset 

stressihäiriöt. (Lönnqvist ym. 2014, 635–639; 652–654.) 
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2.4 Fyysiset oppimisen haasteet 

Lasten ja nuorten fyysisiin oppimisen haasteisiin kuuluvat muun muassa aistivammat, liik-

kumisen ja motoristen toimintojen vajavuus sekä pitkäaikaissairaudet. Aistivammoista 

yleisimpiä ovat kuulo- ja näkövammat, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten jokapäiväiseen 

kanssakäymiseen. Kuulovamma tarkoittaa vauriota ulko-, väli- tai sisäkorvassa, joka on 

aiheutunut perinnöllisistä syistä tai sairauden, tapaturman, synnytyksen aikaisen kompli-

kaation tai kovan melun seurauksena. Kuulovammaisena syntyneiden lasten lukumäärä on 

Suomessa vuosittain 50–60, joista 10–15 on kuuroja. Kuulovamman vuoksi lapsi on kuuro 

tai hänen kuulonsa on selvästi alentunut. Kuulovamma vaikuttaa ensisijaisesti lapsen 

kommunikaatiokykyyn ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mutta sisäkorvan toimintakyvyn 

puutteet aiheuttavat vaikeuksia myös tasapaino- ja rytmikykyyn, koordinaatioon, motoriik-

kaan sekä reaktio- ja liikenopeuteen. (Mälkiä & Rintala 2002, 63–67.) Vuonna 2009 kuu-

lovammaisten kouluissa ja luokilla opiskeli yhteensä 300 peruskoululaista ja integroidussa 

opetuksessa 2000–3000 eriasteisesti kuulovikaista lasta (Merimaa 2009, 103). 

Näkövamma tarkoittaa vakavaa näkökyvyn heikentymistä, joka on aiheutunut synnynnäi-

sistä kehityshäiriöistä, näköratojen ei-synnynnäisistä vioista, perinnöllisistä verkkokalvon 

rappeumista tai tapaturmista. Näkövammainen ei ole henkilö, jonka näköä voidaan korjata 

silmä- tai piilolaseilla tai jonka toisessa silmässä näkö on normaali. Suomessa näkövam-

maisia lapsia syntyy vuosittain alle 100, joista kolme neljännestä on monivammaisia. Nä-

kövamman vuoksi lapsi on sokea tai hänen näkökykynsä on eriasteisesti alentunut. Näkö-

vamma voi ilmetä vaurioina näöntarkkuudessa, kontrastiherkkyydessä, värinäössä tai valo-

adaptaatiossa. Näkövammaiset korvaavat heikon näkökyvyn muilla aisteilla, kuten kuulolla 

ja tuntoaistilla, mutta heikkoon näkökykyyn liittyy usein muita ongelmia, kuten fyysisen 

suorituskyvyn heikentymistä ja tilanhahmotushäiriöitä. Näkövammainen oppilas voi olla 

helposti syrjäänvetäytyvä, joten opettajan on tärkeää ohjata häntä luokassa muiden oppilai-

den pariin. (Mälkiä & Rintala 2002, 55–63.) Vuonna 2014 näkövammaisten lasten luku-

määrä oli Suomessa arviolta noin 1000–1500 (Ojamo 2015, 11). 

Liikkumisen ja motoristen toimintojen vajavuuteen luetaan kuuluvaksi muun muassa tuki- 

ja liikuntaelinvammat, CP-oireyhtymä ja lyhytkasvuisuus. Tuki- ja liikuntaelinvammat 

ovat tuki- ja liikuntaelinten eli luuston, nivelten tai lihasten kehityshäiriöitä tai ylirasituk-

sen, tapaturman tai sairauden aiheuttamia toiminnallisia tai kroonisia ongelmia ja kiputilo-

ja.  Niitä ovat muun muassa tuki- ja liikuntaelinten ylikuormituksen tai vajaakäytön aiheut-



 

tamat tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, selkärangan ongelmat, lastenreuma, luutumisva-

jaukset ja amputaatiot. (Mälkiä & Rintala 2002, 15–33.)  

CP-vamma on syntymässä tai ennen kolmatta ikävuotta saatu aivovaurio, jonka seuraukse-

na lapsen on vaikea liikkua, ylläpitää asentoa ja tasapainoa tai hänen liikkumisensa on 

poikkeavaa. CP-oireyhtymä on lihastonusta eli lihasjänteyttä ja refleksejä säätelevän aivo-

alueen vaurion seurauksena syntynyt etenemätön liikunta- ja toimintavamma, joka voi 

vaihdella lievästä toimintahäiriöstä vaikeaan monivammaisuuteen. Suomessa syntyy vuo-

sittain 130–140 CP-vammaista lasta ja tavallisimmat oireyhtymät ovat spastisuus eli ko-

honnut lihastonus, dyskinesia eli pakkoliikkeisyys ja ataksia eli tasapainohäiriö. CP-

vammaisen lapsen motorinen kehitys on viivästynyt ja liikkumista vaikeuttavat heikenty-

nyt asennon säätelykyky ja varhaisten refleksien pitkään säilyminen sekä pakkoliikkeet ja 

halvaukset. (Mälkiä & Rintala 2002, 40–41.) 

Lyhytkasvuisuus määritellään Suomessa aikuisen tavallista lyhyemmäksi pituudeksi, joka 

jää alle 140–150 cm. Lyhytkasvuisuus tunnistetaan yleensä jo vastasyntyneellä, ja se voi 

johtua useasta eri syystä, joita ovat muun muassa luuston perinnölliset sairaudet, kro-

mosomien sairaudet ja hormonipuutossairaudet sekä kehityshäiriö-oireyhtymät. Lapsen 

motorinen kehitys on hitaampaa, mutta henkinen kehitys normaalia. Lyhytkasvuisilla voi 

esiintyä diagnoosista riippuen tuki- ja liikuntaelinsairauksia, immuniteetin puutosta, sisä-

elinsairauksia sekä kuulon ja näkökyvyn alentumista. Suomessa yleisimmät diagnoosit 

ovat diastrofia, akondroplasia ja rustohiushypoplasia, jotka ovat harvinaisia, perinnöllisiä 

luustosairauksia. Diastrofiaan liittyy raajojen lyhyys, jalkaterien virheasennot, lyhyet ja 

niveliltään jäykät sormet sekä usein suulakihalkio. Akondroplasian ja rustohiushypoplasian 

tunnusmerkkejä ovat muun muassa normaalia suuremmat nivelten liikelaajuudet, kyynär-

nivelien ojennusvajaus ja raajojen hidas kasvu. (Kaitila 2010.) 

Pitkäaikaissairauksia ovat muun muassa allergia, astma, diabetes ja epilepsia. Allergia on 

perinnöllinen tai ulkoisten tekijöiden aiheuttama yliherkkyys ympäristön aineille, kuten 

pölylle, eläinhilseelle, kemikaaleille, homeelle ja ruoka-aineille. Lapsilla yleisimmin esiin-

tyviä allergioita ovat atooppinen ihottuma, allerginen nuha ja astma. Astma on keuhkoput-

kien krooninen tulehdus, jonka tyypillisiä oireita ovat yskä ja hengenahdistus. Ärsykkeet, 

kuten pöly, kylmä ilma, tupakan savu tai raskas liikunta voivat aiheuttaa astmakohtauksen, 

jossa keuhkoputkien tulehdus pahenee ja keuhkoputkien lihassupistukset voimistuvat. 
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Suomessa on noin 30 000 astmaa sairastavaa lasta tai nuorta. (Allergia- ja astmaliitto 

2016.)  

Diabetes on insuliinin puutoksesta johtuva pysyvä aineenvaihdunnan häiriö, jonka seura-

uksena veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi. Hoitomuotoina ovat insuliinipistok-

set, ruokavalio ja säännöllinen, liikunnallinen elämäntapa. (Mälkiä & Rintala 2002, 108.) 

Nuoruusiällä alkavaa 1-tyypin diabetesta sairastaa noin 4000 lasta ja nuorta. 2-tyypin dia-

betes on aikuisväestön sairaus, mutta se on viime vuosina lisääntynyt myös nuorilla. (Ja-

lanko 2014.) 

Epilepsia on aivojen sähkökemiallisesta epätasapainosta johtuva keskushermostoperäinen 

sairaus, joka ilmenee tajunnan, motoriikan, sensoriikan, autonomisen hermoston tai käyt-

täytymisen häiriöinä niin kutsutuissa epileptisissä kohtauksissa. Kohtausten taso ja kesto 

vaihtelevat lyhyistä muutaman sekunnin pituisista häiriöistä pidempiin kohtauksiin. Epi-

lepsiaan sairastuu vuosittain noin 700–1000 lasta, mutta suurelta osalta oireet katoavat ajan 

kuluessa, joten sairauden ilmenevyys on suurinta lapsuudessa. Epilepsiaa ilmenee usein 

CP-vamman yhteydessä. Epilepsiaa sairastavan lapsen opettajan tulee tietää oppilaidensa 

sairauden laadusta, kohtausten ilmenemistiheydestä, lääkityksestä sekä kohtauksia aiheut-

tavista tekijöistä. (Epilepsialiitto 2016; Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 81–82.)  

Ääniyliherkkyys on aistiin liittyvä neurologis-fyysinen pysyvä tai ohimenevä häiriö, johon 

liittyy yliherkkyyttä äänille, jotka eivät normaalisti häiritse ihmisiä. Kuulonalenemiseen 

liittyy usein herkkyyttä koville äänille, mutta ääniyliherkkyydessä normaalit ympäristön 

äänet tuntuvat epämiellyttäviltä ja ahdistavilta. Ääniyliherkkyys voi syntyä kuulovaurion 

yhteydessä tai se voi liittyä neurologiseen häiriöön, kuten autismin kirjoon. Ääniyliherk-

kyys voi olla yhteydessä myös psyykkisiin tekijöihin: ahdistus, stressi ja väsymys voivat 

lisätä ääniyliherkkyyttä ja toisaalta ääniyliherkkyys voi lisätä stressiä ja ahdistusta. Ää-

niyliherkkyyttä ilmenee tutkimuksesta riippuen noin 8–15 prosentilla suomalaisista. Tästä 

joukosta 86 prosentilla esiintyy myös tinnitusta. Tinnituspotilaista noin 40 prosentilla 

esiintyy ääniyliherkkyyttä. Ääniyliherkkyys voi liittyä kasvohermohalvaukseen, migreeniin 

tai aivojen serotoniini-aineenvaihdunnan häiriöihin. (Pyykkö & Kentala 2013, 1.) 



 

3 Kolmiportainen tuki 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroiminen yleisopetukseen on viime vuosina 

tullut yhä enemmän esille myös musiikinopetukseen liittyen. 1.1.2011 tuli voimaan kou-

lunkäyntiä ja oppimisen tukea koskeva lakimuutos, jonka tarkoituksena on parantaa oppi-

laan oikeutta saada riittävää tukea riittävän varhain ja edistää opettajien ja muiden asian-

tuntijoiden välistä yhteistyötä (Laki perusopetuslain muuttamisesta 2010). Saman vuoden 

elokuusta astui voimaan peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden muutos, jonka mu-

kaan kuntien tulee ottaa käyttöön lähikoulun, varhaisen puuttumisen ja kolmiportaisen tuen 

periaatteet (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014).  

Tuen kolmiportaisuus tarkoittaa, että oppilaille tulee tavallisessa luokkaopetuksessa antaa 

tarpeen mukaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Yleistä tukea tarjotaan kaikille oppi-

laille, tehostettua tukea annetaan ennaltaehkäisemään ongelmien syvenemistä niillä oppi-

lailla, joilla on vaikeuksia selvitä yleisellä tuella, sekä kokonaisvaltaisempaa erityistä tukea 

annetaan niille oppilaille, joille tehostettu tuki ei riitä. (Oja 2012a, 46–47.) Perinteisesti 

erityisopetus on järjestetty erityisopettajan toimesta erillään tavallisen luokan opetuksesta, 

joten kolmiportaisuuden käyttöönotto tuo mukanaan haasteita ja muutoksia jokaisen opet-

tajan työnkuvaan. Kansallisen tehostetun ja erityisen tuen kehitystoimintaa tukevan koulu-

tuksen koulutuspäällikkönä toimineen erityisasiantuntija Sirpa Ojan (2012b, 22) mukaan 

kolmiportaisen tuen järjestäminen ja siihen liittyvien muutosten toteuttaminen vaatii kou-

luilta työtä, mikä koskee kaikkia koulujen työntekijöitä – musiikinopettajat mukaan lukien:  

Kolmiportainen tuki eli oppilaan tuen järjestäminen yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena 

edellyttää monenlaisia koulujen opetusrakenteiden ja toimintakulttuurin muutoksia matkalla kohti 

inklusiivista koulua…Muutokset ovat niin merkittäviä, että kaikkien koulussa toimivien 

perustehtäviä tulee tarkastella uudestaan eikä tämä prosessi ole helppo…  

3.1 Inkluusiokehitys suomalaisessa peruskoulussa 

Kaikkien lasten opettaminen tavallisessa koulussa ja tavallisella luokalla on ollut jo pitkään 

kansainvälinen tavoite. Inkluusioajattelu on saanut alkunsa YK:n vuoden 1948 ihmisoike-

uksien julistuksesta ja siihen pohjautuvista UNESCO:n sopimuksista, julistuksista ja suosi-

tuksista, joista uusin on UNESCON Inkluusiivisen koulutuksen linjaukset vuodelta 2009. 

Euroopan tasolla ensimmäinen inklusiivista opetusta käsittelevä asiakirja on opetusministe-

reiden neuvoston päätöslauselma ”Vammaisten lasten ja nuorten integraatiosta yleiseen 
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koulujärjestelmään” vuodelta 1990. Tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämistä 

koskevien sopimusten, julistusten ja suositusten perimmäinen tarkoitus on edistää ihmisten 

tasa-arvoa ja vaikuttaa asenteisiin, koulutuspolitiikkaan ja opettajien koulutukseen eri puo-

lilla maailmaa. (Jellison 2012, 65; Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009, 7.)  

Suomessa erityisopetus on ollut selkeästi erillään yleisestä opetuksesta aina 1960-luvulle 

asti, eikä tukea tarvitsevien oppilaiden segregaatiota eli erillisyyttä tavallisesta opetuksesta 

juurikaan kyseenalaistettu. Yleistä tukea annettiin tavallisilla luokilla ja erityistä tukea eri-

tyisluokilla sekä erillisen, segregoidun erityisopetuksen muodossa. Tukea tarvitsevien op-

pilaiden eristämistä omille luokilleen perusteltiin järjestyksen säilymisellä, mutta samalla 

tuettiin sosiaalisia luokkaeroja ja korostettiin oppilaiden poikkeavuutta ”tavallisista” oppi-

laista. 1960-luvun erityisopetusta koskevan tutkimuksen myötä alkoi kuitenkin selvitä, että 

erityisoppilaat oppivat todellisuudessa paremmin tavallisella luokalla kuin erityisluokalla. 

Lisäksi oltiin huolestuneita erityisluokkasijoitukseen liittyvien nimitysten antamasta lei-

masta, jonka katsottiin lisäävän tukea tarvitsevien lasten ja nuorten syrjäytymistä. (Hauta-

mäki ym. 2002, 175–178; ks. myös Saloviita 1999, 12.)  

Jo 1970-luvulla maailmalla toteutettiin integraation periaatetta, jossa kaikki lapset vaikeas-

ti vammaisia myöten kävivät tavallista luokkaa oppimisen haasteistaan huolimatta. Sanan-

mukaisesti integraatio tarkoittaa kahden erillisen osan yhdistämistä uuteen kokonaisuuteen, 

josta alkuperäisiä osia ei ole mahdollista erottaa. Koulumaailmassa erityisoppilaita alettiin 

integroida tavallisille luokille siten, että heille tarjottiin kaikki tarvittava tuki tavallisen 

opetuksen yhteydessä ja erityisopettajat toimivat yhdessä muiden opettajien kanssa opetta-

en kaikkia oppilaita, joten erityisoppilaita ei ollut päällisin puolin enää mahdollista erottaa 

muista oppilaista. Integraation lähtökohtana olivat muun muassa jokaisen yksilön kunnioit-

taminen sekä tasa-arvoisten mahdollisuuksien tarjoaminen. (Hautamäki ym. 2002, 181; ks. 

myös Saloviita 1999, 13–14.)  

Vuonna 1993 YK:n yleiskokous vahvisti – ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja sosiaalisen oi-

keudenmukaisuuden nimissä – päätöksen kaikkien lasten oikeudesta saada opetusta tavalli-

silla luokilla. Päätös koski kaikkia lapsia, joilla on oppimisen haasteita, myös kaikkein 

vaikeavammaisimpia. (Saloviita 1999, 10–11.) Vuonna 1994 Espanjan Salamancassa pide-

tyssä UNESCO:n Erityisopetuksen maailmankonferenssissa allekirjoitettiin erityisopetusta 

koskeva tavoiteohjelma ”Salamancan julistus”. Julistuksen allekirjoittivat kaikki Euroopan 

Unionin jäsenvaltiot – jäsenyyttä hakenut Suomi mukaan luettuna. Salamancan julistukses-



 

sa otettiin käyttöön inkluusion käsite, joka tarkoittaa kaikkien oppilaiden integroimista 

kaikkeen koulun toimintaan. Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan professorin Timo 

Saloviidan (2012) mukaan inkluusio voidaan määritellä osallistavaksi kasvatukseksi. In-

klusiivinen opetus tarkoittaa, että kaikki lapset käyvät alusta asti samaa lähikoulua kuin 

muut alueen lapset ja saavat tavallisella luokalla kaiken tarvitsemansa tuen. (Saloviita 

2012.) Lähikoulu tarkoittaa kunnan osoittamaa oppilaan omakielistä ja oman alueen kou-

lua, jonne matka on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen sijainti ja liikenneyhteydet huo-

mioon ottaen, mutta se ei välttämättä kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus (Kuntaliitto 

2016).  

Inkluusion periaatteen mukaan vammaisten sulkemista erillisiin palveluihin pidettiin syrji-

vänä, joten erillistä opetusta tulisi järjestää vain heidän omasta tahdostaan, kuten silloin, 

jos kuulovammaiset haluavat opiskella viittomakielisessä ympäristössä. Tavoitteena on, 

että vammaisista oppilaista tulee tasa-arvoisia kouluyhteisön jäseniä. Koska Suomi on al-

lekirjoittanut YK:n ja UNESCO:n päätökset, Suomen lainsäädäntö edellyttää inkluusion 

toteuttamista. (Saloviita 2012.) Saloviita (1999, 15) toteaa, että lainsäädännöstä huolimatta 

inkluusio ei toteudu Suomen koulujärjestelmässä vielä täydessä mitassaan, vaikka edistystä 

siihen suuntaan tapahtuu kaiken aikaa. Erityiskouluja ja erityisluokkia on yhä toiminnassa, 

eikä niitä olla ihan lähiaikoina lakkauttamassa. Saloviidan mukaan inkluusio ei vielä ole 

kaikkialla Suomessa yleinen käytäntö: 

Koulumaailman rakenteisiin kuuluu vanhastaan lasten erottelu. Monimutkainen erityisluokkajär-

jestelmä ei perustu kasvatustieteelliseen tietoon, vaan koulun omiin käytäntöihin, jotka ovat muo-

vautuneet ajan kuluessa. Kehityksen kääntäminen toiseen suuntaan ei ole yksinkertaista, vaikka 

siitä onkin periaatteessa sovittu. Perinteinen koulu toimii tavalla, jossa lasten erilaisuus on haitta 

eikä voimavara. Erilaisuuden palauttaminen voimavaraksi vaatii koulun käytäntöjen ja olettamus-

ten perusteellista muuttamista. (Saloviita 1999, 15) 

Kolmiportaisen tuen malli on luotu helpottamaan inkluusion toteutumista eli mahdollista-

maan tukea tarvitsevien oppilaiden opiskelun tavallisella luokalla. Kuva 1 kuvaa oppi-

misympäristöjä integraatio–segregaatio-akselilla. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden mukaan (POPS 2014, 29) mukaan oppimisympäristö tarkoittaa ”tiloja ja paikkoja 

sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat”. Historialli-

sesti muutos on ollut segregaatiosta integraatioon eli yhä useampi lapsi on siirtynyt kolmi-

ossa alemmista kerroksista ylöspäin. Inkluusion myötä yhä suurempi osa oppilaista aloittaa 

koulutiensä kolmion ylimmästä kerroksesta eli normaaliluokassa annettavasta opetuksesta. 



28 

 

 

 

Kuva 1. Tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisympäristön kuvaus integraatio-segregaatio -ulottuvuudella 
(Mobergin 1982 mukaan). 

Suomessa esi- ja perusopetuksen oppilaiden tuenkäytäntöjä on pyritty kehittämään perus-

koulun perustamisesta eli vuodesta 1972 alkaen. Vuonna 1993 Suomi oli mukana päättä-

mässä inkluusio-periaatteesta YK:n yleiskokouksessa ja vuonna 1996 julkaistiin ensimmäi-

sen kerran laaja Erityisopetuksen tila -selvitys ja -arviointiraportti, jossa arvioitiin erityis-

opetuksen tilaa 1990-luvun laman jälkeisessä tilanteessa tehokkuuden, taloudellisuuden ja 

vaikutusten kannalta. Raportin perusteella vedettiin kärjistyneitäkin johtopäätöksiä, joiden 

mukaan erityisopetus ei ollut tarpeeksi tehokasta, koska oppilaat eivät palanneet yleisope-

tukseen, vaan päinvastoin erityisluokkien oppilasmäärät kasvoivat ja osa-aikaisen erityis-

opetuksen käyttö vähentyi. Yhteensä erityisopetuksen piirissä oli tuolloin 16 prosenttia 

peruskoululaisista, joista 12,5 prosenttia oli osa-aikaisen erityisopetuksen piirissä ja vain 

yksi prosentti kokonaan yleisopetukseen integroituna. Voidaankin sanoa, että 1990-luvun 

alkupuolelle saakka suomalaisessa koulumaailmassa vallitsi segregaation ilmapiiri ja oppi-

laan siirtäminen erityisopetukseen oli vanhemmille vaikeaa hyväksyä. (Oja 2012b, 17–18.) 

Vuonna 1997 käynnistyi ensimmäinen valtakunnallinen opetusministeriön ja Opetushalli-

tuksen rahoittama hanke erityisopetuksen kehittämiseksi ja vuonna 1999 voimaan tullut 

perusopetuslaki (Perusopetuslaki 1998) mahdollisti erityisoppilaan statuksen antamisen, 

mikä paransi oppilaiden mahdollisuutta saada tarvitsemaansa tukea. Vuodesta 1997 alkaen 

erityisopetusta on kehitetty jatkuvasti valtakunnallisten hankkeiden puitteissa useiden pie-



 

nempien kansallisten ja seutukunnallisten hankkeiden sekä kuntien ja kaupunkien yhteis-

työhankkeiden rinnalla. Kehitystyön seurauksena erityiskouluja lakkautettiin ja erityis-

luokkia siirrettiin yleisopetuksen yhteyteen, avustajien määrää lisättiin, varhaiskasvatuksen 

ja esiopetuksen erityisopetukseen panostettiin ja erityislastentarhanopettajan virkoja perus-

tettiin. Samalla aloitettiin erityisluokkien oppilaiden osallistuminen taitoaineiden eli musii-

kin, kuvaamataidon, käsityön ja liikunnan yleisopetukseen. Tällä haettiin erityisopettajien 

resurssien vapauttamista suuremman oppilasmäärän käyttöön välineaineissa, kuten mate-

matiikassa ja kielissä. Yhteiskunnallisen kehityksen ja koulumaailman ilmapiirin muutok-

sen myötä erityisopetuksesta tuli hyväksyttävämpää: erityisopetus nähtiin yhteiskunnan 

tuottamana palveluna ja vanhemmat alkoivat osata vaatia tukea lapsilleen. (Oja 2012b, 18–

20; Oja 2012a, 38; Ahtiainen ym. 2012, 22.) 

2000-luvun alussa luokkamuotoisen ja laaja-alaisen erityisopetuksen oppilasmäärät ja eri-

tyisopetukseen liittyvät kustannukset kasvoivat merkittävästi ja samalla heräsi huoli eri-

tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden syrjäytymisestä. Ajan tuomia haasteita pohtimaan ase-

tettiin työryhmä, joka valmisteli vuoden 2007 Erityisopetuksen strategian. Erityisopetuksen 

strategiassa painotettiin ennaltaehkäisevää ja varhaista tuen tarjoamista, pedagogista asian-

tuntijuutta lääketieteellisen ja psykologisen asiantuntijuuden sijaan sekä otettiin käyttöön 

tehostetun tuen käsite aiemmin tunnettujen yleisen ja erityisen tuen rinnalle. Strategian 

mukaan oppilaiden luokittelua ja diagnostisten leimojen antamista tulee välttää ja enem-

män huomiota tulee kiinnittää oppilaiden pedagogisten tarpeiden havaitsemiseen ja riittä-

vän tuen tarjoamiseen. (Ahtiainen ym. 2012, 9, 37.)  

Oppilaiden tukitoimien uudistamisen taustalla ovat vaikuttaneet aiempien kehitystoimien ja 

erityisopetuksen strategian lisäksi opetusministeriön laatimat vuoden 2004 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet ja vuonna 2007 erityisopetuksen strategian pohjalta alkanut 

valtakunnallinen tehostetun ja erityisen tuen kehittämishanke Kelpo. Kelpo tarkoittaa ke-

hittämistä ja laatua perusopetuksessa, ja hankkeen sekä erityisopetuksen strategian pohjalta 

valmisteltiin vuoden 2011 alusta voimaan tullut perusopetuslain muutos. Lakimuutoksen ja 

1.8.2011 voimaan tulleen opetussuunnitelmamuutoksen mukaan kuntien tulee ottaa käyt-

töön lähikoulun, varhaisen puuttumisen ja kolmiportaisen tuen periaatteet. (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö 2014; Oja 2012b, 20–22.) 

Kolmiportaisen tuen toteutumista on seurattu opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta 

muun muassa ”Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittämi-
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nen 2007–2011” -loppuraportissa (Ahtiainen ym. 2012) sekä ”Oppimisen ja hyvinvoinnin 

tuki – Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta” -raportissa (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö 2014). Kehittymistoiminnan loppuraportin mukaan tavoitteisiin on päästy siinä mie-

lessä, että kymmenen vuotta jatkunut erityisopetuksen oppilasmäärien kasvu näyttää py-

sähtyneen, vaikka osa-aikaisen erityisopetuksen ja yleisopetukseen integroitujen oppilaiden 

määrä onkin lisääntynyt. Erityisluokkien oppilasmäärät ovat sitä vastoin pysyneet pitkään 

samalla tasolla eli noin neljässä prosentissa kaikista peruskoululaisista. (Ahtiainen ym. 

2012, 11, 20–21.) 

3.2 Oppilaan tuki 

Inkluusion tavoitteesta huolimatta oppilaille annetaan edelleen tukea yleisopetuksen ulko-

puolella luokka-muotoisessa tai osa-aikaisessa erityisopetuksessa (Takala 2010, 45, 58). 

Mobergin ym. (2009, 98) mukaan tästä näkökulmasta katsottaessa ”suomalainen koulu on 

vielä kaukana inklusiivisesta koulusta”. Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus 

(Ahtiainen ym. 2012) laati vuonna 2009 Erityisopetuksen strategian ja erityisopetuksen 

käytänteiden pohjalta tekemänsä analyysin avulla taulukon, josta ilmenevät oppilaan tuen 

tärkeimmät osa-alueet (taulukko 4). 

Taulukko 4.  Oppilaan tuki (Ahtiainen ym. 2012, 28). 

Periaatteet 

Varhainen puuttuminen 

Lähikoulu 
Inkluusio 

Rakenne 

Kolmiportaisuus 

Läpäisevyys 

Prosessit 

Hyvä perusopetus ja yleinen tuki: oppimissuunnitelma 

Tehostetun tuen prosessi: pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma 

Erityisen tuen prosessi: pedagoginen selvitys, henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) 

Tukikeinot 

Ryhmittelyt 

Menetelmät 
Välineet 

Yhteistyö, roolit 

Oppilas 

Vanhemmat, huoltajat 
Opettajat 

Rehtori 

Oppilashuoltotyöryhmä (OHR), yhteistyökumppanit eri hallinnon aloilla 

 



 

Oppilaan tuen tärkeimpiä osa-alueita ovat periaatteet, rakenne, prosessit, tukikeinot sekä 

yhteistyö ja roolit (taulukko 4). Oppilaan tuen periaatteita ovat varhainen puuttuminen, 

lähikoulu ja inkluusio, jotka perustuvat vuoden 2011 perusopetuslain muutokseen (Ahtiai-

nen ym. 2012, 28). Varhaisen puuttumisen periaatteen tarkoitus on siirtää oppilaille tarjot-

tavan tuen painopistettä varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Se tarkoittaa ”…tuen 

tarjoamista lapsen varhaisvuosina tai tuen tarjoamista mahdollisimman ripeästi ongelmien 

ilmaannuttua”. Tavoitteena on huomata oppilaan ongelmat mahdollisimman varhain ja 

antaa jokaiselle oppilaalle hänen kaipaamaansa tukea. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2014.) Tuen tarpeen selvittäminen ja tuen tarjoaminen tulisi alkaa jo varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen puolella ja jatkua saumattomasti peruskoulun puolella oppilaan tarpeiden 

mukaan. Varhaiseen puuttumiseen liittyvät muun muassa oppimisvaikeuksia kartoittavien 

testien tekeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kouluorganisaatioiden ja tiedon-

siirtokäytäntöjen kehittäminen sekä moniammatillinen ja vanhempien kanssa tehtävä yh-

teistyö. (Oja 2012a, 42–43.) 

Lähikouluperiaatteen mukaan kaikilla oppilailla on oikeus käydä koulua omassa kunnassa 

ja ”opetus järjestetään lähikoulussa tai soveltuvassa paikassa niin, että koulumatkat ovat 

mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä”. Samalla pyritään lisäämään erityistä tukea tarvitse-

vien oppilaiden integraatiota tavallisiin luokkiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.) 

Myös tehostettua ja erityistä tukea saavilla lapsilla on oikeus pysyvään oppimisympäris-

töön ja sosiaalisiin suhteisiin, mikä voidaan mahdollistaa tarjoamalla tuen eri tasoja ja tu-

kimuotoja oppilaan omassa koulussa tai lähialueella. Kolmiportaisen tuen periaatetta tulisi 

toteuttaa niin, että jokainen oppilas aloittaa uuden oppiaineen aina yleisen tai tehostetun 

tuen piirissä. Erityiskouluissa yleisen ja tehostetun tuen tarjoaminen on ainakin toistaiseksi 

haastavaa ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen siirtäminen erityiskouluun ei usein ole lähi-

kouluperiaatteen mukaista. (Oja 2012a, 49–50.) 

 

Inkluusio-ajattelun mukaan kaikkia oppilaita tulee kohdella lähtökohtaisesti tasavertaisesti 

sijoittamalla tukea tarvitsevat oppilaat alusta alkaen lähikouluun tavalliselle luokalle ja 

tarjoamalle heille tavallisen opetuksen yhteydessä kaikki tarvittava tuki (Takala 2010, 16; 

Hautamäki ym. 2002, 185). Inkluusio painottaa oppilaiden luokittelusta ja diagnosoinnista 

luopumista ja keskittymistä oppilaiden pedagogisten tarpeiden tunnistamiseen ja yksilölli-

sen tuen tarjoamiseen integraatioajattelun valtavirtaistamiskäsityksen sijaan. Vuoden 2007 

erityispedagogiikan strategiassa painotetaan siirtymistä integraatiosta inkluusioon, minkä 
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vuoksi myös tukimuodot ovat joutuneet uudelleenarvioinnin kohteeksi. (Ahtiainen ym. 

2012, 37.) Tuen kolmiportaisuus on otettu käyttöön yhtenäistämään tukikäytännöt ja teke-

mään niistä tehokkaampia ja joustavampia. 

Oppilaan tuen rakenne sisältää tuen kolmiportaisuuden ja läpäisevyyden (Ahtiainen ym. 

2012, 28). Vuoden 2011 perusopetuslain muutoksesta alkaen oppilaille tarjottava tuki on 

täytynyt porrastaa kolmiportaisen tuen periaatteen mukaan, mikä tarkoittaa, että oppilaille 

tulee tarjota heidän tarpeidensa mukaan yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Kolmipor-

taista tukea toteutetaan varhaisen tuen, oppilaslähtöisyyden ja inklusiivisen ajattelun mu-

kaisesti. Tukea tarjotaan heti tuen tarpeen tunnistamisesta alkaen, tuen sisällöstä neuvotel-

laan oppilaan kanssa ja se pyritään toteuttamaan yleisopetuksen yhteydessä lisäämällä eri 

toimijoiden yhteistyötä. (Takala 2010, 21–23.) Läpäisevyyden periaate tulee esille Ahtiai-

sen ym. tutkimusaineistossa, mutta sitä ei ole määritelty tarkemmin. Eri oppilaitosten es-

teettömyyssuunnitelmissa läpäisevyys nähdään liittyvän havaittujen esteiden poistamiseen 

kaikesta oppilaitoksen toiminnasta, kuten opetuksesta ja tuen antamisesta. Opetusta ja tuen 

antamista arvioidaan opettajan ja oppilaan sekä luovuuden ja oppimisen kannalta. Kaikki 

vuorovaikutuksen osapuolet, kuten koulu, opettajat, oppilaat ja vanhemmat tulee ottaa 

huomioon. (Ks. esim. Aalto-yliopiston esteettömyyden kuvaus 2015.) Oppilaan tuen pro-

sesseja ovat kolmiportaisen tuen eri tasot ja niihin liittyvät paperityöt, joihin kuuluvat ylei-

nen tuki ja siihen liittyvä oppimissuunnitelma, tehostettu tuki ja siihen liittyvät pedagogi-

nen arvio ja oppimissuunnitelma sekä erityinen tuki ja siihen liittyvät pedagoginen selvitys 

ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Kolmiportais-

ta tukea käsittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

Ahtiaisen ym. (2012, 28) mukaan tukikeinoihin sisältyvät erilaiset ryhmittelyt, menetelmät 

ja välineet. Ryhmittelyihin kuuluvia tukimuotoja ovat muun muassa erityisluokka- ja pien-

ryhmäopetus sekä osa-aikainen erityisopetus, joita toteutetaan eri tavoin, yhteisopettajuutta 

hyödyntäen ja oppilaan tarpeen mukaan, esimerkiksi jaksoittain. Menetelmiin voidaan lu-

kea kuuluvaksi esimerkiksi tukiopetus, eriyttäminen, oppilaanohjaus ja yhteisopettajuus. 

Tukiopetuksen ja läksy- tai koelukutuen toteuttamisessa voidaan hyödyntää opetusryhmän 

jakotunteja, avustajan apua, opettajien hyppytunteja sekä opettajatiimejä. Tukiopetus voi 

olla joko ennakoivaa tai säännöllistä ja resurssien säästämiseksi rinnakkaisluokkien tai 

saman oppiaineen opettajien oppilaat voivat kokoontua ryhmissä.  



 

Eriyttäminen on opetettavan aiheen jakamista oppilaan tason mukaisiin tehtäviin ja sen 

toteuttaminen kuuluu opetussuunnitelman mukaan jokaisen luokan- ja aineenopettajan 

työnkuvaan. Eriyttämisen tarve on viime vuosina lisääntynyt lähikouluperiaatteen seurauk-

sena, koska tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat yhä useammin tavallisen luokan mukana. 

Perusopetuksen perussuunnitelman perusteissa eriyttämistä kuvataan seuraavasti: 

Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja 

on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, 

työskentelyn rytmiä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu 

oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja 

edetä yksilöllisesti. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja 

kehitykselliset erot. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan 

oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä myös ehkäistään tuen tarpeen syntymistä. (POPS 2014, 30) 

Oppilaanohjauksessa pyritään vahvistamaan oppilaan oppijaminäkuvaa kiinnittäen huo-

miota oppilaan oppimisen taitoihin, oppimistyyleihin ja itsetuntemukseen. Yhteisopetta-

juutta voidaan toteuttaa erilaisten pari-, samanaikais- ja tiimiopettajuuden muotojen sekä 

erilaisten ryhmittelyjen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa rehtorin huolella suunnittele-

mia lukujärjestyksiä, jotka mahdollistavat aikataulullisesti esimerkiksi rinnakkaisluokkien 

opettajien ja erityisopettajien, luokanopettajien ja erityisluokanopettajien sekä luokanopet-

tajien ja aineenopettajien välisen yhteistyön. (Oja 2012a, 52–55.)  

Välineitä tuen tarjoamiseen voivat olla esimerkiksi erilaiset oppimisympäristöt, opetusma-

teriaalit ja teknologia. Ahvenaisen ym. mukaan oppimisympäristö voidaan määritellä ”pai-

kaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. 

Luokassa voidaan esimerkiksi hyödyntää oppilaiden tarpeiden mukaan teknologiaa ja tieto-

tekniikkaa, jolloin kyseessä on teknologiatuettu tai virtuaalinen oppimisympäristö. (Ahve-

nainen ym. 2001, 193.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2014, 29) mukaan ”oppimisympä-

ristöön kuuluvat…välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään”. Opetusma-

teriaalit voivat olla monisteita, kuvia, videoita, äänitteitä, tietokoneohjelmia, pelejä tai esi-

neitä. Tukea tarvitseville oppilaille voidaan tehdä omia opetusmateriaaleja, jotka voivat 

olla selkokielisiä, suuremmalla fontilla kirjoitettuja ja sisältää paljon kuvia. Tavallisia ope-

tusmateriaaleja voidaan muokata lisäämällä niihin opiskeluohjeita tai lisätehtäviä. Tärkein-

tä on, että materiaalit ovat hyvin jäsenneltyjä, havainnollisia, helposti ymmärrettäviä ja 

kannustavat oppilasta itseohjautuvaan oppimiseen. (Fadjukoff 2007, 260–268.) Opetukses-

sa käytettävää teknologiaa edustavat muun muassa tietokoneet, iPadit, älytaulut, doku-

menttikamerat, videon- ja äänentoistolaitteet sekä oppilaiden omistama teknologia. 
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Taulukko 5.  Tukitoimenpiteiden kohteet (Paananen ym. 2005, 99). 

Koulu Luokka Perhe Lapsi 

Rakenteellinen Luokkatyöskentely Vuorovaikutus kotona 

Kognitiivinen ym. 

harjoittelu ja muu 

hoito 

Erityisopetuksen 

tuntimäärä  
ja muoto 

Tukiopetus 

Vanhempien  

ohjaustapoihin  
vaikuttaminen 

Kognitiivisten  

toimintojen  
harjoittaminen 

Pienryhmä Eriyttäminen Rutiinien luominen 
Koulutaitojen  

harjoittelu 

Yksilöllistäminen / 

HOJKS 
Avustajan käyttö 

Vanhemmuuden  

tukeminen 

Tunne-elämän ja  

motivaation tuki 

Luokan kertaus 

Myönteisen  

vuorovaikutuksen 

tukeminen 

Kotiharjoittelun  
järjestäminen 

Sosiaalisen  

aktiivisuuden  

tukeminen 

Koulun vaihto 
Opettajan  

lisäkoulutus 
  

Lääkitys tai muu  
lääkärin antama 

hoito 

 

Taulukosta 5 käy ilmi, millaisia tukitoimenpiteitä koulun yhteydessä voidaan antaa ja kei-

hin tukitoimenpiteet voivat kohdistua. Paananen ym. (2005) luokittelevat oppilaan tuen 

rakenteelliseen koulun tarjoamaan tukeen, luokkatyöskentelyssä opettajan antamaan tu-

keen, kotona perheen antamaan tukeen sekä lapsen kognitiiviseen harjoitteluun ja muuhun 

hoitoon. Koulun tarjoama tuki voi olla erityisopetusta, pienryhmäopetusta ja yksilöllistä-

mistä oppimissuunnitelmien avulla. Viimeisimpinä vaihtoehtoina ovat luokalle jättäminen 

ja koulun vaihto. Opettajan luokassa antama tuki voi olla tukiopetusta, eriyttämistä, avusta-

jan käyttöä, myönteisen vuorovaikutuksen tukemista ja lisäksi opettaja voi osallistua täy-

dennyskoulutukseen. Kotona vanhempien antama tuki voi olla rutiinien luomista ja koti-

harjoittelun järjestämistä, minkä lisäksi pyritään tukemaan vanhemmuutta ja vanhempien 

ohjaustapoja. Lapsen kognitiivisten ja koulutaitojen harjoittelu sekä tunne-elämän, moti-

vaation ja sosiaalisen aktiivisuuden tukeminen voi tapahtua erityisopetuksessa tai kuntou-

tuksessa, minkä lisäksi lääkäri voi tukea lasta lääkityksen tai muun hoidon avulla. (Paana-

nen ym. 2005, 99.) 

Yhteistyö on yksi tärkeimmistä tukimuodoista oppilaan tukemisessa ja yhteistyötä niin op-

pilaan, vanhemman, opettajan, rehtorin kuin oppilashuoltoryhmän kesken. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että ”opettajien sekä muiden tuen ammat-

tihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammatti-

henkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.” (POPS 2014, 61.) Oppilaan kanssa tulee tehdä yh-



 

teistyötä ja antaa hänelle mahdollisuus kertoa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan koulunkäyntiin 

liittyen, sillä omien tuntemusten kertominen ja kokemus osallisuudesta itseä koskeviin 

päätöksiin motivoi lasta. Opetusta tulee toteuttaa yhteistyössä oppilaan vanhempien tai 

huoltajan kanssa, sillä vanhempien aktiivisen osallistumisen lapsen koulunkäyntiin katso-

taan parantavan lapsen koulumenestystä. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa 

opetuksen sisältöön ja mahdollisiin tukimuotoihin, koska he tuntevat lapsensa parhaiten. 

Vanhemmilla on myös oikeus kuulla, kuinka lapsi pärjää koulussa ja sosiaalisissa suhteis-

sa, jolloin he voivat paremmin tukea lastaan kotikasvatuksessa. (Saloviita 1999, 60, 64.)  

Yhteistyö ja eri toimijoiden erilaiset roolit toteutuvat konkreettisimmin oppilashuoltoryh-

mässä, jossa kokoonnutaan käsittelemään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. 

Oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävä on toimia oppilaan, 

oppilaan vanhempien ja opettajan tukena ja siihen voivat kuulua rehtorin lisäksi muita 

opettajia, erityisopettaja, avustaja, kouluterveydenhuollon henkilöstöä, psykologi, kouluku-

raattori, sosiaali- tai nuorisotyöntekijä sekä muita ammattilaisia. (Oja 2012a, 59.) Oppi-

lashuoltoryhmä kootaan aina tapauskohtaisesti ja sen jäsenet määräytyvät oppilaan tuen 

tarpeen mukaan. Jokaisella jäsenellä on oma roolinsa ja omat tapauskohtaisesti sovittavat 

tehtävänsä oppilaan tukemisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Ks. esim. POPS 2014, 

78.) 

3.3 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 

Kolmiportainen tuki on porrastettu tuen antamisen malli, jonka tavoitteena on mahdolli-

simman varhainen ja riittävä tuki inkluusion periaatteita toteuttaen. Kolmiportainen tuki 

jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Aiemmin käytössä olleiden kaikille an-

nettavan yleisen tuen ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille annettavan erityisen tuen rin-

nalle otettiin käyttöön uusi tuen taso: tehostettu tuki, jonka tarkoituksena on oppimis- ja 

sopeutumisvaikeuksien syvenemisen ennaltaehkäiseminen ja riittävän tuen tarjoaminen 

riittävän varhain. Järjestelmä on luotu yhtenäistämään tukikäytäntöjä niin, että jokaisen 

oppiaineen sisällä annetaan tukea oppilaan tarvitsema määrä. Painopisteenä on varhainen 

ja ennaltaehkäisevä puuttuminen oppilaan ongelmiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014; 

Oja 2012a, 46.) 
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Kuva 2. Kolmiportainen tuki (kaksisuuntainen nuoli kolmion sivulla kuvaa sitä, että oppilaan koulu-uran 

aikana tukea voidaan lisätä tai purkaa tarpeen mukaan) (Ahtiainen ym. 2012, 26). 

Kuva 2 kuvaa kolmiportaisen tuen prosesseja, joita voidaan noudattaa molempiin suuntiin: 

tukea voidaan lisätä tai purkaa tarpeen mukaan. Kolmiportaisen tuen järjestelmään sisälty-

vät tuen muodot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Yleinen tuki liittyy kaik-

keen opetukseen ja kohdistuu kaikkiin tukea tarvitseviin oppilaisiin. Yleistä tukea annetaan 

heti, kun oppilaalla havaitaan vaikeuksia oppimisessa esimerkiksi oppimista eriyttämällä. 

Opettajat voivat käydä pedagogisia keskusteluja siitä, miten oppilasta voisi parhaiten tu-

kea, ja oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma on oppimisen 

tukemista koskeva asiakirja, johon kirjataan oppilaan vahvuudet, tuen tarpeet ja suunnitel-

lut tukimuodot. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä yleistä tai tehostettua tukea tarvitseval-

le oppilaalle ja sitä voidaan tarvittaessa tarkistaa ja päivittää. Yleisen tuen tarkoituksena on 

tukea kaikkia oppilaita oppimistavoitteiden saavuttamisessa, ja tuen määrä ja laatu pohjau-

tuvat opettajan arvioon oppilaiden tarpeista. Yleiseen tuen antaminen ei välttämättä vaadi 

oppimissuunnitelmaa, vaan sitä annetaan kaikille oppilaille aina tarpeen vaatiessa. Yleisen 

tuen piirissä on arvioitu olevan noin 80 prosenttia peruskoululaisista. (Opetushallitus 2014; 

Takala 2010, 22; Ahtiainen ym. 2012, 52.) Yleisen tuen ollessa riittämätöntä oppilaalle 

järjestetään tehostettua tukea. Tilastokeskuksen mukaan: 



 

…tehostettu tuki tarkoittaa oppilaan tukea, josta on tehty tehostetun tuen oppimissuunnitelma. 

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään 

säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja (esimerkiksi tukiopetusta, osa-aikaista 

erityisopetusta, avustaja- tai tulkitsemispalveluja). Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan 

oppimissuunnitelmaan, joka laaditaan pedagogiseen arvioon perustuen yhteistyössä oppilaan ja 

hänen huoltajansa kanssa. (Tilastokeskus 2016) 

Tehostettu tuki on oppilaan jatkuvampaa ja yksilöllisempää tukemista, johon voi sisältyä 

useita tuen muotoja, kuten osa-aikaista erityisopetusta, avustajan apua tai oppimisympäris-

tön muutoksia. Tehostetun tuen antaminen ei vaadi hallinnollista päätösmenettelyä eikä 

yleensä psykologin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän lausuntoja, vaan päätös pohjaa opettaji-

en pedagogiseen asiantuntijuuteen. Tehostetusta tuesta päätetään oppilashuoltotyössä pe-

dagogisen arvion perusteella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitel-

ma (HOPS) tai – kuten osassa kuntia kutsutaan – oppimissuunnitelma (OPS). Pedagoginen 

arvio tehdään oppilaalle, jolle yleinen tuki ei riitä ja jonka kohdalla harkitaan tehostettuun 

tukeen siirtymistä. Pedagoginen arvio laaditaan yleensä oppilaan oman luokanopettajan tai 

luokanvalvojan toimesta yhteistyössä oppilaan ja huoltajien sekä erityisopettajan kanssa. 

Siihen kirjataan, millaisia tukitoimia on jo käytetty ja miksi tehostettuun tukeen siirtymistä 

pidetään tarpeellisena. Tehostetun tuen päätös annetaan pedagogisen arvion perusteella. 

(Opetushallitus 2014; Takala 2010, 25–26; Ahtiainen ym. 2012, 52; Oja 2012a, 51.) 

Tehostetun tuen päätöksen jälkeen tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan 

vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä tarvittavat tukitoimet niiden oppiaineiden kohdalta, 

joissa tukea tarvitaan. Oikea-aikainen tehostetun tuen päätös voi auttaa oppilasta selviyty-

mään opiskelusta ja vähentämään erityisen tuen päätöksiä. Tehostettu tuki toteutetaan yh-

teistyössä opettajien, oppilaan vanhempien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa, ja sen 

vaikutuksia seurataan tiiviisti. Tehostetun tuen piirissä on arvioitu olevan noin 15 prosent-

tia peruskoululaisista. (Opetushallitus 2014; Takala 2010, 27; Ahtiainen ym. 2012, 52; Oja 

2012a, 56.) Jos tehostettu tuki ei auta oppilasta selviämään koulutyöstä, tehdään pedagogi-

nen selvitys ja määräaikainen päätös erityisen tuen järjestämisestä, minkä jälkeen oppilaal-

le laaditaan HOJKS.  Tilastokeskuksen mukaan erityinen tuki tarkoittaa: 

…oppilaan tukea, josta on tehty kirjallinen erityisen tuen antamista koskeva päätös. Erityistä tukea 

annetaan niille oppilaille, joille kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden toteuttaminen ei 

toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä ja se muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Ennen erityisen 

tuen päätöstä kuullaan oppilasta ja hänen huoltajaansa sekä tehdään pedagoginen selvitys, johon 

sisältyy arvio erityisen tuen tarpeesta. (Tilastokeskus 2016) 

Pedagogiseen selvitykseen kirjataan oppilaan vahvuudet ja ongelmat sekä tehostetun tuen 

aikaiset tukitoimet. Lisäksi arvioidaan, miksi tehostetun tuen toimet eivät ole riittäneet ja 
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millaisia pedagogisia ja oppilashuollollisia toimia oppilas tarvitsee. Erityisen tuen päätös 

annetaan pedagogisen selvityksen perusteella. HOJKS:sta käyvät ilmi oppilaalle suunnitel-

tu erityisen tuen mukainen opetus ja muut tukitoimet. Kolmiportaista tukea edeltävänä ai-

kana HOJKS oli hallinnollinen asiakirja, mutta uudessa järjestelmässä se on apuväline, 

jolla voidaan organisoida ja seurata erityisen tuen toteuttamista. Erityisen tuen päätös tar-

kistetaan tarpeen vaatiessa, mutta ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemän-

nelle luokalle siirtymistä. Erityisopetuksen lisäksi muita tukitoimia ovat esimerkiksi avus-

tajan apu, oppilashuolto, kuntoutus ja hoidollinen tuki. Toimivaan erityiseen tukeen sisäl-

tyy yksilöllistä ohjausta, oppilaan ja huoltajan kuulemista, opettajien yhteistoimintaa sekä 

moniammatillista yhteistyötä oppilashuoltoryhmässä, jossa seurataan tuen toimivuutta. 

Erityisen tuen piirissä on arvioitu olevan noin viisi prosenttia peruskoululaisista. (Opetus-

hallitus 2014; Takala 2010, 26; Ahtiainen ym. 2012, 52–53; Oja 2012a, 55–56.)  

Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on usein jonkin asteinen kehityksellinen viivästymä, 

ja heidän kohdallaan on tärkeää selvittää, millaista tukea oppilaat tarvitsevat selviytyäk-

seen peruskoulun oppimäärästä. Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (POPS 2014) on annettu ohjeet eriyttämisen, ohjauksen ja tuen järjestämisestä pe-

ruskoulun eri ikäryhmille musiikin oppiaineessa. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan 

kaikkien ikäluokkien musiikin opetuksessa tulee huomioida oppilaiden erilaiset tarpeet ja 

kiinnostuksen kohteet, joiden perusteella valitaan musiikintunneilla käytettävät työtavat, 

opetusvälineet ja ryhmätyöskentelyyn liittyvät käytännöt oppilaita kuunnellen. Jokaisen 

ikäluokan musiikinopetuksessa tulee luoda oppimista, osallisuutta, oma-aloitteisuutta ja 

itsetuntoa tukevia yhteismusisointitilanteita. 1.–2. -luokilla tulee opetuksen suunnittelussa 

ottaa huomioon oppilaan edellytykset ja opetuksessa keskitytään vahvistamaan yhteistyö-

taitoja. 3.–9. -luokilla opetuksen suunnittelussa tulee huomioida oppilaan aikaisempi op-

piminen, 3.–6. -luokkien opetuksessa keskitytään vahvistamaan opiskelutaitoja ja 7.–9. -

luokilla työskentelytaitoja. 7.–9. -luokilla tulee lisäksi ottaa aiempaa enemmän huomioon 

opetuksessa käytettävät soittimet sekä musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdolli-

sesti sukupuolittuneiden käytäntöjen muuttaminen. (POPS 2014, 151–152, 296, 491.) 

Lasten ja nuorten oppimisen haasteet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta, mikä näkyy erityis-

opetukseen otettujen ja vuodesta 2011 alkaen tehostetun ja erityisen tuen päätöksen saa-

neiden oppilaiden määrän kasvuna (kuva 3). Tukea saavien oppilaiden määrä on lisäänty-

nyt erityisen paljon vuoden 2011 lakimuutoksen jälkeen, minkä selittää tehostetun tuen 

mahdollistuminen ja entistä matalampi kynnys antaa oppilaalle lisätukea yleisen tuen lisäk-



 

si. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä näyttäisi olevan sen sijaan vähenemään 

päin. Tehostettu tuki näyttää antavan mahdollisuuden tuen saamiseen yhä useammalle op-

pilaalle, mutta keventää samalla tuen määrää niillä, jotka selviävät ilman erityistä tukea. 

 

Kuva 3. Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–

2014 (Tilastokeskus 2015). 

Syksyllä 2014 esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 542 900 oppilasta, joista 51 prosenttia oli 

poikia ja 49 prosenttia tyttöjä. Yhteensä 15 prosenttia kaikista peruskoululaisista sai tehos-

tettua tai erityistä tukea syksyllä 2014. Kuvasta 3 näkyvät tehostettua ja erityistä tukea saa-

vien oppilaiden osuudet vuosina 1995–2014. Vuoteen 2010 asti erityisopetukseen otetut ja 

siirretyt oppilaat rinnastetaan erityistä tukea saaviin oppilaisiin. Tehostettua tukea saavien 

oppilaiden määrä on noussut vuosittain vuodesta 2011, jolloin kolmiportaista tukea koske-

va lakimuutos tuli voimaan. Syksyllä 2014 tehostettua tukea sai noin 40 500 oppilasta eli 

7,5 prosenttia kaikista peruskoululaisista. Tehostetun tuen päätösten määrä kasvoi 4,2 pro-

senttiyksikköä vuodesta 2011. Tehostettua tukea saavista oppilaista 65 prosenttia oli poikia 

ja 35 prosenttia tyttöjä. Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä laski hieman vuodesta 

2011 vuoteen 2013, mutta pysyi samalla tasolla vuosina 2013 ja 2014 eli 7,3 prosentissa. 

Erityisen tuen saajista 69 prosenttia oli poikia ja 31 prosenttia tyttöjä. (Tilastokeskus 

2015.) 
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4 Musiikki haasteena ja oppimisen tukena 

Tarkastelen tässä luvussa musiikin oppiaineen oppilaille asettamia vaatimuksia uuden, 

vuoden 2016 elokuussa voimaan tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(POPS 2014) valossa. Samalla luon katsauksen musiikin oppimista tukeviin vaikutuksiin, 

joista hyötyvät tukea tarvitsevat oppilaat niin musiikissa kuin muissakin oppiaineissa. Mu-

siikin oppimisen haasteet ja musiikin oppimista tukevat vaikutukset voidaan oppimisen 

haasteiden tapaan luokitella hyvin monella tavalla. Ja kuten oppimisen haasteet, myös mu-

siikin oppimisen haasteet ja musiikin vaikutukset esiintyvät usein rinnakkain ja päällek-

käin. Olen pyrkinyt tässä luvussa seuraamaan oppimisen haasteiden luokittelua, jonka pe-

rusteella käsittelen musiikkia kognitiivisella, sosioemotionaalisella sekä fyysisellä ja moto-

risella ulottuvuudella. Musiikin motoriset vaikutukset käsittelen kognitiivisten vaikutusten 

sijaan fyysisten vaikutusten yhteydessä, sillä molemmat liittyvät liikkeeseen. Ihminen on 

kokonaisuus ja vaikutus yhdellä osa-alueella vaikuttaa toiseen osa-alueeseen. Esimerkiksi 

rytmien oppiminen voi olla haastavaa sekä oppilaille, joilla on hahmottamisen vaikeuksia, 

että niille, joilla on motorisia vaikeuksia. Musiikin rytmi tukee oppilaiden motoriikan ja 

avaruudellisen hahmottamisen kehittymistä sekä luo hallinnan tunnetta, mikä voi vaikuttaa 

positiivisesti oppilaan liikkumiseen, puhumiseen ja yleiseen oppimiseen, ja siten myös 

itsetuntoon. 

Vaikka musiikilla on tutkitusti lukuisia positiivisia vaikutuksia, musiikki on haastava oppi-

aine niille oppilaille, joilla on oppimisen haasteita. Musiikin oppiminen vaatii niin kogni-

tiivisia, motorisia, emotionaalisia kuin sosiaalisiakin taitoja. Musiikin tunneilla kognitiivi-

sia taitoja ovat muun muassa nuottien, sävelten ja rytmien hahmottaminen, mikä vaatii 

abstraktia hahmottamiskykyä ja voi olla haastavaa esimerkiksi hahmottamisvaikeuksia 

omaavalle oppilaalle. Sosiaalisia taitoja tarvitaan yhteismusisoimisessa, mikä voi olla vai-

keaa esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöiselle oppilaalle. Emotionaalisia taitoihin kuuluvat 

esimerkiksi itseilmaisutaidot ja tunteiden säätely, mikä voi olla haastavaa masentuneelle tai 

aggressiiviselle oppilaalle. Fyysisiä ja motorisia taitoja ovat laulaminen ja soittaminen, 

mikä voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta esimerkiksi aisti- tai tuki- ja liikuntaelinvam-

moja omaaville oppilaille. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) painotetaan kaikkien oppiai-

neiden kohdalla oppilaan ajattelun kehittämistä, oppimaan oppimista, kokonaisvaltaista 



 

kasvua sekä sosiaalisten taitojen ja itsetuntemuksen vahvistamista. Arvioinnin kohteena 

tulee olla oppilaan osaaminen ja kehittyminen, itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taidot sekä 

käyttäytyminen, kuten muiden huomioonottaminen, toimintatapojen ja sääntöjen noudat-

taminen sekä asiallinen ja hyvätapainen käytös (POPS 2014, 49–50). Musiikin kohdalla 

painottuu musiikillisten taitojen ja ymmärryksen sekä yhteistyökyvyn kehittyminen sekä 

kokonaisvaltainen kasvu musiikin parissa toimimalla. Musiikin parissa toimiminen voi 

tarkoittaa muun muassa soittamista, laulamista, säveltämistä, musiikkiliikuntaa, kuuntele-

mista, esiintymistä sekä näistä musiikillisista kokemuksista keskusteleminen. (POPS 2014, 

141.) 

Oppimisen haasteita omaavilla lapsilla ja nuorilla on usein ongelmia usealla eri kehityksen 

osa-alueella. Vaikeudet yhdellä osa-alueella eivät vielä määritä oppilaan menestymistä 

musiikin oppiaineessa, sillä arvioinnissa painotetaan useaa eri kehityksen osa-aluetta. Uu-

den opetussuunnitelman mukaan musiikin arviointiin vaikuttavat jatkossa erityisesti opetet-

tavan aineksen omaksuminen, motoristen taitojen hallinta sekä kyky yhteistyöskentelyyn 

(POPS 2014). Musiikki on myös siitä erityinen oppiaine, että musiikilla on todettu useita 

oppimista tukevia vaikutuksia monella eri tasolla. Musiikilla on vaikutusta muun muassa 

aivotoimintaan ja kognitiivisiin toimintoihin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, tunteisiin ja 

vireystilaan sekä keholliseen kokemukseen ja liikkeeseen. (Huotilainen 2009, 40–45.) Mu-

siikin oppimista ja hyvinvointia tukevia ominaisuuksia voisi hyödyntää enemmän niin mu-

siikin kuin muidenkin oppiaineiden tunneilla. 

4.1 Musiikin kognitiivinen ulottuvuus 

Eyseneckin & Keanen (2005) mukaan kognitiivisuus merkitsee ihmisen tietoa käsitteleviä 

aivoprosesseja, joita ovat esimerkiksi muisti, kielellinen toiminta, oppiminen, ajattelu, tie-

don käsittely, havaitseminen, tarkkaavaisuus, keskittyminen, toiminnanohjaus, luovuus, 

ongelmanratkaisu ja päättely. Musiikin oppiminen ja musiikin oppiaineessa menestyminen 

vaativat kognitiivisesta näkökulmasta kaikkia kognitiivisia prosesseja, mutta erityisesti 

abstraktia ja luovaa ajattelua sekä kinesteettistä ja auditiivista hahmottamiskykyä. Abstrak-

tia ajattelua tarvitaan musiikkikäsitteiden ja musiikillisten elementtien, kuten nuottien ja 

rytmien hahmottamisessa. Luovaa ajattelua tarvitaan mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä vaa-

tivissa improvisointi-, sävellys- ja ilmaisutehtävissä. Kinesteettistä ja auditiivista hahmot-

tamista tarvitaan soittamisessa ja musiikkiliikunnassa, ja auditiivista hahmottamista erityi-
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sesti kuuntelu-, improvisointi- ja sävellystehtävissä sekä laulamisessa ja soittamisessa. Li-

säksi musiikin oppiminen ja musiikkiesitysten harjoitteleminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja 

tarkkaavaisuus- ja keskittymiskykyä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ku-

vataan musiikin oppimisen tavoitteissa muun muassa musiikillisten merkintöjen oppimista, 

mikä vaatii abstraktia ajattelua ja käsitteiden ymmärtämistä: ”Opetuksessa keskitytään pe-

ruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteis-

töä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja 

muoto.” (POPS 2014, 141–142, 263–266, 422–425.) 

McPhersonin & Hallamin (2009, 260) mukaan musiikki-instrumentin soittaminen vaatii 

auditiivisia, kognitiivisia, teknisiä, muusikkouden, esiintymisen ja oppimisen taitoja. Audi-

tiivisia taitoja ovat rytmitaju, hyvä intonaatio eli sävelkorkeuksien hahmottamiskyky, si-

säinen kuuleminen sekä improvisaatiotaidot. Kognitiivisia taitoja ovat nuottien lukeminen, 

transponointi, musiikin rakenteen, sävellajien ja harmonian hahmottaminen, musiikin 

muistaminen, säveltäminen, erilaisten musiikkityylien tunteminen sekä kulttuuristen ja 

historiallisten kontekstien ymmärtäminen. Teknisiä taitoja ovat instrumenttikohtaiset soit-

totaidot, tekninen taitavuus, artikulointi ja tulkinnan mukaisen äänenlaadun tuottaminen. 

Muusikkouden taidot liittyvät tulkinta- ja ilmaisutaitoihin sekä äänien suunnitteluun ja 

kontrollointiin. Esiintymistaidot muodostuvat yleisön ja muiden esiintyjien kanssa kom-

munikoinnista, ryhmätyöskentelytaidoista ja yleisölle omasta itsestään jakamisesta. Oppi-

misen taitoihin sisältyy kyky oppia sekä havainnoida ja arvioida oppimista itsenäisesti. 

(McPherson & Hallam 2009, 260.) Instrumentin soittaminen on haastavaa kaikille oppilail-

le, mutta erityisesti niille, joilla on oppimisen haasteita. Kaikki instrumentin soittamiseen 

tarvittavat taidot vaativat soittajalta myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 

nousevia taitoja, kuten auditiivista, kinesteettistä ja abstraktia hahmotuskykyä sekä luo-

vuutta. 

Musiikin tutkimuksen ja aivotutkimuksen yhdistäminen viimeisten vuosikymmenten aika-

na on tuonut esille musiikin oppimista ja kehitystä tukevia vaikutuksia. Musiikilla on to-

dettu olevan kognitiivisia, oppimista edistäviä ja hermoratojen kehitykseen liittyviä vaiku-

tuksia. Aivojen on huomattu olevan erikoistunut musiikin käsittelyyn, vaikka ihminen ei 

musiikkia harrastaisikaan. Musiikin harrastamisella ja musiikillisten taitojen oppimisella 

nähdään olevan positiivista vaikutusta aivotoimintaan, kuten kognitiivisten ja motoristen 

taitojen kehittymiseen. (Patel 2009, 208; Huotilainen 2009, 40–45.) Hallamin (2010, 269) 

mukaan musiikillisten taitojen siirtovaikutukset näkyvät muiden samankaltaisten taitojen 



 

kehittymisessä. Tutkimuksissa positiivista vaikutusta on todettu muun muassa kielen kehi-

tyksen, lukemisen, laskutaidon, älykkyyden, luovuuden, hienomotoriikan, keskittymisen, 

itsetunnon, hienotunteisuuden, sosiaalisten taitojen, ryhmätyötaitojen, itsekurin ja rentou-

tumisen taidoissa. Musiikin tekemisen positiiviset vaikutukset ovat kuitenkin mahdollisia 

vain silloin, jos musiikin tekeminen on nautinnollista ja palkitsevaa. (Hallam 2010, 269.) 

Muisti ja kieli ovat tärkeitä ympäröivän maailman ymmärtämisen ja jäsentämisen kannalta, 

sillä ne auttavat nimeämään tapahtumia ja tunteita sekä lisäämään siten lapsen kokemaa 

hallinnan tunnetta. Kielenkehityksellä nähdään olevan tärkeä rooli lapsen sisäisen, itseä 

ohjaavan puheen kehityksessä, ja siten myös käyttäytymisen hallinnassa. (Aro & Närhi 

2003, 9.) Musiikkia voidaan hyödyntää muun muassa lasten kielellisen kehityshäiriön, 

dysfasian kuntoutuksessa, koska musiikilla ja kielellä on monia yhtäläisyyksiä. Musiikin ja 

kielen rakenteet muistuttavat toisiaan erityisesti rytmiikan ja melodian osalta, ja siten mu-

siikki tukee esimerkiksi puheen oppimista (Alopaeus-Laurinsalo & Ojanen 1998). Musiik-

kiterapiassa käytetään puhe- ja lukivaikeuksien kuntouttamiseen erityisesti laulamista ja 

soittamista, koska lapsi voi omaksua musiikista elementtejä, jotka helpottavat kielen kehi-

tystä. Esimerkiksi musiikin rytmi auttaa rytmittämään puhetta ja rytmitajun kehittyminen 

tukee puheen kehittymistä sekä kykyä erotella kuultuja ääniä, äänteitä, tavuja ja sanoja. 

Musiikin melodia auttaa kuulemaan eroja puheen intonaatiossa ja painotuksissa. Myös 

musiikin rakenteiden oppimisella on vaikutusta kielellisten rakenteiden omaksumiseen, 

sillä aivot käyttävät samoja hermoratoja syntaktisen eli rakenteellisen tiedon käsittelyyn. 

(Ks. esim. Patel 2009; Erkkilä & Rissanen 2008, 532.) 

Kielten oppimiseen liittyvissä tutkimuksissa on havaittu, että instrumentin soittaminen, 

lauluharrastus tai musiikin kuunteleminen tukevat pienillä lapsilla äidinkielen omaksumista 

ja muillakin toisen tai vieraan kielen oppimista. Tutkijoiden mukaan musiikillisilla kyvyil-

lä ja kielitaidolla on olemassa yhteys, joka liittyy aivojen rakenteeseen. (Patel 2009, 208.) 

Musiikkia harrastavien lasten kuulo-, tunto- ja motoristen aivoalueiden paksuus ja pinta-ala 

kasvavat sekä aivokuoren eri osien väliset yhteydet vahvistuvat muita nopeammin, mikä 

vaikuttaa suoraan heidän suoriutumiskykynsä parantumiseen näillä aivoalueilla. Musiikin 

vaikutus aivojen kehitykseen on sitä suurempi mitä aikaisemmin lapsi on aloittanut musii-

kin harrastamisen. Musiikkia pitkään harrastaneilla lapsilla mahdollisuudet oppia uusia 

taitoja ovat parantuneet erityisesti kuullunymmärtämistä vaativissa tehtävissä kuten kiel-

tenopiskelussa, hienomotorisia taitoja vaativissa tehtävissä kuten käsitöissä sekä motorista 

toimintaa ja rytmitajua vaativissa tehtävissä kuten liikunnassa. (Huotilainen 2009, 40–45.)  



44 

 

 

Musiikin kuuntelua käytetään muun muassa tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöisillä lap-

silla lisäämään tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä ja siten suorituskykyä. Musiikin har-

rastaminen kehittää lapsen tarkkaavaisuustaitoja, joita ovat muun muassa valikoiva tark-

kaavaisuus ja tarkkaavaisuuden ylläpito. Tarkkaavaisuuden kehittäminen tarkoittaa, että 

musiikilla pyritään kiinnittämään lapsen huomio aistien kautta. Valikoiva tarkkaavaisuus 

on taito, joka auttaa lasta keskittämään tarkkaavaisuutensa yhteen ääneen muiden joukosta. 

Tarkkaavaisuuden ylläpito on taito, joka auttaa lasta ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan siinä 

tehtävässä, jonka hän on valinnut – pienistä häiriöistä huolimatta. Tarkkaavaisuustaidot 

kehittyvät erityisesti kuoro-, orkesteri- ja bändisoitossa, jossa lapsen tulee kuulla oman 

instrumenttinsa muiden äänten joukosta (valikoiva tarkkaavaisuus) sekä jatkaa soittamista 

häiriöistä huolimatta (tarkkaavaisuuden ylläpito). Mikäli lapsi antaa häiriötekijälle huomi-

onsa, oman instrumentin ääni tai soiton katkeaminen antavat välitöntä palautetta, mikä 

ohjaa lasta kehittämään tarkkaavaisuuttaan edelleen. (Huotilainen 2009, 42–45.) 

Lisäksi musiikki auttaa jäsentämään maailmaa, joka voi erityisesti muistin, kielenkehityk-

sen ja hahmottamisen ongelmien vuoksi vaikuttaa kaoottiselta. Lapsi voi kokea oppitunnin 

ahdistavana, mikäli hän ei kykene täysin ymmärtämään tilanteiden merkityksiä ja seurauk-

sia sekä sitä, mitä häneltä odotetaan. Musiikki on täynnä järjestystä ja sen avulla voidaan 

havaita ja ymmärtää maailmassa vallitsevia ilmiöitä, kuten rytmiä, äänenvärejä ja tunnel-

mia. Musiikin sisältämien mallien oppiminen auttaa hahmottamaan ja jäsentämään maail-

maa sekä lisää hallinnan tunnetta, mikä vahvistaa erityisesti tarkkaavaisuushäiriön omaavi-

en lasten positiivista kokemusta itsestään ja ympäristöstään. (Uusitalo 2007, 65–68.)  

4.2 Musiikin sosiaalinen ja emotionaalinen ulottuvuus 

Sosioemotionaaliset taidot voidaan määritellä ihmisen kyvyksi tulla toimeen itsensä ja 

muiden kanssa ja sosioemotionaalisuus liittyy tunne-elämään ja vuorovaikutukseen. Sosi-

aalisuus tarkoittaa toisten kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja siihen liittyviä kykyjä, ku-

ten sosiaalisten suhteiden ymmärtämistä ja hahmottamista sekä oman käyttäytymisen suh-

teuttamista. Emotionaalisuus on ihmisen kyky tunnistaa ja kontrolloida omia tunnetiloja 

sekä kyky tunnistaa ja myötäelää toisten tunteita. (Ks. esim. Hotulainen ym. 2010.) Musii-

kin oppiminen ja musiikin oppiaineessa menestyminen vaativat sosiaalisesta ja emotionaa-

lisesta näkökulmasta katsottuna erityisesti vuorovaikutusta, kuten kuuntelemista ja yhteis-

työtaitoja, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen taitoa sekä itsetuntoa ja heittäytymisky-



 

kyä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan musiikin kohdalla sosiaa-

lisia taitoja, kuten yhteistyötaitoja, ryhmän jäsenenä toimimista, muiden arvostamista ja 

huomioonottamista sekä myönteisen yhteishengen luomista: ”musiikin opetuksessa oppi-

laat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuin-

ka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta”. Musii-

kin opetukseen sisältyy paljon sosiaalista vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä, kuten yh-

dessä soittamista ja laulamista, jossa jokainen joutuu sovittamaan oman toimintansa osaksi 

yhdessä muodostettavaa kokonaisuutta. (POPS 2014, 141–142, 263–266, 422–425.) 

Musiikin tekeminen ja oppiminen vaativat myös emotionaalisia taitoja, mutta niitä ei pai-

noteta arvioinnissa – tärkeintä on ymmärtää musiikin vaikutukset tunteisiin ja hyvinvoin-

tiin. Musiikintunneilla emotionaalinen ulottuvuus liittyy myönteisen minäkuvan rakenta-

miseen, positiivisen yhteishengen luomiseen, oppimisen iloon ja innostaviin kokemuksiin, 

luovuuteen ja rohkeuteen kannustamiseen, itseilmaisuun ja tunteiden tulkintaan sekä itse-

tunnon ja oma-aloitteisuuden vahvistumiseen. Lisäksi musiikintunneilla tutustutaan musii-

kin hyvinvointia tukeviin vaikutuksiin sekä musiikin ja tunteiden yhteyteen, jotta oppilaat 

osaisivat havaita musiikin merkityksiä, suhtautua musiikkiin kriittisesti ja hyödyntää mu-

siikin positiivisia vaikutuksia. (POPS 2014, 141–142, 263–266, 422–425.) 

Musiikki on sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Musiikilla on useita sosiaalisia funk-

tioita, joista varhaisimpia on äidin ja lapsen välinen vuorovaikutus kehtolauluja laulamalla. 

Musiikkiharrastukset sekä konserteissa käynnit yhdistävät yhdessä tekemisen ja yhteisten 

kokemusten kautta. Taustamusiikki luo tunnelmaa ja edistää kanssakäymistä sosiaalisissa 

tilanteissa, kansallislaulut luovat kansallistunnetta ja juhliin liittyvät laulut yhdistävät per-

hettä. Musiikki herättää myös yhteisiä muistoja ja nuorison keskuudessa samanlaisen mu-

siikin kuunteleminen yhdistää tiettyyn vertaisryhmään. (Saarikallio ym. 2014.)  

Musiikin avulla voimme ilmaista tunteita ja siten musiikki voi toimia kommunikoinnin 

välineenä. Musiikin piirteet, kuten tempo, äänen korkeus, voimakkuus ja äänenväri, kuvas-

tavat tunteita, kuten esimerkiksi iloa, surua, vihaa, pelkoa ja hellyyttä. Musiikin herättämät 

tunteet ovat samoja, joita elämässä muutenkin koemme, joten musiikkia voidaan käyttää 

tunteiden käsittelyssä ja säätelyssä. Musiikin avulla voidaan ilmaista tunteita ja musiikki 

voi herättää tunteita kuulijassa. Musiikin ilmaisemat eli havaitut tunteet voivat olla ristirii-

dassa musiikin herättämien, koettujen tunteiden kanssa. Esimerkiksi iloiseksi tarkoitettu 

musiikki ei aina saa aikaan ilon tunnetta kuulijassa. Koetut tunteet syntyvät tietyssä tilan-
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teessa kuulijan sekä musiikin, musiikin esittäjän ja ympäristön välisessä vuorovaikutukses-

sa. (Patel 2009, 208; Huotilainen 2009, 40–45; Saarikallio ym. 2014.) 

Tunnetaidot, kuten tunteiden havaitseminen, tunneäly ja empatiakyky, ovat tärkeitä sosiaa-

lisessa vuorovaikutuksessa. Tunnetaidoissa on yksilöllisiä eroja, mutta musiikin avulla 

voidaan opetella tunnistamaan tunteita niin itsessä kuin muissa ja kehittää sosiaalisia vuo-

rovaikutustaitoja laajemminkin. Musiikki luo myös yhteenkuuluvuutta tunneilmaisun ja -

kommunikaation avulla, mikä edistää yhteisymmärrystä, ja harmonia ja rytmi synkronoivat 

ihmisten toimintaa samaan tahtiin. Näin ollen musiikin harrastaminen ja musiikillisten tai-

tojen oppiminen tukevat sosiaalisia sekä tunneilmaisun ja -tulkinnan taitoja. (Patel 2009, 

208; Huotilainen 2009, 40–45.) 

Erilaisella musiikilla on erilaisia vaikutuksia: nopea musiikki kiihdyttää sykettä ja antaa 

energiaa kun hidas musiikki puolestaan hidastaa sykettä, rauhoittaa ja rentouttaa. Musiikki 

voi yhtälailla synnyttää ja ylläpitää positiivista tunnelmaa, antaa tsemppiä ja energiaa 

vauhdittaen toimintaa. Musiikki voi myös elvyttää ja antaa uutta voimaa rentoutumisen 

avulla, tuottaa voimakkaita tunnekokemuksia ja elämyksiä, auttaa irtautumaan ikävistä 

tunteista ja lohduttaa tai antaa keinon työstää surua ja purkaa negatiivisia tunteita. Erityi-

sesti nuoret käyttävät musiikkia aktiivisesti tunteiden säätelyyn, mikä voi kertoa nuorten 

ongelmista ja coping-keinojen tarpeesta. (Saarikallio & Erkkilä 2007; ks. myös Juslin & 

Sloboda 2001.) 

Musiikin merkitys tunteiden tavoittamisessa ja ilmaisemisessa perustuu musiikin emotio-

naalisesti latautuneisiin dynaamisiin muotoihin, kuten tempoon, rytmiin, melodiaan, har-

moniaan ja äänenvääriin. Esimerkiksi nopea musiikki koetaan usein iloisemmaksi kuin 

hidas musiikki. Musiikin emotionaaliset piirteet voivat tuoda esiin syviä, alitajuisia ja sa-

nattomiakin tunteita, jolloin niitä voidaan käsitellä ja ilmaista tietoisella tasolla. Musiikki-

terapiassa musiikkia käytetään transitionaaliobjektina vaikeiden asioiden käsittelyssä, jol-

loin musiikin nostamat todelliset tunteet koetaan pehmeämmin ja ikään kuin leikissä. Siten 

voidaan tavoittaa pitkäänkin tukahdutettuina olleita tunteita. Musiikin avulla voidaan myös 

”keskustella” luonnollisella tavalla ja non-verbaalisti emotionaalisista kokemuksista, jotka 

ovat usein yhteydessä alitajuisiin fantasioihin ja eivätkä siten ole ymmärrettävissä puheen 

sisällön perusteella. Musiikin tekeminen on tehokas kommunikointimuoto, sillä musiikilli-

nen ilmaisu on jopa tarkempaa kuin sanallinen ilmaisu. Musiikin tekeminen voi myös 

tuottaa kuuntelemisen tavoin vahvoja tunnekokemuksia sekä lisäksi onnistumisen 



 

kokemuksia, jotka vahvistavat itsetuntoa ja minäkuvaa. (Ks. esim. Peters 2000, 219; Saari-

kallio ym. 2014; Erkkilä & Rissanen 2008.) 

Musiikin oppimistilanteeseen liittyvät vaikutukset perustuvat musiikin kykyyn luoda tun-

nelmaa ja tunnekokemuksia sekä tahdistaa toimintaa. Musiikilla on todistetusti vaikutuksia 

tunteisiin ja vireystilaan, ja siten musiikin kuuntelusta on erityistä hyötyä lapsille, joilla on 

haasteita tarkkaavaisuuden, tunne-elämän tai käyttäytymisen osa-alueilla. Musiikin tahdis-

tava vaikutus näkyy muun muassa liikunnan parissa, mutta sama ilmiö voidaan siirtää 

muuhunkin tekemiseen, jolloin musiikin temposta ja tunnelmasta riippuen työtahtia voi-

daan muuttaa rauhallisempaan tai aktiivisempaan suuntaan. Tahdistamisen lisäksi musiikin 

avulla voidaan säädellä lasten vireystilaa oppimistilanteissa sekä musiikilla voidaan pyrkiä 

yksinkertaisesti kiinnittämään lapsen huomio aistien kautta. Opettaja voi esimerkiksi hyö-

dyntää musiikinkuuntelua oppilaiden vireystilan säätelyssä esimerkiksi soittamalla rauhoit-

tavaa musiikkia rentoutusharjoitusten yhteydessä. Musiikin kuuntelua voidaan käyttää 

myös tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöisten lasten rauhoittamiseen, mikä lisää heidän 

keskittymis- ja suorituskykyään. (Huotilainen 2009, 40; Saarikallio 2007, 15–17.) 

Musiikin kokemisessa, musiikillisessa toiminnassa ja musiikin vaikutuksissa on huomatta-

via eroja yksilöiden välillä. Esimerkiksi musiikkimakuun vaikuttavat persoonallisuuden 

lisäksi aiemmat kokemuksemme musiikista sekä musiikin tuottamat positiiviset ja palkit-

sevat voimakkaat kokemukset eli musiikkiemootiot. Musiikilla on vahva yhteys tuntei-

siimme ja erityisesti tunteisiimme vaikuttaa sellainen musiikki, josta pidämme. Mielimu-

siikkia voidaan käyttää niin positiivisten kuin negatiivisten tunteiden synnyttämisessä, yl-

läpitämisessä, vahvistamisessa tai heikentämisessä. Oppitunneilla opettaja voi käyttää mie-

limusiikin kuuntelemista palkintona hyvästä käytöksestä niin käytöshäiriöisille kuin muil-

lekin oppilaille, mikä on yksi esimerkki positiivisesta vahvistamisesta eli palautteen anta-

misessa toivotunlaisesta käytöksestä. (Adamek & Darrow 2010, 150–151; ks. myös Saari-

kallio & Erkkilä 2007.) 

4.3 Musiikin fyysinen ja motorinen ulottuvuus 

Fyysisyyteen kuuluvia osa-alueita ovat esimerkiksi liikkuminen, kuten erilaiset liikunta-

muodot tai paikasta toiseen siirtyminen, aistitoiminnot, terveys ja motoriikka. Motoriikan 

osa-alueeseen voidaan katsoa kuuluviksi muun muassa hermojen ja lihasten toiminta, ref-

leksit, tasapaino, puheen tuottaminen, liikkeiden suunnittelu ja tuottaminen, hienomoto-
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riikka, aistit, silmä-käsi -koordinaatio ja erilaiset liikkeet, kuten kävely tai juoksu (Kaura-

nen 2011; Holle 1981). Musiikin oppiminen ja musiikin oppiaineessa menestyminen vaati-

vat fyysisestä ja motorisesta näkökulmasta katsottuna erityisesti aistitoimintoja ja hieno-

motoriikkaa, kuten silmä-käsikoordinaatiota sekä jonkin verran myös liikkumista luokassa 

ja musiikin mukaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan musiikin 

oppiminen vaatii liikkumista ja oman kehon käyttämistä useilla eri tavoilla: ”Musiikillisten 

tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikku-

en, improvisoiden ja säveltäen…” (POPS 2014, 142.) 

Aistitoimintoja, erityisesti kuuloa, tarvitaan kuuntelemiseen, kuten ääniympäristöjen, ääni-

en ja musiikin luomiseen, kokemiseen ja hahmottamiseen sekä kuulonsuojauksesta huoleh-

timiseen. Motoriikkaa ja oman kehon tuntemusta sekä hallintaa vaativat kehorytmiikan ja 

musiikkiliikunnan lisäksi: ”luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittami-

nen sekä käytössä olevien soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.” (POPS 

2014, 142.) Äänen hallinta on tärkeää laulamiseen, äänikokeiluihin ja ääniharjoitteisiin 

osallistumisessa ja liikkumista käytetään musiikkiliikunnassa, kuten kehollisessa ilmaisus-

sa, musiikin mukaan liikkumisessa ja kehollisessa musiikillisessa ilmaisussa. (POPS 2014, 

141–142, 263–266, 422–425.) 

Musiikilla on tutkimusten mukaan useita fyysiseen hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia: mu-

siikki rentouttaa, rauhoittaa, aktivoi ja lievittää kipuja. Musiikin vaikutukset näkyvät fysio-

logisina muutoksina esimerkiksi hengityksessä, sydämenlyöntitiheydessä ja verenpaineessa 

sekä fyysisinä reaktioina, kuten jalan poljentona tai sormien napsutteluna. Musiikin tempo 

vaikuttaa fysiologisesti esimerkiksi ihmisen pulssiin kiihdyttäen tai rauhoittaen sydämen-

lyöntitiheyttä. Musiikin rytmi näkyy usein fyysisinä reaktioina, kuten rock-konserteissa 

ihmisten liikkumisessa ja taputtamisena musiikin mukaan. (Hodges 2009, 121–124.) 

Musiikin fysiologisia vaikutuksia hyödynnetään muun muassa rentoutumisessa, jossa ta-

voitteena on vähentää elintoimintoja kiihdyttävää stressiä ja levottomuutta. Rentoutuminen 

on kokonaisvaltainen tila, joka tapahtuu niin ajatusten, tunteiden kuin kehon tasolla. Mu-

siikin kuuntelulla on kokonaisvaltainen rentouttava vaikutus ihmiseen, ja tutkimusten mu-

kaan itse valitun rentoutusmusiikin kuuntelu lisää tehokkaimmin rauhallisuutta ja rentou-

tuneisuutta. Lihasten rentoutumista voidaan käyttää myös muun muassa lievittämään fyy-

sistä kipua. Rentoutumisen lisäksi musiikkia voidaan hyödyntää fysiologisten toimintojen 

aktivoimiseen esimerkiksi lenkkeillessä, kuntosalilla tai muun aktiivisen toiminnan taus-



 

tamusiikkina. (Hodges 2009, 121–124.) Opettaja voi hyödyntää musiikin fysiologisia vai-

kutuksia oppilaiden vireystilan säätelyssä. 

Liike on yksi tunteiden ilmaisukeino ja musiikki saa ihmiset liikkumaan, jolloin on hel-

pompi seurata musiikin rytmiä keholla ja ilmaista musiikin aikaansaamia tunteita. Koko 

keho, asennot ja kasvonpiirteet ilmaisevat perustunteita ja liikkuessamme keho ilmaisee 

sitä, mitä tunnemme. Positiivisuus näkyy suorina, ylöspäin suuntautuneina ja nopeina liik-

keinä, surullisuus ja väsymys näkyvät matalana, sisäänpäin kääntyneenä ja hitaana liikkee-

nä. Soittajat, laulajat ja tanssijat käyttävät kehoaan ilmaisun välineenä. Liikkuminen mu-

siikin mukaan auttaa myös hahmottamaan musiikin rakenteita, kuten tahtilajia ja rytmejä. 

Musiikin mukana liikkumiseen vaikuttavat musiikkityylin ja musiikin sisältämien ominai-

suuksien lisäksi persoonallisuuden piirteemme, vallitseva mieliala ja paikka, jossa liiku-

taan. Liikelaatuihin vaikuttavat myös sukupuoli ja kehonrakenne. Mieliala vaikuttaa liik-

kumiseen asentojen, eleiden ja ilmeiden lisäksi siinä, että hyvällä tuulella ihminen on luo-

vempi. (Burger ym. 2013.) 

Liikkeiden avulla voidaan oppia musiikin tulkintaa ja elementtejä. Musiikintunneilla liik-

kumista voidaan hyödyntää muun muassa rytmien, tempon, melodian, harmonian, nyanssi-

en, aksenttien ja muiden musiikin esitystapojen oppimiseen. Musiikkiliikunnan sisällyttä-

minen musiikinopetukseen on erityisesti Dalcroze-pedagogiikan lähtökohtana. Ryhmä-

musisoinnissa kehollinen liike on yksi kommunikoinnin ja yhteistyön muodoista. Liike on 

myös olennainen osa instrumentin soittamista. Musiikin harrastaja toistaa harjoitellessaan 

samoja liikkeitä kerta toisensa jälkeen, jolloin ne siirtyvät liikemuistiin ja niistä tulee ”au-

tomaattisia”. Automaattiset liikkeet ovat sujuvia, ne tapahtuvat oikeaan aikaan ja oikeassa 

tempossa, niihin sisältyy tulkintaa ja ne toteuttavat sujuvasti silmä-käsi -koordinaatiota ja 

soittajien välistä yhteistyötä. (Davidson 2009, 364–368.) 

Musiikin sisältämät rytmit tukevat oppimista esimerkiksi lapsilla, joilla on todettu dysprak-

sia tai tarkkaavaisuushäiriö. Rumpujen soitto, rytmikkäät harjoitukset, musiikin ja liikkeen 

yhdistäminen sekä lyömäsoittimien soittaminen tukevat motoriikan kehittymistä, koska 

niissä korostuu liikkeen hallinta ja rytmi. Rytmi stimuloi ja muovaa aivojen motorista jär-

jestelmää, mikä auttaa organisoimaan ja integroimaan monimutkaisia liikesarjoja. Tark-

kaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöinen lapsi hyötyy rytmisistä harjoituksista, kuten rumpujen 

soitosta, koska rytmiikan hyödyntäminen lisää lapsen keskittymiskykyä sekä kehon hallin-

nan kehittyminen yleistä hallinnan tunnetta (Erkkilä & Rissanen, 2008, 532, 536). 
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5 Tutkimuksen kulku 

5.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, millä tavoin musiikinopettajat ovat koh-

danneet tukea tarvitsevia oppilaita musiikintunneilla? Tähän tutkimusongelmaan pyrin 

vastaamaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

1. Miten oppimisen haasteet ilmenevät musiikintunneilla? 

2. Mitä tukimuotoja opettajat ovat käyttäneet musiikintunneilla? 

3. Millaista taustatietoa ja tukea opettajat ovat saaneet ja kaipaisivat tuen tar-

joamiseen liittyen? 

4. Millaista tukea ja lisäkoulutusta musiikinopettajat ovat saaneet ja kaipaisivat 

omaan osaamiseensa liittyen? 

5. Miten kolmiportainen tuki toteutuu musiikinopetuksessa? 

Tutkimuskysymykset auttavat selvittämään musiikinopettajien ja tukea tarvitsevien oppi-

laiden kohtaamisen eri ulottuvuuksia opettajan näkökulmasta. Tutkimusongelmani ”koh-

taamisessa” minua kiinnostavat 1) opettajan havainnot oppilaiden tuen tarpeen ilmenemi-

sestä, 2) havaittuun tuen tarpeeseen reagoiminen eli miten tukea on käytännössä toteutettu, 

3) opettajien tuen toteuttamiseen liittyvä tuki, 4) opettajien omaan osaamiseen liittyvä tuki 

sekä 5) yleiskuvan muodostaminen siitä, millä tavoin kolmiportaista tukea toteutetaan mu-

siikintunneilla viisi vuotta lakimuutoksen jälkeen. Olen rajannut tutkimuskysymykset kos-

kemaan opettajien toimintaa tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisissa, joten opettajien 

kokemukset ja asenteet jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Edellä esitettyihin tutki-

musongelmaan ja tutkimuskysymyksiin pyrin vastaamaan valtakunnalliseen musiikinopet-

tajille suunnattuun kyselyyn saamieni vastausten perusteella. 

5.2 Kyselytutkimus 

Pro gradu -tutkielmani aineistonkeruumenetelmäksi olen valinnut puolistrukturoidun sur-

vey- eli kyselytutkimuksen. Puolistrukturoitu kysely sisältää sekä avoimia että monivalin-

takysymyksiä ja sen avulla on mahdollista kerätä tietoa laajasta aiheesta tiivistetyssä muo-

dossa. Kyselytutkimuksella voidaan selvittää vastauksia moniulotteiseen tutkimusongel-

maan ja useisiin tutkimuskysymyksiin, sillä kyselylomakkeessa on mahdollista esittää pal-



 

jon kysymyksiä. Kyselyn avulla voidaan myös kerätä nopeasti aineistoa suurelta maantie-

teelliseltä alueelta. (Valli 2001, 101.) Valitsin kyselyn aineistonkeruumenetelmäksi nimen-

omaan siksi, että tutkielmani tavoitteena oli kokonaiskuvan muodostaminen musiikinopet-

tajien toiminnasta ja halusin kysyä aiheesta monesta eri näkökulmasta sekä antaa vastaus-

mahdollisuuden mahdollisimman monelle musiikinopettajalle kokonaisotoksen avulla. 

Koostin kyselylomakkeen taustatietoja selvittävistä kysymyksistä, avoimista kysymyksistä 

sekä strukturoiduista kysymyksistä eli monivalintakysymyksistä ja Likertin asteikkoa käyt-

tävistä kysymyksistä. Taustatietoja selvittävien kysymysten tarkoituksena on kartoittaa vas-

taajajoukkoa muun muassa iän, sukupuolen, ammatin, koulutuksen ja työvuosien mukaan. 

Avoimissa kysymyksissä voidaan selvittää tarkemmin vastaajien ajatuksia ja saada uusia 

ideoita, joita kyselyä laadittaessa ei välttämättä osaa kysyä. Avoimilla kysymyksillä selvi-

tin myös asioiden esiintymismääriä, pyytäen vastaukseksi lukuja mahdollisesti lyhyiden 

kommentin kanssa. Avointen kysymysten huono puoli on se, että vastauksia voi jäädä 

puuttumaan, ne ovat lyhyitä tai vastaavat kysymyksen vierestä. Strukturoidut kysymykset 

ovat ”kyllä-ei” -tyyppisiä tai muutaman vastausvaihtoehdon sisältäviä kysymyksiä, joissa 

vastausvaihtoehdot sulkevat toisena pois. Likertin asteikossa vastausvaihtoehtoja on pari-

ton määrä ja keskellä on neutraalein vastausvaihtoehto. (Valli 2001, 106–111.) Likertin 

asteikkoa käyttävät kysymykseni ovat muodossa ”1 = koe vahvasti, että en…, 2 = koen 

jonkin verran, että en…, 3 = jotain siltä väliltä…, 4 = koen, jonkin verran, että… ja 5 = 

koen vahvasti, että…” (liite 1). 

Kyselylomakkeeni koostui vastaajien taustatiedoista, kolmesta strukturoidusta kysymyk-

sestä ja yhdeksästä avoimesta kysymyksestä. Toteutin kyselyn Webropol-ohjelmalla, mikä 

mahdollisti kyselyn linkin lähettämisen sähköpostin ja sosiaalisen median välityksellä. 

Kyselyn runko löytyy liitteestä 1 ja saatekirje liitteestä 2. Valitsin tutkimuksen kohderyh-

mäksi kaikki viimeisen viiden vuoden aikana suomalaisessa peruskoulussa tai lukiossa 

musiikkia opettaneet opettajat, koska tarkoituksena oli tutkia aihetta Suomen kontekstissa 

vuoden 2011 lakimuutoksen jälkeen. Lähetin linkin kyselyyn sähköpostilla maanlaajuisesti 

kaikille musiikkikasvatuksen alumneille eli kaikille Oulun yliopistosta, Jyväskylän yliopis-

tosta ja Sibelius Akatemiasta valmistuneille, alumniverkostoon kuuluville henkilöille (noin 

400 henkilölle). Musiikinopettajien tavoittaminen alumniverkostojen kautta on epävarmaa, 

koska osoitetiedot ovat voineet muuttua, ja osa alumneista on myös työskennellyt muissa 

kuin musiikinopettajan tehtävissä viimeisen viiden vuoden aikana. 
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Lisäksi lähetin linkin kyselyyn myös suljetun ”Mitä tehdä musatunneilla” -Facebook-

ryhmän sivulle, johon kuului 11.9.2015 yhteensä 5696 jäsentä. Kaikki ryhmän jäsenet eivät 

ole musiikinopettajia, vaan jäseneksi hyväksytään kaikki ne, jotka ovat jollakin tavalla 

kiinnostuneita musiikin tunneista ja niiden sisällöistä opettajan näkökulmasta. Mukana on 

muun muassa musiikinopettajia, luokanopettajia, erityisopettajia, instrumenttiopettajia sekä 

musiikin opiskelijoita, joten laajensin kohderyhmää musiikin aineenopettajien lisäksi kos-

kemaan kaikkia musiikkia viimeisen viiden vuoden aikana peruskoulussa tai lukiossa opet-

taneita henkilöitä. 

Toukokuun 2015 lopulla lähettämääni kyselyyn sain yhteensä 29 vastausta. Karkeasti las-

kettuna vastausprosentti on noin 0,5 eli joka 200. kyselyn potentiaalisista vastaajista vasta-

si kyselyyn. Kaikki kyselylinkin mahdollisesti saaneista eivät kuitenkaan ole toimineet 

musiikinopettajan viimeisen viiden vuoden aikana, joten vastausprosentti on siihen nähden 

alhainen. Lisäksi sähköposti ei luultavasti ole tavoittanut kaikkia alumneja eikä Facebook-

viestini kaikkia ryhmän jäseniä. Mitkään kyselyn kohdista eivät olleet pakollisia, joten 

osalla vastaajista jäi osaan kysymyksistä vastaamatta. Yleensä ottaen kyselyyn osallistujat 

vastasivat kuitenkin lähes kaikkiin kysymyksiin: vastauksia tuli 99,8 prosenttiin kaikista 

monivalintatehtävien kohdista ja 80,1 prosenttiin kaikista avoimista kysymyksistä. Yksi 

avoimista kysymyksistä oli ehdollinen ja viimeisessä kohdassa kysyin lähinnä, oliko vas-

taajalla mitään lisättävää. Avointen kysymysten vastaukset olivat melko lyhyitä ja osa vas-

taajista jätti vastaamasta ilmeisesti heille vaikeisiin tai heitä vähemmän koskettaneisiin 

kysymyksiin. Myös kyselyn pituus saattoi vaikuttaa erityisesti kyselyn loppupäässä sijait-

sevien avointen kysymysten vastausten puuttumiseen. 

5.3 Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista 26 oli naisia, kaksi miestä ja yksi, joka ei ilmaissut sukupuoltaan. 

Vastaajat ovat 24–56-vuotiaita ja yli puolet heistä (15 vastaajaa) sijoittui 30 ja 50 ikävuo-

den väliin. Viiden vuoden ikäjakaumissa tarkasteltuna vastaajista suurin osa (7) oli 40–45 -

vuotiaita. Koulutukseltaan vastaajista yli puolet (16) oli kasvatustieteen maistereita, kuusi 

musiikin maistereita ja kolme filosofian maistereita. Tutkintonimikkeet kertovat, mistä 

yliopistoista musiikin aineenopettajat ovat valmistuneet, sillä musiikinopettajia valmistuu 

kasvatustieteen maisterin nimikkeellä Oulun yliopistosta, musiikin maisterin nimikkeellä 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta ja filosofian maisterin nimikkeellä Jyväskylän yli-



 

opistosta. Lisäksi koulutuskohdassa oli mainittu kaksi tarkemmin määrittelemätöntä mu-

siikkikasvatuksen tutkintoa sekä kaksi musiikkipedagogin (AMK), yksi erityisopettajan, 

yksi diplomilaulajan ja yksi filosofian tohtorin tutkinto. 15 vastanneista oli ammattinimik-

keeltään musiikinopettajia, 12 luokanopettajia, neljä erityisluokanopettajia, yksi musiikki-

terapeutti ja yksi musiikkileikkikoulunohjaaja, yksi laulunopettaja ja yksi yliopiston opetta-

ja. Osa vastanneista mainitsi useamman kuin yhden koulutustaustan tai ammattinimikkeen. 

Työkokemusta vastanneilla oli yleisimmin 5–9 vuotta (8) ja seuraavaksi eniten 0–4 vuotta 

(7) ja 15–19 vuotta (6). Suurin osa opettajista oli opettanut viimeisen viiden vuoden aikana 

peruskoulun alaluokkia 1–6 (22), seuraavaksi eniten yläluokkia (15) ja vähiten lukioryhmiä 

(9). Keskimääräinen ryhmäkoko musiikintunneilla on ollut yleisimmin 15–19 oppilasta (9) 

tai 20–24 oppilasta (9). Keskimääräisesti tätä isompia ryhmiä oli ollut seitsemällä vastaa-

jalla ja tätä pienempiä ryhmiä neljällä vastaajalla. Koulujen koot vaihtelivat erittäin paljon: 

pienimmässä koulussa oli 15 ja isoimmassa 750 koululaista. 29 koululla, joilla kyselyyn 

vastanneet opettajat työskentelivät, oli alle 375 oppilasta ja 11 koululla 375–750 oppilasta. 

Useat opettajista työskentelivät useammalla kuin yhdellä koululla ja opettavat useampaa 

ikäluokkaa (esimerkiksi alakoululla, yläkoululla ja lukiossa). Osa opetti kaikkia peruskou-

lun ja lukion ikäryhmiä. Pienten koulujen edustus kyselyn vastaajissa oli isoja kouluja suu-

rempi. Yksi vastaajista kertoi opettavansa musiikkia erityiskoulussa, neljä vastaajista työs-

kenteli erityisluokalla ja yksi vastaajista työskenteli valmistavan luokan luokanopettajana. 

5.4 Aineiston analysointi 

Analyysimenetelmäksi olen valinnut mixed methods -menetelmän, jossa yhdistetään sekä 

laadullisen että määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Usein aineiston analyysi painottuu 

laadulliseen tai määrälliseen tutkimusmenetelmään, jolloin toinen tutkimusote täydentää 

toista. (Ks. esim. Tashakkori & Teddlie 2003.) Tutkielmassani painottuu laadullinen tutki-

musote ja avointen kysymysten rooli on merkittävämpi, sillä niiden kautta vastaajien aja-

tukset pääsevät paremmin esille. Monivalintakysymysten tarkoituksena on tukea avointen 

kysymysten vastauksia ja saada tarkempi kuva tiettyjen ilmiöiden esiintymistiheyksistä. 

Avointen kysymysten analyysimenetelmäksi olen valinnut laadullisen teoriasidonnaisen 

sisällönanalyysin, johon liittyy piirteitä sekä teoriaohjautuvasta että aineistolähtöisestä 

sisällönanalyysista. Tutkielmani monivalintakysymysten vastauksia analysoin määrällisen 

kuvailevan tilastoanalyysin avulla. Kuvailevassa tilastoanalyysissa tarkastellaan määrälli-
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siä muuttujia yleistämättä niitä perusjoukkoon. Tilastollisessa päättelyssä vastausten mää-

rän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta niitä voidaan yleistää perusjoukkoon. (Vilkka 2007, 

174.) En lähtenyt toteuttamaan tiukkaa tilastollista analyysia, koska aineistoni on sen ver-

ran suppea, mutta suuntaa-antavat luvut tuovat tutkimukseen lisää konkretiaa ja tarkemman 

kuvan vastaajien kokemuksista.  

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jonka tarkoituksena 

on järjestää tekstiaineisto systemaattisesti ja objektiivisesti tiiviiseen ja selkeään muotoon 

päätelmien tekemistä varten. Siinä aineiston sisältö pyritään ilmaisemaan sanallisesti in-

formaatiota kadottamatta. Teorialähtöisyydessä edetään deduktiivisesti teoriasta aineistoon 

ja aineistolähtöisyydessä edetään induktiivisesti aineistosta teoriaan. Teoriasidonnaisessa 

analyysissä pyritään yhdistelemään aineistolähtöisyyttä, kuten aineistosta nousevia teemoja 

ja teorialähtöisyyttä, kuten teorian luokitteluja. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä 

lähdetään yleensä liikkeelle aineistosta ja muodostetaan analyysiyksiköt aineiston perus-

teella, mutta teoria eli aikaisempi tieto ohjaa analyysiyksiköiden muodostamista ja analyy-

sin etenemistä. Analyysissa voidaan siirtyä tarpeen mukaan aineistosta teoriaan ja päinvas-

toin eli tutkimus on abduktiivista. Aiempi tieto on tärkeässä osassa, mutta tarkoituksena ei 

ole testata teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97, 103.)  

Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa edetään tulkinnan ja päättelyn avulla empiirisestä 

aineistosta teoriaa apuna käyttäen käsitteelliseen kuvaukseen aineistosta (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 96–97, 112). Kyselyssäni teorialähtöisyys näkyy siinä, että olen muodostanut 

kysymykset aiemman teorian pohjalta. En ole käyttänyt kyselyn laatimisessa yhtä tiettyä 

teoriaa, vaan yhdistellyt samaa aihetta koskevaa teoriaa ja muodostanut muun muassa mo-

nivalintakysymysten vastausvaihtoehdot usean eri teorian pohjalta. Monivalintakysymyk-

set ohjaavat osaltaan avoimissa kysymyksissä esiin nousevaa keskustelua, mutta avoimissa 

kysymyksissä tulee esille myös asioita, joita ei suoraan kysytä monivalintakysymyksissä. 

Aineistolähtöisyys näkyy siinä, että analysoidessani ja teemoitellessani aineistoa kaikki 

avointen kysymysten vastaukset otetaan huomioon ja niistä esiin tulevien asioiden pohjalta 

muodostetaan myös sellaisia teemoja, joita ei tule esiin monivalintakysymyksistä. 

Tutkielmani avointen kysymysten sisällönanalyysissä etenin Jyväskylän yliopiston tutkijan 

Timo Laineen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92 mukaan) neljävaiheista mallia seuraten. Lai-

neen mukaan analyysin ensimmäisessä vaiheessa tulee päättää, mikä aineistossa kiinnos-

taa. Toisessa vaiheessa tulee käydä aineisto läpi, merkitä kiinnostuksen kohteet ja koota ne 



 

yhteen.  Kolmannessa vaiheessa aineisto tulee luokitella, teemoitella tai tyypitellä alaluok-

kiin, yhdistellä niitä edelleen ylä- ja pääluokkiin, ja näin edeten saadaan lopulta vastaus 

tutkimusongelmaan. Sisällönanalyysissä luokittelun tai muun analyysitavan avuksi tulee 

valita analyysiyksikkö eli pienin huomioitava tekstiyksikkö, joka voi olla sana, lause, virke 

tai ajatuskokonaisuus. Neljännessä vaiheessa tulee kirjoittaa yhteenveto tutkimuksesta 

nousseista aiheista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92, 109–110). 

Tutkielmani kiinnostuksen kohteet päätin kyselylomaketta laatiessani ja järjestin kysymyk-

set suurien teemojen alle, joita olivat oppilaiden tuen tarpeen ilmeneminen, opettajien käyt-

tämät tukimuodot, opettajien saama tuki sekä opettajien tuen ja koulutuksen tarpeet. Ai-

neistonkeruun jälkeen luin kyselyvastaukset läpi ja tarkistin, oliko kaikki vastauksissa 

kiinnostavaa tutkimusongelmani kannalta. Aineistoni on kuitenkin sen verran suppea ja 

aiheeseen keskittynyt, että lähes kaikki aineistossani liittyi tutkimustehtävään. Analyysiyk-

siköiksi valitsin alle virkkeen mittaiset ajatuskokonaisuudet, sillä aineistossani useat virk-

keet sisältävät useamman kuin yhden ajatuskokonaisuuden.  Lukiessani aineistoa uudelleen 

läpi alleviivasin avointen kysymysten vastauksista eri aihepiireihin liittyvät analyysiyksi-

köt eri väreillä ja yhdistelin ne teemoittain erilliseen excel-tiedostoon. Yhdistelin myös 

monivalintakysymysten vastausvaihtoehdot teemojen mukaan samaan excel-tiedostoon ja 

laskin yhteen määrälliset vastaukset kysymyskohdittain. Teemojen etsimisessä ja yhdiste-

lyssä käytin apuna aiempaa teoriaa, mutta tavoitteenani ei ollut järjestää aineistoa täysin 

teorian mukaisesti, vaan aineiston pohjalta nousevien teemojen mukaan. 
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6 Tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaaminen musiikintunneilla 

Kyselyssäni olen selvittänyt, kuinka yleisiä erilaiset oppimisen haasteet ovat ja kuinka ne 

ilmenevät musiikintunneilla. Tukea tarvitsevien oppilaiden määriä koskevat vastaukset 

perustuvat opettajien arvioon siitä, kuinka monta tapausta heidän pitämille musiikintun-

neille on osallistunut syksystä 2011 alkaen kyselyn toteuttamishetkeen asti. Taulukossa 6 

näkyvät kyselyni vastaukset sen mukaan, kuinka useita tapauksia kustakin erityisryhmästä 

musiikinopettajat muistavat kohdanneensa viimeisen viiden vuoden aikana ja olivatko ky-

seisten oppilaiden oppimisen vaikeudet opettajien tiedossa etukäteen.  

Taulukko 6.  Oppimista rajoittavien tekijöiden esiintyminen vuosina 2011–2015. 

Opettajat ovat kohdanneet yhteensä 1049 oppilasta, jolla on oppimisen haasteita jollakin 

osa-alueella. Neurokognitiiviset haasteet ovat suurin oppimisen haasteiden ryhmä ja niitä 

esiintyy 48,6 prosenttia kaikista oppimisen haasteista. Toiseksi suurin oppimisen haastei-

den ryhmä ovat sosioemotionaaliset haasteet, joita esiintyy 34,1 prosenttia, ja kolmanneksi 

suurin fyysiset oppimisen haasteet, joita esiintyy 15,6 prosenttia kaikista oppimisen haas-

teista. Muita oppimisen haasteita esiintyy 1,7 prosenttia oppimisen haasteista. Laskuissa 

ovat mukana vain ne vastaukset, joissa oppimisen haasteiden ilmeneminen on esitetty lu-

kumääräisinä arvioina. Lisäksi osa vastaajista kertoi kohdanneensa oppimisen haasteita 

”muutamia” tai ”useita” kertoja. Opettajat olivat saaneet etukäteen tietoa oppimisen haas-

teiden olemassaolosta 44,4 prosentissa kaikista tapauksista. Opettajilla oli tiedossa 72,2 

Oppimisen haaste 
Yh-

teensä 

Oli 

tiedossa 

Ei ollut 

tiedossa 

Osa oli tiedossa, 

osa ei ollut  

tiedossa 

Ei  

vastaus-

ta 

Neurokognitiiviset haasteet 562 280 38 84 160 

Lukivaikeus 199 81 19 59 40 

Puhevaikeus 94 69 6 10 9 

Hahmotusvaikeudet 107 64 3  - 40 

Autismin kirjo 114 52 9 15 38 

Kehitysvammaisuus 48 14 1  - 33 

Sosioemotionaaliset haas-

teet 395 97 33 60 205 

Tarkkaavaisuushäiriö 217 57 23 40 97 

Tunne-elämän häiriö 178 40 10 20 108 

Fyysiset haasteet 180 130 11 - 39 

Kuulovamma 38 35 1 - 2 

Näkövamma 11 9 1 - 1 

Aistiyliherkkyys 55 19 6 - 30 

Tuki- tai liikuntaelinvamma 41 39 2 - -  

Pitkäaikaissairaus 35 28 1 - 6 

Muu oppimisen haaste 20 7  - - 13 

Yhteensä 1157 514 82 144 417 



 

prosenttia kaikista fyysisistä haasteista, 49,8 prosenttia kaikista neurokognitiivisista haas-

teista ja vain 24,6 prosenttia kaikista sosioemotionaalisista haasteista.  

Opettajien kohtaamien oppimisen haasteiden ja etukäteistiedon määrät perustuvat muistin-

varaisiin arvioihin, joten niitä voidaan pitää suuntaa-antavina. Suuri määrä vastauksista ei 

sisältänyt tietoa siitä, oliko oppimisen haaste etukäteen tiedossa, mikä vaikuttaa tulosten 

arviointiin. Puuttuvat vastaukset voivat kertoa hankalasta kysymyksen asettelusta: on vai-

keaa muistaa tarkkaan, kuinka monesta tapauksesta tietoa oli etukäteen. Oppimisen haas-

teiden määrän arviointiin vaikuttavat niin opettajien saamat tiedot oppilaiden taustoista 

kuin heidän kykynsä tunnistaa erityisryhmiä. Joillakin oppilailla on voinut esiintyä myös 

useampaa kuin yhtä oppimisen haastetta ja osa oppimisen haasteista on voinut jäädä opet-

tajalta huomaamatta, mikäli oppilaasta ei ole annettu hänelle tietoa etukäteen. Vastausten 

perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että yksittäinen opettaja kohtaa työssään hyvin moni-

muotoisesti erilaisia oppimisen haasteita. 

Esitän alla monivalintakysymysten ja avointen kysymysten avulla saatuja tutkimustuloksia 

siitä, kuinka oppimisen haasteet ovat ilmenneet musiikintunneilla. Kuvaan oppimisen haas-

teita siinä järjestyksessä kuin ne monivalintakysymyksen vastausten perusteella ovat il-

menneet musiikintunneilla aloittaen yleisimmin esille tulleista oppimisen haasteista. Täy-

dennän vastauksia avointen kysymysten avulla tuoden esille esimerkkejä aineistostani. 

6.1 Neurokognitiiviset haasteet musiikintunneilla  

Neurokognitiiviset haasteet ovat tutkielmani aineiston mukaan yleisimmin esiintyvä oppi-

misen haaste: yli puolet musiikintunneilla kohdatuista oppimisen haasteista ovat neuro-

kognitiivisia haasteita. Suhteellisesti eniten musiikinopettajat ovat kohdanneet lukivaikeut-

ta, jonka osuus on noin viidennes kaikista musiikintunneilla kohdatuista oppimisen haas-

teista. Autismin kirjoa, hahmotusvaikeuksia ja puhevaikeuksia esiintyy kutakin noin kym-

menen prosenttia oppimisen haasteista. Vähiten musiikintunneilla kohdatuista oppimisen 

haasteista on kehitysvammaisia, mikä voidaan selittää erityis- ja harjaantumisluokkien yhä 

vahvalla asemalla suomalaisessa koulujärjestelmässä.  
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6.1.1 Kielelliset kehityshäiriöt 

Kielellisiin kehityshäiriöihin voidaan lukea kuuluviksi lukivaikeus ja puhevaikeus, joista 

lukivaikeus esiintyy aineistossani 199 kertaa, mikä on 17,2 prosenttia eli tarkkaavaisuus-

häiriön jälkeen toiseksi eniten kaikista oppimisen haasteista. Puhevaikeutta esiintyy 94 

kertaa eli 8,1 prosenttia kaikista oppimisen haasteista. Kuvassa 4 näkyvät opettajien arviot 

siitä, kuinka monta oppilasta, jolla on kielellinen kehityshäiriö, he ovat kohdanneet tunneil-

laan viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi kuva 4 antaa suuntaa siitä, kuinka usein opet-

tajilla oli etukäteen tieto oppilaiden kielellisistä kehityshäiriöistä. Puhevaikeudesta on ollut 

suhteellisesti enemmän tietoa etukäteen kuin lukivaikeudesta. 
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Kuva 4. Kielellisten kehityshäiriöiden ilmeneminen musiikintunneilla. 

Dysleksiaan liittyy vaikeus saavuttaa iänmukaista taitotasoa vastaava lukutaito ja dysfasi-

aan liittyvät olennaisesti sananlöytämisen eli nimeämisen ongelmat (Ahonen & Cantell 

1999). Musiikintunneilla lukivaikeus ilmenee usein siinä, että oppilaat eivät ehdi lukea 

laulujen sanoja (V5). Heille myös laulunsanojen oppiminen on haastavaa: 

Lukihäiriöiselle oppilaalle ei jää laulujen sanat mieleen ilman, että lauluja opettaa korvakuulolta. 

(V22) 

Lukihäiriöiden/lukemisen ollessa hidasta kappaleiden sanojen seuraaminen on oppilaille 

haastavaa, kertosäkeissä tai tutussa laulussa paremmin mukana. (V9) 

Usein opettajilla ei ole etukäteen tietoa oppilaiden kielellisistä oppimisvaikeuksista, mikä 

hidastaa oppilaiden tuen saamista: 

Dysleksia-ongelmat huomaan yleensä vasta kokeita korjatessani, tai ellei oppilas pysy mukana 

tunnilla kun kirjoitetaan. (V19) 

Puhevaikeus ei yleensä näy tai kuulu laulamisessa (V20), mutta se voi ilmetä oppilaan vai-

keutena ilmaista itseään ja kysyä apua (V29). Vaikka dysfasia on määrällisen aineistoni 

perusteella suhteellisen yleinen, on siitä avoimissa kysymyksissä vain vähän mainintoja. 



 

Voi olla, että opettajat eivät ole kokeneet puhevaikeuden vaikuttavan oppilaan musiikin-

tunneille osallistumiseen.  

6.1.2 Hahmotusvaikeus, muistin ongelmat ja motoriset vaikeudet 

Hahmotusvaikeus on aineistoni perusteella kolmanneksi yleisin neurokognitiivinen haaste 

ja viidenneksi yleisin kaikista oppimisen haasteista. Musiikinopettajat arvioivat kohdan-

neensa hahmotusvaikeuksia yhteensä 107 oppilaalla, mikä on 9,2 prosenttia kaikista oppi-

misen haasteista. Kyselyssäni ei kysytty tyhjentävästi kaikista oppimisvaikeuksista, joten 

aineistostani nousi esille kielellisten ja hahmotusvaikeuksien lisäksi oppilaiden muistin 

ongelmat sekä motoriset vaikeudet. Näistä oppimisvaikeuksista en saanut siis määrällisiä 

vastauksia, mikä vaikeuttaa vertailua muihin oppimisen haasteisiin. Avointen kysymysten 

vastaukset antavat niistä kuitenkin jonkin verran tietoa. Käsittelen tässä yhteydessä aineis-

tosta esiin tulleet muistin ongelmat ja motoriset vaikeudet, joita on varmasti esiintynyt op-

pitunneilla enemmänkin. Kuvassa 5 näkyy, kuinka paljon hahmotusvaikeutta opettajat ovat 

kohdanneet ja kuinka usein opettajilla oli etukäteen tietoa hahmotusvaikeudesta. 

0

20

40

60

80

100

120

Hahmotusvaikeudet

Yhteensä

Oli tiedossa

Ei ollut tiedossa

Osa oli, osa ei ollut
tiedossa

Ei vastausta

 

Kuva 5. Hahmotushäiriöiden ilmeneminen musiikintunneilla. 

Musiikin oppiminen vaatii avaruudellista hahmotuskykyä, joten musiikintunnit ovat erityi-

sen haastavia hahmotusvaikeuksia omaaville oppilaille. Hahmotusvaikeus ilmenee musii-

kintunneilla usein soittamisen ja muiden nuottien lukemista vaativien tehtävien yhteydessä: 

Hahmotusongelmaiselle nuottien yms. teorian kirjoitustehtävät ovat ylivoimaisia. (V22) 

Hahmottamisvaikeudet näkyvät esim. rumpujen soitossa: hyvin vaikea saada automatisoitua käden 

ja jalan vuorottelu. Nokkahuilu miltei mahdotonta… (V25) 

Motoriset ongelmat näkyvät usein kyvyttömyytenä soittaa jotain soitinta. Muistivaikeudet 

vaikuttavat oppilaiden kykyyn omaksua uutta ja oppia ulkoa esimerkiksi laulujen sanoja: 

Muistin pulmat vaikuttavat siihen että vaikka lauluja lauletaan kuinka paljon oppilaiden on vaikea 

oppia ja muistaa sanoja. (V5) 
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6.1.3 Autismin kirjo ja kehitysvammaisuus 

Autismin kirjo on toiseksi yleisin neurokognitiivinen oppimisen haaste lukivaikeuden jäl-

keen ja neljänneksi yleisin kaikista oppimisen vaikeuksista. Autismin kirjoa esiintyy ai-

neistossani 114 kertaa, mikä on 9,9 prosenttia kaikista oppimisen haasteista. Kehitysvam-

maisuutta esiintyy 48 kertaa, mikä on 4,1 prosenttia kaikista oppimisen haasteista. Autis-

min kirjoon kuuluvien oppilaiden suhteellisen suuren määrän voi selittää sillä, että vastaa-

jien joukossa on erityisluokanopettajia ja erityisopettajia sekä pienten erityiskoulujen opet-

tajia. Inkluusion lisääntymisestä huolimatta kehitysvammaiset ja autistit käyvät koulua yhä 

suuremmaksi osaksi erityisluokilla. Asperger-oppilaat opiskelevat sen sijaan yleensä taval-

lisen luokan mukana ja osalla heistä oireet ovat niin lieviä, ettei heillä ole todettu asperger-

diagnoosia. Kuvassa 6 näkyy, kuinka paljon autismin kirjoa ja kehitysvammaisuutta opet-

tajat ovat kohdanneet tunneillaan viimeisen viiden vuoden aikana. Kuvasta näkyy myös, 

kuinka usein opettajilla oli etukäteen tieto autismin kirjosta tai kehitysvammaisuudesta. 
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Kuva 6. Autismin kirjon ja kehitysvammaisuuden ilmeneminen musiikintunneilla. 

Autismin kirjoon kuuluvat oppilaat saattavat olla toimissaan ja ajatuksissaan hyvin ehdot-

tomia, jolloin opettaja tuntee itsensä neuvottomaksi: 

Autistinen oppilas kirjoitti verellään luokan lattiaan ”en laula”. Asperger-oppilas saattoi 

maata usean musiikintunnin vuodessa luokan lattialla. (V22) 

Asperger-oppilaat vaativat ennakoitavuutta sekä selkeää tuntirakennetta ja ohjeistusta: 

Ennen kun on ollut Asperger-tapauksia piti kirjoittaa koko tuntiohjelma minuutteina etukäteen ja 
antaa oppilaalle tunnin alkaessa. (V19) 

AS:n kohdalla tarkista, että ohjeet on ymmärretty. (V10) 

Asperger-oppilaiden aistit ovat usein herkistyneet, mikä voi ilmetä musiikintunneilla ää-

niyliherkkyytenä: 

Aspergerille kovat äänet ovat hankalia… (V1) 



 

6.2 Sosioemotionaaliset haasteet musiikintunneilla 

Sosioemotionaaliset haasteet ovat aineistoni mukaan neurokognitiivisten haasteiden jäl-

keen toiseksi yleisin oppimisen haaste: hieman yli kolmas osa kaikista musiikintunneilla 

viimeisen viiden vuoden aikana kohdatuista oppimisen haasteista on sosioemotionaalisia 

haasteita. Eniten kaikista oppimisen haasteista musiikinopettajat ovat kohdanneet tarkkaa-

vuuden ja aktiivisuuden häiriöitä, joita on noin viidennes kaikista musiikintunneilla kohda-

tuista oppimisen haasteista. Tunne-elämänhäiriöitä esiintyy noin 15 prosenttia oppimisen 

haasteista, johon liittyy läheisesti käytöshäiriö. Käytöshäiriön ilmenemistä en kysynyt ky-

selyssäni erikseen, mutta avointen kysymysten vastauksista se nousee esiin myös erillään 

muista oppimisen haasteista. Esitän alla avointen kysymysten avulla saatuja tutkimustulok-

sia siitä, kuinka sosioemotionaaliset oppimisen haasteet ovat ilmenneet musiikin tunneilla. 

6.2.1 Tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöt 

Tarkkaavaisuushäiriö on koko aineistossani selvästi yleisin yksittäinen oppimisen haaste, 

jota esiintyy aineistoni mukaan yhteensä 217 kertaa, mikä on 18,8 prosenttia kaikista op-

pimisen haasteista. Kuvassa 6 näkyy, kuinka paljon tarkkaavaisuushäiriöisiä oppilaita opet-

tajat ovat kohdanneet tunneillaan viimeisen viiden vuoden aikana. Kuvasta näkyy myös, 

kuinka usein opettajilla oli etukäteen tieto oppilaiden tarkkaavaisuushäiriöistä. 
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Kuva 7. Tarkkaavaisuushäiriön ilmeneminen musiikintunneilla. 

Opettajat kokivat tarkkavaisuushäiriöiset oppilaat käytöshäiriöisten oppilaiden rinnalla 

haastavimmaksi erityisryhmäksi, koska nämä oppilaat häiritsevät usein opettajan ja muiden 

oppilaiden työskentelyä. Opettajat kokivat ajan menevän hukkaan työrauhan ylläpitämises-

sä ja oppilaiden riehaantuvan entisestään oppiaineena vapaammilla musiikintunneilla. Mu-

siikinopettajat pitävät toisen aikuisen läsnäoloa parhaana tukitoimena näiden oppilaiden 

keskittymisen tukemisessa. Samalla muille oppilaille voidaan antaa paremmin työrauha. 
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Tarkkaavaisuushäiriö näkyy musiikintunneilla siinä, että kaikki keskittymistä vaativa tuot-

taa ongelmia – oli se sitten laulua, soittoa tai ohjeiden kuuntelua (V25). Tarkkaavaisuus-

häiriöiselle oppilaalle yhteistyö muiden oppilaiden kanssa on haastavaa (V20) ja keskitty-

minen ryhmä- ja kuuntelutilanteissa vaikeaa (V1). Näiden oppilaiden huomio kohdistuu 

usein oppimisen kannalta epäolennaiseen kuten toisiin oppilaisiin – ei opettajaan (V11) tai 

opittavaan aiheeseen, kuten soittamiseen. Harjoittelua vaativa soitonopettelu, kappaleiden 

työstäminen ja ohjeiden vastaanottaminen voi olla haastavaa:  

Tarkkaavaisuuden ongelmat saattavat rajoittaa pitkäjänteistä harjoittelua. (V17) 

Tarkkaavaisuuden häiriöt ilmenevät levottomuutena tunneilla, kun soitetaan ja ympärillä tapahtuu 

paljon. Ohjeita ei pysty ottamaan vastaan. (V27) 

Aron ja Närhen (2003) mukaan tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö näkyy toiminnanohja-

uksen ongelmina, ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. Toiminnanohjauksen ongelmat il-

menevät toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin vaikeuksina sekä tavallista 

nopeampana luovuttamisena, aikuisen apuun turvautumisena tai häiriköintinä, mikä viittaa 

itsetunnon ongelmiin. (Aro & Närhi 2003, 10–12). Aineistoni perusteella toiminnanohja-

uksen ongelmat näkyvät siinä, että: 

…motivointi haastavaa, kun luovuttavat muita helpommin, ellei heti onnistu (jos ylipäätään saa ko-

keilemaan). (V9)  

Ylivilkkaus tarkoittaa motorista levottomuutta, jonka vuoksi lapsi kokee tavallista suurem-

paa tarvetta liikkua tilassa ja hänen on hyvin vaikeaa istua kauan paikoillaan (Aro & Närhi 

2003, 12). Ylivilkkaus ilmenee esimerkiksi siten, että oppilaat saattavat juosta ympäri 

luokkaa (V12), poistua luokasta lupaa kysymättä ja häiritä tuntia huutelemalla: 

ADHD-oppilas huudellut tunnilla, kulkenut edestakaisin luokan ja käytävän välillä, avustaja peräs-

sä. (V13) 

Impulsiivinen oppilas toimii impulssiensa mukaan, mikä näkyy harkitsemattomana ja so-

pimattomana käytöksenä ja puheena, epäolennaisiin asioihin reagoimisena, toisten asioihin 

puuttumisena ja oman vuoron odottamisen vaikeutena. (Aro & Närhi 2003, 12.) Tarkkaa-

vaisuushäiriö näkyy musiikintunneilla erityisesti keskittymistä ja odottamista vaativissa 

soittoharjoituksissa, mikä viittaa oppilaan oman toiminnan ohjauksen puutteisiin: 

Oman vuoron odottaminen opettelutilanteessa haastavaa etenkin, jos oppilaalla keskittymisvaikeuk-

sia… (V9) 



 

6.2.2 Käytös- ja tunne-elämänhäiriöt 

Tunne-elämänhäiriö on aineistoni perusteella tarkkaavaisuushäiriön ja lukivaikeuden jäl-

keen kolmanneksi yleisin kaikista oppimisen haasteista. Kyselyyni vastanneet musiikin-

opettajat ovat kohdanneet oppilaita, joilla on tunne-elämän häiriö, viimeisen viiden vuoden 

aikana yhteensä 178 kertaa, mikä on 15,4 prosenttia kaikista oppimisen haasteista. Tunne-

elämän ja käyttäytymisen häiriöt olen kyselyssäni liittänyt samaan kategoriaan. Kuvassa 8 

näkyy, kuinka paljon oppilaita, joilla on tunne-elämän häiriö, opettajat ovat kohdanneet 

musiikintunneilla. Kuvasta näkyy myös, kuinka usein opettajilla on ollut etukäteen tietoa 

oppilaiden tunne-elämän häiriöistä. 
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Kuva 8. Tunne-elämän häiriön ilmeneminen musiikintunneilla. 

Käytöshäiriöihin liittyy paljon samoja piirteitä kuin tarkkaavaisuushäiriöihin, ja usein nä-

mä häiriöt esiintyvät rinnakkain, joten niiden tunnistaminen ja erottaminen on haastavaa. 

Tarkkaavaisuushäiriön tapaan käytöshäiriöinen lapsi tai nuori on tavallista levottomampi ja 

impulsiivisempi, mutta käytöshäiriöön liittyy myös toistuvaa tai jatkuvaa toisten oikeuksia 

ja iänmukaisia sosiaalisia toimintamalleja rikkovaa käyttäytymistä. (Von der Pahlen & 

Marttunen ym. 2013, 101.) Temperamentista riippuen käytöshäiriöisen lapsen tai nuoren 

käytös voi olla epäsosiaalista tai aggressiivista. Epäsosiaalisuus näkyy oppitunneilla tunti-

en häirintänä, muiden oppilaiden kiusaamisena tai haluttomuutena osallistua yhteiseen te-

kemiseen: 

Tunne-elämän ongelmat ovat ilmenneet haluttomuutena osallistua mihinkään toimintaan, ja muiden 

kiusaamisena ja häiritsemisenä tuntien aikana. (V17) 

Aggressiivisuus ilmenee muun muassa väkivaltaisuutena, tunnepurkauksina, esineiden 

rikkomisena, lyhytjännitteisyytenä tai muuten arvaamattomana käytöksenä: 

Tunne-elämän häiriöt näkyvät mm. huutamisena ja muuna kiukun purkamisena, jos ei saa tahtoaan 

läpi. (V25) 
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Väkivaltaisuuteen taipuvan oppilaan kyky hallita ympäristöään on heikko, minkä seurauk-

sena hänen itsetuntonsa on heikentynyt. Itsetuntoa heikentävät oppimisen ja keskittymisen 

vaikeudet, motoriikan häiriöt sekä vaikeudet sosiaalisissa suhteissa. Aggressiivinen oppilas 

pyrkii kompensoimaan heikkoa itsetuntoa turvautumalla väkivaltaan, koska se herättää 

muissa pelkoa ja ihailua ja saa hänet tuntemaan itsensä hetken ajan suureksi ja voimak-

kaaksi. (Ahvenainen ym. 1994, 126.) Musiikintunneilla itsetunnon kompensoimista ja 

huomion hakemista näkee soittimien kaltoin kohteluna: 

Toisinaan kuitenkin esimerkiksi tunne-elämän häiriöt saattavat tehdä opetuksesta lähes mahdotonta. 

Esimerkiksi väkivaltaisuuteen taipuva oppilas voi kohdella soittimia (ja muita oppilaita) kaltoin. 

(V17) 

Myös pelko on usein ollut läsnä, kun oppilas on arvaamaton ja käyttäytyy niin, että lyö pianoa ja 

potkii ovia. (V12) 

Lapsille ja nuorille on kuitenkin yleensä selvää, että väkivalta on tuomittavaa, joten väki-

vallan tuoman vallan tunteen haihduttua ja ympäristön tuomitsemisen seurauksena lapsi tai 

nuori ymmärtää epäonnistuneensa käytöksessään ja hänen itsetuntonsa heikkenee entises-

tään (Ahvenainen ym. 1994, 126). Huono itsetunto voi johtaa oppilaan passivoitumiseen 

tai tuntien häiritsemiseen, kun oppilas ei koe pystyvänsä annettuihin tehtäviin: 

Huono itsetunto saa aikaan sen, että oppilas saattaa olla koko tunnin ajan tekemättä mitään tai 

sitten häiritsee muiden oppimista minkä ehtii. (V22) 

Sosioemotionaalisia vaikeuksia omaavat oppilaat voivat olla hyvinkin musikaalisia, mutta 

heidän ongelmansa voivat estää heitä toteuttamasta kykyään: 

Yksi tapaus on ollut aggressiivinen ja arvaamaton, mutta erittäin musikaalinen. (V11) 

Monet erityisoppilaat ovat erityislahjakkaita musiikissa. Se on rikkaus ja opettajana olen heistä 
ylpeä ja haluaisin tukea heitä enemmän. (V22) 

Tunne-elämän häiriön omaava oppilas voi olla alakuloinen ja itkuinen, eikä jaksa osallistua 

aktiivisesti tunnille ja opetella uutta (V16). Nämä oireet viittaavat masennukseen, jonka 

oireita ovat uupumus ja mielihyvän kokemisen katoaminen sekä jatkuvasti alakuloinen 

mieliala. Masennukseen voi liittyä lisäksi unihäiriöitä, ruokahaluttomuutta, keskittymisky-

vyn heikentymistä, arvottomuuden tunnetta, pessimistisiä käsityksiä tulevaisuudesta sekä 

itsetuhoisia ajatuksia. Masennukseen liittyy hyvin usein heikentynyt itsetunto, ja oppilas 

saattaa olla passiivinen ja syrjäänvetäytyvä. (Marttunen & Karlsson 2013, 41–42.) 

Itsetunto-ongelmat luovat omat haasteensa rohkeaan laulamiseen, soittamiseen. (V9) 



 

Joskus lapsen tai nuoren sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus on niin suuri, että hän 

päättää vaieta kokonaan tietyissä tilanteissa. Silloin on kyse valikoivasta puhumattomuu-

desta eli mutismista, joka luokitellaan lapsuudessa tai nuoruusiässä alkaviin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen häiriöihin. Mutistinen lapsi tai nuori puhuu selkeästi ja johdonmukaisesti 

tietyissä tilanteissa, kuten kotona, joten hänen kielen kehityksensä on normaalia. Vaikeiksi 

kokemissaan tilanteissa lapsi tai nuori pyrkii välttämään ylitsepääsemätöntä ahdistusta vai-

kenemalla, jolloin lapsi tai nuori voi olla johdonmukaisesti puhumaton esimerkiksi koulus-

sa. (Lämsä & Erkolahti 2013.) Mutismi ilmenee musiikintunneilla puhumista ja jokaisen 

osallistumista vaativissa tehtävissä: 

Mutismi ilmeni, kun oppilaat saivat vuorollaan kertoa itsestään. (V27) 

Osa opettajista pohtii, kuinka musiikkia voisi käyttää terapeuttisesti tukemaan oppilaiden 

itsetuntoa ja kohentamaan heidän mielialaansa: 

Psyykkisesti huonosti voivat, varsinkin tytöt, lisääntyvät koko ajan. Saisiko heidän oloaan parannet-

tua musiikilla? (V18) 

Tällöin kysymykseen voisivat tulla erityisesti tunteita käsittelevät harjoitukset ja oppilai-

den ohjaaminen käyttämään musiikkia arjessaan voiman, energian ja ilon lähteenä, vaikei-

den asioiden, kuten surun läpikäymiseen sekä vihan ja aggressioiden purkamiseen. Tunteet 

ovat usein sanattomia tai vaikeasti sanoitettavissa, mutta musiikin välityksellä niitä on 

mahdollista käsitellä (Saarikallio & Erkkilä 2007). 

6.3 Fyysiset haasteet musiikintunneilla 

Fyysiset oppimisen haasteet ovat aineistoni perusteella harvinaisin oppimisen haasteiden 

ryhmä: fyysisiä oppimisen haasteita esiintyy yhteensä noin 15 prosentissa kaikista oppimi-

sen haasteista. Musiikintunneilla fyysisistä oppimisen haasteista ilmenee yleisimmin ais-

tiyliherkkyys, kuten ääniyliherkkyys, jonka huomioiminen on tärkeää äänentoistoa ja voi-

makasäänisiä instrumentteja käytettäessä. Aistiyliherkkyyttä esiintyy noin viidellä prosen-

tilla kaikista oppimisen haasteista. Seuraavaksi yleisimpiä ovat tuki- ja liikuntaelinvammat, 

kuulovamma sekä pitkäaikaissairaudet, joita kutakin esiintyy noin kolme prosenttia kaikis-

ta oppimisen haasteista. Näkövammaa esiintyy vain yhdellä prosentilla tapauksista, joten 

se on aineistoni perusteella kaikista oppimisen haasteista harvinaisin. Opettajilla on ollut 

hyvin etukäteen tietoa kaikista fyysisistä haasteista paitsi aistiyliherkkyydestä.  
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6.3.1 Aistivammat ja aistiyliherkkyys 

Fyysisistä oppimisen haasteista eniten, eli 4,8 prosenttia kaikista oppimisen haasteista, 

ilmenee aistiyliherkkyyttä. Kuulovammaa esiintyy 3,3 prosentilla ja näkövammaa yhdellä 

prosentilla kaikista oppimisen haasteista. Kuvassa 9 näkyy, kuinka paljon aistiyliherkkiä ja 

aistivammaisia oppilaita opettajat ovat kohdanneet musiikintunneilla. Kuvasta 9 näkyy 

myös, kuinka usein musiikinopettajilla on ollut etukäteen tietoa oppilaiden aistiyliherkkyy-

destä ja aistivammoista. 
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Kuva 9. Aistivammojen ja aistiyliherkkyyden ilmeneminen musiikintunneilla. 

Kuulo- ja näkövammaisten oppilaiden kohdalla on hyvä huomioida oppilaan istumapaikka 

musiikintunneilla. Esimerkiksi toiselta puolelta kuuro oppilas tulisi sijoittaa niin, että kuu-

leva korva olisi lähellä opettajaa (V14). Kuulo- ja näkövammaiset, kuten muut tukea tarvit-

sevat oppilaat, olisi hyvä sijoittaa istumaan opettajan ja taulun lähelle, usein luokan eteen: 

Kuulovammaiset oppilaat istuvat edessä ja on täytynyt ottaa huomioon, että äänet saattavat 

aiheuttaa kipuja. (V12) 

Kuulovammaisen oppilaan kohdalla tulee huomioida luokan äänenvoimakkuuden vaihtelut 

(V24) ja oppilaalta on hyvä tarkistaa, että kaikki on ok (V10), erityisesti äänentoistoa käy-

tettäessä. Kuulovammaisten kuulokojeet tulee säätää musiikintuntien ajaksi, ja esimerkiksi 

kovaäänisten soitinten lähellä FM-lähetin tulee kytkeä pois päältä (V15). 

Näkövammaiset oppilaat tulisi huomioida kirjoittamista ja lukemista vaativien tehtävien, 

kuten kokeiden yhteydessä. Musiikinopettajilla ei aina ole ollut tietoa asiasta etukäteen: 

Näkövammainen kertoi itse 6. luokalla, että hänelle yleensä luetaan koekysymykset. Asiasta kysy-

essäni luokanopettaja muisti, että ai niin. (V13) 

Musiikintuntien erikoisuutena ovat nuotinlukemista ja soittimen hallintaa vaativat tehtävät, 

joissa näkövammaiset tarvitsevat usein henkilökohtaista ohjausta, kuten avustajan läsnä-

oloa: 



 

Sokea oppilas soittanut muiden kanssa kunhan olen asetellut sormet ensin oikeille kohdille 

(oppilaan henkilökohtaista avustajaa ei jostain syystä näkynyt musiikin tunneilla). (V13) 

Aistiyliherkkyys nousee usein esiin avointen kysymysten vastauksissa. Erityisesti kuulo-

yliherkkyys aiheuttaa haasteita musiikintunneilla, vaikka se ei muilla oppitunneilla ilme-

nisikään. Se voi näkyä oppilaan selittämättömänä levottomuutena ja ahdistuneisuutena 

sekä oppimisen haasteina, kuten keskittymisvaikeuksina (V29). Opettajan on vaikea ym-

märtää ja tukea oppilasta, mikäli hänelle ei ole kerrottu oppilaan aistiyliherkkyydestä: 

Kuuloltaan aistiyliherkän oppilaan oli hyvin hankalaa osallistua opetukseen. Vasta ymmärrettyäni, 

mistä käyttäytymishäiriöt johtuivat, pystyin auttamaan häntä. Tästä ei ollut tietoa kotoa eikä luo-

kanopettajakaan tiennyt asiasta. Vasta kysyttyäni kotoa he kertoivat aistiyliherkkyydestä. Tämän 

jälkeen toimimme korvatulppien ja kuulosuojainten kanssa ja tunnit alkoivat sujua hienosti. (V20) 

Ääniyliherkkyys on erityisen tärkeää ottaa huomioon musiikintunneilla, sillä osalle oppi-

laista kovat äänet voivat olla sietämättömiä ja aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa. Ääniyliherkil-

le oppilaille tulee järjestää mahdollisuus kuulonsuojaukseen esimerkiksi tarjoamalla Pelto-

reja tai vastaavia kuulosuojaimia (V22). Tarvittaessa oppilaalla tulisi olla myös mahdolli-

suus luokasta poistumiseen, jos tilanne käy liian tukalaksi (V29).  

Aistiyliherkät…ovat toisinaan joutuneet poistumaan opetustilasta tekemään muita tehtäviä laulu- 

ja soittotehtävien ajaksi avustajan ohjaamana. (V26) 

Aistiyliherkän oppilaan huomioiminen musiikinopetuksessa voi myös tarkoittaa käytettä-

vien soitinten määrän ja äänenvoimakkuuden rajoittamista sekä turvallisen ääniympäristön 

luomista: 

Soitinten soittaminen mahdotonta kun luokassa aistiyliherkkä paitsi sellaisten soitinten joiden 

ääntä voi säätää. (V5) 

Ääniyliherkkyys tuo vaikeuden olla tunnilla, ennakkokäsitys äänistä oppilailla pelottava, jolloin 

aikaa pitäisi olla paljon totuttaa turvalliseen ääniympäristöön. (V28) 

6.3.2 Muut fyysiset haasteet 

Aineistossani muita fyysisiä haasteita ovat tuki- ja liikuntaelinvammat, joita esiintyy yh-

teensä 3,5 prosenttia, sekä pitkäaikaissairaudet, joita esiintyy kolme prosenttia kaikista 

oppimisen haasteista. Kuvassa 10 näkyy, kuinka paljon tuki- ja liikuntaelinvammaisia sekä 

pitkäaikaissairaita oppilaita opettajat ovat kohdanneet musiikintunneilla. Kuvassa 10 näkyy 

myös, kuinka usein opettajilla on ollut etukäteen tietoa oppilaiden tuki- ja liikuntaelin-

vammoista ja pitkäaikaissairauksista. 
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Kuva 10. Muiden fyysisten haasteiden ilmeneminen musiikintunneilla. 

Musiikintunneilla liikuntaelinvammat ilmenevät fyysisinä rajoitteina soittamisessa: 

Ei pysty soittamaan esim. kitaraa, jos on fyysinen kehitysvamma… (V19) 

…sormet eivät yllä kitaran sointuihin… (V14) 

Liikuntarajoitteet…ilmenevät soittotilanteissa tai kun haetaan soittimia. (V27)  

Esteettömyyslainsäädännön mukaan esteettömyyttä tulee toteuttaa kaikissa kokoontumis-, 

hallinto- ja palvelutiloissa kuten kouluilla (Ympäristöministeriö 2004). Perusopetuslain 

mukaan opetus tulee järjestää oppilaiden edellytysten mukaisesti ja vammaispalvelulain 

mukaan kuntien on huolehdittava kunnan yhteisten palvelujen järjestämisestä. Pyörätuolia 

käyttävä oppilas tarvitsee muun muassa pyörätuoliliuskoja, hissejä ja leveämpiä ovia, joi-

den toteuttaminen kuuluu kunnan velvollisuuksiin. (Saloviita 1999, 32–33.) Tämä koskee 

myös musiikinluokkia, mutta edelleen musiikkiluokan sijainti näyttäisi joissain kouluissa 

aiheuttavan vaikeuksia liikuntarajoitteisten oppilaiden osallistumiseen musiikintunneille: 

Liikkuminen musaluokkaan vaikeaa. Koulussa ei hissiä, luokka "kellarissa". (V15) 

Pitkäaikaissairauksia, kuten epilepsiaa, EDS-tautia ja diabetesta, esiintyy aineistossani yh-

teensä 35 oppilaalla, joista yhdeksän mainitaan olevan diabeetikkoja. Epilepsia ja tarkkaa-

vaisuushäiriö ovat keskushermoston kehityshäiriöitä, jotka esiintyvät usein rinnakkain:  

Epilepsia ei näy varsinaisesti, mutta vaikuttaa välillisesti: samoilla oppilailla tarkkaavaisuudessa 

ongelmia (mm. adhd, mutta ei voi syödä lääkitystä epilepsian vuoksi). (V25) 

EDS-syndrooma eli Ehlers-Danlosin oireyhtymä on hyvin harvinainen, perinnöllinen sai-

raus, jonka pääoireet ovat ihon venyminen ja hauraus, mustelmataipumus sekä nivelten 

yliliikkuvuus ja sijoiltaan meno (Reumaliitto 2011). Sairaus vaikeuttaa oppilaan soitinten 

käsittelyä: 

EDS-oppilas ei voinut soittaa kaikkia soittimia, kun paikat prakas. Piti keksiä "sopivat soittimet" 

kaverille. (V15) 



 

Diabeteksen ei kerrottu vaikuttaneen millään tavalla musiikintunteihin, mutta jokaisen 

opettajan tulisi olla tietoinen sairaudesta, jotta osaisi toimia, jos jotakin sattuu. Eräs vastaa-

jista ehdotti ensiapukurssin tulemista pakolliseksi kaikille opettajaopiskelijoille ja mahdol-

lisuutta päivittää ensiaputaitoja työn ohessa. Näiden kurssien ohjelmassa voisi olla myös 

pitkäaikaissairauksiin tutustuminen, jotta opettaja osaisi toimia oikein tarpeen vaatiessa. 

6.4 Muut oppimisen haasteet musiikintunneilla 

Muut oppimisen haasteet tulevat esiin aineistossani vähiten: niitä on 1,7 prosenttia kaikista 

oppimisen haasteista. Voidaan siis sanoa, että lista oppimisen haasteista on ollut melko 

kattava. Aineistossani muihin oppimisen haasteisiin mainittiin kuuluvan kolme epilepsiaa 

sairastavaa oppilasta, kaksi lyhytkasvuista oppilasta sekä kymmenen heikon kielitaidon 

omaavaa oppilasta, joiden kerrottiin olevan valmistavan luokan oppilaita eli maahanmuut-

tajataustaisia lapsia ja nuoria. Epilepsia ja lyhytkasvuisuus voidaan kuitenkin nähdä kuulu-

van fyysisiin rajoitteisiin ja maahanmuuttajat olen tietoisesti jättänyt tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Tuon alla kuitenkin esille muutaman kommentin maahanmuuttajiin liittyen.  
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Kuva 11. Muiden oppimisen haasteiden ilmeneminen musiikintunneilla. 

Valmistavan luokan oppilaille kieli tuottaa haasteita, mikä vaikeuttaa laulamista ja oppi-

tunneille osallistumista, kun ohjeita ei aina täysin ymmärretä: 

Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla kielitaidon vuoksi erityisesti laulaminen haastavaa, kun kieli 

ei ole hallussa. (V9) 

…valmistavan oppilailla tietysti myös ihan ymmärtämättömyyttä, kun kielitaito ei riitä ohjeiden 

ymmärtämiseen. (V21) 

Erityisesti soittamisessa musiikki ylittää kuitenkin kielirajoja, joten opettaja voisikin suun-

nitella valmistavan luokan musiikintunneille enemmän soittotehtäviä, joihin kaikki pysty-

vät osallistumaan kielitaidosta huolimatta:   

…valmistavan luokan oppilaat osallistuvat mielellään soittamiseen ja heille enemmän sitä, kun 

kieli luo omat haasteensa. (V9) 
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7 Oppilaan tuen toteuttaminen musiikintunneilla 

7.1 Opettajan toimintatavat ja käytetyt tukimuodot 

Aineistossani opettajien käyttämät tukimuodot tulevat esiin tukimuotoja koskevassa, val-

miita vastausvaihtoehtoja tarjoavassa monivalintakysymyksessä sekä tätä tarkentavissa 

avoimissa kysymyksissä. Kuvaan tukimuotoja siinä järjestyksessä kuin niitä monivalinta-

kysymyksen vastausten perusteella on käytetty aloittaen yleisimmin käytetyistä tukimuo-

doista. Täydennän vastauksia avointen kysymysten avulla tuoden esille esimerkkejä aineis-

tostani. 

7.1.1 Aisteihin perustuva oppimisen tukeminen 

Jokainen oppilas on erilainen oppija ja oppimistilanteessa jokainen käyttää itselleen tyypil-

lisiä oppimisstrategioita ja oppimistyylejä. Oppimisstrategiat ovat tapoja suorittaa jokin 

oppimistehtävä. Niitä ovat esimerkiksi muistiinpanojen kirjoittaminen, käsitekartan luomi-

nen, piirtäminen tai muistisääntöjen luominen. Oppimistyylit ovat pysyvämpiä tapoja käyt-

tää erilaisia oppimisstrategioita oppimisessa. (Tynjälä 1999.)  

Oppimistyylien käyttöä oppimisessa on tutkittu ja luokiteltu useasta eri näkökulmasta, 

mutta tunnetuimpiin kuuluu St. John’s yliopiston opetushallinnon ja johtamisen professori 

Rita Dunnin ja hänen miehensä Kenneth Dunnin vuonna 1978 julkaisema oppimistyylimal-

li, jossa oppimiseen ajatellaan vaikuttavan niin ympäristö-, tunne-, sosiaaliset, fyysiset kuin 

psykologiset tekijät (kuva 12). Dunnien mallin tunnetuin osa on aistien osuus oppimisessa, 

jonka mukaan aisteihin perustuvat oppimistyylit voidaan jakaa visuaaliseen eli näköaistiin 

perustuvaan oppimiseen, auditiiviseen eli kuuloaistiin perustuvaan oppimiseen, taktiiliseen 

eli tuntoaistiin ja kinesteettiseen eli koko vartalon liikkeisiin perustuvaan oppimiseen. (Ks. 

esim. Carbo ym. 1986, 3.) Tutkimuksessa on saatu erilaisia tuloksia liittyen siihen, ovatko 

oppimistyylit synnynnäisiä vai opittuja tapoja keskittyä, käsitellä ja painaa mieleen uusia 

asioita tai oppia uusia taitoja. Tässä yhteydessä tarkastelen oppimistyylejä opettajan oppi-

laille tarjoamina aisteihin perustuvan tuen muotoina, joita oppilaat voivat tarvitessaan hyö-

dyntää riippumatta siitä, ovatko oppimistyylit synnynnäisiä vai opittuja taitoja.  



 

 

Kuva 12. Oppimistyylit (Dunn & Dunn, Carbo ym. 1986, 3 mukaan; suomentanut Kerttuli Palovaara). 

Aisteihin perustuvaa oppimisen tukemista esiintyy aineistossani eniten eli 31, 9 prosenttia 

kaikista tukimuodoista. Luku ei ole suoraan verrannollinen muihin tukimuotoihin, koska 

olen yhdistellyt kyselyni luokkia, jolloin yhden luokan tulos on huomattavasti suurempi. 

Erilaisten oppimistyylien tukemiseen olen yhdistänyt visuaalisen oppimisen tuen, jota 

esiintyy aineistossani 44,8 prosenttia, auditiivisen oppimisen tuen, jota esiintyy 27,9 pro-

senttia, ja kinesteettisen oppimisen tuen, jota esiintyy 27,3 prosenttia kaikista aisteihin pe-

rustuvista tukimuodoista. Luvut ovat siis suuntaa antavia, eivät täysin verrannollisia, koska 

jokaiseen kategoriaan kuuluu eri määrä alakohtia. Kinesteettiseen oppimisen tukeen voi-

daan ajatella kuuluvan Dunnien mallin sekä taktiilinen että kinesteettinen ulottuvuus. 

Kaikki kyselyni vastaajat yhtä opettajaa lukuun ottamatta käyttävät vähintään 11 tukimuo-

toa antamistani 35 vastausvaihtoehdosta tukeakseen erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. 

Useiden tukimuotojen käyttäminen näkyy avointen kysymysten vastauksissa, joissa koros-

tuu erilaisten oppijoiden ja tuen tarvitsijoiden huomioiminen käyttämällä monipuolisia 

opetusmenetelmiä ja strukturointia: 

Yritän aina käyttää kolmea tapaa opettaessani: visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen oppimis-

tuki…suulliset selitykset, kuuntelu, taululla ja kuvilla kertominen… (V19) 

Opetustilanteessa purin keskustelemaan paljon ja käytän runsaasti havainnollistamisvälineitä (ku-

vat, videot, kuuntelunäytteet, tekstit, taulutyöskentely, kirjalliset tehtävät, ipad jne. (V26) 



72 

 

 

Kuvallinen strukturointi erittäin tärkeää! Asiat pilkotaan pienempiin osiin ja toiminnalle 

määritetään ajallinen kesto. (V3) 

Taulukosta 7 näkyy, kuinka moni kyselyyni vastanneista opettajista on käyttänyt aisteihin 

perustuvia tukimuotoja tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa: 

Taulukko 7.  Aisteihin perustuva oppimisen tuki. 

Tukimuoto Vastaajaa käyttänyt 

Visuaalinen oppimisen tuki 
 

Kuvien käytön lisääminen opetuksen tukemisessa 20 

Videoiden käytön lisääminen opetuksen tukemisessa 16 

Kuvionuottien käyttäminen 8 

Muun helpotetun nuotinnostavan käyttäminen 20 

Kuvataiteen käyttäminen opetuksen tukemisessa 10 

Visuaalinen oppimisen tuki yhteensä 74 

Auditiivinen oppimisen tuki 
 

Kuuntelemisen lisääminen opetuksen tukemisessa 21 

Call and response -opetustyylin käyttäminen opetuksen tukemisessa 11 

Korvakuulolta soittamisen lisääminen opetuksen tukemisessa 14 

Auditiivinen oppimisen tuki yhteensä 46 

Kinesteettinen oppimisen tuki 
 

Musiikkiliikunnan lisääminen opetuksen tukemisessa 18 

Käsityön tai askartelun käyttäminen opetuksen tukemisessa 4 

Solmisaation eli ”do-re-mi” laulutavujen ja -merkkien käyttäminen 

opetuksen tukemisessa 
6 

Ilmaisutaitoharjoitusten käyttäminen opetuksen tukemisessa 17 

Kinesteettinen oppimisen tuki yhteensä 45 

Aisteihin perustuva oppimisen tuki yhteensä 165 

 

Erityisesti ne opettajat, jotka aineistoni perusteella ovat käyttäneet vähiten tukimuotoja, 

kertovat käyttävänsä opetuksessaan monipuolisesti aisteihin perustuvia tukimuotoja ja op-

pimistyylejä tukevia opetusmenetelmiä sekä muita tukimuotoja tukeakseen kaikkia oppilai-

ta, ei vain erityistä tukea tarvitsevia. Eräs vastaajista korostaa oppilaiden tasa-arvoisuutta 

vastaamalla, ettei käytä mitään vaihtoehdoiksi antamistani tukimuodoista vain erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden vaan kaikkien oppilaiden tukemisessa. Kaikki opettajat eivät 

siis koe, että tukea tarvitsevat oppilaat työllistäisivät heitä enemmän kuin muut oppilaat, 

sillä heidän mukaansa opetuksessa tulee muutenkin tarjota tukea erilaisille oppijoille: 

Pyrin aina, oliko erityisoppilas luokassa vai ei, hahmottamaan opetusta sillä tavalla että kaikki op-

pivat mahdollisimman paljon omien mahdollisuuksien mukaan. (V19) 

Pyrin ottamaan huomioon opetusmuodoissani erilaiset oppijat, siksi en ole kokenut, että jokin tiet-

ty erityisoppilas olisi aiheuttanut erityisjärjestelyjä. (V27) 



 

Visuaaliseen oppimisen tukeen sisältyvät kuvien ja videoiden käytön lisääminen, ku-

vionuottien ja muun helpotetun nuotinnostavan käyttäminen sekä solmisaation eli ”do-re-

mi” laulutavujen ja -merkkien käyttäminen. Solmisaatiotavujen tarkoituksena on tukea 

sekä visuaalista, auditiivista että kinesteettistä musiikin oppimista, mutta aineistoni avoi-

missa kysymyksissä se nousi lähes ainoaksi mainituksi tukimuodoksi, joka ei ollut vastaa-

jan mukaan toiminut: 

Erityisoppilaiden kanssa huonosti toimivia ovat olleet esim. solmisaatio/laulutavut. (V26) 

Tämä voi johtua siitä, että solmisaatiotavut ovat aika haastavia muistaa ja hahmottaa, var-

sinkin, jos niistä ei ole aiempaa kokemusta. Ne vaativat oppilailta myös hyviä motorisia 

valmiuksia ja silmä-käsikoordinaatiota. 

Musiikintunneilla kuvia käytetään erityisesti alaluokkien oppilaiden parissa, koska kaikki 

eivät osaa vielä lukea sujuvasti. Lukivaikeuksia ja hahmottamisen vaikeuksia omaavat op-

pilaat voivat saada tukea kuvista myös myöhemmässä vaiheessa. 

Kuvat tukena auttavat, kun lukeminen heikkoa tai kieli ei vielä hallussa ja merkityssuhteet eivät 

avaudu. (V9) 

Lukivaikeuksia omaava oppilas voi hyötyä kuvista laulun sanojen vierellä. (V17) 

Näkörajoitteisille oppilaille täytyy suunnitella sellaiset materiaalit, joista on heille apua ja 

muutenkin huolehtia siitä, että he tietävät missä ollaan menossa: 

…näkörajoitteisille olen usein antanut omat suurennetut monisteet tai heijastanut sanat 

valkokankaalle… (V26) 

Opetusmenetelmistä nousivat esille erityisesti vaihtoehtoiset notaatiomenetelmät, kuten 

kuvionuottimenetelmä ja värinuotit, vaikka vain pieni osa opettajista kertoi hyödyntäneen-

sä niitä opetuksessa. Oppimisen haasteet, kuten hahmottamisen ja keskittymisen vaikeudet, 

vaikeuttavat soittamiseen pääsyä, kun taidot ja kärsivällisyys eivät riitä tavallisten nuottien 

lukemiseen. Kuvionuotit auttavat erityisesti lapsia ja nuoria, joilla on tarkkaavaisuushäiriö 

tai kognitiivisia oppimisen haasteita, ymmärtämään musiikin malleja ja pääsemään mukaan 

musisointiin perinteisiä nuotteja helpommin. Kuvionuoteissa eri sävelet on eroteltu väreillä 

ja oktaavialat kuvioilla, nuottien pituudet ovat suoraan nähtävissä kuvioiden pituudesta ja 

tauot tyhjien laatikoiden pituudesta. Ylennykset ilmaistaan yläoikealle ja alennukset yläva-

semmalle osoittavien nuolten avulla, jolloin ne osoittavat pianon koskettimistolla kyseisen 

koskettimen suuntaan. (Uusitalo 2007, 65–68.) Näin esimerkiksi hahmotus- ja keskittymis-

vaikeuksia omaavat oppilaat, mutta myös kaikki muut oppilaat, löytävät nopeammin oikeat 
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äänet soittimesta yhdistämällä nuottien ja soittimen kuviot. Näin oppilaat pääsevät hel-

pommin kiinni itse soittamiseen ja saavat myös nopeammin onnistumisen kokemuksia. 

Kuvionuotit ovat vielä suhteellisen vähän käytetty opetusmenetelmä musiikintunneilla, 

vaikka tietoisuus niistä onkin kasvanut viime vuosina. Vain neljä kyselyyn vastannutta 

opettajaa kertoo käyttävänsä kuvionuotteja opetuksen tukemisessa. Kuvionuottien käyttä-

mistä ei esimerkiksi opeteta musiikkikasvatuksen koulutuksessa, mikä osaltaan vähentää 

menetelmän hyödyntämistä. Kuvionuoteista saadut kokemukset ovat kuitenkin olleet posi-

tiivisia: kuvionuottien käyttäminen on nopeuttanut itse musisointiin pääsemistä ja onnis-

tumisen kokemusten saavuttamista. Kuvionuottien käytön on koettu myös tukevan yhteis-

soiton opettamista sekä olevan oppilaillekin innostavaa:  

Kuvionuotit ja yhteissoitto bändisoittimilla karusellina ehdoton ykkönen! (V3) 

Kuvionuoteilla soittaminen oli innostavaa. (V5) 

Bändisoiton alussa esim. kuvionuotit ovat olleet hyvä systeemi – ajatukseni on ollut, että oppilaan 

on tärkeä saada soittokokemuksia ja onnistumisen tunne musisoinnista. Vasta sen jälkeen pohdi-

taan ’oikeaa soittotapaa’ ja nuotteja yms. (V24) 

Kuvionuottien rinnalla tai sijasta osa opettajista kertoi käyttävänsä värinuotteja, joiden 

alkuperäinen tarkoitus on ollut helpottaa siirtymistä kuvionuoteista perinteisiin nuotteihin, 

ja osa vastaajista kertoi hyödyntävänsä muuta vastaavaa notaatiojärjestelmää. Eräs opetta-

jista kertoi käyttävänsä ainoastaan nuottien nimiä ja sointumerkkejä, useampi merkkasi 

nuottien nimet tai värit koskettimiin.  Aineistoni perusteella yhdeksi kuvionuottimenetel-

män ja muiden vaihtoehtoisten notaatiojärjestelmien käytön hidasteeksi on koettu juuri 

soittimien merkitseminen, sillä osa opettajista koki, että kaikkien koulun musiikinopettaji-

en tulisi käyttää menetelmää ennen kuin he voisivat merkitä soittimet. Soitinten merkitse-

minen kuitenkin nopeuttaa musisointiin pääsemistä ja monet vastaajista niin tekevätkin: 

Soittotilanteissa hyvin harvat 5.–6. -luokkalaiset osaavat vielä lukea nuotteja, joten olen 

käyttänyt paljon pelkkiä sointumerkkejä tai kirjaimia. Merkit löytyvät myös laattasoit-
timista, pianon koskettimista ja kitaroista. (V24) 

…pianon koskettimiin piirrän tarvittavat apuvälineet (esim. numeroilla tai nuottinimil-

lä)…” (V26) 

Auditiiviseen oppimisen tukeen sisältyvät kuuntelemisen lisääminen, call and response -

opetustyylin eli kaikusoiton tai -laulannan käyttäminen sekä korvakuulolta soittamisen 

lisääminen opetuksessa. Nämä menetelmät ovat käytössä alaluokkien musiikintunneilla jo 

senkin vuoksi, että oppilaat eivät ole vielä oppineet lukemaan nuotteja. Kaikusoiton tai -

laulannan käyttäminen mahdollistavat haastavienkin laulujen opettelun: 



 

Call and response-menetelmä ja korvakuulolta soittaminen ovat muutenkin keskiössä alaluokkien 

musatunneilla, kun nuotteja ei osata. (V9) 

Soitan paljon ja oppilaat toistavat sen sijaan, että opettelisivat nuoteista. (V22) 

Erityisoppilaille näytän aina konkreettisesti, miten soitetaan. Soitan pienissä pätkissä malliksi ja 

pyydän toistamaan perässä. Tarvittaessa soitan mukana tai näytän nuotista, missä mennään kun 

musisoidaan. (V26) 

Laulun opettamisessa perinteinen kaikulaulanta on lapsille yleensä kaikkein helpointa. Laulun har-

joittelu esim. hankalista kohdista alkaen on myös hyvä tekniikka. Kaikki pääsevät mukaan. (V24) 

Kinesteettiseen oppimisen tukeen sisältyvät musiikkiliikunnan lisääminen, kuvataiteen, 

käsityön tai askartelun sekä ilmaisutaitoharjoitusten käyttäminen. Kuvataiteen, käsityön tai 

askartelemisen katsotaan soveltuvan musiikintuntien ohjelmaan erityisesti oppilaita rau-

hoittavan vaikutuksen ansiosta. Käsillä tekeminen toimii oppilaiden tunteiden säätelijänä ja 

rauhoittajana musiikin kuuntelun tavoin. Musiikin kuuntelua voidaan hyvin myös yhdistää 

käsillä tekemiseen. 

Piirtäminen ja maalaaminen ja käsillätekeminen rauhoittaa. (V5) 

Musiikkiliikuntaa käytetään suhteellisen paljon osana musiikintuntien ohjelmaa, vaikka 

usein tilan puute rajoittaakin liikunnallisten harjoitteiden tekemistä. Musiikkiliikunnan 

käyttämisen hyötynä nähdään olevan muun muassa ylimääräisen energian ja tunnetilojen 

purkaminen, mikä auttaa keskittymään muihin harjoituksiin: 

Musiikkiliikuntaa pyrin suunnittelemaan lähes jokaiselle tunnille, vaikka tilat ovat hyvin rajalliset. 

Musiikkiliikunnan tarkoituksena on antaa tilaisuus purkaa levottomuutta sekä muita tunnetiloja, 

jotka vaikeuttavat oppilaan keskittymistä. (V25) 

Musiikkiliikunnan ja muiden toiminnallisten sekä eri aisteja hyödyntävien opetusmenetel-

mien käyttöä tukee myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: ”Kokemukselliset 

ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyk-

sellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota” (POPS 2014, 30).  

7.1.2 Opetusta tukevat järjestelyt 

Opetusta tukevat järjestelyt ovat toiseksi eniten käytettyjä menetelmiä aisteihin perustuvan 

oppimisen tukemisen jälkeen ja niitä esiintyy aineistossani 27,4 prosenttia kaikista tuki-

muodoista. Opetusta tukeviin järjestelyihin sisältyvät oppituntien suunnittelu tukea tarvit-

sevan oppilaan tukemiseksi sekä luokan ja materiaalien järjestäminen oppilaan tukemisek-

si. Tuntien suunnitteluun liittyy opetuksen sisältöjen, työskentelytapojen ja ajan käytön 

jakaminen tai selkeyttäminen sekä pienryhmätyöskentelyn järjestäminen. Luokan ja mate-
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riaalien järjestämiseen sisältyy tilan jakaminen tai selkeyttäminen sekä oppimista tukevien 

opetusmateriaalien ja apuvälineiden käyttäminen. Opetusta tukevat järjestelyt, mutta myös 

muut tukimuodot, ovat opetuksen strukturointia eli Kerolan (2001, 14) määritelmän mu-

kaan ”rakenteiltaan selkeäksi suunniteltua opetusta”. Oppituntien suunnitteluun liittyvää 

strukturointia ja opetuksen eriyttämistä esiintyy yhteensä 63,4 prosenttia ja luokan ja mate-

riaalien järjestämiseen liittyvää strukturointia 36,6 prosenttia kaikista opetusta tukevista 

järjestelyistä. Taulukosta 8 näkyy, kuinka moni opettajista on käyttänyt opetusta tukevia 

järjestelyjä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa. 

Taulukko 8.  Opetusta tukevat järjestelyt. 

Tukimuoto Vastaajaa käyttänyt 

Oppituntien suunnittelu ja opetuksen eriyttäminen 
 

Opetuksen sisältöjen jakaminen tai selkeyttäminen 25 

Työskentelytapojen jakaminen tai selkeyttäminen 28 

Pienryhmätyöskentelyn järjestäminen erityisoppilaan tukemiseksi 12 

Ajan käytön jakaminen tai selkeyttäminen 25 

Oppituntien suunnittelu ja opetuksen eriyttäminen yhteensä 90 

Luokan ja materiaalien järjestäminen 
 

Tilan jakaminen tai selkeyttäminen 19 

Oppimista tukevat opetusmateriaalit 20 

Oppimista tukevat apuvälineet 13 

Luokan ja materiaalien järjestäminen yhteensä 52 

Opetusta tukevat järjestelyt yhteensä 142 

 

Kyselyni perusteella yli puolet musiikinopettajista käyttää oppilaiden tukemisessa lähes 

kaikkia opetusta tukevia järjestelyjä, joista yleisimpiä ovat opetuksen suunnittelu ja eriyt-

täminen eli työskentelytapojen, opetuksen sisältöjen sekä ajan käytön jakaminen ja selkeyt-

täminen. Eniten korostuu työskentelytapojen jakaminen ja selkeyttäminen, jota olivat to-

teuttaneet kaikki yhtä vastaajaa lukuun ottamatta. Vähiten käytettyjä järjestelyjä ovat pien-

ryhmätyöskentelyn ja oppimista tukevien apuvälineiden kuten iPadien käyttäminen. 

Avointen kysymysten vastauksista nousee esille erityisesti opetettavan materiaalin eriyttä-

minen oppilaan tasoa vastaavaksi: 

Helppoja sovituksia, joissa kaikki pystyy soittamaan. (V7) 

Olen myös pyrkinyt eriyttämään yhteissoitossa olevia kappaleita, niin että esimerkiksi 

hahmotusvaikeuksista kärsivä oppilas voi saada helpomman stemman. (V17) 

Olen joskus antanut eri tehtäviä ellei pysty soittamaan. (V19) 



 

Aineistoni perusteella eriyttäminen on tärkeässä roolissa oppilaiden tukemisessa. Eriyttä-

mistä käytetään musisointiharjoitusten, sovitusten, nuottien ja muiden materiaalien eriyt-

tämisen lisäksi kirjallisissa tehtävissä ja kokeiden järjestämisessä: 

Kirjallisten tehtävien ja kokeiden kanssa tehdään myös paljon eriyttämistä. Kaikki eivät pysty te-

kemään kirjallisia muistiinpanoja ja esim. kokeita on täytynyt eriyttää hyvin luovilla ja monipuoli-

silla tavoilla…Mahdollisissa laulukokeissa suorituksia voi tehdä vaihtelevasti yksin/pienissä ryh-

missä, jos esim. ilmenee ahdistusta tilanteesta…Kokeet voivat olla tarvittaessa myös suullisia. 
(V24) 

Aineistoni perusteella tutut toimintatavat ja rutiinit, hyvin suunniteltu ja selkeä tunnin ra-

kenne sekä selkeät ohjeet ovat tärkeitä erityistä tukea tarvitseville oppilaille kuten asper-

ger-oppilaille ja hahmotus- tai tarkkaavaisuushäiriön omaaville. Tapahtumien ennustetta-

vuus, tehtävänantojen yksinkertaisuus ja toimivien käytäntöjen jatkuvuus lieventävät uu-

den tilanteen tuomaa ahdistuneisuutta sekä auttavat oppilaita keskittymään, ymmärtämään 

ja siten myös oppimaan. Samalla opettajan työ helpottuu tunnin sujuessa suunnitelmien 

mukaan: 

Ennen kun on ollut Asperger-tapauksia piti kirjoittaa koko tuntiohjelma minuutteina etukäteen ja 

antaa oppilaalle tunnin alkaessa. (V19) 

Monelle erityisoppilaalle on tärkeää, että musiikin tunneilla on samanlainen rakenne. Siksi olen 

pyrkinyt siihen, että tunti alkaa ja loppuu aina samalla tavalla, opittavasta aiheesta riippumat-

ta…Selkeät ohjeet auttavat. Samoin se, että tunnin alussa käydään läpi, mitä on luvassa. (V22) 

Asperger-oppilaiden tai hahmottamisen/tarkkaavaisuuden haasteiden kanssa täytyy neuvotella lap-

sen oman opettajan kanssa, jotta hyvät tutut tavat jatkuvat myös musiikin tunneilla. Jatkuvuus vä-

hentää ahdistuksen tai levottomuuden tunnetta musiikissa. (V24) 

Pienryhmätyöskentely soveltuu kaikille oppilaille, mutta erityistä tukea tarvitsevia se voi 

auttaa keskittymään, osallistumaan ja oppimaan. Pienryhmätyöskentely voi toimia yhden-

kin opettajan vetämänä, mutta parhaiten se toimii kuitenkin samanaikaisopetuksessa tai 

avustajan ollessa mukana tunnilla: 

Käytösongelmaiset keskittyy paremmin pienessä ryhmässä, avustajan tai open kanssa. (V15) 

Ryhmätyöskentelyt tukevat myös oppilaiden osallistumista ja oppimista. (V17) 

Ryhmän jakamisen lisäksi tilan jakaminen tai oppilaiden siirtäminen avustajan tai toisen 

opettajan kanssa tekemään tehtäviä erilliseen tilaan auttaa muun muassa tarkkaavaisuushäi-

riöisiä oppilaita tehtäviin keskittymisessä: 

Joskus olen siirtänyt oppilaita tekemään kuuntelu- tai kirjallisia tehtäviä avustajan kanssa esim. 

käytävään. Tilanjakaja on ollut myös käytössä joidenkin oppilaiden kanssa…Toisinaan käytöksen 

kanssa oireilevat oppilaat ovat joutuneet poistumaan luokasta ja tekemään avustajan ohjaamana 

muita tehtäviä laulu- ja soittotehtävien ajan. (V26) 
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Mahdollisuuksien mukaan oppilaita on jaettu pienempiin ryhmiin ja eri tiloihin…toisissa tilanteis-

sa pienryhmän jakaminen vielä pienempiin (2-4 oppilaan) ryhmiin on antanut mahdollisuuden ot-

taa vielä paremmin huomioon kunkin yksilölliset tarpeet. Muut oppilaat ovat tällöin olleet oman 

opettajan kanssa luokassa opiskelemassa jotakin muuta. (V29) 

Myös istumajärjestyksellä on suuri merkitys levottomien oppilaiden rauhoittamisessa tai 

heikosti kuulevien ja näkevien sekä muita oppimisen haasteita omaavien oppilaiden tuke-

misessa: 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa tärkeää on se, missä kohtaa luokkaa oppilas istuu ja 

ketkä ovat ne oppilaat, jotka voidaan laittaa istumaan vierekkäin. Näkö- ja kuulorajoitteiset ehdot-

tomasti eteen istumaan samoin kuin kaikki oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia. Käytöksen on-

gelmien kanssa oireilevia oppilaita voi laittaa eripuolille luokkaa istumaan, mutta useinkaan ei vie-

rekkäin tai tiettyjen oppilaiden lähettyville. (V26) 

Apuvälineiden käytöstä esiin nousivat kuulosuojaimien ja teknologian hyödyntäminen, 

mutta liikuntarajoitteiset voivat hyötyä myös erilaisista soittamisen apuvälineistä. Opetta-

jan tehtävä on huolehtia musiikintuntien äänenvoimakkuudesta säätämällä äänentoistoa 

niin, että tunnilla pystyttäisiin toimimaan ilman kuulosuojaimia. Kuulosuojaimia tulisi kui-

tenkin olla tarjolla niitä tarvitseville oppilaille, erityisesti ääniyliherkille, kuten autismin 

kirjoon kuuluville oppilaille: 

Aistiyliherkällä asperger-oppilaalla se, että hänellä on tunnin alusta alkaen Peltorit korvilla on 

mahdollistanut musiikkitunneille osallistumisen. (V22) 

Mikäli musiikinryhmässä on kuulovammaisia oppilaita, opettajan tulisi olla tietoinen kuu-

lokojeista ja niiden säädöistä sekä olla muutenkin erityisen tarkkana äänenvoimakkuuksien 

kanssa: 

Kuuloon liittyvissä ongelmissa täytyy huomioida hyvin tarkasti luokan äänenvoimakkuuden vaih-

telut. Oma lukunsa on kuunneltavan musiikin voimakkuuteen vaikuttaminen, joka on suht helppoa. 

Toinen juttu kokonaan on esim. soittamisesta aiheutuva melu. (V24) 

Kuulovammaiset oppilaat istuvat edessä ja on täytynyt ottaa huomioon, että äänet saattavat 

aiheuttaa kipuja. (V11) 

Kuulovammaiset piti huomioida kuulokojeiden säädöillä ja fm-lähetin pois päältä aina esim. kova-

äänisten soitinten lähellä jne. (V15) 

Teknologiaa käytetään nykyään olennaisena osana jokaisen oppiaineen opetusta, mutta 

erityistä tukea tarvitsevien tukemisessa erityisesti iPadien sekä elektronisen aineiston ja 

tehtävien sekä erilaisten sovellusten hyödyntäminen musiikintunneilla nousivat esiin. Tab-

letteihin on saatavissa lukuisia musiikkisovelluksia, joita voidaan hyödyntää opetuksessa ja 

iPadeja on kätevä käyttää esimerkiksi säveltämiseen: 

Teknologian hyödyntäminen... esim. iPad-työskentely toimii... kivoja appseja tarjolla. (V16) 



 

Olen käyttänyt iPadeja apuvälineinä, jolloin oppilailla on mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa 

oppimisessa. (V17) 

7.1.3 Yhteistyö 

Kyselyn vastausten perusteella kolmanneksi eniten tukimenetelmistä käytettiin yhteistyötä, 

jota esiintyy aineistossani 16,2 prosenttia kaikista tukimuodoista. Yhteistyö on opettajien 

työssä yhä tärkeämmässä roolissa kolmiportaisen tuen voimaan tulon jälkeen ja Takalan 

(2010, 33) mukaan ”tuen uusien muotojen ja inkluusion myötä koulun henkilökunnan yh-

teistyö tulee entistä tarpeellisemmaksi.” Oppituntien aikana tehtävää yhteistyötä ilmenee 

aineistossani 44 prosenttia ja oppituntien ulkopuolella tehtävää yhteistyötä 56 prosenttia 

kaikesta oppilaan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä. Oppituntien aikaiseen yhteistyöhön 

sisältyvät avustajan osallistuminen musiikintunneille ja samanaikaisopetus toisen opettajan 

kanssa. Oppituntien ulkopuolella koulun henkilökunnan ja muiden ammattilaisten kanssa 

tehtävään yhteistyöhön sisältyvät koulun ja kodin välinen yhteistyö, opettajien yhteistyö yli 

ainerajojen sekä moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi koulunkäynninohjaajan, sosiaali-

työntekijän, psykologin tai terapeutin kanssa. Taulukosta 9 on nähtävissä niiden opettajien 

määrät, jotka ovat käyttäneet yhteistyötä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa.  

Taulukko 9.  Yhteistyö. 

Tukimuoto Vastaajaa käyttänyt 

Oppituntien aikana tehtävä yhteistyö 
 

Avustajan käyttäminen musiikin tunneilla 23 

Samanaikaisopetus (useampi kuin yksi opettaja opettaa ryhmää samaan aikaan) 14 

Oppituntien aikana tehtävä yhteistyö yhteensä 37 

Oppituntien ulkopuolella tehtävä yhteistyö 
 

Opettajien yhteistyö (yli ainerajojen) 19 

Koulun ja oppilaan kodin välinen yhteistyö 13 

Moniammatillinen yhteistyö koulunkäynninohjaajan 
15 

sosiaalityöntekijän, psykologin, terapeutin kanssa 

Oppituntien ulkopuolella tehtävä yhteistyö yhteensä 47 

Yhteistyö yhteensä 84 

 

Avoimista kysymyksistä nousee esiin oppilaan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys ja eri-

tyisesti oppilaan kanssa keskusteleminen ja tuen tarpeesta neuvotteleminen. Yhteistyötä 

tehdään, jotta oppilaan tuen tarve saadaan selville ja ongelmiin löydetään ratkaisuja: 
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Kävin paljon keskusteluja lasten itsensä kanssa sekä jonkin verran heidän vanhempiensa, luokan-

opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa. Jokaisen lapsen kanssa on toimittu tarpeen mukaan. 

(V20) 

Yhteistyö erityisopettajan ja musiikkiterapeutin sekä vanhempien kanssa ollut itselleni hedelmäl-

listä. (V26) 

Reilusti yli puolet kyselyyni vastanneista opettajista tekee yhteistyötä muiden opettajien ja 

ammattiryhmien kanssa tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa. Moniammatillista yh-

teistyötä tehdään esimerkiksi koulunkäynninohjaajan, sosiaalityöntekijän, psykologin ja 

puhe-, musiikki- tai toimintaterapeutin kanssa. Musiikkiterapeutin kanssa tehdään yhteis-

työtä usein erityisen vaikeita sosioemotionaalisia haasteita tai oppimisvaikeuksia omaavien 

oppilaiden auttamisessa. Moniammatillinen yhteistyö toteutuu yleisimmin oppilashuollos-

sa, joka lisää oppilaan ja oppilaan vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön eri alojen 

ammattilaisten asiantuntijuutta ja siten tehostaa tuen yksilöllistämistä, kun oppilaan tilan-

teesta saadaan kattavampi kokonaiskuva. Lisäksi tuen kolmiportaisuus edellyttää mo-

niammatillista yhteistyötä, koska pedagoginen arvio ja selvitys tulee perusopetuslain mu-

kaan käsitellä oppilashuoltoryhmässä. (Oja 2012a, 59–60.) Eräs vastaajista kertoo onnistu-

neen esimerkin moniammatillisesta yhteistyöstä mutistin auttamisessa: 

Mutistin kanssa työskennellessäni tein tiivistä yhteistyötä kodin, musiikkiterapeutin ja erityisopet-

tajan sekä avustajan kanssa. Sain apua kommunikointiin liittyvissä asioissa ja teimme ja teimme 

yhteistyötä musiikkiterapeutin kanssa hyvin tuloksien. Oppilas piti musiikista ja alkoi laulun ja 

soittamisen kautta kommunikoimaan puhumalla kuiskaten. (V26) 

Vaikka useat opettajista kokevat neuvottomuutta oppilaiden ongelmien edessä, tukea tar-

vitsevien oppilaiden kohtaamiset ovat olleet yleisesti ottaen positiivisia. Oppilaiden vai-

keudet ilmenevät musiikintunneilla yleisimmin keskittymisen ongelmina, levottomuutena 

ja ylivilkkautena, mikä näkyy tuntien häirintänä, oppilaiden kyvyttömyytenä tehdä annettu-

ja tehtäviä ja vie opettajan aikaa opettamiselta. Useat opettajista toivovatkin, että musiikin-

tunneilla olisi toinen aikuinen läsnä, jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. 

Juuri työrauhaa häiritsevien ja ryhmässä keskittymisvaikeuksia kohtaavien oppilaiden 

vuoksi avustajan käyttäminen tunnilla nousee aineistossani yhdeksi tärkeimmistä tukimuo-

doista. Avustajat auttavat ja neuvovat tukea tarvitsevia oppilaita ja auttavat siten työrauhan 

säilyttämisessä, jolloin musiikinopettaja voi keskittyä omaan työhönsä: 

Usein luokka- tai henkilökohtaisen avustajan tuki on erityistä tukea tarvitsevan oppilaan 

musiikintuntien onnistumisen avain. (V22) 

Hyvä jos avustaja tunnilla mukana, voi mennä hetkeksi pois luokasta hänen kanssaan. Yllättäviä 

tilanteita tulee joka tunti, esim. ei lauleta opp toivomaa laulua. (V1) 

Aggressiotilanteissa, muita aikuisia rauhoittamaan tilannetta, että olen itse voinut jatkaa tuntia 

muille. (V4) 



 

Aineistoni perusteella avustajan läsnäolo on yksi parhaista tukimuodoista, sillä se mahdol-

listaa tukea tarvitsevan oppilaan paremman huomioimisen, opetuksen eriyttämisen ja kä-

destä pitäen neuvomisen. Avustajan mukanaolo luo tilaisuuden myös oppilaiden jakami-

seen pienryhmiin ja mahdollisuuksien mukaan myös eri tiloihin, mikä on soittamisen har-

joittelun ja oppimisen kannalta erityisen tärkeää:  

Avustajat ovat mahdollistaneet musiikinopetuksen myös vaikeista käytöksen ongelmista kärsivien 

oppilaiden kanssa. Ilman heidän läsnäoloaan, apuaan ja tukeaan opetustyö olisi useissa tilanteissa 

ollut mahdotonta. Mm. eriyttäminen on mahdollista, kun on avustaja käytettävissä. (V26) 

Erityisesti avustajan rooli keskeinen soittamisen mahdollistajana. (V3) 

Avustaja on paras keino, erityisesti, jos oppilas tarvitsee välillä ’tauon’ tunnin aikana. Avustajan 

kanssa on myös mahdollista jakaa isoa ryhmää pienryhmiin. (V22) 

Samanaikaisopetusta käyttää noin puolet vastaajista. Samanaikaisopetusta voidaan toteut-

taa niin pareittain kuin opettajatiimeissäkin. Tärkeintä on, että opettajat toimivat keskenään 

myönteisesti ja kiireettömästi sekä ovat läsnä kaikille luokan oppilaille luoden turvallisuut-

ta ja antaen hyvän mallin aikuisten yhteistyöstä. (Rönty & Rönty 2012, 72.) Erään vastaa-

jan mukaan samanaikaisopettajuus toimii musiikissa hyvin, jos musiikinopettajan pariksi 

löydetään toinen musiikkia taitava opettaja. Usein musiikinopettajan ongelmana on, että 

hän on koulun ainoa musiikkia taitava opettaja ja erityisesti silloin musiikkia osaavasta 

avustajasta olisi apua: 

Samanaikaisopettajuus ollut toimivaa, kun parina opettaja, joka voi osallistua musiikinopetukseen 

eli omat taidot riittävät. Avustajan käytössä samoin, mutta ollut joskus tunnilla lähinnä 

"kaitsemassa" ylivilkkaita/keskittymishäiriöisiä oppilaita; ei kovin mielekästä, ellei voi osallistua 

neuvomiseen/ohjaamiseen opettajan kaverina. (V9) 

Mutta jos opettajien yhteistyö musiikin opettamisessa toimii, samanaikaisopetus voi olla 

molempia ryhmiä rikastuttavaa: 

Samanaikaisopetus on toiminut monessa tilanteessa erittäin hyvin ja tällaisissa tilanteissa erityis-

oppilaat ovat usein uskaltaneet osallistua enemmän kuin pelkästään oman pienryhmän tunneilla. 

(V29) 

Mikäli toisen aikuisen saaminen musiikintunnille ei ole mahdollista, musiikinopettajat ko-

kevat olonsa turvallisemmaksi, jos heillä on sopimus siitä, mitä tehdä vaikeissa tilanteissa. 

Sopimus voi olla esimerkiksi luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa, jolloin avun olles-

sa saatavilla oppilaan toiminnasta ei pääse muodostumaan turvallisuusuhkaa opettajalle tai 

muille oppilaille: 

Oppilaan käyttäytymisen ollessa tosi huonoa pyydän opettajaa tulemaan ja hakemaan oppilaan 

pois musiikintunnilta. (V12) 



82 

 

 

…olen kokenut melko kookkaan ja käytökseltään aggressiivisen pojan kohtaamisen uhkaksi. 

Erityisopettajan kanssa on ollut sopimus, että lähetän erityisoppilaan hänen luokseen heti, jos 

oppilas heittäytyy hankalaksi. (V11) 

Oppilaiden poistaminen luokasta ei ole yksinkertaista, sillä opettaja on vastuussa oppilais-

taan oppituntien ajan, ellei siirrä vastuuta toiselle aikuiselle. Oppilaan poistaminen luokasta 

on kuitenkin tehokas keino uhkaavan tilanteen rauhoittamiseksi ja työrauhan palauttami-

seksi. Kyselyn vastaajien mukaan häirikköoppilaan luokassa pitämisen katsotaan vaikeut-

tavan muiden oppilaiden oppimista ja vievän heiltä mahdollisuuden saada laadukasta ope-

tusta. Opettajat ovat huolissaan siitä, että yksi häiriköivä oppilas voi viedä kaikilta muilta 

luokan oppilailta mahdollisuuden työrauhaan, positiiviseen ilmapiiriin ja oppimiseen.  

Oppilaiden poistaminen tunnilta on hyvin ongelmallista. Opetan edelleen erästä oppilasta, jolle on 
vuosi toisensa jälkeen annettu mahdollisuus opiskella muun ryhmän kanssa musiikki sekä muut 

taideaineet siitä huolimatta, että ryhmätilanteet on todettu hänelle hyvin hankaliksi. Oppilas huu-

taa, vaeltelee luokassa, suuttuessaan voi viskoa tavaroita tai vaikka kaataa pulpetteja. Ainoaksi 

avuksi on annettu ohjaaja, jonka seurassa voin poistaa oppilaan tunnilta mikäli opetus alkaa käydä 

mahdottomaksi hänen läsnäollessaan. Mielestäni tässä poljetaan toisten oppilaiden oikeutta laa-

dukkaaseen opetukseen. (V25) 

Oppilaan poistaminen tunnilta ei ole ongelmallista ainoastaan siksi, ettei alaikäistä oppilas-

ta voi jättää yksin ilman aikuisen valvontaa. Oppilaan poistaminen luokasta ja lähettäminen 

erityisopettajan luokse on ristiriidassa inkluusio-periaatteen kanssa, jonka mukaan kaikki 

tuki tulisi antaa yleisopetuksen yhteydessä. Perusopetuslain mukaan opettajalla on kuiten-

kin oikeus poistaa häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava oppilas luokasta. Lisäksi oppilaan 

oikeus opetukseen osallistumiseen voidaan evätä loppupäivän ajaksi, mikäli oppilaan tai 

muun henkilön turvallisuus on vaarassa oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymi-

sen vuoksi. (Perusopetuslaki 1998, 36 §.) 

Vuoden 2003 perusopetuslain muutoksessa säädettiin koulun ja kodin välisestä yhteistyös-

tä (Perusopetuslaki 1998), jota on kuvattu varhaiskasvatuksen puolella jo pitempään käsit-

teellä ”kasvatuskumppanuus”. Nykyään käsitettä käytetään yhä enenevässä määrin myös 

perusopetuksen puolella. (Oja 2012a, 59.) Lähes puolet kyselyyni vastanneista opettajista 

tekee yhteistyötä oppilaan vanhempien kanssa, mutta selvästi useampi kokee, että yhteis-

työstä koulun ja kodin kanssa olisi hyötyä oppilaan tukemisessa, vaikkei sitä ole toteut-

tanutkaan. Kyselyni avoimissa kysymyksissä yhteistyötä vanhempien kanssa ei juurikaan 

mainita, mutta opettajien kaipaamaa tukea koskevissa kohdissa kodin ja koulun välisen 

yhteistyön lisäämisen tarve tulee selkeästi esille. Aineistostani käy ilmi, että yhteistyöhön 

muiden opettajien, koulunkäyntiavustajien ja muun koulun henkilökunnan sekä oppilaan 

vanhempien kanssa lähdetään vasta, kun muut tukitoimet eivät auta: 



 

Kun opettaminen on tuntunut joskus mahdottomalta, olen pyytänyt apua muilta opettajilta ja 

henkilökunnalta. Myös vanhempien kanssa on tehty yhteistyötä ja mietitty, miten oppilas saataisiin 

motivoitumaan koulussa. (V17) 

Erityisesti käytöshäiriöisen oppilaan vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on ensisijaisen 

tärkeää, sillä vanhempien saaminen mukaan lasten motivointiin ja toivotun käyttäytymisen 

tukemiseen sekä ongelmakäytöksen vähentämiseen voi vaikuttaa positiivisesti myös lasten 

käyttäytymiseen koulussa (Von der Pahlen & Marttunen 2013, 106). Lasten väkivaltainen 

käytös johtuu usein vanhempien epävarmuudesta ja epäjohdonmukaisesta kasvatuksesta, 

jolloin lapsi ei saa vanhemmiltaan tarpeeksi tukea itsekontrollilleen ja lapselle jää epäsel-

väksi, millaista käyttäytymistä vanhemmat vaativat (Ahvenainen ym. 1994, 127). Johdon-

mukainen kasvatus ja selkeät rajat ovat tärkeitä myös koulussa, mutta opettajat eivät pysty 

kokonaan korvaamaan vanhempien kasvatusta. Ongelmista huolimatta vanhemmat ovat 

lapselle tärkeimmät ihmiset ja suhde vanhempiin on suurin voima, jonka avulla käyttäyty-

misen muutos voi tapahtua (Ahvenainen ym. 1994, 130). Opettajalla ei useinkaan ole mah-

dollisuutta tukea vanhemmuutta riittävästi, joten muiden ammattilaisten tuki on tärkeää. 

Opettajan ja vanhempien välistä yhteistyötä voidaan kuitenkin tehdä oppilaan tukemisessa 

parhaiden tukimuotojen löytämiseksi.  

7.1.4 Tuen kohdistaminen ja kolmiportaisuus 

Tuen kohdistamista ja kolmiportaisuuden toteuttamista käytetään yhteistyön jälkeen nel-

jänneksi eniten musiikinopetuksessa ja aineistoni perusteella näitä tukimuotoja esiintyy 

13,7 prosenttia kaikista tukimuodoista. Tähän yläluokkaan olen sisällyttänyt kohdat lisä-

opetus ja ohjaaminen, jota esiintyy aineistossani 25,4 prosenttia, ja tuen kolmiportaisuuden 

suunnittelu, jota esiintyy 74,6 prosenttia kaikesta tuen kohdistamiseen ja kolmiportaisuu-

den toteuttamiseen liittyvistä tukimuodoista. Lisäopetukseen ja ohjaamiseen sisältyvät mu-

siikinopettajan itsensä antama tukiopetus, oppilaanohjaus ja osa-aikainen erityisopettajan 

antama tukiopetus. Tuen kolmiportaisuuden suunnitteluun sisältyvät kohdat opetuksen 

yksilöllinen suunnittelu, oppimissuunnitelma, pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys 

sekä HOJKS.  

Tuen kolmiportaisuuden suunnitteluun ja tukiopetukseen on viitattu hyvin vähän avoimissa 

kysymyksissä, mikä voi johtua siitä, että muut tukimuodot ovat musiikinopettajille ensisi-

jaisia. Vain neljä vastaajaa oli laatinut työssänsä pedagogisen arvion ja pedagogisen selvi-

tyksen, viisi oli laatinut HOJKSin ja kahdeksan oppimissuunnitelman. Taulukosta 10 nä-
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kyy niiden opettajien määrä, jotka ovat käyttäneet tuen kohdistamista ja kolmiportaisuutta 

tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa. 

Taulukko 10.  Tuen kohdistaminen ja kolmiportaisuus. 

Tukimuoto Vastaajaa käyttänyt 

Lisäopetus ja ohjaaminen 
 

Musiikinopettajan itsensä antama tukiopetus 8 

Oppilaanohjaus 8 

Osa-aikainen erityisopettajan antama erityisopetus 2 

Lisäopetus ja ohjaaminen yhteensä 18 

Tuen kolmiportaisuuden suunnittelu 
 

Opetuksen yksilöllinen suunnittelu 17 

Oppimissuunnitelma 12 

Pedagoginen arvio 7 

Pedagoginen selvitys 8 

Henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva sopimus (HOJKS) 9 

Tuen kolmiportaisuuden suunnittelu yhteensä 53 

Tuen kohdistaminen ja kolmiportaisuus 71 

 

Vaikka tuen kohdistamisen ja kolmiportaisuuden tukimuotoja on käytetty suhteellisen vä-

hän, kokemukset tuen suunnittelusta ovat kuitenkin päällisin puolin olleet positiivisia: 

Hojks, on toiminut. (V12) 

Usein musiikinopettaja ei kuitenkaan itse ole osallistunut HOJKSien tai oppimissuunnitel-

mien laatimiseen. Silloin oppilaan ongelmista musiikintunteihin liittyen ei ole välttämättä 

mitään mainintaa, vaikka useille erityisryhmille, kuten tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiri-

öisille, musiikintunnit ovat haastavimpia: 

Muutamia kertoja olen laatinut oppilaalle HOJKS:n musiikkiin. Tämä on kuitenkin hämmästyk-

sekseni ollut enemmän harvinaisuus kuin yleinen käytäntö. Oppilailla on hyvät oppimissuunnitel-

mat ja tuen tarpeen määrittelyt, mutta hyvin harvoin niissä on huomioitu taito- ja taideaineiden 

tunteja. Esim. adhd-oppilaan matikan tunteja tuetaan monipuolisesti, mutta musiikin tunteja ei, 

joissa käytännössä tällaisen oppilaan haasteet ovat suurimmillaan. (V24) 

Eräs vastaajista kokee, että opetuksen yksilöllinen suunnittelu ei ole toiminut, koska hän ei 

ole saanut muilta tukea suunnitelman toteuttamiseen: 

…tekemäni henk.koht. ohjelma yhdelle oppilaalle ohjaajan avustuksella ei toiminut. 
Ohjaaja ei halunnut toteuttaa tuntisuunnitelmiani, koska oppilasta ei kiinnostanut mu-

siikki. (V25) 

Tästä herää useita kysymyksiä. Tuleeko tehostetun tai erityisen tuen suunnitelmia ylipää-

tään noudattaa? Entä jos kysymyksessä olisi musiikin sijaan matematiikka? Voisiko avus-



 

taja kieltäytyä oppimissuunnitelman tai HOJKS:n toteuttamisesta? Jos suunnitelmia ei tar-

vitse toteuttaa, mitä virkaa kolmiportaisella tuella silloin oikeastaan on? Parhaita tuloksia 

suunnitelmien toteuttamisesta näyttäisi olevan niiltä opettajilta, jotka ovat saaneet työyhtei-

söltään tukea oppilaan tukemista koskevien suunnitelmien toteuttamiseen. 

Yksilöllisen opetuksen järjestämisessä on tärkeää keskustella oppilaan itsensä kanssa siitä, 

millaisia tukimuotoja hän kokee tarvitsevansa. Useat vastaajista painottavat, ettei asiasta 

tulisi tehdä numeroa oppitunnin aikana, vaan tuki tulisi tarjota mahdollisimman huomaa-

mattomasti ja siitä voisi keskustella oppilaan kanssa kahden kesken:  

Jos kyseessä on fyysinen rajoite, keskustelen oppilaan kanssa siitä, mitä hän arvelee pystyvänsä 

tekemään tuntien puitteissa. Sovimme yhdessä käytänteistä. Yleensä pyrin luovimaan erityisoppi-

laiden erityistilanteet siten, että muiden oppilaiden huomio ei kiinnity liikaa näiden oppilaiden 
haasteisiin. (V27) 

Tukiopetus on yksi aineistossani esiin tulleista erityisen tuen tukimuodoista, ja Ojan 

(2012b, 53) mukaan se on yksi ensimmäisistä ja tavallisimmista tukimuodoista. Tukiope-

tusta annetaan musiikissa hyvin harvoin, vaikka tarvetta olisi enemmänkin. Aineistossani 

mainitaan useamman kerran, että erityisopetuksen resurssit on varattu erityisesti äidinkie-

len ja matematiikan tukiopetukseen, vaikka oppilaalla olisi HOJKS kaikissa oppiaineissa: 

Tukiopetus, kun oppiminen vaikeaa. Tukiopetukseen käytettävä aika tahtoo mennä äidinkielen tu-

kiopetukseen. (V22) 

Tukiopetusta annoin eräälle erittäin heikolle oppilaalle, jolla oli luki- ja hahmotusvaikeuksia. Kir-

jallisen kokeen sijaan tein hänen kanssaan kokeen suullisena keskustelumuotoisesti. (V27) 

Useat opettajat kokevat, että heillä ei ole aikaa ja mahdollisuutta tukea erityisoppilaita niin 

paljon kuin he haluaisivat, koska ryhmät ovat suuria ja erityisoppilaiden määrä lisääntyy 

kaiken aikaa. Myös kolmiportaisen tuen käyttöönotto on lisännyt erityisoppilaiden määrää 

tavallisilla luokilla, mutta resursseja ei ole lisätty sen mukaisesti. Opettajat joutuvatkin 

tekemään päätöksiä siitä, kuinka paljon ja millaisin keinoin he pystyvät tukemaan tukea 

tarvitsevia oppilaita: 

Erityisoppilaiden määrä lisääntyy koko ajan, jos miettii dysleksia-tapauksia, hahmotushäiriöitä, 

vaikeuksia pysyä opetuksessa mukana jne. Yleensä mulla on niin suuria ryhmiä luokassa etten 

pysty erityisoppilaita sen kummemmin ohjaamaan erikseen – paitsi että pyrin aina ohjaamaan op-

pilaita henkilökohtaisesti soittotehtävissä. (V19) 

Aineistossani ollaan jokseenkin kriittisempiä kolmiportaisen tuen toteutumisen suhteen 

kuin Sirpa Oja, joka toteaa kolmiportaisen tuen ensimmäisen vuoden toteutumista ja kehit-

tämistä kuvaavassa teoksessa (Oja 2012a, 51):  
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On ollut hienoa havaita, että työmäärän lisääntymisestä huolimatta iso joukko opettajia on ollut 

tyytyväinen, että heidän oppilastuntemuksensa ja pedagoginen osaamisensa eli heidän 

osallisuutensa on lisääntynyt aikaisempaan verrattuna. Opettajat kokevat, että he ovat saaneet 

legitiimin työkalun tarttua toimeen, kun heillä on huolta oppilaan edistymisestä ja menestymisestä. 

Ojan (2012a) mukaan myös vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä kolmiportaiseen tukeen ja 

siihen liittyvien oppimissuunnitelmien ja HOJKSien laatimiseen. Erityisesti tehostetun 

tuen piirissä olevien, käytöshäiriöitä ja muita koulunkäynnin ongelmia omaavien oppilai-

den osallistuminen itseään koskevaan päätöksentekoon ja oppilaan oman vastuun kirjaami-

nen sopimusluonteisesti oppimissuunnitelmaan ovat selkiyttäneet vastuunjakoa sekä anta-

neet oppilaalle mahdollisuuden vastuun kantamiseen ja itsetuntemuksensa vahvistamiseen. 

(Oja 2012a, 51–52.) 

7.1.5 Positiivisen tunneilmaston luominen 

Positiivisen tunneilmaston luominen on viidenneksi eniten käytetty tuen muoto, jota esiin-

tyy aineistossani 10,8 prosenttia kaikista tukimuodoista. Siihen sisältyvät positiivisten ko-

kemusten tukeminen ja ryhmän positiivisen ilmapiirin tukeminen, joista molempia ovat 

erityisoppilaat huomioon ottaen käyttäneet kaikki paitsi yksi vastaajista. Taulukosta 11 käy 

ilmi niiden opettajien määrä, jotka ovat käyttäneet positiivisen tunneilmaston ylläpitämistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa.  

Taulukko 11.  Positiivisen tunneilmaston luominen. 

Tukimuoto Vastaajaa käyttänyt 

Positiivisen tunneilmaston luominen 
 

Positiivisten kokemusten tukeminen 28 

Ryhmän positiivisen ilmapiirin tukeminen 28 

Positiivisen tunneilmaston luominen yhteensä 56 

 

Kaikki vastanneet ovat käyttäneen molempia positiivisen tunneilmaston ylläpitämistä tu-

kevia tukitoimia, joten siten ne ovat prosentuaalisesti eniten käytettyjä menetelmiä. Yksi 

opettajista vastaa kuitenkin, ettei hän käytä positiivisen ilmapiirin tukemista oppimisen 

haasteiden tukemisessa. Hän kertoo, ettei käytä mitään muutakaan esille nostamistani tu-

kimuodoista ainoastaan tukea tarvitsevat oppilaat huomioon ottaen, vaan tukeakseen kaik-

kia luokan oppilaita: 

Olen käyttänyt moniakin näistä jutuista, mutta en erityisoppilaat erityisesti huomioon ottaen. 

Kaikki oppilaat ovat yksilöitä, ja heidät tulee pyrkiä ottamaan yksilöinä huomioon. Ei pelkästään 

erityisoppilaat. (V13) 



 

Vaikka positiivisen tunneilmaston ylläpitäminen näyttäisi olevan jokaisen kyselyyni vas-

tanneen opettajan käytössä, siihen viitataan avointen kysymysten vastauksissa suhteellisen 

vähän, lyhyesti ja ytimekkäästi: 

Pos. ilmapiirin luominen auttaa aina! (V14) 

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että positiivisten kokemusten tukeminen ja positiivi-

sen ilmapiirin tukeminen ovat osittain itsestäänselvyyksiä, jotka sisältyvät muihin musii-

kintunneilla käytettyihin menetelmiin ja joita jokainen opettaja käyttää työssään kaikkien 

oppilaiden tukemisessa.  Osa opettajista kertoo positiivisen ilmapiirin tukemisen olevan 

turvallisen ilmapiirin luomista, jossa oppilaat uskaltavat olla oma itsensä ja toimia muiden 

oppilaiden kanssa. Osa kertoo tehtävien eriyttämisestä kullekin oppilaalle sopivaksi ja on-

nistumisen kokemusten luomisesta, oppilaiden kannustamisesta ja tukemisesta, oppilaiden 

toiveiden ja tarpeiden huomioonottamisesta sekä työrauhan ylläpidon tärkeydestä musii-

kintuntien ilmapiirin kannalta.  

Gerrity ym. (2013) ovat tutkineet autistien ja kehitysvammaisten musiikinopetusta ja to-

denneet häiriöttömän ja positiivisen ilmapiirin luomisen yhdeksi tärkeimmistä opettajan 

tarjoamista tukimuodoista, joten tältä osin tutkimustulokseni ovat yhteneväisiä Gerrityn 

ym. tutkimuksen kanssa. Gerrityn ym. tutkimustuloksissa korostuvat positiivisen ilmapiirin 

lisäksi lyhytsanaiset ohjeet, oppilaisiin kohdistuvat selvät odotukset sekä toivotun käyttäy-

tymisen positiivinen vahvistaminen. Tutkimuksessa todetaan, että tukea tarvitsevat oppilaat 

kykenevät tekemään suurimman osan annetuista tehtävistä, kunhan opettaja osaa antaa 

ohjeet tarpeeksi selvästi ja säilyttää oppilaiden mielenkiinnon opetettavassa aiheessa. (Ger-

rity ym. 2013.) Myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa opettajia kehotetaan tukemaan 

positiivista ilmapiiriä edistämällä kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vas-

tuunottoa ja osallisuutta sekä kiinnittämällä erityistä huomiota oppilaiden toiveisiin ja 

mahdollisuuteen vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä oppimisympäristöön 

(Rönty & Rönty, 2012, 68). Parhaimmillaan positiivisen ilmapiirin aikaansaaminen näyt-

täisi tuottavan upeita hetkiä niin oppilaille kuin opettajallekin: 

Mielestäni tärkein asia on se, että saa luotua musiikintunneilla sellaisen tunnelman, jossa jokainen 

oppilas saa olla oma itsensä ja oppia omalla tasollaan tekemään musiikkia yhdessä ryhmänä. (V26) 

Olen ottanut huomioon lasten toiveita… (V5) 

Olen kokenut hyvin positiivisia hetkiä erityisoppilaiden kanssa. Vaikka asiat menevät hitaammin 

perille kuin "tavallisten" oppilaiden kanssa, onnistumisen hetket ja niistä syntynyt ilo on valtavan 

suuri! (V12) 
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Useat opettajat mainitsevat, että ovat pyrkineet laatimaan erityistä tukea tarvitseville oppi-

laille sopivan tasoisia tehtäviä, joista he pystyvät suoriutumaan. Oppimisen haasteet eivät 

aina mahdollista oppilaiden suoriutumista koko luokalle annetuista tehtävistä, jolloin eriyt-

täminen ja tekemisen keksiminen on tärkeää, jotta kaikilla oppilailla on omalle tasolleen 

sopivaa tekemistä ja mahdollisuus saavuttaa onnistumisen kokemuksia: 

Olen pyrkinyt keksimään kullekin sellaisia tehtäviä, joista voivat suoriutua… (V9) 

Jos jokin osa-alue onkin ollut heikko, niin olen yrittänyt tukea muita musiikin opetuksen osa-alueita. 

Onnistumisten kokeminen ja tekeminen tärkeää. (V10) 

Tätä ajatusta tukee myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 30) esitet-

ty ajatus siitä, että onnistumisen kokemukset oppimistilanteissa kannustavat oppilaita ke-

hittämään osaamistaan. 

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde on olennainen osa positiivisen ja kan-

nustavan ilmapiirin muodostumista. Opettajan ja oppilaan välinen positiivinen ja hyväksy-

vä vuorovaikutussuhde mahdollistaa oppilaan piilevien voimavarojen esiin tulemisen ja 

oppilaan myönteisen kehityksen. Hyväksyvässä ilmapiirissä oppilas uskaltaa jättää tutut 

käyttäytymistavat ja mennä mukavuusalueensa ulkopuolelle, mitä oppiminen usein vaatii. 

Negatiivinen, välinpitämätön ja etäinen vuorovaikutussuhde puolestaan vähentää oppilaan 

sisäisten voimavarojen hyödyntämistä, ruokkii konflikteja ja rajoittaa uuden oppimista. 

Opettajan vuorovaikutuksen luonne tulee esille hänen puhetavastaan, eleistään ja ilmeis-

tään, joista oppilaat aistivat, onko opettajan läsnäolo positiivista vai negatiivista. (Rönty & 

Rönty 2012, 70.) Tukea tarvitsevat oppilaat tarvitsevat muita enemmän kannustusta, jotta 

heidän musiikilliset kykynsä tulisivat esiin ja heidän itsetuntonsa ja motivaationsa vahvis-

tuisi. Positiivinen palaute ja palkitseminen eivät edellytä oppilaalta täydellistä suoritusta 

vaan oikeaa asennetta ja hyvää yrittämistä: 

Palkitseminen reippaasta osallistumisesta ja hyvästä yrittämisestä. (V21) 

Kannustamista, vaikka aina ei hurraamista käytöksessä ja suorituksissa olekaan… (V25) 

Onnistumisista pyrin antamaan välittömästi positiivista palautetta niin oppilaalle itselleen kuin koko 

luokalle. (V29) 

Kannustavassa vuorovaikutuksessa oppilas kokee olevansa täysin hyväksytty omana itse-

nään ja oppii luottamaan opettajaan. Luottamus seuraa välittämisestä, johon kuuluu myös 

johdonmukainen rajojen luominen ja oppilaan hyväksyttävän käytöksen palauttaminen. 

(Rönty & Rönty 2012, 71.) Oppimisen haasteita omaavilla oppilailla, kuten tarkkaavai-

suus- tai käytöshäiriöisellä oppilaalla, on usein vaikeuksia säädellä omaa käyttäytymistään. 



 

Heidän tukemisessaan on tärkeää puuttua oppilaan ei-toivottuun käytökseen muuttamalla 

sitä toivotuksi käyttäytymiseksi. Rankaiseminen ei ole tehokkain tapa muuttaa käyttäyty-

mistä, vaan suora, välitön ja positiivinen palaute onnistumisista tukee lapsen ja nuoren itse-

tuntoa, antaa heille tulevaisuuden toivoa ja ohjaa heidän käyttäytymistään toivottuun suun-

taan. (Von der Pahlen & Marttunen 2013, 106.) Selvien, vaiheittain annettujen ohjeiden ja 

palautteen antamisen merkitys korostuu juuri tarkkaavaisuushäiriön omaavien oppilaiden 

parissa: 

Adhd tai keskittymiskyvyltään lyhytjänteisen oppilaan kanssa annan hyvin strukturoituja ohjei-

ta…Annan myös koko ajan hänelle palautetta toiminnasta (jatkuva ohjaus). (V24) 

Jokainen oppilas tulee myös huomioida yksilönä ja antaa hänelle tarvittaessa tilaa: 

Jokainen täytyy kohdata yksilöllisesti ja ottaa hänen tarpeensa huomioon. Jollekin pitää antaa 

aikaa sopeutua omissa oloissaan sivusta seuraajana, toiset tulevat mukaan toimintaan helpommin. 

(V4) 

Tarkkaavaisuus- tai käytöshäiriöisellä oppilaalla voi musiikintunteihin osallistumisen es-

teenä olla epävarmuuden peittäminen häiritsevällä käyttäytymisellä. Masentuneella esteenä 

voi olla alakuloisen mielialan tuoma lannistuminen. Musiikin luoma tunnelma voi kuiten-

kin saada aikaan muutoksia lasten ja nuorten mielialaan ja voi siten saada aikaan oppimista 

ja suoritusta tehostavan virtausilmiön eli niin kutsutun flow-ilmiön, jolloin aivojen sähkö-

kemiallinen toiminta muuttuu ja oppimisnopeus kasvaa (Huotilainen 2009, 40).  

Vastausten perusteella työrauhan säilyttäminen tukee positiivisen ilmapiirin muodostumis-

ta, koska työrauhan vallitessa kaikilla on mahdollisuus osallistua tuntiin ja oppia. Työ-

rauhan säilyttäminen poistaa turhaa levottomuutta ja auttaa keskittymään, mikä puolestaan 

vähentää erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ongelmia: 

Vaadin aina luokkatilanteissa rauhallisuutta ja ruokin erilaisin tavoin positiivista tunnelmaa, joilla 

on selvästi ollut ’ongelmia’ vähentävä vaikutus. (V24) 

Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuetaan ajatusta työrauhan ylläpitä-

misestä ja kannustetaan ohjaamaan oppilaita vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan, sillä 

”hyvä työrauha sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista” (POPS 2014, 

30). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ajatusta oppilaiden ohjaamisesta vas-

tuulliseen ja turvalliseen toimintaan ei mainita aineistossani, mutta vastaajat kertovat tuke-

vansa oppilaiden työrauhaa ylläpitävää käytöstä muuten positiivisen toiminnan kautta.  

Rangaistuksia kyselyn vastaajat eivät kerro varsinaisesti käyttäneensä työrauhaongelman 

ratkaisemisessa. Eräällä vastaajalla on kuitenkin käytössään toimiva, jääkiekosta lainattu 
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ratkaisu ylikuumeneville oppilaille, jotka eivät onnistu hillitsemään käyttäytymistään. Niin 

kutsutun ”jäähyn” avulla on mahdollista tarjota tilaisuus rauhoittumiseen sitä tarvitseville 

oppilaille: 

Ylivilkkaiden kanssa on ollut käytössä jäähy, jos kierroksia liikaa, tällöin kyseessä ei ole luokasta 

poistaminen vaan rauhoittuminen, joskus oppilas on jopa itse ehdottanut jäähyä itselleen. (V27) 

Aineistostani nousee vahvasti esiin ajatus siitä, että erityisoppilaiden kanssa tulee toimia 

samalla tavalla kuin muidenkin oppilaiden parissa. Kaikilta oppilailta tulee vaatia heidän 

tasonsa mukaan parasta mahdollista suoritusta, kaikkia tulee kannustaa ja kaikille oppilail-

le tulee antaa heidän tarvitsemansa tuki – ei vain erityistä tukea tarvitseville. ”Vaatia pitää, 

löysäilyt pois”, kuten eräs vastaajista asian tiivistää: 

Erityisoppilaat loistavat musatunneilla, kunhan saa "flown" päälle. Se onkin sitten se haasteellinen 

osa. Muutoinkin positiivinen asennoituminen oppilaisiin tuottaa parhaan tuloksen. Vaatia pitää, 

löysäilyt pois. (V15) 

Musiikki voidaan nähdä jo itsessään positiivista ilmapiiriä ja positiivisia kokemuksia tuot-

tavaksi oppiaineeksi. Hyvän tunneilmaston ylläpitämiseen tarvitaan kuitenkin ammattitai-

toa, kuten kykyä ylläpitää työrauhaa ja motivoida oppilaita, jokaisen oppilaan huomioimis-

ta ja tasapuolista kohtelua sekä taitoa vetää monipuolisia ja mielenkiintoisia harjoituksia. 

Lisäksi opettajalla tulisi olla tietoa musiikin vaikutuksista tunteisiin ja tunteiden säätelyyn, 

kuten musiikin rauhoittavista vaikutuksista, jolloin he voisivat hyödyntää musiikin tera-

peuttisia vaikutuksia. Eräs vastaajista kuvaa erittäin osuvasti musiikin luonnetta terapeutti-

sena, positiivisen ilmapiirin luojana ja tuo esille positiivista suhtautumista erilaisia oppilai-

ta kohtaan: 

Musiikki on aine, jossa kaikki kukat saavat kukkia. Taitava opettaja osaa jakaa tehtävät opiskelijan 

taidon ja kiinnostuksen ja innon mukaan. Musiikki monesti rauhoittaa hankalammankin oppilaan, 

saa hänet innostumaan ja osallistumaan yhteiseen toimintaan. Rauhattomuus on haaste jo aineen 

luonteen kannalta, mutta silloin auttaa yhteiset pelisäännöt ihan jokaista ryhmässä olijaa. Erityisop-

pilas ei ole ongelma, vaan mielenkiintoinen haaste, opettavainen tekijä, ihminen, joka omalla per-

soonallaan tuo ryhmään väriä ja iloa. Ihan kuka tahansa meistä. (V16) 

Positiivinen ja tasavertainen suhtautuminen tukea tarvitseviin oppilaisiin sekä selvät peli-

säännöt auttavat selviämään myös vaikeista tilanteista ja saavat aikaan positiivista ilmapii-

riä. Opettajan tulee myös osata innostaa oppilaitaan ja antaa jokaiselle sopivia ja kiinnosta-

via tehtäviä. Siitä on hyötyä niin oppilaalle itselleen, opettajalle kuin koko luokalle, sillä 

innostunut oppilas keskittyy paremmin tekemiseen ja aiheuttaa vähemmän häiriöitä.  



 

7.1.6 Muut mahdolliset tukimuodot 

Opettajien käyttämien tukitoimien lisäksi kysyin, mitä tukimuotoja he olisivat valmiita 

kokeilemaan. Vastauksissa tuli esille muun muassa eri oppiaineiden yhdistäminen, opetus-

videoiden, erityisen opetusmateriaalin ja musiikkiliikunnan käyttäminen sekä pienryhmä-

työskentely.  

Eri oppiaineiden mixaus musiikin opiskelun kanssa. (V4) 

Opetusvideoiden käyttö. Pienissä ryhmissä harjoittelu ja opettaja voisi käydä ryhmissä 

opastamassa. (V9) 

Useimmin mainittu tukimuoto, jota opettajat eivät vielä olleet käyttäneet, mutta ovat val-

miita kokeilemaan, on kuvionuottimenetelmän käyttö. Sen käyttöönoton esteenä koettiin 

olevan soitinten merkkaaminen, mikäli muut koulun musiikinopettajista eivät käytä kyseis-

tä menetelmää. Vastaajat vaikuttivat olevan kuitenkin valmiita vähintäänkin harkitsemaan 

kuvionuottien käyttöönottoa: 

Voisin tutustua tarkemmin kuvionuotteihin ja ottaa niitä työssäni käyttöön. (V17) 

Kuvionuotteja olen harkinnut, mutta tämän pitäisi olla kaikkien meidän koulussa musiikkia opet-

tavien käytössä, jotta soittimien merkitseminen olisi järkevää. (V29) 

Osa opettajista toivoisi saavansa jatkossa avustajan tunneille, minkä he kokisivat auttavan 

haastavimpien oppilaiden kanssa selviytymisessä. Lisäksi toivotaan tukiopetuksen laajen-

tamista koskemaan käytännön tasolla kaikkia oppiaineita. 

Luokassa olisi esim. avustaja (hankalimmilla tapauksilla), esim. asperger. (V16) 

Tukiopetus, kun oppiminen on vaikeaa. Tukiopetukseen käytettävä aika tahtoo mennä äidinkielen 

tukiopetukseen. (V22) 

Opettajat esittivät toiveita myös musiikinopetuksen järjestämiseen liittyen. Päällimmäisenä 

toiveena olivat musiikinopetuksen tilajärjestelyt. Pienryhmätyöskentelyä helpottamaan 

kaivattiin sopivia tiloja, jolloin oppilaat voisivat harjoitella pienissä ryhmissä ja opettaja 

voisi käydä heitä sitten vuorotellen neuvomassa (V9). Musiikintuntien erilaisille toimin-

noille kaivattiin rajattuja tiloja ja musiikkiliikuntaa varten opettajat olisivat halukkaita 

käyttämään liikuntatiloja tai muita isompia tiloja, kun musiikkiluokassa ei useinkaan ole 

tarpeeksi tilaa.  

Jos olisi mahdollista, pienryhmätyöskentely olisi kaikille oppilaille hyvä tapa oppia musiikkia. Nyt 

sekä tilat että ryhmäkoko ovat puutteellisia… Jos tilan voisi jakaa, ja luokassa olisi lisää aikuisia, 

asia helpottuisi aina välillä, etenkin jos kyseessä on autismi, dysleksia jne. (V19) 

…koulun musaluokan tila liian pieni, pitäisi olla selkeämmin rajatut tilat (soitto, teoria, kuunte-
lu)… (V28) 
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Esim. liikunnan ja musan kombo. Nyt ei pysty, kun liikuntatilat on niin varattuja ja musaluokassa 

ei o tilaa. (V15) 

Myös musiikintuntien suuria ryhmäkokoja kritisoitiin, koska erityisesti soitonopettaminen 

vaatii jokaisen oppilaan huomioimista. Suuressa ryhmässä työrauhan ylläpitäminen ja eri-

tyisoppilaiden huomioiminen heille erityisellä tavalla on vastaajien mukaan haastavaa:  

Yleensä mulla on niin suuria ryhmiä luokassa etten pysty erityisoppilaita sen kummemmin 

ohjaamaan erikseen – paitsi että pyrin aina ohjaamaan oppilaita henkilökohtaisesti soittotehtävissä. 

(V19) 

Häiritsevät oppilaat, jotka eivät anna muille työrauhaa. Kenties olisi parempi jos he olisivat 

pienemmissä ryhmissä. (V18) 

Yli 25 oppilasta liian iso musaryhmä. (V9) 

Useat vastaajista kertoivat olevansa valmiita kokeilemaan kaikkia mahdollisia tukimuotoja, 

mutta kokivat ajan ja resurssien puutteen olevan esteenä. Osa vastaajista totesi, että tuki-

muotojen valitsemisessa tulisi miettiä oppilaiden tarvetta, ja osa vastasi, että mikäli he ot-

tavat käyttöönsä uuden tukimuodon, siitä hyötyvät kaikki, eivät ainoastaan tukea tarvitse-

vat oppilaat: 

Olen harkinnut kuvionuottien tai sointujen värikoodauksen käyttöönottoa, mutta silloinkin ottaisin 

ne käyttöön kaikkien kanssa. (V27) 

Kokeilen mielelläni uusia menetelmiä, koska niistä on usein apua myös muille kuin erityisoppilail-

le. (V26) 

7.2 Opettajien saama tuki 

7.2.1 Opettajien tiedonsaanti 

Opettajien vastauksissa korostui tiedon merkitys niin oppimisen haasteiden, opetusmene-

telmien kuin oppilaiden taustojen suhteen. Koulutusta pidettiin osittain riittämättömänä 

valmistamaan tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamiseen – poikkeuksena koulutusta piti-

vät riittävänä luonnollisesti erityisopettajat ja erityisluokanopettajat. Myös tiedonkulussa 

näyttäisi olevan puutteita, ja yksi yhtenäinen toimintamalli oppilaiden taustoista tiedotta-

misesta (musiikin)opettajille näyttäisi puuttuvan. 

Aineistossani opettajat kertovat saavansa tietoa oppilaiden taustoista ja oppimisen haasteis-

ta hyvin monesta eri lähteestä, mikä kuvastaa hyvin yhtenäisten käytäntöjen puuttumista. 

Musiikinopettajat saavat tietoa oppilaiden taustoista useimmin oppilasta koskevista asiakir-

joista, kuten Wilman lomakkeista, HOJKSista, oppimissuunnitelmasta, pedagogisesta arvi-



 

osta tai muista ammattilaisten lausunnoista. Nämä tiedonlähteet oli mainittu aineistossani 

yhteensä 13 kertaa. Suurimmalla osalla kouluista on käytössä sähköinen oppilastietojärjes-

telmä, kuten Wilma, joka toimii tärkeänä tiedonkulun mahdollistajana. Wilmassa voidaan 

viestiä oppilaiden tuen tarpeesta nopeasti ja selkeästi opettajien, oppilaiden ja huoltajien 

kesken sekä täyttää kolmiportaiseen tukeen liittyviä lomakkeita, kuten pedagoginen arvio 

ja selvitys, oppimissuunnitelma ja HOJKS. Takalan (2010, 33) mukaan dokumentit oppi-

laan tuesta ”lisäävät myös tiedon kulkua ja pitävät eri opettajat ajan tasalla.” Oppilaskoh-

tainen sähköinen dokumentointi on yhä suhteellisen tuore asia, joten sen käyttöä voidaan 

parantaa vielä merkittävästi. (Oja 2012a, 52.) Osassa kouluista tiedonkulku toimii hyvin ja 

musiikinopettajilla on käytössään tietoa oppilaiden taustoista muiden opettajien kanssa 

käytyjen keskustelujen ja Wilman kautta:  

Kaikista oppilaista oli jonkunlainen tieto – siitä, että heillä on jonkunlainen erityisen tuen tarve. 

Nämä tiedot keskustellaan aina lukuvuoden alussa kun aloitan uusien ryhmien opettamisen. Tiedot 

ovat nähtävillä myös wilmasta. Yleensä näissä tiedoissa ei käsitellä erikseen esim. miten asia vai-
kuttaa musiikin tunteihin. (V24) 

Musiikinopettajien tiedonsaantia oppilaiden taustoista on vaikeuttanut lainsäädäntö, jonka 

mukaan oppilashuollon asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Oppilashuoltoryhmä tekee mo-

niammatillista yhteistyötä muun muassa HOJKSin laatimisessa ja toteutumisen seurannas-

sa sekä oppilaiden oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien haasteiden ratkaisujen etsimi-

sessä. Myös työssä ilmi tulleet oppilasta ja vanhempia koskevat arkaluonteiset asiat ovat 

salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus koskee rehtoria, opettajia, koulunkäyntiavusta-

jia, muuta koulun henkilökuntaa sekä opetusharjoittelijoita.  Lainsäädäntöön on kuitenkin 

olemassa poikkeus, jonka mukaan edellä mainitut henkilöt voivat jakaa toisilleen sekä kou-

luterveydenhuollon kanssa tietoja, jotka ovat välttämättömiä opetuksen järjestämisen kan-

nalta. Poikkeuksen mukaan oppilashuoltoryhmän jäsenten on siis tarpeelliseksi katsoessaan 

mahdollisuus jakaa tietoa oppilashuoltoryhmän ulkopuolisille koulun työntekijöille, mikäli 

opetusjärjestelyt niin edellyttävät. (Takala 2010, 24–25, 31; Laki perusopetuslain muutta-

misesta 2010.)  

Musiikinopettajalla on lain puitteissa myös mahdollisuus pyytää apua muilta koulun työn-

tekijöiltä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta sekä oppilashuoltoryhmältä (Laki perus-

opetuslain muuttamisesta 2010, 41 §). Opettajan pyytäessä apua oppilashuoltoryhmältä 

oppilastaan koskeviin ongelmiin, hän on itse mukana ryhmässä ja saa kaiken tarvittavan 

tiedon sitä kautta. HOJKS tehdään yleensä ongelmia havaitsevan opettajan, kuten luokan-

opettajan aloitteesta, ja se voi koskea yhtä tai useampaa oppiainetta. Aina tieto ei kuiten-
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kaan kulje kaikille opettajille, jonka opettamaa ainetta HOJKS koskee. Eräälle opettajalle 

selvisi vasta lukuvuoden päätteeksi, että yhdellä hänen oppilaistaan oli HOJKS musiikissa: 

Minulla on ollut ainoastaan yksi oppilas, jolla oli HOJKS kaikissa oppiaineissa. Sain 
tietää tästä vasta kun keväällä tehtiin arviointeja. Hän oli opiskellut normaalisti luokan 

mukana koko vuoden. (V27) 

Koulujen olisikin hyvä sopia tiedonkulun järjestämisestä ainekohtaisesti ja opettajien tulisi 

olla itse aktiivisia tiedon hankinnassa: 

Erityisopettajamme pitävät erittäin hyvin koulumme opettajat ajan tasalla tulevien oppilaiden tilan-

teesta ainekohtaisesti. Lisäksi tutustun oppilaan taustoihin lukemalla tarpeelliset oppilasta koske-

vat paperit (esim. pedagoginen arvio, HOJKS ja HOPS). (V26) 

Toisaalta osa opettajista on sitä mieltä, että tietyille erityisryhmiin kuuluville oppilaille 

juuri musiikki on se aine, jossa he voivat onnistua – erityisvaikeuksistaan huolimatta: 

Yleensä musiikissa kuitenkin kaikki kulkevat luokan mukana, kaikki suloisessa seka-

melskassa. Musiikki on siitä hieno aine, että usein siellä pääsevät loistamaan ne, joille 

muu koulunkäynti on hankalaa. (V27) 

Oppilasta koskevien asiakirjojen jälkeen toiseksi eniten opettajat saivat tietoa oppilaan 

haasteista hänen omalta luokanopettajaltaan tai luokanvalvojaltaan, mistä aineistossani oli 

yhteensä 12 mainintaa. Ohjeistuksen ei kuitenkaan katsottu olevan aina riittävää: 

Aineenopettajana sain tietoa lyhyesti luokanopettajilta. En kuitenkaan koe, että tiedotus ja ohjeis-

tus olisivat olleet riittäviä. (V20) 

Kolmanneksi eniten musiikinopettajat saavat tietoa oppilaiden ongelmista erityisopettajalta 

tai oppilaiden huoltajilta, joista erityisopettajat mainittiin aineistossani kuusi kertaa ja huol-

tajat viisi kertaa. Seuraavaksi eniten tietoa saatiin koulun rehtorilta ja muilta opettajilta, 

joista molemmista oli yhteensä kolme mainintaa. Kaksi mainintaa oli tiedon saamisesta 

oppilaalta itseltään, terveydenhoitajalta ja psykologilta sekä yleisesti toimivan tiedonkulun 

kautta. 

Näkövammainen kertoi itse 6. luokalla, että hänelle yleensä luetaan koekysymykset. (V13) 

Muita tiedonlähteitä ovat esimerkiksi koulunkäynninohjaaja, opinto-ohjaaja, koulukuraat-

tori, moniammatillinen yhteistyö ja palaverit sekä opettajan omat havainnot. Osasta vasta-

uksia kävi selväksi, ettei musiikinopettajilla ole ollut tietoa tukea tarvitsevista oppilaista 

etukäteen tai tiedot eivät ole olleet riittäviä: 

Kokemukseni perusteella opettajat eivät ilmoita näistä erityisoppilaista musiikin opettajalle. (V13) 

Musiikinopettajat kokevat tarvinneensa apua oppilaiden taustojen selvittämisessä ja tietoa 

siitä, miten näiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa toimitaan musiikin tun-



 

neilla. Usein oppimisvaikeudet ja muut tuen tarpeet ovat tiedossa luokanopettajilla tai esi-

merkiksi matemaattisten tai lukuaineiden opettajilla, joten ongelma ei ole tiedon saannissa 

vaan tiedonkulussa: 

Ihmettelen, miksi asioista ei saa etukäteen tietoa. Jos luokalla on erityitä tukea tarvitseva oppilas, 

eikö kaikkien opettajien olisi hyvä tietää asiasta ennalta. (V13) 

7.2.2 Opettajien tuen tarve 

Kysyin kyselyssä monivalintakysymyksen avulla, olivatko opettajat kokeneet tarvitsevansa 

apua, olivatko he pyytäneet apua ja olivatko he saaneet apua erityisoppilaisiin liittyen. Vas-

taukset löytyvät taulukosta 12. Suurin osa vastaajista eli 25 opettajaa vastaavat suoraan 

kokeneensa tarvitsevansa työssään tukea erityisoppilaisiin liittyen. Yli puolet vastaajista on 

kokenut tarvitsevansa apua muilta opettajilta, koulun rehtorilta, erityisopettajalta, koulu-

avustajilta tai koulunkäynninohjaajilta sekä oppilaiden vanhemmilta. Alle puolet on koke-

nut tarvitsevansa apua muulta koulun henkilökunnalta ja muilta ammattiryhmiltä.  

Taulukko 12.  Tuen tarve, tuen pyytäminen ja tuen saaminen opettajan työssä erityisoppilaisiin liittyen. 

KYSYMYS Kyllä Ei 

Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua erityisoppilaisiin 

liittyen? 
25 4 

Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua muilta opettajilta? 21 8 

Koulun rehtorilta? 16 13 

Erityisopettajalta? 22 7 

Kouluavustajilta / koulunkäynninohjaajilta? 25 4 

Muulta koulun henkilökunnalta? 7 22 

Muilta ammattiryhmiltä? 13 15 

Oppilaiden vanhemmilta? 19 10 

Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen? 28 1 

Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen muilta opettajilta? 24 5 

Koulun rehtorilta? 17 12 

Erityisopettajalta? 19 10 

Kouluavustajilta / koulunkäynninohjaajilta? 26 3 

Muulta koulun henkilökunnalta? 8 21 

Muilta ammattiryhmiltä? 11 18 

Oppilaiden vanhemmilta? 12 17 

Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen? 25 4 

Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen muilta opettajilta? 23 6 

Koulun rehtorilta? 14 15 

Erityisopettajalta? 18 11 

Kouluavustajilta / koulunkäynninohjaajilta? 25 4 

Muulta koulun henkilökunnalta? 11 18 

Muilta ammattiryhmiltä? 9 20 

Oppilaiden vanhemmilta? 12 17 
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Kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta kertovat pyytäneensä apua erityisoppilaisiin liittyen. 

Yli puolet vastaajista on pyytänyt apua muilta opettajilta, rehtorilta, erityisopettajalta ja 

kouluavustajalta tai koulunkäynninohjaajalta. Alle puolet kertoo pyytäneensä apua muulta 

koulun henkilökunnalta, muilta ammattiryhmiltä ja oppilaiden vanhemmilta. Tämän perus-

teella voidaan sanoa, että opettajat kokevat tarvitsevansa apua myös oppilaiden vanhem-

milta, mutta kynnys pyytää apua on suurempi verrattuna koulun henkilökuntaan. Esimer-

kiksi rehtorilta avun pyytämiseen kynnys oli niinkin matala, että myös osa niistä, jotka 

eivät olleet kokeneet tarvinneensa apua rehtorilta, olivat sitä häneltä pyytäneet. 

Kysyin vielä erikseen, keneltä opettajat olivat saaneet apua – riippumatta siitä, keneltä oli-

vat sitä pyytäneet. Lähes kaikki eli 25 opettajaa 29 vastaajasta ilmaisivat saaneensa apua 

erityisoppilaisiin liittyen. Yli puolet opettajista oli saanut apua muilta opettajilta, erityis-

opettajalta sekä kouluavustajalta tai koulunkäynninohjaajalta. Alle puolet oli saanut apua 

koulun rehtorilta, koulun henkilökunnalta, muilta ammattiryhmiltä ja oppilaiden vanhem-

milta. Tässä mielenkiintoista oli se, että opettajat olivat pyytäneet apua koulun rehtorilta 

useammin kuin olivat kokeneet tarvitsevansa apua, mutta he olivat saaneet apua rehtoreilta 

harvemmin kuin olivat pyytäneet. Näin oli myös muiden apua antaneiden tahojen kanssa. 

Vain koulun henkilökunta ja oppilaiden vanhemmat olivat auttaneet musiikinopettajia use-

ammin tai yhtä usein kuin he olivat apua pyytäneet, mikä voi johtua siitä, että kynnys tuen 

pyytämiseen muulta henkilökunnalta ja oppilaiden vanhemmilta on korkeampi, ja apua oli 

sen vuoksi pyydetty heiltä muita tahoja harvemmin. 

Opettajat ovat kaivanneet tietoa erityisoppilaiden haasteista, tavoista toimia näiden oppi-

laiden kanssa sekä apua musiikintuntien sujuvuuden lisäämisessä ja vaikeiden tilanteiden 

selvittämisessä. Apua ja tukea kaivataan erityisesti kouluavustajilta, erityisopettajilta, muil-

ta opettajilta, oppilaiden omilta luokanopettajilta sekä koulupsykologilta. Kouluavustajia 

kaivataan pienryhmäläisiä sisältäville tunneille erityisesti avustamaan käytäntöön liittyvis-

sä asioissa, kuten sokean oppilaan ohjaamisessa (V27). Luokanopettajilta tukea tarvitaan 

erityisesti oppilaiden motivointikeinojen miettimisessä, koska he tuntevat oppilaansa par-

haiten. Rehtoreilta kaivataan apua muun muassa sopivan kurinpitolinjan etsimisessä. 

(V25.) Yleisesti opettajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa erityisryhmistä ja niiden kanssa 

toimimisesta sekä keskustelua ja käytännönvinkkien jakamista muiden opettajien kanssa. 

Erityisesti kaivataan yksinkertaisia vinkkejä hankalissa tilanteissa toimimiseen:  

Useimmiten olen kaivannut tietoa yksittäisen oppilaan haasteista ja toimintatavoista. Lähinnä liit-

tyen siihen, mitä voin vaatia. (V27) 



 

Tietoja, ominaisuuksia, toimivia työtapoja muilta opettajilta, esim. erityisopelta. (V10) 

Tietoa erityisopetukseen liittyvästä diagnostiikasta ja oireiden ilmenemismuodoista sekä käytän-

nön vinkkejä opetustyöhön. (V26) 

Opettaessa tulee helposti riittämättömyyden tunne, jos ei pysty auttamaan oppilasta. Tähän olen 

saanut tukea työkavereilta. Tilanteita on ollut hyvin monenlaisia. Useimmiten hyvien käytänteiden 

jakaminen ja keskustelu on auttanut. (V20) 

Myös muiden koulujen opettajien kokemuksia ja toimivia käytäntöjä toivotaan jaettavaksi 

kollegoiden kesken: 

…tietoa, kuinka muissa kouluissa selvitään vastaavista tilanteista – näillä tiedoilla voisi vähitellen 

vaatia omassa työympäristössä muutoksia esim. musiikin opetusryhmien kokoon. (V24) 

Käytännön vinkkejä, kollegiaalista keskustelua siitä, miten paljon tuen kolmiportaisuutta musiikis-
sa tarvitaan. (V27) 

Kuten aiemmin on jo käynyt ilmi, useat opettajista toivovat, että musiikintunneilla olisi 

toinen aikuinen läsnä, jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Avustajat voisi-

vat auttaa tukea tarvitsevia oppilaita ja auttaa työrauhan säilyttämisessä, jolloin musiikin-

opettaja voisi keskittyä omaan työhönsä. Samalla mahdollistuisi tarvittaessa pienryhmä-

opetuksen järjestäminen, mikä olisi musiikissa hyvin tärkeää oppimisen kannalta. Osa 

opettajista kritisoi nykyistä käytäntöä, jossa erityisoppilaat ohjataan tavallisiin opetusryh-

miin ilman erityisiä toimenpiteitä. Heidän mukaansa integraation ja inkluusion toteuttami-

nen edellyttää, että tukea tarvitseville oppilaille järjestään tarvittaessa avustaja musiikin-

tunneille. Avustajan läsnäolo vähentää erillään toteutettavan erityisopetuksen tarvetta ja 

edistää inkluusion toteutumista, mikä olisi parhaaksi niin opettajalle kuin oppilaillekin: 

Integraatio on kaunis ajatus, mutta käytännössä musiikin opettaminen suuressa ryhmässä, jossa on 

useita erityisoppilaita (varsinkin käytöksen häiriöt) on mahdotonta ilman avustajaa. Tekemisen ta-

so jää usein puuhastelun tasolle myöskin lahjakkaiden oppilaiden osalta ja tunnit ovat stressaavia 

sekä oppilaille että opettajille. (V26) 

Erityisesti avustajan rooli keskeinen soittamisen mahdollistajana. (V3) 

Aggressiotilanteissa, muita aikuisia rauhoittamaan tilannetta, että olen itse voinut jatkaa tuntia 

muille. (V4) 

Tiedon ja käytännön avun lisäksi opettajat toivovat resurssien lisäämistä integraation to-

teuttamiseen. Erityisesti toivotaan pienempiä opetusryhmiä sekä aikaa oppilaiden henkilö-

kohtaiseen opetukseen ja ohjaamiseen (V22). Osa opettajista ei ole kuitenkaan lannistunut 

haastavista opetusryhmistä ja resurssien vähyydestä, vaan on päättänyt tehdä, mitä tehtä-

vissä on tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa. Rehtorien kanssa voi neuvotella ope-

tusjärjestelyistä ja aikataulujen sovittamisesta yhteen eri ryhmien kanssa. Näin voidaan 

yhdistää useamman opettajan ja avustajan resursseja, mikä helpottaa kaikkien työtä: 
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Levoton ryhmä, käytöshäiriöitä, oman toiminnan ohjaukseen liittyviä pulmia… Olen saanut järjes-

tettyä esim. samanaikaisopetuksena normiryhmä + valmistavan opetuksen ryhmä tai pienluokka, 

jolloin musatunnilla on ollut enemmän oppilaita, mutta myös kaksi opettajaa ja avustaja. Rehtorin 

kanssa neuvotellut joskus haastavan ryhmän kanssa, jolloin normiluokan tunnille on saatu järjes-

tettyä avustaja. (V21) 

Aineistoni perusteella näyttää siis siltä, että ongelmiin on olemassa ratkaisuja, jos vain jak-

saa ja rohkenee tarttua asiaan. Rehtorien työnkuvaan kuuluu opetuksen järjestämisestä 

keskusteleminen ja kaikkien osapuolten kannalta parhaiden ratkaisujen miettiminen. Jos-

kus erilaisia käytäntöjä joudutaan etsimään ja kokeilemaan ennen kuin toimiva ratkaisu 

löytyy. Toimivan ratkaisun löytyminen on kuitenkin vaivan arvoista ja toimivien käytäntö-

jen jakaminen kollegojen kanssa kehittää toimintatapoja niin opettajien kuin oppilaiden 

parhaaksi. 

7.2.3 Jatkokoulutustarve 

Kyselystä käy ilmi, että opettajat kokevat omaavansa tarvittavat valmiudet erityisoppilai-

den kohtaamiseen, mutta kokevat, että eivät ole saaneet koulutuksesta tarvittavia tietoja 

erityisoppilaiden kohtaamiseen ja kaipaavat täydennyskoulutusta. Vastaukset opettajien 

valmiuksia, koulutuksen riittävyyttä, kolmiportaisen tuen toteuttamiskykyä ja täydennys-

koulutusta koskeviin kysymyksiin löytyvät taulukosta 13.  

Taulukko 13.  Opettajien valmiudet, koulutuksen riittävyys ja täydennyskoulutuksen tarve. (Likertin as-

teikolla vastausvaihtoehdot 1= koen vahvasti, että minulla ei ole…, 2 = koen jonkin verran, että minulla ei 

ole, 3 = jotain siltä väliltä, 4 = koen jonkin verran, että minulla on…, 5 = koen vahvasti, että minulla on…) 

Negatiivinen väittämä 1 2 3 4 5 
Positiivinen väittä-

mä 
  

Koen, että minulla ei ole  

2 3 8 9 7 

Koen, että minulla on 

tarvittavia valmiuksia tarvittavat valmiudet 

erityisoppilaiden kohtaamiseen erityisoppilaiden kohtaamiseen 

Koen, että en ole saanut 

10 10 1 5 3 

Koen, että olen saanut 

koulutuksestani tarvittavia tietoja koulutuksestani tarvittavat tiedot 

erityisoppilaiden kohtaamiseen erityisoppilaiden kohtaamiseen 

Koen, että en pysty  

4 7 8 7 3 

Koen, että pystyn 

toteuttamaan kolmiportaista toteuttamaan kolmiportaista 

tukea musiikintunneilla tukea musiikintunneilla 

En halua osallistua 

0 1 6 8 14 

Haluan osallistua 

täydennyskoulutukseen   täydennyskoulutukseen 

erityisoppilaiden kohtaamisesta erityisoppilaiden kohtaamisesta 

musiikintunneilla, vaikka musiikintunneilla, mikäli 

sellainen olisi tarjolla sellainen olisi tarjolla 

 

Yli puolet vastaajista vastaa Likertin asteikolla 1–5, että he kokevat vahvasti (vastausvaih-

toehto 5) tai jonkin verran (4) omaavansa tarvittavat valmiudet erityisoppilaiden kohtaami-

seen. Osa opettajista on kuitenkin jossain määrin epävarma valmiuksistaan: viisi opettajaa 



 

kokee vahvasti (1) tai jonkin verran (2), että heillä ei ole tarvittavia valmiuksia erityisoppi-

laiden kohtaamiseen ja noin kolmasosa vastaajista ei ole varma (3), onko heillä tarvittavia 

valmiuksia. Kaksi kolmasosaa vastaajista katsoo puolestaan, etteivät he ole saaneet koulu-

tuksestaan tarvittavia tietoja erityisoppilaiden kohtaamiseen ja kolmasosa on sitä mieltä, 

että koulutuksesta saadut tiedot ovat riittäviä. Tämä voidaan nähdä niin, että pääasiassa 

opettajat eivät ole tyytyväisiä koulutuksen antamiin tietoihin, mutta he ovat työssään kehit-

täneet valmiuksiaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamiseen ja kokevat val-

miutensa erityisoppilaiden kohtaamiseen suhteellisen riittäviksi. 

Kyselyn mukaan opettajien arviot kyvystään toteuttaa kolmiportaista tukea vaihtelevat 

suuresti ja suurin osa vastaajista on valmis osallistumaan erityisoppilaiden kohtaamiseen 

liittyvään täydennyskoulutukseen, mikäli sellainen olisi tarjolla. Kolmannes vastaajista 

kokee pystyvänsä toteuttamaan kolmiportaista tukea, kolmannes on epävarma ja viimeinen 

kolmannes ei koe pystyvänsä toteuttamaan kolmiportaista tukea. Kokemus kolmiportaisen 

tuen toteuttamisen epävarmuudesta on selitettävissä sillä, että kolmiportainen tuki on ollut 

käytössä vasta viisi vuotta. Aineistoni perusteella suuri osa opettajista tarvitsisi tukea ja 

koulutusta kolmiportaisen tuen toteuttamiseen liittyen. Yli puolet vastaajista vastaa koke-

vansa vahvasti (5) tai jonkin verran (4) haluavansa osallistua täydennyskoulutukseen eri-

tyisoppilaisiin liittyen, mikäli sellainen olisi tarjolla. Vain yksi vastaaja kokee jonkin ver-

ran (2), että ei halua osallistua jatkokoulutukseen, vaikka sellainen olisi tarjolla. Jatkokou-

lutuksen suhteen opettajat vaikuttavat olevan avoimia ja kaikki saatavilla oleva tieto tunnu-

taan otettavan mielellään vastaan: 

Mitä tahansa, mitä paikkakunnalla olisi tarjolla. Koulutus on aina hyväksi ja antaa eväitä arkeen… 

(V21)  

Kaikkea mahdollista koulutusta! :) (V29) 

Opettajat tuovat avointen kysymysten vastauksissa monia aiheita, jotka he kokevat ongel-

malliseksi tukea tarvitsevien oppilaiden suhteen ja joihin he kokevat tarvitsevansa tukea ja 

koulutusta. Esiin nousee muun muassa erityisryhmien parissa toteutettava teknologian 

hyödyntäminen (V3), erityisoppilaiden huomioiminen ryhmässä, erilaisiin opetusmenetel-

miin tutustuminen sekä vertaistuen tarve: 

Miten saada mm. iso ryhmä toimimaan, jossa useita tuen tarvitsijoita, oman ajan riittäminen oppi-

misvaikeuksisten ryhmässä vaikka pieni ryhmä…miten tukea heitä isojen yleisopetusryhmien kes-

kellä niillä välineillä ja tilojen puitteissa, mitä on tarjolla. (V28) 

Erilaisia menetelmiä, ajatustenvaihtoa.. (V17) 
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Tietoa, opetustyylejä ja ideoita kaivataan erityisesti tiettyjen erityisryhmien kanssa toimi-

miseen: 

Kaikki on tervetullutta, mutta erityisesti keskittymisasioiden kanssa kamppailevien lasten opetuk-
seen haluaisin lisätietoa. (V20) 

Eri opetustyylejä sovellettuna musiikinopetukseen, erilaisten soittimien soveltuvuutta erilaisille 

oppilaille (vaikkapa autistisen tms.) (V4)  

Meillä on paljon kuulovammaisia oppilaita. Varsinkin heidän opettaminen on haasteellista. 
Myöskin ns. häiriköille olisi hyvä kun saisi ideoita siihen mitä heille keksisi. (V18) 

Miten toimia ääniyliherkkien kanssa? (V29) 

Koulutusta ja tukea toivotaan myös vaikeissa tilanteissa toimimiseen ja tiettyjen haastavien 

tapausten kohtaamiseen: 

Konkreettisia esimerkkejä miten toimia, jos oppilas on täysin kykenemätön rauhoittumaan ja 

kaikenlainen reipas musiikki saa hänet liikkeelle riehumaan ja häiritsemään. (V14) 

Miten toimia tilanteessa, kun oppilaalta palaa pinna vaikka hänellä olisi hyvät mahdollisuudet 

oppia? (V12) 

Miten ottaa huomioon erityisesti sellaiset oppilaat, jotka häiritsevät toiminnallaan koko ryhmän 

oppimista. Mitkä ovat mahdollisuudet erityisesti isoissa oppilasryhmissä tällaisissa tilanteissa? 

(V29) 

Vaikeissa tilanteissa, joissa oppilas on pois tolaltaan, eikä reagoi sanalliseen ohjaukseen. Nämä ti-

lanteet ovat vaikeimpia ja onneksi niitä on harvoin. (V22) 

Niin itse oppiainesisältöihin liittyen (miten voin tukea oppilaita, joilla on esim. hahmottamisen 

haasteita jne.) ja toisaalta ryhmänhallinnallisiin asioihin liittyen (miten saan aggressiiviset ja kes-
kittymisvaikeuksiset oppilaat tekemään samaa muiden kanssa ilman, että he häiritsevät koko luo-

kan oppimista). (V29) 

Opettajat näyttäisivät kokevat juuri aggressiivisten ja keskittymisvaikeuksia omaavien op-

pilaiden kohtaamisen työnsä haastavimmaksi puoleksi. Täydennyskoulutusta kaivataankin 

juuri näihin erityisryhmiin sekä työrauhan ylläpitämiseen ja työturvallisuuteen liittyen:  

Työturvallisuuteen liittyvää koulutusta voisi olla tarjolla useammin (turvalliset kiinnipito-ohjeet ja 

aggressiivisten oppilaiden kohtaaminen, itsepuolustus vaaratilanteessa). (V26) 

Opettajat kokevat haastavaksi esimerkiksi opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisen, 

kuten opetussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden saavuttamisen ja arvioinnin. Erilaisten 

lähtötasojen takia oppilaiden tunneilla tapahtuva kehitys vaihtelee suuresti ja tukea tarvit-

sevien oppilaiden vertaaminen muihin oppilaisiin on ongelmallista. Useampi opettaja ko-

kee opetussuunnitelman sisältöjen olevan liian laajoja, tavoitteet vaikeasti saavutettavissa 

sekä arvioinnin olevan haasteellista, koska oppilaiden taustat ja lähtötaso ovat niin erilai-

sia. Opetussuunnitelman perusteiden laajuutta, resurssien vähyyttä sekä musiikinopettajien 



 

työn vaativuutta ja oppiaineen saaman arvostuksen puutetta kritisoidaan jyrkästikin. Haas-

tavana koetaan: 

Uuden opsin sisältöjen karsiminen, mikä on riittävä suoriutuminen jotta tavoitetaso säilyy 
yleisopetuksen tavoitetasona. (V3) 

Arviointi suhteessa taitoihin/kehitykseen/suhteuttaminen muun ryhmän taitoihin. (V9) 

Musiikin opettaminen on haastavaa, perustaitojakaan jos oppilailla ei ole. Tällöin opsin tavoitteita 

joudutaan miettimään paljon. Aikaa yksin aikuisena olevana isojen ryhmien opettamisessa erityis-
oppilaalle on hyvin vähän. Tukea musiikin tunneille ei saa, koska resurssia on vähän ja oppiainetta 

pidetään VAIN musiikkina. Tosin koulun juhlissa tietysti toivotaan täydellisiä esityksiä oppilailta. 

(V28) 

Osa opettajista oli sitä mieltä, että erityispedagogiikkaa tulisi sisällyttää aiempaa enemmän 

aineenopettajien koulutukseen. Kyselyyni vastanneilla opettajilla näyttäisi olevan tarve 

ymmärtää oppilaita voidakseen tukea heitä ja tähän olisi apua erityispedagogiikan koulu-

tuksesta: 

Mahdollisesti enemmän kattavaa pedagogista koulutusta, jotta tietäisi pikkuisen enemmän millai-
nen heidän arkensa on. (V19) 

Eräs vastaajista kuitenkin kokee, ettei täydennyskoulutus ole välttämättä ainoa ratkaisu 

opettajien valmiuksien parantamiseen, vaan erityisoppilaiden parissa työskentely opitaan 

käytännössä ja työyhteisön tuella. Hänen mukaansa musiikinopettajille tulisi olla tarjolla 

myös erityisryhmille suunnattua opetusmateriaalia: 

Täydennyskoulutus ei mielestäni ole mikään patenttiratkaisu, vaan musiikinopettajalla tulee olla 

riittävän laaja opetusmateriaali, josta voi etsiä ryhmän tarpeeseen sopivat materiaalit. Erityisoppi-
laiden kanssa tehtävä työ opitaan käytännössä ja siihen parhaan tuen saa (toivottavasti) työyhtei-

söstä. (V25) 
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8 Tutkimuksen arviointia  

8.1 Luotettavuus ja etiikka 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida muun muassa validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteiden avulla. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määri-

telmien ja ratkaisujen loogisuutta sekä suhdetta aineistoon ja reliabiliteetti tarkoittaa tul-

kintojen luotettavuutta ja ristiriidattomuutta. (Eskola & Suoranta 2005, 213). Tuomi & 

Sarajärven (2009, 136) mukaan validissa tutkimuksessa tutkitaan sitä, mitä on luvattu, ja 

reliaabelissa tutkimuksessa tutkimustulokset ovat toistettavissa. Tutkimuksessa eettisyys 

voi tarkoittaa teknisestä näkökulmasta tutkimustoiminnan järjestämistä moraalisesti hyväk-

sytyllä tavalla tai metodologisesta näkökulmasta kaikkien tutkijan tekemien valintojen eet-

tisyyttä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 128). 

Olen noudattanut tutkielmaani tehdessä valtakunnallisen tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita, joihin Oulun yliopisto on sitoutunut (Eudaimonia 

2013). Olen pyrkinyt tutkimusaiheen ja aineiston objektiiviseen tarkasteluun, läpinäkyvyy-

teen tutkimustuloksia raportoidessani, huolellisuuteen ja tarkkuuteen läpi koko tutkimus-

prosessin sekä toimimaan eettisesti aineiston keräämisessä ja säilyttämisessä sekä tutki-

mustulosten raportoinnissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Objektiivisuuteen 

olen pyrkinyt tuomalla tutkielmani aihetta esiin mahdollisimman tarkasti teoriaan ja aineis-

toon tukeutuen. Olen huomioinut mielipiteideni ja asenteideni vaikutukset ja pyrkinyt vält-

tämään tulkintojen tekemistä niiden pohjalta. 

Läpinäkyvyyttä olen pyrkinyt lisäämään tutkimusraportissani kuvaamalla tutkimukseni 

toteutusta ja tutkimuskohdetta mahdollisimman tarkasti. Eskolan & Suorannan (2005, 213) 

mukaan ”tärkeätä olisi pyrkiä tutkimustekstissä kertomaan mahdollisimman tarkasti siitä, 

mitä aineistonkeräyksessä ja sen jälkeen on tapahtunut.” Luvussa 5 olen kuvannut tutkiel-

mani kohderyhmää ja tutkimusmenetelmiä koskevia valintojani, joten tutkielmani olisi 

tutkimuksen toteutusta koskevan tiedon valossa mahdollista toistaa ja saada vastaavat tu-

lokset. Huolellisuuteen ja tarkkuuteen olen pyrkinyt toimimalla koko tutkimusprosessin 

ajan aina sen hetkisen tiedon valossa mahdollisimman tarkasti ja johdonmukaisesti sekä 

noudattamaan tutkimusraportissa huolellista kieltä, ulkoasua ja viittauskäytäntöjä. 



 

Tuomi & Sarajärven (2009, 128) mukaan eettisyys näkyy tutkimustoiminnassa muun mu-

assa tutkimukseen osallistuvien informoinnissa ja anonymiteetin säilyttämisessä, aineis-

tonkeruu- ja analyysimenetelmien valinnassa ja käytössä sekä tutkimustulosten luotetta-

vuudessa ja raportoinnissa. Olen pyrkinyt toimimaan eettisesti tutkimukseen osallistuvien 

kontaktoimisessa ja informoinnissa, aineiston huolellisessa säilytyksessä ja anonymiteetin 

säilyttämisessä tutkimusraportissa. En ole ollut suoraan yhteydessä kyselyyni vastaajiin, 

vaan he ovat saaneet tiedon kyselystä yliopistojen alumniverkostojen kautta tai musiikin-

opettajien Facebook-sivustolta, mikä lisää tutkimuksen objektiivisuutta. Henkilökohtaisten 

haastattelujen avulla olisi kuitenkin ollut mahdollista päästä syvemmälle aiheeseen ja saada 

tarkempaa tietoa yksittäisten opettajien kokemuksista. 

Kyselyyn osallistuminen on ollut vapaaehtoista ja tapahtunut Webropol-ohjelmiston kaut-

ta. Informoin kyselyyn osallistujia kyselyn alussa olevan saatekirjeen avulla tutkimuksen 

sisällöstä ja tarkoituksesta sekä kyselyn eettisistä kysymyksistä, kuten kyselylomakkeiden 

säilyttämisestä ja mahdollisesta jatkotutkimuksesta (liite 1). Annettuja yhteystietoja voi-

daan käyttää ainoastaan mahdolliseen jatkotutkimukseen ja ne säilytetään asianmukaisesti. 

Kyselylomakkeiden koko sisältö on säilytetty ja käsitelty luottamuksellisesti, eikä tutkiel-

mastani voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa tai oppilasta. 

Olen pyrkinyt valitsemaan tutkimusmenetelmät sen perusteella, millä tavoin tutkimusai-

heestani voidaan saada mahdollisimman luotettavaa ja uutta tietoa. Musiikinopettajien ja 

tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamista olisi voinut lähestyä usealla eri menetelmällä, 

mutta viimeisen viiden vuoden ajanjakson tarkastelu sulki osallistuvat ja havainnointime-

netelmät pois. Tuomi & Sarajärven (2009) määritelmien mukaan haastattelu olisi sopinut 

aiheen puolesta hyvin tutkielmaani, sillä sen avulla voidaan kyselyn tapaan selvittää, mitä 

ihminen ajattelee, miten hän on toiminut ja miksi hän on toiminut niin. Haastattelun hyviä 

puolia olisi ollut joustavuus sekä mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 72–73.) Haastattelussa otos olisi kuitenkin ollut pienempi ja aiheen laajuuden 

vuoksi kysymyksiä olisi joutunut karsimaan. 

Kyselytutkimuksen valitsemista puolsivat sen luotettavuus, objektiivisuus sekä tiivis esi-

tystapa, koska aiheeni on laaja ja halusin saada siitä selkeän yleiskuvan. Kyselytutkimus on 

luotettava tutkimusmenetelmä, koska siinä kysymykset esitetään kaikille täysin samassa 

muodossa kyselylomakkeen välityksellä. Objektiiviseksi kyselyn tekee se, että tutkija ei 

vaikuta läsnäolollaan vastauksiin. Kysely on tiivis esitystapa, jossa voidaan saada selville 
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paljon asioita, kunhan kysymykset osataan laatia tarkoituksenmukaisesti. Kyselylomak-

keessa voidaan esittää paljon kysymyksiä, joihin vastaajat voivat vastata itselleen parhaak-

si katsomana ajankohtana. Kysymykset voivat olla erityyppisiä ja niihin on mahdollista 

antaa vastausvaihtoehtoja. Lisäksi aineistoa voidaan kerätä laajalta alueelta, koska matkoi-

hin ei kulu resursseja. Kyselyn huonoja puolia ovat usein pieneksi jäävä vastausprosentti 

sekä vastaajien mahdolliset väärinymmärrykset ja puuttuvat tai virheelliset vastaukset. On-

gelmia voidaan kuitenkin pyrkiä ehkäisemään kyselyn selkeällä rakenteella ja vastausoh-

jeilla. (Valli 2001, 100–102.)  

Tutkimukseni luotettavuutta lisää koko Suomesta kerätty monipuolinen ja huolella kerätty 

kyselyaineisto. Ennen kyselyn lähettämistä pyysin musiikinopettajana toimivaa ystävääni 

testaamaan kyselyn, jonka pohjalta muokkasin kyselyäni käyttäjäystävällisempään suun-

taan ja poistin turhaa toistoa, sillä kyselyn pituus voi vaikuttaa vastaajien määrään ja vasta-

uksiin perehtymiseen. Ensimmäisellä vastauskierroksella sain 19 vastausta ja toisella kier-

roksella 10 uutta vastausta, joiden perusteella aineisto alkoi saturoitua eli toistamaan samo-

ja asioita ja uuden tiedon määrä alkoi vähetä. Yleisen lähdekritiikin periaatteiden mukaan 

”jos usea vastaaja kertoo asioista samalla tavalla, eikä ole erityistä syytä epäillä asioista 

annettua kuvaa, tietoja voidaan pitää suhteellisen luotettavina.” (Alasuutari 1999, 111.) 29 

vastausta on tarpeeksi yleiskuvan saamiseksi musiikinopettajien ja tukea tarvitsevien oppi-

laiden kohtaamisesta sekä riittää tuomaan monipuolista ja uutta tietoa tutkimuskohteesta. 

Pyysin vastaajilta myös yhteystietoja mahdollista jatkotutkimusta varten ja neljä ilmaisi 

olevansa tarvittaessa valmis osallistumaan haastatteluun. Tämän tutkielmani puitteissa en 

kuitenkaan kokenut tarvitsevani lisää tietoa, mutta jatkotutkimuksessa haastattelujen avulla 

voisi syventyä aiheeseen ja opettajien kokemuksiin tarkemmin. 

Luotettavuutta lisää myös laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen, mikä 

toteutuu tutkielmassani monivalintakysymysten ja avointen kysymysten yhdistämisenä. 

Tavoitteenani oli, että monivalintakysymykset toisivat tarkempaa tietoa aiheesta, sekä he-

rättäisivät vastaajissa ajatuksia, joita he voisivat avata tarkemmin avoimissa kysymyksissä. 

Monivalintakysymykset toimivat keskustelun herättäjänä, mutta osaltaan ne saattoivat jät-

tää vähemmän tilaa vastaajien ensisijaisille ajatuksille. Toisaalta ne kertoivat, mistä tutki-

muksessa on kyse ja auttoivat avoimiin kysymyksiin vastaamisessa, mikä kiireiseltä opet-

tajalta olisi voinut jäädä tekemättä. Avoimet kysymykset antoivat tilaa vastaajien ajatuksil-

le ja mahdollisuuden tuoda esiin asioita, joita en tutkijana olisi osannut etukäteen ajatella. 



 

Olen pyrkinyt tuomaan aineistoani esille läpinäkyvästi ja tasapuolisesti lainausten avulla 

jättämättä mitään oleellista mainitsematta.  Olen antanut sijaa vastaajien erilaisille ajatuk-

sille ja mielipiteille kiinnittämällä huomiota siihen, että kriittiset huomiot tukea tarvitsevi-

en oppilaiden kohtaamisesta ovat yhtä tärkeässä asemassa kuin positiiviset kommentit. 

Tutkimustani kohtaan kohdistui kritiikkiä lähinnä aiheen laajuuden vuoksi:  

Tämä kysely on aivan liian laaja, koska en millään muista kaikkia tapauksia erikseen. 

Voisi keskittyä yhteen tai kahteen osaan, ei kaikkiin erityistä tukea tarvitseviin oppilai-

siin. (V19) 

Tutkielman laajuus on voinut vaikuttaa vastaajien paneutumiseen aiheeseen. Niin aiheen 

laajuuden kuin vastaajien muiden kiireiden vaikutus on nähtävissä siinä, että sähköisessä 

muodossa toteutetussa kyselyssä osa vastaajista on jättänyt joihinkin avoimiin kysymyksiin 

vastaamatta ja vastaukset ovat jääneet lyhyiksi sekä lauseet vajaiksi, kun asia on pyritty 

ilmaisemaan muutamalla sanalla. Yleisesti ottaen avointen kysymysten vastaukset olivat 

kuitenkin mielenkiintoisia, relevantteja ja toivat esiin paljon tietoa.  Lähes kaikki vastaajat 

vastasivat kaikkiin monivalintakysymysten kohtiin, joten määrällisen aineiston perusteella 

pystyin analysoimaan aineistoani suhteellisen tasapuolisesti. 

8.2 Loppupäätelmät 

Tutkielmani perusteella voidaan todeta, että suurin osa musiikinopettajista kohtaa tukea 

tarvitsevia oppilaita musiikintunneilla ja musiikinopettajien kohtaamat oppimisen haasteet 

ilmenevät hyvin monella tapaa. Opettajilla on käytössään runsaasti tukimuotoja, mutta nii-

den käyttöä hidastavat resurssipula ja tiedonkulun ongelmat. Yleensä ottaen musiikinopet-

tajat kokevat valmiutensa kohdata tukea tarvitsevia oppilaita kohtalaisen hyviksi, mutta 

kolmiportaisen tuen toteuttaminen koetaan haastavaksi tai sitä käytetään vielä tuen tarpee-

seen verrattuna suhteellisen vähän, mikä voi johtua tiedon ja koulutuksen puutteesta. Opet-

tajat kertovatkin kaipaavansa tukea ja lisäkoulutusta kolmiportaiseen tukeen ja oppimisen 

haasteisiin liittyen. 

Aineistoni perusteella eniten musiikintunneilla tulevat esille oppilaiden neurokognitiiviset 

oppimisen haasteet, kuten oppimisvaikeudet ja laaja-alaiset kehityksen viivästymät. Kielel-

lisistä oppimisvaikeuksista suurimpana ja kaikista oppimisen haasteista toiseksi yleisimpä-

nä ryhmänä nousi esiin lukivaikeus. Myös hahmotushäiriö ja puhehäiriö ovat yleisiä. Laa-

ja-alaisista kehityksen viivästymistä autismin kirjo on yleisin. Kehitysvammaisia on muka-

na jonkin verran, mutta he opiskelevat yleensä pienluokilla. Muita esille nousseita oppi-
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misvaikeuksia ovat motoriset kehityshäiriöt ja muistin ongelmat. Neurokognitiiviset oppi-

misen haasteet näkyvät musiikintunneilla muun muassa kirjoittamista ja puhumista vaati-

vissa tehtävissä, nuottien lukemisessa ja musiikillisten käsitteiden hahmottamisessa. Hah-

motushäiriöt ja motoriset kehityshäiriöt ilmenevät erityisesti soittamisen yhteydessä. 

Neurokognitiivisten oppimisen haasteiden jälkeen toiseksi eniten esille nousevat sosioemo-

tionaaliset oppimisen haasteet, joista yleisin on tarkkaavaisuushäiriö, joka on myös kaikista 

oppimisen haasteista yleisin. Tunne-elämän häiriöitä on kaikista oppimisen haasteista kol-

manneksi eniten ja myös käytöshäiriöt ovat yleisiä. Sosioemotionaaliset oppimisen haas-

teet näkyvät musiikintunneilla erityisesti opetettavaan aiheeseen, kuten soittamiseen kes-

kittymisen vaikeutena ja heikkona itsetuntona. Kolmantena ryhmänä musiikintunneilla 

nousevat esiin fyysiset oppimisen haasteet, joista yleisimpiä ovat aistiyliherkkyys sekä 

tuki- ja liikuntaelinvammat, joita seuraavat kuulovamma, pitkäaikaissairaudet ja harvinai-

simpana näkövamma. Fyysiset haasteet ilmenevät fyysisinä soittamisen vaikeuksina sekä 

erilaisten apuvälineiden tarpeena. Musiikintunneilla aistiyliherkkien ja kuulovammaisten 

huomioiminen on erityisen tärkeää. 

Kaikilla opettajilla on ollut käytössään opetusmenetelmiä, joilla he ovat pyrkineet otta-

maan huomioon tukea tarvitsevat oppilaat. Useat vastaajista kuitenkin mainitsivat, että he 

käyttävät useampiakin menetelmiä opetuksessaan, mutta kaikki oppilaat – ei vain erityis-

oppilaat – huomioon ottaen. Käytettävät menetelmät ovat vaihdelleet niin opettajan osaa-

misen kuin kohderyhmienkin mukaan. Eniten korostui aisteihin perustuva oppimisen tu-

keminen eli toisin sanoen monipuolisten opetustyylien käyttäminen. Esimerkiksi kuvat 

auttavat lukivaikeuksia omaavia ja kuuroja oppilaita seuraamaan ja käsillä tekeminen rau-

hoittaa ylivilkkaita ja tarkkaavaisuushäiriöisiä oppilaita. Seuraavaksi eniten tulivat esille 

opetusta tukevat järjestelyt, joissa korostui opetuksen strukturointi ja eriyttäminen. Ope-

tuksen strukturointia on esimerkiksi opetuksen sisältöjen ja rakenteen, työskentelytapojen 

sekä ajan ja tilojen käytön suunnittelu oppilaiden erilaiset tarpeet huomioon ottaen. Erityi-

sesti avoimissa kysymyksissä nousee esille opetusmateriaalin eriyttäminen oppilaiden eri-

laisia valmiuksia vastaaviksi. Muita opetusta tukevia järjestelyjä ovat muun muassa pien-

ryhmäopetus sekä apuvälineiden, kuten teknologian hyödyntäminen. Erityisesti iPadien 

musiikkisovellusten katsotaan olevan apuna myös erityisryhmien opettamisessa. 

Seuraavaksi eniten korostuu yhteistyön merkitys. Yhteistyötä tehdään niin koulun henkilö-

kunnan, muiden ammattilaisten, oppilaiden vanhempien kuin oppilaiden itsensä kanssa. Yli 



 

puolet vastanneista kertoo käyttäneensä tukimuotona yhteistyötä muiden opettajien ja am-

mattilaisten kanssa, mutta yhteistyötä olisi mahdollista lisätä erityisesti oppilaiden van-

hempien kanssa. Työrauhaa häiritsevien ja ryhmässä keskittymisvaikeuksia kohtaavien 

oppilaiden vuoksi toisen aikuisen läsnäoloa pidetään yhtenä parhaista tukimuodoista. Toi-

sen aikuisen läsnäolo rauhoittaa usein tilannetta, jolloin opettaja voi paremmin keskittyä 

omaan työhönsä. Erityisesti avustajan läsnäolo musiikintunneilla koetaan tärkeäksi, koska 

avustajilla on enemmän aikaa syventyä tukea tarvitsevan oppilaan ohjaamiseen. Musiikkia 

taitavan avustajan tai toisen opettajan läsnäolo olisi vastaajien mukaan ihanteellista, koska 

silloin voitaisiin toteuttaa musiikille tärkeää pienryhmäopetusta. 

Tuen kohdistaminen ja kolmiportaisuus liittyvät vahvasti toisiinsa, mutta käytännössä mu-

siikinopettajat toteuttavat tuen kohdistamista oppilaille ilman kolmiportaisuuden hyödyn-

tämistä. Opettajat neuvottelevat oppilaan ja tämän luokanopettajan tai valvojan kanssa op-

pilaan tarvitsemista tuen muodoista. Hyvin harvoin opettajat ovat kuitenkaan tehneet tai 

hyödyntäneet pedagogista arviota ja selvitystä tai oppimissuunnitelmaa ja HOJKSia, joiden 

tarkoituksena on taata oppilaalle riittävä ja varhainen tuki. Kolmiportaisen tuen tarjoamia 

työkaluja ovat käyttäneet työssään reilusti alle puolet vastaajista, joten sen käyttöä olisi 

mahdollista lisätä musiikinopetuksessa. Erityisesti mieleeni jäi erään opettajan kertomus 

koulunkäynninohjaajasta, joka ei ollut suostunut tukemaan oppilasta, jolla oli HOJKS mu-

siikissa, koska oppilasta ei kiinnostanut musiikki. Itselleni nousi päällimmäisenä kysymyk-

set siitä, mikä rooli kolmiportaisella tuella oikeastaan on, mikäli sitä ei toteuteta suunni-

telmien mukaan käytännössä, ja voisiko samanlainen tilanne tulla vastaan matematiikassa, 

mikäli oppilas ei ole kiinnostunut matematiikasta. Voi olla, että kaikilla musiikinopettajilla 

ja ohjaajilla ei ole tarpeeksi tietoa ja taitoa, jotta voisivat toteuttaa HOJKSia musiikissa. 

Opettajat kertovatkin kaipaavat työyhteisönsä tukea ja lisäkoulutusta kolmiportaisen tuen 

toteuttamiseen liittyen. 

Positiivisen ilmapiirin tukeminen oli yleisimmin käytössä oleva tuen muoto, mutta sen 

käyttäminen kaikkien oppilaiden kohdalla tuntui olevan opettajille jopa itsestään selvyys. 

Erityisesti positiivinen kannustaminen, jatkuva palautteen antaminen ja onnistumisen ko-

kemusten luominen sekä työrauhan ylläpitäminen tulivat ilmi myös muiden menetelmien 

yhteydessä, joten positiivisen ilmapiirin tukemisen voidaan ajatella sisältyvän kaikkeen 

opettamiseen. Opettajat korostivat erityisesti oppilaiden henkilökohtaisen kohtaamisen 

tärkeyttä ja jokaisen oppilaan tukemista hänen yksilöllisissä tarpeissaan. Myös sitä koros-

tettiin, että kaikkia oppilaita tulee tukea tarpeen mukaan – ei vain tehostetun tai erityisen 
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tuen päätöksen saaneita. Erään vastaajan mukaan ennakkokäsitykset eivät auta, vaan opet-

tajan tulisi todella oppia tuntemaan oppilaansa voidakseen tukea heitä: 

Jokainen on yksilö omine tarpeineen, diagnoosin ei saa antaa hämärtää tässä ja nyt -havaintoja. Tun-
tosarvet herkkinä ja vankka oppilaantuntemus erittäin tärkeää. (V3) 

Opettajat tuntuvat olevan valmiita kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä niin tukea tarvit-

sevien kuin muidenkin oppilaiden oppimisen tukemisessa. Osa opettajista oli avoimia kai-

kille uusille tukitoimille, mistä he vain saisivat tietoa. Osa vastasi haluavansa kokeilla ku-

vionuottien käyttöä, musiikkiliikunnan lisäämistä, eri oppiaineiden yhdistämistä ja osalle 

avustajan käyttäminen tai toisenlaiset tilajärjestelyt olivat ensisijaisia uusia tukitoimia. Osa 

opettajista oli kummissaan siitä, kuinka vähän heille kerrotaan oppilaiden taustoista. Oppi-

laiden taustojen tunteminen auttaisi sopivien opetusmenetelmien valinnassa ja tuntien 

suunnittelussa. Erityisesti mieltäni jäi askarruttamaan se, miksi tieto ei kulje samalla taval-

la kaikkien aineiden opettajille, kuten kävi oppilaan kohdalla, jolla oli HOJKS kaikissa 

aineissa, mutta musiikinopettaja kuuli asiasta vasta lukuvuoden lopulla. Mikäli HOJKS 

koskee musiikkia, oletettavaa olisi, että musiikinopettajaa informoitaisiin asiasta. Ongel-

mana näyttäisi olevan se, ettei kaikilla kouluilla ole yhtenäistä tiedotuskäytäntöä, jolloin 

tieto ei aina kulje kaikille opettajille. Ja vaikka tieto saavuttaisi musiikinopettajan, musii-

kinopettajalla ei ole välttämättä käsitystä siitä, kuinka erityisvaikeudet vaikuttavat musiikin 

oppimiseen ja miten oppilasta tulisi tukea oppimisen haasteissa. 

Tutkielmani perusteella opettajien tietämys oppimisen haasteista, oppilaiden tuen tarpeesta 

ja tukimuodoista voisi olla parempi, vaikka yli puolet opettajista kokee, että heillä on tar-

vittavat valmiudet tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamiseen. Täydennyskoulutusta kaiva-

taan erityisesti erilaisista oppimisen haasteista ja niiden vaikutuksista oppilaiden elämään, 

oppilaan tukemisesta suuressa ryhmässä, ongelmatilanteiden kohtaamisesta sekä erityis-

ryhmille soveltuvien opetusmenetelmien käytöstä. Lisäksi kaivataan toimintavinkkejä 

oman koulun henkilökunnalta sekä tietoa muiden koulujen toimivista käytännöistä. Vaikka 

työyhteisön tuki koetaan pääasiassa riittäväksi, opettajat kokevat, etteivät he saa tarpeeksi 

tietoa oppilaiden taustoista ja eivätkä tarpeeksi tukea oppilaiden vanhemmilta. Koulutuk-

sen antamat tiedot erityisoppilaiden kohtaamisesta koetaan riittämättömiksi, minkä vuoksi 

erityisopettajien asiantuntijarooli koetaan tärkeäksi ja heiltä toivotaan enemmän tukea. 

Olen samaa mieltä siitä, että koulutus ei anna tarpeeksi valmiuksia tukea tarvitsevien oppi-

laiden kohtaamiseen, sillä opintoihini on sisältynyt erityispedagogiikkaa yhden opintopis-

teen verran. Se on todella vähän kolmiportaisen tuen toteuttamisen vaatimuksiin nähden. 



 

Haasteista huolimatta tutkimukseen osallistuneet musiikinopettajat kokevat erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden kohtaamisen parhaimmillaan antoisaksi. Tukea tarvitsevien oppi-

laiden kohtaamiset ovat olleet yleisesti ottaen positiivisia, mutta haastavia tilanteita tulee 

vastaan erityisesti oppilaiden keskittymisvaikeuksien, levottomuuden ja tuntien häirinnän 

vuoksi. Musiikinopettajat kokevat tarvitsevansa tukea työssään erityisesti haastavien oppi-

laiden kanssa selviämiseen. Apua kaivataan niin koulun henkilökunnalta kuin oppilaiden 

vanhemmilta ja muilta ammattiryhmiltä. Kaikki apu on tarpeen, kun kyseessä on erityisen 

haastava oppilas, joka voi pahimmillaan olla uhka opettajalle ja toisille oppilaille. Myös 

koulujen sisäisen tiedonkulun parantaminen ja musiikin erityispedagogiikan opintojen li-

sääminen musiikkikasvatuksen koulutukseen antaisivat musiikin opettajille paremmat val-

miudet toimia musiikintunneilla kohtaamiensa tukea tarvitsevien oppilaiden parissa. 

Olen tämän tutkielmani puitteissa luonut yleiskatsauksen siihen, kuinka erilaiset oppimisen 

haasteet ilmenevät musiikintunneilla ja millaisin menetelmin musiikinopettajat voivat tu-

kea oppilaita. Tutkielmani aihe on laaja, joten jatkotutkimus oppimisen haasteiden ilme-

nemisestä ja tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisesta musiikintunneilla on paikallaan. 

Tutkimusta voisi laajentaa syvemmän laadullisen tutkimuksen tai tarkemman määrällisen 

tutkimuksen suuntaan. Olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin esimerkiksi opettajien ko-

kemuksia ja tunteita tukea tarvitseviin oppilaisiin ja kolmiportaiseen tukeen liittyen. Myös 

oppilaiden näkökulmaa olisi syytä tutkia ja tuoda esiin heidän ajatuksiaan siitä, millaista 

tukea he ovat saaneet ja millaista tukea he toivoisivat saavansa. Kyselyn voisi toistaa muu-

taman vuoden kuluttua ja tarkastella kolmiportaisen tuen ja tiedonkulun kehittymistä, ja 

aineistoa voisi laajentaa musiikinopettajien haastatteluilla, jolloin voisi selvittää tarkemmin 

kunkin oppimisen haasteen kohdalta, mitkä tukimuodoista ovat toimineet juuri näille eri-

tyisryhmille parhaiten. Mahdollista olisi myös kohdentaa tutkimusta vain yhteen erityis-

ryhmään, mitä onkin jo jonkin verran tehty. Tällöin tarvittaisiin useita tutkimuksia koko-

naiskuvan saamiseksi koskien musiikinopettajien tilannetta kolmiportaisen tuen toteuttaji-

na. Määrällisen tutkimuksen avulla olisi mahdollista kuvailla tarkemmin oppimisen haas-

teiden ilmenemistä musiikin tunneilla ja erilaisten tukimuotojen käyttöä ja toimivuutta. 

Tutkielmani perusteella voin todeta, että musiikinopettajilla on käytössään paljon hyviä ja 

toimivia tukimuotoja, mutta oppimisen haasteiden, musiikin oppimista ja hyvinvointia tu-

kevien vaikutusten sekä erityisryhmille soveltuvien musiikin opetusmenetelmien parem-

masta tuntemisesta olisi paljon hyötyä musiikinopettajan työssä. 
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LIITE 1 

Arvoisa opettaja,    Oulussa 20.5.2015 

 

Olen Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelija ja olen tekemässä pro gradu -

tutkielmaani aiheesta ”Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat musiikin tunneilla”. Vuoden 

2011 alusta voimaan astui perustusopetuslain muutos, joka toi jokaiseen oppiaineeseen 

vaatimuksen riittävän tuen tarjoamisesta oppilaille. Tämä kolmiportaiseksi tueksi nimetty 

tukijärjestelmä on ollut voimassa pian 4,5 vuotta ja on ajankohtaista tarkastella, kuinka 

tuen tarjoaminen on käytännössä toiminut. Samalla on hyvä pohtia, kuinka oppilaille voi-

taisiin yhä paremmin tarjota tarvittavaa tukea ja kuinka opettajia voitaisiin tässä tukea. 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää opettajien kokemuksia oppimisvaikeuksien koh-

taamisesta musiikin tunneilla. Kysymykset koskevat kaikkia erityistä tukea tarvitsevia op-

pilaita riippumatta siitä, onko kyseisestä oppimisvaikeudesta annettu diagnoosia. Aineiston 

käsittelyssä sitoudun noudattamaan Oulun yliopiston eettisiä ohjeita. Käsittelen kaikki vas-

taukset ehdottoman luottamuksellisesti ja valmiista tutkielmasta ei tule esille tunnistettavia 

tietoja vastaajista tai oppilaista. Aineistoa säilytän eettisten ohjeiden mukaisesti tutkielmani 

hyväksymiseen asti, minkä jälkeen luovutan aineiston Oulun yliopiston musiikkikasvatuk-

sen koulutuksen arkistoon mahdollista jatkotutkimusta varten. 

Tutkielmani ohjaajana toimii Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen professori Juha Ojala. 

Kysely sisältää sekä avoimia että monivalintakysymyksiä ja kyselyyn vastaaminen kestää 

noin 15 minuuttia. Kiitos ajastasi! 

 

Jos Sinulla on jotain kysyttävää, otathan yhteyttä, niin annan mielelläni lisätietoa tutkiel-

mastani.  

Ystävällisin terveisin, 

Kerttuli Palovaara 

 

Yhteystietoni ovat: 

kerttuli.palovaara@gmail.com 

040-5605684 

 



 

Kysely aiheesta ”ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPPILAAT MUSIIKIN-

TUNNEILLA” 

TAUSTATIEDOT 

1. Sukupuoli 

a. nainen__ 

b. mies__ 

2. Ikä____ 

3. Koulutus (tutkintonimike tai -nimikkeet)__________ 

4. Ammattinimike tai -nimikkeet__________ 

5. Työkokemus musiikin opettamisesta vuosina_________ 

6. Opetettavat ikäryhmät tai vuosiluokat musiikissa lukuvuotena 2014–2015 (esim. 5.-

6. luokat) ___________ 

7. Keskimääräinen ryhmäkoko musiikin tunneilla lukuvuotena 2014–2015 (esim. 20–

35 oppilasta)________ 

8. Koulun oppilasmäärä 

a. alakoulu ______ 

b. yläkoulu______ 

c. lukio________ 

MUSIIKIN OPETTAJAN TYÖ JA ERITYISOPPILAAT 

1. Mitä seuraavista oppimisvaikeuksista tai oppimista rajoittavista tekijöistä olet 

kohdannut työssäsi viimeisen viiden vuoden aikana (noin vuoden 2011 alusta 

alkaen)? Oliko sinulla tietoa näiden oppilaiden taustoista ja ongelmista etukäteen?  

(merkitse numeroin, kuinka monta tapausta muistat sekä oliko tietoa ko. 

ongelmista: kyllä tai ei -> esim. 2, toisesta kyllä, toisesta ei) 

1. kuulovamma______________ 

2. näkövamma______________ 

3. tuki- tai liikuntaelinvamma (liikuntarajoitteisuus) ______________ 

4. puhehäiriö______________ 

5. lukihäiriö______________ 

6. aistiyliherkkyys______________ 

7. hahmotusvaikeudet______________ 

8. tarkkaavaisuushäiriö______________ 
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9. tunne-elämän häiriö______________ 

10. autismin kirjo (sis. mm. asperger-oireyhtymän) ______________ 

11. kehitysvammaisuus______________ 

12. pitkäaikaissairaus______________ 

13. muu oppimisvaikeus tai oppimista rajoittava tekijä, 

mikä____________________________ 

 

2. Jos sinulla oli tietoa oppilaiden taustoista ja ongelmista etukäteen, niin kerro 

lyhyesti, mistä sait tietoa oppilaiden taustoista. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Kerro vapaasti, miten oppimisvaikeudet tai oppimista rajoittavat tekijät ovat 

ilmenneet musiikintunneilla. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Miten olet toiminut opettajana kohdatessasi erityisoppilaita musiikintunneilla? 

Millaisia kohtaamiset erityisoppilaiden kanssa ovat olleet? (tässä kyselyssä 

erityisoppilaat=erityistä tukea tarvitsevat oppilaat) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Mitä seuraavia tukimuotoja tai toimintatapoja olet käyttänyt musiikintunneilla 

erityisoppilaat huomioon ottaen? Vastaa kyllä tai ei. 

 

1. opetuksen visualisointi  

a. kuvien käyttäminen opetuksen tukemisessa_____ 

b. videoiden käyttäminen opetuksen tukemisessa_____ 

c. kuvionuottien käyttäminen _____ 

d. muun helpotetun nuotinnostavan käyttäminen _____ 

e. solmisaation eli do-re-mi laulutavujen ja -merkkien 

käyttäminen opetuksen tukemisessa _____ 

2. opetuksen auditiivisuuden lisääminen 



 

a. kuuntelemisen lisääminen opetuksen tukemisessa _____ 

b. call and response -opetustyylin käyttäminen opetuksen 

tukemisessa _____ 

c. korvakuulolta soittamisen lisääminen opetuksen tukemisessa 

_____ 

3. muiden taidemuotojen käyttäminen opetuksessa 

a. musiikkiliikunnan lisääminen opetuksen tukemisessa_____ 

b. kuvataiteen käyttäminen opetuksen tukemisessa_____ 

c. käsityön tai askartelun käyttäminen opetuksen 

tukemisessa_____ 

d. ilmaisutaitoharjoitusten käyttäminen opetuksen 

tukemisessa_____ 

4. opetuksen strukturointi 

a. ajan käytön jakaminen tai selkeyttäminen_____ 

b. tilan jakaminen tai selkeyttäminen_____ 

c. työskentelytapojen jakaminen tai selkeyttäminen_____ 

d. opetuksen sisältöjen jakaminen tai selkeyttäminen_____ 

5. opetuksen välineet 

a. oppimista tukevat opetusmateriaalit_____ 

b. oppimista tukevat apuvälineet_____ 

6. tukiopetus 

a. musiikinopettajan itsensä antama tukiopetus_____ 

b. avustajan käyttäminen musiikin tunneilla_____ 

c. osa-aikainen erityisopettajan antama erityisopetus_____ 

d. pienryhmätyöskentelyn järjestäminen erityisoppilaan 

tukemiseksi_____ 

e. samanaikaisopetus (useampi kuin yksi opettaja opettaa 

ryhmää samaan aikaan) _____ 

7. yhteistyö 

a. koulun ja erityisoppilaan kodin välinen yhteistyö_____ 

b. opettajien yhteistyö (yli ainerajojen) _____ 

c. moniammatillinen yhteistyö (koulunkäynninohjaajan, 

sosiaalityöntekijän, psykologin tai terapeutin kanssa), 

mainitse minkä ammattikunnan kanssa_____ 
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8. opetuksen suunnittelu 

a. opetuksen yksilöllinen suunnitelu_____ 

b. oppimissuunnitelma_____ 

c. pedagoginen arvio_____ 

d. pedagoginen selvitys_____ 

e. henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva sopimus 

(HOJKS) _____ 

9. opettajan muu tukitoiminta 

a. oppilaanohjaus_____ 

b. positiivisten kokemusten tukeminen _____ 

c. ryhmän positiivisen ilmapiirin tukeminen_____ 

d. muut oppimista tukevat opetusmenetelmät (voit kuvailla 

tarkemmin seuraavan kysymyksen yhteydessä) _____ 

 

6. Miten olet käyttänyt edellä mainitsemiasi tukimuotoja? Mitä muita tukimuotoja olet 

käyttänyt? Kerro lyhyesti, mikä on toiminut ja mikä ei? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Mitä tukimuotoja, joita et ole vielä käyttänyt työssäsi, voisit ajatella käyttäväsi 

erityisoppilaiden oppimisen tukemisessa? Missä tilanteissa? Mitkä tekijät 

auttaisivat sinua näiden tukimuotojen käyttämisessä? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. Tuen tarve opettajan työssä erityisoppilaisiin liittyen  

(lue kysymykset huolellisesti, vastaa kyllä tai ei) 

a. Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua erityisoppilaisiin liittyen?____ 

b. Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua muilta opettajilta? ____ 

c. Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua koulun rehtorilta? ____ 

d. Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua erityisopettajalta? ____ 

e. Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua kouluavustajalta / 

koulunkäynninohjaajalta? ____ 

f. Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua muulta koulun henkilökunnalta? ____ 



 

g. Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua muilta ammattiryhmiltä? ____ 

h. Oletko kokenut tarvitsevasi työssäsi apua oppilaiden vanhemmilta? ____ 

i. Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen? ____ 

j. Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen muilta opettajilta? ____ 

k. Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen koulun rehtorilta? ____ 

l. Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen erityisopettajalta? ____ 

m. Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen kouluavustajalta / 

koulunkäynninohjaajalta? ____ 

n. Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen muulta koulun henkilökunnalta? 

____ 

o. Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen muilta ammattiryhmiltä? ____ 

p. Oletko pyytänyt apua erityisoppilaisiin liittyen oppilaiden vanhemmilta? ____ 

q. Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen? ____ 

r. Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen muilta opettajilta? ____ 

s. Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen koulun rehtorilta? ____ 

t. Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen erityisopettajalta? ____ 

u. Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen kouluavustajalta / 

koulunkäynninohjaajalta? ____ 

v. Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen muulta koulun henkilökunnalta? 

____ 

w. Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen muilta ammattiryhmiltä? ____ 

x. Oletko saanut apua erityisoppilaisiin liittyen oppilaiden vanhemmilta? ____ 

 

 

9. Jos olet kaivannut työssäsi tukea erityisoppilaisiin liittyen, millaisissa tilanteissa 

olet kaivannut tukea, millaista tukea ja keneltä? (Mainitse muutama esimerkki.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1–5: 

1 = koen vahvasti, 2 = koen jonkin verran,  3= jotain siltä väliltä,  4 = koen jonkin verran, 5 = koen vahvasti 
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Koen, että minulla ei ole tarvittavia      Koen, että minulla on tarvittavat      

valmiuksia erityisoppilaiden kohtaamiseen valmiudet erityisoppilaiden kohtaamiseen 
   

Koen, että en ole saanut koulutuksestani  Koen, että olen saanut koulutuksestani  

tarvittavia tietoja erityisoppilaiden kohtaamiseen 
 

tarvittavat tiedot erityisoppilaiden kohtaamiseen 
  

Koen, että en ole saanut työyhteisöltäni  Koen, että olen saanut työyhteisöltäni  

tarvittavia tietoja ja tukea erityisoppilaiden kohtaamiseen tarvittavat tiedot ja tuen erityisoppilaiden kohtaamiseen 

 

Koen, että en ole saanut oppilaan vanhemmilta  Koen, että olen saanut oppilaan vanhemmilta  

tarvittavia tietoja ja tukea erityisoppilaiden kohtaamiseen tarvittavat tiedot ja tuen erityisoppilaiden kohtaamiseen 

 

Koen, että en ole saanut muilta ammattilaisilta  Koen, että olen saanut muilta ammattilaisilta  

tarvittavia tietoja ja tukea erityisoppilaiden kohtaamiseen tarvittavat tiedot ja tuen erityisoppilaiden kohtaamiseen 

 

Koen, että en pysty toteuttamaan Koen, että pystyn toteuttamaan 

kolmiportaista tukea musiikintunneilla 

  

kolmiportaista tukea musiikintunneilla 

   

En halua osallistua täydennyskoulutukseen Haluan osallistua täydennyskoulutukseen 

erityisoppilaiden kohtaamisesta musiikintunneilla, 

 

erityisoppilaiden kohtaamisesta musiikintunneilla, 

 vaikka sellainen olisi tarjolla 
   

mikäli sellainen olisi tarjolla 
    

 

 

11. Millaista täydennyskoulutusta tai muuta tukea kaipaisit työssäsi erityisoppilaiden 

kohtaamiseen? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12. Millaisia muita ajatuksia tai ongelmia olet kohdannut erityisoppilaiden suhteen 

musiikin tunneilla? Mitä muuta haluaisit sanoa aiheeseen liittyen? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13. Mikäli aineistoni kaipaa täydennystä, voiko Sinua pyytää haastateltavaksi 

tutkielmaani varten? 

1. kyllä 

2. ei 

Oletko kiinnostunut saamaan valmiin tutkielman luettavaksesi? 

a. kyllä 



 

b. ei 

Mikäli vastasit kyllä toiseen yllä olevista kysymyksistä, kirjoitathan tähän 

yhteystietosi (sähköpostiosoite tai puhelinnumero). Kiitos! Tämän kohdan 

vastauksia ei käsitellä tutkielmani aineiston yhteydessä. Tiedot säilytetään 

luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan mahdollista yhteydenottoa varten. 

___________________________________________________________________ 
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LIITE 2 

 

Arvoisat musiikinopettajat,  

Olen Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaani ai-

heesta "Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat musiikin tunneilla". Mikäli opetat tai olet 

opettanut musiikkia viimeisen viiden vuoden aikana, olisin kiitollinen, jos kävisit vastaa-

massa kyselyyni. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Alla linkki kyselyyn: 

https://www.webropolsurveys.com/S/CB44D6DE66DEAA80.par 

 

Mikäli haluat tutkielmani tulokset suoraan sähköpostiisi, jätäthän yhteystietosi kyselylo-

makkeen lopussa. 

Ystävällisin terveisin, 

Kerttuli Palovaara 

Mikäli sinulla on kysyttävää kyselyyn liittyen, yhteystietoni ovat: 

e-mail: kerttuli.palovaara@gmail.com ja puh. 040-5605684 


