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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli kerätä tietoa tehostetun tuen toteutumisesta suo-

malaisissa alakouluissa. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tar-

koituksena oli luoda yleiskatsaus tehostetun tuen toteutumisesta ja sen tukitoimista. Tehostettu 

tuki on ollut käytössä nyt yli 10 vuotta, mutta sen toteutumisen ja tuen vaikuttavuuden tutkimi-

nen on jäänyt vähäiseksi. Vertaan tässä tutkielmassa suomalaista tehostettua tukea RTI-mallin 

toiseen portaaseen. Nämä tukimallit ovat osittain samanlaiset, mutta erojakin niiden toteutta-

misessa löytyy.  

Tehostetun tuen oppilaille tehdään pedagoginen arvio ja laaditaan oppimissuunnitelma. Nämä 

pedagogiset asiakirjat mahdollistavat tiedonsiirron opettajien välillä. Opettajat näkevät asiakir-

joista, millaisia tukitoimia oppilaalle on käytetty ja millaista tukea hän tarvitsee. Näiden asia-

kirjojen laatimista pidetään usein tarpeettomana ja aikaa vievänä. Opettajien kokemukset te-

hostetun tuen toimivuudesta vaihtelevat. Osa opettajista kokee tuen toimivan ja toiset eivät koe 

tehostetusta tuesta olevan hyötyä. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tehostetun tuen toteuttamisessa on vielä laajoja alueellisia 

eroja. Alueellisten erojen syiksi on esitetty esimerkiksi puutteellista resursointia, henkilöstö-

puutetta ja puutteita opettajien erityispedagogisessa osaamisessa. Tehostettuun tukeen liittyvien 

pedagogisten asiakirjojen laatiminen näyttää vaikuttavan osaltaan tuen aloittamiseen, sillä opet-

tajat kokevat näiden asiakirjojen täyttämisen vievän aikaa varsinaiselta oppilaiden tukemiselta. 

Tehostetun tuen ja yleisen tuen välille kaivataan selkeyttä, sillä tällä hetkellä niiden välistä rajaa 

pidetään häilyvänä. Opettajat kokevat, että he eivät aina tiedä, milloin oppilaille tulisi tarjota 

enemmän tai erilaista tukea.  

Avainsanat: kolmiportainen tuki, tehostettu tuki, eritysopetus, tukimuodot, toteutus, seuranta, 

arviointi 
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The aim of this bachelor’s thesis was to collect information about the implementation of inten-

sified support in Finnish primary schools. Intensified support has been a part of Finnish schools’ 

tiered support system for over a decade. However, little research has been done on this topic. 

In this thesis I will be comparing the Finnish tiered support system and intensified support to 

the Response to Intervention support model and it’s second tier. These support models are quite 

similar but have some differences as well. This thesis was conducted as a descriptive literature 

review, where the data and information were collected mostly from peer-reviewed articles but 

from other literature as well.  

Pedagogical assessment and an individual learning plan are made for a pupil who gets intensi-

fied support. These pedagogical documents are an important way to share information about 

students’ support needs between teachers. Teachers can see from the documents what kind of 

support the pupils need. Drafting pedagogical documents is found to be unnecessary and time-

consuming, which may contribute to the initiation of intensified support. Teachers feel that 

filling out pedagogical documents will take time from supporting pupils. Teachers’ experiences 

on the implementation of intensified support vary. Some teachers think that the support methods 

work as is, while others don’t find the intensified support useful.  

Based on this literature review, there are still wide regional differences in the implementation 

of intensified support. The lack of resources and professional staff in addition to the lack of 

teachers’ special pedagogical skills have all been suggested as the reason for the regional dif-

ferences. The difference between general and intensified support needs to be clarified. As for 

now teachers feel that they don’t always know when they should offer more support or different 

support to their students. 

Keywords: tiered support, intensified support, support methods, implementation, monitoring, 

assessment 
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1 Johdanto 

Suomalaisissa kouluissa käytössä oleva oppimisen ja koulunkäynnin tukimalli on kolmiportai-

nen. Se koostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Tutkielmani aiheena on kolmipor-

taisen tuen toinen porras, tehostettu tuki. Kaikki opettajat eivät ole vakuuttuneita tehostetun 

tuen toimivuudesta, ja mallin toteuttamisessa on edelleen laajoja alueellisia eroja.  Halusin 

koota tutkielmassani yhteen tehostetun tuen tukimuodot sekä muut tuen järjestämiseen ja to-

teuttamiseen liittyvät seikat. Tilastojen valossa tehostetun tuen oppilaiden määrä on kasvanut 

viime vuodesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oppilaita on enemmän tehostetun tuen piirissä kuin 

erityisen tuen piirissä (Suomen virallinen tilasto [SVT], 2021). Tämä toimii hyvänä kannusti-

mena tällaisen tutkielman tekemiselle, sillä tehostettua tukea tarvitaan entistä enemmän. Voin 

perustella tutkielman aiheen tutkittavuutta sillä, että se vastaa hyvin Hirsjärven ja kollegoiden 

(2009) aihepiirin valintaan liittyviä tekijöitä: aihe on kasvatustieteellisesti merkittävä, aihe on 

kiinnostava, aiheesta löytyy riittävästi tutkimustietoa eikä aiheesta ole tehty juurikaan kandi-

daatin tutkielmia tai aiempaa tutkimusta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 77–80).  

Kolmiportainen tuki on otettu käyttöön vuonna 2011, jonka jälkeen sen kehittämiseen, etenkin 

tehostetun tuen ja erityisen tuen toimeenpanemiseen, on kohdistettu valtionavustuksia (Opetus- 

ja kasvatusministeriö, 2014). Tehostetun ja erityisen tuen toteutumista on tutkittu ja seurattu 

kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta (Opetus- ja kasvatusministeriö, 

2014). Tutkielmassani tulen kokoamaan tietoa tehostetun tuen toteutuksesta ja tuen seuran-

nasta. Tehostetun tuen portaalla käytetään pedagogisia asiakirjoja tuen suunnittelemisen ja tuen 

seurannan välineinä. Näistä asiakirjoista tulisi löytyä kootusti tietoa siitä, minkälaista tukea ku-

kin tehostetun tuen oppilas on saanut. Tästä syystä tulen käsittelemään näitä asiakirjoja omassa 

alaluvussaan. 

Haluan koota tietoa tehostetun tuen toteuttamisesta suomalaisessa peruskoulussa, mutta vertaan 

suomalaista mallia Yhdysvalloissa käytettyyn RTI-malliin. Tämä kirjallisuuskatsaus luo onnis-

tuessaan hyvän teoreettisen viitekehyksen empiirisen tutkimuksen taustalle. Tavoitteenani olisi 

päästä tutkimaan tehostetun tuen toteutumista valtakunnallisesti maisterivaiheessa.  
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tutkielmassani pyrin selvittämään aiempien tutkimusten pohjalta, miten tehostettua tukea jär-

jestetään, minkälaisia tukimuotoja siihen kuuluu, miten näitä tukimuotoja toteutetaan ja miten 

tehostettua tukea suunnitellaan ja seurataan. Tutkielmaa tehdessäni pyrin huomioimaan tehos-

tetun tuen vahvuudet ja heikkoudet sekä pyrin erittelemään ne. Tutkimuksen tavoitteena on 

luoda tiivis yleiskatsaus tehostetun tuen toteutumisesta ja siihen liittyvistä tukitoimista. Tuleva 

tutkielma voi toimia tietopakettina kasvattajille etenkin silloin, jos tehostetun tuen tukimuodot 

ovat heille vieraita tai epäselviä. 

2.1 Tutkielman tavoite ja tutkimusmenetelmä 

Tavoitteenani on kerätä eri aineistoista tietoa tehostetun tuen toteuttamisesta ja seurannasta sekä 

luoda löytämäni tiedon perusteella koonti tehostetusta tuesta. Hyvässä työssä havainnot ja pää-

telmät toistuvat useaan otteeseen ja ne on käsitteellistetty relevantisti kontekstiin sopivalla ta-

valla (Metsämuuronen, 2011, s. 264). Tästä syystä tutkimuskysymykseni taustalla on useita 

samasta aiheesta kertovia lähteitä, joiden avulla tutkielmaa lähdetään toteuttamaan. Tutkiel-

massani pyrin selvittämään aikaisemman tutkimuksen pohjalta, miten tehostettu tuki on suo-

malaisissa kouluissa toteutettu. Näkisin, että tehostetun tuen toteuttamiseen liittyy tuen järjes-

täminen, seuranta ja arviointi. 

 

Tutkimuskysymykseni tässä tutkielmassa ovat: 

• Miten tehostettu tuki toteutetaan alakoulussa? 

• Miten tehostetun tuen toteutumista seurataan? 

 

2.2 Tutkimusaineiston hankinta 

Toteutan tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus mah-

dollistaa sen, että voin käyttää tutkielmassani laajoja aineistoja ja pystyn kuvaamaan tehostetun 

tuen mahdollisimman laaja-alaisesti (Salminen, 2011). Salmisen (2011) mukaan kuvaileva kir-

jallisuuskatsaus on usein yleiskatsaus tutkittavaan aiheeseen, joten tutkimuskysymykset voivat 

olla hieman väljempiä. Tällaisessa kirjallisuuskatsauksessa aineiston valintaa eivät rajaa tietyt 
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metodiset säännöt (Salminen, 2011). Laadullisen tutkimuksen yhteydessä tulee luotettavuuden 

lisäksi huomioida havaintojen ja lähteiden puolueettomuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 119). 

Puolueettomuuden kannalta tulee huomioida se, onko tutkija ymmärtänyt ja esittänyt asiansa 

objektiivisesti vai näkyykö tuotoksessa tutkijan omat näkemykset aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 119). Tutkielmien luotettavuutta tutkittaessa tulee tutkielmia käsitellä kokonaisuutena 

ja havainnoida myös sen sisäistä johdonmukaisuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 121). Aineis-

tonkeruussa tulee olla kriittinen lähteitä kohtaan ja pyrkiä pohtimaan myös aineiston sopivuutta 

tutkielman materiaaliksi (Metsämuuronen, 2011, s. 250).   

Olen käyttänyt aineistona pääasiassa vertaisarvioituja artikkeleja ja tutkimuksia, mutta olen 

käyttänyt myös muita aiheen kannalta relevantteja teoksia, kuten alan tieteellistä kirjallisuutta. 

Olen pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman tuoreita artikkeleita ja tutkimuksia, jotta tutkiel-

mani koostuisi mahdollisimman ajankohtaisesta tiedosta. Käytän tutkielmassani suomen- ja 

englanninkielistä aineistoa. Vertaan tutkielmassani tehostetun tuen porrasta Yhdysvalloissa ke-

hitettyyn RTI-malliin (Response to Intervention), joka on ollut käytössä jo kauemman aikaa. 

Tästä syystä käytän myös hieman vanhempia lähdeteoksia. RTI-malliin liittyvää tutkimustietoa 

löytyy verrattain helpommin kuin tehostettuun tukeen liittyvää, mutta tutkielmani pääpaino on 

suomalaisessa kontekstissa.  

Aloitin keräämään tutkielmaan aineistoa syksyllä 2021. Olen päivittänyt lähdeaineistoani sitä 

mukaa, kun olen löytänyt uusia julkaisuja aiheesta. Tutkielman aineistoa olen kerännyt lähinnä 

kansainvälisistä tietokannoista, mutta olen hyödyntänyt myös aikaisempia aiheesta tehtyjä väi-

töskirjoja ja pro gradu -tutkielmia sopivien lähteiden löytämiseen. Aineistonkeruussa olen hyö-

dyntänyt muun muassa seuraavia tietokantoja: Oula-finna, Taylor & Francis -tietokantaa, 

EbscoHost-tietokantoja, ProQuest-tietokantaa, Scopus-tietokantaa ja Google Scholar:ia. Haku-

sanoina käytin esimerkiksi response to intervention, support methods, tiered support, three-

tiered support, learning support, implementation, assessment sekä näiden suomenkielisiä vas-

tineita kolmiportainen tuki, tehostettu tuki, arviointi, toteutus, tukikeinot. 
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3 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen suomalaisissa kouluissa käytössä olevaa oppimisen ja kou-

lunkäynnin tuen mallia sekä esittelen yhdysvaltalaisen Response to Intervention -mallin, johon 

tulen suomalaista mallia vertaamaan. Esittelen suomalaisen kolmiportaisen tukimallin kokonai-

suudessaan lyhyesti. Tämän jälkeen käsittelen tehostettua tukea ja siihen liittyviä asiakirjoja 

tarkemmin.  

3.1 Kolmiportainen tuki 

Kolmiportainen tuki on otettu käyttöön vuonna 2011 (Moberg & Savolainen, 2015). Uusi tuki-

malli syntyi, kun perusopetuslain erityisopetusta koskevia säädöksiä muokattiin vastaamaan 

paremmin oppilaiden tarpeita (Opetus- ja kasvatusministeriö, 2014). Tukimallin muutoksen 

taustalla on opetusministeriön tuottama Erityisopetuksen strategia, jossa esimerkiksi tehostettu 

tuki esiteltiin (Opetusministeriö, 2007). Ennen tehostetun tuen käyttöönottoa kouluissa oli op-

pilaita, jotka eivät pärjänneet yleisopetuksessa ilman tukitoimia, mutta eivät saaneet erityisope-

tuksen päätöstä (Opetusministeriö, 2007). Lakimuutosten tavoitteena oli lisätä oppilaille anne-

tavan tuen suunnitelmallisuutta, vahvistaa riittävän varhaisen tuen saamista sekä tehostaa käy-

tössä olevia tukitoimia ja moniammatillista yhteistyötä esi- ja peruskouluissa (Opetus- ja kas-

vatusministeriö, 2014). Tavoitteena oli myös se, että tukea tarjottaisiin oppilaille joustavasti 

opetuksen yhteydessä (Moberg & Savolainen, 2015; Opetus- ja kasvatusministeriö, 2014). Kol-

miportaiselle tuelle olennaista on se, että tukitoimet otetaan käyttöön heti, kun oppilailla ilme-

nee tuen tarvetta (Opetushallitus, 2016, s. 14). 

Kolmiportainen tuki koostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta (Moberg & Savolainen, 

2015; Opetus- ja kasvatusministeriö, 2014). Oppilaille tarjottava tuki vahvistuu asteittain siten, 

että yleisestä tuesta erityiseen tukeen liikuttaessa tuen intensiteetti ja määrä kasvaa (Opetus- ja 

kasvatusministeriö, 2014). Yleisen tuen tukimuotoja ovat erilaiset pedagogiset ratkaisut kuten 

tukiopetus, oppimissuunnitelmat, opetuksen eriyttäminen, ryhmien joustava muunteleminen 

sekä osa-aikainen erityisopetus ja avustajien hyödyntäminen (Moberg & Savolainen, 2015; 

Opetus- ja kasvatusministeriö, 2014). Tehostettuun tukeen kuuluvat kaikki yleisen tuen tuki-

muodot, mutta annettava tuki on säännöllisempää ja pitkäjänteisempää (Moberg & Savolainen, 

2015; Opetus- ja kasvatusministeriö, 2014). Erityinen tuki on kolmiportaisen tuen muodoista 

vahvin, ja siihen kuuluu kahdella edellisellä portaalla olevien tukimuotojen lisäksi kokoaikai-

nen erityisopetus (Moberg & Savolainen, 2015). 
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3.2 Tehostettu tuki 

Tehostettua tukea annetaan niille oppilaille, jotka tarvitsevat säännöllistä, pitkäjänteistä tukea 

oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi (Moberg & Savolainen, 2015). Tehostetun tuen oppi-

laat voivat saada useita tukimuotoja samanaikaisesti, mikä ei ole mahdollista yleisessä tuessa 

(Moberg & Savolainen, 2015). Tehostetun tuen antamista vaikeuttaa se, että ei ole olemassa 

valtakunnallisia suosituksia siitä, milloin tehostettua tukea tulisi antaa, vaan arvio perustuu luo-

kanopettajien ja erityisopettajien arvioihin ja näkemyksiin (Aro, 2015; Eklund, Sunqvist, Lin-

dell & Toppinen, 2020). Tehostettu tuki eroaa yleisestä tuesta siinä, että tuki on suunnitelmal-

lisempaa, säännöllistä ja yksilöllistä, minkä lisäksi eri tukimuotoja käytetään samanaikaisesti 

(Nykänen, 2021). Tehostetun tuen oppilaille tehdään pedagoginen arvio ennen tuen aloitta-

mista, minkä lisäksi oppilaille laaditaan oppimissuunnitelmat, joihin kirjataan tarjotut tukimuo-

dot (Moberg & Savolainen, 2015). Näillä tukitoimilla pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja 

oppimista sekä ehkäisemään ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista (Opetus- ja kasva-

tusministeriö, 2014).  

Perusopetuslaissa (POL, 4:16a §) määrätään, että päätös tehostetun tuen aloittamisesta ja jär-

jestämisestä tulee käsitellä moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattilaisten 

kanssa, ja päätöksen tulee perustua pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen keskiössä on oppi-

laiden tarpeisiin vastaaminen. Oppilaat voivat olla tehostetun tuen piirissä useista eri syistä, 

esimerkiksi matemaattisten tai kielellisten oppimisvaikeuksien takia tai keskittymisen, tarkkaa-

vuuden tai toiminnanohjauksen haasteiden vuoksi (Nykänen, 2021). Tehostettua tukea antavien 

erityisopettajien tulee hallita laajasti eri oppiaineiden sisältöä, sillä oppilaiden haasteet ovat niin 

moninaisia ja haasteet voivat olla erilaisia oppiaineesta riippuen (Jahnukainen & Ikonen, 2016). 

Oppilashuoltoryhmän kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeässä roolissa tehostetun tuen portaalla 

(Björn, Aro & Koponen, 2015). 

3.3 Tehostetun tuen pedagogiset asiakirjat 

Ennen tehostetun tuen aloittamista täytyy tehdä pedagoginen arvio, johon annettavat tukitoimet 

perustuvat (Opetushallitus, 2016, s. 63–64). Pedagoginen arvio tehdään yhteistyössä oppilaan 

ja huoltajan kanssa ja sen laatimisessa voidaan tarvittaessa hyödyntää myös moniammatillista 

työryhmää (Opetushallitus, 2016, s. 63–64). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(OPS) listataan tarkasti ne asiat, jotka kirjalliseen pedagogiseen arvioon kirjataan. Näitä ovat 

oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikuttavuudesta, oppilaan vahvuudet, kiinnostuksen 
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kohteet ja oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet (Opetus-

hallitus, 2016, s. 63–64). Pedagogisesta arviosta tulee käydä ilmi oppilaan oppimisen ja kou-

lunkäynnin tilanne niin koulun kuin oppilaan ja huoltajan näkökulmasta (Opetushallitus, 2016, 

s. 63–64). Tämän lisäksi pedagogiseen arvioon kirjataan arvio siitä, mitä pedagogisia, oppimis-

ympäristöön liittyviä, ohjauksellisia, oppilashuollollisia tai muita tukitoimia voidaan hyödyntää 

oppilaan tukemiseksi (Opetushallitus, 2016, s. 63–64). Lopuksi kirjataan myös arvio tehostetun 

tuen tarpeesta (Opetushallitus, 2016, s. 63–64).  

Tehostetun tuen oppilaan saamat tukimuodot kirjataan ylös oppimissuunnitelmaan, joka teh-

dään jokaiselle tehostetun tuen oppilaalle (Opetushallitus, 2016, s. 64–65). Oppimissuunnitel-

man tarkoituksena on suunnitella oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, tarvittavat 

opetusjärjestelyt ja tukimuodot sekä ohjauksen tarve kirjallisesti (Opetushallitus, 2016, s. 64–

65). Näin jokainen oppilaan opettaja ja oppilaan huoltajat näkevät tuen tarpeet ja pystyvät toi-

mimaan niiden mukaisesti (Opetushallitus, 2016, s. 64–65). Oppimissuunnitelman laatimisen 

yhteydessä sovitaan tuen ja tavoitteiden seurannasta sekä suunnitelman tarkastamisesta (Ope-

tushallitus, 2016, s. 64–65). Oppimissuunnitelma tulee päivittää vastaamaan tuen tarvetta aina 

oppilaan tilanteen muuttuessa, ja sen vaikuttavuutta tulee seurata säännöllisesti (Opetushallitus, 

2016, s. 64–65). Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa, 

minkä lisäksi muita ammattilaisia voidaan hyödyntää tarvittaessa (Opetushallitus, 2016, s. 64–

65). Oppilaan rooli suunnittelussa kasvaa ylemmille luokille siirryttäessä (Opetushallitus, 2016, 

s. 64). Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaskohtaiset tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, tuen 

edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja arviointi (Opetushallitus, 2016, s. s. 64–

65). Oppimissuunnitelman eri osa-alueiden sisällöt on avattu tarkasti opetussuunnitelmassa.  

Pedagogisten asiakirjojen laatiminen tapahtuu useimmiten yhteistyössä erityisopettajan ja luo-

kanopettajan välillä, vaikka erityisopettajan rooli saattaa korostua etenkin pedagogisen arvion 

laatimisessa (Sundqvist, Björk-Åman & Ström, 2019).  Pedagogiset asiakirjat ovat hyödyllisiä 

työkaluja luokanopettajien ja erityisopettajien yhteistyön kannalta (Paloniemi, Pulkkinen, 

Kärnä & Björn, 2021). Pedagogisten asiakirjojen päivittäminen ja tukikeinojen dokumentaatio 

varmistavat, että oppilaan tuki järjestetään järjestelmällisesti ja loogisesti (Nykänen, 2021). 

Näiden asiakirjojen avulla vanhemmat pystyvät paremmin seuraamaan, miten koululla on tuki-

toimet järjestetty ja miten tuki toteutuu käytännössä (Nykänen, 2021).  
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3.4 Response to Intervention -malli 

Response to Intervention (RTI) on tutkimusperustainen interventiomalli, jossa tuen määrä ja 

intensiteetti kasvaa oppilaan siirtyessä tuen tasolta toiselle (Brown-Chidsey & Steege, 2011; 

Fuchs & Fuchs, 2011). RTI-mallia voidaan hyödyntää niin oppimisen kuin käyttäytymisen 

haasteisiin (Brown-Chidsey & Steege, 2011). Ensimmäiset tutkimukset tämän interventiomal-

lin käytöstä koskivat varhaisen lukutaidon tukemista (Brown-Chidsey & Steege, 2011; Fuchs 

& Fuchs, 2011). RTI-mallissa on 2–4 tuen porrasta, mutta yleensä opetuskontekstissa tuki on 

kolmiportaista (Björn, Aro, Koponen, Fuchs & Fuchs, 2016; Fox, Carta, Strain, Dunlap & He-

meter, 2010; Fuchs & Fuchs, 2011). RTI-mallissa tuen intensiivisyyttä voidaan lisätä käyttä-

mällä opettajalähtöisiä, systemaattisia ja tarkkoja ohjeistuksia, pidentämällä annetun tuen kes-

toa tai tarjoamalla tukea useammin, muodostamalla homogeenisempiä pienryhmiä tai luotta-

malla pitkän linjan ammattilaisiin (Brown-Chidsey & Steege, 2011; Fuchs & Fuchs, 2011). 

RTI-mallin käyttäjät jakaantuvat pääsääntöisesti kahteen koulukuntaan, joista ensimmäiset pi-

tävät mallia ennaltaehkäisyn keinona ja toiset näkevät RTI-mallin tunnistamisen ja luokittelun 

menetelmänä (Fuchs & Fuchs, 2011). 

RTI-mallissa interventioita lähestytään usein ongelmanratkaisun näkökulmasta (Brown-

Chidsey & Steege, 2011; Fuchs & Fuchs, 2011). Opettajien, ja muiden mallin harjoittajien, 

tavoitteena on selvittää ongelmien laajuus, analysoida ongelman aiheuttajia ja suunnitella ta-

voitteellisia interventioita (Fuchs & Fuchs, 2011). Tämän lisäksi mallin käyttäjien tulee toimia, 

kuten interventioita suunniteltaessa on sovittu, seurata oppilaiden taitojen kehittymistä sekä 

muokata interventioita tarpeen mukaan (Fuchs & Fuchs, 2011). Kaiken tämän taustalla on se, 

että seurataan, miten oppilas vastaa interventioon (Fuchs & Fuchs, 2011), eli onko interventio 

toiminut suunnitellusti. Tämän mallin keskeisimmät piirteet ovat laadukas opetus ja ohjeistus, 

säännöllinen arviointi ja tutkimusperustainen päätöksenteko (Brown-Chidsey & Steege, 2011). 

Eri tuen tasoille on asetettu kriteerit, joiden mukaan oppilas voidaan siirtää seuraavalle tuen 

tasolle (Lawrence, 2017, s. 10). Nämä kriteerit koskevat esimerkiksi arvosanoja, taitojen saa-

vuttamista ja aiempaa suoriutumista (Lawrence, 2017, s. 10). 

RTI-mallista on usein käytössä kolmiportainen variaatio (Björn ym., 2016), ja mallin jaottelu 

on hyvin samankaltainen kuin suomalaisen tukimallin. RTI-mallissa oppilas voi saada useam-

man portaan tukitoimia samanaikaisesti (Brown-Chidsey & Steege, 2011). Ensimmäinen tuen 

porras (Tier 1) on tarkoitettu kaikille oppilaille (Björn ym., 2016). Tällä tuen portaalla oppilaille 

tehdään kartoituksia useita kertoja vuodessa, jotta ne oppilaat, jotka tarvitsevat oppimisen ja 
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koulunkäynnin tukea, löydetään varhain (Björn ym., 2016). RTI-mallin ensimmäisellä portaalla 

tuki ja interventiot kohdistetaan usein ryhmätasolle, mutta oppilasta tuetaan myös opetusta 

eriyttämällä (Björn ym., 2016; Lawrence, 2017, s. 9). Seuraavalle tuen portaalle siirrytään, jos 

käytössä oleva tuki ei ole riittävää (Björn ym., 2016). Toisella tuen portaalla (Tier 2) annettu 

tuki on pitkäkestoisempaa ja intensiivisempää kuin aiemmin tarjottu tuki (Björn ym., 2016). 

Viimeinen tuen porras (Tier 3) on tukimuodoista yksilöllisin ja intensiivisin, ja toisista portaista 

poiketen tälle on määritelty vain vähimmäisaika, kuinka kauan tukea ja interventioita tulee mi-

nimissään tarjota (Björn ym., 2016). Ensimmäisen portaan tukimuotoja tulee noudattaa maksi-

missaan kahdeksan viikkoa, toisen portaan 9–30 viikkoa ja viimeisen portaan minimissään 15–

20 viikkoa (Björn ym., 2016). Oppilaalle tarjotut tukimuodot ja interventiot ovat näyttöön pe-

rustuvia (Björn ym., 2016; Lawrence, 2017, s. 8).  



13 
 

4 Tehostetun tuen toteutuminen peruskoulussa 

Tässä luvussa käsittelen tehostetun tuen ja RTI-mallin toisen portaan tukitoimia. Tämän lisäksi 

käsittelen moniammatillisuuden merkitystä tehostetun tuen portaalla. Tehostetun tuen portaalla 

olevien oppilaiden oppimisen haasteet voivat olla moninaisia ja ne voivat olla päällekkäisiä 

(Nykänen, 2021). Selvitysten mukaan tehostetun tuen käytetyimpiä tukikeinoja ovat osa-aikai-

nen erityisopetus yksilöopetuksena ja pienryhmäopetuksena, tukiopetus, oppimissuunnitelman 

käyttö, opetuksen eriyttäminen sekä läksyjen tekemisen seuranta (Opetus- ja kulttuuriministe-

riö, 2014). 

4.1 Tehostetun tuen muodot 

Tehostetun tuen piirissä on syksyllä 2020 ollut 12,2 % peruskoulun oppilaista (SVT, 2021). 

Heille tarjottuja tukimuotoja peruskouluissa ovat olleet osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, 

avustajapalvelut, tulkitsemispalvelut sekä erityiset apuvälineet (SVT, 2021). Näistä tukimuo-

doista tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus ovat perustuslaissa säädettyjä tukimuotoja (Ope-

tushallitus, 2016, s. 72–73). Keskityn tässä alaluvussa tehostetun tuen tukimuotojen käsittelyyn.  

Nykäsen (2021) esittelemät tehostetun tuen tukimuodot ovat oppilaan yksilöllinen huomiointi, 

riittävä henkilöstöresurssi sekä yhteistyö ja oppilashuolto. Nykäsen väitöstutkimuksen mukaan 

oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeintä tehostetun tuen toteuttamisessa. Tehos-

tetussa tuessa oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan esimerkiksi oppimateriaaleja eriyttä-

mällä, tehtävien määrää ja laatua vaihtelemalla, hyödyntämällä e-kirjoja, äänikirjoja ja kuval-

lista struktuuria (Nykänen, 2021). Tehostetun tuen oppilailla voidaan käyttää opiskelussa pai-

noalueita, jolloin oppilas opiskelee aiheiden ydinsisällöt (Vitka, 2021, s. 156). Tällaisten tuki-

toimien olisi hyvä olla tarjolla päivittäin, jolloin ne auttavat oppilaita parhaiten, minkä lisäksi 

näiden tukitoimien tulisi olla saatavilla omassa kotiluokassa inkluusioperiaatteen mukaisesti 

(Nykänen, 2021).  

Tehostettua tukea annetaan paljon yleisopetuksessa, jolloin täytyy huomioida myös luokan ryh-

mäkoko (Björn ym., 2016; Nykänen, 2021). Tehostettu tuki voi olla oppilaille annettavaa pien-

ryhmäopetusta, jolloin oppilaat saavat enemmän tukea ja ohjausta sekä aikuisen huomiota (Ny-

känen, 2021). Tehostetussa tuessa käytettyjä tukitoimia ovat myös tukiopetus, osa-aikainen eri-

tyisopetus sekä koulunkäynninohjaajan tai avustajan tuki (Nykänen, 2021; SVT, 2021). Tilas-
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tojen valossa tehostetun tuen piirissä olevat oppilaat ovat saaneet enemmän osa-aikaista erityis-

opetusta ja tukiopetusta kuin erityisen tuen oppilaat (Pulkkinen, Jahnukainen & Pirttimaa, 

2015). Opetuksen ja tehtävien eriyttäminen on tärkeä tuen muoto, jota voidaan hyödyntää teh-

tävien ja kotitehtävien lisäksi myös koetilanteissa (Ekstam, Linnanmäki & Aunio, 2015; Nykä-

nen, 2021). Eriyttäminen voi olla esimerkiksi tekstien ja tehtävien selkokielistä mistä, mistä voi 

olla hyötyä esimerkiksi suomea toisena kielenä puhuville oppilaille (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö, 2014). Ryhmien eriyttämisellä on saatu rauhoitettua opetus- ja oppimistilanteita samalla, 

kun oppilaat ovat saaneet yksilöllisempää opetusta, ohjausta ja tukea (Nykänen, 2021). 

Seuraavia tukikeinoja nousi myös esiin Nykäsen (2021) väitöstutkimuksessa: vuosiluokkiin si-

tomaton opiskelu, lyhennetyn koulupäivän hyödyntäminen sekä Maltti-ryhmäkuntoutus, joka 

on keskittymisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutusta varten (Nykänen, 2021). 

Erilaisia interventioita voidaan hyödyntää tehostetun tuen portaalla oppilaiden tarpeiden mu-

kaan. Yksi tehostetun tuen portaalle tarkoitettu interventio on CICO (Check In Check Out), 

jonka tarkoituksena on tarjota oppilaalle systemaattisesti positiivisia aikuiskontakteja ja jonka 

avulla pyritään ohjaamaan oppilasta toimimaan ja käyttäytymään toivotulla tavalla (Karhu, Sa-

volainen & Närhi, 2018). Käyttäytymiseen kohdentuvan tehostetun tuen interventiossa on kes-

keistä tunnistaa tukea tarvitsevat oppilaat nopeasti, kouluttaa koko koulun henkilökunta toimin-

tamallin käyttöön sekä ohjata oppilaat tuen pariin (Yong & Cheney, 2013).  

4.2 Opettajien yhteistyö ja moniammatillinen yhteistyö 

Tehostetun tuen onnistumisen kannalta on tärkeää, että koulun opettajat ja koulunkäynninoh-

jaajat tekevät tiivistä yhteistyötä (Nykänen, 2021). Tähän yhteistyöhön kuuluu niin yhteistä 

suunnittelua kuin yhteisien oppituntien tai jakotuntien pitämistä sekä tukitoimien suunnittelua 

ja arviointia (Nykänen, 2021). Erityisopettajan konsultointia ja yhteistyötä pidetään tärkeänä, 

minkä lisäksi erityisopettajaa voidaan hyödyntää samanaikaisopettajana (Nykänen, 2021; Pulk-

kinen, Jahnukainen & Pirttimaa, 2015). Opettajien voi olla vaikea löytää yhteistä suunnittelu-

aikaa, jolloin yhteisopettajuus vaikeutuu (Paju, Kajamaa, Pirttimaa & Kontu, 2021). Tutkimuk-

set ovat osoittaneet, että erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajien apua kaivataan luokissa 

(Paju ym., 2021; Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 2020). Usein molemmille on määrätyt 

tehtävät, joita he luokissa hoitavat, mutta erityisopettajankin rooliksi jää luokanopettajan avus-

taminen (Paju ym., 2021; Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 2020). Tällainen yhteisopetta-

juuden malli ei ole oppilaiden kannalta tehokasta, vaan onnistunut yhteistyö vaatii suunnittelua 
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ja työnjakoa (Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 2020). Koulunkäynninohjaajien työt keskit-

tyvät oppilaiden tarpeisiin ja heidän oppimisensa ja koulunkäynnin tukemiseen esimerkiksi 

eriyttämisen avulla ja tukemalla heitä sosiaalisissa tilanteissa (Paju ym., 2021). 

Riittävä henkilöstöresurssi on merkittävässä roolissa oppilaiden yksilöllisen huomioimisen ja 

ohjaamisen mahdollistamiseksi (Nykänen, 2021). Henkilöstön määrä on yhteydessä siihen, mi-

ten yksilöllisesti oppilaiden tuki pystytään järjestämään (Nykänen, 2021). Henkilöstöön ajatel-

laan kuuluvan resurssiopettajat, erityisopettajat, samanaikaisopettajat sekä koulunkäynninoh-

jaajat (Nykänen, 2021). Henkilöstön tarjoamaa tukea pidetään korvaamattomana, ja aikuisen 

läsnäolon koetaan jäsentävän ja selventävän opetusta, mikä taas tuo turvaa oppilaille (Nykänen, 

2021). Pienryhmäopetus, jakotunnit ja yksilöllinen ohjaus vaativat enemmän henkilöstöresurs-

sia, mutta niiden avulla pystytään lisäämään oppilaille tarjotun tuen määrää (Nykänen, 2021). 

Avustajapalvelut ovat usein käytössä tehostetussa tuessa, ja avustaja voi olla luokassa koko 

ryhmää tai yhtä oppilasta varten (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). Aamu- ja iltapäivätoi-

minta sekä kerhotoiminta ovat myös mahdollisia tukikeinoja, joita voidaan hyödyntää tehoste-

tun tuen lisäksi myös muillakin tuen portailla (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). 

Opettajien välinen yhteistyö ilmenee nykyajan kouluissa myös yhteisopettajuutena, samanai-

kaisopettajuutena tai tiimiopettajuutena (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). Yhteistyötä voi-

daan järjestää myös muiden ammattilaisten kesken, jos oppilaat tarvitsevat esimerkiksi puhe- 

tai toimintaterapiaa tai muita koulun ulkopuolisia tukipalveluita (Nykänen, 2021). Opettajat 

ovat kokeneet, ettei heillä ole tarpeeksi yhteissuunnitteluaikaa, jotta he voisivat miettiä oppimi-

seen ja pedagogiseen tukeen liittyviä asioita (Nykänen, 2021). Moniammatillinen yhteistyö il-

menee tehostetussa tuessa pedagogisten asiakirjojen suunnitteluna, tuen suunnitteluna ja järjes-

tämisenä sekä muiden ammattilaisten konsultoimisena (Nykänen, 2021).  

Opettajien ja muiden koulun oppilashuollon ammattilaisten yhteistyö näkyy moniammatillisena 

yhteistyönä, jota toteutetaan niin oppilashuollon palavereissa kuin konsultointina (Nykänen, 

2021). Oppilashuollon osallistuminen tehostetun tuen vaiheessa tukee oppilaan kehitystä ja hy-

vinvointia (Nykänen, 2021). Koulupsykologien työpanosta voitaisiin hyödyntää tehostetun tuen 

portaalla enemmän esimerkiksi yksilöinterventioiden suunnittelussa, kehittämisessä ja seuran-

nassa (Karhu, Savolainen & Närhi, 2018). Oppilashuollon henkilöstöä tarvitaan oppilaskohtai-

sissa palavereissa, esimerkiksi pedagogisen arvion hyväksymisessä, mutta olisi tärkeää, että 

oppilashuollollisia palveluita olisi ylipäätään tarjolla kouluissa (Nykänen, 2021; Vainikainen, 

Thuneberg, Greiff & Hautamäki, 2015). Nykäsen (2021) väitöstutkimukseen osallistuneista 
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kouluista kaikissa ei ollut riittävästi tällaisia palveluita tarjolla (Nykänen, 2021), vaikka oppi-

las- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) tulisi turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja 

laatu (2§, kohta 4). Oppilashuollon palveluiden saatavuuteen vaikuttaa esimerkiksi koulun si-

jainti ja koko: suuremmissa kaupungeissa palveluita ja ammattilaisia on paremmin saatavilla 

(Vainikainen, Thuneberg, Greiff & Hautamäki, 2015). 

4.3 Kodin ja koulun yhteistyö 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevat oppilaat hyötyvät kodin ja koulun välisestä yh-

teistyöstä (Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 2020).  Kodin ja koulun välinen yhteistyö koe-

taan tärkeänä yhteistyön muotona, mutta myös tehostetun tuen muotona (Nykänen, 2021). Op-

pilaan tuen tarpeen havaitsemisen ja arvioinnin sekä tuen suunnittelun, toteuttamisen ja seuran-

nan kannalta kodin ja koulun yhteistyö on lähes välttämätöntä (Siiskonen, Lerkkanen & Savo-

lainen, 2020).  

Opettajat ja rehtorit ovat halukkaita ja valmiita yhteistyöhön, jos siihen osoittautuu mahdolli-

suus (Nykänen, 2021). Kodin ja koulun yhteistyöhön kuuluvat tapaamiset vanhempien kanssa, 

vanhempainillat ja vanhempainvartit, arviointikeskustelut, palaverit, tiedottaminen ja muu yh-

teydenpito sekä muu yhteistyö huoltajien kanssa (Nykänen, 2021). Yhteistyö kodin ja koulun 

välillä näyttää olevan tiiviimpää tehostetussa tuessa kuin yleisessä tuessa (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö, 2014). Yhteydenpito toimii nykyään pääosin sähköisesti, mikä voi osaltaan heiken-

tää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kirjoitetusta palautteesta voi herkästi tehdä omia tulkin-

tojaan, jolloin palautetta ei pidetä rakentavana (Levinthal, Kuusisto & Tirri, 2021). Vanhemmat 

haluavat, että opettajat raportoivat heille säännöllisesti lastensa koulunkäynnistä ja siihen liit-

tyvistä haasteista, kuten käytösongelmista (Levinthal, Kuusisto & Tirri, 2021). Kodin rooli yh-

teistyössä on usein vähemmän aktiivinen kuin koulun ammattilaisten (Levinthal, Kuusisto & 

Tirri, 2021). Useat vanhemmat mieltävät yhteistyön koostuvan vanhempainilloista, ja he pitävät 

näitä tapaamisia tärkeinä (Levinthal, Kuusisto &Tirri, 2021). Lapsen oppimiseen liittyvissä asi-

oissa vanhemmat ovat aktiivisia, ja opettajien tulisi pyrkiä tarjoamaan mahdollisuuksia osallis-

tua lastensa koulunkäyntiin (Levinthal, Kuusisto & Tirri, 2021; Siiskonen, Lerkkanen & Savo-

lainen, 2020). 

Se, että oma lapsi tarvitsee tehostettua tukea koulussa, voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita van-

hemmissa (Aunola, Heinonen & Leppänen, 2020). Opettajan ja vanhempien näkemykset oppi-
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laan tuen tarpeista eivät myöskään aina kohtaa, vaikka tärkeintä olisi, että vanhemmat ja opet-

tajat saisivat muodostettua yhteisen näkemyksen asioista (Aunola, Heinonen & Leppänen, 

2020). Mikäli vanhemmat eivät sitoudu oppilaan tukemiseen, tuen vaikutukset oppilaan oppi-

miseen ja koulunkäyntiin voivat jäädä vähäisiksi (Nykänen, 2021). Avoin yhteistyö mahdollis-

taa nopean reagoimisen, jos oppilailla ilmenee yhtäkkisiä oppimisen vaikeuksia (Aunola, Hei-

noinen & Leppänen, 2020). Kaikkien kotiolot eivät ole samanlaiset, mikä täytyy ottaa huomi-

oon tukitoimien suunnittelussa. Täytyy huomioida, kuinka paljon tukea oppilas pystyy saamaan 

kotonaan ja onko vanhemmilla voimavaroja kaikkeen, mitä on yhdessä sovittu (Aunola, Hei-

nonen & Leppänen, 2020). Kodin ja koulun yhteistyöstä puhuttaessa ei tule unohtaa oppilaan 

omia kokemuksia ja näkemyksiä (Aunola, Heinonen & Leppänen, 2020). Mitä vanhempi oppi-

las on, sitä enemmän he osallistuvat omien asioidensa suunnitteluun. 

4.4 RTI-mallin toisen portaan tukitoimet 

RTI-mallin tukitoimet ovat sitä intensiivisempiä, mitä korkeammalle tuen portaalle mennään. 

Toisen portaan kohdalla RTI-mallin tukitoimet kohdistuvat yleensä ryhmätasolle (Berkeley, 

Bender, Peaster & Saunders, 2009; Lawrence, 2017, s. 9, 62).  Nämä tukitoimet eli interventiot 

edellyttävät usein sekä opettajien että huoltajien osallistumista, ja interventioita toteutetaan 

standardoitujen ohjeiden mukaisesti samalla tavalla kaikille oppilaille (Yong & Cheney, 2013). 

Oppilaiden interventiovastetta tulee arvioida, jotta saadaan selville interventioiden hyödyt 

(Yong & Cheney, 2013). Tuen vaikuttavuuden arviointi ja seuranta ovat olennainen osa RTI-

mallia (Fuchs & Fuchs, 2011). 

RTI-mallin tukitoimet on alun perin suunniteltu lukemisen tukemiseen, mutta nykyään tämän 

mallin tukitoimia hyödynnetään muissakin akateemisissa haasteissa sekä käyttäytymisen haas-

teissa (Berkeley ym., 2009; Brown-Chidsey & Steege, 2011). Tukitoimet voidaan kohdistaa 

yhteen oppimisen kohteeseen kuten lukemisen taitoihin, jolloin tukimuotoina voidaan käyttää 

esimerkiksi foneettista tietoisuutta lisääviä harjoitteita (Berkeley ym., 2009). Erilaisiin oppimi-

sen vaikeuksiin on olemassa erilaisia interventioita (Berkeley ym., 2009). RTI-mallissa tuen 

toisella portaalla voidaan hyödyntää seulontoja, joiden avulla pyritään löytämään ne oppilaat, 

joilla on oppimisen vaikeuksia (Berkeley ym., 2009; Lawrence, 2017, s. 23). RTI-mallissa voi-

daan käyttää tukikeinoina konkreettisia ja kolmiulotteisia välineitä, kuvatukea, sanallistamista 

ja käytännön toimintaa, jossa oppilaat saavat havainnollistaa asioita käsin (Lawrence, 2017, s. 

36). Näitä apuvälineitä voidaan hyödyntää oppilaan tarpeiden mukaisesti eri tuen portailla.  
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Tämänkin mallin osalta on vaihtelua sen suhteen, ovatko tuen portailla tarjotut tukimuodot ja 

interventiot ennalta määrättyjä vai saavatko opettajat päättää sisällöstä ja kestosta itse (Berkeley 

ym., 2009). Oppilaat saavat toisella portaalla tukea 30 minuutin jaksoissa 2–3 kertaa viikossa 

matematiikassa ja lukemisessa (Lawrence, 2017, s. 9). Toisissa osavaltioissa interventioita 

suunnitellaan oppilaiden tarpeiden mukaan, kun taas toisissa osavaltioissa on ennalta määrätty 

lista tutkimusperustaisista interventioista, joita voidaan hyödyntää oppilaiden tukemisessa 

(Berkeley ym., 2009). Useimmissa osavaltioissa toisen portaan tukimuotoja voi tarjota oppi-

laille kuka tahansa koulutettu henkilö (Berkeley ym., 2009), jolloin tuen antaminen ei ole vain 

luokanopettajien ja erityisopettajien harteilla, vaan tuen tarjoamiseen osallistuvat myös muut 

koulun ammattilaiset. Usein toisen portaan tukimuotoja antaa kuitenkin luokanopettaja tai eri-

tyisopettaja, mutta heidän roolejaan ei ole tarkasti määritelty (Alahmari, 2019). Kuten Suomen 

kolmiportaisessa tuessa, myös RTI-mallissa luokanopettajan tulee sisällyttää tukitoimia luok-

kahuoneen toimintaan, jolloin toisen portaan tukitoimia voidaan toteuttaa myös kotiluokassa 

(Alahmari, 2019). 

4.5 Tehostettu tuki ja RTI-malli 

Suomen kolmiportainen tukimalli ja Yhdysvalloissa käytössä oleva RTI-malli ovat hyvin sa-

mankaltaisia, vaikka suomalainen tukimalli ei siihen lähtökohtaisesti perustukaan (Björn, Aro 

& Koponen, 2015). Yhtymäkohtia mallien välillä voidaan kuitenkin löytää. Suomalaisen tuki-

mallin tehostettua tukea ja RTI-mallia on käytetty erityisen tuen määrän ja erityisopetuksen 

vähentämiseen (Brown-Chidsey & Steege, 2011; Pulkkinen, Kirjavainen & Jahnukainen, 

2020). Kaikissa suomalaisissa kouluissa on käytössä kolmiportainen tuki, kun taas RTI-malli 

on vain yksi tuen malleista, joita Yhdysvalloissa käytetään (Björn ym., 2016). Suurin yhteinen 

tekijä RTI-mallin ja kolmiportaisen tuen välillä on se, että tukea tarjotaan pääsääntöisesti 

omassa opetusryhmässä (Alahmari, 2019; Björn ym., 2016; Opetushallitus, 2016, s. 61). RTI-

malli eroaa siinä suomalaisesta kolmiportaisen tuen mallista, että eri tuen portaille on määritelty 

tarkasti, kuinka kauan tukea ja interventioita tulee tarjota oppilaille, ja millaisia tarjottavat tu-

kimuodot ovat sisällöiltään ja toteutukseltaan (Aro, 2015; Björn ym., 2016). RTI-mallissa on 

myös määritelty ne toimenpiteet, jotka täytyy toteuttaa ennen kuin tukitoimia muutetaan (Aro, 

2015; Björn ym., 2016).  RTI-malliin kuuluu oppilaiden kehityksen tarkka seuranta, minkä li-

säksi tässä tukimallissa keskitytään enemmän oppimisvaikeuksien tunnistamiseen (Björn ym., 
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2016). Tarkkaan seurantaan ei ole suomalaisessa tukimallissa keskitytty, vaikka opettajat ko-

kevat tuen tarpeen arvioinnin tapahtuvan melko säännöllisesti (Nykänen, 2021). RTI-mallin 

tukitoimiin liittyy myös arviointiin ja ryhmäkokoon liittyviä kriteereitä (Björn ym., 2016).  

Tilastojen valossa tuen toteuttamisen käytännöissä ja tulkinnassa on ollut alueellisia eroja, 

mutta eroja voidaan nähdä myös alueen koulujen ja opettajien välillä (Aro, 2015; Kinnunen, 

Aro, Närhi & Savolainen, 2021). Eroja on nähtävissä erityisopettajien roolien ja työtehtävien 

välillä, jotka voivat vaihdella kouluittain (Sundqvist, Björk-Åman & Ström, 2019). Tähän voi 

olla syynä se, että kolmiportainen tukimalli kuvaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen rakennetta 

sen sijaan, että siinä käsiteltäisiin tuen sisältöä ja tuen toteuttamista (Kinnunen ym., 2021). 

Suomessa ei ole määritelty kriteereitä tukitoimien toteuttamiseen ja käytettäviin tukitoimiin. 

RTI-mallissa pyritään hyödyntämään tutkimusperustaisia interventioita. Suomessakin pyritään 

käyttämään entistä enemmän näyttöön perustuvia käytäntöjä, jotta tukitoimilla saataisiin par-

haat lopputulokset eikä aikaa ja resursseja haaskattaisi (Parrila, Gadsden & Aro, 2020). Alueel-

lisia eroja on nähtävillä myös RTI-mallin toteuttamisessa, sillä mallista on käytössä useita eri-

laisia variaatioita, minkä lisäksi alueellisesti on käytössä myös muita tukimalleja (Berkeley 

ym., 2009; Björn ym., 2016). 

Erityisopettajalla näyttäisi olevan suurempi rooli RTI-mallissa, sillä erityisopettajan tarjoama 

säännöllinen osa-aikainen erityisopetus on mahdollista ensimmäiseltä tuen portaalta lähtien 

(Björn ym., 2016). RTI-mallin tukitoimet on ajallisesti rajattuja, mikä voi olla yksi syy siihen, 

että erityisopettajan rooli nähdään RTI-mallissa suurempana. Tehostetun tuen portaalla on mah-

dollista antaa säännöllistä osa-aikaista erityisopetusta, mutta oppilaiden halutaan opiskelevan 

yleisopetuksen ryhmissä (Björn ym., 2016; Opetushallitus, 2016, s. 63). Yleisopetuksessa te-

hostettua tukea antavat pääasiassa luokanopettajat. Tämä voi olla syynä siihen, että RTI-mal-

lissa erityisopettajan rooli vaikuttaa olevan tuen tarjoamisen kannalta merkittävämpi. 

4.6 Tehostetun tuen paikkalähtöisyys 

Perusopetuslaissa (626/1998) ei ole määrätty, missä tehostettua tukea saavan oppilaan tulisi 

opiskella. Yleisimmin tehostettua tukea saava oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä 

omassa kotiluokassaan, jossa hänelle on tarvittavat tukimuodot tarjolla (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö, 2014). Opetussuunnitelman perusteissa opetuspaikasta todetaan, että ”Tehostettu tuki 

annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin” (Opetushallitus, 2016, s. 

63). Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan kuitenkin myös, että tukea annetaan oppilaille 
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ensisijaisesti omassa opetusryhmässä joustavin opetusjärjestelyin, mutta tukea voidaan antaa 

myös toisessa opetusryhmässä tai koulussa, jos se on oppilaan eduksi (Opetushallitus, 2016, s. 

61). Oppilaan edun tulee olla etusijalla tukitoimia suunniteltaessa. Tehostettuun tukeen mahtuu 

monenlaisia haasteita, minkä takia integrointi yleisopetukseen ei ole aina paras ratkaisu. Oppi-

laat, joilla on oppimisen kanssa haasteita, voivat olla helpommin integroitavissa kuin oppilaat, 

joilla on esimerkiksi käyttäytymisen haasteita. Tämän takia mahdollisuus pienryhmäopetuk-

seen olisi hyvä olla olemassa. 

Kolmiportaisen tuen toimeenpanon selvityksessä tutkittiin muun muassa, missä tehostettua tu-

kea saavia oppilaita opetetaan (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). Eniten vastauksia sai ope-

tus muun opetuksen yhteydessä, minkä lisäksi opetusta järjestettiin myös osin pienryhmässä tai 

osin yksilöllisesti, kokoaikaisesti tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden ryhmässä tai ryhmässä, 

jossa on pelkästään tehostetun tuen oppilaita (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). Opetusta 

on siis järjestetty täysin yleisopetukseen integroituna hyödyntäen samalla osa-aikaista erityis-

opetusta yksilöopetuksena ja pienryhmäopetuksena. Vaikka yleisimmin tehostettu tuki tarjo-

taan muun opetuksen yhteydessä yleisopetuksessa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014), te-

hostettua tukea on annettu Suomessa myös erityisryhmissä.  

Tukitoimien pitäisi olla tarjolla oppilaan kotiluokassa, mutta joskus riittävän tuen takaamiseksi 

voi olla tarpeen opiskella pienryhmässä jonkin aikaa (Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 

2020). Pienryhmissä voidaan harjoitella taitoja ja tietoa tehokkaasti, minkä jälkeen oppilas voi 

palata suurempaan ryhmään (Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 2020). Pienemmissä ryh-

missä oppilaat saavat enemmän huomiota ja tukea opettajilta (Vainikainen, Hienonen & Hotu-

lainen, 2017). Oppilaat, jotka saavat tehostettua tukea, opiskelevat yleensä keskikokoisissa luo-

kissa (Vainikainen, Hienonen & Hotulainen, 2017). Tutkimuksissa on havaittu, että tehostettua 

tukea saavat oppilaat voivat hyötyä pienemmästä ryhmäkoosta, mutta asiaa täytyy tutkia enem-

män suuremmasta aineistosta ennen suurempia johtopäätöksiä (Vainikainen, Hienonen & Ho-

tulainen, 2017). 
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5 Tuen arviointi, seuranta ja resursointi 

Tässä luvussa käsittelen tuen vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan liittyviä tekijöitä. Lisäksi 

käsittelen resursointia, joka voi osaltaan vaikuttaa tukitoimien määrään ja saatavuuteen. 

5.1 Tuen vaikuttavuuden arviointi ja seuranta 

Tuen vaikuttavuuden arvioinnista puhutaan OPS:issa, mutta siellä ei tarkenneta, miten vaikut-

tavuutta tulisi seurata. Tehostetun tuen osalta OPS:issa on mainittu asetettujen tavoitteiden to-

teutumisen seuranta ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi (Opetushallitus, 2016, s.65). 

Lisäksi tukitoimien vaikutuksia tulisi arvioida silloin, kun oppilas siirtyy tuen portaalta toiselle 

(Opetushallitus, 2016, s. 63, 65, 68). Tuen vaikuttavuuden seuranta on merkityksellistä niin 

oppilaille kuin opettajillekin. Säännöllinen tuen vaikuttavuuden seuranta ei kuitenkaan ole pe-

rinteisesti ollut arvioinnin kohteena (Kinnunen ym., 2021). Parhaimmillaan pedagogisia asia-

kirjoja voidaan hyödyntää opettajien ja tiimien työvälineinä ja apuna tuen toteuttamisen suun-

nittelussa (Heiskanen, 2021). Oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen tuen järjestäminen perustuu 

tuen tarpeen tunnistamiseen (Aro, 2015). Tuen tarpeenmukaisuuden kannalta on myös tärkeä 

tunnistaa, milloin annettua tukea tulee muuttaa tai milloin olisi tarvetta siirtyä tuen portaalta 

toiselle (Aro, 2015). Tämä onnistuu systemaattisella seurannalla ja tukitoimien vaikuttavuuden 

arvioinnilla. Oppimissuunnitelmia arvioidaan yleensä kahdesti vuodessa (Nykänen, 2021). Tu-

kitoimien vaikuttavuutta tulisi seurata säännöllisesti läpi lukuvuoden, jotta tukitoimet olisivat 

ajan tasalla. Koulun tai kaupungin tasolta tällaista tukitoimien vaikuttavuuden seurantaa tai ar-

viointia ei kovinkaan tarkasti tehdä (Nykänen, 2021). 

Tuen tarpeen arviointiin kuuluu aiempien tukitoimien arviointi: millaista tukea on annettu ja 

miten tuki on toiminut (Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 2020). Tukitoimia suunniteltaessa 

on tärkeä kuvata täsmällisesti, millaisia tukitoimia oppilaalle annetaan, ja mikä kunkin ammat-

tilaisen rooli on tuen toteuttamisessa (Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 2020). Tuen vaikut-

tavuuden arvioinnissa on kyse edellä mainittujen tekijöiden huomioimisesta. Oppilaille tarjotun 

tuen vaikuttavuuden seuranta on tärkeää, jotta oppilaat saavat tarpeitaan vastaavaa oppimisen 

ja koulunkäynnin tukea (Aro, 2015). Tuen vaikuttavuuden seurantaa voidaan toteuttaa pedago-

gisten asiakirjojen avulla, jos asiakirjat on täytetty huolellisesti ja niistä löytyy kaikki oppilaan 

saamat tukitoimet. Heiskanen (2021) on tutkinut väitöstutkimuksessaan muun muassa pedago-

gisia asiakirjoja varhaiskasvatuksessa. Hänen tutkimuksessaan selvisi, että tuesta ja ammatti-

laisten vastuista kirjoittaminen on asiakirjoissa vähäistä. Hänen tutkimuksessaan havaittiin 
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myös opettajien kriittiikkiä siitä, onko asiakirjojen täytöstä merkittävää hyötyä opettajille ja 

tukea tarvitseville (Heiskanen, 2021). Vaikka Heiskasen tutkimus kohdistui varhaiskasvatuk-

seen, epäröintiä on ilmennyt myös muissa tutkimuksissa, jotka ovat koskeneet perusopetusta 

(mm. Nykänen, 2021; Eklund ym. 2020).  

5.2 Resursointi 

Rehtorit ja opettajat kokevat, että tuen vaikutuksien seurannalla, tilastoinnilla ja arvioinnilla 

tulisi olla vaikutusta resurssien jakamiseen (Nykänen, 2021). Esteenä kolmiportaisen tuen ja 

monipuolisten tukitoimien toteuttamiselle pidetään vähäisiä taloudellisia resursseja (Nykänen, 

2021). Taloudelliset resurssit vaikuttavat niin materiaalien ja apuvälineiden kuin ammattilais-

tenkin määrään. Kolmiportainen tuki näyttää toimivan sitä paremmin, mitä paremmat resurssit 

kouluilla on (Opetusalan ammattijärjestö [OAJ], 2017). Rehtoreilla on merkittävä rooli resurs-

sien jakamisessa ja kohdentamisessa (Nykänen, 2021). Tästä syystä rehtorien tulee olla hyvin 

perillä kolmiportaisen tuen prosesseista ja koulun oppilaiden tuen tarpeista (Nykänen, 2021). 

Tuen resurssit koostuvat oppilaille annettavan tuen määrästä ja sen rahoituksesta (OAJ, 2017). 

Resurssit kohdennetaan kouluissa varsinkin erityiseen ja tehostettuun tukeen, mitä pidetään 

yleisesti hyväksyttävänä (Nykänen, 2021). Yleisopetuksen ryhmissä opiskelevien erityistä tu-

kea tai tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä vaikuttaa yleisopetuksen resursseihin 

(Nykänen, 2021). Varsinaista päätöstä asiasta ei ole tehty, mutta koulut tekevät omat ratkai-

sunsa resurssien kohdentamisesta näissä tilanteissa (Nykänen, 2021). Resurssit voidaan käyttää 

jakotunteihin, resurssiopettajiin tai omiin pienryhmiin (Nykänen, 2021). 

 Rehtorin apuna resursoinnin suunnittelussa voi olla apulaisjohtajia ja erityisopettajia (Nykä-

nen, 2021). Erityisopettajien mukana oloa perustellaan esimerkiksi sillä, että he tietävät parhai-

ten, mihin oppilaat tukea tarvitsevat ja kuinka paljon. Tutkimukset ovat osoittaneet, että esi-

merkiksi osa-aikaista erityisopetusta on liian vähän tarjolla, ja samalla rehtorit kokevat sen vaa-

tivan eniten resursseja (Nykänen, 2021). Erityisopetuksen resurssit koetaan myös riittämättö-

mäksi, kun erityisopetusta ei ole tarjota kaikilla sitä tarvitseville (Nykänen, 2021; Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2014). Resursoinneissa on siis havaittavissa ristiriitaisuutta, sillä osa-aikai-

nen erityisopetus on yksi merkittävimmistä tuen muodoista tehosteussa tuessa. Rehtorit eivät 

kuitenkaan kohdenna siihen riittävästi resursseja, vaikka oikea-aikaisen tuen tarjoaminen on 

mainittu opetussuunnitelmassakin. Osa opettajista ja rehtoreista kuitenkin kokee, että erityis-

opetuksen resurssit ovat parantuneet kolmiportaisen tuen myötä (Pulkkinen, Jahnukainen & 
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Pirttimaa, 2015). Tämän taustalla saattaa olla resurssien ja erityisopettajan työpanoksen pa-

rempi kohdentaminen kuin resurssien kasvaminen (Pulkkinen, Jahnukainen & Pirttimaa, 2015). 

Rehtorit saavat jonkin verran tietoa ja tilastoja esimerkiksi tehostetun tuen oppilasmäärästä Pri-

mus-ohjelmasta, ja tehostetun tuen oppilaiden määrä näkyy myös Wilmassa (Nykänen, 2021). 

Pedagogiset asiakirjat ovat sähköisessä muodossa ja niistä pystyy katsomaan, mitä muutoksia 

tukeen on tehty (Nykänen, 2021). Tuen tarpeita käsitellään yleisellä tasolla esimerkiksi oppi-

lashuoltoryhmässä ja tukimuotojen tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan esimerkiksi oppilas-

kohtaisissa palavereissa (Nykänen, 2021). Koulun tasolla on seurattu, mitä tukimuotoja oppi-

laiden tukemisessa on käytetty tai kuinka paljon tukiopetusta on annettu (Nykänen, 2021). Kui-

tenkaan tarkkaa tilastointia tai arviointia ei näistä ole ollut saatavilla. Opettajat kaipaavat enem-

män tukimuotojen arviointia, tilastointia ja seurantaa koulun tasolla (Nykänen, 2021). 

Koulujen saamiin resursseihin vaikuttavat myös kuntatason resursointi ja päätöksenteko (Ny-

känen, 2021). Kolmiportainen tuki toi mukanaan lisää velvoitteita kouluille, mutta koulujen 

resurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa (Nykänen, 2021). Kunnan tasolla koulutuksen 

budjetoinneista ja resurssien kohdentamisesta keskustellaan rehtorikokouksissa (Nykänen, 

2021). Lopulta päätökset resurssien jakamisesta ja kohdentamisesta päättää perusopetusjohtaja 

tai opetuspalvelujohtaja (Nykänen, 2021). Kunnat saavat myös valtion rahoitusta koulutukseen 

ohjattavaksi (OAJ, 2017). 
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6 Pohdinta 

6.1 Tehostetun toteutuminen 

Tehostettu tuki on kolmiportaisen tukimallin myötä ollut käytössä nyt 11 vuotta suomalaisissa 

peruskouluissa. Tehostettua tukea saavien oppilaiden määrää seurataan vuosittain, ja samalla 

seurataan, kuinka moni heistä saa esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta tai tukiopetusta 

(SVT, 2021). Usein tehostetun tuen tukimuodot esitellään niin, että ne ovat samat kuin yleisessä 

tuessa, mutta tuki on pitkäkestoisempaa ja voimakkaampaa kuin yleisessä tuessa. Harvoin nä-

kee listauksia siitä, mitä tukimuotoja tehostetussa tuessa käytännössä hyödynnetään. Tehoste-

tun tuen toteutumisen kannalta merkittävimmiksi tekijöiksi osoittautuivat oppilaiden yksilölli-

nen huomioiminen, riittävät henkilöstöresurssit sekä opettajien välinen yhteistyö. Oppilaiden 

yksilöllisessä huomioimisessa tärkeässä roolissa on opetuksen, tehtävien ja oppimisympäristön 

eriyttäminen. Laaja-alaisten erityisopettajien rooli on tärkeä tehostetun tuen toteuttamisessa, 

sillä osa-aikainen erityisopetus on tärkeä tukimuoto tehostetussa tuessa. Tämän lisäksi laaja-

alaisia erityisopettajia konsultoidaan niin pedagogisia asiakirjoja varten kuin opetuksen eriyt-

tämistä varten. 

Laajat alueelliset erot ovat suuri haaste tehostetun tuen ja koko kolmiportaisen tuen toteuttami-

sen kannalta. Tukimallin alueelliset toteuttamisen erot ovat ongelmallisia vasta sitten, kun ne 

vaikuttavat oppilaiden tuen saamiseen (Pulkkinen, Räikkönen, Pirttimaa & Jahnukainen, 2018). 

Oppilaan asuinpaikka ei kuitenkaan saisi vaikuttaa siihen, saako hän tarvitsemaansa oppimisen 

ja koulunkäynnin tukea. Perusopetuslaissa ei ole määritelty, missä suhteessa opettajia ja erityis-

opettajia tulisi kouluissa olla suhteessa oppilaisiin. Esimerkiksi vuonna 2016 tehostetun tuen 

määrä kuntien välillä vaihteli 0–24 prosentin välillä kunnan perusopetuksen oppilasmäärästä 

(Lintuvuori, 2019). Tätä voidaan selittää sillä, että pienissä kunnissa on pieniä kouluja. Pienissä 

kouluissa tukea tarvitsevien oppilaiden määrä koko oppilasmäärään suhteutettuna voi olla pieni 

tai suuri (Lintuvuori, 2019). Kun oppilasmäärä on pieni, jo muutama tukea tarvitseva oppilas 

näkyy tilastoissa suurena prosentuaalisena osuutena. Suuremmissa kouluissa on enemmän hen-

kilökuntaa, mikä voi mahdollistaa erilaisten tukitoimien käyttämisen, eikä pienemmissä kou-

luissa välttämättä ole omaa erityisopettajaa käytettävissä (Pulkkinen, Räikkönen, Pirttimaa & 

Jahnukainen, 2018). Alueellisien erojen syiksi ollaan esitetty mm. vähäisiä resursseja ja am-

mattilaisten puutetta (Vainikainen, Thuneberg, Greiff & Hautamäki, 2015). Syrjäisille seuduille 
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voi olla vaikea saada osaavia ammattilaisia, vaikka taloudellisia resursseja olisi tarpeeksi. Alu-

eellisten erojen taustalla voi vaikuttaa myös resursointi. Rehtoreilla on merkittävä rooli koulu-

jen resurssien jakamisessa (Nykänen, 2021). Erityisopettajat kuitenkin kokevat, että erityisope-

tuksen resurssit ovat liian vähäiset eikä tuki tavoita kaikkia sitä tarvitsevia (Nykänen, 2021).  

Suomessa on kehitetty tukivastemallia, jonka tavoitteena on johdonmukaistaa tuen tarpeen ar-

viointia, suunnittelua ja seurantaa (Kinnunen ym., 2021). Tämä tukivastemallin teoreettinen 

perusta on Yhdysvaltojen RTI-mallissa, joten tutkimusperustaiset tukikeinot ovat tukivastemal-

lin keskiössä (Kinnunen ym., 2021). Toinen keskeinen tekijä tukivastemallissa ja RTI-mallissa 

on säännöllinen tuen vaikuttavuuden arviointi (Kinnunen ym., 2021). Vaikuttavuuden arvioin-

nin avulla oppilaat saavat paremmin kohdennettua tukea ja oikeita tukimuotoja. Opettajat voi-

vat arvioida omaa toimintaansa ja kehittää ammattitaitoaan, ja oppilaat saavat palautetta oppi-

misestaan ja sen kehityksestä, kun tukitoimia seurataan aktiivisesti (Aro, 2015). RTI-malli on-

kin suomalaista mallia edellä esimerkiksi tuen vaikuttavuuden arvioinnin osalta. 

6.2 Opettajien kokemuksia 

Opettajilla on paljon vapauksia ja valtaa sen suhteen, miten he opettavat, ja he voivat itse päät-

tää, miten toteuttavat erilaisia tukitoimia (Ahtiainen, Pulkkinen & Jahnukainen, 2021; Nykä-

nen, 2021). Osa opettajista kokee, etteivät kaikki vielä tee omaa osuuttaan tehostettuun tukeen 

liittyen (Nykänen, 2021). Tukimallin heikkoudeksi on tutkimuksissa osoittautunut se, että opet-

tajien mielestä tuki ei tavoita oppilaita eikä tukea hyödynnetä (Vitka, 2021, s. 29). Samalla 

nämä opettajat ovat pohtineet, saako tuen toteutuminen olla kiinni opettajan halusta, jaksami-

sesta tai osaamisesta (Nykänen, 2021). Mikäli oppilaat eivät saa tarvittavaa tukea, on lopullinen 

vastuu tuen antamisesta rehtorilla (Nykänen, 2021). Tuen toteutuminen on kiinni kaikkien opet-

tajien toiminnasta, sillä tuen toteuttaminen on kaikkien opettajien vastuulla. Tämän takia koke-

mukset siitä, että tuki ei tavoita oppilaita tai tukitoimia ei hyödynnetä, ovat hyvin ristiriitaisia. 

Tässä voi olla taustalla esimerkiksi opettajien vähäinen kouluttautuminen tai epäselvä vastuun-

jako opettajien välillä.  

Helena Nykäsen (2021) väitöskirjassa nousi paljon kysymyksiä liittyen yleisen ja tehostetun 

tuen väliseen rajaan, jota pidetään häilyvänä. Hänen mukaansa opettajat ja rehtorit kokevat te-

hostetun ja yleisen tuen rajan olevan harmaata aluetta, johon kaivattaisiin selkeyttä (Nykänen, 

2021; OAJ, 2017). Nykäsen väitöstutkimuksen tuloksissa näkyy kaksi tapaa suhtautua tuen ny-

kymalliin: vastarinta ja epävarmuus (Nykänen, 2021). Lisääntyneet paperityöt ovat aiheuttaneet 
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vastarintaa niin kolmiportaisen tuen kuin RTI-mallin kohdalla (Nykänen, 2021; Sullivan & 

Castro-Villarreal, 2013). Tuen portaalta toiseen liikkuminen ja vahvemman tuen aloittaminen 

koetaan vielä vaikeaksi (Eklund ym., 2020). Opettajat ovat epävarmoja siitä, milloin heidän 

tulisi tarjota oppilaille enemmän tukea. Tutkimuksissa on noussut esiin myös vastakkaisia nä-

kemyksiä, sillä osa opettajista ja rehtoreista kokee, että tehostettu tuki on selkiyttänyt ja raamit-

tanut tuen antamista (Nykänen, 2021). RTI-mallia tutkineet ovat myös sitä mieltä, että opettajat 

tarvitsevat ohjausta ja koulutusta tukitoimien toteuttamiseen, mutta myös tuen arvioimiseen ja 

seurantaan (Truckenmiller & Brehmer, 2021).  

RTI-malli on saanut sitä käyttävät opettajat kritisoimaan mm. dokumentoinnin tarpeellisuutta 

ja paperityön määrää (Alahmari, 2019). Sama negatiivinen suhtautuminen paperitöihin on ha-

vaittu myös suomalaista tukimallia koskevissa tutkimuksissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2014). Opettajat ovat raportoineet, että paperityöt vievät liikaa aikaa varsinaiselta työltä, minkä 

lisäksi dokumentointia ja asiakirjojen päivittämistä pidetään osin turhana, turhauttavana ja työ-

läänä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). Silti haasteiden varhainen tunnistaminen ja ennal-

taehkäisy on oppilaiden edun kannalta hyödyllistä (Sullivan & Castro-Villarreal, 2013), vaikka 

opettajat vaikuttavat väsyvän päätöksiin liittyvään byrokratiaan ja paperitöihin. Opettajat ovat 

kokeneet, että heitä ei ole koulutettu RTI-mallin ja tutkimusperustaisten interventioiden käyt-

töön (Alahmari, 2019). Tukitoimien käyttöönotto on koettu vaikeaksi, minkä lisäksi aikaa tuki-

toimien toteuttamiseen ei tunnu löytyvän (Alahmari, 2019). Samansuuntaisia näkemyksiä on 

myös suomalaisilla opettajilla, jotka ovat kokeneet tarvitsevansa lisää tietoa eriyttämisestä, op-

pimisen vaikeuksien vaikutuksesta ja tuen järjestämisestä (Nykänen, 2021). Opettajat ja rehtorit 

kuitenkin kokevat, että tuen antamisen suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus ovat lisäänty-

neet (Nykänen, 2021; Vitka, 2021, s. 28–29). 

OAJ:n toteuttamassa kyselytutkimuksessa vain kolmannes siihen vastanneista opettajista piti 

tehostettua tuen resursointia riittävänä (OAJ, 2017). Tätä perusteltiin sillä, että esimerkiksi osa-

aikaisen erityisopetuksen määrä ei välttämättä kasvanut, vaikka oppilas siirtyi tehostetun tuen 

portaalle (OAJ, 2017). Samassa tutkimuksessa koettiin, että tehostettu tuki vaatii lisää resurs-

seja ja opettajien erityispedagogisen osaamisen vahvistamista toimiakseen halutulla tavalla 

(OAJ, 2017). On hyvä, että oppilaat saavat osa-aikaista erityisopetusta jo ennen tehostetun tuen 

aloittamista. Tällöin oppilaat ovat luultavasti saaneet varhaista ja oikea-aikaista tukea. Tehos-

tetun tuen järjestämiseen täytyisi luoda tarkemmat kriteerit, jotta nykyiset taloudelliset resurssit 

voitaisiin kohdentaa entistä paremmin.  
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6.3 Tutkielman luotettavuus ja rajoitukset 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden arviointiin vaikuttavat tutkimuskysymykset, 

valittu aineisto sekä kirjallisuuskatsauksen toteutuksen johdonmukaisuus (Kangasniemi, Utri-

ainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen, 2013). Tutkielmien luotettavuutta tutkittaessa 

tulee tutkielmaa käsitellä kokonaisuutena ja havainnoida myös sen sisäistä johdonmukaisuutta 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 121). Jo aineistoa kerätessä olisi huomioitava luotettavuuteen liit-

tyvät seikat, mikä on etenkin empiirisessä vaiheessa tärkeää (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 121). 

Tutkielmassa tulisi raportoida, miten tutkimus on suoritettu, mihin tulokset ja johtopäätökset 

perustuvat ja miksi tutkielma on luotettava, jotta lukijat voivat arvioida tutkimuksen tuloksia 

suhteessa annettuihin tietoihin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 121). Olen huomioinut edellä mai-

nittuja luotettavuutta parantavia tekijöitä tutkielman kirjoittamisen aikana, ja olen esitellyt ai-

neiston hankintaa jo tutkielman alkupuolella.  

Vertaisarvioitujen lähdeteosten käyttäminen lisää osaltaan tutkielman luotettavuutta. Olen 

käyttänyt pääasiassa vertaisarvioituja lähteitä, ja olen tutkinut sama aihetta koskevien lähteiden 

johdonmukaisuutta. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että olisin valinnut vain sellaisia lähteitä, 

jotka palvelevat vain yhtä näkökulmaa. Olen hyväksynyt lähteissä ristiriitaisuuksia, kunhan 

niille on ollut perusteita ja lähtötiedot ovat olleet johdonmukaisia.  

Luotettavuuden lisäksi tulisi havainnoida lähteiden ja lopullisen tutkielman eettisyyttä. Eetti-

syyden kannalta tulisi pohtia, millaista on hyvä tutkimus, mitä voi tutkia ja miten voidaan tutkia 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 25). Eettisyystekijät vaikuttavat tutkimuksen luotetta-

vuuteen ja laatuun. Eettisyyteen liittyen tutkijoiden tulisi noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, 

johon kuuluu esimerkiksi rehellisyys, eettisesti kestävät menetelmät, avoimuus sekä toisten 

työn ja saavutusten asianmukainen huomiointi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 23–24). 

Kootusti voitaisiin sanoa, että lähteiden ja työskentelyn läpinäkyvyys sekä lähdeviitteiden oi-

keaoppinen käyttö lisäävät tutkielman luotettavuutta, kun arvioinnissa on huomioitu myös eet-

tiset lähtökohdat. Olen noudattanut tutkielman teossa hyvää tieteellistä käytäntöä, mikä näkyy 

mm. lähteiden oikeellisena käyttönä ja tutkielman yleisenä huolellisuutena. 

Tällä kandidaatin tutkielmalla on myös rajoituksia. Tehostettu tuki on ollut käytössä jo 11 vuo-

den ajan, mutta siitä ei ole tehty kattavia tutkimuksia. Tästä syystä esimerkiksi kansainvälisten 

lähteiden löytäminen aiheesta osoittautui haasteelliseksi. Tämä on yksi syy siihen, että tutkiel-

massa verrataan suomalaista tukimallia yhdysvaltalaiseen malliin. Tämä vertailu on kuitenkin 

perusteltua, sillä mallit ovat hyvin samankaltaiset. Helena Nykäsen (2021) väitöskirja toimi 
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tärkeänä lähteenä tutkielmani pohjalla, mutta sen tarjoamat näkemykset tuen toteutumisesta 

ovat kuitenkin vain yhden tutkimuksen tarjoamia näkemyksiä. Olen huomioinut tämän ja ver-

rannut löytämääni tietoa muihin lähteisiin. Opettajien näkemyksiä tulisi tutkia enemmän, minkä 

lisäksi voisi olla hyödyllistä tutkia oppilaiden käsityksiä oman tuen toteutumisesta ja tuen vai-

kuttavuudesta.  

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

Näen mahdollisuuden jatkaa kandidaatin tutkielman jälkeen saman aiheen parissa empiiriseen 

osuuteen, jonka tulen suorittamaan pro gradu -tutkielmana. Mielenkiintoni yksityiskoulujen 

tuen toteuttamiseen kumpuaa henkilökohtaisesta kokemuksesta. Yksityiskouluilla on suuret 

mahdollisuudet vaikuttaa heillä toteutettavaan opetussuunnitelmaan, vaikka yleisesti heidänkin 

on noudatettava perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Yksityiskoulujen tuen tarpeis-

ten oppilaiden määrästä on hyvin vähän tutkimustietoa, ja vielä vähemmän on tutkimustietoa 

heillä annettujen tukitoimien vaikuttavuudesta. Aihetta valitessani tutustuin Oulun yliopistossa 

tehtyihin opinnäytteisiin ja etsin tutkielmia, jotka käsittelisivät yksityiskouluja tai yksityistä 

sektoria. Löytyneet tutkielmat käsittelivät yksityisiä päiväkoteja, mutta yksityiskouluista ei ole 

tehty kandidaatin tutkielmia tai pro gradu -tutkielmia ainakaan Oulun yliopistossa.  

Kasvatustieteellisen tutkimuksen kentällä on siis havaittavissa tarve yksityiskoulujen tutkimi-

selle, mutta aihetta olisi kiinnostava tutkia myös valtakunnallisesti. Tällöin saisi kattavan kuvan 

käytössä olevista tukitoimista ja tehostetun tuen toteuttamisesta. Käyttämissäni lähteissä ha-

vaittiin myös tarve tutkia tukitoimia eri kuntien välillä, jotta tukitoimet olisivat yhdenmukaisia 

valtakunnallisesti (Lempinen, 2017). Valtakunnallisesti toteutettuna tällainen pro gradu -tut-

kielma toisi esiin kuntien välisiä eroja, joita tässäkin tutkielmassa käsiteltiin. 
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7 Johtopäätökset 

Tutkielman tavoitteena oli tutkia tehostetun tuen toteutumista alakouluissa. Tehostetun tuen 

toteuttamisessa on paljon alueellisia eroja. Tehostetun tuen ja yleisen tuen välille kaivataan sel-

keämpää rajaa, minkä lisäksi opettajat tarvitsevat lisää koulutusta tehostettuun tukeen ja sen 

tukikeinoihin liittyen. Kolmiportainen tukimalli toi mukanaan lisää velvollisuuksia, mutta kou-

lujen resurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Oppilaiden yksilöllisen huomioimisen 

tärkeys korostuu tehostetussa tuessa. Tärkeimpänä tehostetun tuen tukikeinona pidetään osa-

aikaista erityisopetusta. Osa-aikaiseen erityisopetukseen kohdennetut resurssit eivät ole riittä-

vät, sillä erityisopettajien aika ei riitä kaikkien osa-aikaista erityisopetusta tarvitsevien opetta-

miseen. Osa opettajista kokee tehostetun tuen toimivan, kun taas toiset eivät koe tehostetusta 

tuesta olevan hyötyä. Opettajat kokevat, että tehostettu tuki ei tavoita kaikkia, eivätkä kaikki 

opettajat hoida omaa osuuttaan tukitoimiin liittyen. Tehostettu tuki vaatii toimiakseen nykyistä 

enemmän resursseja ja resurssien parempaa kohdentamista.  
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