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Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee lukivaikeuden suhdetta musiikin opiskeluun pedagogi-
sesta näkökulmasta. Tutkimus tarkastelee opettajien käsityksiä lukivaikeuden ilmenemisestä 
sekä opetusmetodeja, joilla he ottavat lukivaikeuden musiikinopetuksessa huomioon. Tutki-
muksessa syvennytään peruskoulun tukirakenteisiin ja opettajien käsityksiin niiden toimivuu-
desta sekä vaikutuksesta käytännön opetukseen.  

Oppimisvaikeus on yleisin syy koulunkäynnin ja oppimisen haasteille. Oppimisvaikeuksista 
yleisin lienee lukivaikeus. Lukivaikeus ilmenee haasteina lukemisessa ja kirjoittamisessa, mutta 
sillä on tutkittu olevan yhteyttä myös esimerkiksi muistiin, hahmotuskykyyn ja motorisiin tai-
toihin. Lukivaikeuden merkit voidaan havaita jo ennen kouluikää. Siihen liitetään geneettistä 
alttiutta sekä rakenteellisia poikkeavuuksia aivoissa. Lukivaikeus voi lisätä oppilaan tuen tar-
vetta opiskeluissa. Peruskoulun tukitoimien taustalla vaikuttavat inkluusioperiaate ja kolmipor-
tainen tuki. Inkluusion myötä tuki tuodaan oppilaan luokse lähikouluun. Tukea tarvitsevat op-
pilaat saavat opiskella yleisopetuksen puolella, eikä heitä suljeta erityisryhmiin. Kolmiportai-
nen tuki määrittää, minkä tasoista tukea oppilas saa. Se on jaettu kolmeen portaaseen, jotka ovat 
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.  

Tutkimus on menetelmältään laadullinen ja sen lähestymistapa on fenomenografia. Aineiston-
keruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimukseen osallistui neljä opettajaa, 
jotka opettivat musiikkia peruskoulussa. Aineisto on analysoitu fenomenografisella analyysi-
menetelmällä, jonka tuotoksena on syntynyt kuvauskategoriajärjestelmä.  

Tutkimuksen mukaan opettajat havaitsivat lukivaikeuden vaikuttavan musiikinopiskeluun mo-
nella eri osa-alueella. Tieto lukivaikeudesta saatiin pääosin omien havaintojen, muiden opetta-
jien tai verkkopalvelu Wilman kautta. Lukivaikeuden ajateltiin näkyvän musiikin tunneilla lu-
kemisessa ja kirjoittamisessa, rytmeissä ja motoriikassa, hahmottamiskyvyssä, sosiaalisissa ti-
lanteissa sekä erilaisina vahvuuksina. Tuloksissa korostui musiikinopetusmetodien inklusiivi-
suus ja pyrkimys musiikinopetukseen, johon kaikki oppilaat voivat osallistua. Opettajat lähes-
tyivät musiikinopetusta soittamisen ja laulamisen kautta. Tärkeää oli eteneminen yksinkertai-
sesta kohti haastavampaa sekä ylöspäin eriyttäminen. Osa opettajista hyödynsi opetuksessaan 
myös musiikkiliikuntaa ja -teknologiaa. Inkluusion tarkoitusperiä pidettiin hyvinä ja musiikki 
nähtiin oppiaineena, jossa sitä on helppo toteuttaa. Inkluusion haasteet liittyivät pääosin lisään-
tyneisiin tuen tarpeisiin luokassa sekä tuntiresursseihin. Kolmiportainen tuki nähtiin taustalla 
vaikuttavana rakenteena, jolla ei ollut paljoa vaikutusta musiikinopetukseen. Toisaalta keskus-
telua herätti sen myötä lisääntynyt kirjaaminen. Musiikinopetuksen osana käytettiin useita käy-
tännön tukimuotoja, kuten tukiopetusta, pienryhmäopetusta, yhteisopettajuutta ja eriyttämistä.  
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1 Johdanto  

Oppimisvaikeudet ovat yleisin syy koulunkäynnin haasteille (Numminen & Sokka, 2009, s. 

17). Niitä on arvioitu esiintyvän jopa viidesosalla Suomen väestöstä (Erilaisten oppijoiden 

liitto; Mikkonen, Nikander & Voutilainen, 2015). Haasteet voivat liittyä esimerkiksi lukemi-

seen, kirjoittamiseen, matematiikkaan, motoriikkaan, hahmottamiskykyyn tai tarkkaavaisuu-

teen (Aro, Aro, Koponen & Viholainen, 2012; Erilaisten oppijoiden liitto). Lukemisen ja kir-

joittamisen erityisvaikeus eli lukivaikeus on oppimisvaikeuksista yleisin (Aro ym, 2012). Sitä 

esiintyy noin 6–10 prosentilla suomalaisista (Celia, 2015). Tämä tarkoittaa sitä, että tavallisessa 

koululuokassa voi olla useampikin oppilas, jolla on oppimisen vaikeuksia. On siis hyvin toden-

näköistä, että lähes kaikki opettajat kohtaavat uransa aikana oppilaita, joilla on lukivaikeus. On 

tärkeää, että oppilaiden oppimisvaikeudet tunnistetaan ja ne otetaan huomioon opetuksessa. 

Tätä puoltavat niin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus [OPH], 

2016) kuin myös sen taustalla vaikuttava perusopetuslaki (Perusopetuslaki [POL], 

21.8.1998/628) 

Perusopetuslaki määrittää myös millaista tukea kouluissa järjestetään (POL, 21.8.1998/628). 

Suomalaisessa peruskoulussa on käytössä kolmiportaisen tuen malli, joka jakaa tuen yleiseen, 

tehostettuun ja erityiseen tukeen (OPH, 2016, s. 61). Lisäksi koulun toimintaan vaikuttaa Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittu inkluusioperiaate (OPH, 2016, s. 18). 

Takalan (2016a) mukaan inkluusio tarkoittaa sitä, että lapsi voi käydä lähikouluaan taustoistaan 

riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tukea tarvitsevia oppilaita ei lähtökohtaisesti 

eristetä omiin ryhmiinsä, vaan heidät pyritään sijoittamaan tavallisille luokille. Tuki tuodaan 

sitä tarvitsevalle eikä toisin päin (Takala, 2016a). Tämä haastaa opettajaa löytämään opetusta-

poja, jotka sopivat kaikille oppilaille.  

Musiikkikasvatuksen opiskelijana olen kiinnostunut lukivaikeuden vaikutuksesta erityisesti 

musiikin opiskeluun ja siitä, miten tukitoimet toteutuvat musiikinluokassa. Alkuperäinen kiin-

nostukseni aiheeseen heräsi jo vuosia sitten lukiossa, kun minulle diagnosoitiin lukivaikeus. 

Siitä lähtien on minulla ollut tarve selvittää, mistä tässä oppimisvaikeudessa on kyse ja voiko 

se vaikuttaa muuhunkin kuin lukemiseen ja kirjoittamiseen. Musiikkia opiskellessa olen koh-

dannut tietynlaisia haasteita, joille olen halunnut etsiä selitystä. Samat haasteet tulivat esiin 
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myös tekemässäni pilottitutkimuksessa, jossa haastattelin kahta lukivaikeuksista heidän koke-

muksistaan peruskoulun musiikin tunneilta sekä musiikin harrastamiseen liittyen. Myös alan 

tutkimuskirjallisuus on antanut minulle samansuuntaisia vastauksia.  

Lukivaikeudesta löytyy paljon tutkimustietoa ja kirjallisuutta, mutta sen yhteydestä musiikin-

opiskeluun on saatavissa tietoa paljon vähemmän. Aiheesta löytyy kansainvälisiä artikkeleita 

ja kirjoja, kuten T.R. Milesin ja John Westcomben (2004) toimittama artikkelikokoelma Music 

and dyslexia: opening new doors sekä T.R. Milesin, John Westcomben ja Diana Ditchfieldin 

(2008) artikkelikokoelma Music and dyslexia: a positive approach. Molemmat artikkelikokoel-

mat tarkastelevat musiikin ja lukivaikeuden suhdetta useammasta eri näkökulmasta. Artikkelien 

kirjoittajina on esimerkiksi alan asiantuntijoita, pedagogeja, lukivaikeuksisia musiikin opiske-

lijoita sekä heidän vanhempiaan. Artikkelit käsittelevät monipuolisesti musiikin opiskeluun liit-

tyviä vaikeuksia sekä vastavuoroisesti tarjoavat näkökulmia ja ratkaisuja opetukseen (Miles & 

Westcombe, 2004; Miles, Westcombe & Ditchfield, 2008). Suomen kielellä aiheesta löytyy 

tietoa paljon vähemmän. Yksi suomenkielisen tutkimuksen pioneereista lienee Johanna Hasu 

(2017) väitöskirjallaan ”Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä”: op-

pimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa – oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja. Hän 

on tutkinut pianonsoiton oppilaita teettämällä heille oppimiskykyä mittaavia testejä ja vertaa-

malla tuloksia pianonsoiton opiskeluun. Tutkimus ei siis rajaudu pelkkiin lukemisen vaikeuk-

siin, mutta ne ovat tutkimuksessa kuitenkin hyvin edustettuna (Hasu, 2017). Pohjanani toimii 

myös oma kandidaatin tutkielmani Lukivaikeus musiikin opiskelussa – vaikutukset oppimiseen 

ja näkökulmia opetukseen (Heino, 2019).  

Lukivaikeuteen liittyvät tutkimukset painottuvat lukivaikeuksisten ihmisten tutkimiseen ja 

haastattelemiseen. Tästä esimerkkinä toimii niin Hasun (2017) väitöskirja kuin myös Ojan 

(2013) pro gradu -tutkielma Viisi kertomusta elämästä lukivaikeuden ja musiikin kanssa. Siksi 

päätin tätä tutkimusta varten kääntää asetelman toisin päin. Minua kiinnostavat erityisesti opet-

tajien käsitykset lukivaikeudesta ja sen vaikutuksesta musiikin opiskeluun. Aikomukseni on 

selvittää, millaisia musiikinopetuksen menetelmiä opettajat käyttävät ja mitä he ajattelevat suo-

malaisen peruskoulun tukitoimista sekä niiden taustalla vaikuttavista rakenteista, kuten kolmi-

portaisesta tuesta sekä inkluusioperiaatteesta. Tätä tutkimusta varten olen haastatellut neljää 

opettajaa, jotka opettavat musiikkia peruskoulussa. Lähtökohtana oli, että kaikki ovat opetta-

neet peruskoulussa musiikkia oppilaalle, jolla on lukivaikeus. Haastattelut toteutettiin teema-

haastatteluin. Tutkimuksen aineisto on analysoitu fenomenografisella analyysimenetelmällä.  
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Uskon, että tämän tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa opettajien käsityksistä lukivaikeu-

teen liittyen. Samalla tutkimus kasvattaa tietoisuutta lukivaikeuden monimuotoisuudesta sekä 

antaa konkreettisia työkaluja opettajille siihen, kuinka he voivat ottaa lukivaikeudet musiikin 

tunnilla huomioon. Tätä kautta hyötyvät myös oppilaat, joilla on lukivaikeus. Lisäksi tutkimus 

tarjoaa opettajien käsityksiä suomalaisen peruskoulun tukitoimien toimivuudesta ja riittävyy-

destä käytännön työn näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat:  

1.) Miten opettajat havaitsevat oppilaan lukivaikeuden musiikinopetuksessa?  

2.) Millä menetelmillä opettajat opettavat musiikkia oppilaalle, jolla on lukivaikeus?  

3.) Minkälaisia käsityksiä opettajilla on musiikinopetuksessa käytettävistä tukimuodoista sekä 

niiden taustalla vaikuttavista rakenteista? 
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2 Lukivaikeus  

Lukivaikeus on neurologinen ongelma, jolla on useimmiten geneettinen tausta (Ramus ym., 

2003). Siitä käytetään usein synonyyminä käsitettä dysleksia (Ahvenainen & Holopainen, 2014, 

s. 70). Takalan (2006) mukaan tarkemmin selitettynä käsite dysleksia tarkoittaa lukemisen eri-

tyisvaikeutta ja dysgrafia kirjoittamisen erityisvaikeutta. Kun ne esiintyvät yhdessä, käytetään 

termiä lukivaikeus eli lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus. Erityisesti Suomessa käyte-

tään yhdistävää käsitettä, koska suomen kielen ääntäminen ja kirjoitus ovat hyvin samanlaiset 

keskenään (Takala, 2006). Tässä työssä käytän selkeyden vuoksi käsitettä lukivaikeus. Henki-

löstä, jolla on lukivaikeus, käytän termiä dyslektikko tai lukivaikeuksinen.  

Kansainvälisesti lukivaikeuden on määritelty olevan neurobiologinen kielen äänenrakenteeseen 

liittyvä fonologisen taidon ongelma, joka ei liity älykkyyteen tai koulussa saatuun opetukseen 

(Korkeamäki, 2010, s. 16). Käytännössä lukivaikeus näyttäytyy erilaisina vaikeuksina puhu-

tussa ja kirjoitetussa kielessä (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 70). Siihen voi liittyä erilai-

sia nimeämisen ja mieleen palauttamisen ongelmia, mutta myös vaikeuksia lyhytkestoisessa 

kielellisessä muistissa (Kairaluoma & Takala, 2019). Lukivaikeus on yleensä synnynnäinen 

eikä siitä voi parantua (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 70; Ramus ym., 2003).  

Aron ja kollegoiden (2012) mukaan lukivaikeus on kaikista oppimisvaikeuksista tutkituin ja 

tunnetuin. On kulunut yli sata vuotta siitä, kun ensimmäiset lukivaikeuteen liittyvät tutkimusar-

tikkelit julkaistiin. Tuolloin kirjoitettiin lukemaan oppimisen erityisvaikeudesta, joka ei näyttä-

nyt selittyvän älykkyyden tasolla, opetuksen laadulla tai fysiologisilla syillä (Aro ym., 2012). 

Takalan (2006) mukaan ilmiöstä on puhuttu kautta historian eri termein, kuten lukemis- ja kir-

joittamisvaikeus, lukihäiriö ja sanasokeus. Toisaalta termien lisäksi muutosta on näkynyt myös 

lukivaikeuden yleisyyden havaitsemisessa – viimeisten 50 vuoden aikana lukivaikeuden koko-

naisesiintyvyys väestössä on liikkunut 1–30 prosentin välillä (Takala, 2006).  

Lukivaikeus on tämänhetkisen tiedon mukaan kaikista yleisin kehityksellinen oppimisvaikeus 

(Korkeamäki, 2010, s. 16). Yleisyyden määrittelyä kuitenkin rajaa lukivaikeuden muotojen mo-

ninaisuus ja kansainvälisten tutkimusten määrittelykriteerien erot (Ahvenainen & Holopainen, 

2014, s. 71). Toisaalta opetettavien kielien eroilla voi olla yhteys lukivaikeuden yleisyyteen 

globaalisti (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 72). Esimerkiksi Miles (2008a) on kuvannut, 

miksi lukivaikeus näyttäytyy eri tavoin eri maissa.  Hänen mukaansa suurin vaikuttaja on kir-

joitettavan kielen ja puhutun kielen vastaavuus toisiinsa. Englanti on hyvä esimerkki kielestä, 



9 
 

jonka kirjoitus ei täysin vastaa lausumista, koska siinä on paljon niin kutsuttuja epäsäännöllisiä 

sanoja. Seurauksena lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on haastavampaa. Sellaiset kielet, 

joiden kirjoitusasu vastaa täysin lausumista, ovat helpompia oppia ja seurauksena myös kirjoi-

tettuun kieleen liittyviä haasteita esiintyy keskimääräisesti vähemmän. Tällaisia kieliä ovat ai-

nakin kymrin, italian ja espanjan kielet (Miles, 2008a). Myös suomen kielen lausuminen ja 

kirjoitus vastaavat toisiaan (Takala, 2006).  

Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan vaikeaa neurologispohjaista lukivaikeutta esiintyy 

vain muutamalla prosentilla väestöstä. Muuten lukivaikeuden yleisyys näyttäisi vaihtelevan 

ikäluokittain. Suomessa on arvioitu, että ensimmäisellä luokalla lukivaikeutta esiintyy 15–20 

prosentilla oppilaista. Määrä kuitenkin laskee seuraavilla luokka-asteilla huomattavasti: 2.–4. 

luokalla lukivaikeutta esiintyy arviolta 5–10 prosentilla ja 5.–9. luokalla vain 5 prosentilla op-

pilaista (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 71). Voi siis päätellä, että vaikeudet lukemisessa 

ovat yleisimpiä oppilaan koulunkäynnin alkutaipaleella ja vähenevät laadukkaan opetuksen ja 

varttumisen myötä. Ammattikouluissa lukivaikeuden esiintyvyys on 10–25 prosenttia ja luki-

ossa 2–3 prosenttia (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 71). Tästä voi päätellä, että opiskelijat, 

joilla on lukivaikeus, suuntautuvat todennäköisemmin ammattikouluun, jossa opiskelu on käy-

tännönläheisempää, eikä niin lukupainotteista kuin lukiossa. Korkeakoululaisista esiintyvyys-

luku on 5,4 % (Korkeamäki, 2019), mikä on hieman suurempi kuin lukiossa esiintyvien määrä. 

Tämä johtunee luultavasti siitä, että korkeakouluun voi suunnata sekä ammattikoulun että lu-

kion puolelta.   

2.1 Yleistä oppimisvaikeuksista 

Koska lukivaikeus on osa oppimisvaikeuksien kirjoa, on syytä määritellä, mitä oppimisvai-

keuksilla tarkoitetaan. Oppimisvaikeudet ovat yleisin syy oppimisen hankaloitumiselle (Num-

minen & Sokka, 2009, s. 17; Lyytinen, 2005). Muita oppimiseen vaikuttavia tekijöitä voivat 

olla esimerkiksi opetuksen laatu, motivaatio, opiskelutottumukset ja psyykkinen hyvinvointi 

(Numminen & Sokka, 2009, s. 17; Lyytinen, 2005). Aron ja kollegoiden (2012) mukaan oppi-

misvaikeudet on sateenvarjokäsite, joka kattaa alleen erilaisiin taitoihin vaikuttavia oppimisen 

ongelmia. Suppeimmillaan oppimisvaikeudet voidaan rajata lukemisen ja kirjoittamisen sekä 

matematiikan oppimisvaikeuksiin. Väljemmällä määrittelyllä ne voivat sisältää myös motoriik-

kaan, muistiin, visuaalisen tiedon käsittelyyn ja sosiaalisten taitojen oppimiseen liittyviä kehi-

tyksellisiä ongelmia sekä itsesäätelyn, toiminnanohjauksen tai tarkkaavaisuuden haasteita. Kun 
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ongelma hankaloittaa vain jonkin yksittäisen taitoalueen oppimista, puhutaan erityisistä oppi-

misvaikeuksista (Aro ym., 2012).  

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä, mutta määrittelyerojen vuoksi on vaikeaa löytää yksimielisiä 

lukuja siitä, kuinka yleisiä ne ovat. Arviolta noin joka viidenneltä lukemaan opettelevalta lap-

selta voidaan havaita jonkinasteinen oppimisvaikeus, mutta iän karttuessa ja tuloksekkaan ope-

tuksen ansiosta määrän voidaan nähdä kuitenkin laskevan (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 

71). Nummisen ja Sokan (2009) mukaan oppimisvaikeudet voidaan jakaa laaja-alaisiin ja ka-

pea-alaisiin eli erityisiin oppimisvaikeuksiin. Laaja-alaisia oppimisvaikeuksia esiintyy 3–5 % 

väestöstä ja kapea-alaisia noin 10 % väestöstä. Yleisimpiä kapea-alaisia eli erityisiä oppimis-

vaikeuksia ovat lukivaikeudet, kielelliset erityisvaikeudet, hahmottamisen vaikeudet ja mate-

matiikan oppimisvaikeudet (Numminen & Sokka, 2009, s. 21).  

Oppimisvaikeuksien taustalla näyttäisi olevan poikkeavuus aivojen toiminnassa tai rakenteessa 

(Numminen & Sokka, 2009, s. 17). Aron ja kollegoiden (2012) mukaan poikkeavuudet näkyvät 

tarkemmin sanottuna keskushermoston kehityksessä, millä puolestaan on vaikutusta eri osaa-

misalueiden kehitykseen ja oppimiseen (Aro ym., 2012). Nummisen ja Sokan (2009) mukaan 

poikkeavuuden ovat voineet aiheuttaa perinnölliset syyt, aivoihin kohdistuva vamma, hapen-

puute tai sairaus. Lisäksi erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta on tutkittu esimerkiksi aktii-

visuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD:n syntyyn (Puustjärvi, 2019). Perinnöllisyys kui-

tenkin on kaikista yleisin syytekijä (Numminen & Sokka, 2009, s. 17–18). Syytekijöiden pe-

rusteella oppimisvaikeudet voidaan karkeasti jakaa kehityksellisiin ja ei-kehityksellisiin. Aron 

ja kollegoiden (2012) mukaan kehityksellisten oppimisvaikeuksien syyt ovat olemassa jo syn-

tymästä lähtien, mutta se, miten ne ilmenevät ja millaisia haasteita ne yksilölle aiheuttavat, 

muokkautuu läpi elämän. Tyypillisesti oppimisvaikeuksien määritelmästä rajataan pois ei-ke-

hitykselliset eli ulkoisten tekijöiden, kuten onnettomuuden, sairauden, kehitysvamman tai puut-

teellisen opetuksen, aiheuttamat oppimisen vaikeudet. Oppimisvaikeuksista kuulee myös käy-

tettävän termiä kehitykselliset neurokognitiiviset ongelmat (Aro ym., 2012).  

Oppimisvaikeuksilla on tapana kasaantua ja tällöin ihmisellä voidaan samanaikaisesti havaita 

vaikeuksia useammalla oppimisen osa-alueella (esim. Aro ym., 2012; Korkeamäki, 2010, s. 16; 

Lyytinen & Ahonen, 2002). Komorbiditeetti eli erityisvaikeuksien tai tarkkaavaisuushäiriöiden 

yhdessä esiintyminen on yleistä (Kairaluoma & Takala, 2019; Korkeamäki, 2010, s. 16). Kai-

kista tavallisin esimerkki lienee lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, joiden yhdessä esiintyminen 

on niin yleistä, että Suomessa niistä käytetään yhdistävää termiä lukivaikeus eli lukemisen ja 
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kirjoittamisen erityisvaikeus (Korkeamäki, 2010, s. 17). Lukivaikeuden kanssa esiintyvät vai-

keudet voivat liittyä toiminnan säätelyyn ja tarkkaavaisuuteen, matematiikkaan, motoriikkaan 

tai muihin kielellisiin oppimisen ongelmiin (Kairaluoma & Takala, 2019). Oppimisvaikeuksien 

päällekkäistymisen syitä on tutkittu, mutta tutkijat eivät ole vielä päässeet niistä yksimielisyy-

teen (Kairaluoma & Takala, 2019). Komorbiditeetti näyttäisi kuitenkin selittyvän keskusher-

moston poikkeavuuksilla ja niiden vaikutuksella lapsen kehitykseen (Aro ym., 2012; Kaira-

luoma & Takala, 2019). Aron ja kollegoiden (2012) mukaan oppimisvaikeuksien päällekkäis-

tyminen voi aiheuttaa haasteita opetuksen näkökulmasta. Tärkeintä olisikin luoda oppilaalle 

yksilöllinen ja räätälöity suunnitelma tuen toteuttamiseksi (Aro ym., 2012). Yksilöllisten tuki-

toimien luomiseksi erityisvaikeudet tulisi tunnistaa sekä omina erillisinä vaikeuksinaan että yh-

dessä (Kairaluoma & Takala, 2019). Opetus tulisi räätälöidä niin, että oppilaan opiskelumoti-

vaatio ja oppimiskäsitys eivät kokisi suuria kolauksia kouluvuosien saatossa (Kairaluoma & 

Takala, 2019).  

Oppimisvaikeudet on siis kattokäsite, jonka alle myös lukivaikeus kuuluu. Nummisen ja Sokan 

(2009) mukaan oppimisvaikeus ei ole varsinainen sairaus, koska siihen ei ole kliinistä hoitokei-

noa, kuten lääkkeitä tai parantavaa leikkausta. Oppimisvaikeus on pikemminkin poikkeavuus 

(Numminen & Sokka, 2009, s. 18). Aron ja kollegoiden (2012) mukaan erilaiset oppimisvai-

keudet loistavat tilastollisesti erityisopetuksen syiden kärjessä ja ovat täten myös yhteydessä 

alhaisiin tavoitteisiin koulu-uralla. Oppimisvaikeuksilla on todettu olevan kielteinen yhteys op-

pilaan minäkuvaan ja oppimisasenteisiin, mikä voi varjostaa koulunkäyntiä läpi elämän. Tämän 

vuoksi oppimisvaikeuden varhainen diagnosointi ja asianmukainen tuki ovat erityisen tärkeitä 

(Aro ym., 2012). Opettajien mielestä eritoten tarkkaavaisuuden ongelmien ja kielellisten pul-

mien huomioiminen olisi tärkeää jo varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja peruskoulun ala-

luokilla (Lyytinen & Ahonen, 2002).  

2.2 Lukivaikeuden ilmeneminen  

Tässä luvussa tarkastelen sitä, millainen vaikutus lukivaikeudella on läpi elämän. Aloitan tar-

kastelemalla lukivaikeuden vaikutuksia yleisesti ja etenen sen jälkeen varhaislapsuudesta aina 

aikuisuuteen saakka.  

Milesin (2004) mukaan lukivaikeus näkyy selkeimmin kielellisessä kontekstissa. Suurin osa 

dyslektikoista oppii lukemaan tavanomaista hitaammin ja vielä aikuisenakin kokee sanojen oi-
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keinkirjoituksen haastavaksi. Lukemista vältellään, koska se on hidasta ja epämiellyttävää (Mi-

les, 2004). Milesin (2008b) mukaan lukemisen välttely voi osaltaan johtaa sosiaalisiin ongel-

miin. Hänen mukaansa pahimmassa tapauksessa lapsi eristäytyy, kun ei halua päätyä tilantei-

siin, joissa voi joutua lukemaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sana- tai numeropelien 

pelaaminen tai tekstitysten lukeminen televisiota katsottaessa. Lukivaikeuden paljastuminen 

voi tuntua jollekin ahdistavalta (Miles, 2008b). Lukivaikeuteen yhdistetäänkin jonkin verran 

itsetuntoon liittyviä ongelmia, sekä lisääntynyttä stressiä ja uupumusta tavanomaistenkin teh-

tävien työläyden vuoksi (Daunt, 2019a).  

Lukivaikeus voi vaikuttaa myös muistin toimintaan (Esim. Ahvenainen & Holopainen, 2014; 

Daunt, 2019a; Kairaluoma & Takala, 2019; Miles, 2004; Miles 2008a). Tyypillistä on työmuis-

tin kapeus, mikä voi käytännössä näkyä vaikeutena muistaa juuri annettuja ohjeita tai kuukau-

sien järjestystä (Miles, 2004). Myös suuntien, aikataulujen ja kellonaikojen hahmottamisessa 

voi esiintyä haasteita (Miles, 2008a; Miles, 2008b). Dauntin (2019a) mukaan lukivaikeudella 

voi olla vaikutusta ainakin tiedon prosessoinnin nopeuteen, työmuistiin, organisointikykyyn, 

puhuttuun kieleen sekä motorisiin taitoihin ja se voi aiheuttaa erilaisia ongelmia myös auditii-

visessa ja visuaalisessa havainnoinnissa. Miles (2004) painottaa, että lukivaikeus näyttäytyy eri 

tavoin iästä riippuen. Esimerkiksi 5-vuotiaalle voi olla aivan normaalia sekoittaa saman näköi-

set kirjaimet, kuten b ja d, tai suunnat oikea ja vasen. Lukivaikeutta on kuitenkin syytä epäillä, 

jos lapsi ei varttumisesta huolimatta tunnu pääsevän näistä haasteista yli (Miles, 2004).  

2.2.1 Lapsuus ja kouluikä 

Lukivaikeuden merkit voivat olla havaittavissa jo ennen kouluikää (Takala, 2006). Kaira-

luoman ja Takalan (2019) mukaan erilaiset puhumiseen liittyvät pulmat voivat olla varhainen 

merkki lukivaikeudesta. Ongelmia voi ilmetä esimerkiksi sanojen muodostamisessa, niistä voi 

puuttua äänteitä tai puheen taso ei muuten vastaa lapsen ikää. Monimutkaiset sanat voivat tuot-

taa lapselle päänvaivaa. Toisaalta riimittely ei onnistu ja puheen rytmisyys tuntuu kokonaan 

puuttuvan (Kairaluoma & Takala, 2019). Tämä voi heijastua varmasti myös musiikillisten ryt-

mien hahmottamiseen, koska kieltä ja musiikkia käsitellään osittain samoilla alueilla aivoissa 

(Linnavalli & Virtala, 2022; Ruokonen, 2011; Vanden Bosch Der Nederlanden, Taylor & 

Grahn, 2019). Lapsi voi olla motorisesti kömpelö ja hänellä saattaa esiintyä hahmottamisen 

vaikeuksia (Kairaluoma & Takala, 2019). Takalan (2006) mukaan kyseessä ei ole kuitenkaan 

älykkyyden vähäisyys, vaan kielen äänenrakenteeseen liittyvä epäsensitiivisyys (Takala, 2006). 
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Kairaluoman ja Takalan (2019) mukaan lukivaikeuden todennäköisyyttä lisää, jos perheessä tai 

suvussa esiintyy saman tyyppisiä ongelmia. Lukivaikeutta ennustaa myös heikko kirjaintunte-

mus, sarjallisen nimeämisen hitaus ja äännetietoisuuden ja kielellisen lyhytaikaisen muistin 

heikkoudet. Sarjallinen nimeäminen tarkoittaa kykyä nimetä tuttuja asioita nopeasti peräkkäin. 

Lapset, jotka ovat nopeita sarjallisessa nimeämisessä, oppivat lukutaidon huomattavasti suju-

vammaksi kuin hitaasti nimeävät lapset, joilla kirjaintuntemus on yleensä myös heikko. Sarjal-

lisen nimeämisen taidolla voidaan siis ennustaa lapsen lukemisen nopeutta ja sujuvuutta (Kai-

raluoma & Takala, 2019). 

Kouluiässä lukivaikeus näkyy vaikeutena tunnistaa tai muistaa kirjaimia (Takala, 2006). Taka-

lan (2006) mukaan tämä johtuu huonosti automatisoituneesta dekoodaamisen taidosta. Dekoo-

daaminen tarkoittaa kirjain-äänne-vastaavuuden tai äänne-kirjain-vastaavuuden ymmärtämistä 

lukemaan ja kirjoittamaan opetellessa. Dekoodaamisen osaamiseksi lapsen on tunnettava kir-

jaimet ja oikeat äänteet sekä osattava liittää ne toisiinsa (Takala, 2006). Dekoodaamisen oppi-

minen on osa fonologisen tietoisuuden kehittymistä (Nurmilaakso, 2011). Ennen kirjaimien op-

pimista lapsen on täytynyt saavuttaa äännetietoisuus, joka tarkoittaa kykyä pilkkoa kuultua pu-

hetta osiin äänteiksi ja tavuiksi sekä kielellisten rakenneosien hallitsemista pystyäkseen tuotta-

maan ymmärrettävää puhetta (Alijoki, 2011). Myös Kairaluoman ja Takalan (2019) mukaan 

lukutaidon saavuttamisen ehto on oppia kirjaimet ja niitä vastaavat äänteet sekä ymmärtää, mi-

ten niistä kootaan tavuja ja sanoja. Heidänkin mukaansa lukivaikeus ilmenee lukemaan ja kir-

joittamaan oppimisen työläytenä. Lapsi oppii kirjaimet ja äänteet ikätovereitansa hitaammin ja 

äänteiden yhdistäminen tuottaa vaikeuksia. Lukeminen on aluksi epävarmaa: lapsi korvaa ään-

teitä toisilla äänteillä, arvailee sanoja tai sanojen loppuja ja unohtaa sanoista kirjaimia. Lapsi 

välttelee ääneen lukemista ja lukemisen harjoittelua. Samat ongelmat näyttäytyvät myös kirjoi-

tustaidossa (Kairaluoma & Takala, 2019). On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka kirjoitus-

taidossa olisi vajavaisuuksia, voi lapsi silti keksiä mitä mielikuvituksellisimpia kertomuksia 

(Kairaluoma & Takala, 2019; Takala, 2006).  

Kairaluoman ja Takalan (2019) mukaan huomionarvoista on se, että lapsen lukutaito on aina 

aluksi hidas. Se muuttuu sujuvaksi yleensä jo ensimmäisen kouluvuoden aikana. Mitä enemmän 

lapsi harjoittelee lukemista, sitä nopeammaksi ja automaattisemmaksi taito muuttuu. Joidenkin 

lukutaito ei kuitenkaan kaikesta harjoittelusta huolimatta kehity halutulla tavalla. Tällöin voi 

herätä epäily oppimisvaikeudesta (Kairaluoma & Takala, 2019). Lukemiseen liittyvät ponnis-

telut voivat vaikuttaa myös luetun ymmärtämiseen (Kairaluoma & Takala, 2019; Takala, 2006). 

Tätä esiintyy etenkin silloin, kun tehtävälle on annettu jokin aikaraja (Kairaluoma & Takala, 
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2019). Vaikka lapsella olisi vaikeuksia ymmärtää lukemaansa, hän saattaa ymmärtää hyvin, 

kun joku toinen lukee hänelle saman tekstin ääneen (Takala, 2006).  

Se, että lapsella on ongelmia lukemisessa tai luetun ymmärtämisessä, ei tarkoita, että lapsella 

on ongelmia kielen kaikilla osa-alueilla. Kairaluoman ja Takalan (2019) mukaan lapsi, jolla on 

lukivaikeus, voi hyvin ymmärtää kuulemaansa. Sellaiset kielen osa-alueet, kuten semantiikka 

eli kielen merkitysjärjestelmä, syntaksi eli kielen kieliopillinen järjestelmä ja diskurssi eli teks-

tijärjestelmä voivat olla hyvinkin vahvoja. Lapsi voi olla hyvä päättelyssä ja ongelmanratkai-

sussa, käsitteiden muodostamisessa ja ymmärtämisessä, kriittisessä ajattelussa ja sanavaraston 

ja yleistiedon kartuttamisessa. Täten oppilas, jolla on lukivaikeus, voi suoriutua koulusta hy-

vinkin arvosanoin. Monilla lukivaikeus huomataankin vasta lukiossa, kun luettavien tekstien 

määrä ja vaikeustaso kasvavat (Kairaluoma & Takala, 2019). Takalan (2006) mukaan lukivai-

keudesta voidaankin puhua heikkoutena, jota ympäröivät erilaiset vahvuudet (Takala, 2006).  

Kairaluoma ja Tuomila (2019) kertovat, että sekä Suomessa että maailmalla nuorten lukivai-

keuksien keskeinen piirre on lukemisen hitaus. Heidän mukaansa hitautta on havaittu etenkin 

luettaessa epäsanoja, jolloin lukeminen perustuu puhtaasti fonologiseen äänteiden yhdistämi-

seen, eikä lukija saa vinkkejä sanojen merkityksistä. Äärimmäinen esimerkki lukivaikeuksisen 

nuoren lukemisesta on äänteittäin etenevä, takkuinen ja katkonainen lukutaito, jolloin äänteitä 

suurempien ortografisten osien, kuten tavujen tai kokonaisten sanojen, hahmottaminen on lu-

kiessa vaikeaa. Lukivaikeuden vaikutukset näkyvät erityisesti pitkissä tai vierasperäisissä sa-

noissa. Kun lukemisen mekaaninen tekniikka ei ole kunnossa, on myös tekstin ymmärtäminen 

vaikeampaa (Kairaluoma & Tuomila, 2019).  

2.2.2 Aikuisikä 

Lukivaikeuteen liittyvät tutkimukset ja artikkelit painottuvat useimmiten lapsiin ja kouluikäi-

siin, vaikka kaikista ensimmäiset havainnot lukivaikeudesta tehtiin 1800-luvun loppupuolella 

nimenomaisesti aikuisilla (Korkeamäki, 2019). Myös tämä opinnäytetyö painottuu ensisijai-

sesti kouluikään, mutta koska kyseessä on elinikäinen pulma ja lapsuus vaikuttaa aikuisuuteen, 

on mielestäni perusteltua sivuta lukivaikeuden ilmenemistä myös aikuisuudessa. Korkeamäen 

(2019) mukaan lukivaikeuden taso vaihtelee aikuisilla pienistä, miltei huomaamattomista oppi-

misen poikkeavuuksista lähes täydelliseen luku- ja kirjoitustaidottomuuteen asti. Tyypillisiä 

piirteitä ovat lukemisen hitaus ja erilaiset vaikeudet kirjoittamisessa. Vaikeudet näkyvät myös 
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vieraiden kielten opiskelussa, muistamisessa, laskemisessa ja keskittymiskyvyssä. Siihen, mil-

laisena lukivaikeus aikuisena ilmenee, vaikuttavat ongelmien laajuus, aikaisemmat tukitoimet 

sekä yksilön omat selviytymis- ja kompensaatiokeinot (Korkeamäki, 2019).  

Korkeamäki (2019) nostaa esiin myös lukivaikeuden kielteisiltä seurauksilta suojaavat tekijät. 

Niitä ovat tietyt luonteenpiirteet, jotka auttavat yksilöä sopeutumaan ja hyväksymään tilanteen, 

vanhempien tuki, koulutuksen arvostus, lukivaikeuden varhainen diagnosointi ja siihen liittyvät 

tukitoimet. Tärkeää on myös löytää omat vahvuusalueet ja suunnata oma tekeminen niitä kohti. 

Karuimmat tulokset liittävät lukivaikeuden ja oppimisvaikeudet yleensä mielenterveysongel-

miin, työttömyyteen ja jopa rikollisuuteen (Korkeamäki, 2019). Esimerkiksi Lavikainen ja kol-

legat (2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että yhteys koulunkäynnin vaikeuksien ja työttömyy-

den välillä oli selvä. Heidän mukaansa vaikeuksilla on tapana kasaantua, mikä voi johtaa noi-

dankehän muodostumiseen. Lisäksi koulujärjestelmä painottaa lukuaineita, jolloin taito- ja tai-

deaineiden tuottamat onnistumisen kokemukset voivat jäädä vähäisiksi ja yleinen suhtautumi-

nen koulunkäyntiin negatiiviseksi (Lavikainen ym., 2006).  

Korkeamäen (2019) mukaan lukivaikeus voi aikuisella vaikuttaa opiskelun lisäksi myös työ-

elämään. Tutkimuksissa on havaittu, että lukivaikeus voi olla yhteydessä tietyille aloille hakeu-

tumiselle. Aloja, joissa vaaditaan vähemmän lukemista ja kirjoittamista, ovat esimerkiksi ih-

missuhdetyö, rakennusala ja kaupan ala. Useiden tutkimuksien mukaan lukivaikeudella näyt-

täisi olevan jopa kielteinen vaikutus työelämään, vaikka parhaimmillaan lukivaikeuteen on yh-

distetty luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja sisua. Lukivaikeuden kannalta työelämässä hyö-

dyksi olisi itsenäisen työskentelyn mahdollisuus, aikataulujen ja työajan joustavuus sekä etä-

työskentelyn mahdollisuus (Korkeamäki, 2019).  

2.3 Lukivaikeuden muodot   

Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan lukivaikeudet on laaja yläkäsite erilaisille lukemisen 

ja kirjoittamisen ongelmille. Ne voidaan jakaa kehityksellisiin ja hankittuihin. Kehityksellisten 

lukivaikeuksien syynä on synnynnäinen rakenteellinen poikkeavuus, joka on luonteeltaan neu-

rologinen ja usein perinnöllinen. Hankitun lukivaikeuden taustalla on jokin ulkoinen tekijä, ku-

ten onnettomuus, kielellisten virikkeiden niukkuus tai riittämätön lukiopetus (Ahvenainen & 

Holopainen, 2014, s. 76–77). 
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Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan kehityksellisiä lukemisen vaikeuksia voidaan mää-

ritellä vielä tarkemmin lukemisen perusprosesseihin liittyvän kahtiajaon kautta. Lukemisen pe-

rusprosessit ovat: 1. sanan tunnistaminen eli koodausprosessi ja 2. ymmärtäminen eli tulkinta-

prosessi (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 77). Dysleksiasta (specific reading disability) 

puhutaan, kun sanojen dekoodaamisessa eli tunnistamisessa esiintyy heikkoutta, vaikka luetun 

ymmärtäminen olisi sujuvaa (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 77; Kairaluoma & Takala, 

2019). Pulmia esiintyy äännetietoisuudessa, äänne-kirjain-vastaavuuden tunnistamisessa, ni-

meämisessä, työmuistin toiminnassa ja oikeinkirjoituksessa. Lukeminen on yleisesti hidasta 

(Takala, 2006). Hyperleksiassa luetun ymmärtäminen on heikkoa, vaikka koodaustaidot ovat 

hyvät (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 77; Kairaluoma & Takala, 2019). Takalan (2006) 

mukaan lukija siis lukee teknisesti oikein kuitenkaan ymmärtämättä itse lukemaansa. Tällöin 

tekstin ydintä on vaikea hahmottaa ja tekstistä on vaikea tehdä päätelmiä. Lukemista voidaan 

kuitenkin helpottaa kuvien ja otsikoiden avulla (Takala, 2006). Kehityksellisistä lukivaikeuk-

sista kolmas, lukemisheikkous tai laaja lukemisen vaikeus (garden variety), on yhdistelmä dys-

leksiaa ja hyperleksiaa. Se ilmenee kaikilla lukemisen alueilla ja korreloi useiden kognitiivisten 

taitojen vaikeuksien kanssa, eikä kielellinen kehitys vastaa omaa ikätasoa (Ahvenainen & Ho-

lopainen, 2014, s. 77; Kairaluoma & Takala, 2019; Takala, 2006).  

 

Kuvio 1.  Kehityksellisen lukivaikeuden alaluokat (Ahvenainen & Holopainen, 2014).  

2.4 Lukivaikeuden syyt  

Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan käsitys lukivaikeuden syytekijöistä on muuttunut 

viime vuosikymmenien aikana huomattavasti. Heidän mukaansa aiemmin lukivaikeuden pri-

määrisyynä pidettiin puutteita aistitoiminnoissa. Lukivaikeutta siis käsiteltiin visuaalisena ja 

auditiivisena pulmana, jonka ajateltiin johtuvan vajavaisesti toimivasta näkö- ja kuuloaistista. 
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Nykyään tiedetään, että lukivaikeus on ensisijaisesti kielellinen ongelma. Sen taustalla vaikut-

tavat neurologiset syyt, joihin vaikuttaa sekä perimä että ympäristötekijät (Ahvenainen & Ho-

lopainen, 2014, s. 72, 74).  

Ahvenainen ja Holopainen (2014) kertovat lukivaikeuden liittyvän fonologisen systeemin heik-

kouteen, joka näkyy esimerkiksi vaikeutena tarkastella tai havaita sanaa pienempiä puhutun 

kielen osia, kuten kirjaimia ja äänteitä. Siihen yhdistettäviä fonologisia taitoja on useita ja osa 

liittyy kielelliseen tietoisuuteen sekä fonologiseen tietoisuuteen eli ymmärrykseen siitä, miten 

puhe rakentuu äänteistä. Fonologisiin taitoihin kuuluvat esimerkiksi äänteiden ja kirjaimien 

korrelaatiosuhteen ymmärtäminen, kyky nimetä ja käyttää kirjaimia, kielellisen materiaalin kä-

sitteleminen muistijärjestelmässä ja kyky yhdistää kirjaimia. Merkityksellisin taito lukemaan ja 

kirjoittamaan oppimisen kannalta on kirjainten nimeäminen – viivästyneen kirjainten tunnista-

misen on havaittu olevan yhteydessä lukivaikeuteen. Kielellisiin vaikeuksiin liitetään yleensä 

myös muistitoimintoihin liittyviä vaikeuksia (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 75).  

Milesin (2004) mielestä on tärkeää, että lukivaikeuden neurobiologinen tausta ymmärretään. 

Historian saatossa on ajateltu, että lukivaikeus olisi täysin ympäristöstä johtuvaa. On syytetty 

huonoa opetusta ja painostavia vanhempia, joiden takia lapsi ei opi tai jopa kieltäytyy oppi-

masta. Tietenkin lapsi, jolla on lukivaikeus, voi kokea koviakin paineita oppimisesta ja jopa 

lopettaa opiskelun. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä ovat vain seurauksia jostakin, joka 

piilee pintaa syvemmällä. Huono opetus tai lapsen lukemattomuus ei siis itsessään aiheuta lu-

kivaikeutta, koska se on jo olemassa. Lukivaikeudesta ei voi myöskään syyttää lasta tai hänen 

vanhempiaan, koska kyseessä on synnynnäinen poikkeavuus (Miles, 2004).  

2.4.1 Yleisimmät selitysteoriat 

Kaikista tutkimuksista huolimatta lukivaikeuden biologisesta ja kognitiivisesta taustasta väitel-

lään edelleen (Ramus ym., 2003). Yhtä tarkkaa syytä lukivaikeudelle ei näytä löytyvän. Kor-

hosen (2002) mukaan lukivaikeuden kuitenkin tiedetään olevan yleisestä kognitiivisesta kehi-

tyksestä melko itsenäinen erityisvaikeus. Lukivaikeutta on kautta aikojen pyritty selittämään 

erilaisilla malleilla, jotka tyypillisesti sisältävät jonkin ydinongelman. Kaikista teorioista huo-

limatta yhtä kaiken kattavaa selitystä ei ole vielä löydetty – eikä välttämättä tulla löytämään-

kään lukivaikeuksien moninaisuuden vuoksi. Nykyteorioiden mukaan lukivaikeudella näyttäisi 

olevan kognitiivinen ja/tai neurobiologinen tausta eivätkä edes yksittäisten mallien kannattajat 

poissulje muita teorioita (Korhonen, 2002). Ramus ja kollegat (2003) esittelevät lukivaikeuden 



18 
 

syytaustaan liittyviä yleisimpiä teorioita, jotka ovat: 1. fonologinen teoria, 2. pikkuaivoteoria ja 

3. magnosellulaariteoria. Nämä teoriat kulkevat limittäin eivätkä kumoa toisiaan (Ramus ym., 

2003).  

Fonologinen teoria 

Fonologista teoriaa voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä tavoista selittää lukivaikeutta (Takala, 

2006). Teorian mukaan lukivaikeuden aiheuttaa häiriö fonologisessa prosessoinnissa, mikä vai-

kuttaa esimerkiksi äänteiden esittämiseen, varastoimiseen ja mieleen palauttamiseen (Ramus 

ym., 2003). On havaittu, että lapset, joilla on lukivaikeus, voivat suoriutua ikätovereitaan huo-

nommin esimerkiksi sanojen osiin pilkkomisesta ja osien yhdistelystä, äänteiden tai kirjainyh-

distelmien lyhytkestoiseen muistiin siirtämisestä, monitavuisten epäsanojen toistamisesta ja rii-

mittelystä (Korhonen, 2002). Ramuksen ja kollegoiden (2003) mukaan lukemaan oppiminen 

vaatii grafeemi-foneemi-vastaavuuden, eli kirjaimen ja äänteen välisen yhteyden, ymmärtämi-

sen. Tämän yhteyden oppimista voidaankin pitää aakkosellisen järjestelmän lukutaidon perus-

pilarina. Häiriö fonologisessa prosessoinnissa voi vaikuttaa kyseisen taidon oppimiseen, mikä 

vaikuttaa myös lukutaitoon. Teoriaa tukee se, että dyslektikot suoriutuvat heikosti tehtävistä, 

jotka vaativat kielellistä tietoutta, kuten puheen äänteiden käsittelyä tai jakamista osiin (Ramus 

ym., 2003). Korhosen (2002) mukaan kielellinen tietoisuus onkin keskeinen käsite, kun puhu-

taan fonologisesta prosessoinnista. Fonologinen poikkeavuus voi näkyä myös dyslektikon pu-

hetavassa – puhe on hidasta ja ääntäminen epätarkkaa (Korhonen, 2002).  

Vaikka fonologinen teoria selittää suuren osan lukivaikeudesta, ei se ole saanut kunniaa olla 

lukivaikeuden ainoa selittäjä (Korhonen, 2002). Ramuksen ja kollegoiden (2003) mukaan fo-

nologisen teorian haastajat eivät kiellä lukivaikeuden fonologista luonnetta – he pikemminkin 

esittävät sen olevan vain yksi osa lukivaikeuden syytaustaa. Heidän mukaansa lukivaikeuden 

syyt voivat liittyä myös aisteihin, motoriikkaan ja oppimisprosesseihin tehden fonologiasta yh-

den osan laajempaa kokonaisuutta (Ramus ym., 2003).  

Pikkuaivoteoria 

Pikkuaivoteoria selittää lukivaikeutta kognitiivisia vaikeuksia aiheuttavilla lievillä pikkuaivo-

jen toiminnan puutteilla (Ramus ym., 2003; Takala, 2006). Ramus ja kollegat (2003) kertovat, 

että pikkuaivoilla on merkittävä tehtävä motoriikan ja sitä kautta myös puheen artikuloinnin 

kannalta. Heidän mukaansa jälkeenjäänyt tai vajavainen artikulaatio voi johtaa puutteellisiin 
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fonologisiin representaatioihin. Toisaalta pikkuaivojen ansiosta jo opitut taidot, kuten ajami-

nen, kirjoittaminen ja lukeminen, muuttuvat automaattisiksi. Puute automatisoitumisessa voi 

vaikuttaa lukemisen kannalta tärkeisiin grafeemi-foneemi-vastaavuuksien oppimiseen (Ramus 

ym., 2003). Tölgyesin ja Eversin (2014) mukaan pikkuaivoilla on myös merkittävä rooli mu-

siikin prosessoinnissa. Heidän mukaansa tutkimukset ovat osoittaneet, että pikkuaivoilla on sel-

keä yhteys esimerkiksi rytmien, tempon ja erilaisten musiikillisten kuvioiden hahmottamisessa 

(Tölgyes & Everest, 2014). Pikkuaivoteoriaa tukee, että dyslektikoilla on tutkimuksissa ha-

vaittu motorisia vaikeuksia, kömpelyyttä sekä haasteita tasapainossa ja koordinaatiossa (Ramus 

ym., 2003; Miles, 2004; Takala, 2006). Monet tutkimukset ovat myös osoittaneet eroavaisuuk-

sia dyslektikoiden pikkuaivoissa – on havaittu, että jotkin pikkuaivojen alueet ovat tavan-

omaista pienempiä, sisältävät vähemmän harmaata ainetta ja osoittavat heikompaa aktivoitu-

mista kielellisten tehtävien aikana (Overy, 2008b). Vaikka pikkuaivoteoria on ollut tutkimus-

aiheena suosittu, se ei ole saanut täysin kritiikitöntä vastaanottoa (Takala, 2006). Kerron pik-

kuaivoteorian ja muiden teorioiden saamasta kritiikistä tämän kappaleen lopussa.   

Magnosellulaariteoria 

Magnosellulaariteoria yhdistää kaksi aisteihin liittyvää teoriaa: nopean auditiivisen prosessoin-

nin teorian ja visuaalisen teorian (Takala, 2006). Ramuksen ja kollegoiden (2003) mukaan no-

pea auditiivisen prosessoinnin teoria lähtee siitä, että puute onkin kyvyssä havaita lyhyitä tai 

nopeasti vaihtuvia äänteitä – se siis haastaa fonologisen teorian esittämällä, että häiriö lymyää 

kuuloaistissa. Teoriaa tukee se, että suuri osa dyslektikoista suoriutuu auditiivisista tehtävistä 

huonosti, mikä näkyy esimerkiksi vaikeutena erottaa korvakuulolta toisistaan samankaltaisia 

tavuja, kuten ba ja da. Visuaalinen teoria esittää, että lukivaikeus on seurausta näkökyvyn heik-

koudesta. Teoria ei kiellä lukivaikeuden fonologisia syitä, vaan pikemminkin tahtoo nostaa vi-

suaaliset syyt sen rinnalle. Visuaalinen systeemi muodostuu kahdesta osasta: magnosellulaari- 

ja parvosellulaarisysteemistä (Ramus ym., 2003). Takalan (2006) mukaan magnosellulaarisys-

teemiä tarvitaan liikkeen havaitsemiseen sekä silmien liikuttamiseen ja parvosellulaarisystee-

miä värien ja yksityiskohtien tunnistamiseksi. Puutteet visuaalisessa systeemissä aiheuttavat 

esimerkiksi tekstin sumenemista ja kirjainten sekoittumista keskenään. On havaittu, että näitä 

oireita voidaan helpottaa peittämällä toinen silmä tekstiä luettaessa (Takala, 2006).  

Ramuksen ja kollegoiden (2003) mukaan magnosellulaariteoria pyrkii yhdistämään ja ottamaan 

huomioon myös muut selitysteoriat. Heidän mukaansa häiriö ei liity siis ainoastaan näköön, 
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vaan myös muihin aisteihin. Lisäksi magnosellulaarisysteemin vajavuudet voivat vaikuttaa pik-

kuaivojen toimintaan (Ramus ym., 2003). Takalan (2006) mukaan magnosellulaariteoriaa tu-

kevat kuoleman jälkeen tehdyt tutkimukset, joissa on havaittu dyslektikoiden magnosellulaari-

solujen olevan viidesosan tavanomaista pienempiä. Sekä visuaalisten että auditiivisten magno-

sellulaarisolujen on havaittu olevan usein poikkeavia, mikä voi vaikuttaa aistihavaintoihin (Ta-

kala, 2006).  

Edellä esitellyt teoriat ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä (Ramus ym., 2003; Takala, 2006). 

Ramuksen ja kollegoiden (2003) mukaan fonologisen teorian suurin heikkous liittyy lukivai-

keuden yhteydessä esiintyviin aistimuksellisiin ja motorisiin haasteisiin – ne sivuutetaan, ikään 

kuin niillä ei olisi merkittävää yhteyttä lukivaikeuteen. Myöskään pikkuaivoteoria ei kykene 

selittämään sensorisia vaikeuksia. Tämä ei kuitenkaan ole pikkuaivoteorian ainoa ongelma. Se 

edustaa vanhentunutta käsitystä siitä, että kielellinen kehitys perustuisi puheen artikulaatioon, 

eikä se myöskään kykene selittämään, miksi vain osalla dyslektikoista esiintyy motorisia haas-

teita. Vaikka magnosellulaariteoria voidaan mieltää kaikki teoriat yhdistäväksi teoriaksi, on se-

kin saanut osakseen kritiikkiä viimeisten vuosien aikana. Kritiikki on kohdistunut sekä auditii-

visten että visuaalisten vaikeuksien havaintojen toistettavuuteen. Nopean auditiivisen proses-

soinnin teoria on ollut kritiikin alla, kun on huomattu, että myös niin sanotussa hitaassa auditii-

visessa prosessoinnissa voi olla vaikeuksia nopean auditiivisen prosessoinnin ollessa tavan-

omaisella tasolla. Kaiken kaikkiaan fonologinen teoria ei siis kykene selittämään, miksi joillain 

dyslektikoilla on motorisia ja sensorisia vaikeuksia, kun taas magnosellulaariteoria ei päinvas-

taisesti kykene selittämään, miksi joillain dyslektikoilla ei ole motorisia ja sensorisia vaikeuk-

sia. Pikkuaivoteoria ei pysty selittämään kumpaakaan näistä (Ramus ym., 2003). Voidaan siis 

päätellä, että ei ole olemassa yhtä kaiken kattavaa selitystä sille, mistä lukivaikeus johtuu. Tä-

mänhetkisen tiedon valossa lukivaikeuden syyt näyttävät olevan moninaiset ja niitä voidaan 

selittää eri teorioiden avulla. Näistä teorioista voidaan muodostaa kokonaisuus, joka selittää eri 

osa-aluilla esiintyvät vaikeudet.   

2.4.2 Aivotutkimukset 

Sekä ympäristöllä että perimällä on vaikutusta keskushermostojärjestelmän rakentumiseen 

(Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 74; Korhonen, 2002). Lukivaikeuteen liittyviä neurologi-

sia poikkeavuuksia on löydetty useilta eri alueilta aivoissa (Ahvenainen & Holopainen, 2014, 

s. 74). Yksi tutkijoiden huomiota herättänyt aivojen alue on ohimolohkossa sijaitseva planum 
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temporale (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 74; Korhonen, 2002; Miles, 2004). Ahvenaisen 

ja Holopaisen (2014) mukaan niin sanotulla normaalilla lukijalla vasemman aivopuoliskon 

planum temporale on suurempi kuin oikean aivopuoliskon vastaava alue. Tätä vastoin on ha-

vaittu, että nämä alueet ovat symmetriset jopa 80 prosentilla henkilöistä, joilla on lukivaikeus 

(Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 74). Myös Miles (2004) on raportoinut samankaltaisia 

tuloksia. Hänen mukaansa ainakin 65–75 prosentilla tutkituista aivoista on ilmennyt planum 

temporale -alueiden epäsymmetrisyyttä vasemman puolen ollessa useimmiten suurempi. Tut-

kittaessa kahdeksan dyslektikon aivoja havaittiin, että heistä jokaisella planum temporale -alu-

eet olivat symmetriset (Miles, 2004). Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan alueen merki-

tys lukemiseen on vielä hieman epäselvä. Sen kuitenkin uskotaan olevan merkityksellinen kie-

lellisen prosessoinnin kannalta, koska suurempi planum temporale -alue sijaitsee vasemmassa 

aivolohkossa, joka ohjaa kielellistä prosessointia (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 74). 

Myös Ramuksen ja kollegoiden (2003) mukaan neurologisesta näkökulmasta useimmiten ole-

tetaan, että lukivaikeuden alkuperänä on synnynnäinen häiriö vasemman aivopuoliskon alu-

eilla, jotka ovat kytköksissä kieleen (Ramus ym., 2003). Overyn (2008b) mukaan muutoksia on 

havaittu myös aivan planum temporale -alueen yläpuolla sijaitsevalla Geschwindin alueella, 

joka on yhteydessä eri aisteista tulevan informaation yhdistymiseen. Tutkimuksissa sen on ha-

vaittu olevan kooltaan suurempi tai lateralisoitunut vasemmalle, etenkin dyslektikoilla, joiden 

suoritustaso on korkea. Hän kertoo, että tutkimuksissa dyslektikoiden planus temporale ei ole 

painottunut vasempaan puoleen ja jotkut aivokurkiaisen alueista ovat olleet hiukan tavan-

omaista pienempiä. Tästä on kuitenkin saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia (Overy, 2008b).  

Milesin (2004) mukaan kuoleman jälkeisissä tutkimuksissa on havaittu epätavallisen paljon 

epämuodostumia dyslektikoiden aivoissa. Hän kertoo, että niiden uskotaan johtuvan aivokuo-

reen epätäydellisesti siirtyneistä soluista. Tavallisesti nämä solut siirtyvät aivokuorelle ja aset-

tuvat sinne kuukausia ennen syntymää. Tutkituilla dyslektikoilla epäillään, että kaikki solut ei-

vät ole siirtyneet aivokuorelle, minkä vuoksi ne ovat päätyneet eri paikkoihin aivoissa (Miles, 

2004). Overy (2008b) mainitsee muutokset isoaivokuorella sijaitsevalla Brocan alueella. Ku-

nertin, Willemsin, Casasanton, Patelin ja Hagoortin (2015) mukaan Brocan alue on keskeinen 

kielen ja musiikin kannalta. Heidän tutkimuksensa on osoittanut, että alueella käsitellään mo-

lempia ja ne ovat osittain vuorovaikutuksessa toisiinsa (Kunert ym., 2015). Overyn (2008b) 

mukaan lukivaikeuksisten Brocan alueella on havaittu vähemmän harmaata ainetta ja pienempi 

pinta-ala sekä osoittavan vähemmän aktivoitumista kielellisten tehtävien aikana. Ahvenaisen ja 

Holopaisen (2014) mukaan poikkeavuuksia on havaittu myös aivojen etuosassa. Niillä voi olla 
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negatiivinen vaikutus toimintojen ohjelmointiin, säätelyyn ja kontrolliin. Käytännössä tämä il-

menee kirjoitetun kielen oppimisen kannalta tärkeissä motorisissa ja kognitiivisissa toimin-

noissa, mikä näkyy esimerkiksi hienomotorisena kömpelyytenä, tarkkaavaisuuden haasteina, 

muistivaikeuksina tai motivaatio-ongelmina. Lukivaikeutta leimaa tyypillisesti myös proses-

soinnin hitaus, joka on yhteydessä keskushermoston poikkeavaan toimintaan. Nopeiden pro-

sessien automatisoituminen kestää tavallista kauemmin ja toiminta jää verkkaiseksi. On ollut 

epäselvää, siirtyvätkö impulssit hermostojärjestelmässä tavallista hitaammin hermosolujen vä-

listen välittäjäaineiden vai itse hermosolujen vuoksi (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 74).  

Vasenkätisyys on merkki keskushermostojärjestelmän poikkeuksellisesta toiminnasta ja sillä 

on todettu olevan yhteys myös lukivaikeuteen (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 74). Kor-

hosen (2002) mukaan kätisyyden erot näkyvät aivoissa – oikeakätisellä vasen aivopuolisko on 

hallitsevampi, kun taas vasenkätinen käyttää päinvastaisesti enemmän oikeaa aivopuoliskoa 

(Korhonen, 2002). Vaikka dyslektikoista suuri osa on vasenkätisiä, ei vasenkätisyys itsessään 

aiheuta lukivaikeutta – suurin osa vasenkätisistä lukeekin aivan normaalisti (Ahvenainen & 

Holopainen, 2014, s. 74).  

Poikkeavuuksia on siis löydetty useilta osilta aivoja. Overyn (2008b) mukaan löydösten moni-

mutkaisuudesta huolimatta on selvää, että dyslektikot vastaavat heikommin ja hitaammin kie-

lellisiin ja kieleen liittyviin auditiivisiin ärsykkeisiin osoittaen samalla tavanomaista vähemmän 

vasemmalle aivopuoliskolle painottuvaa aktivaatiota. Hänen mukaansa useat tutkimukset vas-

taavasti kertovat dyslektikoiden aivojen oikean puolen lateralisoitumisesta kielellisten tehtä-

vien aikana osoittaen, että lukivaikeuteen voisi liittyä vahvuuksia oikeaan aivopuoliskoon liit-

tyvissä toiminnoissa, kuten visiospatiaalisessa kyvyssä. On siis havaittu, että lukivaikeuteen voi 

liittyä negatiivisten poikkeavuuksien lisäksi vahvuuksia, joiden tutkiminen jatkuu edelleen. 

Tutkimuksissa on myös osoitettu, että esimerkiksi musiikkiin liittyvillä harjoitteilla aivojen hei-

kompia osa-alueita voidaan kehittää (Overy, 2008b).  

2.4.3 Perinnöllisyystekijät  

Perimä on yksi keskeisimmistä taustatekijöistä tarkasteltaessa lukivaikeutta ja muita oppimis-

vaikeuksia (Numminen & Sokka, 2009, s. 23). Lukivaikeudella on usein familiaarinen tausta ja 

sitä esiintyy yleensä samanaikaisesti useammalla perheenjäsenellä (Kairaluoma & Takala, 

2019; Korhonen, 2002; Miles, 2004; Miles, 2008a). Lukivaikeuden ja geeniperimän yhteyttä 
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on tutkittu ahkerasti viimeisten vuosikymmenien ajan ja tutkimuksissa on otettu välillä suuria-

kin harppauksia (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 72; Aro ym., 2012; Korhonen, 2002). 

Vaikka käsitteiden määrittelyissä on variaatioita ja genetiikkaan liittyvät mittaus- ja analysoin-

titavat ovat moninaisia, tutkimusten mukaan jopa 60 % prosenttia lukemisen vaikeuksista voi-

daan selittää perintötekijöillä (Korhonen, 2002). Lukivaikeuteen on liitetty useampia keskus-

hermoston kehitykseen vaikuttavia geenejä (Aro ym., 2012; Korhonen, 2002). Lukivaikeusta-

pauksista jopa puolet näyttäisi selittyvän perimän avulla (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 

72). Sen tiedetään olevan yhteydessä ainakin kuuteen geeniin, joista neljällä on vaikutusta ai-

vojen muovautumiseen ja hermosolujen aksonien muotoutumiseen (Qvarnström, 2013). Luki-

vaikeudella on yhteys ainakin kromosomien 1, 2, 6, 15 ja 21 geeneihin (Ahvenainen & Holo-

painen, 2014, s. 72). Kromosomin 6 sakarassa sijaitsevan geenin on havaittu liittyvän ainakin 

äännetietoisuuteen, nimeämisen taitoon sekä erillisten sanojen lukemiseen ja kromosomin 15 

sanojen lukemisen hajontaan (Korhonen, 2002).  

Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan perinnöllisyyden vaikutusta puoltavat myös kak-

sosilla tehdyt tutkimukset. Tutkimuksissa on havaittu, että identtisten kaksosten geneettinen 

alttius lukivaikeudelle on kaksinkertainen epäidenttisiin kaksosiin verrattuna (Ahvenainen & 

Holopainen, 2014, s. 72). Myös perinnöllisyystyypeistä johtuen lukivaikeus näyttäisi periyty-

vän pojille tyttöjä todennäköisemmin (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 72; Kairaluoma & 

Takala, 2019; Korhonen, 2002; Miles, 2004; Miles, 2008a). Siinä missä poikien riski periä lu-

kivaikeus vanhemmalta on 35–40 %, jää tytöillä luku alle 20 prosentin (Ahvenainen & Holo-

painen, 2014, s. 72; Korhonen, 2002). Korhosen mukaan poikien riski lukivaikeuteen voi olla 

jopa 2–5-kertainen vastakkaiseen sukupuoleen verrattuna (Korhonen, 2002). Korkeamäki 

(2019) lisää, että PISA-tutkimuksissa on havaittu lukutaitovaikeuksia nimenomaisesti pojilla. 

Kaikesta tästä huolimatta sukupuolten välillä ei näyttäisi olevan merkittävää eroa enää aikuis-

iässä (Korkeamäki, 2019). Korkeamäen (2010) mukaan lukivaikeus voisikin olla lähes yhtä 

yleistä molemmilla sukupuolilla naisten lukivaikeuksien jäädessä usein diagnosoimatta. Hänen 

mukaansa naisten kohdalla vain keskimääräistä vaikeammat lukivaikeudet huomataan jo kou-

lussa (Korkeamäki, 2010, s. 20). Nummisen ja Sokan (2009) mukaan lukivaikeuksisen van-

hemman lapsella on noin 50 prosentin todennäköisyys lukivaikeuteen (Numminen & Sokka, 

2009, s. 23). Korkeamäen (2010) mukaan lapsella on 23–65 prosentin todennäköisyys lukivai-

keudelle, jos sitä esiintyy toisella hänen vanhemmistaan. Sisaruksilla todennäköisyys on noin 

40 % (Korkeamäki, 2010, s. 17).  
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Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan perinnöllisyystekijöiden selvittäminen ei ole aivan 

yksioikoista, koska kaikki perimä ei ole geneettistä – perimä voi olla myös sosiaalista. Sosiaa-

lisella perimällä tarkoitetaan sosiaalisen virikekulttuurin siirtymistä eteenpäin sukupolvien vä-

lillä (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 72). Tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa, että vähän 

lukevien vanhempien lapsetkaan eivät lue, koska he eivät ole saaneet siihen vanhemmiltaan 

minkäänlaista mallia tai kannustusta. Tämän vuoksi esimerkiksi Aro ja kollegat (2012) puhuvat 

ympäristön merkityksen tärkeydestä lukemaan oppimisen tukemisessa. Korhosen (2002) mu-

kaan periytyvyyden laatua on koetettu kartoittaa vertaamalla suvuittain esiintyviä oppimisvai-

keuksia tunnettuihin perinnöllisyyden lakeihin.  

2.5 Lukivaikeuden diagnosointi  

Vaikka oppimisvaikeudet eivät ole varsinaisia sairauksia, niille löytyy omat diagnoosinsa. Lu-

kivaikeuden diagnostiseen määrittelyyn voidaan käyttää Mielenterveyden häiriöiden diagnos-

tista ja tilastollista ohjeistoa (DSM III R = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-

ders) tai Kansainvälistä tautiluokitusta (ICD-10) (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 69–70). 

Ahvenainen ja Holopainen (2014) kertovat, että Suomen lääkintöhallitus suosittelee käyttä-

mään Mielenterveyden häiriöiden diagnostista ja tilastollista ohjeistoa, jos toiminta liittyy jo-

honkin lääketieteen alueeseen. Se määrittelee lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden toi-

sistaan erillään. Lukemisen erityisvaikeuden diagnostiset kriteerit sen mukaan ovat seuraavan-

laiset:  

1. Lukemissuoritus on standardoidulla testillä mitattuna selkeästi heikompi kuin älykkyys 

ja koulutustaso antaisivat ymmärtää.  

2. Vaikeudella on negatiivinen vaikutus opiskeluun ja jokapäiväiseen elämään.  

3. Näön ja kuulon heikkous sekä neurologinen sairaus ovat aiheuttajana poissa laskuista. 

Kirjoittamisen erityisvaikeuden diagnostiset kriteerit ovat lähes samat, mutta lukemisen 

sijaan ne liittyvät kirjoitustaitoon (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 69–70).  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kansaneläkelaitoksen ylläpitämästä Kansallisesta 

koodistopalvelusta voi löytää kaikki kansainvälisen tautiluokituksen koodit (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos [THL], 2020). Oppimiskyvyn häiriöille on oma luokkansa (F81), jonka alle 

myös lukemisen erityisvaikeus (F81.0) ja kirjoittamisen erityisvaikeus (F81.1) kuuluvat (THL, 

2020). Kansainvälisessä tautiluokituksessa lukemisen erityisvaikeuden diagnostiset kriteerit 

ovat tiivistettynä seuraavanlaiset:  



25 
 

1. Ikä ja älykkyysosamäärä huomioiden lapsi suoriutuu lukemisen tarkkuutta ja/tai ym-

märtämistä mittaavasta testistä odotettua heikommin,  

2. Lukemisen vaikeus häiritsee jokapäiväistä elämää ja opintoja,  

3. Vaikeutta ei voida suoraan selittää näön tai kuulon heikkoudella tai neurologisella sai-

raudella,  

4. Opetuksessa ei ole ollut huomattavia puutteita,  

5. Älykkyysosamäärä on yli 70 standardoidulla testillä mitattuna (THL, 2020). 

Kansainvälisen tautiluokituksen mukaan kirjoittamisen erityisvaikeus ei suoranaisesti liity lu-

kemiskyvyn häiriöön, älykkyyteen tai aistipuutteisiin eikä diagnoosia käytetä, mikäli vaikeudet 

liittyvät vain käsin kirjoittamiseen (THL, 2020).  Sen diagnostiset kriteerit ovat tiivistetysti 

seuraavat:  

1. Ikä ja älykkyysosamäärä huomioiden lapsi suoriutuu standardoidusta kirjoittamistes-

tistä odotettua heikommin,  

2. Lapsi suoriutuu lukemisen tarkkuutta ja ymmärtämistä sekä laskutaitoa mittaavasta tes-

tistä viitearvojen mukaisesti,  

3. Lapsella ei ilmene merkittävää lukemisen häiriötä,  

4. Opetuksessa ei ole ollut huomattavia puutteita,  

5. Vaikeudet ovat alkaneet jo varhain, kirjoittamaan opettelemisen alkutaipaleella,  

6. Vaikeus häiritsee jokapäiväistä elämää ja opintoja,  

7. Älykkyysosamäärä on yli 70 standardoidulla testillä mitattuna (THL, 2020). 

Edellä mainitun kaltaiset kliiniset määrittelyt ovat tarpeellisia erityisopetuksen näkökulmasta, 

koska niiden avulla voidaan löytää oppilaat, jotka tarvitsevat opinnoissaan tukea (Ahvenainen 

& Holopainen, 2014, s. 70). Qvarnström (2013) kertoo siitä prosessista, kuinka diagnosointi 

tapahtuu. Hänen mukaansa lukivaikeutta ruvetaan yleensä epäilemään vasta, kun oppilaalla on 

selkeästi vaikeuksia koulunkäynnissä. Koulun erityisopettaja voi tehdä oppilaalle testejä luki-

vaikeuden arvioimiseksi. Jos ongelmat ovat vaikeita, tutkii oppilashuollon psykologi laajem-

min lapsen tiedolliset ja kognitiiviset kyvyt. Tällöin saadaan parempaa tietoa siitä, onko taus-

talla lukivaikeus tai vaikka jokin muu kehityksellinen vaikeus. Tutkimus antaa myös arvokasta 

tietoa oppilaan vahvuuksista ja vaikeuksista, joita voidaan käyttää kuntoutuksen pohjana. Li-

säksi koululääkärin tulisi tutkimalla poissulkea erilaiset sairaudet, kuten epilepsia tai aisti-
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vamma, jotka voivat aiheuttaa koulunkäynnin haasteita. Lukivaikeuden tutkiminen on siis pe-

rus- ja kouluterveydenhuollon vastuulla. Ainoastaan erityisen vaikeat lukivaikeudet kuuluvat 

erikoissairaanhoidon piiriin (Qvarnström, 2013).  

Ahvenainen ja Holopainen (2014) nostavat esiin myös ongelmakohtia liittyen lukivaikeuden 

diagnosointiin. Heidän mukaansa ei ole käytännössä mahdollista, että erityisopettaja kykenisi 

teettämään älykkyystestit kaikille oppilaille, joilla on lukemisen kanssa ongelmia. Diagnoo-

sikriteereiden pitäisi täten olla opetuksen näkökulmasta vähemmän kliinisiä ja enemmän peda-

gogisia. Tämä tarkoittaisi sitä, että lukivaikeus määriteltäisiin lukemisen ja kirjoittamisen op-

pimistavoitteiden perusteella. Siten aina lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen viivästyessä voi-

taisiin oppilaalla todeta olevan lukivaikeuksia (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 70). Tämä 

siis helpottaisi ja nopeuttaisi huomattavasti diagnoosin saamista.  
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3 Tukitoimet suomalaisessa peruskoulussa  

Opetuksen järjestämistä määrittävät erilaiset lait sekä perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet (OPH, 2016, s. 14). Suomen perustuslain mukaan kaikkia tulisi kohdella tasavertaisesti, 

eikä esimerkiksi sukupuolen, iän, etnisen taustan, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumi-

sen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella saisi asettaa 

ihmisiä eri asemaan (SPL 2:6.2 §). Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjällä on 

velvollisuus arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan (YVL 2:6.1 §). Ope-

tushallitus (2016) kertoo perusopetuksen arvoperustasta. Sen mukaan ”jokainen oppilas on ai-

nutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.” Jokaisen lapsen tulee saada kasvaa täysi-

mittaiseksi ihmiseksi ja jäseneksi yhteiskunnassa. Siihen oppilas tarvitsee tukea ja kannustusta 

sekä tunteen siitä, että häntä kuullaan ja hänellä on valtaa vaikuttaa asioissa, jotka häntä koske-

vat. Arvoperusta sisältää lapsen oikeuden hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä 

(OPH, 2016, s. 15). Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada ”opetussuunnitelman 

mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen 

tarpeen ilmetessä” (POL 7:30.1 §).  

Pulkkinen, Räikkönen, Jahnukainen ja Pirttimaa (2020) kertovat, että viime vuosina erityisope-

tuksen kentällä ovat tuottaneet paljon keskustelua lisääntynyt tukea tarvitsevien oppilaiden tun-

nistaminen ja inklusiivinen opetus. Suomen virallisen tilaston (8.6.2021) mukaan lähes 30 % 

peruskoululaisista saa jonkinlaista oppimisen tukea. Peruskoulun oppilaista 21,3 %, eli noin 

joka viides, sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2020. Tehostetun tuen prosentuaalinen 

osuus oli 12,2 % ja erityisen tuen 9 % kaikista peruskoulun oppilaista. Molemmat arvot olivat 

nousseet noin puolen prosentin verran edellisvuodesta. Erityisestä tuesta noin 6,5 % tapahtui 

kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa, mikä on 6,8 % vähemmän kuin vuonna 

2011 (SVT, 8.6.2021). Myös Pulkkinen ja kollegat (2020) toteavat, että vaikka vuosikymmenen 

aikana erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut, sijoitetaan oppilaita yhä vä-

hemmän erityisluokkiin. Vastaavasti yleisopetuksen puolella tukea tarvitsevia oppilaita on en-

tistä enemmän (Pulkkinen ym., 2020). 32 % erityisen tuen oppilaista saivatkin suurimman osan 

(80–100 %) opetuksesta yleisopetuksen ryhmässä ja 34 % sekä yleisopetuksen puolella että 

erityisryhmässä (SVT, 8.6.2021).  

Erityispedagogiikkaan liittyvässä kirjallisuudessa esiintyy usein käsite erilainen oppija. Kaik-

konen ja Laes (2013) määrittelevät erilaisen oppijan olevan henkilö, jonka tapa oppia sekä hah-
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mottaa ja käsitellä tietoa on erilainen, mikä voi aiheuttaa opiskelussa vaikeuksia. Termin taus-

talla on ajatus monimuotoisuudesta ja oppijakäsityksen laajentamisesta. Oppilaita ei enää jaeta 

normaaleihin ja epänormaaleihin, koska todellisuus on paljon värikkäämpi. Kaikkien erilaisten 

oppijoiden taustat ovat erilaiset ja koulun on kyettävä ottamaan ne huomioon. Erilaisten oppi-

joiden yksilöllisten tarpeiden taustalla voi olla esimerkiksi jokin vamma, mielenterveyson-

gelma, monikulttuurisuus tai uskonto (Kaikkonen & Laes, 2013). Milesin (2008a) mielestä eri-

merkiksi lukivaikeutta tulisi pitää ennemmin erilaisuutena kuin häiriönä tai vammana. Kun op-

pilas ymmärretään erilaisena oppijana, ymmärretään myös, että erilaisuudessa on hyvätkin puo-

lensa. Jos keskitytään vain erilaisen oppijan vaikeuksiin, voivat hänen vahvuutensa jäädä jopa 

huomaamatta (Miles, 2008a).  

Tässä luvussa kerron tukitoimista Suomalaisessa peruskoulussa. Aloitan avaamalla suomalai-

sen koulujärjestelmän erityisopetuksen historiaa. Historiakatsaus on mielestäni perusteltu, 

koska se kertoo, millaiselle pohjalle nykyiset tukirakenteet on muodostettu. Tarkastelemalla 

historiaa voidaan muodostaa aiheesta parempi kokonaisuus ja nähdä nykyisyys osana sitä: ym-

märretään, mistä on lähdetty ja mihin on päädytty. Historiakatsauksen jälkeen esittelen nyky-

koulussa vallitsevaa inkluusion periaatetta sekä kolmiportaisen tuen mallia. Näitä esittelen 

siksi, että ne liittyvät vahvasti nykyiseen koulujärjestelmään sekä useissa tapauksissa lukivai-

keuden huomioimiseen opetuksessa. Viimeisessä kappaleessa peilaan inkluusiota ja kolmipor-

taista tukea musiikinopetukseen.  

3.1 Katsaus erityisopetuksen historiaan 

Jahnukainen, Pösö, Kivirauma ja Heinonen (2012) tarkastelevat erityisopetuksen historiaa. Hei-

dän mukaansa varhaiset tukitoimet ennen oppivelvollisuuden säätämistä liittyivät näkö- ja kuu-

lovammaisten opetukseen. Vuonna 1921 toimeen tulleella oppivelvollisuuslailla oli merkittäviä 

seurauksia kansakoulun laajentumisen lisäksi myös erityisopetuksen näkökulmasta. Sen myötä 

myös ”älyllisessä kehityksessä muita hitaammat, fyysisesti vammaiset ja käytöshäiriöitä osoit-

tavat oppilaat” pääsivät erityisopetuksen piiriin. Pikkuhiljaa oppivelvollisuuden laajentuessa 

tuki tavoitti yhä useampia oppilaita – ensi kertaa myös heitä, joilla oli kielellisiä vaikeuksia 

(Jahnukainen ym., 2012)  

Jahnukaisen ja kollegoiden (2012) mukaan ensimmäiset apukoulua ja tarkkailuluokkia koske-

vat lainsäädännöt tulivat voimaan 1950-luvulla. Tarkkailuluokkia oli kuitenkin perustettu jo 

1930-luvun lopulta ja seuraavan vuosikymmenen alusta alkaen. Tarkkailuluokan perimmäisenä 
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ideana oli tarkkailla oppilasta sopivan tukimuodon löytämiseksi. Useimmiten sijoitus tarkkai-

luluokalle oli kuitenkin pysyvä, koska muita tukimuotoja ei käytännössä ollut. Ehtoja annettiin 

vuolaasti ja oppilaita jätettiin luokalleen. Oman aikansa ”poikkeavat yksilöt” suljettiin laitok-

siin. Myös lukemis- ja kirjoittamishäiriöt otettiin virallisesti opetuksessa huomioon 1950-lu-

vulla. Luki-erityisopetusta tarjottiin sekä kasvatusneuvolassa että kansakoulussa. Ainakin Hel-

singissä opetus toteutettiin luokkamuotoisena erityisopettajan toimesta (Jahnukainen ym., 

2012).  

Ei kulunut kauaakaan, että opetus muutti muotoaan osa-aikaiseksi, jotta kuilu erityisopetuksen 

ja muun opetuksen välillä ei olisi niin suuri (Jahnukainen ym., 2012; Kivirauma & Ruoho, 

2007). Osa-aikaistamalla erityisopetusta pyrittiin myös ennakoimaan pedagogisia ongelmia, 

joita yhtenäiskoulu-uudistus ja sitä seuraava entistä heterogeenisempi oppilaskunta voisivat ai-

heuttaa (Kivirauma & Ruoho, 2007). Jahnukaisen ja kollegoiden (2012) mukaan 1970-luvun 

yhtenäiskoulu-uudistus vaikutti osaltaan siis erityisopetuksen ja muun opetuksen lähentämi-

seen. Erityisopetuksesta tuli luonteeltaan suunnitelmallista ja ennakoivaa sen sijaan, että se olisi 

vain jälkireagointia luokassa ilmenneille ongelmille. Täten yhdeksänvuotisen peruskoulun tul-

tua erityisopetuksen osa-aikaisuutta painotettiin yhä enemmän, vaikka sille löytyi myös vastus-

tajansa (Jahnukainen ym., 2012).  

Kivirauma ja Ruoho (2007) uskovat, että osa-aikainen erityisopetus on myöhemmin ollut jopa 

yhteydessä Suomen menestykseen PISA-tutkimuksissa. Suomi saavutti 2000-luvun alkupuo-

lella kansainvälistä huomiota pärjättyään erinomaisesti muun muassa kirjallisuuden ja matema-

tiikan kokeissa. Heidän mukaansa suomalaisten PISA-tuloksista näkyi tasa-arvo, koska koesuo-

ritusten keskihajonta oli yksi OECD-maiden matalimmista. Erot olivat pienet niin koulujen 

kuin myös maantieteellisten alueiden välillä, mikä todistaa, että esimerkiksi taloudellisen, so-

siaalisen ja kulttuurisen taustan vaikutus oppimiseen on ollut pieni. Myös heikosti suoriutunei-

den määrä oli muihin maihin verrattuna pieni, vaikka lähes viidesosa suomalaisista oppilaista 

sai opinnoissaan osa-aikaista erityisopetusta. Tukea saaneiden oppilaiden määrä oli siis huo-

mattavasti suurempi kuin muiden maiden. Suomalainen erityisopetussysteemi on voinut siis 

osaltaan olla yhteydessä kansainväliseen menestykseen PISA-tutkimuksissa (Kivirauma & 

Ruoho, 2007).  

Peruskoulua ja erityisopetusta uudistetaan tasaisin väliajoin. Noin 15 vuotta sitten oli taas suo-

malainen peruskoulujärjestelmä erityisopetuksen osalta muutoksen alla. Tapahtumaketju alkoi 
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vuonna 2006, kun opetusministeriö asetti ohjausryhmän, jonka määränä oli laatia ehdotus eri-

tyisopetuksen kehittämiseksi esi- ja perusopetuksessa (Opetusministeriö [OPM], 2007). 

Vuonna 2007 painetussa Erityisopetuksen strategia -asiakirjassa esiteltiin erityisopetuksen ny-

kytilaa niin Suomessa kuin maailmalla sekä ohjausryhmän ehdotuksia, jossa esiintyivät muun 

muassa lähikouluperiaate, inklusiivinen opetus, varhainen ongelmiin puuttuminen sekä erityis-

opetuksen ja yleisopetuksen välisen kuilun kaventaminen (OPM, 2007). Vuonna 2009 hallitus 

antoi eduskunnalle asiakirjaan pohjautuvan esityksen perusopetuslain muuttamisesta erityis-

opetusta ja muuta tukea koskevien säännöksien osalta (Hallituksen esitys [HE], 109/2009).  

Hallituksen esityksen (109/2009) mukaan uudistusta perusteltiin perusopetuksen laadulla sekä 

lasten ja nuorten hyvinvoinnilla. Tavoitteet oli määrä saavuttaa pienentämällä ryhmäkokoja, 

muokkaamalla tuki- ja erityisopetusta ennaltaehkäisevämpään ja joustavampaan suuntaan, pai-

nottamalla moniammatillista yhteistyötä ja unohtamatta jo olemassa olevia hyviä toimintamal-

leja. Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen kuilun kaventamiseksi lisättäisiin yleisen ja eri-

tyisen tuen välille uusi porras – tehostettu tuki (HE, 109/2009). Aiemmin kaksiportaisesta sys-

teemistä tehtäisiin nyt kolmiportainen (Pulkkinen ym., 2020). Tästä erityisopetuksen porraste-

tusta mallista käytetään yleisesti nimeä kolmiportainen tuki, vaikkei käsitettä sellaisenaan löydy 

perusopetuslaista tai uudistukseen liittyvistä lainvalmisteluasiakirjoista (Pölönen, 2015). Muu-

tosten oli tarkoitus astua voimaan jo vuonna 2010 (HE, 109/2009), mutta aikataulu osoittautui 

liian kunnianhimoiseksi (Laatikainen, 2011). Laki perusopetuslain muuttamisesta hyväksyttiin 

kesäkuussa 2010 astuen voimaan tammikuussa 2011, mutta sen käyttöönoton takarajaa veny-

tettiin vuoden 2011 elokuuhun (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010).  

Pulkkinen ja kollegat (2020) ovat myöhemmin tutkineet vuoden 2010–2011 perusopetuslain 

uudistuksen vaikutusta oppilaiden jakautumiseen erityisopetuksessa analysoimalla tilastoja 

vuosien 2008–2014 väliltä. Tutkimuksen mukaan uudistukselle asetetut tavoitteet saavutettiin, 

koska oppilaiden määrä kokoaikaisessa erityisopetuksessa ja erityisluokilla väheni, kun osa-

aikaisessa erityisopetuksessa se puolestaan kasvoi. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena oli pai-

nottaa kokoaikaisen tuen sijaan varhaista tukea, kuten osa-aikaista erityisopetusta (Pulkkinen 

ym., 2020). Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä on yhä nousussa (SVT, 8.6.2021).  

3.2 Inkluusio  

Inkluusiolle on olemassa monta eri määritelmää (Pulkkinen ym. 2020). Sitä voidaan tarkastella 

koulun ja kasvatuksen näkökulmasta, mutta myös laajempana, koko yhteiskuntaa koskettavana 
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ilmiönä (Kaikkonen & Laes, 2013). Inkluusion ydinsanoma on osallisuus (Kaikkonen & Laes, 

2013; Takala, 2016a). Takalan (2016a) mukaan inkluusio merkitsee sitä, että jokainen lapsi 

saisi käydä lähikouluaan ikätovereidensa kanssa ja tuen tarpeista riippumatta. Ajatuksena on, 

että tuki tuodaan sinne, missä oppilas opiskelee eikä toisinpäin (Takala, 2016a). Pulkkisen ja 

kollegoiden (2020) mukaan inklusiivinen opetus tarkoittaa, että kaikki oppilaat saavat tarvitse-

vansa tuen yleisen opetuksen puolella (Pulkkinen ym., 2020). Inkluusion takaamiseksi tulee 

arvioida, ovatko lähikoulun omat resurssit ja tukitoimet riittävät oppilaan oppimisen kannalta 

(OPM, 2007, s. 55–56). Esimerkiksi opetuksen järjestäminen ja siihen liittyvät resurssit voivat 

erota paljonkin pienten kuntien ja suurkaupunkien välillä. Voisikin pohtia, onko pienellä kylä-

koululla samanlaiset resurssit järjestää erityistä tukea kuin suuren kaupungin koululla. Toi-

saalta, jos lapsia kyyditetään pienistä kunnista pitkiä matkoja suurempiin kouluihin, voi koulu-

päivästä tulla heidän kohdallaan todella paljon pidempi.   

Inkluusio ajatuksena on jo vuosikymmeniä vanha. Sen juuret ulottuvat vuoteen 1983, jolloin 

vietettiin Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten vuotta sanomana ”täysi osallisuus ja tasa-

arvo” (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Vuonna 1994 solmittiin maailmanlaajuisessa erityis-

opetuksen konferenssissa kuuluisa Salamancan sopimus, johon sitoutui 92 maata ja 25 kansain-

välistä järjestöä (Unesco, 1994, iii). Unescon (1994) mukaan koulun pitäisi olla avoin kaikille 

lapsille riippumatta heidän taustoistaan ja kaikkien lasten tulisi saada opiskella yhdessä erilai-

suuksista riippumatta. Koulun tulisi vastata erilaisiin tuen tarpeisiin järjestämällä inklusiivista 

opetusta sekä tarjoamalla ylimääräistä tukea heille, jotka sitä opinnoissaan tarvitsevat (Unesco, 

1994, viii). Inkluusiota perustellaan lasten oikeuksilla, tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella (Ta-

kala ym., 2020).  

Inkluusion toteutumisen ehtoja ovat opetuksen saavutettavuus ja siihen liittyvä esteettömyys, 

koska saavutettavuus toteuttaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja sen avulla saadaan luotua yh-

teiskunnasta esteetön (Kaikkonen, 2013; Kaikkonen & Laes, 2013). Kaikkosen (2013) mukaan 

pyrkimyksenä on ottaa erilaisuudet huomioon ja luoda tukitoimet, jotka voisivat ajaa kaikkien 

yhteistä etua. Tiedollinen saavutettavuus voidaan tavoittaa, kun tehtävät ovat oppilaalle ym-

märrettäviä ja tukevat oppimista. Opettajan on siis osattava tarkastella oppilaan valmiuksia ja 

oppimisen potentiaalia. Tärkeintä on kuitenkin menetelmien monipuolisuus, koska luokan op-

pilaat ovat heterogeeninen joukko, eivätkä he kaikki opi samalla tavalla. Myös tehtävien yksi-

löllinen muokkaaminen ja eriyttäminen ovat tärkeitä tiedollisesti saavutettavan opetuksen kan-

nalta. Aistinvarainen saavutettavuus puolestaan tarkoittaa, että oppilaiden oppimistyylit huo-
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mioidaan opetuksessa ja opetuksessa hyödynnetään eri aisteja. Sekä tiedollinen että aistinvarai-

nen saavutettavuus edellyttävät riittäviä tukitoimia ja oppimistyylien huomiointia. On tärkeää 

huomioida, että kaikki eivät opi yhtä nopeasti – tärkeintä kuitenkin on, että oppimista tapahtuu. 

Saavutettavuuden suurin haaste on se, että esteet jäävät havaitsematta tai niihin ei osata vastata. 

Myös taloudelliset resurssit sekä tiedostamattomat asenteet voivat osaltaan vaikuttaa esteiden 

purkamiseen (Kaikkonen, 2013).  

Takalan ja kollegoiden (2020) mukaan inkluusion vastakohta on ekskluusio eli ulossulkeminen. 

Koulumaailmassa se on näkynyt segregaationa eli erityistä tukea tarvitsevien lasten eristämi-

senä erityiskouluihin ja laitoksiin (Takala ym., 2020). Suomen erityisopetuksen historiassa seg-

regaatiota edustavat myös tarkkailuluokat (esim. Jahnukainen ym., 2012). Takalan (2016a) mu-

kaan myös näkö- ja kuulovammaisille on ollut ja on yhä erillisiä kouluja. Hän kertoo, että 

vaikka segregaatio tuntuu ajatuksena kaukaiselta, saa se kannatusta yhä nykypäivänä. Lapsia 

jätetään ulos lähikoulusta esimerkiksi seuraavin perustein: lapset häiritsevät opettajaa ja muita 

oppilaita, kuormittavat opetusta ja hidastuttavat koko luokan etenemistä. On kuitenkin myös 

tilanteita, joissa lapsi hyötyy eristetymmästä oppimisympäristöstä, kuten sairaalakoulusta tai 

erityisluokasta, tai osittain segregoidusta opetuksesta eli integraatiosta (Takala, 2016a).  

Jos inkluusio ja segregaatio ovat toistensa vastakohdat, sijoittuu integraatio niiden välille (Ta-

kala ym., 2020). Takalan ja kollegoiden (2020) mukaan integraatio on tilanne, jossa oppilas 

opiskelee pääsääntöisesti erityisluokalla, mutta käy toisinaan vierailulla myös yleisopetuksen 

puolella (Takala ym., 2020), eli oppilas on kuitenkin statukseltaan erityisoppilas (2016a). Ta-

kalan (2016a) mukaan integraatio merkitsee oppilaalle askelta edemmäs kohti yleisopetusta. 

Oppilas voi integroitua osaksi yleisopetusryhmää joko yksittäisien tuntien tai kokonaisten op-

piaineiden osalta. Pelkkä fyysinen luokkaan sijoittaminen ei riitä, vaan oppilaan tulisi voida 

integroitua yleisopetusryhmään myös sosiaalisesti ja tuntea itsensä tervetulleeksi. Integraation 

toteutuessa täydellisesti päästäänkin jo inkluusioon (Takala, 2016a). Takalan ja kollegoiden 

(2020) mukaan integraatiosta seuraava askel on inkluusio. Siinä oppilaan tuen tarve ei ole paik-

kaan sidonnainen. Opetus järjestetään niin, että kaikilla on mahdollisuus osallistua lähtökoh-

distaan huolimatta. Onkin tärkeää muistaa, ettei inkluusio koske vain erityistä tukea tarvitsevia 

lapsia, vaan aivan kaikkia lapsia (Takala ym., 2020).  

Suomalaisessa peruskoulussa sovelletaan kaikkia edellä mainittuja tuen järjestämisen muotoja: 

käytössä on niin segregaatio, integraatio kuin inkluusio (Takala, 2016a). Nykykoulussa in-
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kluusiota pidetään tavoiteltavana ja on tilastollista dataa siitä, että sitä ollaan myös saavutta-

massa (Takala, 2016a). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaankin, että ”pe-

rusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti” (OPH, 2016, s. 18). Inkluusion käsi-

tettä ei kuitenkaan avata tai määritellä sen tarkemmin ja itse asiassa koko inkluusio-sana mai-

nitaan teoksessa vain yhden kerran (OPH, 2016). Takala ja kollegat (2020) toteavat, että seu-

rauksena opetuksen järjestäjälle jää tehtäväksi inkluusioperiaatteen käytännön ymmärtäminen 

ja toteutus. Kun päätäntävalta inkluusion järjestämisen suhteen on paikallista, saattaa syntyä 

lapsia ja nuoria eriarvostavia rakenteita ja opetusjärjestelyjä (Takala ym., 2020).  

Inkluusiolle ei ole olemassa vain yhtä selkeää määritelmää, minkä vuoksi sitä voi olla hankala 

toteuttaa käytännössä (Sirkko, Takala, Muukkonen, 2020). Myös Takalan (2016a) mukaan in-

kluusio ymmärretään hieman eri tavalla eri maissa. Esimerkiksi Saksassa inkluusion ilosano-

maa on julistettu sulkemalla erityiskouluja ja palauttamalla erityisoppilaat yleisopetuksen puo-

lelle, jossa tukitoimet ovat kuitenkin jääneet riittämättömiksi. Yhä useampi on syrjäytynyt puut-

teellisilla resursseilla ja heikosti toteutetun inkluusiouudistuksen seurauksena (Takala, 2016a). 

Inkluusiota onkin julkisuudessa esitelty säästökeinona, joka uuvuttaa opettajat (Sirkko ym., 

2020). Takalan (2016a) mukaan monet opettajat suhtautuvat inkluusioon vastahakoisesti työ-

määrän lisääntymisen pelossa. Hän kuitenkin painottaa, että kun erityisopetusryhmät vähene-

vät, vapautuu myös eritysopettajan resursseja yleisopetuksen puolelle. Täten luokan- tai aineen-

opettaja saa lisäresursseja käytettäväkseen (Takala, 2016a).  

3.3 Kolmiportainen tuki  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on porrastettu kolmeen tasoon: yleiseen, tehostettuun ja eri-

tyiseen tukeen (OPH, 2016, s. 61; Laatikainen, 2011, s. 23; Vitka, 2018, s. 26). Tuen tarve 

määräytyy yksilöllisesti, mutta oppilas voi saada vain yhden tasoista tukea kerrallaan (OPH, 

2016, s. 61; Vitka, 2018, s. 26). Ei siis ole mahdollista, että oppilas kuuluisi samanaikaisesti 

sekä tehostetun että erityisen tuen piiriin. Jokaisella tuen tasolla voidaan soveltaa perusopetus-

laissa määriteltyjä tukimuotoja niin yksinään kuin yhdessä (OPH, 2016, s. 61). Perusopetus-

laissa määriteltyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus tuen 

tarpeesta riippuen (POL 4:16 §). Tuen ensisijainen paikka on oma opetusryhmä, ellei oppilaan 

tilanne ehdottomasti vaadi oppilaan siirtämistä eri opetusryhmään tai kouluun (OPH, 2016, s. 

61). Takalan (2016b) mukaan yleinen tuki ja tehostettu tuki annetaan pääsääntöisesti yleisope-
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tuksen puolella. Erityinen tuki voidaan toteuttaa oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaan yleisope-

tuksessa tai erityisryhmässä (Takala, 2016b). Lisäksi tuen jatkuvuudesta on pidettävä erityistä 

huolta oppilaan siirtyessä luokka-asteelta toiselle tai uuteen oppilaitokseen (OPH, 2016, s. 61).  

3.3.1 Yleinen tuki  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan, että ”yleinen tuki on ensimmäinen 

keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen”. Sitä voidaan tarjota saman tien, kun tuen tarve havai-

taan – erillisiä tutkimuksia tai päätöksiä ei vaadita (OPH, 2016, s. 63). Varhaisella puuttumisella 

pyritään pitämään huoli siitä, etteivät oppilaan ongelmat kasva enää suuremmiksi (Takala, 

2016b). Yleisen tuen kannalta keskiössä ovat opetusympäristöjen monipuolisuus, opetusmene-

telmät sekä -materiaalit (Laatikainen, 2011, s. 24). Laatikainen (2011) kertoo, että käytännössä 

opettajan tulee löytää tapa opettaa niin, että kaikki oppilaat pystyvät osallistumaan oman taito-

tasonsa mukaisesti – kaikilla oppilailla on oikeus saada eriyttävää opetusta. Hänen mukaansa 

opetus tulisi toteuttaa eri aistikanavia hyödyntäen sekä monipuolisesti havainnollistaen. Suul-

listen ohjeiden tukena opettaja voi esimerkiksi käyttää kuvia tai antaa ohjeet kirjallisessa muo-

dossa. Työskentelytapojen ja -tilojen tulisi olla vaihtelevia, koska tällöin jokainen oppilas voi 

saada oppimistyyliään vastaavaa opetusta (Laatikainen, 2011, s. 24–25).  

Käytännössä tukimuodot voivat pitää sisällään tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai oh-

jausta (OPH, 2016, s. 63). Laatikaisen (2011) mukaan tukiopetuksen yleisin muoto on koulu-

päivän jälkeen tapahtuva oman opettajan tarjoama lisäopetus, mutta tukiopetusta voi antaa vaih-

toehtoisesti oppitunnin aikana ja sen voi toteuttaa myös ryhmämuotoisesti. Toinen yleisen tuen 

muoto on samanaikaisopettajuus, jolloin luokkaa opettaa kaksi opettajaa. Myös erityisopettaja 

voi antaa pienryhmä- tai yksilöopetusta (Laatikainen, 2011, s. 26). Tarpeen tullessa oppilaalle 

voidaan luoda oppimissuunnitelma (OPH, 2016, s. 63; Takala, 2016b). Lisäksi oppilaalla on 

käytössään kouluterveydenhoitajan, -kuraattorin ja -psykologin palvelut ja tarvittaessa koko 

perhe voi tavata perhetyöntekijää (Laatikainen, 2011, s. 26). Yleisen tuen kulmakivenä on, että 

opettaja voi konsultoida koulun eri asiantuntijoita, kuten esimerkiksi erityisopettajaa, sekä 

tehdä suunnittelutyötä yhdessä muiden opettajien kanssa (Laatikainen, 2011, s. 26; Takala, 

2016b). Moniammatillinen yhteistyö sekä kodin ja koulun välinen kommunikaatio onkin tär-

keää (Laatikainen, 2011, s. 25–26; OPH, 2016, s. 63). Kaikilla näillä keinoilla voidaan ehkäistä 

oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia (OPH, 2016, s. 62).  
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Jos yleisen tuen piirissä saadut tukimuodot osoittautuvat riittämättömiksi, tehdään oppilaalle 

pedagoginen arvio (Laatikainen, 2011, s. 26; OPH, 2016, s. 63; Takala, 2016b). Opetushalli-

tuksen (2016) mukaan pedagoginen arvio on kirjallinen ja siinä ilmenee, millaista tukea oppilas 

on saanut ja millainen vaikutus sillä on ollut. Siihen kirjataan oppilaan vahvuudet ja mielen-

kiinnon kohteet sekä erilaiset erityistarpeet ja näkemys siitä, millaista tukea hän jatkossa tarvit-

see, sisältäen onko tarvetta siirtyä tehostettuun tukeen. Pedagogisessa arviossa otetaan huomi-

oon niin koulun, oppilaan kuin myös huoltajan näkemys oppilaan ajankohtaisesta tilanteesta 

(OPH, 2016, s. 64). Pedagogisen arvion luo pääsääntöisesti oppilaan opettaja, mutta sen tii-

moilta voi konsultoida myös muita asiantuntijoita (Laatikainen, 2011, s. 27; OPH, 2016, s. 64). 

Jos oppilaalle on luotu jo yleisen tuen vaiheessa oppimissuunnitelma, sitä hyödynnetään peda-

gogisen arvion teossa (OPH, 2016, s. 64). Pedagoginen arvio toimitetaan oppilashuoltoryh-

mälle, joka tekee päätöksen siitä, jatkaako oppilas yleisen tuen piirissä vai siirtyykö hän tehos-

tetun tuen piiriin (Laatikainen, 2011, s. 27).  

3.3.2 Tehostettu tuki  

Tehostettu tuki on yksilöidympää, intensiivisempää ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki 

(Laatikainen, 2011, s. 27; OPH, 2016, s. 63). Sitä tarjotaan oppilaalle silloin, kun yleinen tuki 

on havaittu riittämättömäksi, ja niin kauan kuin oppilaalla on sille tarve (OPH, 2016, s. 63). 

Perusopetuslain mukaan ”oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään sään-

nöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle teh-

dyn oppimissuunnitelman mukaisesti” (POL 4:16a.1 §). Oppimissuunnitelma laaditaan oppi-

laan, huoltajan ja koulun asiantuntijoiden yhteistyönä pedagogisen arvion pohjalta (Laatikai-

nen, 2011, s. 27; OPH, 2016, s. 64). Se perustuu opetussuunnitelmaan sisältäen selvityksen 

oppilaan yksilöllisitä tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä tuen tarpeesta (OPH, 

2016, s. 64).  

Tehostettu tuki luodaan oppilaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen ja se annetaan muun ope-

tuksen lomassa (OPH, 2016, s. 63). Se järjestetään moniammatillisena yhteistyönä ja kaikki 

tehostetun tuen aikana annettu tuki merkitään oppimissuunnitelmaan (OPH, 2016, s. 63). Op-

pimista ja koulunkäyntiä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti, minkä perusteella myös oppimis-

suunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia (OPH, 2016, s. 63).   

Kaikki perusopetuksen tukimuodot ovat käytettävissä lukuun ottamatta erityisen tuen päätöstä 

vaativaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien muokkaamista yksilöllisiksi (OPH, 2016, 
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s. 63). Tehostetussa tuessa oleva oppilas opiskelee siis yleisopetuksen opetussuunnitelman mu-

kaisesti (Laatikainen, 2011, s. 28). Tehostetun tuen kulmakiviä ovat muun muassa osa-aikainen 

erityisopetus, opintojen yksilöllinen ohjaus, koulun ja kodin välinen yhteistyö sekä tehokas op-

pilashuolto (OPH, 2016, s. 63). Opetusta yhä eriytetään, mutta oppilas saa sen lisänä paljon 

muuta tukea (Takala, 2016b). Myös koulun käytössä olevat resurssit voivat vaikuttaa tukimuo-

tojen soveltamiseen (Laatikainen, 2011, s. 28).  

Mikäli tehostettu tuki ei tuota toivottua tulosta, tulee se todeta pedagogisessa selvityksessä 

(Laatikainen, 2011, s. 28). Perusopetuslain mukaan,  

ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta 
ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään sekä 
hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilas-
huollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saa-
masta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio 
erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). (POL 4:7.3 §)  

Oppilaan oppimisen etenemistä tarkastellaan siis opettajien kesken ja oppilaan saamia tehoste-

tun tuen tukitoimia arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä, minkä jälkeen opetuksen järjes-

täjä luo näiden kahden selvityksen pohjalta kirjallisen arvion siitä, onko oppilaalla tarvetta siir-

tyä erityisen tuen piiriin (OPH, 2016, s. 66). Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös lääkärin tai 

psykologin lausuntoa (Takala, 2016b). Molempien selvitysten sekä opetuksen järjestäjän arvion 

muodostamaa kokonaisuutta kutsutan pedagogiseksi selvitykseksi (OPH, 2016, s. 66).  

Opetushallituksen (2016) mukaan pedagogisesta selvityksestä tulisi ilmetä ainakin oppimisen 

eteneminen ja kokonaistilanne niin oppilaan, huoltajan kuin koulun näkökulmasta. Siinä tulisi 

olla eriteltynä oppilaan saamat tukitoimet sekä niiden vaikutukset ja arvio siitä, millaista tukea 

oppilas jatkossa tarvitsee. Pedagogisesta selvityksestä tulisi ilmetä myös oppilaan vahvuudet, 

kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset erityistarpeet sekä arvio erityisen tuen tarpeesta ja mahdol-

lisista yksilöllistetystä oppimääristä eri oppiaineissa. Aiemmin luotua pedagogista arviota sekä 

oppimissuunnitelmaa voidaan hyödyntää pedagogisessa selvityksessä (OPH, 2016, 66). Pää-

töksen erityisestä tuesta tekee opetuksen järjestäjä eli joko rehtori tai joku muu viranomainen 

kaupungin linjauksesta riippuen (Laatikainen, 2011, s. 29; OPH, 2016, s. 67).  
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3.3.3 Erityinen tuki  

Erityistä tukea tarjotaan, jos oppilaan kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu 

jo tarjotuilla tukitoimilla (Laatikainen, 2011, s. 29; OPH, 2016, s. 65). Erityisen tuen tavoitteena 

on tarjota kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea, jotta oppilas saa suoritettua oppivelvol-

lisuutensa ja voi suuntautua jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen (OPH, 2016, s. 65). Oppilaan 

itsetunnon ja opiskelumotivaation lujittaminen on tärkeää unohtamatta onnistumisen kokemuk-

sien kartuttamista (OPH, 2016, s. 65).  

Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma (HOJKS), jonka mukaisesti erityisopetus toteutetaan (OPH, 2016, s. 66; 

Takala, 2016b). Opetushallituksen (2016) mukaan tämä suunnitelma on yksi edellytys erityi-

seen tukeen siirtymiselle. Suunnitelmassa tulisi lukea ainakin oppimisen ja koulunkäynnin ta-

voitteet, sisällöt, opetusjärjestelyt, pedagogiset metodit sekä tuen ja ohjauksen tarve. HOJKS:in 

luomisessa suositellaan käyttämään tehostetun tuen piirissä laadittua oppimissuunnitelmaa sekä 

aiempaa pedagogista selvitystä tai HOJKS:ia, mikäli oppilas on aiemminkin ollut erityisen tuen 

piirissä (OPH, 2106, s. 67). 

Perusopetuslain mukaan erityinen tuki pitää sisällään erityisopetusta ja muuta lain nojalla an-

nettavaa tukea. Se järjestetään sekä oppilaan etua että opetusmahdollisuuksia harkiten joko 

muun opetuksen yhteydessä, osa- tai kokoaikaisesti erityisluokalla tai muussa soveltuvassa pai-

kassa (POL 4:17.1 §). Käytettävissä on kaikki perusopetuksen tukimuodot (Laatikainen, 2016, 

s. 29). Opetushallituksen (2016) mukaan oppilaalla on perusopetuslakiin nojaten oikeus saada 

erityisopetuksen osana tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta sekä muuta tukea, kuten oh-

jausta, yksilöllistä oppilashuoltoa, tulkitsemis- ja avustajapalveluita sekä erityisiä apuvälineitä. 

Oppivelvollisuutta voidaan myös pidentää ja oppilas voi opiskella joko oppiaineittain tai toi-

minta-alueittain. Oppiaineittain opiskelevan oppilaan oppiaineiden oppimäärää voidaan yksi-

löllistää (OPH, 2016, s. 66). Erityisen tuen päätös ei ole pysyvä – kun oppilaan katsotaan kun-

toutuneen, voi hän palata takaisin yleisopetuksen puolelle (Takala, 2016b).  

Vitkan (2018) mukaan kolmiportaisen tuen käyttöönotto on herättänyt sekä kannatusta että vas-

tarintaa opettajien keskuudessa. Pinnalla on ollut puhetta niin resurssien riittämättömyydestä 

kuin kasvavasta työtaakasta (Vitka, 2018, s. 25). Kolmiportaiseen tukeen liittyvää ohjeistusta 

on myös pidetty epäselvänä. Vanas (2021) kertoo, että Opetusalan ammattijärjestö OAJ on teh-

nyt viime vuoden toukokuussa kantelun oikeusasiamiehelle Opetushallituksesta oppilaan eri-

tyiseen tukeen liittyvistä epäselvistä ja virheellisistä ohjeistuksista. OAJ vaatii, että ohjeistuksia 
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selvennetään ja tehostetun ja erityisen tuen eroja selitetään käytännön kautta. Heidän mukaansa 

kunnat käyttävät nykyistä tilannetta hyväkseen jättämällä tukea tarvitsevia oppilaita heitteille 

säästääkseen kuluissa (Vanas, 2021). Nykänen (2021) on kirjoittanut väitöskirjan tehostetun 

tuen toteutumisesta alakoulussa haastattelemalla luokanopettajia, erityisopettajia ja rehtoreita. 

Hän yhtyy OAJ:n vaatimukseen siitä, että ohjeistusten pitäisi olla tarkemmat. Hänen tutkimuk-

sessaan kävi ilmi, että yksi suurimmista ongelmista tuen järjestymiselle oli resurssipula. Tällöin 

kolmiportaista tukea ei voitu tarjota opetuksen inkluusioperiaatteen mukaisesti (Nykänen, 

2021).  

3.4 Inklusiivinen musiikinopetus 

Sutelan, Juntusen ja Ojalan (2016) mukaan musiikkiluokka on tila, jossa opettajat kohtaavat 

hyvin erilaisista taustoista tulevia oppilaita. Opettaja voi kohdata työssään niin erityistä lahjak-

kuutta osoittavia oppilaita kuin myös heitä, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityistä tukea (Sutela 

ym., 2016). Musiikki on oppiaine, johon kaikki oppilaat saavat yleensä osallistua. Oppilaat, 

jotka muuten olisivat erityisopetuksen piirissä, integroidaan yleisopetuksen ryhmään opiskele-

maan musiikkia. Kaikkosen (2013) mukaan kaikilla oppilailla onkin yhtäläinen oikeus opiskella 

musiikkia, ja musiikinopettajan tulee pitää huoli siitä, että tämä oikeus toteutuu. Sutelan ja kol-

legoiden (2016) mukaan oppilaiden erilaiset lähtökohdat tuovat omat haasteensa. Opettajan tu-

leekin pohtia, miten kaikki voivat osallistua tunnilla ja kuinka opetuksesta saadaan mielekästä 

kaikille (Sutela ym., 2016). Opettajan tulisi tunnistaa kaikissa oppimisen potentiaali ja luoda 

kaikille oppimisen ja onnistumisen kokemuksia (Kaikkonen & Laes, 2013). Kaikkonen (2013) 

kertoo, että päävastuu inkluusion toteutumisesta musiikinopetuksessa on siis opettajalla – vain 

hän voi pitää huolen siitä, että opetus on tasa-arvoista ja kaikkia osallistavaa. Hänen mukaansa 

inklusiivista musiikinopetusta voidaan käytännössä toteuttaa esimerkiksi muokkaamalla soitti-

mia tai nuotteja helpommin lähestyttäviksi. Tunnilla voidaan käyttää kuvionuotteja ja ohjeissa 

suurempaa kirjainkokoa. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös erilaisia teknologiasovelluksia 

sekä mobiililaitteita. Oppimateriaaleja tulisi voida muokata yksilöllisiksi eriyttämisen onnistu-

miseksi tunnilla (Kaikkonen, 2013).  

Kaikkosen (2013) mukaan inklusiivinen eli kaikki huomioon ottava musiikinopetus voi tuntua 

raskaalta, mikäli opettajalla ei ole tarpeeksi osaamista tai halua ottaa oppilaiden yksilöllisiä 

eroja huomioon. Toisaalta pelkkä into ja kouluttuneisuus eivät riitä, jos opetuksen resurssit ovat 
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riittämättömät (Kaikkonen, 2013). Inkluusion tavoitteiden saavuttamiseksi myös opettajalla tu-

lisi olla oikeanlainen koulutus ja riittävät työkalut (Sutela ym., 2016). Kaikkonen (2013) koros-

taa täydennyskoulutuksen, moniammatillisen yhteistyön, opetussuunnitelman joustavuuden ja 

koulun ja kodin välisen kommunikaation merkitystä inklusiivisen opetuksen onnistumisessa ja 

erilaisista taustoista tulevien oppilaiden huomioinnissa (Kaikkonen, 2013).  

Yksi inklusiivisen musiikkikasvatuksen ilmiöistä on erityismusiikkikasvatus. Erityismusiikki-

kasvatus on terminä melko uusi. Vasta 2000-luvulla on alettu tutkia inkluusiota musiikkikasva-

tuksessa ja herätty siihen, että myös erilaiset oppijat voivat osallistua soitonopetukseen (Kaik-

konen, 2013). On alettu tarkastella yhä enemmän erilaisten oppijoiden musiikin oppimisen eri-

tyispiirteitä ja sitä kautta kehitetty tuen tarpeeseen sopivia opetusmenetelmiä, sovellutuksia ja 

soittimia (Kaikkonen 2009; Kaikkonen, 2013). Tätä kautta musiikkikasvatus on pystynyt ta-

voittamaan uusia kohderyhmiä, joihin lukeutuvat esimerkiksi kehitysvammaiset ja seniorivä-

estö, ja sitä kautta myös musiikinopetuksen tasa-arvo on lisääntynyt (Kaikkonen, 2013). Mu-

siikinopetukseen ovat nykyään oikeutettuja aivan kaikki eikä esimerkiksi soitonopetus ole enää 

harvojen herkku. Siinä missä aiemmin erityisryhmien musiikkitoiminnan tavoitteet ovat kes-

kittyneet yhdessäoloon tai musiikin kuntouttaviin ja terapeuttisiin puoliin, luodaan heille nyt 

entistä tavoitteellisempaa musiikkitoimintaa (Kaikkonen, 2009). Kaikkosen (2013) mukaan 

suurin muutos on tapahtunut opetuksen järjestäjien asenteissa. Erilaisten oppijoiden kykyyn 

oppia on alettu uskoa ja sitä on jopa alettu kunnioittaa. Vaikka oppiminen on hitaampaa ja ta-

vanomaisesta poikkeavaa, oppimista kuitenkin tapahtuu. Niin kehitysvammaiset kuin vanhuk-

set perustavat nyt yhtyeitä ja keikkailevat kuin ketkä tahansa ammattilaismuusikot. Kaikkosen 

mukaan juuri tämä muutos on johtanut erityismusiikkikasvatuksen itsenäistymiseen omaksi tut-

kimusalueekseen. Sen ansiosta erilaisia oppijoita huomioidaan musiikinopetuksessa yhä enem-

män ja näin ollen päästään lähemmäs inkluusiotavoitetta kuin koskaan ennen. Erityismusiikki-

kasvatuksen myötä aiemmin niin kapea oppijakäsitys on laajentunut, käytännöt monipuolistu-

neet ja musiikinopetus yhdenvertaistunut (Kaikkonen, 2013).  
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4 Lukivaikeus ja musiikki  

Musiikilla ja kielellä on suurelta osin jaettu aivoperusta (esim. Linnavalli & Virtala, 2022; Ruo-

konen, 2011; Tölgyesi & Evers, 2014; Vanden Bosch Der Nederlanden ym., 2019). Linnavallin 

ja Virtalan (2022) mukaan musiikki ja kieli jakavat keskenään myös akustisia piirteitä. Puheen 

musiikkia muistuttavia ominaisuuksia kutsutaan prosodiaksi. Prosodia käsittää esimerkiksi ää-

nen pituuksien, korkeuksien ja voimakkuuksien vaihtelut, jotka luovat puheen melodisuuden. 

Prosodia ja musiikin havaitseminen linkittyvät vahvasti toisiinsa ja mitä nuorempi lapsi on, sitä 

vahvemmin musiikki ja kielen oppiminen ovat keskenään kytköksissä. Kieltä opitaan musiikil-

listen elementtien kautta, jotka esiintyvät esimerkiksi hoivapuheessa ja -lauluissa. On todettu, 

että varhainen musiikkitoiminta tukee lapsen kielen kehitystä laaja-alaisesti sosioemotionaalis-

ten hyötyjen kautta. Vauva- ja lapsuusiän musiikkitoiminta voi tukea kielellisiä taitoja myös 

yksilöillä, joiden kehitys ei ole tyypillistä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi dyslektikot. 

Lukivaikeuteenkin liitetään poikkeavuuksia kuulojärjestelmässä sekä haasteita puheen havait-

semisessa jo vauvaiästä alkaen (Linnavalli & Virtala, 2022).  

Lukivaikeuden vaikutusta musiikin opiskeluun on alettu tutkia tarkemmin vasta viime vuosina 

(Westcombe, 2004). Aiheesta löytyy melko paljon kansainvälisiä tutkimuksia ja artikkeleita, 

mutta kotimaista tutkimustietoa löytyy niukasti. Kotimaisista tutkijoista mainittakoon Hasu 

(2017), joka on tutkinut väitöskirjassaan oppimisen vaikeuksien vaikutusta pianonsoiton opis-

keluun. Hänen tutkimukseensa osallistuneet pianonsoiton oppilaat ovat tehneet oppimiskykyi-

hin liittyviä testejä ja niistä on valittu tarkastelun alle ne, joilla esiintyi testeissä vaikeuksia. 

Heidän tuloksiaan on verrattu pianonsoiton opiskelun piirteisiin sekä osaa vielä haastateltiin 

erikseen (Hasu, 2017).  

Hasun (2017) tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaat, joilla oli lukemisen hitautta tai vaikeuksia, 

soittivat kappaleita hyvin korvakuulolta. Tämän vuoksi pedaalin ottaminen mukaan jo opetel-

tuun kappaleeseen saattoi sekoittaa oppilaan täysin. Hänen mukaansa oppilaille tyypillistä oli, 

että soitto piti aloittaa aina alusta. Keskeltä nuottia soiton aloittaminen tuntui mahdottomalta ja 

sekoitti oppilasta. Myös virheet saivat oppilaan kadottamaan paikan, missä oltiin menossa. Op-

pilaat yrittivät arvailla ja muistella melodioita nuotin lukemisen sijaan. Nuotista soittaminen 

tuntui haasteelliselta, vaikka oppilaalla oli hallussa nuottien nimet ja niitä vastaavat paikat kos-

kettimilla. Oppilailla oli vaikeuksia myös asteikoissa ja kadensseissa. Yleistä oli, että asteikon 

soittaminen aloitettiin väärällä sormella ja tämän jälkeen koko sormitus meni pieleen. Asteikot 

aloitettiin usein myös väärältä koskettimelta. Niiden harjoitteluun kului paljon aikaa. Kaikista 
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eniten vaikeuksia esiintyi oppilailla, joilla oli vaikeuksia lukemisessa, nimeämisessä ja mate-

matiikassa. Heidän pianonsoiton opiskelunsa oli kaikin puolin vaikeaa (Hasu, 2017, s. 185–

187).  

Rochellen (2019) mukaan kehitykselliset oppimisvaikeudet, joiden alle myös lukivaikeus kuu-

luu, voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia musiikin opiskeluun. Haasteita voi esiintyä esimerkiksi 

nuottien lukemisessa, rytmeissä, musiikinteoriassa, kuuntelemisessa, intervallien muistami-

sessa, kadenssien hahmottamisessa, keskittymiskyvyssä, sekvenssien oppimisessa, motorii-

kassa ja liikkeen kontrollissa (Rochelle, 2019). Myös Daunt (2019a) nostaa esiin vaikeudet 

nuotinluvussa, varsinkin opeteltaessa uutta kappaletta. Hän liittää lukivaikeuteen Rochellen 

(2019) tapaan vaikeudet muistaa intervallien nimiä ja sävellajien ylennyksien tai alennuksien 

määrää sekä tunnistaa kadensseja. Myös säveltapailu tuottaa usein haasteita. Lukivaikeus voi 

siis vaikuttaa musiikin opiskeluun niin teorian kuin käytännön tasolla (Daunt, 2019a).  

Westcomben (2004) mukaan lukivaikeus voi vaikuttaa musiikin opiskeluun hyvin laaja-alai-

sesti. Koska lukivaikeudella ei ole yhteyttä älykkyyteen, voivat muusikot olla erittäin turhautu-

neita lukivaikeuden vaikutuksista musiikin opiskeluun. Haasteita voi esiintyä esimerkiksi nuot-

tien lukemisessa ja kirjoittamisessa, suuntien hahmottamisessa tai auditiivisessa muistissa. 

Muistin ongelmat voivat näkyä vaikeuksina toistaa laulettua melodiaa tai muistaa sen sävelten 

järjestystä. Hahmottamisen vaikeudet näkyvät esimerkiksi siten, että oppilaalle voi tuntua mah-

dottomalta aloittaa keskeltä kappaletta – soitto aloitetaan aina kappaleen alusta (Westcombe, 

2004). Lukivaikeuteen liitetään tyypillisesti myös tavanomaista heikompi organisaatiokyky, 

jolla voi olla vaikutuksensa musiikin opiskeluun (Daunt, 2019a; Westcombe, 2004). Dauntin 

(2019a) mukaan ei ole mitenkään tavatonta, että oppilas ilmestyy tunneille ilman opiskeluväli-

neitä tai unohtaa missä ja milloin tunti pidetään. Hänen mukaansa opettajan kannattaisikin tehdä 

tällaiselle oppilaalle muistilistoja tai lähetellä hänelle muistutusviestejä ennen tunnin alkua 

(Daunt, 2019a). Musiikkiharrastuksen on kuitenkin todettu vaikuttavan positiivisesti organi-

sointi- ja keskittymiskykyyn, mikä väistämättä heijastuu myös muualle elämään (Westcombe, 

2004).  

Dyslektikot voivat olla erittäin luovia ja keksiä ongelmiin ratkaisuja, joita muut eivät välttä-

mättä tulisi ajatelleeksikaan (Daunt, 2019a, Marshall, 2019; Rochelle, 2019; Westcombe, 

2004). Westcomben (2004) on havaittu, että jotkut dyslektikoista voivat osoittaa erityistä mu-

siikillista herkkyyttä ja joillekin nuottien lukeminen tuntuu jopa helpommalta kuin kirjoitetun 

tekstin lukeminen. Ei ole varmuutta siitä, liittyvätkö nämä löydökset poikkeavuuksiin aivojen 
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toiminnassa (Westcombe, 2004). Myös McRitchie Pratt (2008) muistuttaa, että kaikilla dyslek-

tikoilla ei esiinny nuotinluvun haasteita. Hänen mukaansa voikin olla vaikeaa erottaa, mitkä 

vaikeudet johtuvat nuotinluvun haasteista ja mitkä soittimen epäsopivuudesta (McRitchie Pratt, 

2008).  

Vaikka lukivaikeus voi tuottaa haasteita musiikin opiskeluun, on musiikin harrastamisella ha-

vaittu olevan selkeitä kuntouttavia hyötyjä. Overyn (2008a) mukaan musiikin harrastaminen 

voi vaikuttaa positiivisesti kielelliseen kehitykseen. Tämä johtuu ainakin siitä, että kieli ja mu-

siikki vaikuttavat samoissa osissa aivoja. Tämän vuoksi laulamista pidetään arvokkaana työka-

luna esimerkiksi kielten opiskelussa ja kielellisten vaikeuksien kuntoutuksessa. Hän on omissa 

tutkimuksissaan havainnut, että tietyt musiikilliset harjoitteet voivat kehittää rytmitajua, fonolo-

gisia taitoja ja oikeinkirjoitusta. Hänen mukaansa aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että 

esimerkiksi oikeinkirjoitusta voidaan parantaa taputtamalla sanan tavuja (Overy, 2008a). Lin-

navalli ja Virtala (2022) esittävät samansuuntaisia havaintoja. Heidän mukaansa musiikkihar-

rastus voi tukea kielellisiä taitoja kehittämällä kuulojärjestelmää tai nopeiden äänivirran muu-

tosten käsittelyä. Musiikkiharrastuksen on havaittu esimerkiksi kehittävän puheen äänenkor-

keusvaihteluiden ja vokaalien pituuksien käsittelyä. Positiivisia tuloksia on havaittu myös kie-

lellisessä muistissa, lukutaidossa ja äännetietoisuudessa. Heidän mukaansa musiikkitoiminta 

vaikuttaa positiivisesti kuulo- ja kielellisten kykyjen kehitykseen musisoinnin ollessa aktiivista 

ja sosiaalista ja oppimisen tapahtuessa informaalisti leikin kautta. Mitä useammin musiikkia 

harrastetaan, sitä suurempia vaikutukset yleensä ovat (Linnavalli & Virtala, 2022).  

Tässä luvussa esittelen lukivaikeuden ja musiikin opiskelun välistä yhteyttä. Kappaleissa 4.1 ja 

4.2 tarkastelen, kuinka lukivaikeus vaikuttaa oppimiseen musiikin eri osa-alueilla ja kappa-

leessa 4.3 esittelen niitä tunnetuimpia pedagogisia menetelmiä, joilla lukivaikeuksisen oppilaan 

opiskelua voidaan tukea ja helpottaa. Avaan näitä, koska ne ovat relevantteja tulevan tutkimuk-

sen kannalta. On tärkeää tietää, mitä aiheesta on jo tutkittu ja löydetty, jotta myös tulevasta 

tutkimuksesta tulee ajantasainen.   

4.1 Musiikin merkintätavat  

Seuraavaksi esittelen musiikin merkintätapoja perehtyen niiden sellaisiin ominaisuuksiin, jotka 

voivat haastaa oppilasta, jolla on lukivaikeus. Olen jakanut musiikin merkintätavat nuottikir-

joitukseen ja musiikinteoriaan, vaikka ne eivät olekaan ilmiönä toisistaan täysin itsenäiset, vaan 

liittyvät vahvasti toisiinsa.  
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4.1.1 Nuottikirjoitus  

Westcomben (2004) mukaan nuottikirjoitus voidaan mieltää musiikin kirjoitetuksi kieleksi – se 

sisältää omat lainalaisuutensa aivan kuten mikä tahansa kirjoitettu kieli. Siksi sitä voidaankin 

verrata minkä tahansa kielen opiskeluun. On vain opittava kirjoituksessa käytettävät symbolit 

ja niiden vastaavuudet kuulokuvassa. Dyslektikon ongelma onkin, ettei hän osaa lukea tai kir-

joittaa edes omaa äidinkieltään täydellisesti, ja tällöin aivan uusien merkkien oppiminen on 

erityisen haastavaa. Nuottikirjoitus sisältää paljon erilaista informaatiota, kuten sävelet, rytmin 

ja tempon, pakattuna muotoon, jota luetaan sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Esitys- ja 

dynamiikkamerkinnät ilmaistaan useimmiten italian kielellä (Westcombe, 2004). Italiankieliset 

musiikkitermit sisältävät paljon samankaltaisia sanoja, kuten andante (käyden) ja allegro (no-

peasti), ja dyslektikon voi olla siksi vaikea muistaa niiden eroja (Brand, 2004).  

Oglethorpe (2008) vertaa nuotinlukua tekstin lukemiseen. Hänen mukaansa sanojen lukemaan 

oppiminen on prosessi, joka tapahtuu kolmen vaiheen kautta. Vaiheet ovat: 1. kokokuvion tun-

nistaminen, 2. kirjain-äänne-vastaavuuden hallitseminen ja 3. kieliopin sekä muiden sovittujen 

asioiden soveltaminen. Kokokuvion tunnistaminen tarkoittaa, että lukija tunnistaa sanan ilman, 

että hänen täytyy miettiä miltä se kuulostaa. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi ”ja” tai ”on”. 

Musiikkia lukiessa tätä ensimmäistä vaihetta ei ole, vaan lukija suoraan hyppää vaiheeseen 

kaksi eli symbolien yhdistämiseen niitä vastaaviin ääniin. Juuri tämä toinen vaihe on se, joka 

on lukivaikeuksiselle kaikista vaikein. Tähän lisätään vielä se, että nuotit sisältävät paljon 

enemmän tulkittavaa informaatiota kuin tavallinen teksti (Oglethorpe, 2008).  

Brandin (2004) mukaan yksittäiset nuotit ilmaisevat yksinkertaisimmillaan vain kaksi asiaa: 

sävelkorkeuden sekä äänten ajallisen keston. Sävelkorkeus ilmaistaan nuottiviivastolla verti-

kaalisesti niin, että nuotit ovat joko viivalla tai viivojen välissä, ja äänen ajallinen kesto muut-

taen nuottisymbolien ulkonäköä. Kun nuottien sävelkorkeutta tai aika-arvoja muutetaan, muut-

tuvat myös niiden nimet. Tämä voi aiheuttaa hämmennystä, koska dyslektikon voi olla vaikeaa 

muistaa muuttuvien symboleiden nimiä. Hän saattaa siis muistaa, että yksi taputus vastaa nel-

jäsosanuottia ja kaksi taputusta puolinuottia, mutta ei muista, miltä ne näyttävät viivastolla. Hän 

saattaa muistaa, että äänet on nimetty aakkosten mukaan, mutta ei muista aakkosjärjestystä eikä 

myöskään osaa sanoa, missä nämä äänet sijaitsevat viivastolla tai omassa instrumentissa 

(Brand, 2004).  

Dauntin (2019a) mukaan nuoteissa esiintyy usein numeroita, jotka kertovat, mitä sormia soit-

tamiseen käytetään. Eli sen lisäksi, että nuotit osoittavat, mitä koskettimia soittimesta painetaan, 
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kertovat ne myös millä sormella kosketinta painetaan. Sormitusnumeroiden yhdistäminen 

omiin sormiin voikin tuottaa voi tuottaa lukivaikeuksiselle paljon päänvaivaa (Daunt, 2019a). 

Myös Westcomben (2004) mukaan nuottikirjoitus sisältää opiskelijalleen paljon erilaisia haas-

teita: tahtiosoitukset näyttävät murtoluvuilta, vaikkeivat ne niitä ainakaan murtolukujen perin-

teisessä merkityksessä ole, ja nuotin pystysuora informaatio soitetaan vaakasuorasti pianon kos-

kettimilla. Eritoten pianoa soittaessa oppilas voi kokea haastavaksi käsien peilikuvamaisuuden: 

vasemman käden pikkusormi soittaa matalinta ja peukalo korkeinta säveltä, kun vastakohtai-

sesti oikean käden peukalo soittaa matalinta ja pikkusormi korkeinta säveltä, puhumattakaan 

siitä, että molemmat kädet soittavat useimmiten eri nuottiavaimilta. Kun vasen käsi soittaa f-

avaimelta ja oikea g-avaimelta, löytyvät samannimiset sävelet eri kohdilta viivastoa (West-

combe, 2004). Yksi ratkaisu onkin valita instrumentti, jolla soitetaan vain yhdeltä viivastolta 

kerrallaan (Brand, 2004; Westcombe, 2004).  

Westcomben (2004) mukaan aivan kuten minkä tahansa tekstin kohdalla, voivat silmät pomp-

pia riviltä toiselle myös nuotteja lukiessa. Viivastot voivat vaikuttaa sekavilta tai sumeilta ja 

symbolit puuroutua toisiinsa. Nuotteja lukiessa silmät yleensä kulkevat hieman käsiä edellä, 

jotta soittaminen on sujuvaa. Dyslektikolle tämä voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta, minkä 

vuoksi erityisesti prima vista eli ensi näkemältä soittaminen tuottaa vaikeuksia (Westcombe, 

2004). Oglethorpe (2008) lisää, että nuottien lukeminen ensi näkemältä on huomattavasti vai-

keampaa kuin pelkän tekstin lukeminen. Erityisesti musiikkiin liittyvät koetilanteet voivat olla 

lukivaikeuksiselle hyvin ahdistavia prima vista -tehtävien vuoksi (Daunt, 2019a). Onneksi ny-

kyään tehtäviin voi saada esimerkiksi tutkintoja suorittaessa lisäaikaa, mikäli lukivaikeudesta 

löytyy todistus (Brand, 2004; Daunt, 2019a).  

Myös Hasun (2017) tutkimuksessa kävi ilmi, että nuotista soittamisen vaikeus oli yksi yleisim-

mistä haasteista soittajilla. Oppilaat tunsivat nuotit hyvin, mutta siitä huolimatta niistä soitta-

minen tuotti haasteita. Hän esittää, että nuotinluvun hitauden taustalla voi olla nimeämisen hi-

tautta, säveljonojen tai lukujonojen automatisoitumisen vaikeuksia, keskittymishaasteita tai 

puutteellisia oppimisstrategioita (Hasu, 2017, s. 192). Westcomben (2004) mukaan nuottien 

lukemisen vaikeuden taustalla voisivat olla symbolisen informaation prosessoinnin hitaus sekä 

viive automatisoinnissa. Hasu (2017) kertoo, että moni oppilaista kompensoikin hidasta nuo-

tinlukua soittamalla kuulonvaraisesti sekä opettelemalla kappaleet ulkoa. Oppilaiden onnistui-

kin opettelemaan melodia melko hyvin, mutta säestysosuuden ulkoa opettelu tuotti enemmän 

haastetta (Hasu, 2017, s. 193).  
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Yhdessä soittaminen on mukavaa, mutta sekin voi aiheuttaa omat haasteensa (Brand, 2004). 

Erityisen vaikeaa nuottien seuraaminen on orkestereissa perkussioiden soittajilla, jotka vaihta-

vat instrumenttia kesken kappaleen, mikä tarkoittaa, että myös nuotit on jaettu useammalle 

nuottitelineelle (Brand, 2004; Westcombe, 2004). Perkussioiden soittajat joutuvat myös usein 

laskemaan tyhjiä tahteja enemmän kuin muut orkesterin soittajat (Westcombe, 2004). Orkeste-

rin kaikki soittajat joutuvat vuorottelemaan katsettaan kapellimestarin ja nuottien välillä anta-

matta sen vaikuttaa heidän auditiiviseen keskittymiseensä, mikä voi olla dyslektikolle erittäin 

haastavaa (Brand, 2004; Westcombe, 2004). Brand (2004) esittää tähän ratkaisuksi, että harjoi-

teltavan teoksen nuotit annettaisiin dyslektikolle jo hyvissä ajoin ennen harjoituksia, jotta hän 

voi rauhassa tutustua niihin kotona. Sama neuvo pätee myös kuorolaulajiin, koska nuottien ja 

sanojen sekä kuoronjohtajan samanaikainen seuraaminen voi olla haastavaa (Brand, 2004).  

4.1.2 Musiikinteoria  

Nuottikirjoitus ja musiikinteoria kulkevat käsi kädessä. Asikaisen (2005, s. 7) mukaan musii-

kinteoria tarkoittaa musiikillisten käsitteiden hallintaa niin termien tasolla kuin soivassa muo-

dossa eli se kattaa sekä itse teorian että säveltapailun. Oramo (13.12.2021) kertoo, että musii-

kinteorian opiskelu ei eroa paljoakaan kielten opiskelusta. Hänen mukaansa opiskelun keskei-

simmät sisällöt liittyvät kielioppisääntöjen opetteluun ja niiden käytännön soveltamiseen har-

joitustehtävien kautta (Oramo, 13.12.2021). Asikaisen (2005) mielestä musiikinteoriaa voi ver-

rata matematiikkaan. Molemmat ovat teoreettisia aineita sisältäen omat käsitehierarkiansa. Kä-

sitehierarkiassa ylimmän tason käsitteitä ei voi konkreettisesti nähdä eivätkä ne ole yhteydessä 

havaintomaailmaan. Edetäkseen opinnoissaan oppilaan on ensin sisäistettävä käsitehierarkian 

alemmat käsitteet (Asikainen, 2005, s. 7). Musiikinteoriaa pitäisikin opiskella käytännön kautta, 

koska muuten musiikilliset käsitteet voivat jäädä abstrakteiksi ja ymmärryksen ulkopuolelle 

(Karma, 1986, s. 85).  

Asikaisen (2005) mukaan musiikin teorian ongelmat ovatkin yleisiä ja niitä esiintyy, vaikkei 

oppilaalla olisi todettu oppimisvaikeuksia. Hänen mukaansa haasteet alkavat usein jo perusta-

solla ja kasautuvat opintojen edetessä. Tyypillisesti ongelmia esiintyy esimerkiksi melodiankir-

joituksessa, nuoteista laulamisessa ja käsitteiden ymmärtämisessä (Asikainen, 2005, s. 7). 

Koska musiikinteoria on jo tavalliselle oppilaalle haastavaa opiskella, voidaan päätellä, että se 



46 
 

on vielä haastavampaa oppilaalle, jolla on jokin oppimisvaikeus. Lukivaikeudelle ovat ominai-

sia esimerkiksi sanojen tunnistamisen haasteet sekä työmuistin kapeus (Ahvenainen & Holo-

painen, 2014, s. 80), jotka tuskin ainakaan helpottavat musiikinteorian opiskelua.  

4.2 Rytmit ja kehollinen hahmottaminen  

Overyn ja kollegoiden (2003) mukaan musiikki on moniaistista toimintaa eli se työllistää use-

ampaa eri aistia. Heidän mukaansa musiikki vaatii tarkkoja auditiivisia taitoja ja kyvyn hah-

mottaa rytmejä motorisesti (Overy ym., 2003). Oglethorpe (2008) kertoo, että rytmi on yleensä 

lukivaikeuksiselle kaikista vaikein osuus soittamisessa. Tavalliselle oppilaalle auttaa yleensä 

rytmin taputtaminen tai naputtaminen ja ääneen laskeminen, mutta lukivaikeuksiselle tämäkin 

voi osoittautua liian haastavaksi tehtäväksi. Paras tapa on, että opettaja itse pitää perussykettä 

yllä ja ottaa tarpeeksi hitaan tempon rytmin harjoittelemiseen (Oglethorpe, 2008). Joillain lap-

silla on vaikeuksia suuntien hahmottamisessa ja suunnat kuten ylös ja alas tai vasen ja oikea 

menevät keskenään sekaisin (Brand, 2004; Westcombe, 2004). Pianoa soittavan dyslektikon 

voi olla vaikea hahmottaa, että pianossa korkea ja matala ilmaistaan horisontaalisesti: oikea 

käsi soittaa korkeammalta kuin vasen (Wescombe, 2004). Samoin voi helposti unohtua, kumpi 

käsistä on oikea ja kumpi vasen ja siksi opettajan tulisi sanojen sijaan vain osoittaa sitä kättä, 

jota hän tarkoittaa (Brand, 2004; Westcombe, 2004). Oglethorpe (2008) ehdottaa, että lukivai-

keuksiselle oppilaalle nuottia voi kääntää 90 astetta niin, että vasemman käden rivi on vasem-

malla puolella ja oikean käden rivi oikealla puolella. Tällöin myös sävelten korkeudet muuttu-

vat horisontaalisiksi (Oglethorpe, 2008). Westcombe (2004) kertoo, että dyslektikoilla voi olla 

vaikeuksia tanssiaskelten hahmottamisessa. Ott (1997) lisää, että tanssimisen lisäksi muiden 

kanssa samassa rytmissä marssiminen voi tuottaa vaikeuksia. Hänen mukaansa lapsen hahmot-

tamisen vaikeudet voivat tulla esiin myös laulamisessa. Oppilas voi unohtaa tutun laulun sanat 

tai aloittaa laulamisen jo alkusoiton aikana. Kaanonlaulujen laulaminen voi olla haastavaa (Ott, 

1997, s. 266–267).  

Hasun (2017) tutkimustulokset ovat saman suuntaisia. Hänen oppilaillaan oli vaikeuksia ryt-

minkäsittelyssä sekä suuntien hahmottamisessa. Oppilas saattoi esimerkiksi alkaa soittaa va-

semmalla kädellä oikean käden osuutta tai toisin päin, vaikka kyseessä olisi tuttu kappale. Myös 

pyydettäessä soittamaan oktaavia alempaa, siirtyi oppilas helposti soittamaan oktaavia ylem-

mäs. Hasu toteaa, että tällaiset vaikeudet voivat liittyä visuo-spatiaalisiin ongelmiin tai nimeä-

misen vaikeuksiin (Hasu, 2017, s. 194).  
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Lukivaikeuteen liitetäänkin yleisesti motorisia ja hahmottamisen vaikeuksia (esim. Kairaluoma 

& Takala, 2019).  Overy (2003) kertoo, että lukivaikeuden taustalla vaikuttavat ongelmat auto-

matisoinnissa, jotka voivat näkyä poikkeavuuksina tasapainossa ja motoriikassa. Hänen mu-

kaansa automatisoinnin ongelmat ovat yhteydessä myös rytmien hahmottamiseen ja rytmissä 

pysymiseen (Overy, 2003). Miles (2004) puolestaan toteaa, että muuten musikaalisen dyslekti-

kon huono rytmitaju voi liittyä poikkeavuuksiin pikkuaivoissa. Overyn (2008a) mukaan luki-

vaikeuteen liittyy temporaalisen prosessoinnin sekä ajoituksen puutteita erityisesti auditiivisella 

ja motorisella alueella. Aiemmat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että lukivaikeus vaikuttaa 

nopeaan auditiiviseen prosessointiin, kuvien nopeaan nimeämiseen, lyhyen ja pitkän äänen 

erottamiseen toisistaan, sormien naputtamiseen rytmissä ja puheessa toistuvien rytmien havait-

semiseen. Myös musiikilliset ajoitustaidot on mainittu potentiaalisena vaikeuden kohteena 

(Overy, 2008a). Overy ja kollegat (2003) havaitsivat tutkimuksessaan, että vaikka dyslektikoi-

den kyvyssä hahmottaa ja toistaa rytmejä oli heikkouksia, hahmottivat he sävelkorkeuksia kes-

kimääräistä paremmin. He uskovat, että tulos voisi liittyä aivojen toimintaan, koska sävelkor-

keuksien prosessointi tapahtuu enemmän aivojen oikealla ja rytmien prosessointi enemmän ai-

vojen vasemmalla puoliskolla (Overy ym, 2003).  

4.3 Musiikinopetuksen menetelmiä oppilaiden tukemiseksi  

Kaikkosen (2013) mukaan opettajalla on vastuu siitä, että kaikki oppilaat voivat osallistua mu-

siikinopetukseen. Opetuksen tulisi lähteä oppilaan vahvuuksien löytämisestä ja hyödyntämi-

sestä, koska niiden avulla myös heikompia osa-alueita voidaan vahvistaa. Kaiken tämän edel-

lytyksenä on, että yksilölliset tavat oppia tunnistetaan. Nykyään on olemassa paljon erilaisia 

menetelmiä ja sovelluksia, joiden avulla yksilölliset tarpeet voidaan ottaa musiikin tunnilla huo-

mioon (Kaikkonen, 2013). Myös Westcomben (2004) mukaan monet menetelmät ovat sovel-

lettavissa sekä luokkakohtaiseen että yksityisopetukseen.  

Sekä Dauntin (2019b) että Marshallin (2019) mukaan opetuksen systemaattisuus on tärkeää 

opetettaessa oppilasta, jolla on oppimisen vaikeuksia. Dauntin (2019b) mukaan oppitunnin ra-

kenne kannattaa miettiä tarkkaan. Opettajan tulisi aloittaa tunti pohjustamalla käsiteltävää ai-

hetta, mutta tehdä myös jonkinlainen yhteenveto opituista asioista tunnin päätteeksi ja mahdol-

lisesti myös jo keskellä oppituntia (Daunt, 2019b). McRitchie Pratt (2008) suosittelee kirjoitta-

maan ohjeet selkeästi myös taululle. Marshallin (2019) mukaan systemaattisuuden tärkeys ko-

rostuu etenkin, jos oppilaan vaikeudet liittyvät työmuistiin. Tällainen oppilas voi hyötyä siitä, 
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että opeteltava asia pilkotaan palasiksi ja eteneminen tapahtuu pieni askel kerrallaan. Jos oppi-

las ei tunnu hahmottavan kokonaisuutta, on helppoa tarkistaa, mikä askelma on jäänyt oppi-

matta (Marshall, 2019). Dauntin (2019b) mielestä myös tavoitteita ja välitavoitteita tulee miet-

tiä tästä näkökulmasta. Hän kehottaa suosimaan pieniä ja helposti saavutettavia tavoitteita 

(2019b). Sekä Daunt (2019b), Marshall (2019) että McRitchie Pratt (2008) suosittelevat lähes-

tymään opeteltavaa asiaa monesta eri näkökulmasta ja hyödyntäen eri aisteja (Daunt, 2019b; 

Marshall, 2019; McRitchie Pratt, 2008).  

Vaikka lukivaikeuden haasteet liitetään usein nimenomaan nuotinlukuun, muistuttavat Daunt 

(2019a; 2019b) ja Westcombe (2004), että musiikkia voi opiskella myös kokonaan ilman nuot-

teja. Westcomben (2004) mukaan jo pelkkä kuunteleminen on musiikin opiskelua. Hänen mu-

kaansa on myös tärkeää ymmärtää, että maailmassa on paljon kulttuureja, joissa musiikkia ei 

luoda ollenkaan kirjoitettuun muotoon, vaan se siirtyy kuulonvaraisena ihmiseltä toiselle 

(Westcombe, 2004). Sekä Westcombe (2004) että Daunt (2019a) puhuvat improvisoinnista 

osana musiikin opetusta. Dauntin (2019a) mukaan improvisointiin tai kappaleen ulkoa opette-

luun ei välttämättä tarvitse ollenkaan nuotinlukutaitoa. Hänen mukaansa myös Kodályn ja 

Dalcrozen menetelmät ovat hyviä tähän tarkoitukseen (Daunt, 2019a). Daunt (2019b) lisää, että 

oppilaita kannattaa kannustaa keksimään täysin omia menetelmiä musiikin opiskeluun. Tällai-

sia voivat olla yksinkertaisimmillaan erilaiset muistisäännöt tai riimit (Daunt, 2019b). West-

combe (2004) mainitsee nykyteknologian, joka mahdollistaa säveltämisen ilman nuotinluku- 

tai soittotaitoa. Hän sanookin, että ”musiikissa nuotinluku on vaikeaa, mutta sen keksiminen ja 

kuunteleminen on helppoa” (Westcombe, 2004).  

Seuraavaksi esittelen tarkemmin moniaistista lähestymistapaa musiikinopetuksessa sekä muu-

tamia moniaistisia menetelmiä, joita voidaan käyttää osana musiikinopetusta. Menetelmiä voi-

daan soveltaa kaikille oppilaille – ei siis ainoastaan erilaisille oppijoille.  

4.3.1 Moniaistinen musiikinopetus 

On havaittu, että oppilaat, joilla on lukemisen vaikeuksia, hyötyvät usein moniaistisesta ope-

tuksesta (Hubicki, 2004). Moniaistinen musiikinopetus on opetusta, joka hyödyntää eri aisteja 

– musiikkia lähestytään siis visuaalisesti eli näkemällä, auditiivisesti eli kuulemalla ja kines-

teettisesti eli tekemällä (Marshall, 2019). Dauntin (2019b) mukaan eri aisteja tulisi hyödyntää 

opetuksessa niin paljon kuin mahdollista. Hänen mukaansa opettajan ei välttämättä tarvitse löy-

tää oppilaan yksilöllistä tapaa oppia, jos hän hyödyntää opetuksessaan kaikkia aisteja, koska 
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tällöin jokaisen tapa oppia tulee varmasti huomioiduksi (Daunt, 2019b). Myös Hasu (2017) 

mainitsee moniaistisen opetuksen. Hänenkin mukaansa on tärkeää, että opetus tapahtuu useita 

eri aistikanavia hyödyntäen, vaikka jokin yksittäinen aisti olisi oppilaalle vahvempi tai ominai-

sempi kuin jokin toinen. Lukivaikeuksisen opetuksessa voidaan hyödyntää kuulonvaraista soit-

tamista, mutta se ei saisi jäädä ainoaksi tavaksi opetella kappaleita nuotinluvun pelossa. Pa-

rempi tapa olisikin, että opettaja näyttää ja oppilas toistaa. Tällöin oppiminen tapahtuu kines-

teettisesti, visuaalisesti ja auditiivisesti, kun oppilas näkee ja kuulee mallin ja toistaa saman 

tekemällä itse (Hasu, 2017, s. 209–210).  

Sekä Daunt (2019a) että Marshall (2019) esittävät erilaisia tapoja opettaa musiikkia moniaisti-

sesti. Marshallin (2019) mukaan nuottien oppimista auttaa niiden nimien laulaminen samalla 

kun niitä soitetaan. Jos oppilaan on vaikea muistaa nuottien nimiä viivastolla, voidaan käyttää 

niin sanottuja maamerkkisäveliä. Niitä voivat olla esimerkiksi G-viivaston osoittama g1 ja F-

viivaston f. Jo pelkästään näiden kahden sävelen muistaminen helpottaa muidenkin sävelten 

oppimista viivastolla (Marshall, 2019). Sekä Daunt (2019b) että Oglethorpe (2008) suosittele-

vat tekemään lattialle suuren nuottiviivaston. Viivaston avulla voi esimerkiksi opetella nuottien 

nimet hyppimällä viivojen ja välien päällä (Oglethorpe, 2008). Dauntin (2019b) mukaan sen 

päällä voi hyppiä myös intervalleja tai havainnollistaa asteikkoja. Tällöin asteikoiden opettelua 

voi esimerkiksi lähestyä niin, että ensin kuunnellaan harjoiteltava asteikko opettajan soittamana 

tai laulamana, sitten lauletaan se yhdessä ja lopuksi soitetaan se sekä lattiaviivastolla että pianon 

koskettimilla ja keskitytään sen visuaaliseen muotoon. Itse soittimella soittaessa voidaan sulkea 

silmät ja tunnustella, kuinka sormet liikkuvat koskettimilla (Daunt, 2019b). Tunneilla voidaan 

myös soveltaa erilaisia solmisaatiomenetelmiä tai Dacrozen eurytmiikkaa, joka lähestyy musii-

kin opetusta kehollisuuden näkökulmasta (Daunt, 2019b; Marshall, 2019). Kerronkin musiik-

kiliikunnan näkökulmasta tarkemmin kappaleessa 4.3.3.  

McRitchie Prattin (2008) mukaan lukivaikeus voidaan ottaa huomioon myös laulaessa. Hän 

suosittelee sijoittamaan lukivaikeuksisen varman laulajan läheisyyteen. Jos laulun sanat heijas-

tetaan seinälle, tulee pitää huoli siitä, että teksti on selkeää, säkeistöt on selkeästi numeroitu ja 

erottuvat kertosäkeistä. Myös värejä kannattaa hyödyntää joko tekstissä tai tekstipohjassa. Op-

pilaalle voi myös vaihtoehtoisesti antaa omat sanat paperilla ja huolehtia, että niissä on isompi 

kirjainkoko ja suuremmat rivivälit. Hän suosittelee myös, että opettaja lukee sanat ensin ääneen 

kaikille ja selittää esimerkiksi vaikeat vierasperäiset tai vanhahtavat sanat (McRitchie Pratt, 

2008).  
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Opiskelussa voidaan käyttää myös värejä, muotoja tai eläinkuvioita (Daunt, 2019a; Marshall, 

2019; McRitchie Pratt, 2008; Westcombe, 2004). Marshall (2019) esittää, että varsinaisten 

nuottien lisäksi väreillä voidaan korostaa musiikissa toistuvia elementtejä, jotka jäisivät muuten 

oppilaalta huomaamatta. Värien ja kuvioiden tavoitteena on, että nuotit assosioituvat johonkin 

helpommin ymmärrettävään asiaan (Marshall, 2019). Sekä Marshallin (2019) että Dauntin 

(2019b) mukaan assosiaatiota voi hyödyntää laajemmassakin kontekstissa. Oppilas voi pohtia, 

minkälaisia mielikuvia kappaleen nimi tai kuulokuva herättävät. Näistä mielikuvista koostuva 

tarina tai piirustus voi auttaa oppilasta muistamaan paremmin esimerkiksi dynamiikka- ja esi-

tysmerkintöjä (Daunt, 2019b; Marshall, 2019). Mielikuvat voivat auttaa myös asteikoiden op-

pimisessa: esimerkiksi E-duuriasteikosta saa paljon mielenkiintoisemman kuuloisen ni-

meämällä sen elefanttiasteikoksi (Marshall, 2019). Myös Westcombe (2004) mainitsee muuta-

mia keinoja opettaa moniaistisesti. Hän suosittelee kääntämään kellopelin pystysuoraan niin, 

että sävelet nousevat lattiasta ylöspäin. Tämä auttaa oppilaita havaitsemaan korkean ja matalan 

äänen eroa visuaalistaen niin, että korkea sävel on fyysisesti korkeammalla kuin matala. Opet-

taja voi myös käyttää erilaisia muistisääntöjä ja -loruja, jotta sävelten nimet tai sävellajien ylen-

nykset ja alennukset tulevat oppilaalle paremmin tutuksi (Westcombe, 2004).  

4.3.2 Kuvionuotit  

Kuvionuotit ovat suomalaisen musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalon 1990-luvulla kehittämä 

vaihtoehtomenetelmä kirjoittaa musiikkia, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli vastata erityis-

ryhmien, kuten kehitysvammaisten, musiikkitoiminnan haasteisiin (Kaikkonen & Uusitalo, 

2005). Sittemmin niiden käyttö on monipuolistunut. Kaikkosen (2005) mukaan kuvionuotteja 

käytetään esimerkiksi erityisopetuksessa, kuntoutuksessa, terapiassa, soiton alkuopetuksessa 

sekä bändisoitossa. Yksi kuvionuottien tavoitteista on, että soittaminen mahdollistuu, vaikkei 

soittaja ymmärtäisi perinteistä abstraktia nuottikuvaa. Kuvionuotit on suunniteltu visuaalisesti 

niin, että niiden avulla voi periaatteessa oppia soittamaan itsenäisesti ilman minkäänlaista ope-

tusta. Toisaalta ne voivat toimia myös väliaskeleena kohti niin kutsuttujen perinteisten nuottien 

harjoittelua. Kuvionuottien suurin vahvuus onkin konkreettisuus (Kaikkonen, 2005).  

Kaikkosen (2005) mukaan kuvionuotit sisältävät saman nuotti-informaation kuin perinteiset 

nuotit. Niillä voidaan merkitä esimerkiksi oktaavialat, sävelkorkeudet, aika-arvot, etumerkinnät 

ja soinnut. Myös sellaiset musiikin elementit, kuten melodia, rytmi ja harmonia, voidaan osoit-
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taa kuvionuoteilla tarkasti. Kuvionuotteja hyödynnetään esimerkiksi kosketin- ja laattasoitti-

mien, harmonikan sekä bändisoittimien soitossa, mutta niitä voidaan yleisesti soveltaa kaikkiin 

instrumentteihin laulua unohtamatta. Kuvionuoteissa huomionarvoista on, että kunkin sävelen 

kuvionuottisymboli kiinnitetään, esimerkiksi tarran tai magneetin muodossa, myös itse soitti-

meen. Tehtäväksi jääkin ymmärtää kuvionuotin ja soittimesta löytyvän merkinnän vastaavuus 

eli taito yhdistää kaksi samanlaista merkkiä toisiinsa. Kun tämä kyky harjaantuu, voidaan soit-

tamiseen ottaa mukaan muita musiikin elementtejä. Esimerkiksi kolmisoinnut sujuvat usein jo 

muutaman harjoituskerran jälkeen (Kaikkonen, 2005).  

Mistä kuvionuotit sitten käytännössä koostuvat? Kaikkosen (2005) mukaan kaikilla sävelillä on 

oma värinsä ja oktaavialat ilmaistaan eri muotoina. Vinoristi merkitsee suurta, neliö pientä, 

ympyrä ensimmäistä ja kolmio toista oktaavialaa. Täten esimerkiksi punainen ympyrä on yksi-

viivainen c ja ruskea neliö on pieni d. Melodia kuvataan kuvionuoteissa samassa tasossa hori-

sontaalisesti, jotta nuottien peräkkäisyys on helpompi havaita. Tämän ei ole kuitenkaan havaittu 

vaikuttavan oppijan kykyyn havaita nuottikuvasta sävelten korkeuseroja tai intervalleja, koska 

nuottien värit ja muodot assosioituvat korkeiksi tai mataliksi. Ylennykset ja alennukset ilmais-

taan nuolien avulla viistosti oikealle tai vasemmalle. Näin soittaja saa vinkkiä siitä, mihin suun-

taan hänen pitää siirtää sormea esimerkiksi koskettimilla. Nuoli myös kertoo soittajalleen, että 

kyseessä on ”poikkeussävel”. Sävelten aika-arvot ilmaistaan nuotin fyysisenä pituutena. Tahti-

lajia ei erikseen ilmoiteta, koska yksi tavoitteista on riisua nuottikuva abstraktista ja vaikeasti 

ymmärrettävästä musiikillisesta termistöstä (Kaikkonen, 2005).  

 

Kuvio 2.  Kuvionuottien ja nuottiviivaston yhteys. 
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Kaikkosen (2005) mukaan kolmisointujen etsiminen perustuu pohjasäveleen ja sitten lisäämällä 

sormet joka toiselle koskettimelle. Mikäli kappaleessa on sekä melodia, sanat että soinnut, si-

joitetaan melodia sanojen yläpuolelle ja soinnut sanojen alapuolelle. Tämä helpottaa etenkin 

kosketinsoittajaa, joka soittaa soinnut vasemmalla kädellä matalalta ja melodian oikealla kä-

dellä korkealta. Kun sama sointu toistuu peräkkäin, käytetään %-merkkiä, jotta soittaja ymmär-

tää jatkavansa samalla soinnulla eikä lähde liikuttamaan kättään muualle. Jokainen tahtilaatikko 

on aina keskenään yhtä leveä ja rivit keskenään samanpituisia. Näin myös kappaleen rakenne 

ja muoto on helpommin havaittavissa. Jotta nuotteja voisi periaatteessa lukea kuka vain, ilmais-

taan kaikki dynamiikka- ja esitysmerkinnät italian kielen sijaan suomeksi. Esimerkiksi forte 

kirjoitetaan nuottiin ”voimakkaasti” ja piano ”hiljaa”. Toki opettaja voi käyttää opetuksessaan 

italiankielisiä termejä kuvionuottien rinnalla, mikäli kokee niiden oppimisen tärkeäksi. Nuotit 

tarjoavat vain soittamisen kannalta tärkeän informaation ja jotta oppilas voi keskittyä vain soit-

tamiseen, on nuottivihoista riisuttu kaikki ylimääräinen pois. Tämä pätee myös kuvitukseen, 

jota ei kuvionuottivihoissa lainkaan ole (Kaikkonen, 2005).  

 

Kuvio 3.  Melodia, sanat ja soinnut kuvionuoteilla kirjoitettuna kansanlaululle ”Tuonne 
taakse metsämaan”.  

 

Laes (2017) kertoo, että kuvionuotit ovat suuressa käytössä esimerkiksi musiikkikeskus Reso-

naarissa, jossa ne ovat alun perin saaneet myös alkunsa. Resonaari on musiikkiopisto, joka tar-

joaa musiikinopetusta tavanomaisista poikkeavilla metodeilla. Sinne hakeutuu yleensä oppi-

laita, jotka eivät voi opiskella ”tavallisessa musiikkiopistossa” esimerkiksi fyysisistä tai kogni-

tiivisista syistä. Ikähaarukka on laaja: opistossa opiskelee kaikenikäisiä alle kouluikäisistä se-

nioriväestöön. Resonaarin vahvuus on, että oppimistavoitteet asetetaan yksilökohtaisesti (Laes, 

2017, s. 11–12). Halosen (2009) mukaan kuvionuoteista ovat tutkitusti hyötyneet sekä kehitys-

vammaiset että soitonopiskelua aloittelevat opiskelijat. Kuvionuottien on havaittu olevan vä-

line, joka mahdollistaa yhteismusisoinnin ja yhteisölliset onnistumisen kokemukset lyhyelläkin 

aikavälillä (Halonen, 2009, s. 7, 10).  
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4.3.3 Colour-Staff  

Hubickin (2004) mukaan moniaistinen lähestymistapa on sovellettavissa myös musiikinopetuk-

seen, koska jo pelkkä nuotinluku työllistää useampaa aistia. Tämän oivalluksen kautta on syn-

tynyt Colour-Staff, jota voidaan käyttää niin itsenäisenä opetusmenetelmänä kuin pelkkänä ma-

teriaalikokoelmana. Kyseessä ei kuitenkaan ole vaihtoehtoinen tapa kirjoittaa musiikkia, vaan 

työkalu, jolla pyritään helpottamaan perinteisten nuottien ymmärtämistä. Colour-Staff on värejä 

hyödyntävä 11-viivainen nuottiviivasto. Se siis käytännössä yhdistää päällekkäin F-avaimen ja 

G-avaimen viivastot lisäten väliin uuden viivan. Tällä uudella, viivastojen välisellä viivalla si-

jaitsee yksiviivainen c, joka perinteisissä nuoteissa ilmaistaisiin apuviivalla. Tämä kaikista kes-

kimmäisin viiva on myös ulkonäöltään kapeampi kuin muut viivat. Jokaisella sävelellä on oma 

väri ja ne löytyvät viivaston vasemmassa reunassa sijaitsevasta väripaneelista. Tarvittaessa mo-

lemmille puolille viivastoa voidaan sijoittaa omat väripaneelinsa. Kuvionuottien tapaan myös 

Colour-Staff hyödyntää soittimiin liimattavia tarroja. Oktaavien välisiä korkeuseroja pyritään 

hahmottamaan esimerkiksi niin, että koskettimista etsitään kaikki A-sävelet ja verrataan niiden 

suhdetta toisiinsa. Tämä on tarpeen, koska pianon koskettimissa sävelten korkeuserot näkyvät 

horisontaalisesti. Vasta kun A-sävelet on löydetty, etsitään koskettimilta myös muut sävelet 

yksi kerrallaan. Seuraavaksi sävelet etsitään värien avulla viivastolta (Hubicki, 2004).  

 

Kuvio 4.  Colour-Staff, johon on merkitty A-sävelet (Hubicki, 2004). 
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Hubickin (2004) mukaan tämä menetelmä on parhaiten hyödynnettävissä kosketinsoittimilla, 

mutta sitä voidaan soveltaa myös muille soittimille, kuten kitaralle ja jousisoittimille. Menetel-

mää voidaan soveltaa myös värisokeille, jolloin värien sijaan käytetään hedelmätarroja. Niissä 

esimerkiksi A on apple eli omena. Nämä tarrat voidaan sijoittaa koskettimien lisäksi myös vii-

vastolle. Rytmit opetellaan sanarytmien ja taputusten kautta. Ensin haetaan perussyke ja sitten 

taputetaan erilaisia sanarytmejä sen päälle. Esimerkiksi sanassa cat on yksi taputus ja nimessä 

Mary kaksi taputusta. Perussykettä voi hakea imitoimalla kellon tikitystä tai vaikka marssimalla 

(Hubicki, 2004).  

4.3.4 Musiikkiliikunta  

Musiikkiliikunta on moniaistinen lähestymistapa, koska se yhdistää musiikin eri osa-alueita eri 

aistien kautta. Anderson (2012) kertoo, että musiikkiliikunnan uranuurtajana voi pitää sveitsi-

läistä musiikkipedagogi Émile Jaques-Dalcrozea, joka on isä yhdelle tunnetuimmista musiikki-

liikunnan opetusmetodeista. Pohjalla on ollut havainto siitä, etteivät hänen oppilaansa osanneet 

ilmaista kirjoittamaansa musiikkia kehollisesti tai omalla äänellään. Dalcrozen metodi voidaan 

jakaa kolmeen osaan: rytmiikkaan, säveltapailuun ja improvisaatioon. Rytmiikkaan liittyy mu-

siikin elementtien ilmaisu liikkuen. Rytmi tunnetaan kehossa pyrkien pois pään sisällä tapahtu-

vasta rytmikaavojen ylianalysoinnista. Tavoitteena on harmonia mielen ja kehon välillä. Ryt-

mien ja harmonian hahmotusta kehitetään säveltapailun avulla. Improvisaation kautta harjoitel-

laan musiikillista ilmaisua yhä pyrkien pois liiallisesta ajattelusta. Dalcroze käyttää termiä ki-

nesteettinen aisti, joka liittyy tilan, ajan ja energian havainnointiin. Sen avulla voidaan yhdistää 

eri aisteja ja ilmaisuun vaadittavat taidot (Anderson, 2012).  

Sekä Marshall (2019) että McRitchie Pratt (2008) esittävät konkreettisia harjoitteita, miten mu-

siikkiliikuntaa voi harjoittaa musiikinopetuksessa. Marshallin (2019) mukaan perussykettä ja 

nuottien aika-arvoja voidaan havainnollistaa kehollisesti. Perussyke etsitään ensin kävelemällä 

ja sitten siihen voidaan taputtaa käsillä rytmiä päälle. Aika-arvoja voidaan myös itsessään hakea 

erilaisin askelluksin: neljäsosanuotit vastaavat kävelyä, kahdeksasosanuotit juoksua ja puo-

linuotit harppomista. Aika-arvoja ja rytmejä opetettaessa kannattaa hyödyntää tavuja, kuten taa 

ja ti-ti, sekä erilaisia sanarytmejä (Marshall, 2019). McRitchie Prattilla (2008) on samankaltai-

sia neuvoja. Hän esittää, että intervalleja voi havainnollistaa kehollisesti niin, että suuri askel 

vastaa suurta intervallia ja pieni askel pientä intervallia. Hän myös suosittelee käyttämään eri-

laisia sanarytmejä ja siirtämään niitä sitten kehoon (McRitchie Pratt, 2008). Musiikkiliikunnan 
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kautta pyritään siis musiikin kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen ilman liiallista analysointia. 

Fyysiset harjoitteet voivat olla hyödyksi oppilaille, joilla on haasteita kehollisessa hahmottami-

sessa ja koordinaatiossa. Tällöin musiikkiliikunta voi harjaannuttaa sekä musiikillisia että mo-

torisia taitoja.  

4.3.5 Teknologiatuettu musiikinopetus  

Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan tietokoneavusteinen opetus toimii hyvin lukemisen 

ja kirjoittamisen harjoitteluun. Tietokoneavusteisesti voidaan harjoitella esimerkiksi kirjain-

äännevastaavuutta, tavuttamista tai sanan muodostamista (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 

133). Myös musiikinopetuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa yhä enemmän. Yksi 

musiikinopetuksen tavoitteista peruskoulun alaluokilla onkin rohkaista oppilasta ”suunnittele-

maan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin 

ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen” (OPH, 2016, s. 263). Tässä kappaleessa pereh-

dyn siihen, voiko teknologiatuetusta opetuksesta olla hyötyä erityisesti lukivaikeuksiselle op-

pilaalle.  

Sibelius-Akatemialla ja Helsingin yliopiston psykologian laitoksella alkunsa saanut Audilex on 

tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan harjoitella äänteen keston tunnistamista ja kielellisen 

aineksen käsittelyä kuuloaivokuorella (Paloneva, 2008). Sen on kehittänyt musiikkikasvatuk-

sen professori Kai Karma (Karma, 2002). Karma (2002) kertoo, että kyseessä on pikemminkin 

tietokonepeli. Sen kehittämiseen ovat vaikuttaneet niin tarve vastata lukivaikeuden haasteisiin 

kuin hänen tekemänsä musikaalisuustutkimukset. Hän on asettanut pelilleen tavoitteiksi ääni-

kuvioiden rakenteiden, auditiivisen ja visuaalisen välisen yhteyden sekä suuntien ymmärryksen 

harjoittamisen. Pelissä käytetään visuaalisia kuvioita äänten kuvaamiseen eikä se sisällä lain-

kaan tekstiä. Tällöin lapsi pääsee keskittymään lukivaikeuden kannalta keskeisimpiin tekijöi-

hin, eli kuullun ajallisen hahmottamisen ongelmiin ja niiden harjoittamiseen. Audilexin perus-

idea on ”graafisten kuviojonojen lukeminen koneen soittamien äänten tahtiin”. Kuvioiden muo-

toutumiseen vaikuttavat soivien äänten määrä, pituus, korkeus ja voimakkuus. Tehtäviä ei voi 

oppia ulkoa, koska peli arpoo niiden järjestyksen. Jos tehtävä menee väärin, näyttää kone saman 

tehtävän uudelleen osoittaen eri värillä, missä ääni kulkee (Karma, 2002).  

Karma (2002) kertoo, että Audilexin on havaittu useissa tutkimuksissa toimivan sekä lukivai-

keuden diagnosoinnin että sen kuntoutuksen välineenä. Selvää tutkimusnäyttöä on jo 80-luvulta 
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asti. Tutkimuksissa Audilexia pelanneilla on havaittu kehitystä sekä lukemistesteissä että fy-

siologisissa aivovasteissa. Tästä johtuen Audilex on saavuttanut myös kansainvälistä suosiota 

(Karma, 2002). Audilex ei ole ainoa tietokoneohjelma, jonka päämääränä on kuntouttaa luki-

vaikeutta. Paloneva (2008) kertoo muistakin ohjemista, joiden avulla voidaan harjaannuttaa au-

ditiivista erottelua. Sellaisia ovat esimerkiksi Ekapeli ja aLeksis. Auditiivista erottelua sisältä-

viä ohjelmakokonaisuuksia ovat myös Cami, Cogni Soft, Avita, Tasc-o-matic, Foramen Rehab 

ja Lexia. Osalla näistä voidaan harjoittaa myös keskittymistaitoja, muistia, visuaalisia taitoja, 

ongelmanratkaisua, muotoja, audiovisuaalista hahmottamista ja kehon hahmottamista (Palo-

neva, 2008).  

Tietokoneohjelmia ja -sovelluksia käytetään usein myös osana musiikinopetusta. Kaikkonen 

(2013) kertoo, että musiikinopiskelua voidaan tukea teknologia-avusteisesti. Hänen mukaansa 

tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi Soundbeam ja Brainfingers. Lisäksi opetuksessa voidaan 

hyödyntää mobiililaitteita ja niihin ladattavia sovelluksia (Kaikkonen, 2013). Muusikkona toi-

miva Apostoli (2008) nostaa esille nuotinnusohjelmat, kuten Sibeliuksen. Hän kertoo, että sen 

lisäksi, että nuoteista tulee ulkonäöltään siistimmän näköisiä, on niissä myös muita hyödyllisiä 

toimintoja. Ohjelmilla, joissa on playback- eli toisto-ominaisuus, voi kuunnella nuotintamaansa 

kappaletta jo samalla sitä luodessa. Melodian soidessa ohjelma näyttää myös, missä ollaan me-

nossa. Säveltäjä saa siis mahdollisuuden verrata omaa päässä olevaa visiotaan nuotinnettuun 

versioon ja muokata sitä sen mukaiseksi kuin on alun perin tarkoittanut, jos kappale ei kuulosta 

siltä, miltä pitäisi. Tästä on suuri hyöty lukivaikeuksiselle, jolla muuten tulisi helposti virheitä 

nuotteja kirjoittaessa. Hänen mukaansa on myös paljon ohjelmia, jotka mahdollistavat musiikin 

luomisen ilman nuotinlukutaitoa. Ne ovat hänen mukaansa ”dyslektikon unelma”, koska ne ei-

vät vaadi äänen kääntämistä kirjoitettuun muotoon. Tämän vuoksi mitään ei myöskään tarvitse 

karsia pois. Säveltäjä saa siis kyvyn ilmaista itseään ilman rajoja tai tunnetta siitä, että hän 

joutuu tekemään kompromisseja nuottiviivastolla (Apostoli, 2008).  

Apostolin (2008) mukaan teknologiassa on myös huonot puolensa. Joskus jokin asia, jonka saisi 

hetkessä tehdyksi ilman teknologiaa, voi olla tietokoneella tehtynä todella hidasta tai vaikeaa. 

Musiikkiohjelmat integroituvat huonosti ja joskus tiedostoa ei saa auki kuin vain sillä ohjel-

malla, jolla se on luotu. Teknologia voi olla myös kallista ja ohjelmien päivittäminen tuoda 

lisämaksuja (Apostoli, 2008). Karma (2002) korostaa, että vaikka tietokone on vain työväline 

eikä sen tarkoitus ole korvata opettajia tai ihmiskontaktia. Hänen mukaansa tietokone on har-

joittajana kärsivällinen ja sen avulla voidaan työllistää pari oppilasta niin, että opettaja voi kes-

kittyä paremmin muihin oppilaisiin (Karma, 2002).  
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5 Tutkimuksen toteutus  

Tässä luvussa kerron, kuinka tutkimus on toteutettu. Avaan ensin tutkimusasetelmaa ja -kysy-

myksiä. Tämä jälkeen tarkastelen metodologisia lähtökohtia eli laadullista tutkimusta ja feno-

menografiaa. Tämän jälkeen esittelen aineistonkeruuprosessia vaihe vaiheelta. Lopuksi kerron 

aineiston analyysiprosessista ja fenomenografisen analyysin vaiheista.  

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää musiikkia opettavien opettajien käsityksiä lukivaikeu-

desta. Koska aiemmat tutkimukset ovat usein painottuneet lukivaikeuksisten oppilaiden tutki-

miseen, painotan tässä tutkimuksessa nimenomaan opettajien käsityksiä. Tämä on mielestäni 

perusteltua, koska opettaja on kuitenkin se, jolla on vastuu opetuksen toteutuksesta. Samalla 

selvitän millaisia menetelmiä opettajat käyttävät opettaessaan musiikkia ja mitkä niistä heidän 

mielestään hyödyttävät parhaiten oppilasta, jolla on lukivaikeus. Koska peruskoulun tukitoimet 

liittyvät vahvasti aiheeseen, selvitän myös opettajien käsityksiä inkluusioon ja kolmiportaiseen 

tukeen liittyen. Tutkimukseni tutkimuskysymykset ovat:  

1.) Miten opettajat havaitsevat oppilaan lukivaikeuden musiikinopetuksessa?  

2.) Millä menetelmillä opettajat opettavat musiikkia oppilaalle, jolla on lukivaikeus?  

3.) Minkälaisia käsityksiä opettajilla on musiikinopetuksessa käytettävistä tukimuodoista sekä 

niiden taustalla vaikuttavista rakenteista? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyy lukivaikeuden tunnistamiseen luokassa. Kysymyksen 

avulla koetan selvittää mitkä ovat ne haasteet tai vahvuudet, joita lukivaikeuksisella oppilaalla 

esiintyy musiikin tunnilla. Toinen tutkimuskysymys liittyy opettajien omiin ratkaisuihin luo-

kassa ja siihen, miten he tukevat lukivaikeuksista oppilasta opetuksensa tai tukitoimien kautta. 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla koetan kartoittaa opettajien käsityksiä suomalaisessa 

peruskoulussa vallitsevasta inkluusioperiaatteesta sekä perusopetuslaissa määritellyn kolmipor-

taisen tuen käytännön toimivuudesta sekä käytännön tukimuodoista, joita he opetuksessaan 

käyttävät.  

Vastauksien avulla saadaan kokonaiskuvaa opettajien käsityksistä lukivaikeuteen liittyen sekä 

tietoa menetelmistä, joita he opetuksessaan käyttävät. Sivutuotteena syntyy eräänlainen työka-
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lupakki opetuksen menetelmistä, joita opettajat voivat käyttää ja jotka voivat hyödyttää luki-

vaikeuksista oppilasta. Samalla saadaan tietoa opettajien käsityksistä liittyen suomalaisessa pe-

ruskoulussa käytettyihin tukitoimiin ja niiden taustalla vaikuttaviin rakenteisiin.  

5.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tutkimukseni on menetelmältään kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullinen tutkimus lähtee 

pyrkimyksestä kuvata todellista elämää, jonka ymmärretään olevan luonteeltaan moniulottei-

nen (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2018, s. 161). Tämän vuoksi myös kohdetta pyritään tar-

kastelemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja eri näkökulmista (Alasuutari, 2011, luku 

4, kappale ”Kvalitatiivisen aineiston ominaisluonne”; Hirsjärvi ym., 2018, s. 161). Vilkan 

(2021) mukaan laadullisella tutkimuksella ei pyritä löytämään totuutta. Tavoitteena on pikem-

minkin esittää tutkittaessa syntyneillä tulkinnoilla ihmisen käyttäytymisestä jotakin, jota on 

mahdotonta huomata välittömällä havainnolla (Vilkka, 2021, luku 5, kappale ”Menetelmän eri-

tyispiirteet”). Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus ei ole myöskään tuottaa yleistettävää tietoa, 

sillä laadullinen aineisto on vain ”pala tutkittavaa maailmaa” (Alasuutari, 2011, luku 4, kappale 

”Kvalitatiivisen aineiston ominaisluonne”).  

Vilkan (2021) mukaan laadullisen tutkimuksen keskiössä on ihmisten välinen merkitysten maa-

ilma. Hän kertoo, että kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan saavuttaa ”ihmisten merkityksel-

lisiksi koettua elämän kulkua” tai pidemmälle ajanjaksolle sijoittuvia tapahtumia.  On tärkeää 

pohtia, millaisia merkityksiä ollaan tutkimassa, eli tutkitaanko kokemuksia vai käsityksiä 

(Vilkka, 2021, luku 5, kappale ”Menetelmän erityispiirteet”). Laineen (2018) mukaan koke-

musten ja käsitysten suhde ei ole yksioikoinen. Ihmisen käsitykset eivät ole vain omien koke-

musten reflektion tulosta – ne heijastavat myös ympäröivää kulttuuria. Käsitysten muotoutumi-

seen vaikuttavat esimerkiksi ihmissuhteet ja kommunikointi, kasvatus ja opetus sekä sosiali-

saatio. Ei siis ole varmuutta, että kokemus ja käsitys olisivat toisiinsa sidoksissa. Kokemus on 

yksilöllinen, kun käsitys voi puolestaan heijastaa yhteisön tapaa havainnoida maailmaa. Käsi-

tykset ovat mielenkiintoisia etenkin silloin, kun niillä on henkilökohtainen yhteys tutkittavan 

toimintaan (Laine, 2018). Kokemus voidaan nähdä prosessina, joka tarkentaa käsitystä (Niikko, 

2003, s. 25).  

Tutkimuksen lähestymistavaksi olen valinnut fenomenografian, jossa kiinnostuneita ollaan ih-

misten käsityksistä (Huusko & Paloniemi, 2006; Marton, 1986). Huusko ja Paloniemi (2006) 
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kertovat, että sen avulla pyritään kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään erilaisia käsityk-

siä ilmiöstä ja niiden välisistä suhteista. Heidän mukaansa tutkimussuuntauksen juuret juonta-

vat 1970-luvulle Göteborgin yliopistoon, jossa tutkijana toimi fenomenografian perustajana pi-

detty Ference Marton (Huusko & Paloniemi, 2006). Marton (1986) huomasi, että kun tarkas-

tellaan ihmisten ymmärrystä jostain tietystä ilmiöstä, voidaan havaita, että tapojen määrä, joilla 

ihmiset käsittävät ilmiön, on rajallinen. Hänen mukaansa fenomenografian avulla voidaan laa-

dullisesti kartoittaa näitä erilaisia tapoja ymmärtää, käsittää ja nähdä ympäröivää maailmaa 

(Marton, 1986). Huusko ja Paloniemi (2006) kertovat, että fenomenografiaa on alkuperäisesti 

käytetty oppimisen käsitysten tutkimiseen ja sittemmin hyödynnetty erilaisten ilmiöiden tutki-

miseen koulun ja kasvatuksen kentällä. Myöhemmin tutkimus on muuttunut vielä teoreettisem-

paan suuntaan pyrkimyksenä ymmärtää oppimisen ja tietoisuuden perusteita. Fenomenografi-

sen tutkimuksen tekeminen on rajoittunut lähinnä Pohjois-Euroopan maihin ja Australiaan, 

minkä vuoksi se on esimerkiksi pohjoisamerikkalaisessa tiedeyhteisössä vähemmän tunnettu ja 

käytetty (Huusko & Paloniemi, 2006).  

Fenomenografian tieteenfilosofisilla taustaoletuksilla on yhtymäkohtia konstruktivismiin ja fe-

nomenologiaan (Heikkinen ym., 2005). Huusko ja Paloniemi (2006) kertovat, että konstruoin-

nin sijaan puhutaan kuitenkin konstituoinnista eli käsitysten muodostumisen tavoista ja niiden 

luonteesta. Aiemmat käsitykset, tiedot ja kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka yksilö tulkitsee 

tilanteita. Siinä missä fenomenologia keskittyy yksilöiden käsitysten kautta itse ilmiöön, keski-

tytään fenomenografiassa käsitysten eroavaisuuden tulkintaan. Käsitys ymmärretään mielipi-

dettä syvempänä ja laajempana merkityksenantoprosessina. Se on ymmärrystä tutkitusta ilmi-

östä sekä dualistinen suhde yksilön ja ympäristön välillä (Huusko & Paloniemi, 2006). Saman-

lainen ajattelu löytyy myös fenomenologiasta, mutta Marton (1986) painottaa, ettei fenomeno-

grafiaa ole kehitetty sen pohjalta. Niikko (2003) kuvaa fenomenologian pyrkivän kuvaavan 

maailmaa sellaisena kuin ihmiset sen subjektiivisesti kokevat ja fenomenografian keskittyvän 

ilmiöön sen kaikessa laajuudessa. Hänen mukaansa fenomenografia pyrkii kuvaamaan maail-

maa siten kuin ihmiset sitä selittävät, kokevat ja käsittävät (Niikko, 2003, s. 45). Huusko ja 

Paloniemi (2006, 164) vertaavat fenomenologian ja fenomenografian suhdetta niin, että ”feno-

menologia on tieteenfilosofinen suuntaus, kun taas fenomenografia on metodinen tutkimus-

suuntaus ja lähestymistapa.” Fenomenografisen otteen lisäksi tutkimuksessani on jonkin verran 

kerronnallisia piirteitä.  
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5.3 Aineistonkeruu ja tutkimuksen osallistujat  

Sekä tutkimusmenetelmä (Hakala, 2018) että tutkimusongelma (Eskola, Lätti & Vastamäki, 

2018) vaikuttavat aineistonkeruumenetelmän valintaan. Fenomenografisessa tutkimuksessa ai-

neistona voidaan käyttää erilaisin menetelmin toteutettuja haastatteluja, kirjoitelmia, piirroksia, 

dokumentteja, kyselyitä tai edellä mainittujen menetelmien yhdistelmiä (Huusko & Paloniemi, 

2006). Näitä pohdittuani päätinkin kerätä tutkimukseni aineiston yksilöhaastatteluilla. Tarkem-

maksi haastattelumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu.  

Eskolan ja kollegoiden (2018) mukaan teemahaastattelu sijoittuu strukturoidun ja strukturoi-

mattoman haastattelun välille. Se siis eroaa hyvin tarkasti jäsennellyistä kysely- ja lomakehaas-

tattelusta, mutta myös avoimesta haastattelusta, joka yksinkertaisimmillaan toteutetaan vain yh-

den kysymyksen taktiikalla. Teemahaastattelussa teemat on määritetty ennalta, mutta niiden 

alle sijoittuvien kysymysten asettelu voi vaihdella haastateltavien välillä. Kaikki teema-alueet 

käydään jokaisessa haastattelussa läpi, mutta niiden järjestyksen tai laajuuden ei tarvitse pysyä 

samana jokaisen haastateltavan kohdalla (Eskola ym., 2018).  

Aloitin aineistonkeruuprosessin etsimällä haastateltavia sosiaalisen median kautta. Julkaisin 

joulukuussa 2021 haastattelukutsun (Liite 1) Facebookin Mitä tehdä musatunnilla -ryhmään. 

Sain sitä kautta neljä yhteydenottoa sähköpostiini. Koska tarkoituksenani oli hakea 4–6 haasta-

teltavaa, julkaisin haastattelukutsun vielä kuuteen muuhun opettajaryhmään Facebookissa. Nii-

den kautta ei tullut uusia yhteydenottoja. Julkaisin haastattelukutsun myös omalla Facebook-

seinälläni ja muutamat ystävät jakoivat sitä eteenpäin, mutta yhteydenottoja ei tullut. Lisäksi 

kyselin tuttaviltani, jos he tuntisivat ihmisiä, jotka voisivat osallistua tutkimukseeni. Haastatel-

tavia ei kuitenkaan näistä yrityksistä huolimatta löytynyt enää enempää, joten päätin pysyä nel-

jässä haastateltavassa.  

Haastateltavista yksi oli Etelä-Suomesta, yksi Itä-Suomesta ja kaksi Pohjois-Suomesta. Heistä 

kolme työskenteli musiikinopettajina ja yksi luokanopettajana. Kaikilla oli opiskeltuna jokin 

musiikkiin liittyvä korkeakoulututkinto. Suurimmalla osalla oli suoritettuna myös erilaisia kas-

vatustieteisiin tai musiikkiin liittyviä opintoja, kuten erityispedagogiikkaa tai musiikkiterapiaa. 

Työkokemusta opettajilla oli 8–33 vuotta ja kaikki opettivat haastattelujen aikoihin peruskou-

lun puolella, vaikka kokemusta saattoi olla muiltakin asteilta. Haastateltavista yksi opetti ruot-

sin kielellä.  
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Haastattelut toteutettiin alkuvuodesta 2022 tammi-maaliskuussa. Ennen varsinaista haastattelua 

kerroin sähköpostilla haastateltaville tietoa tutkimuksen tavoitteista sekä haastattelun tee-

moista. Yksi haastateltava pyysi tarkempia haastattelukysymyksiä etukäteen, joten lähetin hä-

nelle haastattelurungon sähköpostilla ennen haastattelua. Haastattelut toteutettiin etänä: kolmen 

haastateltavan kanssa Zoom-ohjelman avulla ja yhden kanssa Teamsissa. Zoom-haastattelut 

käytiin videopalaverina ja Teamsissa järjestetty haastattelu pidettiin teknisten vaikeuksien 

vuoksi pelkällä äänellä ilman videokuvaa. Haastattelun alussa kerroin vielä nopeasti haastatte-

lun kulusta sekä eettisyyteen liittyvistä asioista, kuten haastattelun luottamuksellisuudesta, ai-

neiston pseudonymisoinnista sekä nauhoitteiden säilyttämisestä. Tallensin haastattelut vain pu-

helimen nauhurin avulla, koska koin, etten tarvinnut aineistoksi nauhoitettua kuvaa. Kysyin 

myös erikseen lupaa nauhoittamiseen ja kerroin haastateltavalle tarkalleen sen hetken, kun lai-

toin nauhurin päälle. Haastattelu eteni ennalta määrättyjen teemojen puitteissa, mutta niiden 

järjestys saattoi hiukan vaihdella.  

Tutkimukseni haastattelurungossa oli lopulta viisi teemaa:  

1. Opettajien lähtökohdat  

2. Lukivaikeuden tunnistaminen 

3. Musiikinopetuksen menetelmät 

4. Tuen muodot musiikinopetuksessa 

5. Inkluusio ja kolmiportainen tuki 

 

Alkuperäinen runko oli neliteemainen (Liite 2), mutta haastattelujen edetessä havaitsin, että 

keskustelu musiikinopetuksen menetelmistä ja tuen muodoista oli selkeästi erotettavissa kah-

deksi omaksi teemakseen. Molemmat teemat käytiin systemaattisesti jokaisessa haastattelussa 

läpi, vaikka ne alun perin olivat saman teeman alla. Muuten kysymykset vaihtelivat paljonkin 

teema-alueiden puitteissa ja esitin tarkentavia kysymyksiä haastateltavien vastauksiin liittyen. 

Varmistin myös, että haastattelussa käytetyt oleelliset termit, kuten lukivaikeus, olivat haasta-

telluille tuttuja ja tarpeen mukaan avasin termejä. Fenomenografisen tutkimuksen haastattelun 

tulisi olla dialoginen ja reflektiivinen (Niikko, 2003, s. 31). Yritinkin pitää haastattelut melko 

keskustelunomaisina, mutta kiinnittäen kuitenkin huomiota omiin ennakko-oletuksiini ja mie-

lipiteisiini. Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan tutkijan kannattaakin olla tietoinen omista 

ennakko-oletuksistaan ja olla avoin tutkittavien erilaisille käsityksille. Haastatteluiden lopuksi 



62 
 

kysyin aina, onko haastateltavalla vielä jotain lisättävää, sanottavaa tai kysyttävää. Tällä var-

mistin sen, että kaikki haluttava tulee varmasti sanotuksi. Haastatteluiden kesto vaihteli 30 mi-

nuutista 60 minuuttiin.  

 

Haastatteluiden jälkeen litteroin nauhoitteet. Joskus litterointi tapahtui heti saman tien haastat-

telun jälkeen ja joskus haastattelun ja litteroinnin välillä saattoi olla useampi päivä. Käytin koko 

aineiston litteroimiseen keskimäärin 16 tuntia ja litteroitua tekstiä tuli kokonaisuudessaan 55 

sivua. Poistin jo litterointivaiheessa tekstistä täytesanat ja muokkasin murteellisia ilmauksia 

yleiskielisimmäksi. Tein nämä kuitenkin pitäen huolen siitä, ettei haastatteluiden sisältö muut-

tuisi. Poistin kaikki henkilöllisyyteen yhdistettävät tiedot, kuten paikkakunnat ja oppilaitosten 

nimet. Laitoin haastateltavat satunnaiseen järjestykseen nimillä: H1, H2, H3 ja H4.  

5.4 Aineiston analyysi  

Tutkimukseni noudattaa fenomenografista analyysimenetelmää. Huuskon ja Paloniemen 

(2006) mukaan fenomenografinen analyysi toteutetaan aineistolähtöisesti eli teoriaa ei käytetä 

luokittelun pohjana. Kulmakivenä on vuorovaikutus aineiston kanssa, koska se luo puitteet ka-

tegorisoinnille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita teorian pudottamista kokonaan. Se kulkee tutki-

muksessa mukana ja vaikuttaa osaltaan aineiston hankintaan. Fenomenografinen analyysi on 

vaiheistettu. Tulkinta ja merkitysten jäljittäminen etenevät limittäin. Aineistoa käsitellään ko-

konaisuutena eikä yksittäisiin vastauksiin takerruta. Tavoitteena on havaita aineiston pohjalta 

rakenteellisia eroja, jotka auttavat hahmottamaan käsityksien suhdetta tutkittavaan ilmiöön. 

Niiden pohjalta luodaan käsitteellisiä kuvauskategorioita, joista lopulta rakentuu suurempi ka-

tegoriasysteemi (Huusko & Paloniemi, 2006). Valitsin fenomenografisen analyysimenetelmän 

käytettäväksi tutkimuksessani, koska olin tutkinut opettajien käsityksiä sekä niiden eroja luki-

vaikeuteen ja musiikinopetukseen liittyen. Teemahaastattelun keinoin hankkimani aineisto vai-

kutti siltä, että fenomenografinen analyysitapa voisi sopia sen kanssa hyvin yhteen.  

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisen analyysin eteneminen on jaettu nel-

jään vaiheeseen:  

1. Merkitysyksiköiden etsiminen. Tutkija etsii aineistostaan laajempia ajatuksellisia koko-

naisuuksia antamatta liikaa painoarvoa yksittäisille sanoille tai lauseille. Tutkija kiin-

nittää huomiota siihen, kuinka laaja-alaisiksi ajatusyhteydet ulottuvat ja millaisia käsi-

tyksiä niistä on syntynyt.  



63 
 

2. Ensimmäisen tason kategoriat ja ilmausten vertailu toisiinsa. Tutkija lajittelee löytä-

mänsä merkitysyksiköt kategorioiksi. Kategorioiden raamit määritellään vertailemalla 

merkitysyksikköjä ja koko aineiston merkityksiä keskenään.  

3. Kategorioiden kuvaaminen abstraktimmalla tasolla. Kategoriat viedään abstraktim-

malle tasolle ja niiden suhteita tarkennetaan. Jokaiselle kategorialle luodaan kriteerit ja 

niiden erot tehdään toisistaan selviksi. Kategorioiden tulee olla toisistaan selvät, eivätkä 

ne saa mennä toistensa kanssa limittäin.  

4. Kuvauskategoriajärjestelmän luominen. Kuvauskategorioista luodaan horisontaalinen, 

vertikaalinen tai hierarkkinen kuvauskategoriajärjestelmä. Tarkoituksena on luoda ra-

kenteellinen malli, johon analyysiprosessissa luodut kategoriat voidaan sijoittaa 

(Huusko & Paloniemi, 2006).  

 

Aloitin analyysin lukemalla koko aineiston muutaman kerran läpi. Huomasin, että jo tässä vai-

heessa tietynlaiset käsitykset ja teemat kiinnittivät huomioni. Aloinkin hahmotella niitä löyhästi 

tavalliselle ruutupaperille. Seuraavaksi loin kaikista haastatteluista eräänlaiset tiivistelmät Wor-

diin, jotta saisin luotua niistä parempaa kokonaiskuvaa ja löydettyä tarkempia ajatuskokonai-

suuksia yksittäisten sanojen ja lauseiden sijaan. Vasta tämän jälkeen etenin varsinaiseen mer-

kitysyksiköiden etsintään, jossa käytin apunani taulukko-ohjelma Exceliä. Merkitysyksiköitä 

löytyi useita kymmeniä, joten taulukko-ohjelmasta oli suuri hyöty niiden jäsentämisen kan-

nalta. Rajasin vielä tutkimuksen kannalta epäoleelliset merkitysyksiköt pois.  

 

Jo merkitysyksiköitä etsiessäni mietin, miten niitä voisi jäsennellä ensimmäisen tason katego-

rioiksi. Sanoisinkin, että tutkimuksessani analyysin ensimmäinen ja toinen vaihe tapahtuivat 

osittain samanaikaisesti. Kaikista haastavinta oli erotella ensimmäisen tason kategoriat selke-

ästi toisistaan eroaviksi niin, etteivät merkitysyksiköt voisi kuulua useamman kategorian si-

sälle. Minulla oli myös jonkin verran vaikeuksia sanoittaa merkitysyksiköiden ja ensimmäisen 

tason kategorioiden nimiä. Tämän vuoksi ne muodostuivatkin lopulliseen muotoonsa vasta ai-

van analyysiprosessin lopuksi.  

 

Tästä etenin kolmanteen vaiheeseen, eli kategorioiden kuvaamiseen abstraktimmalla tavalla. 

Tämän tein tarkastelemalla ensimmäisen tason kategorioita ja vertailemalla niitä toisiinsa. Py-

rin siihen, että abstraktin eli toisen tason kategoriat olisivat toisistaan selkeästi erillään ja sisäl-

täisivät erilaisia ajatuskokonaisuuksia. Analyysi tapahtui siis etenemällä merkitysyksiköistä 
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kohti suurempaa kokonaisuutta (Taulukko 1), vaikka vaiheet tapahtuivatkin toisistaan limittäin. 

Lopuksi etenin neljänteen vaiheeseen eli kuvauskategorian luomiseen.  

 

Taulukko 1.  Esimerkki analyysin etenemisestä.  

 

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan tarkka analyysiprosessin etenemisen kuvaaminen pa-

rantaa tutkimuksen luotettavuutta. Tämän vuoksi pyrin myös itse kuvaamaan prosessia mah-

dollisimman tarkasti ja systemaattisesti. Yllä olevasta taulukosta ilmenee, kuinka olen erotellut 

ensin haastattelujen pohjalta merkitysyksiköitä ja niiden pohjalta lähtenyt rakentamaan seuraa-

vien tasojen kategorioita. Merkitysyksiköt sekä kategorioiden otsikot vaihtuivat prosessin ai-

kana usein. Jossain vaiheessa myös yhdistelin samankaltaisia merkitysyksiköitä toisiinsa. Tä-

män vuoksi tässä taulukossa saattaa olla erilaisia otsikoita kuin tulosten kautta luodussa ku-

vauskategoriajärjestelmässä, jonka esittelen seuraavassa luvussa.  

 

 



65 
 

6 Tulokset  

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tuloksia sekä niiden pohjalta syntynyttä kuvauskatego-

riajärjestelmää (Kuvio 5). Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisen tutkimuk-

sen analyysiprosessin kautta syntyneet kategoriat ja kuvauskategoriajärjestelmä nähdään tutki-

muksen päätuloksena. Tuloksia esitetään heidän mukaansa suorien lainausten kautta, koska ne 

havainnollistavat analyysiprosessin kulkua (Huusko & Paloniemi, 2006).  

Tämän tutkimuksen analyysin pohjalta syntyneen kuvauskategorian ylin otsikko on ”Opettajien 

käsitykset lukivaikeudesta musiikinopetuksessa”. Se jakautuu neljään ylimmän tason kategori-

aan, jotka ovat opettajien valmiudet opettaa, lukivaikeuden tunnistaminen, opetuksen menetel-

mät ja tuen muodot opetuksessa. Nämä puolestaan ovat myös jakautuneet alemman tason kate-

gorioiksi, jotka ovat muodostuneet merkitysyksiköiden pohjalta. Merkitysyksiköihin liittyvistä 

kategorioista on tehty omat taulukkonsa, jotka esitellään jokaisen ylemmän tason kategorian 

yhteydessä. Nämä on luotu ajatuksena havainnollistaa tutkimuksen tuloksia visuaalisesti. Tä-

män tutkimuksen tuloksia voidaan siis tarkastella kuvauskategorian kautta. Ne kuvaavat erilai-

sia tapoja ajatella ja käsittää tutkittavaa ilmiötä. Analyysin kautta muodostuneet käsitykset voi-

vatkin olla samansuuntaisia, vastakkaisia tai ristiriidassa (Huusko & Paloniemi, 2006).  

 

Kuvio 5.  Kuvauskategoriajärjestemä 
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6.1 Valmiudet opettaa lukivaikeuksista oppilasta  

Tässä kappaleessa tutkin opettajien käsityksiä omista valmiuksistaan opettaa lukivaikeuksista 

oppilasta ja sitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet käsitysten rakentumiseen (Kuvio 6). Haastatte-

luissa kävi ilmi, että kaikkien käsitykset omista tietotaidoistaan olivat myönteisiä. Kaikki siis 

kokivat, että heillä on riittävät kyvyt opettaa oppilasta, jolla on lukivaikeus. Koska käsitykset 

olivat toisiinsa linjassa, käsittelee tämä kappale enemmän taustalla vaikuttavia tekijöitä.    

 

Kuvio 6.  Opettajien käsitykset omista valmiuksistaan opettaa oppilasta, jolla on lukivai-
keus.  

6.1.1 Tietotaidon rakentuminen 

Tässä osiossa tarkastelen sitä, kuinka opettajat kuvaavat tietotaitonsa rakentumista liittyen lu-

kivaikeuksisen oppilaan kohtaamiseen. Tietotaito-sanalla tarkoitan tässä yhteydessä tietoa, joka 

ilmenee käytännön työssä erottaen sen puhtaasti teoreettisesta tiedosta. Kuvaan siis, mitkä te-

kijät vaikuttavat siihen, miten opettaja kohtaa lukivaikeuksista oppilasta tunnilla.  
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Työkokemus  

Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki opettajat kokivat työkokemuksen vaikuttavan siihen, mil-

lainen käsitys heillä on omista valmiuksistaan opettaa lukivaikeuksista oppilasta. Tämä liitty-

nee varmasti siihen, että kaikilla opettajilla oli jo useampi vuosi opetustyötä takanaan. Myös 

pohjakoulutuksen antamaa osaamista tuotiin esille.   

”No kyllä kai se (tietotaito) nyt alkaa jo näillä kymmenillä olla suhteellisen riittävä ja kyllä se on 
aikaisemminkin ollu sillä tavalla riitävä, kunhan vaan ensin saa selville, kuinka suuri se vaikeus 
on ja miten se ilmenee. Elikkä se pohjatieto täytyy olla kuitenkin niin, että tietää toimia oikein. Et 
se on enemmänkin se ongelma, että kyllä niitä keinoja on ja jos ei niitä oo, niin niitä keksitään 
sitten lisää, jos ei valmista ole, mutta se, että saa sen tarkan selvyyden siitä, että kuinka syvä se 
on se ongelma ja miten se käytännössä ilmenee.” -H1 

”En välttämättä kokenu sillä tavalla aiemmin, että oisin ite osannu soveltaa, mutta kyllä tietysti 
nyttemmin voi kokea tietävänsäki.” -H4  

”Kokemuksen myötä se on alkanu helpottumaan.” -H2 

Parilla opettajalla oli kokemusta erityiskoulussa työskentelemisestä, mikä selvästi vaikutti po-

sitiivisesti omaan nykykäsitykseen opettajuudesta. Kokemuksia erityiskoulussa opettamisesta 

nostettiin useassa kohtaa esille ja opettajat kokivat, että olivat saaneet sieltä lisätyökaluja omaan 

opettamiseensa.  

”Kyllä mä uskon, että mulla on ihan riittävät taidot, ja sitten se, kun alotin sillon ensimmäisen 
virallisen paikan koulussa, jossa oli moniongelmaisia lapsia, kellä oli lukihäiriöitä ja neuropsy-
kiatrisia ongelmia ja niin edelleen, niin sieltä aika hyvin sitten oppi, mutta ennen sitä en olis kyllä 
kokenut, että olen. Ehkä tässä vuosien varrella on saanu sitä varmuutta ja vahvuutta ja oppinu 
sitten ne, mutta ei todellakaan ollut kyl alkuun helppoa.” -H2 

Toinen opettajista kertoi myös tarkemman tarinan siitä, kuinka oli alun perin päätynyt erityis-

puolelle opettamaan.  

”Matkalla toiseen työhaastatteluun soittiki sillonen koulutoimen johtaja, että se on koulutoimisto 
tässä matkan varrella, että tuuppa käymään, että hänellä olisi töitä tarjolla, että heillä on vähän 
sellainen kummallinen tilanne täällä. No sitte mähän menin siihen koulutoimistoon ja en mä kos-
kaan sinne toiseen työhaastatteluun mennykään enää. Se koulutoimiston kiusallinen tilanne oli 
aika erikoinen kyllä. Se oli semmonen yhdistelmä yläkoulu ja lukio, jossa oli yhteinen musiikin-
opettaja ja tää musiikinopettaja oli sitten yhden tunnin aikana, kun rehtori oli ruvennu ihmette-
lemään kummallista meteliä ja menny kattomaan sinne musiikkiluokkaan, nii siellä oppilaat oli 
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hajottamassa soittimia ja opettaja oli köytetty tuoliin kiinni ja vedetty ilmastointiteipillä suun 
päältä. Sanoivat sitten, että tää opettaja saa nyt lähtee, että siihen tilalle tarvittais tekijä kesken 
lukuvuoden. No eihän kesken lukuvuoden ketään mistään saa yleensä, että minä sitten sanoin, 
että asia selvä, ryhdytään toimeen ja siinä olin sitten sen loppukevään. No sitten paikallinen eri-
tyiskoulun rehtori sai kuulla asiasta ja tarjos välittömästi töitä erityispuolelle ja sillä tiellä ollaan 
yhä edelleen.” -H1 

Jatkokoulutus 

Yksi haastateltava oli suunnannut jatkokouluttautumaan oppiakseen lisää oppimisvaikeuksista. 

Jatkokoulutuksia olivat hänen kohdallaan psykologian ja erityispedagogiikan opinnot. Hän ker-

toi opintojen antaneen lisää tietoa esimerkiksi lukivaikeudesta ja sitä kautta vaikuttavan käsi-

tykseen omista valmiuksista opettaa musiikkia lukivaikeuksiselle. Toisaalta koulutuksiin liittyi 

riski, että asiat unohtuvat kurssien päätyttyä.  

”Toki se (lukivaikeus) on laaja asia sekin ja jatkuvasti sitä opiskelee, et tulihan se jo niissä psy-
kologian opinnoissa silloin aikoinaan jonkun verran, mutta oon kyllä huomannu sen, että sitten 
kun ne kurssit loppu, ne psykologian kurssit, ja sitten aikaa kuluu, nii eihän niitä enää sillä tavalla 
niin kristallinkirkkaasti muista, vaikka just jossakin työtilanteessakin, että mitäs siihen kaikkea 
kuulukaan. Ja sitten kun oon näitä erityispedagogiikan opintoja tehnyt, niin sitä on tullut kerrat-
tua ja viime viikolla viimeksi on semmoseen kurssiin tullu tehtyä yks palautus, että toki sitä on 
tullu pitkin matkaa monella tavalla ja varsinkin nyt näitten erityispedagogiikan opintojen myötä, 
niin siihen on tullu taas syvennyttyä uudestaan, mutta niin, on se tuttu, mutta jotta siinä vois olla 
todella vankalla pohjalla, niin kyllä se vaatii aina vielä enemmän syventymistä ja käytännön ko-
kemusta ja muuta.” -H4 

 Muita jatkokoulutuksia, joita opettajat olivat suorittaneet, olivat muun muassa rehtorikoulu, 

luokanopettajan koulutus, mentorointi ja soitinpedagogiikka.  

Kollegoiden tuki ja yhteistyö 

Suurin osa haastateltavista painotti kollegoiden tukea ja moniammatillista yhteistyötä. Niiden 

koettiinkin olevan merkittävä tekijä oman tietotaidon rakentumisessa ja käytännön opetus-

työssä. Opettajat painottivat, että valmius opettaa lukivaikeuksista oppilasta nojaa usein yhteis-

työhön esimerkiksi erityisopettajan tai luokanopettajan kanssa. Haastateltavat kertoivat myös 

käytännön esimerkkejä opettajien yhteistyöstä.   

”On riittävä (tietotaito), mutta myös yhteistyö koko ajan, että mä niiden opettajien kanssa, jotka 
opettaa lukihäiriöistä oppilasta, niin jos on ala-asteella, niin sillon mä oon sen luokanopettajan 
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kanssa yhteyksissä ja sitten myös erityisopettajan kanssa. Me sovitaan yhdessä esimerkiks miten 
mä pisteytän pikkasen eri tavalla kokeissa. Mitkä hyväksytään ja mitä virheitä ei lasketa virheiksi. 
Sen mä aina varmistan jonkun kanssa, et mä en rupee sitä yksin arvioimaan. Mulla on tietenkin 
idea siitä, mutta yhteistyöllä.” -H3 

”Varmaan onki se suuntaus enemmän ja enemmän sitä kohti, että ylipäätään sitä yhteistyötä te-
hään enemmän. Kyllähän on tarvinnu kysyä paljonki ja se on ehottoman tärkeetä ja auttaa myös 
siinä tuntitilanteessa, jos on mahdollista käyttää tunnilla apuna toista opettajaa tai koulunkäyn-
ninohjaajaa.” -H4 

Kun yhteistyötä tapahtuu eri opettajien välillä, jakautuu myös vastuu eri tavalla. Musiikinopet-

tajan ei tarvitse tietää kaikkea, kun hänellä on joku, jota konsultoida.  

”Lähinnä ehkä se, että kyllähän erityisopet tekee sitäki, että kyllähän ne kertoo niissä kokouksissa 
just aineenopettajille, että miten voi lähestyä niitä erilaisia asioita oppitunneilla, että tarjota 
omaa apuaan tunneillakin myös. Eihän kaikkien opettajien tarviikaan tietää kaikista oppimisvai-
keuksista ja se on ihan mahdotontakin kaikkea ottaa haltuun.” -H4 

Useampi opettaja korosti, että pärjää tunnilla yksin, mutta tarvitsee kollegoiden apua tuntien 

ulkopuolella. Yhteistyö muiden opettajien kanssa vaikuttaa esimerkiksi oppilaiden arviointiin.  

”Musiikinopettajahan on niin yksin yleensä, että sitä on jotenki niin tottunu yksin tekemään myös 
sen homman.” -H2 

”Oppitunnilla mä pärjään kyllä yksin, mutta sitten mä tykkään siitä, että yhdessä tehdään pää-
tökset ja että se on linjassa muiden opettajien kanssa, että ei oo erilaisia. Vaikka on ala-asteen 
luokka, nii saattaa olla aineenopettajia tietyissä aineissa, että siinä on yhteneväiset ne arviointi-
kriteerit ja mitkä virheet sallitaan, että siinä ei oo vaihtoehtoi, Eihän jokainen opettaja voi keksiä 
omaa skaalaa siihen, vaan sen pitää olla yhteneväinen ja siitä pitää raportoida vanhemmille, että 
tää on se, miten me toimitaan nyt teidän lapsenne kanssa.” -H3 

6.1.2 Kohdatut haasteet  

Opettajat kertoivat myös kohtaamistaan haasteista liittyen valmiuksiin opettaa lukivaikeuksista 

oppilasta. Nämä haasteet liittyivät pitkälti pohjakoulutukseen sekä tarjolla olevaan tietoon. 

Haasteisiin liittyivät vahvasti myös keinot, joilla ne on selätetty. 
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Pohjakoulutuksen puutteet 

Kaksi opettajista mainitsi oman pohjakoulutuksensa puutteellisuuden. Toinen opettajista oli rat-

kaissut asian jatkokouluttautumalla. Hänen mukaansa musiikinopettajan koulutukseen ei ollut 

kuulunut erityispedagogiikkaa eikä oppimisvaikeuksiakaan ollut siten opinnoissa käsitelty.  

”No varmaan nyt sit kun tästä lähtee töihin uudestaan, nii sitte ehkä (kokee tietotaidon riittä-
väksi), mut ehkä välttämättä en kokenut ennen näitä jatko-opintoja. Eipä sitä paljoa tullu sillon 
opintojen aikana, kun opiskeli musiikinopettajaksi. Eihän siihen kuulunu ainakaan sillon näitä 
asioita, että kyllähän se on ollu aikalailla sellasta vähäistä se tietämys niistä asioista.” -H4 

Toisaalta hän myös painotti, että oppimisvaikeudet on laaja alue ja lukivaikeus vain yksi oppi-

misvaikeus niiden joukossa. Hän pohti, että kuinka paljon erityispedagogiikkaa voisi edes si-

sällyttää musiikinopettajan opintoihin ilman, että se kaventaisi koulutuksen muuta sisältöä. Hä-

nen mukaansa opettajalla olisi siis hyvä olla jonkinlainen pohjatieto lukivaikeudesta, mutta ai-

van kaikkea ei voitaisi kuitenkaan musiikinopettajan koulutukseen sisällyttää.  

”Ne on niin spesifejä juttuja, että jos lukivaikeuksista on vaikka viis opintopistettä kurssi, nii että 
onko sekää riittävästi sit, että ei voi sisällyttää musiikinopettajan tutkintoon aivan älyttömästi 
eikä varmaan luokanopettajankaan koulutuksiin, että ne on sit sitä erityispedagogiikan juttua 
pääsääntösesti, mutta tokihan on hyvä olla ainaki jonkunlainen käsitys varmasti.” -H4 

Toinen opettajista opetti koulussa, jossa oli sekä erityis- että yleisopetuksen luokkia. Myös hän 

nosti uransa alkupuolella esiintyneitä vaikeuksia. Hänen mukaansa yleisopetuksen musiikin-

opettajien tapa opettaa musiikkia ei ollut toiminut erityisopetuksen puolella.  

”Silloin kun minä alotin, niin ei oikein ollu mitään, mistä olis pystyny oppimaan, että mitenkä 
tämmösessä koulussa musiikkia opetetaan. Sillon aikasemmin erityispuolella oli ihan yleisope-
tuksen musiikinopettajat, jotka veti sitä omaa linjaansa ja se ei tietenkään toiminu.” -H1  

Olemassa olevan tiedon rajallisuus 

Yksi opettajista kertoi, että hänen uransa alkupuolella ei ollut valmiita materiaaleja erilaisten 

oppijoiden kohtaamiseen musiikin tunnilla. Hänen kohdallaan korostui siis oma luovuus ja on-

gelmanratkaisukyky, koska valmista materiaalia ei ollut eikä myöskään ketään, keneltä niitä 

kysyä.  

”Sillon kun mä alottelin, niin muistan, mulla on aika monta mappia tallella kaikkia semmosia 
asioita ja tietämyksiä, mitkä piti vaan ite tehdä. Piti vaan miettiä, että mitenkä minä ratkaisen 
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tämän asian ja ongelman, että saadaan tuokin lapsi mukaan ja keksitään hänelle semmosta jär-
kevää tekemistä ja vaikka nyt hän ei ihan heti alusta pitäen ensimmäisenä olisikaan jotakin yh-
teissoittoo tekemässä tai muuta, mutta että hänellä ois kuitenkin tekemistä ja saatas hänet kuiten-
kin mukaan siihen hommaan. Se alku silloin 90-luvun alussa, niin se oli aika nihkeetä, eikä oikein 
ollu ketään keltä kysyä. Että kun ei ollu oikein tän puolen ammattilaisia juurikaan vielä erikois-
tuneena, niin se oli vähän semmosta, että hetkinen, mitäs nyt tehdään, mutta se oli vaan pakko 
keksiä jotain, että siinä ei ollu vaihtoehtoja.” -H1 

Haastateltava kertoi vielä esimerkkitarinan liittyen siihen, kuinka itse ratkaisi erilaisia tilanteita 

musiikinopetuksessa valmiiden materiaalien puutteessa.  

”Mä muistan, kun oli pikkasen väkivaltanen nuorimies erityisyläkoulun puolella mulla ja hänen 
ongelma oli se, että hän oli melkein 2 metriä pitkä ja paino yli 100 kiloa, eli se oli myös fyysinen 
se vaara. No sitten hän tuli ensimmäiselle musiikkitunnille ja sovittiin opettajan kanssa, että älä 
pistä vielä kaikkia muita oppilaita sinne, että pistetään tää kyseinen herra ensiks. Sit tää kaveri 
tuli sinne ja mä istuin siinä oman pöytäni vieressä ja tervehdin ja sanoin, että siellä on rumpuka-
pulat rumpujen vieressä, että kokeiles vähä. Jatkoin töitäni siinä ja seurasin, mitä hän tekee. Hän 
seisoi hetken aikaa siinä minun vieressä ja lähti sitten sinne rumpujen luokse ja otti kapulat ja 
sitten alko sellanen infernaalinen paiskominen. Sitä kesti 10 minuuttia sitä takomista ja sitte se 
loppu kuin seinään. Sit tää poika tuli siihen mun viereen ja katto mua pää kallellaan ja sano, että 
”saanko minä tulla huomennakin?” Ajattelin, että tossa tuli jo sellanen voitto, että... Hän aika-
naan suoritti sen koulun aika hyvin, soitti paljon musiikkitunneilla nimenomaan rumpuja ja soitti, 
eikä paiskonu enää. Sitten myöhemmässä vaiheessa hän paikalliseen markettiin työllisty sem-
moseks apupojaks ja se oli aina hauska, ku mä menin siellä marketissa käymään, niin hän sieltä 
kaukaa huusi, että ”MOI MIKKO” (nimi muutettu). No sen kuuli sitten koko kauppa tietysti, mutta 
mitä väliä sillä on.” -H1 

6.2 Lukivaikeuden tunnistaminen  

Tässä kappaleessa käsittelen lukivaikeuden tunnistamista ja kerron niistä tekijöistä, jotka vai-

kuttavat opettajan tietoon oppilaan lukivaikeudesta (Kuvio 7).  
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Kuvio 7.  Opettajien käsitykset lukivaikeuden tunnistamisesta. 

6.2.1 Tiedon kulku 

Tässä osiossa kerron siitä prosessista, jonka kautta opettajat tulevat tietoiseksi oppilaan luki-

vaikeudesta. Kaikki nostivat esiin niin omat epäilykset kuin myös erilaiset koulun käytännöt. 

Opettajat mainitsivat myös erilaisia haasteita, joita oppilaan lukivaikeuden tunnistamiseen liit-

tyi.  

Opettajan epäilykset 

Osa opettajista kertoi, että oppilaan lukivaikeudesta voi herätä epäilys omassa opetustyössä.  

”Kyllä se aika äkkiä täällä luokassakin selviää sitten, jos sitä tietoa ei ole, että jotakin ongelmaa 
on. Onko sitten lukivaikeutta tai jotakin hitautta tai mitä se sitten onkaan, niin yleensä kyllä sille 
joku nimi löytyy.” -H1 

Yksi opettajista kertoikin, että esimerkiksi rytmitehtävät voivat paljastaa lukivaikeuden.  

”Musiikinopettaja sen näkee heti kun laittaa oppilaat semmoseen rytmirinkiin ja tekee jotaki ryt-
miikkatehtäviä, missä tulee keskiviivan ylitystä käsillä. Siinä näkee, että on jotaki ongelmaa lu-
kemisessa tai lukihäiriötä jossaki tasossa. Se on semmonen, että musiikin tunneilla sen bongaa 
tosi helposti” -H2 
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Toinen opettaja oli samaa mieltä, että epäilyksiä voi herätä. Hän kuitenkin korosti, ettei aineen-

opettaja voi tehdä oikeita johtopäätöksiä ilman varmaa tietoa oppilaan lukivaikeudesta.  

”Kyllähän se on niin, että voihan niitä epäilyksiäkin herätä toki ja sen voi nähä selvästiki jossaki 
tilanteessa, mutta on se myös niin, että ei niitä välttämättä sillä tavalla tai ei pystykään, tietenkään 
ei pysty ite suoraan ikinä aineenopettaja, jos opettaa musiikkia, nii ei sitä voi ilman tietoa var-
maksi sanoa.” -H4 

Koulun käytännöt 

Haastatteluissa korostuivat koulujen omat käytännöt liittyen oppilaan lukivaikeudesta infor-

moimiseen. Niissä oli paljon samankaltaisuuksia, mutta tiedon kulun vaiheet saattoivat vaih-

della. Yhteistyö erityis- tai luokanopettajan kanssa korostui.  

Yksi opettaja kertoi, että tiedonkulun prosessi alkaa hänen omista epäilyksistään ja jatkuu sitten 

yhteistyöhön erityisopettajan kanssa. Erityisopettajan kautta musiikinopettaja saa tietoonsa, 

onko oppilas osallistunut esimerkiksi lukitesteihin.   

”Meillä on ollut niin, että mulla ensiks, ennen ku on kukaan kertonut, herää epäilys, että nyt on 
jotain ja sitten mä otan yhteyttä, meillä on erityisopettajia, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, 
niin otan heihin yhteyttä riippuen, millä luokalla oppilas on ja kuka on erityisopettajavastuuhen-
kilö sille luokka-asteelle. Sitten, jos siel on ollu jo koe, eli testattu tää henkilö, nii sitten mä saan 
sen tuloksen, ja jos ei ole, niin sitte mä juttelen sen erityisopettajan kanssa, joka sanoo oman 
mielipiteensä, että kannattaisko testata tai ei, ja kysytään vanhemmilta lupa myös ja sitten se 
yleensä tapahtuu se testaus.” -H3 

Toinen opettaja kertoi, että hänen koulussaan erityisopettaja informoi lukuvuoden alussa kaik-

kia aineenopettajia heidän opettamiensa oppilaidensa taustoista. Hänen koulussaan aineenopet-

tajat ovat siis hyvin kartalla oppilaiden oppimisvaikeuksista.  

”Meil on semmone tapana tuolla koululla, missä oon töissä, että syksyllä aina sinä lukuvuoden 
alussa käydään kaikki luokat läpi kaikkien oppilaiden kohalta, että mitä siellä on. Että erityis-
opettajat on ne, jotka sitte avaa muille aineenopettajille luokan erilaiset asiat, mitä tarvii ottaa 
huomioon. Että sillä tavalla ne tulee sitten ihan tosi hyvin tietoon.” -H4 

Sama opettaja lisäsi, että järjestelmä on varmasti koulukohtainen. Hän kuitenkin vaikutti olevan 

tyytyväinen kyseiseen systeemiin.   
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”Varmaan voi olla koulukohtaisia eroja, että otetaanko joka koulussa tolla tavalla kokouksessa 
kaikki läpi, nii en tiiä. Ehkä ei, koska en kyllä oikeestaan muista, oisko niissä aiemmissa työpai-
koissa, missä oon ollu, niin tehty, mutta kyllähän se tieto aina erityisopettajalta on saatavissa, jos 
kysyy. Mutta tuo on kyllä hyvä systeemi tuolla, että se on ihan vakio, että kaikki tietää sitte syksyn 
alussa, niin käydään läpi kaikki luokat kaikkien oppilaitten kohalta, niin se kyllä on tosi toimiva 
siihen tiedon välitykseen.” -H4 

Kolmas opettaja painotti avointa työyhteisöä ja tiimityöskentelyä. Niiden ansiosta hänen kou-

lussaan tieto oppilaan lukivaikeudesta saavutti musiikinopettajankin nopeasti.  

”Meillä on täällä erittäin avoin työyhteisö ja meillähän on tää tiimityöskentely täällä, että täällä 
on joka luokalla kaks opettajaa plus ohjaajia ja meillä kyllä tieto kulkee normaalisti aika hyvin, 
että joitakin poikkeuksia saattaa olla jostain ulkoisesta syystä johtuen, mutta kyllä yleensä, kun 
uusi lapsi tulee, niin kyllä mä aika äkkiä tiedän kaikki asiat hänestä.” -H1 

Toisaalta opettaja kertoi, että jos tieto ei ole häntä saavuttanut, mutta luokassa jotain ilmenee, 

käy hän itse juttelemassa luokanopettajan kanssa.  

”Monta kertaa, jos minä täällä huomaan, eikä mulle oo puhuttu, niin mä meen sitte juttelemaan 
luokanopettajan kans, että onko näin ja mikä on homman nimi ja millai on puhuttu asiasta, että 
toimitaan suunnilleen samalla pohjatiedolla.”  -H1 

Wilma 

Kaikki opettajat mainitsivat vastauksissaan peruskouluissa yleisesti käytetyn verkkopalvelu 

Wilman. Opettajat kertoivat, että Wilma on pikemminkin paikka, josta tiedon voi tarkistaa, jos 

jonkinlainen epäilys syntyy. Kukaan ei maininnut, että kävisi sieltä systemaattisesti tarkista-

massa kaikkien oppilaidensa tiedot etukäteen. Haastatteluista ei käynyt ilmi, löytyvätkö kaikki 

oppilaan tiedot Wilmasta. Voi siis olla, että tietojen luovutukseen tarvitaan esimerkiksi huolta-

jan lupa.  

”Ainaki meillä meijän koulussa on semmonen tapa, että aina ku opettaa jotaki luokkaa, niin pää-
see myös sen luokan oppilaitten oppimissuunnitelmiin ja tukivälilehen muihin tietoihin, että siel-
tähän ne voi toki aina tarkistaa, mitä sieltä löytyy.” -H4 

”Meillä on semmonen ku Wilma. Sieltä mä voin jo etukäteen katsoa, et jos mä rupeen epäilemään, 
niin ahaa. Ja jos on testattu, niin se näkyy sieltä kyllä.” -H3 

”Ja tietysti sitten on oikeus lukea milloin mikä lukee Wilmassa ja mikä lukee missäkin, et mikä on 
tämän lapsen tilanne.” -H1 
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Tunnistamisen haasteet 

Yksi opettajista kertoi, ettei oppilaan lukivaikeudesta informoida hänen koulussaan millään ta-

valla. Hän mainitsi, että tiedon voi käydä katsomassa oppilaan tiedoista, mutta koska oppilaita 

on niin paljon, tulevat ajalliset resurssit vastaan.  

”No siitähän (oppilaan lukivaikeudesta) ei oikeestaan kerrota. Jotkuthan sen saattaa kattoa tie-
doista etukäteen, mutta ku mäki opetan niin montaa oppilasta tällä hetkellä, ettei mulla ole aikaa 
semmoseen tietojen läpi kahlaamiseen” -H2 

Ajalliset resurssit esiintyivät myös toisessa vastauksessa, jossa opettajan mukaan rajattu aika ja 

isot luokkakoot vaikuttivat siihen, ettei opettaja voi tietää mikä on oppilaalle vaikeaa ja minkä 

takia. Tällöin opettajalla ei siis välttämättä ole resursseja miettiä, kenen kohdalla vaikeudet joh-

tuvat vaikka lukivaikeudesta.  

”Se on kyllä niinkin, että kun se aika on niin rajallinen siinä ja oppilaita on niin paljon, että ihan 
jokaisen sellanen, että mistä asiasta johtuu, että joku asia on vaikea, nii on ehkä vähä vaikea 
sanoa, ku sitte ei pysty olemaan niin täysin kartalla tavallaan siinä oppimisprosessissa koko ajan, 
kun on se iso oppilasryhmä. Että eri asia, jos ois vaikka yksityisopetustyylisesti tai ois pieni 
ryhmä, nii sillonhan sitä vois koko ajan olla tosi selvillä, että missä mennään, mut isossa ryh-
mässä ne kieltämättä kyllä jää vähäsen helpommin sitten sillä tavalla, että ei välttämättä tiedä, 
että mikä asia on hankalaa ja miksi.” -H4 

6.2.2 Lukivaikeuden ilmeneminen opetuksessa  

Opettajat kertoivat myös, minkälaisia vaikeuksia he olivat lukivaikeuksisilla oppilailla havain-

neet. Opettajat painottivat vaikeuksien yksilöllisyyttä. Suurin osa havaituista oppilaiden haas-

teista liittyi lukemiseen ja kirjoittamiseen. Osa opettajista nosti esiin muitakin vaikeuksia, kuten 

haasteet rytmeissä, motoriikassa tai hahmottamisessa. Lukivaikeuteen liitettiin yllättäen myös 

vahvuuksia.  

Lukemisen ja kirjoittamisen haasteet  

Lukemisen ja kirjoittamisen haasteet esiintyivät kaikkien opettajien vastauksissa. Haasteiden 

nähtiin heijastuvan äidinkielen lisäksi myös musiikin opiskeluun.   

”Äidinkielessähän on helppo nähä, kun oppilas lukee tai sitten kirjottamisessa sen näkee kanssa 
samantien.” -H2 
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”Se näkyy laulamisessa ja soittamisessa, no mistään teorioista ja muista en nyt tässä viitti edes 
puhuakaan, mutta kyllä se kaikessa näkyy.” -H1 

Moni opettaja sanoi, ettei musiikin tunneilla kirjoiteta paljoa. Haasteita kuitenkin nähtiin esiin-

tyvän tekstin tuottamisessa ja kirjoittamisessa. Yksi opettaja eritteli tarkasti niitä vaikeuksia, 

joita lukivaikeuksisilla oppilailla oli havainnut esiintyvän kirjoittamisessa.  

”No siis musiikissa me harvemmin kirjotetaan mitään, eli silloin sitä ei välttämättä näe, mut jos 
kirjotetaan jotain, niin kaksoiskonsonantista puuttuu se toinen, jos on kaks samaa konsonanttia. 
Sitten jos on pitkä vokaali, että kaks samaa vokaalia, niin sitäkään ei ole. Noi kaks on ne ensim-
mäiset, mistä näkee heti. Sitten toi b ja d, reversaali ja rotaatio molemmin päin eli kirjaimet vähän 
eri suuntiin.” -H3 

”Tekstin tuottaminen voi olla haastavaa yllättävänkin monille, mutta varmasti varsinkin, jos on 
vielä siinä kirjoittamisessa jotain vaikeuksia.” -H4 

Lukemiseen liittyvät vaikeudet liitettiin musiikin tunnilla lähes yksinomaan laulun sanojen 

opetteluun.  

”Kyllä se (laulun sanojen lukeminen) on aika tyypillinen ja varmaa se, missä se ensimmäisenä 
musiikin tunnilla näkyy.” -H4 

”Laulamisessahan se tietysti näkyy laulujen sanojen oppimisena, että sehän on se ensimmäinen, 
mistä sitten ruvetaan miettimään.” -H1 

Yksi opettajista oli erityispedagogiikan opintoihin liittyen haastatellut lukivaikeuksista oppi-

lasta. Hänen haastattelemansa oppilaan kohdalla korostuivat vaikeudet laulujen sanojen harjoit-

telussa. Lisähaastetta tuottivat etenkin vieraskieliset sanat. Prosessoinnille pitäisi siis antaa oma 

aikansa.  

”Tein viime vuonna niihin (erityispedagogiikan) perusopintoihin liittyen yhden tehtävän, missä 
meillä oli tehtävänä haastatella oppilasta, jolla on lukivaikeus ja sit mä just kysyin meijän yheltä 
erityisopettajalta, että pystyskö se sanoo, vinkkaamaan jotaki oppilasta, jolla tietää, että on luki-
vaikeus ja joka haluais tulla haastatteluun sen asian tiimoilta. Sitte sain vinkin, että kysypä siltä 
yheltä oppilaalta ja minä sitte häntä kysyin siihen ja hänen tietenki huoltajilta kysyttiin myös lupa 
ja sitten haastattelin häntä asiasta ja se ihan sitten kerto siitä omasta tilanteestaan. Nimenomaan 
sitten kysyin musiikin tuntienkin osalta sitä asiaa, niin tokihan oli sillä lailla aika arvattavaakin 
se, mitä hän vastasi. Että kyllähän tekstien lukeminen on hankalaa, jos vaikka lauletaan jotakin 
laulua, varsinkin jos on joku englanninkielinen kappale, niin ei voi olettaa, että otetaanpa sivu 
50 ja ruvetaan laulamaan, et se ei välttämättä heti sieltä kuitenkaan avaudu, että se vaatii tekstien 
prosessoiminen oman aikansa.” -H4  
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Opettajan haastattelema oppilas ei ollut kokenut soitto-ohjeiden tulkitsemisessa tai nuotinlu-

vussa haasteita. Opettaja kuitenkin lisäsi, etteivät he mene yläkoulun puolella nuotinluvussa 

kovin syvälle, mikä voi osaltaan vaikuttaa asiaan.  

”No hän koki, että se ei niin vaikuta sitten esimerkiks siihen, jos on vaikka taululla jotakin soitto-
ohjeita, vaikka kitaran sointuja. Niitten tulkitseminen on ihan sillai, että ei kokenut siinä mitää 
ongelmaa, mut tietysti voiha ne vaihella ja sitte vaikka nuotinlukuun, niin ei myöskään siinä ko-
kenu. Tietenkää me ei yläasteella mennä kovin syvälle siinä nuotinluvussa, mut et jos pitää seu-
rata vaikka rakennetta vähä ja missä hypätään mihinki, nii ei ainakaa sen tasosessa tuottanu 
ongelmia, mutta sanat mainitsi ongelmaksi kyllä, että niitä on joskus vaikea seurata.” -H4 

Rytmien ja motoriikan haasteet  

Muutama opettaja kertoi, että on havainnut lukivaikeuksisilla oppilailla vaikeuksia rytmitehtä-

vissä. Heidän vastauksissaan näkyi pieni sävyero. Toinen oli aivan varma, että rytmitajulla ja 

lukivaikeudella on selvä korrelaatiosuhde, kun taas toisella oli siitä vain aavistus. Toinen opet-

tajista oli myös sitä mieltä, että rytmiharjoitteilla voisi olla lukivaikeudelle positiivisia tai jopa 

parantavia vaikutuksia.  

”Siinä rytmiikassa sen näkee, sehä vaikuttaa niin moneen osa-alueeseen.” -H2 

”Mä mietin, että oisko rytmitajulla jotain tekemistä. Hyvä kun sä kysyit, kun nyt mä rupeen vähän 
tarkkailemaan, koska mulla on semmonen pieni epäilys, että myös rytmitajuun se lukihäiriö voi 
vaikuttaa ja että tämmösillä rytmiharjoitteilla voidaan sitä myös parantaa.” -H3  

Rytmitajuun liittyi myös kehollinen näkökulma. Opettajat pohtivat, että lukivaikeus saattaisi 

vaikuttaa myös motorisiin taitoihin sekä esimerkiksi kykyyn marssia musiikin mukana.  

”Ja kehollinen, että tahdin pitäminen jaloissa, käsissä, taputuksessa ja marssissa, niin sen mä 
aavistan, että ehkä semmonen ois yhteys.” -H3  

”Liikunnassa saattaa tulla vaikeuksia, motoriset haasteet voi olla siellä.” -H2 

Toinen opettajista kertoi myös koulun perinteestä, jossa marssitaan yhdeksäsluokkalaisten päät-

töjuhlassa. Kaikilta oppilailta marssiminen ei ollut näyttänyt aina sujuvan. Opettaja ei kuiten-

kaan ollut täysin varma lukivaikeuden ja marssimisen vaikeuksien korrelaatiosta, koska ei ollut 

selvittänyt kyseisten oppilaiden taustoja. Jonkinlainen aavistus hänellä kuitenkin oli.  

”Sitä mä oon ihmetelly joskus, ku että ihan perus marssi, et se ei kaikilta suju, että onks sitte 
lukihäiriö vai mikä se on. Että ei tietenkään, en ole mikään armeijahullu, mutta oon sanonu, että 
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kun meet armeijaan, niin sun pitää osata marssia tahdissa ja meil on semmonen marssi, mikä on 
meidän koulun traditio, että kun yhdeksäsluokkalaisten päästötodistus tai se päättöjuhla tulee, 
niin koulun orkesteri soittaa sen ja sun pitää osata marssia tahdin sisälle sitten kanssa. Niin sitä 
mä oon miettiny, mut en oo, sanotaan nyt ihan rehellisesti, että en oo katsonu sitä korrelaatiota. 
En oo nähny sitä vaivaa, että oisin käyny lukemassa Wilmasta, että onko tällä oppilaalla lukihäi-
riö, mutta oletus on, että jotain on.” -H3 

Molemmat opettajista puhuivat haastatteluissa keskiviivan ylityksestä ja siihen liittyvien har-

joitteiden hyödyistä. Toinen opettajista kertoi havainneensa vaikeuksia keskiviivan ylityksessä 

oppilailla, joilla on lukivaikeus. Keskiviivan ylitys tarkoittaa ristikkäisliikettä vasemmalta oi-

kealle tai oikealta vasemmalle.  

”No siis keskiviivan ylitys näkyy. Että mennään tavallaan ristikkäin. Ristikkäisliike toiselle puo-
lelle kehoa. Että jos vaikka rumpuja soittaa, että tavallaan kun otetaan haikkakäsi ja lyödään 
näin, niin yleensä semmonen, kellä on jotain lukihäiriötä, niin hän tarttuu siihen haikkaan heti 
vasemmalla kädellä ja se on tosi vaikeaa vaihtaa siihen oikeaan käteen, et se tulis se ristikkäisyli-
tys.” -H2 

Hahmottamisen vaikeudet 

Yksi opettajista kertoi havainneensa lukivaikeuksisilla oppilailla hahmottamisen vaikeuksia. 

Ne näkyivät esimerkiksi ohjeiden ymmärtämisessä. Opettajan mukaan oppilaiden hahmottami-

sen vaikeudet liittyivät aistikanaviin ja sen vuoksi informaatio kannattaisi tarjota useampaa ais-

tia hyödyntäen.  

”Sitten myöskin tietenkin ohjeitten antaminen, että osalla saattaa olla, että he pystyy paremmin 
näkemään, tai että tarvii olla kuvallista tukea tosi paljon ja osa ymmärtää sitte sanotetut, että 
pitää kertoa ne asiat ja osalle pitää näyttää. Et se vaihtelee ihan oppilaskohtasesti, että ei oo 
semmosta yleispätevää, mut sitte, jos ne kaikki informaatio on siinä saatavilla, niin se helpottaa 
omaakin hommaa myös.” -H2 

Opettaja kertoi, että hahmottamisen vaikeudet heijastuivat myös soittamiseen ja esimerkiksi 

sointukaavioiden tulkitsemiseen.  

”Nyt oli vasta kutosten kanssa ukulelekoe, tai ukulelea soitettiin ensin tietysti, nii ihan vaan kattoa 
miten ne pallukat on otelaudalla. Että he ei pysty ymmärtämään sitä informaatiota siitä, vaikka 
sen käy läpi ja näyttää sen ukulelen kanssa, niin se on hirveän vaikea ymmärtää sitä pelkästään 
siitä sointukaaviosta.” -H2 
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Opettaja kuitenkin kertoi, etteivät sointukaavioiden hahmottamisen vaikeudet yleensä herättä-

neet akuuttia epäilystä lukivaikeudesta. Sen sijaan rytmiikka ja kehorytmit olivat kiinnittäneet 

huomion.  

”Tietenkin nuotti-informaatio tai soittoinformaatio, et jos on vaikka se ukulele tai kitaran tai bas-
son se sointukaavio, niin siinä on vaikeuksia. Mut ei se oo semmonen ensisijainen, et jos joku ei 
ymmärrä, niin ei mulla ehkä tuu mieleen, että oisko tässä lukihäiriö, vaan se rytmiikka ja keho-
rytmit on semmonen, mistä heti herää epäilys.” -H2 

Sosiaaliset haasteet  

Yksi opettajista mainitsi sosiaaliset haasteet. Hänen mukaansa lukivaikeuden tunnistamista vai-

keutti se, että oppilas yleensä peittelee omia vaikeuksiaan. Opettaja epäili, että oppilas saattaisi 

kokea lukivaikeuden noloksi ja sen takia ei tahtoisi sen paljastuvan opettajalle tai luokkatove-

reille. Vaikeuksilla oli hänen mukaansa kuitenkin taipumus paljastua ennen pitkää.  

”Sitten kun on vielä sellasia tilanteita, että tää lapsi on useimmiten aika melkonen mestari peit-
telemään sitä, että se ei tulisi ilmi sitten, jos sitä yritetään jollaki tavalla salata, taikka tää lapsi 
jotenki kokee sen noloksi tai jotain vastaavaa, mutta kyllähän se haaste tulee ihan jokasessa asi-
assa musiikin opetuksessa.” -H1 

Vahvuudet 

Kaksi opettajista kertoi myös havainneensa oppilailla vahvuuksia. Toinen opettajista kertoi, että 

lukivaikeuksiset oppilaat ovat yleensä hyviä oppimaan asioita ulkoa. Tämä voisi kompensoida 

lukemisen vaikeuksia, koska kun osaa asian ulkoa, sitä ei tarvitse lukea paperilta.  

”Hyvin helposti onkin niin, että tämmönen lukihäiriöinen lapsi on aika hyvä oppimaan ulkoa 
asioita, kun hän saa sen itelleen selväks, et se jotenki kompensoi sitä lukihäiriötä. Oon huomannu 
tämmösen.” -H1 

Toinen opettajista oli haastatellut oppilasta, jolla oli todettu lukivaikeus. Hänen haastattele-

mansa oppilas oli kokenut vahvuudekseen taito- ja taideaineet yleensä. Käytännönläheinen 

opiskelu ja tekemällä oppiminen olivat siis selkeästi enemmän mieleen kuin perinteinen luku-

aineiden pänttääminen.   

”Kyllä hän ylipäätään tällaset taito- ja taideaineet koki vahvuudeksi, että tykkäs tehä tosi käy-
tännönläheisiä juttuja, että kuvataide, kotitalous ja tekstiili, tekninen työ ja niin myös musiikki oli 
sillai et tykkäs musiikista kyllä. Että se käytännön tekeminen selkeästi oli se mikä oli mieleen 
erityisesti.” -H4 
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6.3 Opetuksen menetelmät  

Tässä kappaleessa käsittelen musiikinopetuksen menetelmiä, joita opettajat kertoivat käyttä-

vänsä (Kuvio 8). Opetuksessa yritettiin huomioida oppilaiden erilaiset tavat oppia ja luoda sel-

laiset raamit opetukselle, että kaikki voisivat osallistua.   

 

Kuvio 8.  Opettajien käyttämät musiikinopetuksen menetelmät.  

6.3.1 Laulaminen 

Muutama opettaja kertoi prosessista, jolla he opettivat oppilaille laulamista. Laulamiseen liit-

tyvät menetelmät sisälsivät laulujen sanojen harjoittelua sekä luovaa tuottamista. Opettajat ko-

kivat, että sanojen syvempi prosessointi hyödyttää myös oppilaita, joilla on lukemisen vaikeuk-

sia.  

Sanojen harjoittelu 

Sanojen harjoitteluun vaikutti se, kuinka tuttu kappale on entuudestaan oppilaille. Yksi opettaja 

kertoikin, että yleensä tutun kappaleen sanat opitaan kuulemalla.  
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”Monta kertaa on semmosia tutumpia lauluja. Tietysti jos nyt puhutaan, että mitä lapset ite omilta 
niin sanotusti soittolistoiltaan kuuntelee, niin nehän oppii ne sanat kuulemalla aika helposti.” -
H1 

”Riippuen tietenki aina biisistä, että jos on vähä helpompi kappale, nii sillon sitä ei tarvii niin 
palasiksi laittaa.” -H4 

Laulamisen harjoittelu aloitettiin mielellään ottamalla käsittelyyn helppoja lauluja, joiden sanat 

tuottaisivat mahdollisimman vähän haastetta oppilaille. Sanoista keskusteltiin ja niitä analysoi-

tiin, jotta myös lyriikoiden merkitykset avautuisivat oppilaille. Tämä edesauttaisi sanojen op-

pimista.  

”Otetaan semmosia lauluja ensiks alkuun, että ne sanat on helppo oppia ja niistä puhutaan myös-
kin. Niitä ei pelkästään lauleta, vaan niistä keskustellaan, jolloin tulee semmonen laajempi ym-
märrys siitä, että ei yksin että oudot sanat tulee selväks, vaan myöskin se tarina tavallaan aukee 
eri tavalla, kun ei vaan lauleta sitä pelkästään.” -H1 

Toinen opettaja kertoi, että mitä vaikeampi kappale on kyseessä, sitä tarkemmin sitä käydään 

yhdessä läpi. Tähän linkittyivät esimerkiksi haastavat rytmit ja vieraskieliset sanat.  

”No jos vaikka ottaa ne laulun sanat esimerkiksi, niin kyllä nykyisin käyn tosi sillä tavalla niin, 
varsinkin jos on semmonen kappale, mistä näkee, että tää ei oo ihan helppo vaikka rytmityksil-
täänkään ja sanoiltaan vaikka ja varsinkin jos on englanninkielinen, niin sitä tarkemmin.” -H4 

Hän kertoi aloittavansa sanojen harjoittelun pelkällä lausumisella niin, että opettaja lukee sanat 

ääneen ja oppilaat toistavat perässä. Ennen melodian mukaan ottamista lausuttaisiin sanat ryt-

missä.  

 ”Jos on semmonen vähä haastavampi kappale, ja josta tiedän, että se voi olla todennäköisesti 
outo oppilaille, niin kyllä käyn ihan sillä tavalla ne sanat ensin iha lausumalla läpi. Ja siten, että 
oma esimerkki, sitte oppilaat perässä. Ja sillä tavalla lukee ne sanat ensin läpi ja sitten vaikka, 
jos mahollista luontevasti ottaa, nii jossai rytmissä vaikka, että ei ota ensin sitä melodiaa siihe 
ollenkaa mukaan. Tuolla tavalla, että luetaan ne läpi ja lauletaan ne läpi ja sitten pala kerrallaan 
vasta jossain sopivassa kohtaa sitten se laulu siihen mukaan.” -H4 

Opettaja vielä perusteli, minkä takia hän halusi opettaa laulun sanoja niin systemaattisella ot-

teella. Hänen mukaansa yhdessä lausuminen oli tapa virittäytyä laulamaan, mikä kannusti myös 

sellaisia oppilaita osallistumaan, joita muuten laulaminen saattaisi jännittää.  

”Jossain vaiheessa joskus kysyin, että otettaisko tällä tavalla ensin, mutta sitten ehkä tullu siihen 
tulokseen, että on melkein parempi tehä se automaattisesti. Et sillon ihan varmasti kaikki pääsee 
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siihen mukaan, ja siitä ei oo mitää haittaa kellekää. Se voi myös laskea ehkä vähän rimaa osal-
listua siihe lauluun noin muuten, jos siinä laulamisessa itessään saattaa olla jollakin jotakin, että 
kokee sen vähän haastavana, nii sitte voi olla helpompi lähtee, ku on saanu sen oman äänen 
auki.” -H4 

Sanojen keksintä 

Yksi opettajista kertoi, että on teettänyt oppilailla myös tehtäviä, joissa tuotetaan itse omaa 

tekstiä. Hän nosti esimerkkinä kalevalanpäivän alla tehdyt runolaulut.  

”Joskus oon kalevalanpäivän lähestyessä tehny semmosen tehtävän, et tehdään itse runolaulu ja 
saa itse keksiä siihen valmiseen rytmi- ja sointukaavaan omat sanat” -H4.  

Opettaja oli kuitenkin havainnut, että tekstin tuottaminen voi olla joillekin yllättävän haasteel-

lista. Idea tehtävän taustalla oli ollut syventää jo opittua aihetta, eli tässä tapauksessa kalevala-

mittaista runolaulua.  

”Oon huomannu sen, että kun pitäs kirjottaa muutama rivi itse tuotettua tekstiä siihen runomit-
taan, niin se voi ollakin aivan tosi haastava tehtävä. Mikä itellä on ollu ajatus tuossa tehtävässä, 
nii on tietysti se, että ku itse tekee sen tekstin siihen ja ensin ollaan ehkä laulettu jotain runolaulua 
tai muuta valmiita ja päästy siihen, että on se rytmi ja sointumaailma ja muu on mielessä, nii sitä 
aattelis sitten, että kun sen vielä prosessoi toisinpäin ja tekee sen itse, nii se ois semmonen valmis 
oppimiskokonaisuus, mutta se voi ollaki yllättävän haasteellinen.” -H4 

6.3.2 Soittaminen 

Tässä osiossa kerron, miten opettajat kuvasivat opettavansa eri instrumenttien soittoa. Kaikki 

opettajat kertoivat musiikinopetuksensa sisältävän jollain tapaa soitonopetusta. He kuvasivat 

menetelmiä, joita he siinä hyödynsivät. Useat heistä opettivat musiikkia hieman eri lähestymis-

tavoin.  

Soitto-ohjeet 

Opettajat kertoivat soitto-ohjeista, joita tunnilla käyttävät. Näihin lukeutuvat niin kirjalliset, vi-

suaaliset kuin kerrotut ohjeet. Yksi opettajista painotti, että kaikki ohjeet ovat aina näkyvissä, 

jottei oppilaiden tarvitse osata mitään ulkoa.  

”Se informaatio on siellä näkösällä koko ajan, että mitää ei tarvii osata ulkoa eikä tarvii hirveän 
kaukaa hakea sitä katsetta, että se on siinä lähellä koko ajan.” -H2 
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Yksi opettajista kertoi pilkkovansa soitonopetuksen vaiheet osiin ja etenevänsä ”pala kerral-

laan”. Hän painotti, että opetuksessa on koko ajan sekä teoria että käytäntö mukana. Jokainen 

vaihe selitetään, mutta myös näytetään ja tehdään itse. Hänen mukaansa opettaja ei voi tehdä 

ennakko-oletuksia, että oppilas ymmärtäisi tulkita soitto-ohjeita saamatta ensin siihen liittyvää 

ohjeistusta.    

”No sitten kun on niitä kirjallisia ohjeita, mitä käyttää, no esimerkiksi jos vaikka kitaran soitossa 
on niitä sointutaulukoita, niin tietysti ne käy tosi selkeesti läpi, että mikä on mikäki siellä ja näyt-
tää sen myös käytännössä koko ajan sitä mukaa, ku selittää. Että ei pelkästään oleta, että kun se 
laitetaan näkyville se sointuruutu, niin siitä sitten kaikki osais tulkita, vaa että siel ois konkreeti-
soitu siinä käytännön esimerkissä ja niin, että siihen mennää tosi pala kerrallaan, että jos sä lähet 
ite opettelemaan, niin sitä sit katotaan yhessä, että kummassa reunassa se on se paksuin kieli ja 
kummassa ohuin.” -H4 

Sama ajattelumalli heijastuu myös rumpujen soittamiseen. Rumpunuottia tutkitaan, mutta sii-

hen otetaan pian myös käytäntö ja kuivaharjoittelu mukaan. Tällä tavalla nuotit heräävät hen-

kiin ja konkretisoituvat oppilaalle tarkemmin.  

”Tai sitte jos on joku rytmiasia, vaikka jonku rumpukompin opettelussa, niin siinä myös tosi pa-
lastellen se homma, et jos siellä taululla on näkyvillä se peruskomppi, ja se miten se rakentuu, nii 
että se jossaki vaiheessa, ainaki ku sitä ekan kerran tutkitaan, nii se rakennetaan pala kerrallaan. 
Ja sitte samalla myös konkretisoi ja ite ohessa tekemällä sitä vaikka kuivaharjoittaluna käsillä ja 
jaloilla, niin et se tulee sillai tosi pala kerrallaan ja sitte koko ajan se käytäntö mukana. Nii sillä 
tavalla, että se ei oo vaan semmonen kryptisen näköinen joukko nuotteja ja rytmejä ja muita, että 
siinä mielessä se sama ajattelumalli on vähän kaikessa kyllä.” -H4 

Soitettavien kappaleiden valinta 

Opettajien vastauksissa painottui jonkin verran myös soitettavien kappaleiden valinnan merki-

tys. Toistuvat sointukierrot ja yksinkertaiset sävellajit toistuivat vastauksissa. Tärkeintä oli, että 

oppilas voi helposti seurata, missä kohtaa kappaletta ollaan menossa.  

”Yritän monesti kans valita semmosia kappaleita, missä ois mahollisimman toistuvia sointukier-
toja, nii sitten voi olla, että teenki semmosen, että taululla näkyy sitten, että tässä on vaikka sä-
keistö, siinä on kahdeksan tahtia ja siinä on kolme sointua ja ne näkyy siellä koko ajan, että missä 
se vaihtuu. Että tavallaan soittajan ei välttämättä tarvii seurata muuta kuin sitä, jotta hän kykenee 
soittamaan säkeistössä mukana.” -H4 
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”Sävellajit sattuvat olemaan aina semmosessa, ettei tarvii käyttää (ylennyksiä tai alennuksia). Ja 
sitte, jos on joku lahjakkaampi tai semmonen, joka hallitsee ne hommat jo, niin sitten näytän ne 
muutamat ylennykset tai alennukset hänelle.” -H2 

Soittimien muokkaaminen 

Yksi opettajista kertoi muokanneensa soittimia oppilaiden tarpeiden mukaisiksi. Hänen mu-

kaansa esimerkiksi kitaraa oli helppo muokata sellaiseksi, että sitä voisi soittaa helpommin ja 

vähemmällä vaivalla.  

”Kitarassa mä hirmu paljon käytän opetuksessa avointa E-virettä, jolloin soinnut tulee yhdellä 
sormella painamalla ja sillon mulla ei tarvii olla kuin joko merkit siinä kitaran kaulassa tai sitten 
yksittäiset kirjaimet.” -H1 

Opettaja käytti soittimien muokkaamisessa myös muita esineitä. Hän kertoi erilaisista luovista 

ratkaisuista, joita oli oppilaillensa rakentanut heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Yh-

dessä tilanteessa esimerkiksi vessapaperin hylsy oli pelastanut oppilaan mahdollisuudet soittaa.  

”Yhdelle nuorelle pojalle niin kitaran soitto oli niin henki ja elämä, mutta kun oli sekä lukivai-
keuksia että sitte oli myöskin vähän tämmösiä vähä fyysisiäkin ongelmia, niin kyllä siinä talous-
paperirullan hylsy oli sitten se pelastava, mistä sitten rakenneltiin hälle semmonen asia, että sitte 
hommat rupes toimii.” -H1  

Vessapaperin hylsyllä oli saatu rakennettua jonkinlainen viritelmä, joka poisti oppilaalta fyysi-

sen esteen, jolloin hän pystyi keskittymään vain yhteen ongelmaan kerrallaan. Opettaja ei avan-

nut viritelmän toteutusta tämän tarkemmin.  

”Siinä saatiin kitara tuettua sillä tavalla hänen syliinsä, että häneltä poistui se fyysinen ongelma 
ja sitä myötä hän pystyi keskittyy enemmän siihen lukivaikeuteensa, jolloin sitten sekään ei ollu 
enää niin iso ongelma.” -H1 

Oppilaiden hyödyntäminen 

Muutama opettaja kertoi käyttävänsä oppilaita soitonopetuksessa apunaan ikään kuin apuopet-

tajina. Mikäli siis luokasta löytyisi oppilas, joka jo taitaa tunnilla harjoiteltavan asian, hän voisi 

jakaa tietoaan muillekin.  

”Tavallaan niiden oppilaitten hyödyntäminen siitä, että ne ketkä osaa, ja sitte aina että ”opeta 
eteenpäin”. Ja sitten jossakin välissä huomaa, että mitä siellä bassossa nyt soitetaan, mutta sitte 
ku mennään kattoo tai korjaa sen taas, nii se menee jonkun aikaa sitte oikein.” -H2 
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Toinen opettajista kertoi, että hänen tunneillaan kitaraa harjoitellaan pareittain niin, että toinen 

oppilaista on opettajan ja toinen oppilaan roolissa. Tämä järjestely on joskus saanut aikaan jopa 

liikuttavia tilanteita.  

”Mä teen paljon sellasta parityöskentelyä oppilaiden kanssa. Mä sanon kitarassaki, että part-
nerspel ja siinä toinen oppilas on opettaja ja toinen on oppilas ja sitten ne vaihtaa rooleja, ja sit 
sun pitää olla mahdollisimman kiltti ja kannustava niissä sun ohjeissas. Mä menin melkein kyy-
neliin, kun yks erityisoppilas, joka on siis integroitu seiskaluokkalainen poika, niin hän kun oli 
harjoitellu kitarakokeeseen todella hienosti ja sai siitä kympin, niin sitten kun hän rupes opettaa. 
Mulla on sillai ku on kitarakoe, niin sen jälkeen, kun sä oot sen suorittanu, niin susta tulee opet-
taja ja ne jotka ei oo vielä suorittanu, saa pyytää sulta apua, että ”hei tuu tänne vähän auttaa 
mua”. Ja tää erityisoppilas, kuinka se loisti, kun hän ties. Hän oli saanu kympin ja sitten hän 
vielä opetti toisille, miten tehdään, et sitte vähän yksittäin vielä katto jonku kanssa ja joskus oli 
kaks.” -H3 

Vaihtoehtoiset nuotinnustavat 

Kaikki opettajat kertoivat käyttävänsä soitonopetuksessa vaihtoehtoisia nuotinnustapoja. Ku-

kaan ei kertonut käyttävänsä tunneilla perinteisiä nuotteja sellaisenaan. Jos nuottikirjoitusta 

käytettiin, sitä havainnollistettiin esimerkiksi värien avulla. Yksilölliset ja erilaiset tavat oppia 

otettiin opetuksessa hyvin huomioon.  

”Nuotinkirjotustapoja tai nuotin taikka soinnun kirjotustapoja sillä tavalla, että ne on mahdolli-
simman yksinkertaisia lukea ja ymmärtää, että onko ne sitte kirjaimilla, joskus joissakin tilan-
teissa numeroilla, väreillä, hyvin erilaisia keinoja on erilaisia lapsia kohtaan.” -H1 

”Ollaan tehty niillä väreillä niin, että meillä on nuottiviivasto ja sitten ne värit on että he pystyy 
soittaa taululta ja sitte myös harjotellaan silleen, että joutuu korvakuulolta hakemaan jonkun 
nuotin ja sitte ite tehä niillä väreillä ne.” -H2  

”Mä oon aika paljon joutunu keksiin erilaisia poikkeavia nuotinkirjoitustapoja ja kaikkea sem-
mosta eri soittimille erilaisia tapoja saada havainto siitä, että esimerkiks kitarassa että mistä 
kohtaa pitää painaa, että saadaan sointu aikaseks, jos hän ei sitä normaalisti paperista pysty 
lukemaan, vaikka jos se on hirveen hidasta.” -H1 

Yksi opettajista käytti basson soiton opetuksessa tabulatuureja. Niitäkin hän oli muokannut 

käyttötarkoituksen mukaisesti hieman yksityiskohtaisemmiksi.  

”Kyllä mä esimerkiks basson soiton opetan ihan suoraan tabulatuureista, mutta mä lähestyn sitä 
tabulatuurinuottikirjotusta, jos nyt näin voi sanoa, niin vähän eri tavalla, ja kirjotan sen pikkasen 
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yksityiskohtaisemmin kun mitä normaali tabla vois olla. Siinä on kyllä päästy ihan hyvin eteen-
päin.” -H1 

Kaksi opettajista kertoi käyttävänsä boomwhackerien värejä soitonopetuksessa. Toinen heistä 

kertoi myös laittaneensa niiden mukaiset väritarrat erilaisiin soittimiin, kuten pianon kosketti-

miin ja laattoihin.  

”Mulla on noi boomwhakers, jossa on myös värit, sä tiedät ne tuubit.” -H3 

”Mä oon alkanu käyttää itse asiassa tosi paljon värejä hyödyksi. Mulla on siis semmosia pikku-
pianoja, mitä me soitetaan aika paljon, niin niissä on kaikissa boomwhackerin värit. Käytetään 
niitä ja sitten taululle, jos vaikka jotaki sointuja, että ku soitetaa kappaleita, niin on ne boomwha-
kerin värit taululla, että kaikki osaa soittaa pianolla ne jutut, että soitetaan sointuja tai mitä ta-
hansa, ja mulla on kaikissa laattasoittimissa ne samat värit käytetty siellä ja oppilaat saa ite 
valita aina, että ottaako perusäänen vai ihan terssi-perusääni vai ottaako kolmisointuna tai neli-
sointuna, että ne on siellä.” -H2 

Boomwhackerien ainoaksi ongelmaksi muodostuivat ylennykset ja alennukset.  

”Käytän niitä samoja boomwhackerien värejä ja sitten laitan taululle aina tahdit ja että mitä 
missäkin on. Ainut siinä vaa, että siinähän ei oo ylennyksiä eikä alennuksia, tai on niissä olemassa 
boomwhackereissa, mutta niitä en oo käyttäny.” -H2 

Toinen opettajista käytti boomwhackerien rinnalla myös kuvionuotteja. Hän kuitenkin oli ku-

vionuotteihin tyytymätön niiden värivalintojen vuoksi. Lisäksi sillä, mihin kohtaan tarrat liima-

taan, on merkitystä, koska ne voivat kulua käytössä.  

”Sitten on kuvionuotit ja siinä mä inhoon, kun siinä on musta ja valkonen otettu, vaikka kaikki 
koskettimet on mustia ja valkosia, että haloo, mitä ne on ajatellu. Et ärsyttää, ku ois niin hyvä, et 
ois kaikil oma väri ja et vois käyttää. Ja mulla jossai vaiheessa oli ja varsinkin musiikkitera-
piaopinnoissa mä siihen tutustuin enemmän ja mä hankin tänne koululle. Sitte tietenki laitoin ne 
tarrat siihen kohtaan, mihin sormi painaa, et ne on kulunu kaikki, et ne ois pitäny laittaa sinne 
syvälle valkosiin koskettimiin sinne mustien väliin eikä siihen, mihin sun sormi tulee, koska se 
kuluu.” -H3 

Opettaja oli kuitenkin tyytyväinen siihen, miten ylennykset ja alennukset oli kuvionuoteissa 

ilmaistu.  

”Siinähän on sitten se, et jos on musta, niin sä kirjotat ton nuolen oikealle, kun on ylennetty tai 
vasemmalle, jos on alennettu, et se on mun mielestä fiksu tapa.” -H3 
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Muut opettajista kertoivat, että eivät käytä opetuksessaan kuvionuotteja. Syyksi sille esitettiin 

esimerkiksi se, että boomwhackereissa on eri värit ja niille on olemassa enemmän valmista 

yhteissoittomateriaalia ja play along -videoita.  

”En käytä kuvionuotteja. Mä eka mietin, että oisin niitä alkanu käyttämään, mut sitten ku tosi 
paljon on boomwhackereille tehty YouTubeen videoita, niin siellä, kun on niitä värejä käytetty, 
niin sitten oppilailla on ne värit, ne on jo olemassa, ja kuvionuoteissa on eri värit muistaakseni, 
niin en oo käyttäny sitte niitä.” -H2  

”Kuvionuotteja varsinaisesti en oo käyttäny, että oon merkinny muuten tarvittavia semmosia 
paikkoja, että ne löytyy helpommin.” -H4 

Yksi opettajista kertoi, että oli kokeillut kuvionuotteja, mutta pian kokenut, etteivät ne sovi 

hänen opetustyyliinsä. Hän oli sitten kehitellyt oman vaihtoehtoisen tavan kirjoittaa nuotti-in-

formaatiota ja testannut niitä omilla oppilaillaan.  

”Mä en käytä niitä virallisia värikuvionuotteja ollenkaan. Mä niitä yhessä vaiheessa kokeilin ja 
totesin, että ne riitelee pikkusen minun omaa tyyliäni vastaan ja sitten mä rupesin kehittelemään 
ite semmosta vähän samantyylistä juttua ja pääsin mielestäni suhteellisen hyvään lopputulokseen 
ja sitten kun olin mielestäni niitä vähän siinä kehitelly, niin mä testasin tai testautin oppilailla 
niitä ja siinä sitten kehiteltiin yhä edelleen niitä.” -H1 

Hän kertoi, että kuvionuotit eivät olleet olleet opetuksen kannalta helpottava tekijä, vaan pel-

kästään erilainen tapa kirjoittaa samaa nuotti-informaatiota.  

”No siinä (kuvionuoteissa) tökki minusta se kaavamaisuus elikkä siinä oltiin vähän semmosessa 
tilanteessa – mitenkä tän nyt sanois sillai et tulis se ajatus selväks, mitä mä tällä tarkotan – elikkä 
mä jotenki koin, että se ei ollut normaaliin sointusoittoon esimerkiks kitarassa tai bassossa tabu-
latuurisoittoon, niin se ei ollu suinkaan helpottava tekijä. Sitä vaan lähestyttiin toista kautta ta-
vallaan. Ja kyllä mä niitä sen verran kokeilin, että totesin, että se ei kaikille istu ollenkaan se 
homma.” -H1 

6.3.3 Musiikkiliikunta 

Tässä osiossa kerron musiikkiliikunnasta osana musiikintuntien opetusta. Kaikki opettajat ker-

toivat käyttävänsä musiikkiliikuntaa osana musiikin oppitunteja, mutta sen painotus vaihteli 

paljon. Osalle se merkitsi pientä lämmittelyä ennen varsinaista tuntia ja osa käytti sitä tuntien 

osana laajemminkin. Taustalla vaikuttivat ajatukset musiikkiliikunnan terapeuttisuudesta.  
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Tunnin lämmittely 

Muutama opettajista kertoi, että musiikkiliikunta ajaa lämmittelyn asemaa oppitunnin alussa. 

Yleensä se yritettiin kytkeä tunnilla opeteltavaan asiaan, mutta sen ajateltiin myös edistävän 

musiikillisia taitoja yleensäkin.  

”Kyllä semmonen musiikkiliikunnallinen lähestymistapa ollu sillä tavalla mukana, että monesti 
tunneilla oon alkuun ottanu vähä lämmittelytyylisesti jonku pienen musiikkiliikuntajutun ja sitten 
mikäli vaan on joku semmonen sauma, että pystyy sen kytkemään sitten siihen tulevan tunnin 
aiheeseen, niin sitten aina tietysti on sen kytkeny. Et jos on vaikka joku rytmi, minkä tietää, että 
se on tulossa siellä myöhemmin tunnilla, niin sitte miettiny sen alkutunninki virittelyn niin, että 
siinä olis jonkunlainen yhteys siihen siihen. Mutta sitten monestikin se alkulämmittely voi olla 
semmonen, että se ei välttämättä liity suoraan sen tunnin aiheeseen, mut se liittyy ylipäätään 
musiikillisiin taitoihin, että se on vaa semmone, mikä tehdään ja sen pikkuhiljaa vois olettaa aut-
tavan sitten myös siinä muussa musisoinnissa, että se helpottaa.” -H4 

”Sitä (musiikkiliikuntaa) on joka tunnilla vähäsen, sellanen pieni virittely ja sitten ehkä joskus 
saattaa olla semmonen isompi tunti, mutta sitä on vähän joka tunnilla.” -H2 

Opetuksen moniaistisuus 

Haastatteluissa tuli esiin, että opettajat käyttävät hyödykseen eri aistikanavia hyödyntäviä har-

joitteita.  

”Musiikkiliikuntaa ja musiikkipiirrustusta, maalausta, kirjoitusta. Siis ihan laidasta laitaan, mikä 
kellekin vaan istuu hyvin, niin sitä kautta mennään.” -H1  

”No sitten myös ihan perus taputushommat sun muut, nii et yksinkertaisesta sit semmoseen haas-
tavampaan, niin se ja mahdollisimman yksinkertaisesta lähtee liikkeelle.” -H3 

Yhdellä opettajalla oli suuri nuottiviivasto ja pianon koskettimet lattialla. Sen avulla hän ha-

vainnollisti omaa opetustaan. Harjoitteissa yhdistyivät niin opetuksen visuaalisuus, auditiivi-

suus kuin kinesteettisyys. Nuottiviivasto toimi myös isona viisikielisenä kanteleena.  

”Mulla on pianon koskettimet ja nuottiviivasto lattialla. Se on aivan loistava ja me ollaan nyt kun 
on ollu kalevalan päivä, nii me ollaan sitte soitettu kanteletta viivastolla niin, et me ollaan har-
joteltu siinä lattialla jaloilla, että ollaan hypitty vaikkapa et ollaan seisty niissä ja twistiä hypätty 
”vaka vanha väinämöinen, vaka vanha väinämöinen” ja ollaan kuunneltu, millä tavulla sä hyp-
päät ja se auttaa sitä luki-ihmistä kanssa ja kaikilla on hauskaa. Puolet luokasta mahtuu siihen 
junaan ja sit sä pidät kiinni hartioista ja kaikki yhtä aikaa menee polvet koukkuun: ”vaka vanha 
väinämöinen”. Tää musiikkiliikunnallinen kinesteettinen lähestymistapa on erittäin hyvä.” -H3 
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”No sitte tää melodia, minkä mä sulle lauloin äsken, nii sekin on myös niin, että mä oon steppaillu 
ite tossa nuottiviivastolla ja leikkiny, et ne on ne kanteleen kielet ja mä kysyn, että mikä biisi. Sitte 
mä ilman, että mä mitään musiikkia teen, vaan meen rytmissä, et tunnistatko kappaleen.” -H3 

Opettaja kertoi opettavansa myös nuottien nimet niin, että oppilaat juoksevat niitä pianon kos-

kettimilla. Mustien koskettimien mukaan ottaminen saattoi olla joillekin haastavaa.  

”No nyt ei oo vielä ollu nuotteja muuta ku että osaa ne nimetä, mutta pianon koskettimet me 
juostaan tossa koskettimilla, mitkä on lattialla. Mulla on vaan kaks oktaavia plus g:stä g:hen, eli 
kolme g:tä on siinä. Ja sitten ne juoksee g-a-b-c-d-e-f-g-a-b-c-d-g tai niin et otat ne mustat myös, 
niin on seki joillain vaikeeta kyllä.” -H3 

Musiikkiliikunnan hyödyt 

Musiikkiliikunnalla ajateltiin olevan hyötyjä, jotka heijastuvat myös muihin oppiaineisiin. Yh-

den opettajan mukaan musiikkiliikunnan asema on aliarvostettu ja jäänyt esimerkiksi bändi-

työskentelyn varjoon.  

”Joo ja sit et sä otat siihen liikunnan mukaan, et se mun mielestä ollaan vähän ehkä unohdettu. 
On kauheesti bänditoimintaa ja näin, mut musiikkiliikunta on tosi tärkee sillon ku ajattelee mu-
siikkia, että se tukee muiden aineidenkin oppimista.” -H3 

Hänen mukaansa kinesteettinen lähestymistapa auttaa kaikenlaisia oppilaita.   

”Mielestäni se kinesteettinen lähestyminen, se auttaa kaikkia oppilaita kaikessa oppimisessa ja 
monesti se on niin, että se mikä auttaa erityisoppilasta, niin se auttaa ihan tavallistakin oppi-
lasta.” -H3 

Muutama opettajista mainitsi erityisesti keskiviivan ylityksen, josta jo aiemmassa kategoriassa 

jonkin verran kerrottiin. Ilmeisesti juuri keskiviivan ylitystä sisältävillä harjoitteilla voitaisiin 

vaikuttaa myös lapsen kielelliseen kehitykseen.  

”Ja sitte mul on myös se, että vasen ja oikee tekee ja yläkroppa alakroppa ja sitte ristikkäin, että 
tää keskiviivan ylitys, eri semmosia kivoja: ”hei beibi” vedetään täällä näin joku tanssi, missä 
mä oon miettiny et nää liikkeet tukee tätä keskiviivan ylitystä ja ylä-alakroppa yhtä aikaa ja va-
sen-oikea yhtä aikaa, et tulee, synapseja syntyy aivojen molemmilla puolilta, mä oon lukenu 
niistä.” -H3 

”Mutta noissahan on tosi paljon kaikkea terapiaa ja toimintaterapiaa, niin siinähän tehdään mo-
nesti oppilaiden kanssa just sitä keskiviivan ylitystä. En muista, et mihin se vaikutti, jotenki se 
näky kielellisessä kehityksessä. Niitä testejä tehään ihan neuvolasta asti pikkulapsille, hitsi ku en 
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muista miten se oli, mutta se näkyy siinä kielellisessä kehityksessä myöskin. Nää on semmosia, 
mitä siinä toimintaterapiassa tosi paljon harjotellaan, semmosia keskiviivan ylityksiä.” -H2 

6.3.4 Musiikkiteknologia 

Tässä osiossa kerron musiikkiteknologiasta osana musiikinopetusta. Monet opettajista mainit-

sivat vastauksissaan musiikkiteknologian. Näkemyksiin vaikuttivat opetusvälineiden, kuten 

tablettien tai tietokoneiden, saatavuus sekä opettajien oma osaaminen tai asenteet teknologiaa 

kohtaan.  

Teknologia oppimisen tukena 

Muutamalla opettajalla oli vahva käsitys siitä, että musiikkiteknologia voisi toimia muun ope-

tuksen tukena. Musiikkiteknologiaa lähestyttiin samalla tavalla kuin muutakin opettamista, eli 

pala palalta ja etenemällä yksinkertaisesta vaikeaan. Musiikkiteknologian ajateltiin auttavan 

erityisesti hahmottamisessa.  

”Musiikkiteknologiaa on aina jonkun verran ja sitten niissäki toki se menee sillä tavalla hyvin 
pikkuhiljaa pala kerrallaan ja niin siitä varmaankin on hyötyä ehkä siihen hahmottamiseen sitten, 
kun niitä käydään myös semmosilla välineillä läpi, että samoja asioita, mitä on ehkä opittu aiem-
min niillä soittimilla luokassa.” -H4 

”Noi pikkukiipparit on tosi hyvät. Aikasemmin ehkä oon käyttäny iPadeja, mutta kun niihin pik-
kukiippareihin on saanu laitettua ne värit, nii niillä pystyy soittamaan sillä omalla pikkukiippa-
rilla, ku siinä on, onks siinä kaks ja puol oktaavia, niin se on aika näpsäkkä.” -H2 

Yhden opettajan mukaan musiikkiteknologiaa käyttäen voidaan syventää jo aiemmin opittua 

asiaa, kuten vaikka rumpukompin opettelua.  

”Semmosella Bandlab-ohjelmalla on rakennettu vaikka se rumpukomppi sinne. Nii tuleeha se sit 
sama asia siinä vielä yhellä tavalla, joka voi aueta jolleki sitä kautta paremmi ja sinne ku pikku-
hiljaa lisäillään jotaki bassoa tai joku sointukuvio ja ne soinnutki ku sitte kasataan sinne, nii 
tokihan se on yks näkökulma siihen, että miten ne soinnut rakentuu ja se voi avata sitä asiaa 
paremmin sitten joilleki oppilaille.” -H4  

Opettajan mukaan musiikkiteknologian avulla oppilaat voivat saada onnistumisen kokemuksia, 

koska sen avulla tehty musiikki kuulostaa hyvältä ilman soittotaitoa.  
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”Se on kyllä semmonen palkitseva, et se kuulostaa heti, no ei heti, mutta sitten kun sen on tehny 
sillä tavalla kuin se on tarkotus tehä, nii sit se kuulostaaki hienolta ja se on varmasti palkitseva 
se semmosenaankin.” -H4 

Työvälineiden saatavuus  

Muutama opettaja esitti musiikkiteknologiaan liittyväksi ongelmaksi laitteiden saatavuuden.  

”Musiikkiteknologiasta sitten, niin siinäki vähän mahollisuuksien mukaan, että siinä tulee sitten 
jonkun verran nuo laitteet, että miten niitä on saatavilla.” -H4 

Innostusta musiikkiteknologian käyttöön olisi ollut, mutta laitteiden kunto tai saatavuus eivät 

vastanneet opetuksen tarpeita.  

”Itse asiassa kutosten kanssa nytten otetaan iPadit ja niillä aletaan kattoo vähän ja sittehän on 
olemassa semmosia hyviä ohjelmia myös Windows-maailmaan, mutta aika vähän on tullu käytet-
tyä. Meillä on niin vähän, ei oo niin hirveän hyvät kamat.” -H2 

Opettajan asenne 

Yksi opettaja kertoi, että ei ole innostunut musiikkiteknologian käytöstä osana musiikinope-

tusta. Suurimmaksi syyksi osoittautuivat vajavuudet opettajan omassa osaamisessa ja perehty-

neisyydessä. Hänen mukaansa oppilaat aistivat sen, jos opettaja ei ole jostain kiinnostunut.  

”Uskon, että varmaan silläkin (musiikkiteknologialla) pystyy, mut kyllä oppilas aistii sen, jos 
opettaja on innoissaan jostain tai ei tykkää. Et mä oon sormet kurkussa koko teknologian kaa. 
Must tuntuu, että ehkä just siks, koska ite on niin vajavainen siinä.” -H3 

Opettaja myös perusteli päätöstään sillä, että oppilaat ovat tietokoneilla kaikkien muiden oppi-

aineiden tunnilla. Musiikin tunti tarjoaa hänen mukaansa paremmat puitteet esimerkiksi tunnilla 

liikkumiseen ja musisoimiseen. Tämä tukee oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehitystä.  

”Se minkä mä oon oppinu luokanopettajan koulutuksessa on, että tärkeintä on oppilaan koko-
naispersoonallisuuden kehitys, eikä se mun oma aine. Ja kun ne koko ajan joutuu tietokoneella 
olee kaikissa muissa aineissa, niin sitten näissä taitoaineissa, et jos pystyis musisoimaan ja liik-
kumaan ja tekemään käsillä ja soittamaan, niin se on ensisijainen.” -H3 
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6.4 Tuen muodot musiikinopetuksessa  

Tässä kappaleessa esittelen, millaisia tukimuotoja opettajat käsittävät peruskoulun musiikin 

tunneilla käytettävän (Kuvio 9). Vastauksissa esiintyi paljon erilaisia tukimuotoja, joita opetta-

jat hyödyntävät omassa opetuksessaan. Opettajat jakoivat käsityksiään myös inkluusioperiaat-

teesta ja sen soveltuvuudesta musiikinopetukseen, sekä avasivat, millaisena kolmiportainen tuki 

heille näyttäytyy. 

  

Kuvio 9.  Opettajien käsitykset tuen muodoista musiikinopetuksessa.  

6.4.1 Käytännön tukimuodot 

Tässä osiossa kerron, minkälaisia käytännön tukimuotoja opettajat käyttivät osana musiikin-

opetusta. Opettajat mainitsivat useita eri tukimuotoja. Niistä yleisimmät olivat opetuksen eriyt-

täminen ja tukiopetus. Muita käytettyjä tukimuotoja olivat muun muassa tukiopetus, pienryh-

mäopetus sekä yhteisopettajuus ja avustajapalvelut.  

Tukiopetus 

Tukiopetus esiintyi lähes kaikkien opettajien vastauksissa. Tyypillinen syy antaa tukiopetusta 

oli se, että oppilas on ollut kauan poissa, tai jos oppilaille on tulossa jokin soittokoe, eivätkä 

oppitunnit meinaa riittää asian opetteluun.  
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”On ollu tukiopetustakin ja lähinnä semmosissa tapauksissa, jossa oppilas on pitkään poissa ja 
monesti sitten niihin liittyy vielä sekin, että voi olla että arvosanan saaminen on vähän vaakalau-
dalla niin siinä kohtaa yleensä sitten se tukiopetus, vaikka tokihan sitä vois käyttää aiemminkin, 
eihän sen tarvii mennä niin pitkälle, mutta että joka tapaukses ne on ollu enemmänki semmosia 
tilanteita, jossa tukiopetusta oon käyttäny.” -H4 

Opettajat tarjosivat musiikin tukiopetusta tyypillisimmin välitunneilla tai heti tunnin jälkeen. 

Opettajat ilmaisivat kuitenkin tarpeen omalle tauolle, joten jokaisella välitunnilla ei tukiope-

tusta voitaisi antaa.  

”Mulla on ensimmäistä kertaa tulossa nokkahuilusta tukiopetusta, mutta ei oo muista, ei oo sillä 
lailla, mut on mulla semmonen aina, että kun on tulossa joku soittotentti oppilaille, niin ne saa 
käydä harjottelemassa välitunneilla siellä ja sitte sillon oon neuvonu, tai koulun jälkee, nii oon 
neuvonu sitte.” -H2 

”No joskus joku välitunti pikasesti. Siin on vaan se 15 minuuttia, mutta parempi kuin ei mitään. 
Kyllä se auttaa, mut mä huomaan itsekin, että mä tartteen ne välitunnit. Mut jos mul on sen jäl-
keen hyppytunti, niin sit se ei oo niin vakavaa.” -H3  

Tukiopetukseen liittyviksi haasteiksi opettajat esittivät sen, että oppilaat eivät halua mielellään 

jäädä koulun jälkeen harjoittelemaan. Muut opettajat eivät myöskään halunneet, että oppilaat 

olisivat pois muiden aineiden oppitunneilta musiikin tukiopetuksen vuoksi.  

”Tosiaan meillä on rehtori kyllä sanonut, että saa antaa tukiopetusta, mutta oppilaat vaan ei 
mielellään jää koulun jälkeen ja toiset opettajat ei mielellään anna, että nää ois poissa heidän 
tunniltaan silloin, kun mulla on hyppytunti. Niin se on vähän sitten, et se on jääny se.” -H3 

Yksi opettaja kertoi, että varsinaista tukiopetusta ei musiikissa anneta, mutta heillä pyörii kou-

lun jälkeen kerhoja, joissa oppilaat voivat syventää oppimistaan. Haasteena hän näki sen, että 

kerhoihin yleensä ilmestyy vain sellaisia oppilaita, jotka eivät tukiopetusta välttämättä tarvit-

sisi.  

”Ne tunnithan on sinällään jo sitä tukimuotoista opetusta, mutta sitte kyllä esimerkiks kerhoja 
meillä on pyöriny jonkun verran. Musiikkikerhoja ja siellä on ollu ihan ristiin rastiin kaikkia 
oppilaita ja sitte jos nyt jostaki tukimuodosta puhutaan, niin kyllä mä yritän sillä tavalla toimia, 
että ne siinä tunnin puitteissa tulis aina ne pohjat tehtyä, että se on sitte aina ku mennään niin 
sanotusti vapaa-ajalle, niin siinä käy hyvin usein niin, että semmoset joitten toivois osallistuvan, 
nii ne ei sinne tule, vaan sinne tulee ne, jotka osaa jo jotain.” -H1 
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Pienryhmäopetus 

Muutama opettajista mainitsi tukimuotona pienryhmäopetuksen. Yksi opettajista opetti kou-

lussa, jossa oli sekä erityis- että yleisopetuksen luokkia. Hänen mukaansa erityisopetuksen ryh-

missä on maksimissaan kymmenen oppilasta.  

”No erityisluokan laki määrää kymmeneen oppilaaseen, että se ei voi olla sen isompi. Mutta sitten 
noita isoissa yleisopetuksen luokissa pyörii myöskin erityisen tuen oppilaita.” -H1 

Toinen opettaja oli vuosia sitten opettanut pienryhmää, jossa oli 5 oppilasta. Hän oli sitä mieltä, 

että nykyäänkin olisi kiva saada oppilaita jaettua joskus pienempiin ryhmiin.  

”Että semmonen (pienryhmä) mulla oli sillon, kun mulla oli musiikkiterapiaopinnot. Sillon meil 
oli vielä erityisluokka, jossa oli 5 poikaa. Se oli heidän oma luokka, mutta sen jälkeen ollaan 
integroitu, että on tullu tää, että erityisoppilaat on mukana siinä muiden mukana, eikä mulla oo 
musiikin tunnilla assistenttia eli mä oon yksin, niin se vois olla kiva joskus, että sais pienryhmäks 
nää, jotka tarttee.” -H3 

Yhteisopettajuus ja avustajapalvelut 

Kaikki opettajat mainitsivat vastauksissaan jollain tapaa yhteisopettajuuden tai avustajapalve-

lut. Moni koki, että pärjää opetustilanteessa yksin, mutta apukädet voisivat olla silti hyödyksi. 

Opettajat mainitsivat, että työtaakka kevenee ja esimerkiksi eriyttäminen helpottuu, kun luo-

kassa on toinen aikuinen mukana. Apukätenä voi toimia esimerkiksi erityisopettaja, resurs-

siopettaja tai koulunkäynninohjaaja.  

”Koen, että tarvitsen moniammatillista yhteistyötä, mutta oppitunnilla pärjään yksin. Ei silti ois 
haitaksi, jos ois assistentti. Niin vois enemmän eriyttää.” -H3 

”Yhteisopettajuus on ehkä semmonen, minkä mielellään kyllä otan aina tilanteen salliessa käyt-
töön, mutta sekin on vaan niin, että aina sitä ei oo saatavilla. Mutta nyt on ollu tuolla koululla, 
missä olen töissä, ihan hyvä tilanne siinä mielessä, että ainaki niille vähä haastavammille luokille 
on sitten saanu. Meillä oli nyt sellanen mentori-erityisopettaja, joka oli mukana jonkin verran, ja 
sitten koulunkäynninohjaaja ja resurssiopettaja on ollu sitte.” -H4 

”Tein viime vuonna yhteisopettajuutena musiikin opetusta ja se oli ihan mahtavaa, se oli aivan 
mielettömän hienoa yhessä vetää. Meillä oli sillon, olikohan meillä lähemmäs 60 kutosta siinä 
ryhmässä. Meit oli kaks opettajaa, mut se oli tosi kiva ja sitte välillä aina jaettiin se ryhmä puo-
liksi, koska se kevensi hulluna, että toinen vetää vaikka nämä osa-alueet ja minä tämän ja sit me 
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vaihettiin. Pari viikkoo pidettii niin ja sitte vaihettiin se porukka. Se oli kyllä ihan tosi mukavaa.” 
-H2  

Yhteisopettajuutta toteutettiin esimerkiksi jakamalla vastuualueita ja oppitunnin rakennetta 

opettajien kesken. Opettajat myös kokivat, että on tärkeää, että on joku, kenen kanssa voi kes-

kustella tunneilla tapahtuneista asioista.  

”Meil oli semmosia, että ku siinä oli aika raskaita tyyppejä luokassa, niin sitte sai purkaa ”ei 
vitsi että seki” ja sitte meil oli aina sillai et ”ota sä vastuu tästä tunnista nii minä otan tästä” ja 
sitte vähä jaettii sitä vastuuta suunnittelun osalta, mutta sitte myöski siitä, että kumpi enemmän 
liidas. Vaikka että toinen veti alkutunnin ja toinen toisen lopputunnin. Oli tosi mukavaa.” -H2 

Tilanteet, joissa opettajat toivoivat opetustilanteeseen toista aikuista seurakseen, liittyivät 

yleensä siihen, että luokassa on paljon erilaisia tuen tarpeita. Vastauksissa korostuivat erityisesti 

käytöspuolen haasteet.  

”Tietenki sillon kun on semmosia aggressiivisia oppilaita, jotka on vaaraks itselleen ja toisille, 
niin semmosessa tilanteessa tietenki sitä kaipais sinne sitä toista ihmistä, että ku ei voi jättää sitä 
luokkaa, mutta ei myöskään ei voi laittaa sitä yhtä lasta pois sieltä luokasta, niin semmosessa 
tilanteessa kaipais, mutta muuten ei.” -H2  

”Yksin siinä tilanteessa sen luokan kanssa, nii olis ollu hankalaa, ku siellä oli paljon oppimisen 
vaikeuksia, mutta sitten siinä oli myös tämmöstä käytöspuolen tuen tarvetta, ja sitä sattu olemaan 
siinä jotenki erityisen paljon, nii kyllähän siinä yksin ois ollu aika hankalaa toteuttaa monia jut-
tuja, koska se oli joskus haasteellista kyllä kahenki opettajan kanssa. Siinä luokassa meillä tais 
ollaki joskus myös koulunkäynninohjaaja mukana, että saatto olla erityisen paljon sitä tukea sit-
ten.” -H4 

Yksi opettajista kertoi, että heidän koulussaan on opettajia ja ohjaajia saman verran, koska op-

pilailla on paljon erilaisia tuen tarpeita. Ohjaajat tulevat myös joskus apukäsiksi musiikin tun-

neille.  

”Meillähän on siis täällä yhtä paljon opettajia kuin ohjaajiakin. Ihan sen takia, kun monella op-
pilaalla on oma ohjaaja pitää olla, niin ohjaajat joskus tulee tänne.” -H1 

Opettaja kertoi, että ohjaajissa oli suuria eroja. Osa heistä oli musiikin tunneille tervetulleita ja 

osalta oli pääsy kielletty. 

”Täällä on yks aivan super hyvä avustaja, jonka mä ottaisin vaikka joka tunnille, koska hänellä 
on tätä omaa musiikillista taustaa erittäin vahvasti ja hän havainnoi kaiken aikaa, että miten 
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minä teen ja jatkaa sitä, eikä lähde tekee omia hommiansa siinä. Ja sitten on pari muuta sem-
mosta, jotka on ihan ok ja saavat tulla tunnille, mut sitten on suoraan sanottuna on muutama, 
jolla on porttikielto tänne tunnille.” -H1 

Eriyttäminen  

Useimmat opettajat mainitsivat eriyttämisen. Monet heistä kokivat, että musiikki on aine, jossa 

on helppo eriyttää ja se tuntuu luonnolliselta tavalta opettaa. Eriyttämistä pidettiin yhtenä läh-

tökohtana, koska oppilaiden musiikillisten lähtökohtien ymmärrettiin olevan vaihtelevia.  

”Musiikki on niin hirveen eriyttävä aine jo lähtökohtaisesti, että siinähän koko ajan eriytetään 
sitä taitotasojen mukaan, että se tulee itse asiassa aika luonnollisesti siinä aineessa, et sitte taas 
muissa aineissa voi ollaki vähä haastavempaa se.” -H2  

”Se on iha lähtökohta, että en edes kysy, että tarviiko joku sitä eriyttämistä, koska yleensä tarvii. 
Että sitä vaan on sitä tarvetta niin paljon, että ne perustiedot musiikista on niin vaihtelevat. Ei 
voi olettaa, että kaikki tietää, mikä on mikä.” -H4 

Eriyttämistä perusteltiin sillä, että kaikki pääsevät varmasti mukaan eikä kenellekään tule sel-

laista oloa, että tehtävät olisivat liian vaikeita.  

”Minä lähen sillä eriyttämisen tiellä heti liikkeelle, että se ihan alusta lähtien on sillä tavalla, 
että kenenkään ei tarvii siellä jäädä sitten sen takia ulos siitä toiminnasta, että ne ohjeet ois ollu 
heti liian haastavat tai toiminta ois lähteny heti liian vaikealta tasolta, että se on se peruslähtö-
kohta.” -H4 

Opettajat mainitsivat eriyttävänsä ylöspäin. Tämä tarkoittaa, että tarvittaessa voidaan tarjota 

haastavampia tehtäviä oppilaille, joille tehtävät olisivat muuten liian helppoja.  

”Sitten tosiaan niille, joille se on liian helppoa, niin heti koittaa ne sieltä huomioida ja sitten 
eriyttää ylöspäin ja antaa vapauksia sitten, jos osaa jonku asian jo, nii voi soittaa siinä kohtaa, 
ku muut harjottelee sitä perusasiaa, nii se voi soittaa sit jotaki vähä haastavampaa juttua siinä 
samantien.” -H4 

”Siinähä koko ajan opettaessa joudut eriyttämään, et jos hokaset et ei näin, niin sit tehäämpä 
tällä tavalla. Ja just vaikka se pikkupiano, et jos hän soittaa tuota yhtä ääntä ja sit joku toinen 
saattaa soittaa sen koko kolmisoinnun. Et siinä tapahtuu se eriyttäminen jatkuvasti jo sillä lailla.” 
-H2 
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Yksi opettajista kertoi, että ei harrasta eriyttämistä opetuksessaan. Hän käsitti eriyttämisen ter-

min sellaisena, että oppilaat eristetään toisistaan. Opettaja painotti opetuksessaan yksilöivää 

opetusta, mutta myös yhdessä oloa.   

”Yksilöivää, mut ei eriyttävää. Mä vierastan hiukan sitä. Eriyttävä on jo sananakin, että siitä 
tulee äkkiä semmonen mielikuva, että laitetaan sermit ympärille ja lyödään kirja eteen.” -H1 

Tehtävien yksilöllistäminen 

Yksi opettajista kertoi toteuttavansa yksilöivää opetusta. Hän kertoi miettivänsä joka oppilaan 

kohdalla erikseen, mitä tunnilla lähdetään tekemään.  

”Erityisluokka kun tulee tänne näin, nii kyllä siinä pitää tuntee ja tietää niitten jokasen skaala, 
että mitä kenenkin kanssa voi tehdä ja mikä on kenenkin vahvuus ja mikä on kenenkin se mitä 
kehitetään.” -H1 

Hän kertoi myös esimerkkitarinan oppilaasta, jonka kohdalla musiikin opiskelua yksilöllistet-

tiin.  

”Esimerkkinä voin mainita erään pojan, jolla on muun muassa hyvin vakava lukihäiriö. Hän kun 
tuli ekoja kertoja tänne musiikkiluokkaan, niin hänellä oli erittäin varautunut olo ja mä arvasin, 
että tuo mies ei ainakaan tänään tee yhtään mitään, että jos minä siihen ryhdyn, niin mä kaivan 
omia hankaluuksia tässä. Hänet noteerasin ja tervehdin ja kysyin nimeä ja muita perusjuttuja ja 
sitten mä sanoin, että mitäs sä voisit nyt tehdä, että mistä me aloitetaan. Hän vaan tokas, että 
”mä haluan piirtää”. Mä sanoin, että tämä selvä, että piirretään. No siinä oliki sitte muutama 
muuki oppilas siinä samassa tilanteessa, nii mä sitte lähdin ohjaamaan näitä muita. Hän piirteli 
siinä ja sitten mä katoin vähän, että mitä hän piirtää ja hän rupes piirtämään junaa. Mä sanoin, 
että ”ahaa juna”, että saadaanko me nyt tää jotenkin ympättyä sillä tavalla, että tähän liittyy 
jotain musiikkia. Mä sitte laitoin muille kuulokkeet korviin, niin he saivat soittaa omiaan ja sitten 
mä laitoin soimaan Q Stone -yhtyeen Train train -nimisen biisin, joka rytmiltäänkin on semmonen 
junamainen. Se kuvastaa semmosta kevyttä junan kulkua ja annoin sen soida. En puhunu hänelle 
mitään siitä asiasta ja sitten hetken päästä hän katto mua ja kysy, että ”mikä musiikki”? Mä 
kerroin sitten mikä se on ja seuraavalla kerralla, kun hän tuli, niin hän halus sen musiikin. Hän 
sai sen jo sanottua minulle, että hän haluaa sen musiikin. Pikkuhiljaa hän oppi kirjoittamaan sen 
bändin nimen ja sen kappaleen nimen siihen piirustukseensa ja sitä pikkuhiljaa vietiin eteenpäin, 
kunnes hän sitten otti jo ukulelen käteensä ja vähitellen muutakin, ja nyt hän on semmonen suh-
teellisen sosiaalinen nuori mies.” -H1 
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6.4.2 Inkluusioperiaate  

Tässä osiossa kerron, kuinka opettajat käsittivät nykyperuskoulussa vallitsevan inkluusioperi-

aatteen vaikuttavan musiikin tunteihin. Inkluusio oli käsitteenä kaikille opettajille ennestään 

tuttu, eikä sitä tarvinnut heille erityisemmin avata. Vastauksissa toistui tiettyjä inkluusioon liit-

tyviä teemoja, kuten musiikin oppiaineen soveltuvuus inkluusioon sekä tuntiresurssit, joita se 

vaatisi. Inkluusion käsitettiin olevan moniulotteinen käsite. Tämän vuoksi opettajien käsityksiä 

ei voida dikotomisesti jakaa ”kannattajiin” ja ”vastustajiin”, vaikka sen hyödyistä ja haasteista 

keskusteltiinkin.  

Oppiaineen soveltuvuus inkluusioon  

Muutaman opettajan mielestä inkluusio sopi erityisesti musiikin tunneille. Inkluusioperiaatteen 

koettiin olevan tärkeä asia oppilaan kannalta, koska sen ansiosta ketään ei suljeta opetuksesta 

ulkopuolelle.  

”Inklusiivisuus ajatuksenahan on hyvä ja tärkeä, että ketään ei heitetä ulkopuolelle sen takia, että 
ois joku oppimisen vaikeus tai muuta ja musiikilla on aineena tosi hyvä sauma toimia.” -H4 

Yksi opettajista ajatteli, että inklusiivinen ajattelu tulee musiikinopettajilta jopa luonnostaan. 

Musiikin tunneista on helppo tehdä saavutettavia, koska oppilaat voivat osallistua opetukseen 

monella eri tavalla. Kaikkien ei tarvitse tehdä tunnilla samaa asiaa, vaan osallistumisen tasoja 

on monia.  

”Minun mielestä inkluusio on musiikkikasvatusajatteluun aikalailla sisään rakennettu jopa, että 
se tulee musiikinopettajalta aika luonnostaan semmonen inklusiivinen toiminta, että musiikin tun-
nit on hyvin helposti inklusiivisia ja musiikinopettajat sen tavallaan jotenkin aika luonnostaan 
tekee ja toimii niin että tunnit on inklusiivisia. Jokainen pääsee mukaan jollaki tavalla, että jos ei 
vaikka voi soittaa jostain syystä, sanotaan nyt vaikka rumpuja, niin sitten voi soittaa jotain muuta, 
omalla tavallaan olla mukana tai laulaa tai muuta. Musiikissa on mahdollista tehdä niin monella 
tavalla. Jos on vaikka joku kappale, mitä soitetaan, lauletaan, niin siinä voi olla niin monella 
tavalla mukana. Ei oo vaan yhtä tapaa, et kaikkien pitäis tässä nyt kappaleessa soittaa kitaraa ja 
mikään muu ei onnistu, vaa että aina on kuitenki keinoja tehä jotaki muutaki mukana.” -H4  

Yksi opettajista kertoi, ettei oikeastaan ajattele inkluusiota. Hänen mukaansa musiikki oli aine, 

jossa opetus järjestyy tilannekohtaisesti uppoutuen tunnin tunnelmaan.  

”En koe sitä semmoseks, että minä ainakaa ajattelen sitä tunneilla, että tää nyt pitää huomioida 
tai tää nyt pitää nyt olla ajatuksissa. Kyllä mä hyvin usein uppoudun siihen tuntiin ja sen siihen 
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tunnelmaan, mikä siinä luokassa sillä tunnilla silloin on ja siitä rakennetaan sitten sitä mitä sillon 
tehdään.” -H1 

Yksi opettajista pohti, että taito- ja taideaineiden, kuten musiikin tunnit voivat olla haastavia 

oppilaille, joilla on erityisen tuen tarpeita, koska luokassa on paljon enemmän erilaisia virik-

keitä ja tunneilla on harvemmin samanlaista struktuuria kuin muilla tunneilla.  

”Ja sitte taas, jos aatellaan, että nämä taito- ja taideaineet, että kuvis ja musiikki, niin siellä on 
koko ajan semmosia asioita, jotka herättää niitä aisteja, ei istuta paikallaan, ei oo sellasta struk-
tuuria siinä hommassa, et se voi olla tosi vaikea paikka semmoselle erityisoppilaalle.” -H2 

Tuen tarpeiden haasteet   

Moni opettaja nosti esille erilaisten tuen tarpeiden haasteet keskusteltaessa inkluusiosta. Erityi-

sesti käyttäytymisen ongelmat nousivat vastauksissa pinnalle. Monet kokivat, että aktiivisuu-

den ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD on yksi suurimmista haastajista inklusiivisen opetuksen 

kannalta. Lukivaikeus ei näyttäytynyt samassa valossa.  

”Niitä tuen tarpeitakin on erilaisia, että moni varmaan opettaja kokee haastavimpana tuen tar-
peena sen, että jos on käyttäytymisen ongelmia, että mites sitte semmonen, että onko se sitten hyvä 
juttu, että luokassa on käyttäytymisen haasteita. Ne tietenki haastaa opettajaa.” -H4 

”Saattaa olla, että jollekin opettajalle joku oppilas pilaa koko ryhmän, että siel on yks sellanen 
häiriö, mut se ei oo välttämättä lukihäriö, et se on sit se ADHD, joka tekee sen häiriön.” -H3 

”Ei varmasti oo mukava tunne olla kaikessa vähän heikompi, että sakset ei pysy kädessä tai en 
oikee pysy jaloillani tässä tai kuviksessa tai kaikissa näissä aineissa. Sitten myös he helposti tur-
hautuu tunnilla äkkiä, että ahistaa ku joku homma ei onnistu, ja sitte taas se häiritsee muita op-
pilaita ja tietenki lukihäiriö on ihan eri ku joku ADHD.” -H2 

Opettajat mainitsivat, että luokassa voi syntyä sellainen tilanne, että yksi oppilas häiritsee kaik-

kien oppimista. Tällainen oppilas saattaa aiheuttaa luokassa jopa vaaratilanteita, jos opettaja ei 

katso hänen peräänsä koko ajan. Yksi oppilas saattaa siis työllistää opettajaa paljon.  

”Et voi olla myös ne ADHD:t mukana ja se onki sitte paljon haastavampi, koska monesti, jos ei 
sitä saa jotenki hallintaan, niin se häiritsee muiden oppimista.” -H3 

”Yleisesti inkluusio, niin aika lailla opettajan aika menee siinä sen yhen oppilaan, joka on aika 
levoton, niin sen ympärillä häärätessä ja miettiä, että no mites tässä, että hän ei ota vaikka nyt 
tuota djembeä tuossa käteen ja paukauta toisen korvaan tai vedä tota mikseriä nyt täysille tuossa 
ja aiheuta kuulovaurioita, että on ne sillä lailla harmi.” -H2 
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Yksi opettajista pohti, miltä tilanne tuntuu oppilaan näkökulmasta, jos vaikeuksia on enemmän 

kuin luokkatovereilla.    

”Mä aattelen sillain, että ne lapset, kellä on niitä ongelmia, niin hehän ehkä kokevat koko ajan 
olevansa heikompia ku muut, toki vaikka siellä on se eriyttäminen ja eihän se oo koskaan sem-
mosta, että kaikki kattoo toisia, vaan siellä on oma tekeminen, mutta välillä mietin sitä, että min-
kähänlainen fiilis heillä on, että kun ei tavallaan mikään suju sillain helposti.” -H2 

Hän mietti, miltä oppilaista tuntuu olla koko ajan negatiivisen huomion kohteena. Tämä oli 

haastanut myös opettajaa pohtimaan omaa käyttäytymistään ja opetusmetodejaan.  

”Ei sitä tiiä kuitenkaan, miltä se lapsesta tuntuu, mutta jotenki ite aattelisin, et onko se kivaa olla 
kuitenkaan semmosen huomion kohteena jatkuvasti, semmosen negatiivisen huomion kohteena, 
ja sitte sitä yrittää iteki miettiä, ettei jatkuvasti oo sillee ”ei, ei, ei, älä soita, älä rämpytä” ja 
mähän oon tehny sillain, että jos ne niillä pikkukiippareilla ei malta olla, että ne on koko ajan 
jotaki härvää, niin mä oon tehny sellasen laminoidun kiipparin ja otan pois sen kiipparin ja lyön 
sen laminoidun eteen ja sit ku soitettiin kanteleita niin sanoin, että ”haluatko ottaa piirretyn kan-
teleen vai maltatko olla soittamatta”, mutta että joo, on se semmosta raskasta.” -H2 

Samaa opettajaa mietitytti myös luokan muut oppilaat. Hänen mukaansa hiljaisemmat lapset 

jäävät opetustilanteessa helposti huomiotta.  

”Se on harmi, koska se, että tosi moni nauttii, ja semmoset jotka yleensä jää vähän huomiotta 
semmosessa ku on inkluusio, niin semmoset keskiskastin lapset, jotka on aika hiljasia, ja jotka ei 
pidä itestään ääntä, niin ne jää aika häviäjiksi tässä tilanteessa.” -H2 

Tilanteessa, jossa luokassa on paljon erilaisia tuen tarpeita, opettajat painottivat tukitoimien 

tarpeellisuutta. Toivomuksena oli, ettei opettaja joutuisi opetustilanteeseen yksin, jos luokassa 

on paljon esimerkiksi käyttäytymisen haasteita.  

”Sillon, jos on ADHD-oppilas, niin kyllä mä niin toivon, että on tunnilla mukana joku muukin 
kuin minä, että en ole yksin, mutta sitten noi muut häiriöt, jotka ei oo käyttäytymishäiriöitä, niin 
niiden kanssa kyllä pärjään.” -H3  

”Siinä ne tulee kans sitte erityisen tärkeiksi ne apukädet. Yks tilanne mikä tulee tässä mieleen 
yhen luokan kohalta, jossa mulla oli resurssiopettaja siinä apuna, koska siinä oli paljon tuen 
tarpeita, nii me joskus sitten tehtiin niin, että tavallaan parasta inkluusiota heijän kohallaan oli 
se, että resurssiopettaja otti ne tekemään sitten jonkun toiminnan ajaksi toiseen tilaan vähän so-
velletusti sitä samaa juttua, että jos ei kyennyt olemaan siinä muun ryhmän mukana, niin sitte teki 
muutama oppilas resurssiopettajan kanssa omassa tilassaan.” -H4 
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Yhdellä opettajalla oli positiivinen kokemus erityiskoulusta, jossa luokkakoot olivat olleet pie-

nemmät. Hän oli sitä mieltä, että oppilaat, joilla on paljon erilaisia tuen tarpeita, voisivat hyötyä 

musiikin opetuksesta paremmin pienemmissä ryhmissä.  

”Kuitenkin ku musiikki ois niin hyvä aine sinänsä, että he saisivat onnistumisen elämyksiä ja jos 
ois pienemmällä porukalla. Toki sitte taas myös aatellaan, että on hyvä, että he ovat ison porukan 
mukana ja oppii, mut sit jos mä mietin kaikkia aineita, niin se näkyy tosi huonosti aina ne oppilaat, 
kellä on niitä haasteita. Ja sitten ku siellä erityiskoulussa näki, kuinka paljon ne oppilaat nautti 
siitä, miten ne nautti niistä tunneista ja et sai keskityttyä, ku pääsi siihen soittomoodiin, et uskon, 
että he sais paljon enemmän irti musiikin tunneista pienemmissä ryhmissä.” -H2 

Tuntiresurssit 

Keskusteltaessa inkluusiosta monet opettajat mainitsivat erilaisia resursseja, joita musiikin 

opettamiseen liittyi. Resurssit vaikuttivat siihen, miten tunneista saisi mahdollisimman inklu-

siivisia kaikille.  

”Oma lähtökohta musiikin tuntien pitämiseen on, ja se osittain tietty johtuukin niistä resursseis-
takin ja siitä, miten ite näkee parhaaksi toimia, niin on se, että se tunti on mahollisimman saavu-
tettava, eli inklusiivinen kaikille.” -H4  

Asioita, joita monet opettajat miettivät, olivat opetustuntien rajallisuus sekä luokkakoot. Opet-

tajat kertoivat, että yhden oppilaan kohtaamiseen käytettävä aika on lyhyt, koska tunnin pituus 

on rajallinen ja luokassa on muitakin oppilaita. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki eivät välttämättä 

saa tarpeeksi tarvittavaa toistoa tunneilla opeteltaviin asioihin.  

”Jos tunnin mitta on 45 minuuttia, niin sä et siinä kovin montaa asiaa kerkee aina yhdelle sano-
maan, kun yritetään saada se jollaki tavalla alkuun se tekeminen ja että siitä sais semmosen pie-
nen onnistumisen ilon, niin siinä ei kauheen montaa kierrosta kerkeä niitä opettamaan.” -H1 

”Kyllähän on tilanteita, tulee vastaan, että vaikka kuinka olis tehny huolellisesti sen opetuksen ja 
yrittäny tehä kaiken sen eteen, että se ois varmaan helppo omaksua, niin siitä huolimattahan se 
aina ei onnistu, että oppimistulosta ei vaan saavuta ainakaan siinä hetkessä. Kyllähän ne vaatii 
ylipäätään, jos jollakin on joku pulma jossain asiassa, niin sen, että siitä päästään yli ja se asia 
opitaan. Se vaatii tosi paljon sinnikkyyttä ja asiaan palaamista ja toistoa. Musiikinopetuksessa 
on vähän se haaste, että ne resurssit on niin pieniä, tuntiresurssit siis, että niin miten sitä sais, 
sitä toistoa ja tarpeeksi kaikkien kohalla, että se on tosi hankala tilanne, et jos on oppilas, joka 
tosi paljon haluais oppia vaikka peruskompin rummuilla, mutta se ei vaa lähe heti, niin sitten ku 
ei voi antaa sille oppilaalle yksityistuntia 75 minuuttia, vaan että on kakskymmentä muutaki, niin 
se, että miten pystyis käyttämään sen pienen hetken sen kanssa mahollisimman tehokkaasti ja 
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vaikka sen käyttäski, niin se ei välttämättä riitä sitte ku niitä kuitenki aiheita mitä ois käytävänä 
ja asioita ja muuta, nii on sitte nii, että ei voi joka tunti opetella sitä rumpukomppia, niin kyllähän 
se vaa jää monesti sitte joittenki kohalla asia kesken.” -H4  

Yksi opettajista vertasi musiikin tunteja muihin oppiaineisiin, joissa ryhmät yleensä jaetaan 

pienemmiksi.  

”Sehä onki huvittavaa, että käsitöissä aina jaetaan ryhmä puoliksi ja liikunnassaki saattaa olla 
useampia, vaikka että tytöt ja pojat, mutta musiikissahan ei oo. Siellä saattaa olla se 30 oppilasta 
ja siinä saattaa puolella olla niitä lukiongelmia.” -H2 

Yksi opettajista painotti, että jos tunneilla on oppilaita, joilla on erilaisia tuen tarpeita, pitäisi 

myös resursseja järjestää. Niiden ollessa liian vähäisiä opettajan pitäisi osata pyytää niitä lisää.  

”Sitten tietysti se inkluusio vaatii ne omat resurssinsa, et jos on, on sitte oppilaita, joilla on eri-
tyistarpeita, niin tietenki se sillon opettajalta vaatii enemmän ehkä aikaa huomioida, mutta jos 
on oppilaita, joilla on enemmän tarpeita siellä tunnilla, tuen tarpeita, niin silloinhan niitä resurs-
seja sinne pitäis myös järjestää ja sitten jos niitä ei ole, niin sitten niitä pitää pyytää.” -H4 

6.4.3 Kolmiportainen tuki  

Tässä osiossa kerron opettajien käsityksistä liittyen kolmiportaiseen tukeen. Kaikki opettajista 

tiesivät entuudestaan, mikä on tuen kolmiportaisuus, joten sitä ei tarvinnut heille tarkemmin 

selittää. Käsityksiä tuen kolmiportaisuudesta tarkasteltiin musiikinopetuksen kautta. Yksi eni-

ten keskustelua herättänyt teema oli kolmiportaisen tuen myötä lisääntynyt kirjaaminen.  

Käsityksen muodostumiseen vaikuttavat tekijät 

Yksi opettajista kertoi, että tuen kolmiportaisuus oli tullut käyttöön jo hänen opiskeluaikoinaan, 

joten hänellä ei ole muusta mallista edes kokemusta. Tämä siis vaikutti hänen käsityksensä 

muodostumiseen.  

”Joo no onhan tuo sillä tavalla niin, kun tuohan on tullu tuo systeemi toi tuen kolmiportaisuus 
sillon ku opiskelin, nii et on tavallaan ikään kuin kasvanu siihen et ei oikein tiiäkään muusta, niin 
se tietenkin vaikuttaa tähän omaan ajatteluun.” -H4 

Hän kertoi kuitenkin, että vaikka kolmiportaisen tuen käyttöönotosta on vierähtänyt jo tovi, 

tuntuu se silti olevan monelle opettajalle uusi asia.  
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”Ja tietenki se on uus sitten kaikille, että kyllä esimerkiks meilläki on ollu jotaki semmosia ko-
kouksia, missä on saatettu muistutella, että huomaattehan, että yleiseenki tukeen kuuluu jo täm-
mönen lista kaikenlaisia tukikeinoja, et oppilaalla ei tarvii olla tehostettua tukea, että sille voi 
antaa osa-aikasta erityisopetusta vaikkapa. Kyllähän se on sillä tavalla uus asia kaikille, että sitä, 
sen omaksuminen ja sisäistäminen vie aikaa.” -H4  

Toinen opettaja kertoi, että oli vain yhden kerran nähnyt oppilaan siirtyvän kolmanteen portaa-

seen. Se tietenkin vaikutti siihen, minkälainen käsitys hänellä oli kyseisestä tuen jakautumisen 

mallista.  

”No ei, sanotaan, että ei oo paljoo ollu, että ois menty siihen kolmanteen portaaseen. Nii ei oo 
kun, mitä mä tiedän, että yks oppilas tänä aikana, kun se on ollu.” -H3 

Taustalla vaikutti luultavasti se, että hän oli aiemmin ollut töissä yksityiskoulussa, jossa ei ollut 

ollut samaa systeemiä käytössä.  

”Se oli privaatti koulu, niin siellä ei ollu. Sieltä heitettii ulos, jos ei pärjänny, sanotaan näin, 
mutta nyt se on muuttunu siis. Se oli ennen sillä lailla. Ne pysty valitsee. Siellä oli hirveen pitkä 
jono ja sit otettiin vaan seuraava ja sun piti pärjätä ekasta luokasta lähtien, et oli 35 lasta luo-
kassa. Sit sai olla vielä kaks noita vaihto-oppilaita eli 37 oli maksimi. Voit kuvitella, että pitää 
nätisti käyttäytyä, et siel ei ollu käytösongelmia.” -H3 

Tuen tason näkyminen musiikin tunnilla 

Opettajien käsitykset siitä, miten kolmiportainen tuki näkyy musiikin tunnilla, olivat vaihtele-

via. Yksi opettajista kertoi, että opettaja voi itse havaita sen oppilaasta esimerkiksi tehdessä 

rytmitehtäviä.  

”Kyllä sen yleensä huomaa sitte kun on sillai että tässä lapsessa on jotain erilaista kuin muissa, 
että hän ei ihan hokase vaikka ihan jotaki perusrytmiikkahommaa ja sitte oon saattanu kattoo, 
että onko hänellä millaset tukitoimenpiteet siellä.” -H2 

Toinen opettaja kertoi, että hänen kohdallaan oppilas oli ollut vain paljon poissa tunneilta. Täl-

laisessa tilanteessa moniammatillisen yhteistyön rooli korostui. 

”Tää oppilas, jolla oli se kolmas porras, niin sitten vaan musiikissa oli paljon poissaoloja ja 
sitten mä olin luokanvalvojan kanssa yhteydessä ja erityisopettajan kanssa yhteydessä ja mitä nyt 
tehdään ja sitte vanhempien kanssa myös yhteydessä, mutta enemmän niin, että sitte tää erityis-
opettaja hoiti tän yhteyden eniten niistä, että siinä sitten se moniammatillinen yhteistyö oli tär-
keää.” -H3 
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Osa ajatteli, ettei kolmiportainen tuki näy välttämättä musiikin opetuksessa. Tuen tarve ei siis 

liittyisi siihen, miten oppilas suoriutuu musiikin tunnilla. Yksi opettaja kuitenkin oli sitä mieltä, 

että malli helpottaa kuitenkin tilanteen kokonaishahmottamista.  

”Miten se ilmenee, niin sitähän ei aina voi niin tietää ja sitten, ja kuinka hyvin pystyy saamaan 
sen oppilaantuntemuksen, jos on vaikka vaikka 200-300 oppilasta koulussa, niin vaikka lukis ne 
kaikki ne oppimissuunnitelmat läpi, niin eihän ne silti ihan välttämättä aineenopettajalla jää sillä 
tavalla heti niin hyvin mieleen, mutta kyllä se kuitenki helpottaa sitä tilanteen kokonaishahmot-
tamista varmaankin, että on ja sit oppilaan omalta kannalta on hyvä, että se asia, kaikki ne tuen 
tarpeet, käydään läpi perusteellisesti ja siinä edetään tuon mallin mukaisesti.” -H4 

”Se ei sillä tavalla ihan kosketa minua suoraan, koska sehän menee monta kertaa niin, että ne, 
joilla on kaikkein rankin tuki, niin niillä saattaa olla myöskin kaikkein suurin musikaalisuus ja 
sitten minulle näkyy täällä ihan eri asia siitä ihmisestä, siitä lapsesta, kun se näkyy vaikka matik-
katunnilla.” -H1 

Yksi opettaja kertoi myös esimerkkitarinan oppilaasta, jolla oli erityisen tuen päätös ja kuinka 

se nimenomaan ei näkynyt musiikin tunnilla.  

”Minä menin sanomaan, että nyt meni aivan loistavasti ja opettaja kattoo suu auki, että anteeks 
kuinka. Mä sanoin, että hän oppi salamana esimerkiks basson tabulatuurista soittamaan ja nyt 
soittaa jo semmosia tyyliin jotain helpotettuja Paranoidin basson tabloja tai muuta vastaavaa, 
että oikeeta biisiä kuitenkin. Opettaja kattoo vielä suuremmilla silmillä, että ihanko oikeesti ja 
tuli seuraavalle tunnille katsomaan, ku ei uskonu. Toki sillai vähä leikkimielellä, mutta tuli kui-
tenki ja sitten oli ihan hoona, että jestas sentään, kun ei tää lapsi osaa laskea kunnolla kymme-
neen. Mä sanon, että joo tuntuu siltä, että neljään osaa laskea ja se tuntuun nyt riittävän, että toki 
tämäkin tuki sitten sitä matikkaakin, että näinhän tää pelaa, että sitten ku tää lapsi tajus, että ai 
että näitä voi aatella tälleen, että mä soitan Paranoidia ton ja ton pätkän niin siinä on sitten jo 
kahdeksan. Ja sitten vähitellen se menikin niin, että hän rupeski laskemaan siellä matikkatunnil-
lakin.” -H1 

Opettajan mukaan voi usein olla jopa niin, että oppilaat, joilla on kevyempi tuki, voivat olla 

musiikin tunnilla jopa varautuneempia.  

”Mutta sitten taas on tämmösiäkin esimerkkejä, että sitten kun on hyvin tämmönen kevyt tuki 
vaan, niin että opettaja saattaa mullekin sanoa, että ei täs oo mitään, että tää on ihan piece of 
cake. Sitte ku se lapsi tulee tänne, nii se on iha hukassa, koska sitä rupee jännittää, ku hänellä on 
tietosuus siitä, että hän ei välttämättä osaa soittaa eikä laulaa ja vaikka minä sanon, että niitä 
taitoja ei tarvita, että täällä ollaan sitä varten, että opiskellaan, niin hänellä on niin juurtunu 
sinne jonnekin takaraivoon se, ja ku hänellä on riittävä sanotaanko nyt ymmärrys siitä, että hän 
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tajuaa sen, että hän ei oo jossain tietyssä aineessa yhtä hyvä kuin jossain toisessa, niin se onkin 
vaikeempi juttu mennä tämmösen lapsen pään sisään ja keksiä hänelle semmonen sopiva alotus-
systeemi, että sitte päästään tekemään oikeesti jotakin ja sitte myöhemmin hän tietysti vapautuu 
ja niin edelleen, mutta se alku on monta kertaa vaikeempi niillä, kellä on kevyempi tuki ku niillä 
kellä on oikein rankka tuki.” -H1 

Kirjaaminen 

Keskusteltaessa kolmiportaisesta tuesta mainitsi moni opettaja kirjaamisen. Kirjaamisen ajatel-

tiin olevan hyvä asia lapsen kannalta, vaikka se lisäisikin opettajan omaa työtä. Kirjaamisen 

nähtiin lisäävän tiedon saatavuutta. Eniten huolta herätti, jos kirjauksia ei ollut, vaikka lapsi 

selvästi tarvitsisi jonkinlaisia tukitoimia.  

”Monihan ei pidä siitä, et se on tuonu kirjaamista tosi paljon lisää, mutta toisaalta mikä ois sitten 
se toinen vaihtoehto, jos sitä ei olis? Missä se tieto sit olis? Että kyllähän tuo lisää sitä tiedon 
saatavuutta ja sitä kautta parantaa opetusta varmasti, että jollakin tavalla se tieto pitäs olla saa-
tavilla, että miten annetaan tukea ja miten edetään asioissa.” -H4 

”Mut se, mikä yleensä herättää huolta, on, jos siellä ei ole mitään tukitoimenpiteitä, että miksi 
tälle lapselle ei ole tehty mitään ja miksei sitä ole kirjattu.” -H2 

Kirjaamisen ajateltiin olevan hyvä asia myös niissä tilanteissa, kun oppilas vaihtaa koulua. Yksi 

opettajista käytti esimerkkinä sitä, kun oppilas siirtyy valtion koululta kunnalle, eikä mitään 

tietoja nähdä, koska järjestelmät ovat erilaiset.  

”Tietenki toi kirjaaminen on myös hyvä niissä tilanteissa, kun oppilas vaihtaa koulua, että ne 
tiedot sit myös välittyy. Se on ainaki osottautunu sillä tavalla myös hyödylliseksi siinä kohtaa, kun 
lähtökoulusta on hyvin kirjattu kaikki asiat, nii se tuleminen uuteen kouluun on tosi paljon hel-
pompaa, kun se on luettavissa sieltä sitte. Joskus on niitä tilanteita, jos on vaikka norssin opiske-
lija, ku ei oo samassa systeemissä, että norssi onko se valtion koulu sitten. Sieltä ei se tieto auto-
maattisesti siirry, ne oppimissuunnitelmat, kun tullaan vaikka tähän kaupungin kouluun. Niin kun 
siitä ei sit oo mitään tietoa nähtävillä, nii se on siinä kohtaa kirkasta, että miksi se on niin tärkeää, 
että se tietoki siirtyy, oppimissuunnitelmat siirtyy vanhasta koulusta uuteen kouluun.” -H4 

Toinen opettaja mietti oppilaan siirtymistä alakoulusta yläkouluun. Alakoulun puolella luokan-

opettaja on se, joka huolehtii omista oppilaistaan, kun taas yläkoulun puolella vastuu jakautuu 

aineenopettajille. Jos kirjauksia ei ole, eivät aineenopettajat osaa välttämättä huomioida oppi-

laan erityistarpeita opetuksessa.   
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”Alakoulussahan se on vähän sillai, että kun oma opettaja tietää sen lapsen niin hyvin ja sen 
asioista huolehditaan siellä ja se on niin semmosta kokonaisvaltasta se eriyttäminen sille lapselle, 
niin sit ku se menee yläkouluun, niin ei siitä enää kukaa huolehdi samanlailla, että se kulkee siellä 
semmosena irrallisena pallona ja sen takia ne merkinnät pitäis olla siellä, että niillä aineenopet-
tajilla ois mahollisuus tehä sitä eriyttämistä ja huomioida, että tässähän on nyt jotaki.” -H2 

Toisaalta yksi opettajista kertoi, ettei tee kirjauksia musiikin tunneilta, koska hänellä ei ole 

mahdollisuuksia lisätä sinne tukitoimia. Hän kertoi, että lukuaineiden, kuten äidinkielen tai ma-

tematiikan, tunneilla se on helpompaa.  

”Ehkä musiikissa nii en oo tehny mitään semmosia kirjauksia sinne, koska koen, ettei mulla ole 
mitenkään mahollisuutta alkaa sitä erikseen lisäämään sitä eriyttämistä ja sen oppilaan huomi-
oimista siellä tunnilla, koska se on tosiaan niin semmonen häröpallo se koko tunti aina, että siellä 
koko ajan joku on ”ope, ope, ope” ja kaikki soittimet soi ja ”älä soita” ja ääh ja ”nyt soitetaan 
yhessä” ja semmosta, että ei siel ois aikaa siihen. Sitte taas joku äidinkieli, niin siinä on ehkä 
helpompi tai joku semmonen aine, missä ne istuu oman pulpetin ääressä ja on siinä rauhottu-
massa, nii semmosella tunnilla on helpompi tehä sitä eriyttämistä myös ja ku on ne kirjat. Äikässä 
on alaspäin eriyttäviä ja matikassa.” -H2 

Toisaalta opettaja myös kyseenalaisti jatkuvaa kirjaamista, että jääkö se vain sananhelinäksi.  

”Että tavallaa se ei jäis vaan semmoseks sananhelinäksi, mutta on sitäki kyllä, hävettää myöntää, 
mutta niin paljon tehny niitä kirjailuja ja sitte on sillai, että diibadaaba, että missä tää näkyy, että 
aivan yks vitsi tää koko homma.” -H2 

Opettaja pohti tehdyn työn määrää suhteessa siihen, vaikuttaako se oppilaan tilanteeseen konk-

reettisesti. Kirjailuja tehtiin paljon, mutta mitään ei tuntunut oikeasti tapahtuvan.  

”Se työllistää ihan valtaisasti ja jotenki semmonen olo, nyt tänä vuonna mulla ei oo ollu niin, 
mutta viime vuonna mulla oli semmonen sosiaalityöntekijäolo, että ihan siis aivan tehtailin jotain 
lastensuojeluilmoituksia ja se oli jotenkin ihan järkyttävää. Olin yhteydessä sossuun päivittäin ja 
mikään ei muuttunut. Sitte oli koulupsykologit ja kaupungin psykologit ja psykiatrit ja yhtää ei 
tapahdu mitään. Kaikki on aina vaan semmosta, että tehäänkö me näitä sen takia, että me voidaan 
joskus sanoa sitte, et jos jotaki tapahtuu, että ”kato, tän näkee tästä, että oon tehny näin”, mutta 
mitään ei tapahdu, niin se on aivan yhtä tyhjän kanssa.” -H2  

6.5 Tulosten yhteenveto 

Tässä kappaleessa kokoan yhteen tutkimukseni tuloksia. Käsittelen niitä kolmen tutkimusky-

symykseni kautta.  
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Miten opettajat havaitsevat oppilaan lukivaikeuden musiikinopetuksessa?  

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni tarkoitus oli kartoittaa, mitä kautta opettajat tietävät oppi-

laan lukivaikeudesta ja miten lukivaikeus heidän mukaansa ilmenee musiikin tunneilla. Opet-

tajien vastauksista käy ilmi, että tieto oppilaan lukivaikeudesta saatiin yleensä luokanopettajan 

tai erityisopettajan kautta. Kaikki mainitsivat vastauksissaan verkkopalvelu Wilman, josta tie-

don pystyi myös tarkistamaan. Kukaan opettajista ei kuitenkaan systemaattisesti käynyt itse 

lukemassa tietoja Wilmasta etukäteen, vaan yleensä siihen liittyi herännyt epäilys siitä, että 

oppilaalla saattaisi lukea siellä jotain. Tähän liittyivät myös opettajan ajalliset resurssit ja ope-

tettavien oppilaiden lukumäärä. Useimmat opettajista kertoivat, että yleensä heille itselleen 

saattoi herätäkin epäilys oppilaan lukivaikeudesta ennen kuin he saivat tietää siitä virallisesti.  

Opettajat kertoivat, miten he olivat havainneet lukivaikeuden näkyvän musiikinopetuksessa. 

Kaikki heistä mainitsivat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Nämä esiintyivät esimerkiksi 

harjoitellessa laulujen sanoja. Erityisen haastavaa oppilaalle oli, jos sanat olivat vieraskieliset. 

Muutamalla opettajalla oli selkeä käsitys siitä, että lukivaikeus voisi liittyä jotenkin rytmita-

juun. Toinen opettajista oli havainnut tämän rytmitehtävissä sekä kehollisissa tehtävissä, joissa 

tapahtui keskiviivan ylitystä. Toinen heistä oli havainnut, että tällaisilla oppilailla oli ollut vai-

keuksia marssia perussykkeen mukaisesti. Mainituksi tulivat myös hahmottamisen vaikeudet, 

jotka näkyivät erilaisten ohjeiden tulkitsemisessa. Yksi opettaja mainitsi sosiaaliset haasteet. 

Hänen mukaansa lukivaikeuksiset oppilaat usein pyrkivät peittelemään vaikeuksiaan, mikä 

puolestaan vaikeuttaa lukivaikeuden tunnistamista ja oikeanlaisen tuen tarjoamista. Taustalla 

saattoi olla pelko leimatuksi tulemisesta tai luokkatovereiden reaktioista. Tällaiset oppilaat 

usein käyttivät kompensaatiokeinoja oppimisessaan. Opettaja kertoikin, että lukivaikeuksiset 

oppilaat ovat yleensä taitavia opettelemaan asioita ulkoa, jotta heidän ei tarvitsisi lukea tunnilla. 

Ylipäätään taito- ja taideaineiden tulkittiin olevan usein lukivaikeuksisten oppilaiden vahvuuk-

sia, koska niissä korostuu käytännön tekeminen lukemisen ja kirjoittamisen sijaan. 

Millä menetelmillä opettajat opettavat musiikkia oppilaalle, jolla on lukivaikeus?  

Tämän tutkimuskysymyksen tarkoitus oli selvittää, minkälaisia musiikin opetuksen menetelmiä 

opettajat käyttävät ja miten he ottavat lukivaikeuden niissä huomioon. Muutama opettaja kertoi, 

kuinka he opettivat oppilaille uusia lauluja. Lyriikat lausuttiin rytmissä ennen melodian otta-

mista mukaan. Tämä mahdollisti sen, että jos joukossa on vaikeita sanoja tai sanarytmejä, voisi 

opettaja ottaa ne tarkemman käsittelyn alle. Tämän merkitys korostui etenkin, jos kyseessä oli 
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vieraskielinen kappale. Sanoja myös analysoitiin ja niistä keskusteltiin. Näiden vaiheiden 

kautta sanojen oppiminen ei tukeutunut pelkkään lukutaitoon, vaan sanoja prosessoitiin näke-

misen lisäksi kuulemalla ja toistamalla. Laulujen harjoittelun lisäksi opettajat kertoivat useita 

eri menetelmiä, joiden avulla he lähestyivät soitonopetusta. Opettajat painottivat soitto-ohjei-

den moniaistisuutta sekä vaiheittain etenemistä helposta vaativaan. Tämä tapahtui selittämällä, 

näyttämällä ja yhdessä tekemällä. Ohjeiden tuli olla näkyvillä niin, ettei mitään tarvitsisi osata 

ulkoa. Taitavampia oppilaita hyödynnettiin soitonopetuksessa apuopettajina aina tarpeen mu-

kaan. Opettajat vaikuttivat soitonopetukseen myös soitettavien kappaleiden valinnalla. He suo-

sivat toistuvia sointukiertoja ja helppoja sävellajeja. Opetuksessa hyödynnettiin vaihtoehtoisia 

nuotinnustapoja. Kukaan opettajista ei käyttänyt opetuksessaan perinteisiä nuotteja sellaise-

naan, vaan niitä havainnollistettiin esimerkiksi värien avulla. Yksi opettajista oli jopa keksinyt 

täysin oman nuotinnusmenetelmänsä. Soittimia saatettiin muokata helpommiksi. Yksi opetta-

jista kertoi esimerkiksi käyttävänsä kitaran soitossa paljon avointa E-virettä.  

Kaikki opettajat kertoivat sisällyttävänsä opetukseensa musiikkiliikuntaa. Monet käyttivät sitä 

lämmittelynä ja keinona virittäytyä tunnin aiheeseen. Osa käytti musiikkiliikuntaa opetukses-

saan laajemmassakin mittakaavassa. Yksi opettaja oli tehnyt luokan lattialle suuren nuottivii-

vaston ja pianon koskettimet, joiden avulla oppilaat kinesteettisesti opettelivat esimerkiksi 

nuottien nimiä, asteikoita ja kanteleen soittoa. Taustalla vaikutti ajatus musiikkiliikunnan hyö-

dyistä. Musiikkiliikunnan harjoitteilla nähtiin olevan hyötyjä muissa oppiaineissa suoriutumi-

seen. Esimerkiksi keskiviivan ylitystä sisältävillä harjoitteilla ajateltiin olevan vaikutusta oppi-

laiden kielellisiin taitoihin. Tämän vuoksi niitä haluttiin käyttää erityisesti lukivaikeuksisten 

opetuksessa. Osa hyödynsi opetuksessaan myös musiikkiteknologiaa. Sen ajateltiin voivan aut-

taa joitakin oppilaita tunneilla opeteltavien asioiden hahmottamisessa. Yleisimpiä haasteita tek-

nologiaan liittyen olivat työvälineiden saatavuus sekä opettajan omat valmiudet ja asenteet 

opettaa musiikkiteknologiaa.   

Kaiken kaikkiaan musiikinopetusta yritettiin toteuttaa niin, että kaikki voisivat osallistua. Tär-

keää oli lähteä tarpeeksi matalalta tasolta ja tarvittaessa antaa haastavampia tehtäviä niille op-

pilaille, jotka olisivat taitotasoltaan korkeammalla. Lukivaikeutta ei siis yleensä huomioitu sen 

enempää kuin muitakaan vaikeuksia. Yksi opettaja kiteytti hyvin sanomalla, että se mikä on 

hyödyksi erityisoppilaalle, on hyödyksi kaikille oppilaille.   
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Minkälaisia käsityksiä opettajilla on musiikinopetuksessa käytettävistä tukimuodoista sekä nii-

den taustalla vaikuttavista rakenteista? 

Kaikki opettajista olivat käyttäneet opetuksessaan tukimuotoja. Käytännön tukimuodoista mai-

nittiin tukiopetus, pienryhmäopetus, yhteisopettajuus ja avustajapalvelut, eriyttäminen ja ope-

tuksen yksilöllistäminen. Lähes kaikki opettajat tarjosivat tukiopetusta oppituntien ulkopuo-

lella, esimerkiksi välitunneilla. Usein taustalla vaikutti lähestyvä soittokoe, yksittäisen oppilaan 

pitkä poissaolo tai arvosanan saamisen oleminen vaakalaudalla. Tukiopetukseen liittyviä haas-

teita olivat, että oppilaat harvoin jaksoivat jäädä koulun jälkeen opiskelemaan ylimääräistä ja 

muut opettajat eivät mielellään päästäneet oppilaita oman aineensa tunneilta musiikin tukiope-

tukseen. Pienryhmäopetuksesta oli kolmella opettajalla kokemusta, mutta haastatteluhetkellä 

vain yksi toteutti sitä erityisluokkien kanssa. Pienryhmäopetus nähtiin opettajan kannalta hel-

pottavana tekijänä, koska aikaa jokaisen oppilaan kohtaamiseen jäi enemmän. Kaikki opetta-

jista mainitsivat yhteisopettajuuden tai avustajapalvelut. Se, että tunnilla on toinen aikuinen 

mukana, nähtiin lähes aina positiivisessa valossa. Opettajat kertoivat, että etenkin tilanteessa, 

jossa luokassa on paljon erilaisia tuen tarpeita, olisivat lisäkädet tarpeen. Poikkeuksena yksi 

opettajista mainitsi, että koulunkäynninohjaajista voi joskus olla musiikin tunnilla enemmän 

haittaa kuin hyötyä. Lähes kaikki opettajat kertoivat eriyttävänsä opetusta, jotta kaikki oppilaat 

voisivat osallistua tuntityöskentelyyn. Yleisintä oli ylöspäin eriyttäminen, eli opetus toteutettiin 

matalalta tasolta ja tarvittaessa tarjottiin haastavampia tehtäviä niille, joille tuntitehtävät olivat 

liian helppoja. Yksi opettajista kertoi yksilöivänsä opetusta niin, että mietti jokaisen oppilaan 

kohdalla erikseen, miten musiikinopetusta toteutetaan.  

Tukimuotojen taustalla vaikuttavia rakenteita ajateltiin tässä tutkimuksessa olevan inkluusiope-

riaate ja kolmiportainen tuki. Opettajien ajatukset inkluusiosta olivat jakautuneet. Toisaalta in-

kluusion ajateltiin olevan ajatuksena hyvä ja tärkeä, koska se painottaa oppilaiden osallisuutta 

ja sitä, ettei ketään suljeta opetuksesta ulkopuolelle. Musiikin nähtiin olevan oppiaineena sel-

lainen, johon inkluusiomalli sopii luontevasti, koska tuntityöskentelyä on helppo muokata eri-

laisten tarpeiden mukaiseksi. Toisaalta opettajat kertoivat, että inkluusion myötä tunneilla oli 

sellaisia tuen tarpeita, jotka saattoivat joskus vaikuttaa opetukseen ja tunnin kulkuun kieltei-

sesti. Erityisesti käyttäytymishäiriöiden sekä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD:n 

mainittiin haastavan opettajaa niin, että tunneille toivottaisiin lisäkäsiä. Tuntiresurssit olivatkin 

yksi keskeisistä teemoista keskusteltaessa inkluusiosta. Kolmiportainen tuki nähtiin pääosin 

positiivisena asiana. Opettajien mukaan se lisäsi tiedon saatavuutta ja sen ansiosta informaatio 

oli koottuna yhteen paikkaan. Opettajien käsitykset siitä, voiko musiikin tunnilla havaita tuen 
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porrasta, olivat vaihtelevia. Yksi eniten keskustelua herättänyt teema oli kolmiportaisen tuen 

myötä lisääntynyt kirjaaminen. Kirjaaminen nähtiin oppilaan kannalta tärkeänä asiana, jonka 

tärkeys konkretisoitui etenkin oppilaan vaihtaessa koulua tai siirtyessä opiskelemaan yläas-

teelle. Kääntöpuolena kirjaamisen koettiin lisäävän opettajan omaa työmäärää ja kirjaamisen 

tarkoitusperiä kyseenalaistettiin. Pelättiin, että kirjaukset jäisivät vain sananhelinäksi, eikä mi-

tään konkreettista muutosta todellisuudessa tapahtuisi.  
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7 Pohdinta  

Tässä luvussa tulkitsen tutkimukseni tuloksia tehden niistä johtopäätelmiä. Vertailen tuloksia 

aiempiin tutkimuksiin sekä käyttämääni lähdekirjallisuuteen. Lopuksi tarkastelen tutkimukseni 

luotettavuutta ja etiikkaan liittyviä seikkoja sekä tarkastelen mahdollisuuksia erilaisille jatko-

tutkimuksille.  

7.1 Tulosten tulkinta 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa opettajien käsityksiä siitä, miten lukivaikeus ilme-

nee musiikin tunneilla ja millaisilla opetus- ja tukimenetelmillä opettajat ottavat sen opetukses-

saan huomioon. Oletuksenani oli, että kaikilla opettajilla olisi jonkinlainen käsitys lukivaikeu-

desta oppimisvaikeutena. Selvisikin, että käsite oli kaikille opettajille ennestään tuttu, eikä mi-

nun tarvinnut sitä erikseen selittää. Tämä varmasti liittyy siihen, että lukivaikeus on kaikista 

oppimisvaikeuksista yleisin ja tunnetuin (Aro ym., 2012) ja opettajat kohtaavat sitä työssään 

luultavasti päivittäin.  

Käsitykset siitä, mihin lukivaikeus voi musiikinopiskelussa vaikuttaa, sisälsivät paljon saman-

kaltaisuuksia. Kaikki opettajista mainitsivat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, vaikka lisä-

sivätkin, että musiikin tunneilla harvoin mitään kirjoitetaan. Lukemisen vaikeudet liittyivät mu-

siikinopiskelussa laulun sanojen harjoitteluun ja luovaan tekstin tuottamiseen. Yllätyksekseni 

esimerkiksi nuotinluvun haasteita eivät useimmat opettajista maininneet lainkaan. Tähän luul-

tavasti vaikuttaa se, ettei kukaan opettajista käyttänyt opetuksessaan nuotteja niiden perintei-

sessä muodossa. Toisaalta myös esimerkiksi McRitchie Pratt (2008) ja Westcombe (2004) ovat 

kertoneet, ettei lukivaikeus aina vaikuta kykyyn lukea nuotteja.  

Kaikkosen (2013) mukaan hyviä tapoja helpottaa musiikinopetusta ovat nuottien ja soittimien 

muokkaaminen. Hän suosittelee käyttämään opetuksessa esimerkiksi kuvionuotteja (Kaikko-

nen, 2013). Opettajat kertoivatkin käyttävänsä erilaisia vaihtoehtoisia nuotinnustapoja sekä 

hyödyntävänsä värejä soitto-ohjeissa. Suosittuja olivat esimerkiksi boomwhackerien värit. 

Kaikkosen (2013) mainitsemat kuvionuotit olivat nuotinnustapa, josta keskustelin kaikkien 

kanssa. Niihin suhtauduttiin hyvin kriittisesti, mikä oli mielestäni jopa yllättävää. Vain yksi 

opettajista kertoi käyttävänsä niitä välillä osana opetusta. Haasteiksi esitettiin esimerkiksi vä-

rien yhteensopimattomuus boomwhackerien kanssa, liiallinen nuotti-informaation määrä sekä 
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tarrojen kuluminen. Yksi opettaja oli jopa keksinyt täysin oman nuotinnusmenetelmänsä vas-

tauksena edellisenkaltaisiin ongelmiin. Soitettavia kappaleita valittiin sen mukaan, että sointu-

kiertoa olisi helppo seurata ja sävellajeissa ei olisi paljoa etumerkkejä. Soittimia saatettiin muo-

kata helpommiksi, mitä myös Kaikkonen (2013) on suositellut. Ylipäätään soiton ja laulun har-

joittelu rakennettiin systemaattisesti pala palalta edeten yksinkertaisesta vaativampaan. Soiton-

opetuksen menetelmänä esiintyi myös musiikkiteknologia. Käytettäviä välineitä olivat esimer-

kiksi pienet kosketinsoittimet ja iPadit. Osa opettajista koki musiikkiteknologian voivan autta-

vaa oppilaan hahmottamista. Toisaalta musiikkiteknologiaan liitettiin paljon erilaisia haasteita, 

kuten työvälineiden saatavuus sekä opettajan oma osaaminen ja kiinnostus.  

Myös oppilaiden erilaiset hahmottamisen vaikeudet tulivat haastatteluissa esiin. Ne näkyivät 

esimerkiksi vaikeuksina ymmärtää ohjeita niin suullisessa kuin kirjallisessa muodossa. Esimer-

kiksi Daunt (2019a) on kertonut, että lukivaikeus voi vaikuttaa tiedon prosessoinnin nopeuteen, 

työmuistiin sekä auditiiviseen ja visuaaliseen havainnointiin. Myös Ramuksen ja kollegoiden 

(2003) esittelemä magnosellulaariteoria antaa ymmärtää, että lukivaikeus johtuisi nimenomaan 

vaikeuksista auditiivisessa prosessoinnissa ja puutteista visuaalisessa systeemissä. Näitä hah-

mottamisen vaikeuksia opettajat tukivat tekemällä ohjeista mahdollisimman moniaistisia eli 

hyödyntämällä eri aistikanavia opetuksessaan. Ohjeet annettiin suullisesti, kirjallisesti ja ku-

vina. On paljon viitteitä siitä, että oppilaat hyötyvät moniaistisesta opetuksesta (esim. Daunt, 

2019b; Hasu, 2017; Hubicki, 2004). Dauntin (2019b) mukaan moniaistisen opetuksen hyödyt 

ovat siinä, että kaikkien oppilaiden tavat oppia voidaan ottaa samanaikaisesti huomioon.  

Opettajien mukaan lukivaikeus vaikutti myös rytmitehtävistä sekä erilaisista musiikkiliikunnal-

lisista harjoitteista suoriutumiseen. Se näkyi esimerkiksi kyvyttömyytenä pitää perussykettä 

yllä tai marssia sen tahtiin sekä keskiviivan ylitystä vaativien tehtävien hahmottamisessa. Täl-

laiset haasteet olivat omiaan myös herättämään opettajan epäilyksen oppilaan lukivaikeudesta. 

Vastaukset ovat linjassa tutkimuskirjallisuuden kanssa. Esimerkiksi Oglethorpe (2008) on sa-

nonut, että rytmitehtävät ovat yleensä lukivaikeuksisille se kaikkein vaikein osuus musiikissa. 

Vaikeudet motoriikassa ja rytmien hahmottamisessa voivat liittyä esimerkiksi automatisoinnin 

ongelmiin (Overy, 2003), temporaalisen prosessoinnin ja ajoituksen puutteisiin (Overy, 2008a), 

poikkeavuuksiin pikkuaivoissa (Miles, 2004), visuo-spatiaalisiin ongelmiin tai nimeämisen vai-

keuksiin (Hasu, 2017). Rytmien ja kehollisen hahmottamisen haasteisiin liittyvät vastaukset 

eivät tulleet yllätyksenä, koska olin tutustunut niihin jo lähdekirjallisuuden, aiemmin tekemäni 

pilottitutkimuksen ja oman kokemukseni kautta. Pilottitutkimukseeni osallistuneet haastatelta-
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vat olivat kertoneet, että heidän suurimmat vaikeutensa liittyivät nimenomaan rytmien hahmot-

tamiseen ja esimerkiksi rumpujen soittoon. Myös minun omat vaikeuteni musiikinopiskelussa 

ovat aina painottuneet enimmäkseen näihin osa-alueisiin.  

Mielestäni on mielenkiintoista, että vaikka haasteita esiintyi nimenomaan musiikkiliikunnan 

harjoitteissa, opettajat kertoivat, että niillä voidaan myös vahvistaa oppilaan heikkouksia. Esi-

merkiksi keskiviivan ylitys mainittiin sellaisena tehtävänä, joka voisi kehittää lapsen kielellistä 

kehitystä. Musiikkiliikuntaa pidettiin moniaistisena menetelmänä, joka kehittää oppilasta ko-

konaisvaltaisesti. Yksi opettajista oli jopa tehnyt luokkansa lattialle suuren nuottiviivaston ja 

pianon koskettimet, joiden päällä opetti oppilaille musiikkia kinesteettisesti. Tällaista lattiavii-

vastoa ovat suositelleet myös Daunt (2019b) ja Oglethorpe (2008).  

Tutkimuksessa tulivat esiin myös sosiaaliset haasteet. Yksi opettajista kertoi, että lukivaikeutta 

yleensä yritetään peitellä, mikä puolestaan vaikeuttaa sen havaitsemista ja tukitoimien tarjoa-

mista ajoissa. Tämä on linjassa esimerkiksi Milesin (2008b) kanssa, joka on kertonut, että luki-

vaikeuden paljastuminen voi tuntua oppilaasta ahdistavalta. Hän kertoo, että lapsi voi pahim-

millaan eristäytyä muista ihmisistä vältellessään tilanteita, joissa voisi joutua lukemaan (Miles, 

2008b). Myös Dauntin (2019a) mukaan lukivaikeus voi vaikuttaa negatiivisesti itsetuntoon sekä 

aiheuttaa stressiä ja uupumusta. Vastakohtaisesti opettajat kertoivat myös, että lukivaikeuteen 

voi liittyä vahvuuksia. Yksi näistä oli kyky opetella asioita ulkoa. Tämä oli mielestäni jopa 

hieman yllättävää, koska lukivaikeuteen liitetään yleisesti muistin toiminnan ongelmia (esim. 

Ahvenainen & Holopainen, 2014; Kairaluoma & Takala, 2019). Toisaalta tämä vahvuus oli 

myös ymmärrettävä, koska osatessa asian ulkoa oppilaan ei tarvitse koko ajan tukeutua luku-

taitoon. Tätä puoltaa myös Hasu (2017, s. 193), jonka oppilaat pyrkivät opettelemaan kappaleita 

pianolla ulkoa tukeutuen korvakuuloon, muistiin ja arvailuun. Yksi opettajista mainitsi, että 

taito- ja taideaineet voisivat kuulua yleisesti lukivaikeuksisten vahvuuksiin. Tämä liittynee var-

masti näiden aineiden käytännönläheiseen opiskelutyyliin. Toisaalta esimerkiksi Westcomben 

(2004) mukaan lukivaikeuksiset voivat myös osittaa äärimmäistä luovuutta.  

Tätä tutkimusta varten minua kiinnosti myös, mistä opettajat tietävät, että oppilaalla on luki-

vaikeus. Esimerkiksi Hasun (2017, s. 195) mukaan opettaja ei useimmiten ole tietoinen oppi-

laan oppimisvaikeusdiagnoosista. Teoreettista viitekehystä kirjoittaessa en löytänyt minkään-

laista yleistä protokollaa, miten informaation tulisi kulkea koulussa. Tutkimukseni tulokset 

osoittivatkin, että tässä oli koulukohtaisia eroja. Tieto lukivaikeudesta siirtyi pääosin kolmen 

reitin, eli omien havaintojen, kollegoiden ja verkkopalvelu Wilman kautta. Näiden järjestys voi 
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vaihdella, mutta lähes kaikki opettajista mainitsivat nämä kaikki. Ainoastaan yksi opettaja sa-

noi, ettei tietoa yleensä saa muualta kuin itse Wilmasta tarkistamalla. Sieltä pystyi tarkistamaan 

tukivälilehden tiedot ja millaista tukea oppilas opetuksessa tarvitsisi. Haastatteluista ei käynyt 

ilmi, tarvitaanko oppilaiden tietojen luovutukseen esimerkiksi huoltajan lupa eli onko mahdol-

lista, että osa oppilaiden diagnooseista jäisi näkymättä opettajalle, jos lupaa ei ole.  

Tästä pääsemme opettajien käyttämiin tukimuotoihin musiikinopetuksessa. Niiden selvittämi-

nen kiinnosti minua, koska en löytänyt yhtäkään lähdettä, jossa tukimuotojen tarjoamista käsi-

teltäisiin käytännön tasolta ja nimenomaan musiikinopetuksen kautta. Perusopetuslaki määrit-

tää opetuksessa tarjottavia tukitoimia, joita ovat esimerkiksi tukiopetus ja osa-aikainen erityis-

opetus (POL 4:16 §). Oppilaan tuen tarve on aina yksilöllinen ja jokaisella tuen portaalla voi-

daan soveltaa perusopetuslain määrittelemiä tukimuotoja (OPH, 2016, s. 61). Tässä tutkimuk-

sessa ilmeni, että opettajien musiikinopetuksessa käyttämiä tukimuotoja olivat tukiopetus, pien-

ryhmäopetus, yhteisopettajuus ja avustajapalvelut, eriyttäminen ja opetuksen yksilöllistäminen. 

Useimpia tarjottiin oppilaan tuen portaaseen katsomatta.  

Tukiopetusta tarjosivat opettajista lähes kaikki. Sitä tarjottiin tyypillisesti joko välitunnilla tai 

koulupäivän jälkeen. Osa opettajista ei luokitellutkaan tämäntyyppistä lisäopetusta oikeaksi tu-

kiopetukseksi. Laatikaisen (2011) mukaan tukiopetus yleensä mielletään oppituntien ulkopuo-

lella tapahtuvaksi opetukseksi. Sen yleisin muoto onkin koulupäivän jälkeen tarjottu lisäopetus. 

Hän silti painottaa, että tukiopetuksen muotoja on monia. Sitä voi myös antaa esimerkiksi op-

pitunnin aikana tai ryhmämuotoisesti (Laatikainen, 2011, s. 26). Yksi haastattelemistani opet-

tajista sanoikin, ettei hän tarjoa yksittäisille oppilaille tukiopetusta, mutta koulun jälkeen pyörii 

musiikkikerhoja oppilaille, jotka haluavat syventää oppimistaan. Tätä voidaan pitää mielestäni 

jollain tapaa ryhmämuotoisena tukiopetuksena. Pienryhmäopetus tuli lähinnä esiin opettajilla, 

jotka opettivat tai olivat opettaneet erityisluokkia. Sitä ei siis tarjottu yleisopetuksen puolella 

musiikissa lainkaan. Kokemukset pienryhmäopetuksesta olivat kuitenkin positiivisia ja osa toi-

voikin sen mahdollisuutta myös yleisopetuksen puolelle. Kaikki opettajista mainitsivat myös 

yhteisopettajuuden ja avustajapalvelut. Niputin nämä yhteen sen vuoksi, että vastuualueita ja-

ettiin eri tavalla eri kouluissa ja osa piti myös avustajan läsnäoloa yhteisopettajuutena. Se, että 

luokassa oli läsnä useampi aikuinen, nähtiin useimmiten positiivisena asiana. Esimerkiksi eriyt-

täminen ja opetuksen yksilöiminen helpottui, kun opetusvastuuta jaettiin useammalle henki-

lölle. Eriyttäminen ja tehtävien yksilöllistäminen mainittiinkin merkittävinä tukimuotoina, jota 

voidaan toteuttaa opetuksessa lähes joka tunnilla. Eriyttämistä harrastettiin etenkin ylöspäin 
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aloittamalla helposta ja antamalla tarvittaessa haastavampia tehtäviä oppilaille, joille tuntiteh-

tävät lähtivät liian helpolta tasolta. Kaikkosen (2013) mukaan tehtävien yksilöllinen muokkaa-

minen ja eriyttäminen ovatkin edellytys sille, että opetus on kaikille oppilaille saavutettavaa. 

Opetuksen saavutettavuus puolestaan edistää inkluusiota.   

Inkluusio tarkoittaa sitä, että kaikki oppilaat voivat osallistua opetukseen tuen tarpeistaan huo-

limatta (esim. Takala, 2016a). Inklusiivinen opetus puolestaan tarkoittaa osallistavaa opetusta, 

jossa oppilaat saavat tarvitsevansa tuen yleisopetuksen puolella (Pulkkinen ym., 2020). Tutki-

muksessani kävi ilmi, että inkluusio jakoi mielipiteitä paljon. Inkluusiota ja sen ydinsanomaa 

pidettiin tärkeänä ja joidenkin opettajien mielestä musiikin oppiaine vastasi siihen hyvin. Tähän 

liittyivät esimerkiksi musiikin opetuksen muokattavuus ja eriyttämismahdollisuudet. Musiikki 

nähtiin aineena, joka voisi siis vastata hyvin inkluusioon. Toisaalta inkluusio keräsi myös kri-

tiikkiä. Monet opettajista mainitsivat erilaisiin tuen tarpeisiin liittyviä haasteita. Erityisen on-

gelmalliseksi opettajat näkivät tilanteen, jossa luokassa on oppilaita, joilla on käytöspuolen 

haasteita. Tällaisissa tilanteissa opettajat toivoivat toisen aikuisen läsnäoloa ja tukea tunnille. 

Myös musiikinluokkien virikkeiden määrä ja strukturoimattomampi opetus nähtiin joissain ti-

lanteissa haasteena. Esitettiin, että jotkut oppilaat voisivatkin hyötyä musiikinopetuksesta pie-

nemmissä ryhmissä tai tutussa luokkaympäristössä.  

Inkluusion käsitysten kaksijakoisuus ei tullut yllätyksenä, koska sitä on pyöritelty eri näkökul-

mista myös lähdekirjallisuudessa. Esimerkiksi Kaikkonen (2013) on maininnut, että inklusiivi-

nen musiikinopetus voi tuntua opettajasta raskaalta. Hänen mukaansa siihen voivat vaikuttaa 

niin opettajan oma osaaminen, asenne, koulutus kuin koulun resurssit (Kaikkonen, 2013). Myös 

Sutelan ja kollegoiden (2016) mukaan yksi inkluusion tavoitteiden saavuttamisen ehdoista on, 

että opettajalla on siihen oikeanlainen koulutus ja tarvittavat työkalut. Tässä tutkimuksessa kä-

vikin ilmi, että monet opettajista käsittivät pohjakoulutuksessaan olevan puutteita liittyen eri-

tyispedagogiikkaan. Sitä oli heidän mukaansa käsitelty musiikinopettajan koulutuksessa vain 

hyvin vähän tai ei lainkaan. Opettaja, joka puhui eniten inkluusion puolesta, oli lähtenyt opis-

kelemaan erityispedagogiikkaa myöhemmin jo työuran alettua. Näyttäisi siis siltä, että käsityk-

set inkluusiosta ja sen toimivuudesta musiikinopetuksessa liittyivät ainakin osittain opettajien 

koulutustaustaan. Toisaalta Kaikkonen (2013) korostaa tässä asiassa moniammatillisen yhteis-

työn merkitystä. Myös haastattelemani opettajat toivoivat tunneille tietyissä tilanteissa lisäkäsiä 

ja mielellään konsultoivat esimerkiksi erityisopettajaa. Tässäkin asiassa vastaan tulevat siis 

myös koulun resurssit.  
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Peruskoulussa tarjottava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on kolmiportainen (OPH, 2016, s. 

61). Tätä tutkimusta varten tahdoin selvittää, millaisia käsityksiä opettajilla on kolmiportaisesta 

tuesta ja miten sen olemassaolo näkyy käytännön työssä. Kolmiportaisesta tuesta tuntui olevan 

musiikinopettajilla vain vähän konkreettista kokemusta ja se käsitettiin enemmän vain taustalla 

olevana rakenteena. Käsityksiin vaikuttivat opettajien omat taustat. Koska kolmiportaisen tuen 

malli on ollut käytössä jo yli 10 vuotta, ei osalla opettajista ollut kokemusta sitä edeltävästä 

mallista ja sen takia vertaileminen koettiin haastavaksi. Yksi opettaja oli työskennellyt yksityis-

koulussa ennen muutosta, minkä vuoksi hänellä oli aivan erilainen vertailukohde. Käsitykset 

siitä, kuinka kolmiportainen tuki näkyy musiikin tunneilla, olivat täysin vaihtelevia. Osan mie-

lestä sen voi nähdä ja osan mielestä ei. Yhden opettajan mukaan tuen tarve ei korreloi millään 

tavalla musiikin tunneista suoriutumisen kanssa, koska oppilaiden musikaalisuus ja musiikilli-

set kyvyt ovat yksilöllisiä. Voi ollakin, että musiikin tunnilla erityisen tuen oppilas loistaa ja 

yleisen tuen oppilas on epämukavuusalueellaan.  

Esimerkiksi Vitka (2018) on puhunut kolmiportaisen tuen vastaanotosta opettajien keskuu-

dessa. Hänen mukaansa eniten ovat puhututtaneet nimenomaan resurssit ja opettajien lisäänty-

nyt työmäärä (Vitka, 2018, s. 25). Nämä teemat esiintyivät myös tämän tutkimuksen opettajien 

vastauksissa. Yksi paljon puhututtanut aihe olikin kolmiportaisen tuen myötä lisääntynyt kir-

jaaminen. Sen ajateltiin olevan pääosin hyvä asia, koska sen ansiosta oppilaan tiedot ovat yh-

dessä paikassa ja helposti saatavilla. Toisaalta kirjaamista kyseenalaistettiin, koska sitä tehtiin 

paljon ja välillä tuntui, ettei mikään muutu. Kirjaamisen tarkoitusperiä kyseenalaistettiin ja poh-

dittiin, että tehdäänkö sitä oppilaan hyöty edellä vai vain todisteena, että jotakin on joskus yri-

tetty tehdä oppilaan hyväksi.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tehdyn tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin tulisi aina olla osana tutkimusta (Hirsjärvi ym., 

2018, s. 231). Tuomi ja Sarajärvi (2018) kertovat, ettei laadullisen tutkimuksen luotattavuuden 

arviointiin ole vain yhtä selkeää ohjetta. Heidän mukaansa tutkimusta kannattaakin käsitellä 

kokonaisuutena. He kertovat, että tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida pohtimalla esimer-

kiksi tutkimuksen kohdetta, tutkijan omia sitoumuksia, aineiston hankintaan liittyviä vaiheita 

sekä tutkimuksen raportointia (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 163). Tässä kappaleessa arvioin 

oman tutkimukseni luotettavuutta ja etiikkaa.  
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Aaltio ja Puusa (2020) kertovat, että tutkimusprosessin alussa on tutkijalla aiheesta jonkinlainen 

esiymmärrys. Se on voinut perustua omakohtaisen tiedon, kokemuksen tai toiselta saadun tie-

don kautta. Tällä esiymmärryksellä on vaikutuksensa esimerkiksi tutkijan ajatusten suuntautu-

misessa ja tiedon edelleen hankinnan ohjaamisessa (Aaltio & Puusa, 2020). Omaan esiymmär-

rykseeni vaikutti ehdottomasti se, että olin kirjoittanut kandidaatintutkielmani sekä tehnyt pi-

lottitutkimuksen samasta aiheesta. Olin siis jo ennen tutkimuksen aloittamista perehtynyt alan 

tutkimuskirjallisuuteen, mikä väistämättä vaikutti esimerkiksi tiedonhankintaan myös tämän 

tutkimuksen osalta. Toinen tekijä, jolla oli varmasti vaikutusta esiymmärryksen rakentumiseen, 

oli omakohtainen kokemus lukivaikeudesta. Yritin kuitenkin pitää huolen, etteivät omat ajatuk-

seni ja kokemukseni ohjaisi tutkimuksen kulkua tai tulosten tulkintaa. Aaltio ja Puusa (2020) 

kertovat, että yhteys tutkimuskontekstiin voi olla myös hyödyksi. Heidän mukaansa laadullinen 

tutkija on tyypillisesti lähellä tutkimuksen kohdetta, jonka vuoksi henkilökohtainen kokemus 

ei ole välttämättä negatiivinen asia. Heidän mukaansa havainnot ovat aina kytköksissä esitie-

toon (Aaltio & Puusa, 2020). Tiedostan siis, että vaikka olen yrittänyt säilyttää tutkimuksessani 

mahdollisimman objektiivisen otteen, on oma kokemukseni lukivaikeudesta voinut vaikuttaa 

tutkimuksen kulkuun.  

Aaltio ja Puusa (2020) kertovat, että tutkimuksen luotettavuus paranee, kun tutkija on perehty-

nyt tutkimuksen kohdeilmiöön tarkasti useat eri näkökulmat huomioiden. Olenkin pyrkinyt tut-

kimuksessani perehtymään lähdekirjallisuuteen mahdollisimman huolellisesti ja muodostanut 

teoreettisesta viitekehyksestä helposti seurattavan kokonaisuuden, jotta myös lukija voi muo-

dostaa käsityksensä aiheesta. Olen käyttänyt lähteenä sekä suomenkielisiä että kansainvälisiä 

artikkeleita ja olen koettanut suosia mahdollisimman uutta tutkimustietoa. Artikkeleiden ja ko-

koelmateoksien lisäksi olen hyödyntänyt jonkin verran verkkojulkaisuja. Lähteiden valitsemi-

sessa tulivat vastaan saatavuusongelmat ja löydettävän tutkimustiedon rajallisuus, minkä 

vuoksi olen joutunut käyttämään lähteenä myös vanhempia julkaisuja. 

Tutkimukseni haastateltavat ovat kaikki opettajia, joilta löytyy koulutuksen kautta saatu päte-

vyys opettaa musiikkia. Kolme haastateltavista toimi musiikinopettajana ja yksi luokanopetta-

jana. Oletin, että kaikki haastateltavista tietävät mitä lukivaikeus on, mutta en vaatinut sen suu-

rempaa perehtyneisyyttä aiheeseen. Olin valmis myös kertomaan lukivaikeudesta tarkemmin, 

jos joku opettajista olisi kertonut, ettei se ole käsitteenä kovin tuttu. Yhtenä kriteereistä oli kui-

tenkin oma kokemus lukivaikeuksisen oppilaan kohtaamisesta ja opettamisesta. Koska haasta-

teltavia oli vain neljä, on selvää, ettei haastattelun tuloksia voida yleistää. Toisaalta laadullisen 

tutkimuksen tarkoituksena ei olekaan yleistettävän tiedon tuottaminen, vaan todellisen elämän 
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kuvaaminen (Hirsjärvi ym., 2018, s. 161). Hain tutkimukseeni alun perin 4–6 haastateltavaa. 

Näin ollen haastateltavien lukumäärä saavutti tavoitteen, vaikka jäikin alakanttiin. Mielestäni 

haastateltujen opettajien jakauma oli ideaalinen esimerkiksi työkokemuksen ja maantieteellisen 

sijainnin mukaan. Kaikki opettivat musiikkia peruskoulussa. Osa opettajista opetti musiikkia 

vain peruskoulun alaluokille, osa yläluokille ja osa molemmille. Neljästä opettajasta yhden 

opettajan koulussa oli yleisopetuksen luokkien lisäksi erityisluokat. Nämä ovat mielestäni asi-

oita, joita tulee tutkimuksessa ottaa huomioon.  

Aaltion ja Puusan (2020) mukaan tutkimusasetelmalla ja -kysymyksillä on läheinen suhde tut-

kimuksen menetelmiin. Hirsjärven ja kollegoiden (2018) mukaan laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta lisää se, että kaikki tutkimuksen vaiheet selitetään tarkasti. Heidän mukaansa aineis-

tonkeruun olosuhteet on kuvailtava selkeästi. Tähän sisältyvät sellaiset seikat, kuten missä ja 

millaisissa olosuhteissa haastatteluaineisto on kerätty, paljon haastatteluihin on kulunut aikaa 

ja onko tilanteessa ollut jonkinlaisia häiriötekijöitä. Tutkijan on kerrottava mahdolliset virhear-

vioinnit sekä oma itsearviointi tilanteesta (Hirsjärvi ym., 2018, s. 232–233). Keräsin aineiston 

teemahaastatteluilla. Ennen haastatteluita suunnittelin haastattelurungon teoreettisen viiteke-

hyksen pohjalta sekä tutkimuskysymykset mielessä pitäen. Keksin runkoon esimerkkikysy-

myksiä, joihin tukeuduin paljon, mutta keksin myös haastattelutilanteissa uusia ja tarkentavia 

kysymyksiä. Haastattelut etenivät keskenään eri järjestyksissä ja hyppyjä saattoi sattua tee-

moista toiseen. Haastattelut tapahtuivat etäyhteyksin, johon liittyy oma luotettavuusaspektinsa. 

Nauhoitin haastattelut vain puhelimen nauhurilla, koska en tarvinnut tallennettua kuvaa. Ajat-

telin myös, että haastattelun videoiminen voisi vaikuttaa haastateltavien olemukseen ja vastauk-

siin. Itse ainakin jännitän tilanteita paljon enemmän silloin, kun ne videoidaan. Pelkkään nau-

huriin tukeutuminen oli riski, mutta onnekseni kaikki äänitykset onnistuivat ja äänenlaatu oli 

niissä hyvä.  

Hirsjärven ja kollegoiden (2018) mukaan laadullisen aineiston analyysiin liittyy luokittelujen 

tekeminen ja tutkijan onkin ilmaistava selkeästi, miten luokittelut ovat saaneet alkunsa ja miten 

ne on perusteltu. Tulosten tulkinnalta vaaditaan samanlaista tarkkuutta. Tutkijan tuleekin ker-

toa, millä perusteella hän esittää tulkintoja. Tähän auttaa esimerkiksi suorien haastatteluotteiden 

käyttäminen osana tutkimusselostetta (Hirsjärvi ym., 2018, s. 232–233). Huusko ja Paloniemi 

(2006) kertovat fenomenografisen tutkimuksen luotettavuudesta. Heidän mukaansa laadullinen 

analyysi perustuu tutkijan omaan tulkintaan, jolloin tärkeää on miettiä, kuinka uskollinen tul-

kinta on aineistolle. Fenomenografisen kuvauskategoriajärjestelmän sisälle tulisi pystyä mah-

duttamaan jokainen haastattelu. Vain tällöin kuvauskategoria on riittävä ja oikeudenmukainen. 
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Tutkijan tulkinnan tulee olla myös uskollista aineiston käsitysten eroavuuksille ja osata muo-

dostaa kategoriat, jotka eroavat toisistaan (Huusko & Paloniemi, 2006). Koen, että jokainen 

haastattelu sopii kuvauskategoriajärjestelmän sisälle. Analyysimenetelmä oli kuitenkin mieles-

täni monivaiheinen ja paikoitellen vaikeasti ymmärrettävä, minkä vuoksi riski tehdä virheitä oli 

kohdallani tässä kohtaa suurentunut. Koen kuitenkin, että fenomenografinen analyysimene-

telmä sopi tutkimukselleni mainiosti.  

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta lisää se, 

että kaikki tutkimuksen vaiheet selitetään tarkasti. Fenomenografisessa tutkimuksessa etenkin 

analyysiprosessin vaiheiden kuvaaminen on tärkeää, jotta lukija voi seurata kategorioiden muo-

dostumisprosessia (Huusko & Paloniemi, 2006). Olen mielestäni kuvannut analyysiprosessin 

limittäisen etenemisen tarkasti ja sillä tavalla, että sitä voi seurata. Olen havainnollistanut tätä 

prosessia esimerkiksi taulukolla, jossa näkyvät merkitysyksiköt sekä ensimmäisen ja abstraktin 

tason kategoriat.  

Laadullista tutkimusta ohjaavat myös eettiset periaatteet (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkimuk-

sessani olen pyrkinyt noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käy-

tännön periaatteita, joihin lukeutuvat rehellisyys sekä huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä 

(TENK, 2012, s. 6). Olen pyrkinyt siihen esimerkiksi huolellisilla lähdeviittauksilla sekä osoit-

tamalla tarkkuutta tutkimustyön eri vaiheisiin.  Lisäksi olen informoinut haastateltavia tutki-

muksen vaiheista, kuten aineistonkeruusta sekä sen käsittelystä ja säilyttämisestä. Tutkimuk-

seen osallistuminen on ollut täysin vapaaehtoista ja sen on saanut keskeyttää missä tahansa 

vaiheessa. Osana litterointiprosessia pseudonymisoin aineiston täysin eli poistin kaikki tunnis-

tettavat tiedot, kuten osallistujien, paikkakuntien ja oppilaitosten nimet. Muokkasin myös joi-

takin murteellisia ilmauksia yleiskielisemmäksi, jotta haastateltavien asuinpaikkakuntaa ei 

voisi jäljittää.  

7.3 Lopuksi 

Tutkimukseni tarkoitus oli kartoittaa opettajien käsityksiä liittyen lukivaikeuden kohtaamiseen 

musiikinopetuksessa. Tutkimuksessa kävikin ilmi, että opettajien käsityksissä oli paljon sekä 

eroja että samankaltaisuuksia. Oletukseni oli, että opettajat osaavat kuvata lukivaikeutta ja sen 

ilmenemistä musiikin tunneilla sekä kertoa niistä menetelmistä, joita opetuksessaan käyttävät. 

Koen, että tutkimuksen tavoitteet täyttyivät, koska sain kerättyä paljon tietoa siitä, miten opet-

tajat havaitsevat lukivaikeuden ilmenevän musiikin tunneilla ja minkälaisilla menetelmillä he 
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itse ottavat sen huomioon. Yksi asioista, joita tutkimuksessa ilmeni, oli, että opettajat harvem-

min räätälöivät opetustaan erikseen oppilaille, jotka tarvitsevat tukea. Sen sijaan he muokkaavat 

opetusta sellaiseksi, että kaikki voivat osallistua. Suurin osa siis toteutti inklusiivista musiikin-

opetusta, tapahtui se sitten tiedostaen tai tiedostamatta. Tahdoin tutkimukseeni opettajia nimen-

omaan perusopetuksen puolelta, koska olin tutkimusta varten perehtynyt suomalaisen perus-

koulun tukirakenteisiin. Tämä tutkimus tarjosikin oivan pohjan myös niiden käytännön toimi-

vuuden kartoittamiselle opettajan näkökulmasta. Tutkimuksessani korostui jo lähdekirjallisuu-

denkin kautta havaittu inkluusiokeskustelun monipuolisuus. Inkluusiota ei nähty mustavalkoi-

sesti hyvänä tai huonona asiana. Sitä pidettiin arvoperustaltaan tärkeänä asiana, jonka käytän-

nön toteutuksessa nähtiin toisinaan haasteita. Kolmiportainen tuki oli puolestaan vaikeampi ra-

kenne hahmottaa käytännön kautta, vaikka sen myötä lisääntynyt kirjaaminen herättikin kes-

kustelua.  

Koen, että tämä tutkimus on tärkeä esimerkiksi oppimisvaikeuksien tutkimuksen ja erityismu-

siikkikasvatuksen kentällä, koska aiempia tutkimuksia ei pedagogisesta näkökulmasta ole pal-

joakaan tehty. Ylipäätään minut yllätti se, kuinka vähän tietoa löytyy lukivaikeuden vaikutuk-

sesta musiikin opiskeluun. Lukivaikeus on kuitenkin yksi yleisimmistä oppimisvaikeuksista. 

Uskon, että sen kokonaisvaltainen ymmärtäminen auttaa toimivien opetusmenetelmien löytä-

misessä ja valikoimisessa. Toivonkin, että tämä tutkimus toimii samalla eräänlaisena työkalu-

pakkina opettajille, jotka haluavat opettaa musiikkia inklusiivisesti ja oppimisvaikeudet huo-

mioon ottaen. Samalla hyötyvät oppilaat, joiden tuen tarpeet tulevat nähdyksi ja huomioiduksi 

tunneilla paremmin. Olen ennen tämän työn kirjoittamista törmännyt usein käsitykseen, että 

lukivaikeus vaikuttaisi vain lukemiseen ja kirjoittamiseen. Uskonkin, että tämä työ murtaa osal-

taan niitä käsityksiä ja oppimisvaikeuden laaja-alaisuus tulee selkeästi ilmi.  

Yksi tutkimuksessa heränneistä epäkohdista oli musiikinopettajankoulutuksen puutteellisuus 

erityspedagogiikan osalta. Opettajat eivät olleet saaneet koulutuksesta paljoa työkaluja erilais-

ten oppijoiden kohtaamiseen musiikinopetuksessa. Suurin osa osaamisesta oli rakennettu oman 

työkokemuksen kautta. Nykyisten tukirakenteiden mukaisesti oppilaat, jotka tarvitsevat opin-

noissaan tukea, sijoitetaan lähtökohtaisesti yleisopetuksen luokkiin. Tämän vuoksi musiikin-

opettajalla tulisi siis olla valmiudet kohdata kaikenlaisia oppilaita opetustyössä. Tässä tietenkin 

korostuu moniammatillisen yhteistyön merkitys. Myös tässä tutkimuksessa kaikki painottivat 

työyhteisön avoimuutta ja muun muassa mahdollisuutta konsultoida erityisopettajaa. Tällöin 

musiikinopettajan ei tarvitse pärjätä yksin.  
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Tutkimukseni herätti paljon kysymyksiä myös jatkotutkimuksen kannalta. Esimerkiksi kolmi-

portainen tuki, joka tässä tutkimuksessa tuntui jäävän pintaraapaisuksi, voisi ansaita kokonaan 

oman tutkimuksensa. Tutkimukseen voisi ottaa opettajia, joilla on selkeä kokemus tukiraken-

teen muutoksesta ja vaikutuksesta nykyiseen työhön. Sekä inkluusiota että kolmiportaista tukea 

on jonkin verran tutkittu opettajien näkökulmasta. Jäinkin pohtimaan, miltä oppilaasta tuntuu, 

jos hänellä on tehostetun tai erityisen tuen päätös ja miten hän kokee sen vaikuttavan koulun-

käyntiinsä. Haastatteluaineistossani esiintyi jonkin verran käsityksiä musiikin terapeuttisuu-

desta sekä ajatuksia siitä, että musiikin harrastaminen voisi tukea lapsen kielellistä kehitystä. 

Erityisesti musiikkiliikunnalliset harjoitteet nähtiin sellaisina, jotka tukevat näitä taitoja. Olen 

koko tämän tutkimuksen ajan keskittynyt siihen näkökulmaan, miten lukivaikeus vaikuttaa mu-

siikin opiskeluun. Nyt mietin, voisiko asetelman kääntää toisinpäin. Tutkimuksessa herännei-

den käsitysten pohjalta jäinkin pohtimaan, voiko musiikki vaikuttaa lukivaikeuteen ja voi-

daanko musiikkia hyödyntää lukivaikeuden tai muiden oppimisvaikeuksien kuntouttamisessa. 

Myös musiikkiliikuntaa, jonka useammat opettajat mainitsivat tärkeänä musiikinopetuksen vä-

lineenä, voisi lähteä tarkemmin tutkimaan ja erityisesti niitä harjoitteita, jotka saattaisivat tukea 

lapsen kielellistä kehitystä. Näistä kysymyksistä on hyvä jatkaa tutkimusta ja suunnata etsimään 

uutta tietoa.  
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Liite 1  

Haastattelukutsu: 

Hei! Olen musiikkikasvatuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaa lu-

kivaikeuteen liittyen. Tutkielmani käsittelee lukivaikeuden vaikutusta musiikinopiskeluun sekä 

tukitoimia suomalaisessa peruskoulussa.  

Etsin nyt haastateltavaksi opettajia, jotka ovat opettaneet musiikkia oppilaalle, jolla on lukivai-

keus. Voit olla esimerkiksi luokanopettaja, erityisopettaja tai musiikinopettaja. Haastattelun 

alustavia teemoja ovat lukivaikeuden tunnistaminen, musiikinopetuksen menetelmät sekä in-

kluusio ja eriyttäminen.  

Haastattelut toteutetaan etäyhteyksin, joten voit osallistua mistä tahansa. Haastatteluajat sovi-

taan yksilöllisesti. Ajallinen kesto on arviolta 30–45 minuuttia. Haastattelut järjestetään alku-

vuodesta, mielellään tammi-helmikuussa, mutta pientä joustovaraa on.  

Mikäli sinulla herää lisäkysymyksiä tai voisit osallistua tutkimukseen, laita minulle viestiä 

osoitteeseen: pia.heino@student.oulu.fi 

 

 



131 
 

Liite 2  

Teemahaastattelun alkuperäinen runko:  

1. Opettajan lähtökohdat  

• Opettajien taustat – koulutus, työkokemus, jatkokoulutukset ym.  

2. Lukivaikeus  

• Mistä opettaja tietää, että oppilaalla on lukivaikeus? Onko kerrottu vai onko opettajalla 

itsellään herännyt epäilys?  

• Millaisia haasteita opettaja on havainnut oppilaalla, jolla on tiettävästi lukivaikeus? Voi 

avata niin musiikin osa-alueilta kuin muutenkin. Jos kyseessä luokanopettaja, voi myös 

avata muiden aineiden kuin musiikin osalta.  

• Kokeeko opettaja tietotaitonsa riittäväksi opettaessa oppilasta, jolla on lukivaikeus?  

3. Musiikinopetuksen menetelmät  

• Miten opettaja ottaa lukivaikeuden huomioon omassa opetuksessaan?  

• Millaisia musiikin opetuksen menetelmiä opettaja on käyttänyt?  

• Millaisia tukimuotoja opettaja on käyttänyt?  

• Mitkä tukimuodot ja menetelmät ovat toimineet ja mitkä eivät?  

• Mitä tukimuotoja opettaja haluaisi käyttää tai kokeilla? 

• Toimiiko opettaja yksin vai saako hän tukea?  

• Onko opettaja kokenut tarvitsevasi tukea?  

4. Inkluusio ja kolmiportainen tuki 

• Miten opettaja huomioi ryhmäopetustilanteissa oppilasta, jolla on lukivaikeus?  

• Opettajan kokemus inkluusiosta ja sen toimivuudesta musiikinopetuksessa.  

• Opettajan kokemus kolmiportaisesta tuesta ja sen toteutumisesta musiikinopetuksessa.  

• Miten opettaja on nähnyt tukitoimien vaikutukset omassa työssään? 


