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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutusta perusopetuksessa 
 erityisen tuen oppilaan ja hänen vanhempansa kertomana. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen riittävyyttä sekä sen varhaista toteutumista perusopetuksessa.  Tutkimukseni on 
kvalitatiivinen tutkimus ja siinä on vahva narratiivinen tutkimusote. Tutkimukseni aineisto koostuu kolmesta 
vanhemman ja yhden erityisen tuen oppilaan haastatteluista. 

Vuonna 2011 perusopetuslakia (642/2010) muutettiin ottamalla käyttöön Erityisopetus-strategiaan 
perustuva oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmä. Linjauksena oli inklusiivinen ajattelu, varhainen tuki 
sekä aiemmin tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi perusopetukseen kokoaikaisten erityisopetusmuotojen 
sijaan. Tukijärjestelmän uudistuksen tavoitteena oli oppilaan tuen tarpeen jatkuva arviointi sekä tarvittaessa 
sujuva siirtyminen tuen tasolta toiselle.  

Tässä tutkimuksessa korostui vanhempien toive tuen varhaisesta puuttumisesta, varhainen tuen 
tunnistaminen, huoli tuen riittävyydestä, koulun ja kodin välinen yhteistyö sekä psykologiset tutkimukset. 
Erityisen tuen toteutusta tarkasteltiin erityisen tuen oppilaan koulupolkuna haastatellen oppilasta ja hänen 
vanhempaansa. Haastattelusta korostui vanhemman tuki sekä tiedonsiirron merkitys nivelvaiheessa. 
Vanhemman tieto tulisi siirtyä kouluun oppilaan riittävän tuen tarpeen seuraamiseksi. Osana pedagogista 
päätöksentekoa vanhempien ja oppilaiden kokemukset tulisi olla merkittävässä osassa oppimisen haasteiden 
tunnistamisessa ja tuen toteutuksessa. Tämän johdosta vanhempien ja oppilaiden kokemuksia kolmiportaisen 
tuen toteutumisesta tulisi tutkia enemmän. 
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1 JOHDANTO 

2010-luvun alussa tapahtuneen erityisopetusjärjestelmän uusimisen tavoitteena 

oli vähentää erityisoppilaiden määrää (Jahnukainen & Itkonen 2016). Samalla 

uudistettiin peruskoulun rahoitusjärjestelmä, joka johti erityisopetukseen 

tarkoitetun taloudellisen tuen poistoon sekä vuonna 2011 kolmiportaisen tuen 

malliin siirtymiseen eli yleiseen, tehostettuun ja erityiseen 

tukeen. Tukijärjestelmän uudistuksen tavoitteena oli oppilaan tuen tarpeen 

jatkuva arviointi sekä oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sujuva siirtyminen tuen 

tasolta toiselle, myös erityisestä tuesta tehostettuun tukeen sekä yleiseen 

tukeen. (Pulkkinen ym.2020.) Kolmiportaisen tuen tarjoamisen kannalta tärkeää 

on löytää hyvin perustellut pedagogiset opetusratkaisut (Sinkkonen 2018). 

Työskentelen erityisopetustehtävissä, ja siksi tämä aihe on minulle tärkeä. 

Tämän tutkimuksen tekemisen olen aloittanut yhdessä Hanna Luotosen kanssa 

syksyllä 2021, jonka aikana keräsimme yhdessä tämän tutkimuksen aineiston. 

Työn edetessä aineiston analyysiin, päädyimme tässä kohtaa jatkamaan 

kandidaatintyötä itsenäisesti eteenpäin. Tämän tutkimuksen aineistosta on tehty 

kaksi erillistä analyysiä. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen toteutusta perusopetuksessa erityisen tuen oppilaan ja hänen 

vanhempansa kertomana. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen riittävyyttä sekä sen varhaista toteutumista 

perusopetuksessa.  

Kiinnostuksen kohteenani on erityisen tuen oppilaan ja hänen 

vanhempansa kokemukset perusopetuksessa saadusta oppimisen ja 

koulunkäynnin tuesta ja sen riittävyydestä.  Tutkimuksen mukaan tehostettu tuki 

varhaisen tuen muotona ei nykyisin toteudu, vaan on osoitettu, että tuki painottuu 

enemmän yläluokille (Pulkkinen ym. 2020).    
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Kolmiportaista tukea tarkastelleet tutkimukset ovat osoittaneet tehostetun ja 

erityisen tuen oppilaiden määrän kasvaneen ja johtaneen siihen, että tuen 

saavien määrä on peruskoulun päättövaiheessa suurimmillaan (Pulkkinen ym. 

2020). On myös osoitettu, että tehostettuun sekä erityiseen tukeen on siirretty 

oppilaita, jotka eivät ole tukea ennen saaneet. Lisäksi on osoitettu, että erityisestä 

tuesta siirretään vähäisissä määrin takaisin tehostettuun tukeen. (Lintuvuori, 

2019.) Erityisopetusta saaneiden oppilaiden siirtoperusteita tarkastellut 

Jahnukainen(2006) osoitti, että poikien erityisopetuksen syy liittyi usein autismiin, 

Aspergeriin, oppimisvaikeuksiin, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen sekä tunne-

elämän häiriöihin. Tytöt saivat erityisopetusta usein matematiikassa sekä 

kielellisiin pulmiin (Jahnukainen, 2006). 

 

Perusteita erityisopetuksen saamiseen on ollut mahdollista seurata vuoteen 

2010 asti, mutta tämän jälkeen erityisopetuksen syitä ei ole enää tilastoitu 

(Pulkkinen ym.2020). Vaikka pedagogisen uudistamisen ja koulunkäynnin tuen 

järjestelmään siirtymisen tavoitteena oli erityisoppilaiden määrän vähentäminen 

(Jahnukainen & Itkonen, 2016), on käynyt päinvastoin: erityisopetuksen tarjonta 

on lisääntynyt (Lintuvuori, 2019). Edellä mainittujen syiden vuoksi on ryhdytty 

vaatimaan tutkimusta oppilaiden tuen järjestämistä koskevista päätöksistä 

ja suunnitelmista (Pulkkinen ym. 2020).  Päätöksen tekeminen edellyttää 

monenlaisen oppimista ja kehitystä koskevan tiedon kokoamista ja tulkintaa.  

Tuen vaikuttavuuden arviointiin on käytössä välineitä hyvin vähän.  Aron (2015) 

mukaan kehittämisen kohteena tulisi olla pedagogista päätöksentekoa tukevien 

arviointimenetelmien kehittäminen oppimisen haasteiden tunnistamiseen ja tuen 

vaikuttavuuden seurantaan.   
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2 TEORIA JA KESKEISET KÄSITTEET 

2.1 Inkluusio 

Vuonna 1994 Salamancan julistuksessa määriteltiin inklusiivinen koulu paikaksi, 

johon hyväksytään yleisopetukseen kaikki lapset. Inkluusio tarkoittaa sekä 

vammaisten, että kaikkien lasten oikeutta käydä koulua omassa 

lähikoulussaan tarvittavien tukitoimien avulla.  (Saloviita, 2020.)                 

Inkluusion tavoitteena on tukea ja lisätä kaikkien yksilöiden tietoja ja 

taitoja sukupuolesta, kulttuurista, vammaisuudesta tai sosiaalisesta 

asemasta huolimatta (Sirkko,  2020).  

 

Inkluusion lähtökohtana on, että erilaisia ihmisiä ei ole. Kun kouluissa niin 

kutsuttuja erilaisia oppilaita sijoitetaan niin kutsuttujen normaalien 

oppilaiden joukkoon, puhutaan integroinnista. Nykyinen koulujärjestelmämme 

erottelee oppilaat yleisen-, tehostetun- ja erityisen tuen oppilaisiin, 

yleisopetukseen ja erityisopetukseen. Inklusiivisessa koulussa ei ole erikseen 

erityisopetusta tai erityisoppilaita, on vain opetusta ja oppijoita. (Teräväinen, 

2011.)  Inkluusio on prosessi, joka nähdään jokaisen oppilaan ihmisoikeutena 

sekä tavoitteena turvata jokaiselle oppilaalle tasa-arvoinen ja osallistava asema 

inklusiivisessa koulussa. Yhteisölliseen kouluun ovat kaikki oppilaat tervetulleita. 

(Rajakaltio, 2017.)  

 

Erityisluokat ovat usein erillään, kauempana yleisopetuksen luokista. Sen 

vuoksi segregoivat koulun toimintamallit näkyvät jakoina tavallisten ja tukea 

tarvitsevien oppilaiden välillä, vaikka kouluissa tulisi järjestää eri tuen muodot 

yhdessä muun opetuksen kanssa (Sandberg, 2016). 

 2010-luvun alun erityisopetusjärjestelmän uudistamisen tavoitteena oli 2000-

luvun jatkuva erityisoppilaiden määrän kasvun pienentäminen. Uudistus poisti 

opetuksen järjestäjältä rahoituksen erityisopetussiirtoja varten. (Pulkkinen ym. 



 

8 
 

2020.) Perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan, että perusopetusta 

sitoudutaan kehittämään inkluusioperiaatteen mukaisesti (OPH, 2018).  Huoli 

oppimisen tuen riittämättömyydestä ja sen yhteydestä oppimistulosten 

heikentymiseen nostettiin esiin vuoden 2015 PISA- ensiraportissa (Jahnukainen, 

ym.  2020). Koulujen ja opettajien tulee uudistaa ja kehittää pedagogisia 

käytäntöjään sekä toimintamallejaan  (Sirkko, ym. 2020). Lisäksi opettajien tulisi 

mukauttaa opetusmenetelmät sellaisiksi, jotka tukevat oppilaita, eikä niin, että 

oppilaat mukautuvat opettajan käyttämään opetusmenetelmään (Sandberg, 

2016). 

2.2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmä  

Vuonna 2011 perusopetuslakia (642/2010) muutettiin ottamalla käyttöön 

Erityisopetus-strategiaan perustuva Oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

järjestelmä. Linjauksena oli inklusiivinen ajattelu, varhainen tuki sekä aiemmin 

tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi perusopetukseen kokoaikaisten 

erityisopetusmuotojen sijaan. (Pulkkinen, ym. 2020.) 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmän, kolmiportaista tuen 

mallia, johon kuuluu yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki, käytetään, 

kun oppilas tarvitsee oppimiseensa lisätukea (OPH, 2014). Kolmiportaisen tuen 

mallin dokumentit eivät juuri viittaa kansainvälisiin malleihin. Yhdysvaltalainen 

RTI- malli (Response to Intervention) (Sinkkonen, 2018) muistuttaa 

pintapuoleisesti suomalaista kolmiportaisen tuen mallia. Sekä suomalaisen 

kolmiportaisen tuen mallin että RTI-mallin tavoitteena on oppimisen ongelmien 

ennaltaehkäisy ja tehostuva varhainen tuki, vaikka painotukset näissä malleista 

ovat hyvin erilaiset. Suomalainen kolmiportainen tukimalli kuvaa lähinnä 

oppimisen tuen rakenteita ja toimintatapoja. (Aro, 2015.) Yhdysvaltain RTI malli 

sisältää selkeät määritelmät tuen intensiivisyydestä, kestosta ja tuen sisällöstä, 

kun suomalainen malli ei sisällä tällaisia ohjeita tuesta. Suomalaisessa koulussa 

kolmiportaisen tuen mallia käytetään tuen strukturointiin ja systematisointiin. 

(Björn, 2016.) 

 
Tarpeenmukainen oppimisen tuen järjestäminen edellyttää tuen tarpeen 

luotettavaa tunnistamista. Koska kyseessä on portaittainen malli, on tuen 
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muokkaamisen, päätöksen siirtymistä intensiivisemmän tuen alueelle tai tuen 

tarpeen loppumisen tunnistamisen vaikuttavuutta ja seurantaa arvioitava.  

Kolmiportaisen tuen mallissa päätökset perustuvat opetushenkilöstön 

asiantuntemukseen ja tulkintaan. Päätöksen tekeminen edellyttää monenlaisen 

oppimista ja kehitystä koskevan tiedon kokoamista ja tulkintaa. (Aro, 2015.) 

Kodin ja oppilashuoltotyöryhmän kanssa tehtävä yhteistyö on merkityksellistä 

(Pulkkinen, 2015).  

 

Erilaisia tukimuotoja ovat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, 

avustajapalvelut ja erilaiset apuvälineet (OPH, 2014). Kaikilla tasoilla voidaan 

käyttää kaikkia tukimuotoja, pois lukien erityisopetusta, koska tämä vaatii erillisen 

erityisen tuen päätöksen (Lintuvuori, 2014). Suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä tuki on joustavaa (Sinkkonen, 2018). Yleistä tukea 

annetaan heti, kun oppimisessa huomataan pulmia, eikä tuen saanti edellytä 

erillistä päätöstä (Lintuvuori, 2014). Yhteisopettaminen tuo monia etuja oppilaan 

tuen tarpeen arviointiin. Etuna pidetään useamman aikuisen yhteistyönä 

tehtävää tuen suunnitteluprosessia, jossa kaksi opettaja on havainnoimassa 

opetusryhmää, jolloin tuen tarpeen määrittely ja oppilaalle suunnatun tuen 

toteutus paranevat. (Sinkkonen, ym. 2018.)   

 

2.1.1 Yleinen tuki 

 

Yleinen tuki perustuu oppilaan pedagogisiin ratkaisuihin tai ohjauspalveluihin, 

jotka toteutetaan osana koulun arkea varhaisena sekä ennaltaehkäisevänä 

tukena. Tukea annetaan välittömästi tarpeen näyttäytyessä eikä tuen saantiin 

tarvita erillisiä päätöksiä tai tutkimuksia. (Lintuvuori, 2015.) Yleiseen tukeen kuluu 

muun muassa oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

(Perusopetuslaki 21.8.1998/628).  

 

Jotta tuen riittävyyttä voidaan arvioida yksilöllisesti, oppilaalle voidaan tehdä 

pedagogisia testejä ja seuloja (Sandberg, 2016). Pedagogisia ratkaisuja ovat 

esimerkiksi oppimisympäristöt (tilat, paikat) sekä työtavat kuten esimerkiksi 
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opetuksen eriyttäminen sekä monipuoliset työtavat, jotka tukevat ja ohjaavat 

sekä koko opetusryhmän että yksilön oppimista. Suunniteltaessa 

oppimisympäristöjä tulee ottaa huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet ennalta 

ehkäisten oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Ne voivat olla myös osa 

oppilaan suunnitelmallista tukea. Vaihtelevat työtavat tukevat ja ohjaavat koko 

opetusryhmää sekä yksilöä. Monipuoliset työtavat ja arviointimenetelmät antavat 

oppilaille mahdollisuuden osoittaa osaamisensa erilaisin tavoin. Pedagoginen 

lähtökohta on opetuksen eriyttäminen, joka perustuu oppilaan tuntemukseen. 

Eriyttämisellä otetaan huomioon oppilaan yksilöllinen eteneminen, tahti sekä 

oppilaan erilaiset oppimistavat. Eriyttämällä tuetaan muun muassa yksilön 

motivaatiota, itsetuntoa, sekä ehkäistään mahdollisten tuen tarpeiden 

esiintyminen. (OPS, 2014.) 

 

2.2.2 Tehostettu tuki 

 

Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat oppimisessaan tai 

koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. 

Oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma pedagogisen arvioon perustuen 

yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pedagoginen arvio sisältää kokonaistilanteen 

oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä yleisen tuen vaikuttavuuden ja tarpeen 

tehostetulle tuelle.  Pedagoginen arvio tulee käsitellä moniammatillisessa 

oppilashuoltoryhmässä, missä päätetään oppilaan tehostetun tuen aloittaminen. 

(Sandberg, 2016.)   

 

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisvalmiuksien tukemista sekä muun 

muassa toiminnallisuuteen perustuvaa ryhmä- ja yksilöohjausta. Tehostetussa 

tuessa korostuu myös yleisessä tuessa käytetyt joustavat opetusjärjestelyt, kuten 

esimerkiksi eriyttäminen, samanaikaisopetus, tukiopetus sekä osa-aikainen 

erityisopetus. Tehostetussa tuessa oppilaalle tulee viimeistään laatia 

oppimissuunnitelma oppilaan, huoltajien tai muun laillisen edustajan kanssa. 

Tavoitteet oppilaan kasvulle ja kehitykselle tulee määritellä 
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oppimissuunnitelmassa. Oppimissuunnitelmassa tulee myös arvioida oppilaan 

kehittämisen kohteet sekä vahvuudet. (Sandberg, 2016.)  

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmän tehostetun tuen muodon 

tarkoitus oli vähentää erityisen tuen määrää vahvistamalla varhaista tukea. 

Kuitenkin tehostetun tuen tarjonta on kasvanut eniten vuosiluokilla 5–9 sekä 

tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä kasvaa ja on huipussaan 

perusopetuksen päättövaiheessa. Tehostettu tuki ei näin ollen näytä toteutuvan 

varhaisen tuen muotona. (Jahnukainen, ym. 2020.) 

Tilastollisesti tehostettua tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt, 

jonka vuoksi tehostettu tuki on yleistynyt tukimuotona kouluissa (Lintuvuori, 

2015).  

2.2.3 Erityinen tuki 

 

Perusopetuslaissa säädetään tukimuotoja, joita ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-

aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. 

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan muusta tarvitsemasta 

tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista oppimisen tukea ja muu tuki 

enemmän koulunkäynnin tukea. Pedagogiset ratkaisut voivat vaihdella eri 

oppiaineissa ja muilla oppimisen alueilla. (OPS, 2014.) 

 

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen 

tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävä 

on antaa oppilaalle suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista tukea niin, että oppilas 

pystyy suorittamaan oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojensa jatkamisella 

perusopetuksen jälkeen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta 

oppilaan tarvitsemasta tuesta, joka perusopetuslain mukaan on annettavissa, 

joka muodostaa järjestelmällisen kokonaisuuden. Kaikki perusopetuslain 

mukaiset tukimuodot ovat käytettävissä. (OPH, 2014.)  Erityisessä tuessa 

opiskelevat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat sekä 

yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaat. Vammaiset ja sairaat 

toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat kuuluvat myös erityisen tuen piiriin. 
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Erityinen tuki voi olla osana yleisopetusta, kun perusopetukseen sisällytetään 

erityisopettajan palvelut sekä opetusta eriytetään. Yleisopetuksessa on 

mahdollista toteuttaa erilaisia tuen muotoja kaikilla tuen portailla. Tästä syystä 

oppilaan opiskeluryhmä ei erityisen tuen portaalla määrity automaattisesti. 

(Sandberg, 2016.) 

 

Oppilaalle on tehtävä pedagoginen selvitys ennen erityistä tukea koskevan 

päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän taholta. Erityinen tuki perustuu 

oppilaalle tehtyyn pedagogiseen selvitykseen, jonka perusteella tehdään 

hallinnollinen päätös erityiseen tukeen siirtymisestä, oppilaalle tehdään tällöin 

henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. (OPS, 

2014.)  Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii 

oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan 

oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa 

moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta 

tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Opetuksen 

järjestäjä tekee näiden kahden selvityksen perusteella kirjallisen arvioin oppilaan 

erityisen tuen tarpeesta. Opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös 

erityisen tuen antamisesta oppilaalle. Ennen päätöksen tekemistä opetuksen 

järjestäjän tulee kuulla oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. (OPS, 

2014.) 
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3 TUTKIMUSONGELMA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

toteutusta perusopetuksessa erityisen tuen oppilaan ja hänen vanhempansa 

kertomana. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen riittävyyttä oppilaille, jotka ovat olleet perusopetuksessa kolmiportaisen tuen 

tehostetun ja erityisen tuen piirissä. Tutkimuksessa tutkitaan myös erityisen tuen 

oppilaan ja hänen vanhempansa kokemusmaailmaa erityisen tuen oppilaan 

koulupolusta perusopetuksessa.  

 

Tutkimuksessa pyritään saamaan otetta tutkimusongelmasta seuraavan 

tutkimuskysymyksen avulla.  

 

 

 

1. Miten kolmiportainen tuki on toteutunut oppilaan ja hänen vanhempansa 

kertomana perusopetuksessa? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus.  Tutkimuksen kulkua ohjaa vahva 

narratiivinen ote, jossa kuuluu haastateltavien ääni. Lähtökohtana narratiiviselle 

lähestymistavalle ovat haastateltavien kertomukset, joiden avulla pyritään 

selittämään ja ymmärtämään elettyä elämää, sekä erottamaan kertomuksista eri 

merkityksiä eri tilanteissa. Narratiivisella tutkimuksella on ominaista pyrkimys 

suuntaamaan katse tutkittavien kertomuksiin omasta todellisuudesta ja siinä 

toimimisesta. (Puusa ym. 2020.) 

Tutkimukseni aineisto on kerätty haastattelemalla kahta tehostetun tuen 

oppilaan vanhempaa sekä peruskoulun suorittanutta erityisen tuen oppilasta ja 

hänen vanhempaansa. Haastateltavat   on valittu tutkimukseen sen perusteella, 

että heillä on ollut perusopetuksessa tehostetun tai erityisen tuen päätös ja he 

ovat olleet perusopetuksen päättövaiheessa kolmiportaisen tuen piirissä. 

Oppilaat ovat käyneet peruskoulua paikkakunnan eri peruskouluissa, ja he ovat 

saaneet perusopetuksen päättötodistuksen keväällä 2021. 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan ihmisiä, joten on tärkeää, että he saavat itse 

kertoa omalla äänellään heitä koskevista asioista. Aineisto kerätään 

haastattelemalla, jotta haastateltavat voivat kertoa kokemuksistaan 

mahdollisimman vapaasti (Hirsjärvi ym. 2007), tässä tutkimuksessa 

kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksessa. Haastateltavien 

kertomusten kautta on erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten  mahdollista asettua 

heidän asemaansa sekä ymmärtää heitä paremmin (Puusa ym. 2020). 

Vanhempien ja oppilaan haastattelut nauhoitetaan sekä heidät 

haastatellaan erikseen. Vanhemmilta ja haastatteluun osallistuvalta oppilaalta on 

kysytty lupa tutkimukseen osallistumisesta sekä suostumus haastatteluaineiston 
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säilyttämiseen mahdollista jatkotutkimusta varten. Oppilaalla ja huoltajalla on 

mahdollisuus keskeyttää tutkimus haastattelun aikana näin halutessaan. 

Haastattelukysymykset on laadittu mahdollisimman avoimiksi, jotta 

vastauksista tulisi kuvailevia eivätkä vaatisi paljon lisäohjausta (Laine, 2018). 

Haastattelutilanteessa pyritään mahdollisimman lähelle keskustelua (Hirsjärvi 

ym. 2007), jotta haastateltavalle voidaan esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä. 

Olennaista haastattelutilanteessa on hyvä ja luottamuksellinen suhde 

haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelijan tulisi olla haastateltavaa 

kohtaan ymmärtäväinen, empaattinen ja ystävällinen. Haastattelijan tulee 

kuunnella ja antaa haastateltavan kertoa kokemuksistaan keskeyttämättä ja 

johdattelematta haastateltavaa. Haastattelut toteutetaan rauhallisessa 

ympäristössä, josta erilaiset häiriötekijät on pyritty poistamaan.  Haastattelutilana 

on ollut huone ja haastattelutilanteessa on ollut läsnä kaksi haastattelijaa sekä 

haastateltava. Tämän tutkimuksen oppilaan haastattelutilanne on toteutettu 

osaksi etänä, niin että toinen haastattelija on ollut läsnä oppilaan kanssa ja toinen 

haastattelija etäyhteyden päässä korona altistumisen takia.  

4.2 Aineisto ja analyysi 

Tutkimuksen aineisto koostuu kahden tehostetun tuen oppilaan vanhemman 

sekä yhden erityisen tuen oppilaan ja hänen vanhempansa haastatteluista. 

Haastattelut nauhoitetaan sekä sen jälkeen litteroidaan eli kirjoitin haastattelut 

sanasta sanaan puhtaaksi erilliselle tiedostolle. Tässä tutkimuksessa litterointi 

tehdään koko kerätystä aineistosta (Hirsjärvi ym. 2007).  

  Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty yhdessä Hanna Luotosen kanssa 

haastattelemalla kolme vanhempaa sekä yhtä opiskelijaa. Tämän tutkimuksen 

haastatteluista minä litteroin kahden vanhemman haastattelut ja Hanna litteroi 

yhden vanhemman haastattelun. Tämän tutkimuksen opiskelijan litteroinnin teki 

Hanna Luotonen. Litterointien jälkeen toimitimme valmiit litteroinnit toisillemme. 

Vanhempien haastattelut ja litteroinnit ovat molempien tutkijoiden säilytyksessä. 

Tähän tutkimukseen kerätty aineisto on yhteinen. Tähän tutkimukseen olen 

käyttänyt kolmen vanhemman sekä yhden opiskelijan haastatteluaineistoa. 
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  Kun olin litteroinut haastattelut eli kirjoittanut haastattelun sanasta sanaan, 

ensimmäinen tehtävä minulla oli lukea haastattelut useaan kertaan, jotta 

tulkitsisin oikein haastateltavien vastaukset ja saisin poimittua niistä erilaisia 

merkityksiä (Hirsjärvi ym. 2007). Tämän jälkeen pyrin tiivistämään ja 

jäsentämään aineistoa niin, etten jätä mitään olennaista pois vaikka 

mielenkiintoista aineistoa oli paljon.  Tämän jälkeen toin tutkimusongelmaa esiin 

nostamalla aineistosta mielenkiintoisia haastateltavien sitaatteja analysoitavaksi. 

Oletuksena narratiiviselle tutkimukselle on, että tulkintoja ilmiöistä on useita ja , 

että aineisto koostuu tutkimukseen osallistuvien tulkinnoista, joista tutkija tekee  

oman tulkintansa (Puusa ym.2020). Tämän jälkeen kirjoitin omin sanoin omat 

tulkintani aineistosta kytkemällä sen teorioihin sekä aikaisempiin tutkimuksiin 

(Eskola, 2018). 

4.3 Tutkimuksen eettisyys 

Ihmisiä tutkittaessa tulee aina noudattaa eettisiä periaatteita riippumatta 

tutkittavan iästä tai ominaisuudesta. 

Tähän tutkimukseen oppilas ja huoltajat osallistuvat vapaaehtoisesti ja heiltä on 

tutkimukseen osallistumiseen pyydetty erillinen lupa. Tähän tutkimukseen 

osallistuva oppilas on alaikäinen, mutta 15 vuotta täyttänyt. Koska tässä 

tutkimuksessa tutkitaan kolmiportaisen tuen toteutumista, mielestäni oli tärkeää 

saada tutkimukseen oppilaan oma ääni ja kokemus häneen kohdistuvaan asiaan. 

Oppilas osallistuu tutkimukseen omasta sekä vanhemman 

suostumuksesta.  Tutkittavien osallistumissuostumus dokumentoidaan 

kirjallisesti. Tutkimus voidaan keskeyttää oppilaan ja huoltajan pyynnöstä ilman 

erillistä syytä eikä tästä aiheudu tutkittaville minkäänlaista haittaa. 

Haastateltavien nimet on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi. 

 

Henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla laillinen käsittelyperuste. Tässä 

tutkimuksessa määritellään henkilötietojen käyttötarkoitus. Tutkimuksessa 

kerätään vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot. 

Henkilötiedot säilytetään niin, ettei niitä pysty muut käsittelemään kuin tietojen 

käsittelyä tekevät henkilöt. Oppilaille ja huoltajille kerrotaan totuudenmukaisesti 

henkilötietojen keräämisestä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa henkilötietoja 
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ovat oppilaan ja huoltajien äänitallenteet. Äänitallenteet säilytetään 

tietoturvallisesti ja tuhotaan tutkimuksen tulosten analysoinnin jälkeen. Tämän 

tutkimuksen aineisto on minun sekä Hanna Luotosen säilytyksessä ja käytämme 

niitä omiin analyyseihimme. Tämän tutkimuksen aineistoa voidaan käyttää vain 

siihen, mihin yhdessä on lupa kysytty. Tutkimuksen julkaisussa suojellaan 

tutkittavan yksityisyyttä. Tutkimuksessa ei tuoda esille, missä koulussa oppilaat 

ovat opiskelleet, eikä tutkimukseen osallistuneita pystytä tutkimuksen julkaisusta 

tunnistamaan. 

 

 

 

 



 

18 
 

5 TULOKSET  

Erilaiset oppimisen pulmat näyttäytyvät varhaisessa vaiheessa, jo esikoulussa tai 

alkuopetuksessa. Lapsen tuen tarve voi tulla esikoulussa esiin esimerkiksi 

erilaisissa peleissä ja leikeissä. Hahmottamisen pulmat saattavat näyttäytyä 

esimerkiksi oman nimen väärinpäin kirjoittamisena, 

” ensiksi se lähti iha eskarista, et sanottii, et Kaisalla on jotain, et 
noppapeleissä se ei osaa laskee niit noppia ja sit se kirjoitti oman nimensä 

väärinpäin[SM(1].” 

Alaluokilla kielelliset pulmat saattavat näyttäytyä matemaattisissa aineissa 

sanallisissa tehtävissä tai kielten opiskelussa esimerkiksi englanninkielisten 

sanojen mieleen painamisessa. 

”alaluokilt lähteny se, että matikan niinku ongelmat alko näkymää, sanalliste 
tehtävie ongelmat alko näkymää sielt”. 

 

5.1 Yleinen tuki 

Perusopetuslaki 21.8.1998/628 mukaan, yleiseen tukeen kuuluu tukiopetus sekä 

osa-aikainen erityisopetus ja sitä tulee antaa heti, kun tuen tarve tulee esiin.  

Yleinen tuki on varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea ja se toteutetaan osana 

koulun arkea (Lintuvuori, 2015). Vanhemmat kertoivat, että tukiopetuksen 

saaminen lapselleen lähti heidän huolestaan ja aloitteestaan ja he olivat asiasta 

aktiivisesti yhteydessä opettajaan, 

”sit me huomattiin kotona just täst, että Niko siirty viidennel luokal ja koulu 
selkeesti niinku vaikeutu ja tuli uusii oppiaineita, me alettii koton huomaamaa 
et nyt alkaa niinku numerot laskee”. 

Vanhempien kokemuksien mukaan kolmiportaisen tuen yleisen tuen vaiheessa 

heidän lastensa tukitoimina on perusopetuksen alaluokilla ollut pääsääntöisesti 
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luokanopettajan antama satunnainen tukiopetus. Vastauksista korostui 

vanhempien oma aktiivisuus tukitoimien aloittamisesta lapselleen, 

  ”Et tota, just niinku sanoin et tota aktiivinen itte täytyy olla vanhempana et 
laps saa niinku tarvittavaa opet...tai niinku sitä apua sin kouluun.” 

 Laaja-alainen erityisopettaja on vanhempien kertomana yleisessä tuessa ollut 

harvemmin käytössä. Yksilöllinen oppilaan ohjaaminen ja tukeminen on 

alakoulussa luokanopettajakohtaista, 

” ekal luokalle, siel tuli sitten et saa tämmöst ohjausta antaa Kaisalle vielä 
eriksee et opettaja anto ensteks ohjeet koko luokalle, mut sit viel eriksee 
Kaisalle et iha et, kirja esii, tehtävä se ja se”. 

 

 Aro (2015) mukaan oppimisen tuen järjestäminen vaatii tuen tarpeen luotettavaa 

tunnistamista. Päätökset perustuvat opetushenkilöstön asiantuntemukseen ja 

tulkintaan sekä edellyttää oppimiseen ja kehitykseen liittyvän tiedon hallintaan.  

”ni olisin toivonu, että opettaja ois hiuka huolestunu et miks tää menee näin, 
eikä se et mää huolestu itse siitä.” 

Vanhemmat toivoivat, että alakoulussa opettaja olisi tunnistanut tuen tarpeen 

aiemmin ja, että tukiopetus olisi ollut säännöllistä, 

”no alakoulu puolelt ehkä tavallas, et se oltas ny niinku opettaja puolelt 
tunnistettu aikasemmin…”.   

 Yleiseen tukeen kuuluu myös erilaiset apuvälineet, eriyttäminen sekä 

avustajapalvelut (OPH, 2014), näitä tukimuotoja vanhemmat eivät 

vastauksissaan kuvanneet lapsensa tukimuotoina yleisen tuen vaiheessa. 

Yleinen tuki on tarkoitus olla varhaista sekä ennaltaehkäisevää tukea ja sitä 

tulee antaa välittömästi, kun tuen tarvetta esiintyy (Perusopetuslaki 

21.8.1998/628). Vanhempien kertoman mukaan heidän lastensa tuki painottui 

yläkouluun. Eräs vanhempi kertoi, että opettajan mukaan hänen lapsensa 

tukitoimenpiteet saatiin kuntoon 9.luokan keväällä,  

”et se opettajan keväinen viimeinen arvio oli sellainen, et se ysiluokan kevät 
päästiin hänen oman luokanvalvojansa mukaan sellaisiin tukitoimiin, mitkä 
olivat Nikolle riittävät”. 
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Tämän tutkimuksen vanhempien vastauksissa korostui myös toive tuen 

varhaisesta aloittamisesta ja sen toteutumisesta. 

”Ei, vasta siel ysin keväällä meni, sillo vasta saatiin tää tuki. Näin olis ehkä 
pitäny mennä, olis kaikki päästy helpommal, oltais ymmärretty, et Niko ei 
ymmärtänyt niiden kokeiden, mitä siin kysyttiin. Toisaalt ajattelee, et onne 
aika hitaita nää prosessit. Et vähä liian myöhään meni niinku siin mielest, et 
koulu olis ollu niinku miellyttävämpää.” 

 

Tässä tapauksessa varhainen sekä ennaltaehkäisevä tuki yleisen tuen muotona 

ei näytä toteutuneen.  

5.2 Tehostettu tuki 

Yleisessä tuessa käytetyt joustavat opetusjärjestelyt kuten esimerkiksi 

eriyttäminen, samanaikaisopetus, tukiopetus sekä osa-aikainen eritysopetus 

painottuvat tehostetussa tuessa (Sandberg, 2016). Vanhempien kertoman 

mukaan heidän lapsensa tuki tehostetussa tuessa on pääsääntöisesti koostunut 

yläkouluaikana tukiopetuksesta, jota on satunnaisesti antanut oma luokanvalvoja 

omassa opetettavassa oppiaineessa. Tukiopetusta ei vanhempien mukaan 

tarjottu yläkoulussa kaikista tarvittavista oppiaineista heidän sitä pyytäessä, vaan 

osa opettajista ilmoitti kertaavansa tunnilla. 

 ”Joskus sai ja joskus opettajia, jotka sanoi, et he ei anna tukiopetusta vaan 
he kertaa tunnilla” 

Keskustellessamme vanhempien kanssa kolmiportaisen tuesta ja toteutuksesta, 

vanhemmalle herää huoli lapsensa tuen riittävyydestä. 

 ” sit mää aattelin, et okei mää en puutu, sit ku mä en puuttunut enkä ohjannut 
häntä, hän alkoi saamaan nelosia. Sit mää ajattelin, ettei tää tällai voi mennä, 
sit se ihan niinku tosi, ettei se pääs ikän pois sielt peruskoulust. Siinä kohtaa 
mää ajattelin itte, et miks ne opettajat ei kauheesti puuttunut siihen, et jos se 
saa nelosen kokeesta, et pitäiskö jotain tehdä”. 

Väitöskirjassaan Sandberg (2016) on todennut, että huoltajat tiedostavat 

oppimiseen kohdistuvat riskit ja ovat huolissaan lapsensa koulunkäynnistä. 

Vanhemmat toivoisivat varhaisia tukitoimia koulussa ja tiiviimpää kodin ja koulun 

välistä yhteistyötä. 
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Tehostetun tuen tasolla osa lapsista on saanut vanhempien mukaan 1–2 h 

viikossa laaja-alaisen erityisopettajan opetusta pienryhmässä muun muassa 

matematiikasta ja englannista, jossa on oppilaita kaikilta luokkatasoilta.  

Yhdessä tapauksessa lapsi ei ollut yläkoulussa saanut lainkaan osa-aikaista 

erityisopetusta tehostetun tuen vaiheessa vaan oma luokanvalvoja oli huomioinut 

yksilölliset tuen tarpeet tiivistäen koealueita, kokeita ja järjestämällä 

koulunkäynninohjaajan tukea koetilanteeseen. Koska kyseessä on tukimuoto, 

joka on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat oppimisessaan ja 

koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja 

(OPH, 2014) on heille laadittava oppimissuunnitelma ja pedagoginen arvio tällä 

tuen tasolla (Pulkkinen ym. 2020), jotta oppilaan yksilölliset tuen tarpeet tulee 

huomioitua sekä tuen riittävyyttä pystytään arvioimaan (Sandberg, 2016). 

Vanhemmat eivät osanneet kertoa tuen papereista ja niiden laatimisesta 

enempää, he kertoivat käyneensä keskusteluja koulussa opettajan kanssa. 

Vanhempien kertomuksissa toistui psykologisten testien merkitys 

tehostetun tuen saamiselle  

” Joo, eli seiska luokal on tehty nää testit sit tääl lausunnos lukee, et 
tarvittaessa harkittava tehostettuun tukeen siirtymistä ja tukitoimien 
varmistamista, ja näin tapahtu, Niko sai sit sitä tehostettuu tukee, se oli joko 
siel kasiluokan kevääl tai ysiluokal.” 

 

Yksi vanhemmista kertoi pyytäneensä tehostettua tukea, jotta tuen tarpeet on 

kirjattuna yläkoulua varten  

”tehtii se tehostettu tuki just sen takia että ku sitä pyysin et se tieto sit siirtyy 
tuen tarpeesta sin seuraavaa kouluun, ni mää aloin saman tien kyselemään 
niitte tutkimusten perään”  

Vanhempi oli pyytänyt lapsen ollessa 5. luokalla psykologin tutkimuksia, jotka 

tehtiin, kun lapsi oli kahdeksannella luokalla. Vanhempi kertoi, että 

psykologinlausunnon jälkeen sekä tieto lapsen tuen tarpeesta lisäsi lapsen 

saamaa tukea. 

 ”kyl sitä sit lisättii, toki ehkä huomattiin, että kun kerran on haasteita siellä 
matikan tunneilla ja matikan kokeista tuli järjestäen nelosta, ni sit sitä tukee 
lisättii, toki varmaa se autto se ne tutkimuksetki”.  
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Tuen riittävyyttä voidaan yksilöllisesti arvioida ja oppilaalle voidaan tehdä erilaisia 

seuloja ja pedagogisia testejä (Sandberg, 2016) mutta lapsen tarvitsema 

oppimisen tuki ei saa olla riippuvainen psykologisista tutkimuksista. Edellä 

mainitut vanhempien kertomukset osoittavat sen, että heidän lapsensa 

tarvitsema oppimisen tuki on lisääntynyt yläkoulussa tehtyjen psykologisten 

tutkimusten jälkeen ja näin ollen tehostetun tuen painottuen yläkouluun.   

Tehostetun tuen muodon tarkoituksena on ollut vahvistaa varhaista tukea 

ja vähentää erityisen tuen määrää. Jahnukainen ym. (2020) ovat todenneet, että 

tehostetun tuen tarjonta lisääntyy eniten vuosiluokilla 5–9, tehostetun- ja erityisen 

tuen oppilaiden määrä kasvaa ja on peruskoulun päättövaiheessa suurimmillaan. 

Tässä tutkimuksessa lasten tehostettu tuki on aloitettu 5–9 luokan aikana ja ollut 

pääsääntöisesi tukiopetusta yksittäisistä oppiaineista, 8–9 luokalla saatua 

satunnaista osa-aikaista erityisopetusta ja yksittäisten aineenopettajien 

opetuksen eriyttämistä, tiivistelmiä sekä 9.luokalla saatua koulunkäynninohjaajan 

tukea koekysymysten lukemiseen. Tässä kandityössä haastateltujen 

vanhempien vastaukset yhtenevät hyvin Pulkkisen ym. (2020) tutkimukseen, 

jonka mukaan oppilaan tuki painottuu enemmän ylemmille luokille. 

 

5.3 Erityinen tuki 

Opetussuunnitelma (2014) sanoo, että ensisijaisesti erityinen tuki on pedagogista 

oppimisen tukea ja pedagogiset ratkaisut voivat vaihdella eri oppimisen alueilla 

ja oppiaineissa. Tuen tehtävänä on olla suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista 

oppilaan tukemista, jotta oppilas pystyy suorittamaan oppivelvollisuutensa sekä 

saamaan pohjan jatko-opintoja varten. Erityisessä tuessa on käytettävissä kaikki 

perusopetuslain (laita tähän laki) mukaiset tukimuodot, joita ovat tukiopetus, osa-

aikainen erityisopetus, erilaiset apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut. 

Erityisen tuen oppilas voi opiskella yleisopetuksen ryhmässä (Lintuvuori, 2015), 

kun opetukseen sisällytetään erityisopettajan tuki sekä opetuksen eriyttäminen. 

Erilaisia tuen muotoja on mahdollista toteuttaa yleisopetuksessa kaikilla tuen 

tasoilla, joten erityisen tuen tasolla oppilaan opiskeluryhmä ei määrity 

automaattisesti (Sandberg,  2016). 
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Seuraavana tässä kandidaatintyössä tulen esittelemään erityisen tuen 

oppilaan koulupolkua oppilaan ja hänen vanhempansa kokemana. 

5.4 Kaisan koulupolku 

 

Kaisan tuen tarpeet alkoivat näkymään jo esikoulussa erilaisissa noppapeleissä 

silmälukujen laskemisen vaikeutena sekä oman nimen väärinpäin 

kirjoittamisessa.  Ensimmäisellä luokalla opettaja antoi Kaisalla selkeitä 

yksilöllisiä ohjeita, jotka tukivat toiminnanohjausta sekä ohjeiden ymmärtämistä. 

Kaisalle tehtiin toisella luokkaa psykologiset testit. Psykologi suositteli Kaisalle 

erityiskoulua tai luokalle jäämistä. Kaisa kertoi itse, että hänen on vaikeaa 

keskittyä ja aloittaa tehtäviä. 

Kaisa: ”just jotain aloittamisesta mul kestää siinä ja mul keskittymisestä” 

Äiti: ”se oli aika hyvä ko se sano se psykologi, et hän jättäs Kaisan luokalleen 
tai laittas erityiskouluun. Mut siihen samaan se sano, ettei ole perusteita, 
koska Kaisa on suorittanut ja osaa kaiken mitä pitääkin”. 

Kolmannella luokalla erityisopettaja oli ihmetellyt, että Kaisa oli menestynyt 

koulussa. Äidin mukaan hän oli kotona jatkuvasti Kaisan tukena  

Äiti: ”mä olin koko ajan hänen tukenas siel kotona, me tehtii ain tehtävät 
yhdessä ja luettiin kokeisiin”. 

Kolmannella luokalla Kaisa sai erityistä tukea englannin kielessä, suomen 

kielessä sekä matematiikassa sanallisten tehtävien takia. 

Kaisa kertoi tuestaan ja tuen tarpeistaan alakoulussa erityisopettajan 

kanssa. 

Kaisa: ”Me kirjaimii, sitä lukemist, sitä R:n lausumist ja jotai sellaist”, ”et mul 
kestää aloittaa tai sit et mä en osaa lukea vielä tai vaik pitäis” 

Kuudennella luokalla Kaisalle tehtiin uudet psykologin tutkimukset yläkoulua 

varten. Tiedot tutkimuksista ja erityisestä tuesta kerrottiin äidille siirtyvän 

nivelvaiheessa alakoulusta yläkouluun. 

Äiti: ”ja luulin, ja kun mul sanottiin et kaikki tiedot menee yläasteelle siin 
nivelvaiheessa” 
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Yläkoulussa äiti oli pyytänyt Kaisalle erityisopetusta englannista, suomen kielestä 

ja matematiikasta, mutta opettajat olivat halunneet seurata tilannetta. 

Äiti: ”englannin opettajalta tuli vastaus, et hän haluaa itse nähdä et mikä on 
tilanne” 

Ilman tukea Kaisan englannin arvosana laski seiskasta vitoseen, jonka jälkeen 

hän sai äidin pyynnöstä kerran viikosta tunnin opetusta osa-aikaisessa 

erityisopetuksessa. Kahdeksannella luokalla Kaisa kävi kaikki englannin tunnit 

erityisopettajalla. 

Kaisa kuvaa omaa kokemustaan saamastaan tuesta erityisopettajan 

kanssa.  

Kaisa: ” Seiskan luokan puol välis mä pääsin englantii tekemään 
erityisopettajan semmoseen pienryhmään, mut mua ei autettu siel melkein 
ollenkaan. Ysiluokal oli just se ko siel erityisopettajal oli niit pienryhmii ni sin 
laitettii niit ihmisii ketkä ei osannut käyttäytyä tunneilla ni sit ei meit autettu 
kenel oli niit ongelmii sii.” 

Sandberg (2016) väitöskirjan mukaan luokkaa häiritsevät oppilaat vievät 

opettajien huomion, joten haaveilijat ja hiljaisemmat oppilaat jäävät tunnilla ilman 

apua. 

Äiti kertoi Kaisan ollessa yhdeksännellä luokalla olevansa yhteydessä 

koulukuraattoriin, koska koulussa ei ollut enää koulupsykologia. Keskustelussa 

selvisi, että Kaisan psykologin tutkimukset ja lausunto erityisen tuen tarpeista ei 

ollut nivelvaiheessa siirtynyt yläkouluun eikä näin ollen Kaisa ollut saanut hänen 

tarvitsemaansa tukea.  

Äiti: ”se kysy et onks silt tehty psykologisii testei, mää sanoi, et on, et ne pitäs 
ol kaikki siel koululla, ni niit ei ollu siellä. Oltii yhdeksännel luokkaa jo”  

Sandberg (2016) kuvaa väitöskirjassaan, viidennellä luokalla olevan oppilaan 

tukea. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tekemää pedagogista suunnitelmaa, 

tukemisen alueita tai koulupsykologin tutkimusten tuloksia ei ollut hyödynnetty 

koulussa koko viiden vuoden aikana. Luokanopettajat eivät olleet ollut 

yhteydessä erityisopettajaan, joten oppilaan oireet lisääntyivät merkittävästi ja 

teini-iän kynnyksellä muuttaneet muotoaan.  
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Kaisa sai erityistä tukea yhdeksännen luokan joulukuusta, kun kuraattori oli 

vaatinut aineenopettajia lukemaan Kaisan tuen paperit. Kaisan numerot nousivat, 

kun hän sai tukea kokeisiin, sanallisiin tehtäviin sekä kirjoittamiseen. 

Äiti: ”huomasin heti joulun jälkeen et oli, et numerot nousi, et Kaisa sai 
oikeenlaist tukee siihe sit, mut se olis vaa tarvinnu paljo aikasempaa” 

Äiti olisi toivonut, että Kaisa olisi saanut yläkoulussa enemmän erityisopetusta 

sekä henkilökohtaisempaa tukea. Äiti oli myös toivonut historian opettajalta, että 

Kaisa olisi saanut tiivistelmiä lukemisen helpottamiseksi mutta näin ei ollut 

toimittu. 

Seuraavassa äiti kuvaa Kaisan saamaa erityisen tuen toteutusta 

yläkoulussa. 

Äiti: yläasteellaki, et sitä olis opetettu, et se olis ollu niinko 
henkilökohtasempaa se tuki. Et mun mielest se ei ollu tukee et hän oli siel 
erityisluokas ja itse itsenäisesti tekee niit tehtävii”. 

Äiti koki haastatteluhetkellä hyvin raskaaksi sen, ettei häntä ollut yläkoulussa 

kuunneltu Kaisan tuen tarpeissa.  

”Kyl se vähä oli semmost et tota, et ko mä tiesin et sil olis niinko tarvetta 
siihen ja se ei saa sitä. Sit mä tiesin et, ne onnistumiset olis tosi tärkeitä”  

Haastattelu keskeytettiin tässä kohtaa hetkeksi äidin pyynnöstä, koska aihe oli 

hänelle erittäin liikuttava. 

Sandberg (2016) on väitöskirjassaan todennut, että huoltajat toivoisivat 

heitä kuunneltavan ja ymmärrettävän lapseensa liittyvässä tiedossa tuen 

tarpeesta sekä keskustelua opettajan kanssa lapsensa tukitoimista kouluun. 

Vanhempien mukaan koulun henkilökunnan asenteet erityisoppilasta kohtaan 

näyttäytyvät huoltajille negatiivisina, ja tästä syystä vaikeuttavat kodin ja koulun 

välistä yhteistyötä. 

Kaisa sai alakoulussa tukea osa-aikaisessa erityisopetuksessa suomen 

kielestä, matematiikasta ja englannista. Alkuopetuksessa Kaisan oma 

luokanopettaja oli huomioinut Kaisan yksilölliset tuen tarpeet selkeyttämällä 

opetusta, ohjeistusta ja tehtävänantoja. Yläkoulussa Kaisan erityinen tuki oli äidin 

pyynnöstä seitsemännellä luokalla annettavaa osa-aikaista erityisopetusta 

englannin kielessä 1 tunti viikossa. Erityisopettajalla oli myös samanaikaisesti 
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muita oppilaita eri oppiaineista. Yhdeksännellä luokalla selvisi, ettei Kaisan tuen 

paperit ja psykologin lausunto ollut siirtynyt nivelvaiheessa yläkouluun. Tästä 

syystä Kaisan erityinen tuki vahvistui useassa oppiaineessa vasta yhdeksännen 

luokan joulukuussa. Tällöin hänen yksilölliset tuen tarpeensa huomioitiin ,hän sai 

tukea koetilanteissa, tiivistelmiä eri oppiaineissa sekä osa-aikaista erityisopetusta 

eri oppiaineissa. Tukiopetusta tai erillisiä apuvälineitä ei Kaisalla yläkoulussa ollut 

käytössä. Avustajapalveluita tai koulunkäynnin ohjaajan tukea ei Kaisalla ollut. 

Yhdeksännen luokan keväällä hän teki kokeita koulukuraattorin kanssa. 

Äiti: ”numerot nousivat, et ko se sai oikeenlaist niinko tukee siihe sit, et 
sillo…mut se olis vaa tarvinnu paljo aikasempaa” 

H1: sillo oltii millä luokalla? 

Äiti: ”Yhdeksännel” 

Väitöskirjassaan Sandberg (2016) toteaa, että tukitoimet ovat saatavilla vasta 

kun ne ovat laajentuneet ongelmiksi, jolloin varhaista puuttumista ei ole lainkaan. 

Näin ollen ennaltaehkäisevä tuki on korjaavaa tukea. Diagnoosin saamisella on 

myös merkittävä rooli tukitoimien saatavuudessa. 

Kaisalle tehtiin ensimmäiset psykologin testit alakoulussa ja toiset 

nivelvaiheessa. Äiti kertoi, että tällä hetkellä Kaisa on saamassa oppimisen 

vaikeuksiinsa diagnoosin. Hän olisi toivonut, että testien perusteella heidät olisi 

jo alakoulussa ohjattu eteenpäin ja puututtu tuen tarpeeseen aiemmin. 

Äiti: ”et sit ois selittäny varmaa monta asiaa ja ehkä ois erillai otettu tää tuen 
tarve ja tämmöne, et se tulee tavallaa nyt, ku koulut o melkein sit käyty”. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

toteutusta tehostetun ja erityisen tuen oppilaan vanhemman sekä erityisen tuen 

oppilaan kertomana. Tutkimuksessa tavoitteena oli tuoda esiin kolmiportaisen 

tuen toteutusta sekä tuen riittävyyttä oppilaan ja vanhempien näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin nostaa esiin myös erityisen tuen oppilaan 

koulupolku oppilaan ja hänen vanhempansa kertomana. Jotta tutkimukseen 

saatiin vanhempien ja oppilaan oma ääni kuuluvaksi, aineisto kerättiin 

haastattelemalla erityisen tuen oppilasta sekä kolmea vanhempaa. 

 

Tutkimuskysymykseksi tähän tutkimukseen muodostui: 

 

1. Miten kolmiportainen tuki on toteutunut oppilaan ja hänen vanhempansa 

kertomana perusopetuksessa? 

 

 

Tämän tutkimuksen aineistosta erilaiset oppimiseen liittyvät tuen tarpeet nousivat 

vanhempien kertomana esiin jo alkuopetusikäisenä. Vanhemmat kertoivat 

alkuopetuksessa ja alakoulun aikana yleisen tuen toteutuneen luokanopettajan 

antamana epäsäännöllisenä tukiopetuksena, erityisopettajan palveluja oli yleisen 

tuen vaiheessa harvemmin saatavilla. Yksilöllinen oppilaan ohjaaminen on 

vanhempien kertomana ollut opettajakohtaista. Vanhemmat kertoivat olleensa 

itse aktiivisia kouluun päin liittyen tukiopetuksen saantiin sekä tuen aloittamiseen. 

Tässä tutkimuksessa korostui vanhempien toive tuen varhaisesta puuttumisesta 

alakoulussa sekä varhaisesta tukitarpeiden tunnistamisesta, jonka merkitystä 

myös Aro (2015) painottaa. Tässä kandidaatintutkielmassa voidaan todeta, että 

oppimispulmien tunnistamisella sekä erityisesti vanhempia kuuntelemalla, josta 
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Sandberg (2016) väitöskirjassaan kirjoittaa, on suuri merkitys, toteutuuko yleinen 

tuki varhaisena sekä ennaltaehkäisevänä tukena niin kuin opetussuunnitelma 

(2014) yleisen tuen määrittelee. 

Tämän tutkimuksen oppilaat ovat olleet tehostetussa tuessa vuosiluokilla 5–

9. Pulkkinen ym. (2020) ovat todenneet, että tehostettu tuki painottuu yläluokille 

eikä näin ollen toteudu varhaisen tuen muotona. Vanhemmat kertoivat tehostetun 

tuen toteutuneen pääsääntöisesti luokanvalvojan antamana tukiopetuksena. Yksi 

lapsi kävi osa-aikaisessa erityisopetuksessa 1-2h viikossa. Eräs vanhempi kertoi, 

ettei hänen lapsensa ollut saanut lainkaan osa-aikaista erityisopetusta 

yläkoulussa tehostetun tuen tasolla. Vanhempien mukaan kaikki aineenopettajat 

eivät tarjonneet tukiopetusta, joten vanhempien merkitys oppimisen tukemisessa 

kotona korostui merkittävästi. Vanhemmat kokivat, että ilman heidän tukeaan 

lapsi ei olisi suoriutunut peruskoulun oppimäärästä. Vanhempien haastatteluista 

nousi esiin huoli riittävästä tuen toteutumisesta sekä kodin ja koulun välisestä 

yhteistyöstä, jonka myös Sandberg (2016) väitöskirjassaan toteaa. Opetuksen 

pedagoginen lähtökohta on eriyttäminen, jolla huomioidaan oppilaan yksilöllinen 

eteneminen sekä erilaiset oppimistavat (OPS, 2014). Tässä tutkimuksessa tuli 

esiin, että eriyttäminen on opettajakohtaista. Kaikki opettajat eivät eriytä 

opetustaan. Tämän tutkimuksen haastateltavista yksi vanhemmista kertoi, että 

hänen lapsensa oma luokanvalvoja oli tehostetun tuen aikana huomioinut lapsen 

yksilölliset tuen tarpeet muun muassa antamalla tiivistelmiä sekä tehnyt 

erityisjärjestelyjä koetilanteisiin yläkoulun aikana. 

Vanhempien kertomuksissa nousi esiin psykologisten tutkimusten merkitys 

tehostetun tuen toteutumisessa sekä niiden saamisessa. Vanhemmat kokivat, 

että tieto ja tarve tuesta sekä mahdollisesta diagnoosista lisäsi lapsen saamaa 

tukea koulussa. Psykologin tutkimukset toteutuivat tämän tutkimuksen tehostetun 

tuen oppilaille yläkoulun aika. Tämän tutkimuksen tehostetun tuen lapselle 

luokanopettajan mukaan tuki on toteutunut riittävänä 9. luokan keväällä, joten 

voidaan todeta, ettei tukitoimet ole toteutuneet hänen kohdallaan varhaisena 

tukena. 

Erityisen tuen toteutusta tarkasteltiin tässä tutkimuksessa erityisen tuen 

oppilaan koulupolkuna haastatellen oppilasta ja hänen vanhempaansa. 

Opetussuunnitelma (2014) mukaan erityinen tuki on pedagogista oppimisen 

tukea sisältäen erilaisia pedagogisia ratkaisuja eri oppiaineissa ja oppimisen 
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alueilla tarvittaessa. Erityisessä tuessa on käytössä kaikki tukimuodot, joten 

erityinen tuki voi olla osana inkluusion toteutumisen näkökulmasta osana 

yleisopetusta. Sandberg (2016) väitöskirjan mukaan tärkeänä osana erityisen 

tuen toteutusta on erityisopettajan palvelut sekä opetuksen eriyttäminen. Tässä 

tutkimuksessa erityisen tuen oppilas on opiskellut yleisopetuksen luokassa. 

Kaisan tuen tarpeet tulivat esiin esikoulussa. Alkuopetuksessa tuki toteutui 

luokanopettajan opetuksen eriyttämisenä tukien toiminnanohjausta sekä 

ohjeiden ymmärtämistä. Psykologin testit tehtiin toisella luokalla, ja suosituksena 

oli luokalle jääminen tai erityiskoulu. Kaisa soveltuu täten hyvin Teräväisen 

(2011) huomioon koulutusjärjestelmämme tavasta erotella oppilaat 

yleisopetukseen ja erityisopetukseen. Psykologin antama lausunto Kaisasta 

osoittaa, kuinka segregointi lähtee jo lapsen kehityksen asiantuntijoilta. Kaisa 

jatkoi koulunkäyntiä omassa luokassaan, koska psykologin mukaan selkeitä 

perusteita ei kuitenkaan luokalle jättämiseen tai erityiskouluun siirtämiseen ollut. 

Edellä mainittu herätti minussa ajatuksen, että mikäli lapsella ylipäänsä on tuen 

tarpeita, vaihtoehdoksi esitetään segregoivia toimenpiteitä. Lähtökohtaisesti 

lapsen koulunkäynnin tulisi sujua ilman tukitoimenpiteitä yleisopetuksessa. 

Koulunkäynnin edetessä alakoulun ylemmille luokille Kaisan tuen tarpeet 

lisääntyivät enenevissä määrin. Tämä tarkoitti sitä, että Kaisa sai erityisopetusta 

suomen kielessä, matematiikassa ja englannin kielessä. Kaisan saama tuki ei 

kuitenkaan riittänyt, sillä äiti huomasi kuudennella luokalla merkittävät pulmat 

englannin kielessä, jolloin päädyttiin tekemään uudet psykologin testit, jotka 

kuitenkin jäivät nivelvaiheessa siirtymättä yläkouluun. Psykologitestien jääminen 

pimentoon yläkoulussa vaikutti Kaisan saamaan tukeen, koska testien antamaa 

tietoa ei ollut käytettävissä. Tämä vaikutti myös siihen, ettei aineenopettajat 

osanneet tarttua äidin pyyntöihin tarvitsemista tukitoimista. Vasta yhteydenotto 

koulukuraattoriin liikautti asioita eteenpäin. Tässä yhteydessä ilmeni, ettei Kaisan 

psykologin tutkimukset olleet siirtyneet kouluun, joten Kaisan tarvittavat 

tukitoimet alkoivat vasta yhdeksännellä luokalla. Kaisan tapaus osoittaa sen, 

kuinka tärkeää tiedonsiirron merkitys nivelvaiheessa on oppilaan tarvittavan tuen 

toteutumisen kannalta. Tämän erehdyksen takia Kaisa oli ollut ilman hänelle 

räätälöityjä tukitoimia koko yläkoulun ajan. Tämän johdosta Kaisan tapaus 

osoittaa sen, että vanhemman pitää olla hereillä nivelvaiheessa lapsensa tuen 

siirtymisestä ja sen, miten vanhemman tulee olla lapsensa tukena 



 

30 
 

koulunkäynnissä sitä enemmän mitä enemmän lapsella on oppimisessaan tuen 

tarvetta.  

Ilman vanhemman merkittävää panostusta lapsen koulunkäyntiin 

(kotitehtävien tekeminen, tuen tarpeen seuranta/pyytäminen, yhdessä kokeisiin 

lukeminen) lapsi jää ilman tarvittavia tukitoimia. Kolmiportaisen tuen järjestelmä 

ei näin ollen ole koulusta tuleva automaatio vaan vaatii vanhempien aktiivista 

seurantaa tuen eri tasoilla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää, jotta 

myös vanhemman havaitsema tieto siirtyy kouluun ja tällöin voidaan tarkastella 

oppilaan tuen tarpeen riittävyyttä. Kuten alussa totesin, tuen vaikuttavuuden 

arviointiin käytössä olevia välineitä on hyvin vähän. Sen vuoksi osana 

pedagogista päätöksen tekoa vanhempien ja oppilaiden kokemukset pitäisi olla 

merkittävässä osassa oppimisen haasteiden tunnistamisessa ja tuen 

toteutuksessa. Tämän johdosta vanhempien ja oppilaiden kokemuksia 

kolmiportaisen tuen toteutumisesta tulisi tutkia enemmän. 
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LIITTEET 

Liite 1 Haastattelukysymykset 

VANHEMMAN KYSYMYKSET 

 

Miksi ja milloin prosessi lähti liikkeelle? (Miten tuen tarve ilmeni? Kuka otti tuen 

tarpeen ensin esille, miten asiat tämän jälkeen etenivät?) 

 

Minkälaista tukea oppilas on saanut perusopetuksessa?  

 

Miten vanhempana koet lapsesi saaman tuen toteutumisen perusopetuksessa?  

 

Koetko vanhempana, että lapsesi saamasi tukitoimet on ollut riittäviä? Jos ei, 

miksi?  

 

Millaista tukea lapsesi olisi tarvinnut perusopetuksessa?  

 

Mitä yleisesti ajattelet kolmiportaisesta tuesta? 

 

 

OPPILAAN KYSYMYKSET 

 

Milloin aloit saamaan tukea opintoihisi? Miksi sait tukea?  

 

Kerro omin sanoin, millaista tukea olet saanut perusopetuksessa?  

 

Miten koet, että tuki on mielestäsi perusopetuksessa toteutunut?  

 

Koetko, että olet saanut tarpeeksi tukitoimia ja ovatko ne olleet riittäviä?  
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Mitä yleisesti ajattelet saamastasi tuesta?  

 

 


