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TIIVISTELMÄ 
 
Laitila, N. & Lumila, H. 2022. Kolmiportaisen tuen toteutuminen Rovaniemen kaupungin 
peruskouluissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto, Luokanopettajakoulutuksen pro 
gradu -tutkielma, 100s., 2 liitettä.  
 
Vuonna 2011 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä erityisopetuksen järjestäminen on 
muuttunut kaksiportaisesta kolmiportaisen tuen malliin. Tässä keskiössä nähdään oppimiseen ja 
koulunkäynnin haasteisiin vastaaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksilön 
tarpeiden mukaisesti lähikouluperiaate huomioiden. Koulujen ja kuntien välillä on suuria eroja 
siinä, miten tuen portailla edetään ja kuinka asiakirjojen täyttäminen toteutuu. Tämän vuoksi sekä 
valtakunnallisella että kunnallisella tasolla on ryhdytty kartoittamaan ja yhtenäistämään käytössä 
olevia toimintamalleja sekä pedagogisia asiakirjoja. 

 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Rovaniemen kaupungin opettajat, rehtorit ja 
koulunjohtajat arvioivat kolmiportaisen tuen toteutumisen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin 
koulun johdon ja opettajien kokemuksia resurssien riittävyydestä sekä niiden kohdentumisesta. 
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla tuenkäytänteitä voidaan kehittää sekä 
yhtenäistää Rovaniemen kaupungin kouluissa. Tutkimus on osa laajempaa kaupungin 
toteuttamaa selvitystä, jossa tarkastellaan eri toimijoiden näkemyksiä tuen toteutumisesta.  
Selvitys toteutettiin lukuvuonna 2021–2022 osana Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen -
hanketta.  
 
Aineisto kerättiin maaliskuun 2022 aikana sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksen 
kyselylomake lähetettiin kaikille opettajille, rehtoreille sekä koulunjohtajille, jotka työskentelevät 
Rovaniemen kaupungin peruskouluissa 1.–9.-luokilla. Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan 152 
vastaajaa. Tutkimukseen osallistuville lähetettiin kattava kysely, jossa tutkimusaihetta käsiteltiin 
sekä määrällisten että avokysymysten avulla. Menetelmältään tutkimus edustaa määrällistä 
tutkimusta.    
 
Tutkimuksemme tulokset vahvistivat osittain aikaisempien vastaavanlaisten tutkimusten tuloksia, 
joita on toteutettu eri paikkakunnilla (esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014; Pulkkinen, 
Jahnukainen & Pirttimaa 2015; Opetusalan ammattijärjestön Kuopion opettajien paikallisyhdistys 
ry 2017; Vainikainen, Lintuvuori, Paananen, Eskelinen, Kirjavainen, Hienonen, Jahnukainen, 
Thuneberg, Asikainen, Suhonen, Alijoki, Sajaniemi, Reunamo, & Hotulainen 2018; Ståhlberg, 
Kupiainen, Rämä, Lintuvuori & Hotulainen 2019; Lintuvuori & Rämä 2022). Rovaniemen 
selvityksen mukaan kolmiportaisen tuen toteutuksessa on vielä kehittämisen varaa vaikkakin 
monet asiat uusissa käytänteissä koetaan paikallisesti toimiviksi. Oppimisen ja koulunkäynnin 
tukeen liittyvissä kysymyksissä opettajat arvioivat tehostetun ja erityisen tuen rajan huomattavasti 
selkeämpänä verrattuna yleisen ja tehostetun tuen rajaan. Lisäksi osa vastaajista koki 
epäselvyyttä pedagogisten asiakirjojen laadinnassa tuen päätösten yhteydessä. 
 
Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että aikaa kuluu tällä hetkellä liikaa erilaisten asiakirjojen 
täyttämiseen, eikä itse tuen tarjoamiseen koeta olevan tarpeeksi resursseja. Oppilaiden tarpeiden 
kohtaamiseksi kentälle kaivataan kipeästi lisää henkilöstöresursseja sekä pienempiä 
luokkakokoja. Myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä tulisi kehittää ja selkiyttää. Nämä osaltaan 
vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia sekä osoittavat, että yhteiskunnallinen keskustelu 
oppimisen ja koulunkäynnin tuen tilanteesta on tarpeellista.  
 
 
Asiasanat: erityispedagogiikka, erityisopetus, perusopetus, kolmiportainen tuki, oppimisen ja 
koulunkäynnin tuki, resurssit 
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ABSTRACT 

 
Laitila, N. & Lumila, H. 2022. Implementation of three-tiered support in primary schools in the city 

of Rovaniemi. Faculty of Education, University of Lapland, Master’s thesis, 100pp., 2 appendices.  

 

With the change in the law in 2011, the organization of special education has changed from a 

two-tiered to a three-tiered support model. The three-step support model focuses on preventing 

problems by responding to learning challenges at an early stage, taking into account the 

neighbourhood school principle. There are big differences between schools and municipalities in 

how to proceed through the support steps and how to fill out the documents. For this reason, at 

both the national and municipal level, efforts have been made to map and unify the operating 

models and pedagogical documents in use. 

 

The purpose of this study was to find out how teachers and the school directors of the city of 

Rovaniemi evaluate the implementation of the three-tiered support. In addition, this study aims to 

find out how teachers and school directors experience the adequacy and the allocation of 

resources regarding support at school. The goal of this research was to produce information that 

can be used to develop and unify support practices in schools in the city of Rovaniemi. The study 

is part of a larger investigation carried out by the city, which examines the views of different 

operators regarding support at school. The survey of this study was carried out during years 2021-

2022 as part of the Learning support and inclusion development project.  

 

The data was collected during March 2022 using an electronic questionnaire. The research 

questionnaire was sent to all teachers and school managers who work in Rovaniemi city 

elementary schools in grades 1-9. In total, 152 respondents took part in the survey. The 

comprehensive survey had both quantitative and open-ended questions. This study represents a 

quantitative study.   

 

The results of our study partially confirmed the results of previous similar studies that have been 

carried out in different locations in Finland. (for example Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014; 

Pulkkinen, Jahnukainen & Pirttimaa 2015; Opetusalan ammattijärjestön Kuopion opettajien 

paikallisyhdistys ry 2017; Vainikainen, Lintuvuori, Paananen, Eskelinen, Kirjavainen, Hienonen, 
Jahnukainen, Thuneberg, Asikainen, Suhonen, Alijoki, Sajaniemi, Reunamo, & Hotulainen 2018; 

Ståhlberg, Kupiainen, Rämä, Lintuvuori & Hotulainen 2019; Lintuvuori & Rämä 2022). According 

to the Rovaniemi survey, there is still a need for improvement in the implementation of the three-

tier support, although many things in the new practices are perceived to work locally. In questions 

related to the three-tiered support, teachers estimate the boundary between intensified and 

special support to be significantly clearer compared to the boundary between general and 

enhanced support. In addition, some of the respondents felt that the practices related to 

pedagogical documents were unclear. 

 

Based on the research, it can be said that too much time is currently spent filling out various 

documents, and it is felt that there are not enough resources to provide the support itself. In order 

to meet the needs of the students, the field desperately needs more human resources and smaller 

class sizes. Cooperation between different actors should also be developed and clarified. These 

results confirm the results of previous studies and show that social discussion about the situation 

of support in learning and school attendance is necessary. 

 

 

Key words:  Special needs education, special education, primary and lower secondary 

education/basic education/comprehensive education, three-tiered support, support in learning 

and school attendance, resources 
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Johdanto 

 

 

Vuonna 2011 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä erityisopetuksen 

järjestäminen on muuttunut kolmiportaisen tuen malliin. Tässä keskiössä 

nähdään oppimiseen ja koulunkäynnin haasteisiin vastaaminen mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa yksilön tarpeiden mukaisesti lähikouluperiaate 

huomioiden. Kolmiportainen tuki muodostuu yleisestä, tehostetusta sekä 

erityisestä tuesta. Näissä tukitoimien intensiteetti ja pitkäkestoisuus kasvavat 

tuen portailla edettäessä. Erityisellä tuella yksilö tarvitsee pitkäkestoista ja 

vahvaa tukea yhdellä tai useammalla oppimisen ja koulunkäynnin osa-alueella. 

(Jahnukainen 2015, 7–11; Thuneberg & Vainikainen 2015, 138–157.)   

 

Tilastokeskus on kerännyt tietoa erityisopetuksen tilasta vuosittain (Suomen 

Virallinen Tilasto 2021). Näiden tilastojen pohjalta on havaittu alueellisia eroja 

kolmiportaisen tuen toteutuksessa sekä niihin liittyvien pedagogisten asiakirjojen 

moninaisuudessa on huomattu eroavaisuuksia (Kirjavainen, Pulkkinen & 

Jahnukainen, 2013; Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki, 2017, 320–335; 

Lintuvuori & Vainikainen 2018, 67–74; Nykänen 2021, 140–184). Tilastot eivät 

kuitenkaan kerro käytännön tukitoimista vaan tulokset osoittavat, että joillain 

kunnilla on korkeampi kynnys tehdä muodollisia tukiasiakirjoja ja päätöksiä. 

Lisäksi historiallisesti erilaiset tavat tukea oppilaita ja järjestää opetusta 

vaikuttavat kriteereihin, joilla oppilas ohjataan tuen piiriin. (Lintuvuori & 

Vainikainen 2018, 67–74.)  

 

Koulujen ja kuntien välillä on suuria eroja siinä, miten tuen portailla edetään ja 

kuinka asiakirjojen täyttäminen toteutuu. Kolmiportaisen tuen toteuttamiseen 

liittyen on noussut esille käytäntöön liittyviä kysymyksiä esimerkiksi tuen 

intensiteetistä (eli tuen tiheydestä), keinoista, toteutusmuodoista sekä arvioinnin 

roolista (Björn, Aro & Koponen 2015, 10–21). Vaikka erityisopetusta koskevasta 

perusopetuslain muutoksesta on kulunut aikaa jo tovin, aiheuttaa kolmiportaisen 

tuen toteuttaminen edelleen haasteita. Tämän vuoksi sekä valtakunnallisella että 
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kunnallisella tasolla on ryhdytty kartoittamaan ja yhtenäistämään käytössä olevia 

toimintamalleja sekä pedagogisia asiakirjoja. 

  

 

Rovaniemen kaupungilla oli käynnissä oleva selvitys, jossa kartoitettiin 

kolmiportaisen tuen toimivuutta kouluhenkilöstön sekä huoltajien ja oppilaiden 

näkökulmasta. Selvitys oli osa vuoden mittaista oppimisen tuen ja inkluusion 

kehittämisen hanketta (Rovaniemen kaupunki 2021). Pro gradu -tutkielmamme 

on osa kyseistä selvitystä. Tässä tutkimuksessa selvitämme määrällisiä 

menetelmiä hyödyntäen, miten opettajat ja koulun johto arvioi kolmiportaisen 

tuen toteutumisen ja kohdistumisen. Lisäksi tutkimme rehtorien ja opettajien 

kokemuksia resurssien riittävyydestä sekä kokemuksia niiden kohdentumisesta. 

Lisäksi tuloksia syvennetään avoimista vastauksista analysoitujen teemojen 

avulla. Kokonaisuuden tarkoituksena on suunnata ja kehittää kolmiportaisen tuen 

toteuttamista Rovaniemellä. 
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1 Erityisopetuksen kehitys Suomen koulujärjestelmässä 
 

 

 

Erityisopetuksen kehitys Suomen koulujärjestelmässä on muuttunut 

vuosikymmenien aikana merkittävästi. Opetuksen järjestämistä ja tuen 

toteuttamista ovat ohjanneet yhteiskunnan suhtautuminen poikkeavuuteen. 

Erityisopetuksen alkuvaiheessa, 1840-luvulla, opetusta järjestettiin erillisissä 

kouluissa, jotka painottuivat eri aistivammaisten opetukseen. Vuonna 1921 

voimaan astuneen oppivelvollisuuslain myötä oppivelvollisuuden käsitettä 

laajennettiin koskemaan lähes kaikkia suomalaisia lapsia. Kehitysvammaiset 

lapset olivat kuitenkin lain mukaan vapautettuja oppivelvollisuudesta. 

Myöhemmin, toisen maailman sodan jälkeen, yhteiskunnassa kehitettiin 

invalidihuollon lääkinnällistä sekä kuntoutuksellista lähtökohtaa. Tämä näkyi 

myös erityisopetuksen kehityksessä, sillä erityisopetus yleistyi ja siinä korostuivat 

yhteiskunnassa vallinneet lääketieteelliset lähtökohdat. Lisääntynyt erityisopetus 

segregoitui ja muodostettiin homogeenisiä opetusryhmiä, joissa erilaisuutta 

tarkasteltiin fyysisten ja toiminnallisten vajavuuksien valossa. (Opetusministeriö 

2007, 17.) 

 

Eritysopetuksen asema kehittyi 1970-luvulla ja aikakaudelle liitetäänkin ajatus 

integraatiosta sekä vammaisten mahdollisuudesta opiskella muiden tavoin. 

Tämän vaiheen aikana merkittävä tekijä erityisopetuksen kehityksen kannalta oli 

vuonna 1983 tehty lainsäädännöllinen uudistus koskien peruskoulua. 

Peruskoululaki edisti merkittävästi integraatioprosessia, eikä ketään enää 

vapautettu oppivelvollisuuden suorittamisesta. (Opetusministeriö 2007, 17.) 

Kaikille yhtenäisen peruskoulun perustamisesta lähtien erityisopetuksen tarjonta 

on lisääntynyt tasaisesti. Tätä on osittain selitetty koulutuksen laajentumisella 

sekä sillä, että oppilasaines on entistä heterogeenisempää. (Kivirauma & Kivinen 

1988, 153–165; Jahnukainen 2006, 119–131.) 

 

Erityisopetuksen järjestämisessä, 1990-luvulta aina tähän päivään saakka, on 

korostunut se, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus käydä kaikille yhteistä koulua. 
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Ongelmallisena tässä nähtiin erityisopetuksen määrällinen kasvu, joka on 

seurausta muun muassa tutkimustiedon, lääketieteellisten diagnoosien sekä 

tilastoinnin kehityksestä. (Jahnukainen 2006, 122–129; Opetusministeriö 2007, 

38–43.) Erityisopetusta saavien oppilaiden määrän kasvun myötä suurimmista 

kaupungeista nousi esiin tarve erityisopetuksen järjestämisen kehittämiseen jo 

2000-luvun alkupuolella (Thuneberg, Vainikainen, Ahtiainen, Lintuvuori, Salo & 

Hautamäki 2013 67–78.; Thuneberg, Hautamäki, Ahtiainen, Lintuvuori, 

Vainikainen & Hilasvuori 2014, 37–56; Hautamäki & Hilasvuori 2015, 16–22). 

Vuosituhannen vaihteessa Suomessa toteutettiin laajasti erilaisia hankkeita 

(muun muassa LATU- ja ALPO-hanke), joiden tarkoituksena oli selvittää ja 

kehittää erityisopetuksen roolia osana perusopetusta (Hautamäki & Hilasvuori 

2015, 17–22). Nämä hankkeet toimivat lainsäädännöllisen kehityksen ohella 

inkluusioajattelun alullepanijana Suomen koulutuksen kentällä.  

 

Vaikka perusopetuslaki (628/1998) ja uudistettu perustuslaki (731/1999) 

tarjosivatkin yhdenvertaisemmat lähtökohdat yhteiskunnassa, ei erityisopetuksen 

tilaan oltu tyytyväisiä. Vuonna 2007 esitellyn Erityisopetuksen strategialinjauksen 

tarkoituksena oli vastata tyytymättömyyteen ja kehittää koulujärjestelmää ja 

erityisopetuksen asemaa (Opetusministeriö 2007, 54–67). Uudistuksen 

tavoitteena oli taata mahdollisimman saavutettava ja varhainen tuki oppilaan 

omassa lähikouluympäristössä. Keskeisenä ehdotuksena strategialinjauksessa 

nähtiin opettajien osaamisen kehittäminen ja tietotaidon lisääminen, jotta 

yksilölliset tarpeet ja haasteet voitaisiin huomioida parhaan mukaan 

opetuksessa. (Opetusministeriö 2007, 54–67.) Erityisopetuksen 

strategialinjauksen myötä siirryttiin kohti inkluusionperiaatetta ja sen 

toteuttamista. Strategian pohjalta nämä lähtökohdat kirjattiin lakiin, joka astui 

voimaan vuonna 2011 (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010; 

Opetusministeriö 2007, 15–18). 
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Erityisopetuksen määrällinen kasvu 

 

Viime vuosikymmeninä erityisopetuksen määrä on kasvanut globaalisti 

(Opetusministeriö 2007; Green & Casale-Ciannola 2011; Tah 2018; Williams, 

Ernst & Rossi 2018). Ilmiön taustalla voidaan nähdä useampia syitä. 

Kuntoutuksellis-hoidollisesta näkökulmasta lasten ongelmat ovat lisääntyneet, 

mistä kertoo esimerkiksi lastensuojelun piirissä olevien lasten määrän kasvu. 

Ongelmien taustalla saattavat vaikuttaa esimerkiksi heijastumat lamavuosista ja 

huono-osaisuuden kasautuminen pienituloisille perheille. Lisäksi 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kasvava osuus voi vaikuttaa 

lisääntyneeseen erityisoppilaiden määrään. (Jahnukainen 2006, 122–129; 

Opetusministeriö 2007, 42; Tah 2018) 

 

Toisaalta erityisoppilaiden määrän kasvuun vaikuttaa myös se, että diagnosointi 

on tarkentunut ja erityispedagogiikkaan liittyvä tutkimustieto lisääntynyt. 

Oppimisvaikeuksista saadaan jatkuvasti uutta tietoa, jonka takia erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden oppimisvaikeuksia pystytään tunnistamaan ja opetusta 

pystytään kohdentamaan paremmin. Diagnosoinnin ja luokittelun riskinä voidaan 

kuitenkin pitää suhtautumisen lääketieteellistymistä ja yksilöiden leimaantumista 

(Broberg, Almqvist, Tjus & Bergroth 2005; Moberg & Vehmas 2015). Lisäksi 

diagnostiikassa huomio keskittyy herkästi yksilöön eikä niinkään ympäristöön 

liittyviin tekijöihin (Gillman, Heyman & Swain 2000). Kaiken kaikkiaan 

erityisopetuksen määrälliseen kasvuun nähdään vaikuttavan tilastotekniset ja 

kuntoutuksellis- hoidolliset tekijät, kehittynyt diagnosointi, lisääntynyt 

tutkimustieto sekä opetuslainsäädännön muuttuminen (Jahnukainen 2006, 122–

129; Opetusministeriö 2007, 42–43). 

 

Erityisoppilaiden määrän kasvuun on kiinnitetty huomioita kansainvälisesti 

inkluusioajattelun kehityksen myötä (Williams, Ernst & Rossi 2018). Tukea 

tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyminen on suunnannut katseet entistä 

tarkemmin myös opettajien osaamiseen ja valmiuksiin kasvavien tuen tarpeiden 

kanssa (Green & Casale-Ciannola 2011). Kehitys on osaltaan myös muuttanut 
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opettajien työnkuvaa (Luukkainen 2005, 143–163; Green & Casale-Ciannola 

2011). Tästä johtuen opettajille kaivataan lisää koulutusta erityisopetuksesta. 

Opettajien ammatillinen kehitys ja kouluttautuminen nähdään merkityksellisenä 

tuen toteuttamisen kannalta (King 2016, 58–59, 140–141). Yliopistojen on 

tarkistettava koulutusrakenteet ja uusittava niitä koulumaailmassa tapahtuvien 

muutosten mukaan. Vuonna 2005 tehdyn valtakunnallisen selvityksen mukaan 

opettajat ja rehtorit kokevat erityisopetuksen sisällöt tärkeinä ja kiinnostavina 

koulutusaiheina. Erityisopetuksen tärkeys on kasvanut 

täydennyskoulutusaiheena ja täydennyskoulutukseen osallistuminen on 

kasvanut kaikissa oppilaitosmuodoissa. (Opetusministeriö 2007, 50.) 

 

Toimintakulttuurin muutos kouluissa 

 

Toimintakulttuurilla tarkoitetaan jonkin yhteisön historiallisesti ja kulttuurisesti 

muotoutunutta tapaa toimia. Perusopetuksen yhtenäisyyden toteutumisen 

kannalta toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys. Sitä voidaan kehittää ja 

muuttaa. Toimintakulttuurilla on keskeinen vaikutus siihen, millaisia arvoja, 

asenteita ja tapoja oppilaalle välittyy. Täten myös ei toivottujen piirteiden 

tunnistaminen ja korjaaminen työyhteisössä liittyvät oleellisesti toimintakulttuurin 

kehittämiseen. (Opetushallitus 2014, 26.) 

 

Suomalaisen opettajankoulutuksen vahvuuksina pidetään tutkivaa ja 

tutkimusperustaista opettajuutta. Nämä luovat edellytykset ja perustan opettajan 

ammatilliselle kehittymiselle. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa 

(Opetushallitus 2014) opettajia kehotetaan tutkimaan ja kehittämään omaa 

työtään ja työyhteisöään. Opettajia tuetaan jatkuvaan ammatillisen osaamisen 

kehittämiseen ja siihen tarjotaan mahdollisuuksia. Toimintakulttuurin muutoksen 

keskiössä tulisi olla opettajien tiimimäinen ja yhteisöllinen työskentely. 

(Opetushallitus 2014, 29.) 

 

Rovaniemen kaupungin laatimassa toimintasuunnitelmassa mainitaan yhtenä 

keskeisenä ajatuksena, että opettajille tarjotaan tukea muutoksessa ja 
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asiantuntijoiden yhteistyötä vahvistetaan. Rovaniemen kaupunki kokee tärkeänä, 

että opettajia tuetaan heidän työnsä sisällön ja roolin muuttuessa. Työyhteisön 

systemaattista ja tavoitteellista kehittämistä tukee koulujen 

kehittämissuunnitelmat. (Rovaniemen kaupunki 2020.) 

 

Koulun johdolla on merkittävä rooli koulun toimintakulttuurin kehittämisessä. 

Koulun ja opettajien tyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin vaikuttaa tutkimusten 

mukaan suuresti koulunjohtajan tai rehtorin johtamistyyli. Oikeanlaisella 

johtamisella alaiset saadaan sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja tavoitteet 

saavutetaan todennäköisemmin suuremman motivaation johdosta. Kun jokainen 

yksilö huomioidaan ja alaisille tarjotaan tukea, työntekijöiden motivaatio paranee 

ja todennäköisyys tavoitteiden saavuttamiseksi paranee. (Nazim & Mahmood 

2018, 181.) 

 

Suomessa vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen (Lakkala, Uusiautti & Määttä 2014) 

tulokset osoittivat, että opetuskäytännöt ovat monipuolistuneet ja muuttuneet 

koulutusuudistusten myötä. Yhä useammat opettajat suosivat ryhmäopetusta ja 

työnsä suunnittelua yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Myös kansainvälisellä 

tasolla tarkasteltuna tutkimukset ovat korostaneet opettajien välisen yhteistyön ja 

yhteisopetuksen merkitystä (King 2016 58–59; Williams, Ernst & Rossi 2018). 

Erityisesti on todettu, että aineenopettajien sekä erityisopettajien välisestä 

yhteistyöstä on suurta hyötyä parhaan mahdollisen tuen takaamiseksi (Williams, 

Ernst & Rossi 2018). Tämä osoittaa, että muutokset kouluissa muuttavat myös 

opettajan ammattia (King 2016, 58–59, 140–141). Tämänhetkinen näkemys on, 

että jokainen opettaja toteuttaa oppilaan oppimisen tukemista, ei ainoastaan 

erityisopettaja. Lähikouluissa luokanopettajilla, aineenopettajilla ja 

erityisopettajilla on yhteisvastuu arvioinnista ja tuen toteutuksesta. (Lakkala, 

Uusiautti & Määttä 2014.) 
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Interventiovaste-malli kolmiportaisen tuen oppimisen tuen kehittämisen 

taustalla 

 

Response to Intervention (RTI) -malli suomennettuna interventiovaste, sai 

alkunsa Yhdysvalloissa 1990-luvulla. Mallin kehittyminen sai alkunsa opettajien 

tyytymättömyydestä käytössä olevan mallin toimivuuteen. Aiemmin tukea 

saadakseen ja oppimisvaikeuksien todentamisessa oli oppilailla oltava todettu 

tasoero älykkyystason ja akateemisen suorituksen välillä. Interventiovastemallin 

taustalla on ajatus yleisopetuksen kyvystä vastata ja tukea oppilaita, joilla on 

oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana oli tarkastella, miten yleisopetuksessa 

opiskeleminen hyödyttää oppilasta, jolla on oppimisvaikeuksia. (Roberts 2014; 

Vuorinen 2015 4–9.)  

 

Interventiovaste kuvataan usein kolmitasoisena, hierarkkisesti etenevänä tuen 

mallina. Eri alueilla voi kuitenkin olla käytössä useampia tuen tasoja. Eteneminen 

portaiden määrästä riippumatta on sama ja tarjotun ennaltaehkäisevän tuen 

intensiteetti kasvaa siirryttäessä tasolta toiselle. Interventiovaste-mallin 

lähtökohtana on siis ennaltaehkäisy.  Ensimmäisellä tasolla (tier 1) painopisteenä 

nähdään keskiössä laadukkaan yleisopetuksen tarjoaminen laaja-alaisesti. 

Toisen tason painopisteenä on tukea niitä oppilaita, joille yleisopetuksen 

tarjoama tuki ei riitä. Viimeisenä mahdollisuutena on tarjota oppilaalle entistä 

intensiivisempiä interventioita. (Vuorinen 2015, 4–9; Leskinen & Salminen 2015 

27–29; Nichols, Mueller & Donisthorpe 2021; Lintuvuori & Rämä 2022, 17.) 

 

Interventiovasteen taustalla vaikuttaa Vygotskyn (1978) lähikehityksen vyöhyke. 

Tuen kohdistamisessa kiinnitetään huomiota yksilön kehitystasoon ja niihin 

tekijöihin, joihin oppilas tarvitsee tukea. Osaamisen ja toiminnan arviointi 

nähdään interventiovasteessa tärkeinä oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

suunnittelua ja toteutusta ohjaavina tekijöinä. (Kinnunen 2021.) 

 

Kolmiportaisen tuen malli on kansainvälisesti sovelletusti käytössä useissa 

koulujärjestelmissä. Esimerkiksi Australiassa puhutaan kolmen aallon 
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lähestymistavasta, jossa ensimmäisellä aallolla tarkoitetaan laadukasta 

luokkahuoneopetusta ja toisella aallolla tarkoitetaan varhaista puuttumista. 

Kolmannella aallolla toteutetaan jatkuvaa tukea mukautetun opetuksen ja 

intensiivisen ohjauksen avulla oppilaalle, jolla on jatkuvia vaikeuksia. (Elkins 

2007.) Eri maiden välisten mallien yhdistävänä tekijänä voidaan pitää varhaisen 

ja saavutettavan tuen tarjoamista osana yleisopetusta. Tuen lähtökohtana on 

ennaltaehkäistä ongelmia ja tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet. (Elkins 2007; 

Vatakis 2016) 

 

Interventiovaste-mallista kolmiportaiseen tukeen 

 

Vuonna 2008 käynnistettiin uuden erityisopetusstrategian mukaisesti KELPO-

hanke, jonka tarkoituksena oli perusopetuksen laadun kehittäminen. Tällöin 

kunnat eri puolilla Suomea osallistuivat hankkeeseen kehittämällä uusia 

käytäntöjä kouluissa ja järjestämällä opettajille kattavaa täydennyskoulutusta. 

Näiden toimenpiteiden avulla kouluja kehitettiin inklusiivisempaan suuntaan. 

(Lakkala, Uusiautti & Määttä 2014.) Perusopetuslakia täydennettiin Suomessa 

vuonna 2010 oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta ja uusi kansallinen 

opetussuunnitelma kolmiportaisesta oppilaiden tuesta säädettiin vuonna 2011. 

Aiemmin oppilaiden tuki jaettiin kahteen osaan: yleiseen ja erityiseen tukeen. 

Nykyinen kolmiportainen tuki kattaa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen ja 

painopiste vaihtui varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. (Lakkala, Uusiautti & 

Määttä 2014; Sundqvist, Björk-Åman & Ström. 2019; Mihajlovic 2020, 85.) 

 

Suomessa käytössä olevassa kolmiportaisessa tuessa on samankaltaisuuksia 

Yhdysvalloissa käytetyn interventiovastemallin kanssa. Vaikeuksien 

ennaltaehkäisy on yksi vahvimpia yhteisiä piirteitä suomalaisessa kolmiportaisen 

tuen mallissa sekä RTI-mallissa. Kehityksellisten tai oppimiseen vaikuttavien 

riskien tunnistaminen sekä varhaisten ja tehokkaiden tukitoimien toteuttaminen 

ovat avainasemassa vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi. (Leskinen & Salminen 

2015; Pulkkinen & Jahnukainen 2016, 171–172; Vainikainen, Hienonen, & 

Hotulainen 2017, 97; Nichols, Mueller & Donisthorpe 2021.)  
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Suomessa tuen tarjoaminen on laissa määritettynä ja eteneminen 

kolmiportaisella tuella on hallituksen ohjaamaa, toisin kuin Yhdysvalloissa. 

Kuitenkin maiden malleja yhdistää tarve yhdistää ja tarkentaa toiminnan 

etenemistä. Olennaisena erona interventiovaste-mallin ja kolmiportaisen tuen 

malleissa on erityisopetuksen asemoituminen. Interventiovaste-mallissa 

erityisopetus ei kuulu malliin, vaan lähtökohtana on yleisopetuksen tuki. 

Kolmiportaisessa tuessa puolestaan yhdistetään yleis- ja erityisopetus osaksi 

kiinteää tuen tarjoamista. (Vuorinen 2015, 7–9.) 
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2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmä 

 

 

Opetuksen ja opetusjärjestelyiden lähtökohtana on tarjota oikeanaikaista ja 

riittävää tukea heti tarpeen ilmetessä. Olennaista tuen järjestämisen 

toteuttamisessa on oppimisympäristön muokkaaminen esteettömäksi, 

oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen sekä tuen varhainen tunnistaminen. 

Tuen tulisi olla joustavasti ja pitkäjänteisesti suunniteltu sekä tuen tarpeeseen 

mukautuvaa. Tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet ovat esimerkkejä perusopetuslaissa 

säädetyistä tukimuodoista. (Opetushallitus 2014, 61; Opettajien ammattiliiton 

Kuopion opettajien paikallisyhdistys ry 2021; Opetushallitus 2022c.)  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki vuonna 2014 eduskunnan sivistysvaliokunnalle 

selvityksen, jossa he arvioivat kolmiportaisen tuen toimeenpanoa (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014). Selvityksessä ilmeni, että tehostettua tukea saavien 

oppilaiden määrä on kasvanut, kun taas erityistä tukea saavien oppilaiden määrä 

vähentynyt. Toiminta on siirtynyt vahvemmin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin 

sen sijaan, että toiminta kohdistuisi oppimisen tuen korjaaviin toimiin. 

Kehityssuunta on siis oikea vaikkakin kuntien väliset erot ovat huomattavia. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014) 

 

Pulkkisen, Kirjavaisen ja Jahnukaisen (2020, 307) vuosina 2011‒2018 toteutetun 

tutkimuksen mukaan oppilaille tarjotun tuen määrä on kasvanut vuoden 2011 

jälkeen, kun kolmiportaisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmä otettiin 

käyttöön. Tällöin uutena tuen muotona otettiin käyttöön tehostettu tuki, jonka 

tarkoituksena oli edistää varhaista tukea sekä ennaltaehkäistä ja vähentää 

erityisen tuen määrää (Pulkkinen, Kirjavainen ja Jahnukainen 2020, 307). 

 

Ennakoivaa tukiopetusta on alettu antamaan nykyisin valtaosassa suomalaisia 

kouluja, joka on erittäin positiivinen kehityssuunta. Kun tukea tarvitsevia osa-

alueita vahvistetaan ennalta, oppilas saa oppitunneilla enemmän onnistumisen 
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kokemuksia ja opetuksesta enemmän irti. Ennakoivalla tukiopetuksella voidaan 

ennaltaehkäistä oppilaan epäonnistumista eikä tarvetta muuhun tuen piiriin 

pääsemiseksi välttämättä synny. Yleisesti on tärkeää ymmärtää tukiopetuksen ja 

opetuksen eriyttämisen merkitys. Näiden käyttöä tulisi hyödyntää, vahvistaa ja 

kehittää. Tukiopetuksen ja eriyttämisen tarve tulee perustua opettajien 

pedagogisiin havaintoihin, arviointiin, seulontaan ja monipuolisiin osaamisen 

näyttötapoihin. (Pulkkinen, Kirjavainen ja Jahnukainen 2020, 307). 

 

2.1 Tuen tarpeen tunnistaminen 

 

Tuen tarpeiden tunnistamisessa lähtökohtana on aina oppilas yksilönä. 

Moniammatillinen yhteistyö tuen tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä 

toteuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Olennaista on, että tuen tarpeet 

tunnistetaan mahdollisimman varhain ja niihin reagoidaan heti. Tuen avulla 

pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien monimuotoutumista ja kasvamista sekä 

ehkäisemään pidempiaikaisten vaikutusten syntymistä. (Opetushallitus 2014, 61; 

Vitikka, Eskelinen, & Kuukka 2021, 22.) Esimerkiksi laaja-alaisia 

oppimisvaikeuksia omaaville oppilaille jo vähäisetkin tukitoimet voivat olla riittäviä 

tukitoimia suurempien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi, kunhan ne tulevat 

ajoissa, kohdistuvat oikeaan kohteeseen ja niitä jatketaan tarpeeksi pitkään 

(Seppälä 2010, 25). 

 

On tärkeää tunnistaa, millainen tuki vaikuttaa mihinkin oppimisen vaikeuteen. 

Joskus pelkästään se, että oppilaalle tarjotaan mahdollisuus opiskella 

rauhallisissa olosuhteissa, auttaa oppilasta merkittävästi. Näitä ovat esimerkiksi 

tukiopetus tai osa-aikainen erityisopetus pienemmissä ryhmissä. Erityisesti 

osaamisessaan kaikkein heikoimpien oppilaiden tuki on suunniteltava ja 

toteutettava hienojakoisesti. (Leskinen & Salminen 2015.) 

 

Koulussa käytetään erilaisia menetelmiä oppilaan tuen tarpeen tunnistamiseksi. 

Lintuvuoren, Thunebergin ja Vainikaisen tekemän selvityksen (2018, 10) mukaan 

lähes kaikki rehtorit kertoivat, että tuen tarpeen tunnistamiseksi hyödynnetään 



 

   

 

17 

opettajien tekemää havainnointia kaikilla tuen tasoilla. Lisäksi tuen tarvetta 

arvioitaessa hyödynnetään erityisopettajien toteuttamia testejä. Tuen tarpeen 

tunnistamiskeinona hyödynnetään myös perustaitojen seulontaa ja koulukokeita. 

Huoltajien kanssa käydyt keskustelut ja haastattelut koetaan myös tärkeänä tuen 

tarpeen tunnistamisessa ja arvioimisessa erityisesti tehostetun ja erityisen tuen 

vaiheissa.  

 

Näiden lisäksi koulut ovat alkaneet käyttämään yhä enemmän omia 

arviointimenetelmiä ja niiden yleisyys on kasvanut etenkin erityisen tuen tasolla 

verrattuna aikaisemmin vuonna 2012 tehtyyn samanlaiseen selvityksen tuloksiin. 

Lyhyesti koulut käyttävät tuen tarpeen tunnistamiseksi muun muassa huoltajien 

haastatteluja, lääkärin tutkimuksia, psykologin testejä, erityisopettajan testejä, 

oppilaan itsearviointia, opettajan havaintoja, perustaitojen seulontaa sekä koulun 

omia kehittämiä arviointimenetelmiä. (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen 2018, 

110.) Nämä toimet tuen tarjoamiseksi ovat osaltaan lisänneet opettajien 

työtehtäviä ja muokanneet työnkuvaa.  

 

2.2 Kolmiportainen tuki  

 

Opettajat kohtaavat työssään yhä enenevissä määrin tukea tarvitsevia oppilaita 

(Suomen virallinen tilasto 2018). Se, miten ja millaista tukea yksilöön 

kohdistetaan, määrittyy erityisesti koulutusjärjestelmän määräysten mukaisesti. 

Nykyinen perusopetuslaki (628/1998) ja opetusta ohjaavat valtakunnallinen ja 

paikallisesti tarkennetut opetussuunnitelmat määrittävät tuen järjestämisen. Tuen 

tarpeeseen pyritään vastamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

lähikouluperiaatteella. Näiden lisäksi haasteiden ennaltaehkäisy olivat keskeisiä 

tavoitteita vuonna 2010 voimaan astuneessa lakimuutoksessa. (PoL 642/2010.) 

Uudistetussa tukijärjestelmässä oppilaan tuki rakennetaan yksilöllisesti, asteittain 

vahvistuvaksi kolmiportaisesti. Lähtökohtana kolmiportaiselle tuelle on laadukas 

perusopetus kaikille oppilaille. (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010; 

Opetushallitus 2014, 75; Lientola 2022.) Oppimisen tuella pyritään auttamaan 



 

   

 

18 

oppilasta saavuttamaan opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet sekä 

saavuttamaan valmiudet peruskoulun jälkeiselle opiskelulle (Lientola 2022).  

 

Kolmiportainen tuki koostuu yleisestä, tehostetusta sekä erityisen tuen tasosta. 

Tasojen keskinäisenä erona nähdään erityisesti opetuksen yksilöllistämisen aste 

sekä tukimenetelmien intensiteetti, joka kasvaa tasolta seuraavalle siirryttäessä. 

(Thuneberg ym. 2013; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014; Opetushallitus 2014; 

Laki perusopetuslain muutoksesta 2010/642 § 17; Opetus- ja Kulttuuriministeriö 

2017.)  

 

Oppilas voi saada vain yhden tasoista tukea kerrallaan. Tukimuotoja voivat olla 

esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut sekä erilaiset apuvälineet. Näitä voidaan käyttää yksittäin tai 

toisiaan täydentävinä jokaisella tuen portaalla. Oppilaalle järjestettävän tuen 

tulee olla joustavaa, pitkäjänteistä sekä tilanteen ja tarpeen mukaan muuttuvaa. 

(Opetushallitus 2014, 61; Vitikka, Eskelinen, & Kuukka 2021, 21–22.) 

 

Kaikilla perusopetuksen oppilailla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea, kuten 

tukiopetusta, opetuksen yksilöllistä ohjausta, osa-aikaista erityisopetusta ja 

tarpeen mukaan avustajapalveluja. Lisäksi oppilaalle voidaan järjestää pienempi 

opetusryhmä. Koulupsykologin, terveydenhoitajan ja kuraattorin palveluja 

voidaan hyödyntää tarvittaessa. Näiden lisäksi oppilaan oppimäärää voidaan 

yksilöllistää yhdessä tai useammassa aineessa ja oppilaalla on oikeus saada 

erityisopetusta, jos oppilas on erityisellä tuella. (Opetusalan ammattijärjestö 

2017, 6.) 

 

Oppimisvaikeuksien tunnistamisen lisäksi on tärkeää tunnistaa myös lahjakkaat 

oppilaat ja miettiä, miten heidän oppimistaan voidaan tukea parhaalla 

mahdollisella tavalla. (Brown & Abernethy 2009, 57.) Sekä heikommat että 

lahjakkaammat oppilaat ovat oikeutettuja saamaan eriytettyä opetusta. 

Useimmiten kentällä työskentelevät opettajat käyttävät kuitenkin alaspäin 

eriyttämiseen enemmän aikaa. (Roiha & Polso 2018, 21.) 
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Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 

 

Ensimmäinen keino, jolla oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviin pulmiin 

pyritään vastaamaan, on yleinen tuki. Yleisen tuen kohderyhmä on siis koko 

oppilasryhmä (Thuneberg ym. 2013; Lientola 2022). Sen aloittaminen ei edellytä 

tutkimuksia tai muita päätöksiä. Oppilaalle tulee antaa tukea mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa eli heti, kun tuen tarve ilmenee. Tukimuotoja ovat 

esimerkiksi yksittäiset pedagogiset ratkaisut sekä erilaiset ohjaus- ja tukitoimet.  

(Opetushallitus 2014, 62–63; Opetusalan ammattijärjestö 2017, 6.) 

 

Tehostetun tuen määrittely lainsäädännössä: “Oppilaalle, joka tarvitsee 

oppimisessaan tai koulun- käynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti 

useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn 

oppimissuunnitelman mukaisesti.” (Laki perusopetuslain muutoksesta 2010/642 

§ 16a.) Jos yleisellä tuella järjestetyt tukimuodot eivät riitä ja oppilas tarvitsee 

jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukea, voidaan siirtyä 

tehostettuun tukeen. Tällöin oppilaalle tehdään pedagoginen arvio. Tehostetun 

tuen aloittaminen käsitellään oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa ja 

käsittelyssä perustana toimii pedagoginen arvio. Oppilaan tuen järjestämistä 

varten laaditaan oppimissuunnitelma. Kodin kanssa tehtävä yhteistyö, osa-

aikainen erityisopetus sekä opintojen yksilöllinen ohjaus korostuu entisestään 

tehostetun tuen aikana. (Opetusalan ammattijärjestö 2017, 6; Mihajlovic 2020, 

85.) 

 

Erityiselle tuelle siirtyminen vaatii käytännössä katsoen sen, että jo aiemmin 

käytössä olevat tukitoimet ovat riittämättömiä. Taustalla on siis oltava oppilaalle 

tehty pedagoginen arvio tehostetun tuen osalta, johon on tarkasti määritettynä 

aiemmin käytetyt tuen muodot (esimerkiksi pedagogiset ratkaisut, 

arviointimenetelmät sekä oppimisen seuranta, oppimisympäristöä koskevat 

muutokset). Erityinen tuki on laissa määriteltynä ja se edellyttää tiettyjen 

kirjallisten päätösten, kuten henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 
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suunnitelman (HOJKS) tekemistä (Laki perusopetuslain muutoksesta 2010/642 

§17). Lisäksi laissa on määritettynä, että opetuksen järjestelyitä suunniteltaessa 

on otettava huomioon oppilaan etu. Erityisellä tuella tarjottu opetus voidaan 

toteuttaa muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan 

pienryhmämuotoisesti. (Laki perusopetuslain muutoksesta 2010/642 §17.) 

 

Näihin kirjallisiin päätöksiin kuuluu esimerkiksi moniammatillisessa yhteistyössä 

toteutettu pedagoginen selvitys, jossa tarkastellaan ja arvioidaan oppilaan 

tehostetun tuen riittävyys. Olennaista erityisen tuen päätöksessä on myös 

huoltajien sekä muiden ammattilaisten antama näkemys yksilön haasteiden ja 

tuen kohtaamisesta. Lääketieteellisen tai psykologisen arvioin mukaan erityisen 

tuen päätös voidaan tehdä myös suoraan koulun alkaessa, mikäli yksilön vamma, 

sairaus tai muu haaste sen edellyttää. (Laki perusopetuslain muutoksesta 

2010/642 §17; Opetushallitus 2014; Vainikainen, Thuneberg & Mäkelä 2015, 

107–112; Opetushallitus 2022b.) 

 

Erityistä tukea saavalle oppilaalle kirjataan henkilökohtaiseen oppimisen 

järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), joka laaditaan kirjallisen 

päätöksen pohjalta. Siinä kirjataan yksilön oppimista ja koulunkäyntiä tukevia 

toimia, jotka pedagogista selvitystä tehdessä ilmenivät. Suunnitelma laaditaan 

yhteistyössä oppilaan, huoltajien sekä pedagogisten toimijoiden kanssa. Siihen 

kirjataan oppilaan yksilölliset tavoitteet, käytettävät pedagogiset ratkaisut, 

opetuksen järjestämistä koskevat tekijät, oppimisen seurantaan ja arviointiin 

liittyvät tekijät sekä muut yksilöä tukevat palvelut ja yhteistyöt, jota toteutetaan. 

(Opetushallitus 2014, 67–69.)  

 

Määritetyt tukitoimet on tarkastettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään 

kerran vuodessa. Moniammatillisessa yhteistyössä laadittu pedagoginen selvitys 

taas puolestaan on tarkastettava ja päivitettävä ennen toisen luokan päättymistä 

sekä ennen siirtymistä perusopetuksen seitsemännelle luokalle (Laki 

perusopetuslain muutoksesta 2010/642 §17; Opetushallitus 2014 67–69). 
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Kolmiportainen tuki osana inklusiivista koulua 

 

Viime vuosikymmeninä inkluusio on herättänyt paljon keskustelua sekä 

yhteiskunnallisesti että tieteenalan sisällä (Deng 2010, 203–204). Inkluusiolla 

viitataan kaikkien oikeuteen kuulua yhteisöihin. Käsite yhdistyi koulutukseen 

ensimmäistä kertaa Salamancan julistuksessa vuonna 1994, jolloin paljon 

kritiikkiä saanut integraation käsite korvattiin inkluusion käsitteellä. (UNESCO 

1994; Vitikka, Eskelinen, & Kuukka 2021, 28.) Inklusiivisuuden taustalla on ajatus 

kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisten oikeuksien tunnustamisesta 

(Mihajlovic 2020, 83; Galkienė & Monkevičienė 2021, 2). Inklusiivinen 

koulutusideologia sisältää myös ajatuksen lähikouluperiaatteesta, että kaikilla on 

oikeus käydä koulua omassa lähikoulussaan (Vitikka, Eskelinen, & Kuukka 2021, 

29).  

 

Inkluusiolla tarkoitetaan sellaista koulun toimintakulttuuria ja opetuksen 

toteutusta, joka mahdollistaa kaikkien oppilaiden osallistumisen tasa-arvoisesti. 

Inklusiivisessa koulussa opetus toteutetaan huomioiden oppilaiden moninaisuus 

ja erilaiset tarpeet. Jokaisen koulun tulisi olla sellainen, jossa erilaiset oppilaat 

voisivat opiskella. (Karagiannis, Stainback & Stainback 1996, 3–11; Booth & 

Ainscow 2002, 1–11.) Inkluusion sijasta voidaan puhua myös inklusiivisesta 

kasvatuksesta, koska se kytkeytyy suoraan opetuksen toteutukseen liittyvään 

käytäntöön. (Takala 2016; Takala, Lakkala & Äikäs 2020, 7–16.)  

 

Oppilaan tuntemus, vahvuuksien ja oppimisen tuki, laadukas opetus ja ohjaus, 

yhteistyö eri toimijoiden kanssa, osallisuus, yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi, 

työhön sitoutuminen ja reflektointi sekä muutoksen johtaminen ja hallinta ovat 

kaikki inklusiivista kasvatusta kuvaavia käsitteitä. (Booth & Ainscow 2002, 1–11; 

Takala, Lakkala & Äikäs 2020, 36.) Inklusiivinen kasvatus on siis paljon muutakin, 

kuin fyysistä sijoittumista ja se näyttäytyy opettajien ja koko kouluyhteisön 

asenteessa. Kun koko koululla vallitsee inklusiivinen ilmapiiri ja kaikilla on 

mahdollisuus oppia ja saada tukea, voidaan puhua onnistuneesta inkluusiosta 

(Takala, Lakkala & Äikäs 2020, 13). 
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Useissa tutkimuksissa yhteisöllisyys ja osallisuus korostuvat puhuttaessa 

inklusiivisesta koulutuksesta. Perinteisesti opettajia on koulutettu kuitenkin 

toimimaan luokassa yksin. Tässä on havaittavissa opettajien työnkuvassa 

muutosta, kun tiimiopettajuutta ja kollegiaalista yhteistyön merkitystä korostetaan 

yhä enenevissä määrin. Yhteistyö nähdään osana inklusiivista kasvatusta. 

Rakentavalla yhteistyöllä oppilaiden moninaisia tarpeita pystytään ennakoimaan 

ja tukemaan paremmin. (Deng 2010, 205–207; Lakkala, Galkiene, Navaitiene, 

Cierpialowska, Tomecek & Uusiautti 2021, 1, 16.)  

 

Koulumaailmassa inkluusiolla voidaan tarkoittaa muun muassa tuen ja 

erityisopetuksen tarjoamista oppilaalle yleisopetuksessa sen sijaan, että oppilas 

kävisi koulua erityiskoulussa tai –luokassa. (Anaby, Ianni, Héguy & Camden 

2020; Rovaniemen kaupunki 2021.) Myös Opetushallitus (2014, 61; 

Opetushallitus 2022a) ohjeistaa, että tukea tulisi ensisijaisesti antaa oppilaalle 

omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin. On kuitenkin 

tärkeä ymmärtää, että inkluusiossa ei ole ainoastaan kyse oppilaan 

sijoittumisesta, vaan oleellista on lisätä kaikkien oppilaiden osallistumista ja 

poistaa esteitä osallistumiselta kouluihin ja yhteiskuntaan (Watkins & Meijer 

2010, 229–241; Pulkkinen & Janhukainen 2016, 172). 

 

Opetus järjestetään toisessa opetusryhmässä tai koulussa vain, jos se nähdään 

välttämättömänä oppilaan edun mukaiseksi. Perusopetussuunnitelman mukaan 

koulun toimintaa tulisi järjestää inklusiivisin periaattein (Opetushallitus 2014). 

Tämä ohjeistus on kuitenkin lavea ja jättää paljon tulkinnan varaa (Takala, 

Lakkala & Äikäs 2020, 23–24 & 54–55). Tällä hetkellä inklusiiviseen 

kasvatukseen ja tuen toteutumiseen liittyvät käytänteet ovat moninaisia ja 

tulkinnanvaraisia. Opettajat kaipaavat asiaan selkeyttä. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2017 10–27.) 

 

Inkluusiota voidaan tarkastella myös opettajien ammatillisen pätevyyden 

näkökulmasta. Teacher Education for Inclusion -projektissa luotiin vuonna 2012 
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inklusiivisen opettajan profiili, joka perustuu neljään ydinarvoon. Näitä 

perusarvoja ovat (1) oppilaiden monimuotoisuuden arvostaminen, (2) kaikkien 

oppilaiden tukeminen, (3) työskentely yhteistyössä muiden kanssa sekä (4) 

jatkuva ammatillinen kehitys. (Watkins ja Donnelly, 2012, 192–202.)  

 

Jotta inkluusio saisi parempaa jalansijaa kouluissa, tulisi aiheesta käydä 

enemmän keskustelua kouluyhteisöissä. Kouluilla tulisi varata aikaa yhteiseen 

keskusteluun opetuksesta, kasvatuksesta ja arvoista kollegoiden kesken. 

Yhteisellä keskustelulla kehitetään koulun yhteisöllisyyttä sekä tuetaan asioiden 

kollegiaalista jakamista. Valitettavasti tässä on iso puute suomalaisessa 

koulukulttuurissa. (Vetoniemi 2019.) Koulun toimivan toimintakulttuurin kannalta 

on myös keskeistä, että standardit ovat selkeitä ja kattavia. Yhteisesti sovitut 

toimintaperiaatteet ohjaavat opettajia auttamaan kaikkia oppilaita saavuttamaan 

tavoitteet. (Iowa Department of Education 2016, 3.)  

 

2.3 Moniammatillinen yhteistyö 

 

Uusi kolmiportaisen tuen järjestelmä painottaa pedagogista lähestymistapaa, 

korostaa moniammatillista yhteistyötä sekä varhaisia toimia oppilaiden 

hyvinvoinnin edistämiseksi. (Thuneberg, ym. 2014, 39.) Monipuolinen yhteistyö 

oppilaan ja huoltajien kanssa on välttämätöntä oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

toteuttamisessa. Kun oppilaasta herää huoli koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyen, 

kotiin ollaan aina yhteydessä. Tällöin lähdetään heti suunnittelemaan oppilaalle 

tukea, johon kaikilla oppilailla on oikeus. (Opetushallitus 2022c.) Huoltajien ja 

oppilaan kanssa tehtävän yhteistyön tulisi perustua tasa-arvoisuuteen, jossa 

osapuolilla on yhteinen rooli päätöksenteossa. Yhteistyön lähtökohtana tulisi olla 

molemminpuolinen kunnioitus. (Murray, Handyside, Straka & Arton-Titus 2013, 

147.) 

 

Lapsen asema monitoimijaisessa yhteistyössä on keskeinen (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 2019, 12).  Nykyisin oppilas nähdään aktiivisena toimijana sen 

sijaan, että hänet nähtäisiin ainoastaan auttamisen kohteena olevana (Kouvonen 
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2011, 14, 21). Jotta lapsen osallisuus pääsisi oikeuksiinsa, tarvitaan kuitenkin 

luottamuksellinen suhde lapsen ja hänen asioitaan käsittelevien aikuisten välille. 

Luottamuksellinen suhde on hedelmällisen ja toimivan yhteistyön lähtökohta ja 

edellytys (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019, 15). Lintuvuoren, Thunebergin 

ja Vainikaisen (2018) tekemän selvityksen mukaan oppilaiden osallisuus tuen 

tarpeen arviointiin on lisääntynyt kouluissa aiempaan verrattuna. Kuitenkin 

rehtoreiden arvion mukaan oppilaiden osallisuus tuen suunnitteluun ja arviointiin 

ei kaikkialla toteudu riittävästi. Opetussuunnitelman perusteissa oppilaan 

osallisuutta korostetaan vahvasti, mutta sen toteutumisessa nähdään edelleen 

kehitettävää. (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen 2018, 112.) 

 

Myös oppilashuollon ja muiden ammattihenkilöiden kanssa tehtävä yhteistyö on 

tärkeää, kun oppilaalle suunnitellaan tehostettua tai erityistä tukea. 

Moniammatillinen yhteistyö toteutuu silloin, kun yhteistyöhön osallistuu opettajien 

ja rehtorin lisäksi muitakin tuen ammattihenkilöitä. Oppilashuoltoon kuuluu 

esimerkiksi kouluterveydenhoitaja, koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut 

sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Näitä voidaan hyödyntää osana 

yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tehostetulla tai erityisellä tuella olevalle 

oppilaalle voidaan esimerkiksi tehdä psykologinen tutkimus tai sosiaalinen 

selvitys, jonka kuraattori laatii. (Opetushallitus 2022c.) 

 

Keväällä 2005 tehdyn valtakunnallisen selvityksen mukaan oppilashuollon 

palveluiden riittävyydessä ilmenee kuitenkin puutteita koko maassa. 

Selvityksessä ilmeni, että läänien keskuudessa on eroja etenkin koulupsykologin 

ja kuraattoripalveluiden saatavuudessa. Myös koululääkärin palveluiden 

saatavuudessa on puutteita. Ongelmaksi nousi lisäksi oppilasta koskevan 

opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon saannin vaikeus. 

Tiedon saantia on parannettava. Etenkin koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta 

sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta saatava tieto koetaan koulujen 

näkökulmasta riittämättömäksi. (Opetusministeriö 2007, 45.) 

Moniammatilliseen yhteistyöhön valitaan siihen osallistuvat ammattihenkilöt 

tapauskohtaisesti ja harkinnan mukaan. Yhteistyöhön osallistuvat vain ne 
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henkilöt, joita oppilaan tuen suunnittelu ja toteutus koskee. Yhteistyön 

toteuttamistavasta ei ole lakisääteisiä säännöksiä. (Opetushallitus 2022c.) 

Tutkimuksen mukaan vanhemmilla on kuitenkin usein epäedullinen asema 

ammattilaisten, kuten yleis- ja erityisopettajien, terapeuttien, koulupsykologien, 

lääkäreiden ja hallintovirkamiesten, kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteistyö ei 

ole vielä sillä tasolla, kuin sen tulisi olla ja vanhemmat kokevat, että ammattilaiset 

aliarvioivat heidän ainutlaatuisia tietojaan lapsestaan. Tämän kaltaiset ongelmat 

johtavat herkästi vanhempien ja ammattilaisten välisiin konflikteihin. (Murray ym. 

2013, 147).  

 

On selvää, että vanhemmat haluavat tulla arvostetuiksi, ymmärretyiksi ja 

arvostetuiksi lapsensa koulutukseen liittyvissä päätöksenteossa. Sekä 

vanhemmat, että ammattilaiset hyötyvät lisääntyneestä vuorovaikutuksesta ja 

toimivasta yhteistyöstä. (Murray ym. 2013, 166.) 

 

2.4 Pedagogiset asiakirjat  

 

Pedagogiset asiakirjat ovat kulmakiviä tukea tarvitsevien lasten tuen 

järjestämiselle. Kun tuen järjestelyt kirjataan ylös, niistä on hyötyä myös muille 

lapsen asioita käsitteleville ammattilaisille. Tuen suunnitteluun liittyvän toiminnan 

kirjaaminen tekee arvioinnista järjestelmällisempää ja takaa yksilöllisemmän ja 

toimivamman tuen lapselle. Pedagogisten dokumenttien laadinnassa tulisi 

huomioida lapsen ja vanhempien ääni, jotta tilanteesta saadaan mahdollisimman 

moniulotteinen ymmärrys. Vain tällä tavalla voidaan varmistaa parhaiten lapsen 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. (Heiskanen 2019, 13.) On myös 

oppilaan edun mukaista, että tuen tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin ja 

oppilas voi siirtyä yksilöllisesti tukitasojen välillä (Sandberg 2017). 

 

Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) tekemän selvityksen mukaan kolmiportaisen 

tuen myötä opettajien ja erityisesti erityisopettajien työmäärä on lisääntynyt 

paperitöiden osalta (Kyrö-Ämmälä & Arminen 2020, 73). Opettajista 93 % 

kertoivat pedagogisten asiakirjojen laadintaan liittyvän työmäärän lisääntyneen 
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kolmiportaisen tuen myötä. Toisaalta myös yhteistyön määrä opettajien välillä on 

selvityksen mukaan lisääntynyt, joka on positiivinen kehityssuunta. Opettajat ovat 

ehdottaneet, että lomakkeiden täyttämiseen kuluva aika tulisi kuulua 

yhteissuunnitteluaikaan tai niiden laatimiseen käytetystä ajasta pitäisi maksaa 

korvaus. Nyt sellaisten opettajien työmäärä, joilla on luokassa paljon tukea 

tarvitsevia oppilaita, on kohtuuttoman paljon suurempi. (Opetusalan 

ammattijärjestö 2017, 16.) 

 

Opetushallituksen sivuilta löytyvät mallilomakkeet kaikkiin pedagogisiin 

asiakirjoihin. Opetuksen järjestäjät voivat käyttää myös itse suunniteltuja 

lomakkeita tehdessään pedagogista arviota tai selvitystä. Lomakkeiden tulee 

kuitenkin sisältää kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

määräämät asiat, jotka normina on asetettu. Opetushallituksen mallilomakkeita 

voidaan käyttää suunnittelun pohjana ja muokata. (Opetushallitus 2022d.) 

 

Pedagoginen arvio 

 

Pedagoginen arvio tehdään aina, kun suunnitellaan tehostetun tuen aloittamista. 

Arvioon kirjataan kokonaiskuva oppilaan tilanteesta, hyödynnetyt tukitoimet ja 

niiden vaikuttavuus, oppilaan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, 

oppimisvalmiudet sekä koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet. Lisäksi asiakirjaan 

kirjataan arvio tehostetun tuen tarpeesta sekä millaisilla tukitoimilla oppilaan 

koulunkäyntiä voidaan tukea. (Opetushallitus 2014, 63–64.) 

 

Onnistuneen toteutuksen kannalta on tärkeää, että tuen suunnittelu tehdään 

yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heidän näkökulmansa koulunkäynnin 

kokonaistilanteesta kuvataan pedagogisessa arviossa koulun näkökulman 

lisäksi. Pedagogisen arvion avulla arvioidaan moniammatillisesti oppilashuollon 

ammattihenkilöiden kanssa tehostetun tuen aloittamista, järjestämistä ja 

tarvittaessa palaamista yleisen tuen piiriin. (Opetushallitus 2014, 63–64.) 

 

  



 

   

 

27 

Oppimissuunnitelma 

 

Oppilaalle järjestettyjä tukimuotoja kirjataan oppimissuunnitelmaan tehostetun 

tuen aikana. Oppimissuunnitelma on kirjallinen suunnitelma, joka perustuu 

opetussuunnitelmaan sekä oppilaalle tehtyyn pedagogiseen arvioon. Siihen 

kirjataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, tarvittavat 

opetusjärjestelyt sekä kuvataan oppilaan tarvitsemaa tukea ja ohjausta. 

Suunnitelma toimii opettajan työkaluna ja sitä päivitetään säännöllisesti. 

(Opetushallitus 2014, 64; Opetushallitus 2022b.) 

 

Oppimissuunnitelman avulla pyritään turvaamaan oppilaan edellytyksiä edetä 

opinnoissaan sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Suunnitelma tukee opettajan 

työn lisäksi opettajien keskinäistä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

Vanhemmat saavat oppimissuunnitelmasta tietoa, joilla he voivat tukea lastaan 

myös kotona. Suunnitelma toimii pohjana myös edistymisen arvioinnille. 

(Opetushallitus 2014, 64.) 

 

Oppimissuunnitelman laadintaan osallistuvat oppilaan ja luokanopettajan lisäksi 

oppilaan vanhemmat. Tarvittaessa oppimissuunnitelman laadintaan voidaan 

hyödyntää myös muita asiantuntijoita. Oppimissuunnitelmana kirjattujen 

tavoitteiden toteutumisen seurannasta sekä suunnitelman tarkistamisesta 

sovitaan yhdessä muiden osallisten kanssa. (Opetushallitus 2014, 64.) 

 

Pedagoginen selvitys 

 

Pedagoginen selvitys laaditaan aina ennen erityistä tukea koskevan päätöksen 

tekemistä. Oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tehdään 

moniammatillisessa yhteistyössä selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tai 

erityisestä tuesta, josta käy ilmi oppilaan kokonaistilanne, ennen kuin oppilaalle 

tehdään päätös erityisestä tuesta. Selvityksen ja oppilaan kokonaistilanteen 

perusteella voidaan tehdä arvio erityisen tuen tarpeesta. Pedagoginen selvitys 

muodostuu näistä kolmesta osa-alueesta. (Opetushallitus 2022c.) 
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Pedagogisen selvityksen tekemisessä hyödynnetään aiemmin laadittuja 

pedagogisia asiakirjoja, kuten pedagogista arviota ja oppimissuunnitelmaa. 

Mahdollisesti myös henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa 

suunnitelmaa voidaan hyödyntää, jos oppilas on jo aiemmin saanut erityistä 

tukea. Päätöksen valmisteluun saatetaan tarvita myös muita, esimerkiksi lääkärin 

tai psykologin, tekemiä lausuntoja. (Opetushallitus 2014, 66.) 

 

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

 

Erityisen tuen aloittamista koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi on 

laadittava oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). HOJKS-asiakirjaan kirjataan kaikki erityisen tuen muodot, 

mitä oppilas saa. Käytännössä asiakirja on suunnitelma, josta käy ilmi oppilaan 

oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet, sisällöt, käytettävät 

opetusjärjestelyt, pedagogiset menetelmät sekä oppilaan tarvitsema tuki ja 

ohjaus. (Opetushallitus 2014, 68.) 

 

Niin kuin edellisissäkin asiakirjoissa, myös HOJKS:n laadintaan hyödynnetään 

aikaisemmin tehtyjen pedagogisten asiakirjojen tietoja. Suunnitelma laaditaan 

yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Lisäksi suunnitelman laadintaan 

voidaan hyödyntää myös muita asiantuntijoita. On tärkeä muistaa, ettei 

henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvailla 

oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS tarkistetaan vähintään kerran 

vuodessa. (Opetushallitus 2014, 69.) 

 

2.5 Tuen järjestäminen Rovaniemen kaupungissa 

 

Aiemmissa kappaleissa esiteltyjen valtakunnallisten linjausten sekä velvoittavien 

lakien lisäksi oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä voidaan paikallisen 

opetussuunnitelman avulla tarkentaa. Rovaniemen kaupungin 

opetussuunnitelmassa (2016) linjataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen yleiset 

periaatteet sekä tarkennetaan eri toimijoiden rooleja sekä vastuualueita (135–
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187). Opetussuunnitelmassa määritetään lisäksi kolmiportaisen tuen eri tasoilla 

eteneminen konkretiaan pyrkivien kirjallisten ohjein sekä visuaalisen 

havaintomateriaalin avulla.  

 

Tuen järjestämistä Rovaniemen kaupungissa ohjaa neljä perusperiaatetta, joita 

ovat kasvatuskumppanuus, inkluusioon pyrkivä opetus ja kasvatus, varhainen 

avoin yhteistyö sekä monitoimijuus (Rovaniemen kaupunki 2016, 136–137). 

Kasvatuskumppanuuden, varhaisen avoimen yhteistyön ja monitoimijuuden 

avulla pyritään varmistamaan ja takaamaan eri toimijoiden roolitus ja kiinteä 

yhteistyö eri tahojen välillä oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä.  

 

Yhteistyön merkitystä avataan jo aikaisemmassa luvussa (2.4). Kuitenkin 

Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelmassa tätä on avattu myös 

konkreettisten toimien ja toimijoiden asenteen näkökulmasta. 

Opetussuunnitelmassa määritetään muun muassa mitä monitoimijuuden 

toteuttaminen edellyttää opetushenkilöstöltä. Lisäksi opetussuunnitelmassa 

esitetään Rovaniemen kaupunkistrategian määrittämät tavoitteet (2017–2030) 

varhaisesta avoimesta yhteistyöstä, joka ohjaa myös koulujen toimintakulttuuria 

ja -tapoja yhteistyön järjestämisestä. Esiteltynä on muun muassa dialogisten 

työtapojen järjestäminen ja niitä ohjaavat verkostokoordinaattorit. (Rovaniemen 

kaupunki 2016, 136–137.) 

 

Myös inklusiivinen ajattelu näyttäytyy yhtenä tuen järjestämistä ohjaavana 

perusperiaatteena. Tämän osalta Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelmassa 

määritetään inkluusion käsitettä ja avataan sen toteuttamista opetuksen 

järjestäjän näkökulmasta. Opetussuunnitelmassa linjataan muun muassa, miten 

moninaisuuden huomioiminen oppimisympäristöissä, opetuksen suunnittelussa, 

tavoitteissa ja opetusmenetelmissä tulisi huomioida. (Rovaniemen kaupunki 

2016, 136–137.) Koulun toimintakulttuurilla ja yhteisöllä nähdään 

merkityksellinen rooli moninaisten oppijoiden tukemisessa ja yksilöiden 

huomioimisessa.  
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Edellä esitettyjen perusperiaatteiden avulla tuen järjestäminen toteutetaan 

tarjoamalla oikeanaikaista ja mahdollisimman varhaista tukea. Tässä 

merkityksellisenä nähdään kasvatuskumppanuuden rakentaminen ja osallistava 

yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa. Toiseksi tuen järjestämisessä nähdään 

olennaisena tuen saavutettavuus. Rovaniemen kaupungin 

opetussuunnitelmassa määritetään, että jokaisella opetushenkilöstöön kuuluvalla 

toimijalla on vastuu tukikeinojen arvioinnissa ja suunnittelussa. Oppilaan 

oppimisen ja koulunkäynnin tuki tulisi Rovaniemen kaupungin linjauksen mukaan 

ulottua oppilaan arkielämän toimintoihin ja kaikkiin opetus- ja kasvatustilanteisiin. 

Lisäksi opetussuunnitelmassa korostetaan tuen järjestämiseen liittyvien tietojen 

luottamuksellisuutta sekä toimijoiden kunnioittavan asenteen merkitystä 

toimintamallin toteuttamisessa. (Rovaniemen kaupunki 2016, 138–139.) 

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen neljä perusperiaatetta ja niistä johdetut ohjeet 

tuen järjestämiseen ohjaavat yksittäisten toimijoiden lisäksi vahvasti myös 

koulujen toimintakulttuuria. Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelmassa on 

kirjattuna jokaisen toimijan työn- ja vastuunjaot (Rovaniemen kaupungin 

opetussuunnitelma 2016, 46–49; 139–142). Koulun johto (koulunjohtajat ja 

rehtorit) vastaa opetussuunnitelman toteutumisesta ja koulun toimintakulttuurin 

rakentumisesta. Koulun johtajien tehtävänä on kehittää ja johtaa pedagogista 

toimintaa yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa (Mustonen 2007, 70–72). 

Rovaniemen kaupungin kouluissa toimintakulttuuria kehitetään vuosittain 

painopistealueiden ja ydintavoitteiden avulla, jotka määritetään lukuvuosi 

kohtaisesti koulutuspalveluiden johtoryhmässä.  

 

Yhtenä keskeisenä tekijänä tuen järjestämisessä näyttäytyy siihen liittyvä 

dokumentointi. Kolmiportaiseen tukeen liittyvää dokumentointia ja keskeisiä 

asiakirjoja käsiteltiin luvussa 2.5. Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelmassa 

on määritetty tarkennettua ohjeistusta siitä, kenelle tuen kirjaaminen, tuen 

arviointi, esitysten ja päätösten tekeminen kuuluu eri tuen vaiheissa (yleinen, 

tehostettu ja erityinen). (Rovaniemen kaupunki 2016, 139–142.)  
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Lukuvuonna 2021–2022 Rovaniemellä käynnissä olevan Oppimisen tuen ja 

inkluusion kehittäminen esi- ja perusopetuksessa- hankkeen yhtenä tavoitteena 

oli kehittää ja yhdistää koulujen toimintamalleja kolmiportaisella tuella (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2021; Rovaniemen kaupunki 2021). Kevään 2022 aikana 

Rovaniemen kaupungissa yhtenäistettiin oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

kirjaamismenetelmiä. Muutoksen myötä pedagogiset asiakirjat ja niiden 

arkistointikäytänteet yhtenäistettiin kaikkien koulujen osalta. Käyttöön otettiin 

Opetushallituksen (2022d) mukaiset asiakirjat.  

 

Rovaniemen kaupunki on laatinut perusopetusta koskevan toimintasuunnitelman 

vuosille 2020–2025, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää koulujen 

toimintaa. Yhteiset käytänteet ja tavoitteet sekä niihin sitoutuminen on tärkeää, 

koska sillä tavoin voidaan tavoitella strategialähtöistä johtamista ja toimintaa. 

Oppimisen tukeminen, hyvinvoinnin takaaminen sekä johtajuuden kehittäminen 

ovat asioita, joita Rovaniemen toimintasuunnitelmassa painotetaan ja kehitetään. 

Asiantuntijuutta ja johtajuutta pyritään jakamaan koulu- ja kuntarajoja ylittäen. 

(Rovaniemen kaupunki 2020.) 
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3 Resurssit tuen järjestämisen näkökulmasta 

 

 

On selvää, että tuen järjestämiseksi tarvitaan resursseja. Resursseilla 

tarkoitetaan muun muassa toiminnan määrää, joilla oppilaalle järjestetään tukea 

sekä siihen liittyvää rahoitusta. Opettajien ammattijärjestön tekemän selvityksen 

(2017) mukaan suurimmat tuen tarjoamiseen liittyvät ongelmat koskevat rahaa. 

Opettajien kokemuksien mukaan kolmiportainen tuki toteutuu sitä paremmin, 

mitä paremmat resurssit kouluilla on. Vastaajien kokemukset mahdollisuuksista 

vastata oppilaiden tarpeisiin riittävästi vaihtelevat kouluilla huomattavasti. Lisäksi 

vaikeudet tiedonkulussa opettajien välillä, yhteistyön organisointi sekä 

puutteellinen osaaminen kolmiportaisen järjestelmän tuntemuksessa nousivat 

selvityksen mukaan ongelmakohdiksi. (Opetusalan ammattijärjestö 2017, 10.)  

 

Opettajien tarvitsema täydennyskoulutus voidaan lukea resursseihin. Opettajien 

tulisi saada tarpeeksi tukea ja mahdollista lisäkoulutusta tukea tarvitsevien 

oppilaiden auttamiseksi, jotta oppilasta voidaan auttaa kehittymään ja 

parantamaan opiskelusuorituksiaan. Tällä näyttää olevan vaikutusta oppilaiden 

osaamiseen liittyvien erojen pienentämiseen, jotka tänä päivänä näyttävät olevan 

yhä enenevässä määrin polarisoitumassa. (Perry 2019, 40.) Rovaniemellä 

koulutuspalvelut kehittyvät jatkuvasti ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen 

nähdään jatkuvana prosessina. Koulutuspalvelut pyrkivät ennakoimaan tulevia 

tarpeita ja tarjoamaan koulutusta aikaansa edellä. Koulutustarpeita kysytään 

myös koulun henkilöstöltä vuosittain. (Rovaniemen kaupunki 2020.) 

 

Valtioneuvoston vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä käy ilmi, että noin 30 % 

kyselyyn vastanneista suomalaisista perusasteen rehtoreista (n= 840) koki 

resurssit riittämättömäksi. Suurin osa (79 %) vastanneista koki tuen tarpeen 

olevan paljon tai jonkin verran suurempi suhteessa resursseihin. 21 % rehtoreista 

koki, että tarve ja resurssit vastaavat toisiaan. (Lintuvuori, Thuneberg & 

Vainikainen 2018, 103–104.) Nämä tulokset ovat linjassa Opetusalan 

ammattijärjestön (OAJ) tekemän selvityksen (2017) tulosten kanssa. Selvityksen 
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mukaan 34 % vastaajista koki oppilaan tukea koskevia resursseja puutteellisina. 

(Opetusalan ammattijärjestö 2017, 10.) Vaikka resursseja kaivattaisiin enemmän, 

suurin osa rehtoreista kokee tukijärjestelyiden kuitenkin toimivan koulussaan 

hyvin tai ainakin kohtuullisesti. (Lintuvuori, Thuneberg & Vainikainen 2018, 103–

104.) 

 

Tukiopetus on yksi oppimisen tuen muoto. Jotta tukiopetusresurssit saataisiin 

mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä, edellyttää se koko henkilökunnan 

sitoutumista, suunnitelmallisuutta sekä säännöllistä seurantaa. Lintuvuoren, 

Thunebergin ja Vainikaisen (2018, 118) selvityksen mukaan vaikuttaa edelleen 

siltä, että opettajien asenteet ja halukkuus vaikuttavat suuresti siihen, miten 

tukiopetusresursseja hyödynnetään. 

 

Rovaniemen kaupungin toimintasuunnitelmassa nostetaan lisäksi esille 

koulutuspalveluiden mukanaolosta erilaisissa hanketoiminnoissa. 

Hanketoimintaa toteutetaan aina tarvelähtöisesti ja taloudellinen tilanne 

huomioiden. Tavoitteena on hanketoiminnan avulla vastata tarpeisiin sekä 

ennakoida toimialan tulevaisuuden kehitystä. (Rovaniemen kaupunki 2020.)  
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4 Tutkimusprosessi 

 

 

4.1 Tutkimusasetelma 

 

Rovaniemellä on vuonna 2021–2022 käynnissä oppimisen tuen ja inkluusion 

kehittämisen hanke.  Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja yhtenäistää tuen 

portailla etenemisen käytänteitä Rovaniemen kouluissa. Tämä pitää sisällään 

käytännön toimien sekä toimintamallien kartoittamista. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2021; Rovaniemen kaupunki 2021) Tällä hetkellä käytänteet 

ovat moninaisia ja tulkinnanvaraisia. Opettajat kaipaavat selkeyttä tuen 

tarjoamiseen ja siihen liittyviin toimintamalleihin. (Opetusalan ammattijärjestö 

2017, 10–27.) Tämän tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään kehitystyössä 

Rovaniemen kolmiportaisen tuen toimivuuden parantamiseksi. Kehittämistyö 

määrittääkin tutkimuksen luonnetta. Tutkimusotteena näyttäytyy kuvaileva 

tutkimus, sillä tarkoituksena on selvittää, miten kolmiportainen tuki toteutuu eri 

kouluissa. Tutkimuksen avulla tuotetaan tietoa, jonka avulla käytännön toimia ja 

järjestelyitä voidaan muokata yhtenäisemmiksi Rovaniemen kaupungissa.  

 

Tämän määrällisen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, miten opettajat ja 

koulun johto arvioivat kolmiportaisen tuen toteutumisen. Lisäksi kuvataan 

rehtoreiden ja opettajien kokemuksia resurssien riittävyydestä sekä kokemuksia 

niiden kohdentumisesta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja 

tutkimusasetelmana on poikittaistutkimus. Aineistonkeruu tapahtui maaliskuun 

2022 aikana, ja tarkoituksena on kuvailla esiin nousseita ilmiöitä. (Vilkka 2007, 

20; Vastamäki 2015, 121–123.) 
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4.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kolmiportaisen tuen kohdistumista 

ja toteutumista sekä resurssien koettua riittävyyttä Rovaniemellä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin:  

1. Miten rehtorit ja opettajat arvioivat tuen kohdistumisen ja toteutumisen? 

2. Miten rehtorit ja opettajat kokevat resurssien riittävyyden kouluissa? 

3. Miten resurssien kohdentuminen toteutuu opettajien ja rehtoreiden 

mielestä?  

Tutkimuskysymykset laadittiin toimeksiantajalta saatujen aiheiden pohjalta. 

Rovaniemen kaupunki halusi saada tietoa opettajien ja rehtoreiden arviosta tuen 

kohdistumisesta ja sen toteutumisesta kaupungin peruskouluissa. Lisäksi 

haluttiin selvittää heidän kokemuksiaan koulun resurssien riittävyydestä ja 

kohdentumisesta. 

  

4.3 Aineisto ja kyselylomake 

 

Aineisto kerättiin maaliskuun 2022 aikana sähköisen Webropol-kyselylomakkeen 

avulla. Tutkimuksen kyselylomake lähetettiin kaikille opettajille ja koulun johdolle, 

jotka työskentelevät Rovaniemen kaupungin peruskouluissa 1.–9.-luokilla. 

Rovaniemellä työskentelee tällä hetkellä arviolta noin 630 opettajaa, rehtoria ja 

koulujohtajaa. Perusopetuksen kouluja on Rovaniemellä 24, joista 16 on 

alakouluja sekä seitsemän yhtenäistä peruskoulua ja yksi yläkoulu. Näiden lisäksi 

Rovaniemellä toimii yliopiston alainen Harjoittelukoulu sekä Rovaniemen 

Steinerkoulu. (Rovaniemen kaupunki 2022.)  Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan 

152 vastaajaa. Opettajien vastauksia kertyi 140, joka vastaa 23 prosenttia 

perusjoukosta. Koulun johdolta kertyi vastauksia 12, joka vastaa 48 prosenttia 

perusjoukosta. 

 

Kyselylomakkeen (Liite 1) laadinnassa hyödynnettiin aiemmin toteutettuja 

selvityksiä, joissa tutkimusten tavoitteet vastasivat tämän tutkimuksen tavoitetta. 

Mittarin laadinnassa hyödynnettiin Vantaan vastaavaa selvitystä (Ståhlberg ym. 
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2019), Valtioneuvoston vuonna 2014 toteuttamaa selvitystä (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014) sekä rehtoreille toteutettua selvitystä (Pulkkinen, 

Jahnukainen & Pirttimaa 2015). Tutkimuskirjallisuuteen tukeutuen täydensimme 

kyselylomaketta lisäksi uusilla kysymyksillä, jotka koettiin tutkimuksen kannalta 

oleellisiksi (Valli 2015b, 239–240). Kaiken kaikkiaan kysymyksiä tuli 

kyselylomakkeeseen 22. Näistä kysymyksistä osa on suunnattu ainoastaan 

opettajille ja osa rehtoreille. Kyselylomakkeen alussa selvitettiin vastaajien 

taustatietoja, jotka toimivat myös analyysivaiheessa taustamuuttujina.  

 

Kyselylomakkeen laadinnassa pyrittiin huomioimaan muun muassa 

kyselylomakkeen laajuutta ja vastaamiseen käytettävää aikaa (Vilkka 2007, 20; 

Tietoarkisto 2021). Keräsimme aluksi kaikki aiheeseen sopivat kysymykset ylös 

luonnostelupaperille, jonka jälkeen ryhmittelimme kysymykset teemoittain. 

Kyselylomakkeen teemoiksi valikoituivat selvitettävien taustatietojen lisäksi 

oppimisen ja koulunkäynnin tuki, kolmiportainen tuki, tiedonsiirto ja pedagogiset 

asiakirjat, kollegiaalinen ja moniammatillinen yhteistyö, koulun toimintakulttuuri 

sekä resurssit. Näiden teemojen luomisessa hyödynsimme tutkimusteoriassa 

vaikuttavan erityisopetuksen reformia ja siihen liittyvä käsitteistöä. (Vilkka 2007, 

36–44.)  

 

Kyselylomakkeen luomisessa huomioitiin vastaajaystävällisyys. Kysely 

muodostettiin siten, että alkuun sijoitimme vastaajan näkökulmasta helppoja 

kysymyksiä, väliin haastavampia ja lopuksi taas helpompia kysymyksiä. 

Ensivaikutelma kyselylomakkeesta määrittää pitkälti sen, jaksaako kyselyn saaja 

vastata kyselyyn (Tietoarkisto 2021). Lisäksi lomakkeen selkeys helpottaa sekä 

vastaajaa, että tutkijoita aineiston analyysivaiheessa. Selkeyttä lisää myös se, 

että kysymykset on esitetty loogisessa järjestyksessä ja kategorioittain. (Valli & 

Perkkilä 2015, 109–115; Tietoarkisto 2021.)  

 

Vastaajaystävällisyyteen kiinnitettiin huomiota myös kysymysten muotoilussa.  

Kysymykset muotoiltiin mahdollisimman selkeiksi ja helppolukuisiksi sekä niin, 

että niiden ymmärtämiseen ei jätetty tulkinnanvaraa. (Vilkka 2007, 63–67; 70–
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78.) Käyttämällä samankaltaista Likert-asteikkoa useimmissa kysymyksissä 

(täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä), vastaajan oli helpompi asennoitua 

kysymyksiin (Vilkka 2007, 46–47; 67–69; Valli 2015a, 227–229). Lisäksi pyrimme 

karsimaan ja yhdistelemään kysymyksiä mahdollisuuksien mukaan. Muutimme 

alussa myös esimerkiksi ammattinimikettä kysyvän kysymyksen 

vastausvaihtoehdot niin, että luokanopettaja vaihtoehto oli ensimmäisenä, koska 

ennakkotietojemme mukaan suurin osa kyselyn vastaajista tulisi olemaan 

luokanopettajia. Ajatuksena oli säästää vastaajien aikaa ja helpottaa kysymyksiin 

vastaamista sekä tehdä siitä mahdollisimman sujuvaa.  

 

Webropol-ohjelman avulla on mahdollista rakentaa kyselylomake siten, että 

määritetyn kysymyksen vastaus ohjaa vastaajan hänelle kohdistettuun kyselyyn. 

Taustamuuttujaksi määritetyn työnimikkeen avulla rakensimme kyselyn kahteen 

osaan, joista toinen kohdistui opetustyötä tekeville ja toinen koulun johdolle 

(rehtorit sekä koulunjohtajat). Tämä toiminto mahdollisti sen, että pystyimme 

tekemään yhden kyselylomakkeen, joka lähetettiin kaikille vastaajille. 

 

Kyselylomake käytettiin arvioitavana yliopiston tilastotieteilijällä, 

toimeksiantajallamme sekä graduohjaajallamme. Lisäksi kyselylomakkeen 

kieliasun oikeinkirjoituksen tarkisti suomen kielen aineenopettaja. Jokaisen 

asiantuntijan kehitysideat otettiin huomioon ja kyselylomakkeeseen tehtiin 

muutoksia heidän huomioidensa pohjalta. (Vilkka 2007, 78–79.) Lisäsimme 

kyselylomakkeeseen esimerkiksi avoimia kysymyksiä jokaiseen teemaan liittyen, 

jotta vastaajan on mahdollista täydentää omia vastauksiaan sanallisesti tai lisätä 

muita huomioita aiheeseen liittyen. Tämä ehdotus tuli sekä toimeksiantajaltamme 

sekä graduohjaajaltamme.  

 

Valmiille kyselylomakkeelle toteutettiin esitutkimus lähettämällä kyselylomake 

muutamille (n=7) opettajille ja rehtoreille. Pyysimme vastaajia myös kellottamaan 

kyselylomakkeen vastaamiseen käytettyä aikaa. Koekierroksella opettajilla meni 

aikaa kyselylomakkeen vastaamiseen keskimäärin 11:44 minuuttia ja rehtoreilla 
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keskimäärin 8:09 minuuttia. Näillä toimenpiteillä varmistimme kyselylomakkeen 

laadukkuutta sekä toimivuutta. (Vilkka 2007, 78–79.) 

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Analyysin aluksi loimme havaintomatriisin tutkimusaineistosta. Aineistoa siistittiin 

poistamalla avoimia vaihtoehtoja SPSS-ohjelmasta. Lisäksi muokkasimme 

aineistoa helppolukuisemmaksi ja käyttöystävällisemmäksi. (Vilkka 2007, 105–

113; Tietoarkisto 2021.)  Kuvailevassa analyysissa lähdimme tarkastelemaan 

vastaajien taustamuuttujia sekä laadimme muuttujien keskiarvot, moodit, 

mediaanit ja kvartiilit. Ristiintaulukoinnin avulla vertailimme eri muuttujien välisiä 

yhteyksiä. Hyödynsimme ristiintaulukoinnin tuloksia eri kuvioiden laadinnassa. 

Kirjasimme taulukoista ja kuvioista tekemämme päällimmäiset havainnot heti 

kuvioiden laadinnan yhteydessä.  (Vilkka 2007, 119–133; Tietoarkisto 2021.) 

 

Aineiston analyysissa yhdistettiin koulujen koko vastaajaryhmät (4 vaihtoehtoa) 

kahteen ryhmään: pienet ja suuret koulut. Jaottelun taustalla on koulun johtajien 

sekä rehtoreiden otoksen koko ja vastaajien anonymiteetin varmistaminen. 

(Vilkka 2007, 89–101.) Samaa kahtia jaottelua hyödynnetään läpi aineiston 

yhtenäisyyden takaamiseksi.  

 

Suoritimme näiden analyysimenetelmien lisäksi myös eri muuttujien välille 

tilastollista testausta khiin neliötestin avulla. Khiin neliötestin tarkoituksena on 

vahvistaa analyysin avulla jo aiemmin saatuja tuloksia ja eri vastaajaryhmien 

välisten vastausten merkitsevyyttä. Tilastotieteellistä menetelmää hyödynnetään 

lisäämään tutkimuksen tulosten reliabiliteettia ja validiteettia. Testin 

käyttöedellytyksenä on, että odotetut frekvenssit ovat tarpeeksi suuria. (Vilkka 

2007, 132.133; Tietoarkisto 2021.)  

 

Kyselylomakkeiden avulla saatu aineisto analysoitiin SPSS-ohjelman avulla. 

Analysointi keskittyy kuvailemaan muuttujien välistä jakaumaa ja näin ollen 

tarkoituksena on tuottaa tuloksia hyödyntäen kuvailevaa tilastoanalyysia. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella vastaajien kokemuksia ja ajatuksia 

paikallisella tasolla, eikä tuloksia ole tarkoitus yleistää koskemaan 

maantieteellisesti laajempaa perusjoukkoa. Tutkimuksen johtopäätöksissä 

tutkimuksen tuloksia vertaillaan aiempien tutkimusten tuloksiin. (Vilkka 2007, 20, 

56–57, 118–133; Tietoarkisto 2021.) 

 

Määrällisten tulosten lisäksi saimme runsaasti avoimia vastauksia, joiden 

analysointi olisi vaatinut oman kattavan prosessinsa. Tutkimuksessamme 

avoimia vastauksia on hyödynnetty pintapuolisesti täydentämään kyselyn 

teemoja, mutta niiden syvempi analyysi jätettiin vähemmälle huomiolle aineiston 

laajuuden vuoksi. Avointen vastausten analyysin tarkoituksena on lisätä sekä 

syventää ymmärrystä määrällisen analyysin tuloksista. Hyödyntämällä useampia 

menetelmiä voidaan saada tutkittavasta aiheesta kattavampia ja 

monipuolisempia tuloksia. (Jyväskylän yliopisto 2021.) Analyysista nousseet 

aiheet auttoivat lisäksi johtopäätösten tekemisessä sekä nostivat esille useita 

tarpeellisia jatkotutkimuksen aiheita. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4; Vuori, 

2021.)  

  

Avoimia vastauksia kerättiin neljän teoreettisesti muodostetun aihealueen osalta, 

jotka ovat: oppimisen ja koulunkäynnin tuki, moniammatillinen ja kollegiaalinen 

yhteistyö sekä koulun toimintakulttuuri, resurssit opettajien näkökulmasta sekä 

resurssit koulun johdon näkökulmasta. Kerätyt vastaukset luettiin ja teemoiteltiin 

jokaisen aihealueen osalta. Kirjasimme kaikki vastauksissa esille nostetut aiheet 

luetteloksi aihealueittain ja merkitsimme, millaisia teemoja vastaajat niissä 

korostivat. Tämän avulla pystyimme järjestämään esiin nousseet teemat 

tärkeysjärjestykseen jokaisen aihealueen osalta ja vertaamaan esiin nousseita 

teemoja määrällisessä analyysissa saatuihin tuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

luku 4.1.)  
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Taustateorioiden sekä aiempien tutkimusten avulla pyritään luomaan uutta tietoa 

ja yhdistämään tuloksia aiemmin toteutettuihin tutkimuksiin. Teoreettisen taustan 

lisäksi aikaisemmilla tutkimuksilla on keskeinen rooli kyselytutkimuksemme 

rakenteessa ja toteutuksessa. Tämä tukee tulosten vertailumahdollisuutta ja 

vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta (Vastamäki 2015, 127–128).  

 

Tämän tutkimuksen mittari laadittiin yhteistyössä usean eri asiantuntijan kanssa. 

Mittari pohjautuu aiemmin toteutettujen selvitysten kyselylomakkeisiin (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2014; Pulkkinen, Jahnukainen & Pirttimaa, 2015; Ståhlberg 

ym. 2019). Eri lähteiden ja kattavan taustatutkimuksen avulla käytettävä 

kyselylomake muutettiin vastaamaan juuri Rovaniemen kaupungin asettamia 

tavoitteita.  Kyselyn pätevyys varmistettiin esitutkimuksen sekä asiantuntija 

lausuntojen avulla, joista saadun palautteen avulla tehtiin muutoksia kyselyn 

selkeyden varmistamiseksi. (Vilkka 2007, 78–79.) 

 

Suomalaisen koulujärjestelmän erityisopetuksen reformia käytettiin apuna 

erilaisten muuttujien luomisessa. Kyselylomakkeen rakenteessa hyödynnettiin 

lisäksi inklusiivisen kasvatuksen -käsitteen (Takala, Lakkala & Äikäs 2020, 13–

38) operationalisointia. Tämä tukee tutkimustulosten analysointia sekä eri 

muuttujien välistä vertailua. (Vilkka 2007, 150–152.) 

 

Tutkimuseettisyyden takaamiseksi on hankittu tutkimuslupa Rovaniemen 

kaupungin toimesta. Vastaajia informoitiin tutkimuksen tarkoituksesta sekä 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta sähköisenä saatekirjeenä, joka liitettiin 

kyselylomakkeen yhteyteen. Näiden toimien avulla varmistettiin saadun aineiston 

käyttölupa sekä turvattiin tutkimuksen luotettavuus. (Vilkka 2007, 80–87; Kuula 

2011, 120–123.) Informoinnin yhteydessä ilmaistiin tutkittaville lisäksi 

tutkimuksen anonymiteetistä. Vastaajien henkilötietoja ei kerätty missään 

tutkimuksen vaiheessa, eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa vastausten tai 

tulosten perusteella. (Vilkka 2007, 89–101.) 
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Tutkimus lähetettiin 606 opettajalle sekä 25 Koulunjohtajalle sekä rehtorille. 

Opettajista 23 prosenttia ja koulunjohdosta 48 prosenttia vastasi kyselyyn. 

Kyselytutkimusten haasteena on viime vuosien ajan ollut saada riittävän suuret 

vastaajaprosentit, mikä nähdään vaikuttavan tutkimuksen luotettavuuteen (Valli 

& Perkkilä 2015, 109-112; Taanila 2019). Kuitenkin tutkimuksen vastaajat 

edustavat kaikkia vastaajaryhmiä (opettajat; luokanopettajat, aineenopettajat, 

erityisopettajat sekä erityisluokanopettajat) melko tasaisesti, mikä vahvistaa 

otoksen edustavuutta.  

 

Tutkimustuloksia ei luovutettu toimeksiantajalle sellaisenaan, vaan aineisto 

muokattiin tutkijoiden toimesta vastaajien anonymiteetin varmistamiseksi. 

Tutkimustuloksissa huomioitiin esimerkiksi kaikki alle 5 henkilön vastaukset, jotka 

koodattiin (X-merkintä) taulukoissa vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi. 

(Vilkka 2007, 90, 95–99.) 
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5 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Rovaniemen 

kaupungissa 

 

Tässä luvussa käsittelemme kyselymme tulokset. Tulosluvut on jaettu kyselyn 

pääteemojen mukaan. Tutkimuksen määrälliset tulokset esitetään jokaisessa 

alaluvussa ensiksi. Lukujen lopuksi käsitellään avoimissa vastauksissa nousseita 

teemoja, joiden avulla täydennetään määrällisen analyysin avulla saatuja 

tuloksia. Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan 152 vastaajaa. Vastaajat on esitetty 

taustamuuttujien mukaan taulukossa 1.1. Suurimman osan vastaajista 

muodostivat luokanopettajat N=58 ja aineenopettajat N=40. Kyselyyn 

vastanneista suurin osa oli naisia. Vastaajien työkokemukset jakautuivat hyvin 

tasaisesti. Myös koulun koot, joissa vastaajat työskentelevät, jakautuivat 

tasaisesti. Ainoastaan pienistä, alle 50 oppilaan, kouluista vastaajia oli 

huomattavasti muita vähemmän.  

 

Taulukko 5.1 Vastaajat taustamuuttujien mukaan. 

 lkm % 

Ammattinimike   

Luokanopettaja 58 38.2 

Erityisopettaja 19 12.5 

Erityisluokanopettaja 23 15.1 

Aineenopettaja 40 26.3 

Koulunjohtaja tai rehtori 12 7.9 

Sukupuoli   

Nainen 110 72.4 

Mies 39 25.7 

Puuttuvat vastaukset 3 2.0 

Työkokemus   

Alle 5 vuotta 31 20.4 

5–10 vuotta 37 24.3 

10–20 vuotta 42 27.6 

Yli 20 vuotta 42 27.6 

Koulun koko, jossa vastaaja työskentelee   

Alle 50 oppilasta 5 3.3 

50–350 oppilasta 55 36.2 

350–600 oppilasta 46 30.3 

Yli 600 oppilasta 46 30.3 

Yhteensä 152  
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Vastaajien anonymiteetin takaamiseksi koulun kokoa tarkastellessa muiden 

muuttujien kanssa yhdistimme vastausvaihtoehdot kahteen ryhmään, joista 

pienillä kouluilla käsitetään alle 350 oppilaan koulut (Taulukossa 5.1). Isot koulut 

puolestaan tarkoittavat yli 350 oppilaan kouluja. Vastaajien ammattinimikkeitä ja 

sukupuolijakaumaa tarkasteltaessa erottuivat erityisopettajat sekä 

erityisluokanopettajat. Näissä ammattinimikkeissä huomattava osa vastaajista oli 

naisia, mikä poikkesi muiden ammattiryhmien tasaisemmin jakautuneesta 

otoksesta. 

 

5.1 Valmiudet kolmiportaisen tuen tarjoamiseen 

 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien koulutustaustaa ja selvitettiin, onko vastaajat 

saaneet koulutusta oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamiseen (Kuvio 5.1). 

 

 
Kuvio 5.1 Oletko saanut koulutusta kolmiportaisen tuen tarjoamiseen?  

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n= 12)

Aineenopettaja (n= 40)

Erityisluokanopettaja (n= 23)

Erityisopettaja (n= 19)

Luokanopettaja (n= 58)

En Kyllä
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Kuvio 5.1.1 Oletko saanut koulutusta kolmiportaisen tuen tarjoamiseen? 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet erityisopettajat ovat saaneet koulutusta 

kolmiportaisen tuen tarjoamiseen (Kuvio 5.1). Myös lähes kaikki 

erityisluokanopettajat kertoivat saaneensa koulutusta kolmiportaisen tuen 

tarjoamiseen. Hieman alle puolet kyselyyn vastanneista aineenopettajista ja 

luokanopettajista kertoivat, etteivät ole saaneet kolmiportaisen tuen tarjoamiseen 

koulutusta.  

 

Pitkään alalla työskennelleet ovat saaneet vähiten koulutusta oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen tarjoamiseen (Kuvio 5.1.1). Eniten koulutusta ovat kyselyn 

mukaan saaneet lyhyimmän aikaa alalla työskennelleet.  

 

 
Kuvio 5.2 Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta kolmiportaisen tuen toteuttamiseen?  

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n= 12)

Aineenopettaja (n= 40)

Erityisluokanopettaja (n= 23)

Erityisopettaja (n= 19)

Luokanopettaja (n= 57)

En Kyllä
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Kuvio 5.2.1 Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta kolmiportaisen tuen toteuttamiseen?  
 

Aineenopettajat ja luokanopettajat kaipaavat vastaajista eniten lisäkoulutusta 

kolmiportaisen tuen toteuttamiseen (Kuvio 5.2). Erityisopettajat ja 

erityisluokanopettajat kaipaavat lisäkoulutusta vähiten. Heistä valtaosa kokee, 

ettei tarvitse lisäkoulutusta kolmiportaisen tuen toteuttamiseen. 

 

Vastaukset jakaantuvat hyvin tasaisesti ja työkokemuksesta riippumatta 

vastaajien arviot ovat suhteellisen samansuuntaisia keskenään (Kuvio 5.2.1). 

Pidempään (10–20 vuotta sekä yli 20 vuotta) alalla työskennelleet kokevat 

vähiten tarvitsevansa lisäkoulutusta kolmiportaisen tuen toteuttamiseen. 5–10 

vuotta työskennelleet ilmaisivat muita enemmän haluavansa lisäkoulutusta tuen 

tarjoamiseen. Eri vastaajaryhmien (työkokemuksen pituus) välillä on melkein 

merkitsevä ero myös khiin neliö -testillä tarkasteltuna (Χ²(3) = 8,021; p=0,046*).  

Avoimista vastauksista nousi esille, että osa kaipaa lisäkoulutusta esimerkiksi 

erityispedagogiikasta, koska erilaiset koulunkäynnin ja oppimisen vaikeudet ovat 

lisääntyneet yleisopetuksessa. Opettajat kokevat tarvitsevansa enemmän 

osaamista ja työkaluja erilaisten oppilaiden tukemiseen. Lisäksi kaivataan 

kunnon perehdytystä kolmiportaisen tuen käytänteisiin sekä asiakirjoihin. 

” Kun otetaan käyttöön jokin uusi tapa järjestää opetusta tai mikä 
tahansa opettajan työhön olennaisesti liittyvä systeemi, tarvitaan 
koulutusta. Ei riitä, että oman talon sisällä järjestetään ikään kuin 
vertaiskoulutusta, koska tällöin hyvin monet kysymykset jäävät vaille 
vastausta. Opettajille tulee antaa oikeasti asiantuntevaa ja 
aiheeseen pohjamutia myöten perehtyneen henkilön tarjoamaa 
koulutusta. ” (V52) 
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5.2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
 

Tämän osion kysymyksiin vastasivat sekä opettajat että koulunjohtajat ja rehtorit. 

Yhteensä vastaajia oli 152 henkilöä. Seuraavat kysymykset liittyvät oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen järjestelyihin kouluissa. Kartoitimme muun muassa koulun 

henkilöstön kokemuksia kolmiportaisen tuen toimivuudesta kouluissa. Vastaajille 

esitettiin erilaisia väitteitä, joihin he saivat vastata viisiasteisella Likert-asteikolla, 

akselilla “Ei pidä lainkaan paikkaansa” - “Pitää osittain paikkansa” - “Pitää täysin 

paikkansa”.  

 

Kuvio 5.3 Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki on koulussamme hyvin järjestetty.  
 
 

Suurin osa vastaajista ovat tyytyväisiä oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

järjestämiseen koulussaan. Tyytyväisimpiä tuen järjestelyihin ovat koulunjohtajat 

ja rehtorit. Heistä suurin osa vastasi, että ovat asiasta täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä. Opettajistakin reilu puolet olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, 

että oppilaan oppimisen ja koulunkäynnintuki on heidän koulussaan hyvin 

järjestetty. Ongelmallisimpana tilanteen näkevät luokanopettajat ja 

erityisopettajat, joista noin joka viides kokee tuen olevan heikosti (vaihtoehdot 1–

2) järjestetty. Eri kokoisten koulujen vastauksissa ei ilmene suurta eroa. 

Tuloksissa ei ole merkitsevää eroa eri taustamuuttujien välillä myöskään khiin 

neliö -testillä tarkasteltuna.  

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 40)

Erityisluokanopettaja (n = 23)

Erityisopettaja (n = 19)

Luokanopettaja (n = 58)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa
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Kuvio 5.4 Koulussamme pystytään nopeasti puuttumaan tilanteeseen, mikäli oppilaan 
havaitaan tarvitsevan tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.  
 
 

Erityisopettajat ja rehtorit ovat selkeästi tyytyväisimpiä koulun mahdollisuuteen 

puuttua tilanteisiin, mikäli oppilas tarvitsee tukea (Kuvio 2.4). Aineenopettajat 

ovat puolestaan tyytymättömämpiä koulun kykyyn tarjota nopeasti tukea. Heistä 

reilu kolmannes kokee, että koululla on heikot (vaihtoehdot 1–2) valmiudet 

puuttua tilanteeseen, mikäli oppilaan havaitaan tarvitsevan tukea oppimiseen ja 

koulunkäyntiin. Koulun koon mukaan vastauksia tarkasteltaessa ei ilmene 

huomattavia eroja. Ainoastaan isoissa kouluissa vastausten hajonta on pieniä 

kouluja suurempaa. Tuloksissa ei ole merkitsevää eroa eri taustamuuttujien 

välillä myöskään khiin neliö -testillä tarkasteltuna. 

 

Kuvio 5.5 Koulussamme oppilaiden oikeus oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toteutuu 
hyvin.  
 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohataja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 40)

Erityisluokanopettaja (n = 23)

Erityisopettaja (n = 19)

Luokanopettaja (n = 58)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 39)

Erityisluokanopettaja (n = 23)

Erityisopettaja (n = 19)

Luokanopettaja (n = 58)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa
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Erityisopettajat ja erityisluokanopettajat kokevat muita enemmän, että oppilaiden 

oikeus oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen toteutuu hyvin (Kuvio 2.5). 

Aineenopettajat ovat asiasta eniten eri mieltä. Pienissä kouluissa oikeus oikea-

aikaiseen tukeen toteutuu vastaajien arvion mukaan melko hyvin. Isoissa (yli 350 

oppilaan) kouluissa vastaajien arviot jakautuvat tasaisemmin. Reilu kolmasosa 

isojen koulujen vastaajista arvioi, että oppilaiden oikeus oikea-aikaiseen ja 

riittävään tukeen ei toteudu (vaihtoehdot 1–2).  

 

 
Kuvio 5.6 Yleisen ja tehostetun tuen raja on mielestäni selkeä.  

 

 
Kuvio 5.7 Tehostetun ja erityisen tuen raja on mielestäni selkeä.  
 
 

Aineenopettajat kokevat huomattavasti eniten epäselvyyttä yleisen ja tehostetun 

tuen rajavedossa (Kuvio 2.6). Rehtorit puolestaan pitävät asiaa suhteellisen 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 39)

Erityisluokanopettaja (n = 22)

Erityisopettaja (n = 19)

Luokanopettaja (n= 57)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 38)

Erityisluokanopettaja (n = 23)

Erityisopettaja (n = 19)

Luokanopettaja (n = 57)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa
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selkeänä. Erityisopettajien vastauksissa ilmenee eniten eriäviä mielipiteitä ja 

heidän vastauksensa jakaantuvat tasaisimmin kaikille vastausvaihtoehdoille. 

Vastaukset jakaantuvat melko tasaisesti myös tarkasteltaessa kysymystä koulun 

koon mukaan, eikä vastauksissa ilmene suuria eroja eri kokoisten koulujen välillä. 

Opettajat pitävät huomattavasti selkeämpänä tehostetun ja erityisen tuen rajaa 

verrattuna yleisen ja tehostetun tuen rajaan (kuvio 2.7). Eli yleisesti voidaan 

todeta, että yleisen ja tehostetun tuen raja on huomattavasti epäselvempi koulun 

henkilöstölle verrattuna tehostetun ja erityisen tuen rajaan. Vastauksissa ei 

ilmene huomattavia eroja tarkastellessa vastauksia koulun koon mukaan. 

 

Kuvio 5.8 Yleisen tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat.  
 
 

 
Kuvio 5.9 Tehostetun tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat.  
 
 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 38)

Erityisluokanopettaja (n = 23)

Erityisopettaja (n = 19)

Luokanopettaja (n = 58)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 38)

Erityisluokanopettaja (n = 23)

Erityisopettaja (n = 18)

Luokanopettaja (n = 58)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa
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Kuvio 5.10 Erityisen tuen järjestelyt ovat koulussamme toimivat.  

 

Yleisesti voidaan todeta, että koulun henkilöstö on suhteellisen tyytyväinen 

yleisen tuen järjestelyihin koulussaan (kuvio 2.8). Selvästi tyytyväisimpiä yleisen 

tuen järjestelyihin ovat erityisopettajat. Toiseksi tyytyväisimpiä ovat 

luokanopettajat ja rehtorit. Tyytymättömimpiä ovat aineenopettajat. Yksikään 

aineenopettaja ei vastannut, että olisi täysin samaa mieltä siitä, että yleisen tuen 

järjestelyt ovat koulussaan toimivat. Heistä huomattavasti suurin osa oli osittain 

samaa mieltä tai jokseenkin eri mieltä siitä, että yleisen tuen järjestelyt ovat 

toimivat. Vastauksissa ei ilmene huomattavia eroja tarkastellessa vastauksia 

koulun koon mukaan. 

 

Koulun henkilöstö on hieman tyytymättömämpi tehostetun tuen järjestelyihin 

verrattuna yleisen tuen järjestelyihin (Kuvio 2.9). Erityisopettajat ovat tehostetun 

tuen järjestelyihin tyytyväisimpiä. Heistä yli 70 % vastasi olevansa täysin samaa 

mieltä tai jokseenkin samaa mieltä tehostetun tuen järjestelyiden toimivuudesta 

koulussaan. Erityisluokanopettajat puolestaan olivat järjestelyihin 

tyytymättömimpiä ja heistä reilu kolmasosa piti tehostetun tuen järjestelyitä 

koulussaan heikkoina (vaihtoehto 2).   

 

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestelyistä selvästi tyytyväisimpiä 

kouluissa ollaan erityisen tuen järjestelyihin (kuvio 2.10). Noin puolet kaikista 

vastaajista olivat tyytyväisiä erityisen tuen järjestelyihin koulussaan. 

Tyytyväisimpiä ovat erityisopettajat ja koulun johto. Koulun koon mukaan 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 38)

Erityisluokanopettaja (n = 23)

Erityisopettaja (n = 19)

Luokanopettaja (n = 57)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkaansa 4 5= Pitää täysin paikkaansa
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vastauksia tarkasteltaessa vastauksissa ei ilmene suuria eroja, ja koulun koosta 

riippumatta vastaajat ovat suhteellisen tyytyväisiä erityisen tuen järjestämiseen. 

Pienissä alle 350 oppilaan kouluissa vastaajat ovat hieman tyytyväisempiä 

erityisen tuen järjestelyihin. 

 

Useiden vastaajien mielestä yleisen tuen portaalle tulisi panostaa aiempaa 

enemmän. Myös varhaisen tuen merkitystä nostettiin esille. Mitä 

varhaisemmassa vaiheessa tukea on kyetty antamaan, sitä tehokkaammin 

ongelmia voidaan ennaltaehkäistä myöhäisemmässä vaiheessa. vastauksissa 

nousi toistuvasti esille tukiprosessin hitaus ja tutkimuksiin pääseminen koettiin 

hankalaksi. Tukipäätösten saaminen koetaan Rovaniemellä hitaana. 

Yleisesti voidaan todeta, että opettajat kokevat jäävänsä liian suuren työtaakan 

alle ja heidän kokemuksensa mukaan tuen tarve on suurempi, kuin tarjottavissa 

oleva tuki. Tämä aiheuttaa luonnollisesti kouluhenkilöstölle riittämättömyyden 

tunnetta ja henkilöstö kokee olevansa uupunut tilanteeseen. Osa vastaajista 

näkee inkluusion haasteellisena sekä tilannetta pahentavana tekijänä. 

 

  



 

   

 

52 

Taulukko 5.2 Arvio tukijärjestelyiden toimivuudesta koulussa.  

 
 Ei 

toteuteta 
Heikko Kohtalainen Hyvä Erinomainen Ei koske meidän 

kouluamme 

Luokan- ja aineenopettajien 
välinen yhteistyö  

34 13 30 17 X 52 

Luokanopettajien välinen 
yhteisopettajuus  

12 5 29 64 17 17 

Aineenopettajien välinen 
yhteisopettajuus  

32 19 24 16 X 51 

Yhteisopettajuus erityisopettajan 
ja luokan- tai aineenopettajan 
kanssa  

11 11 27 69 31 X 

Opetusryhmien joustava 
muuttaminen  
 

12 19 38 52 26 X 

Tukiopetuksen järjestäminen 
oppilaille  

- 12 36 73 29 - 

Oppilaille laaditaan 
oppimissuunnitelma  

X X 13 73 56 X 

Oppilaat saavat osa-aikaista 
erityisopetusta  
 

X 10 31 74 32 X 

Koulunkäynninohjaajien tarjoama 
tuki oppilaille  
 

- 23 52 50 16 - 

Yhteistyö kodin kanssa  
 

- X 32 81 35 - 

Moniammatillinen 
oppilashuoltoryhmä  
 

X 17 54 64 14 - 

Opetuksen eriyttäminen  - 6 47 77 21 - 

 

 

Taulukossa 5.2 on esitetty vastaajien arviot erilaisten tukijärjestelyiden 

toimivuudesta heidän koulullaan. Kysymykset esitettiin sekä opettajille että 

koulun johdolle, eli yhteensä 152 henkilölle. Alle viiden henkilön vastaukset on 

merkitty taulukkoon X-merkinnällä vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi. 

Taulukosta nousee esille, että aineenopettajat hyödyntävät huomattavasti muita 

opettajia vähemmän yhteisopettajuutta. Varsinkin aineenopettajien välistä 

yhteisopettajuutta hyödynnetään vähän. Lisäksi luokan- ja aineenopettajien 

välistä yhteistyötä toteutetaan vähän. Sen sijaan yhteisopettajuus erityisopettajan 
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ja luokan- tai aineenopettajan kanssa sekä luokanopettajien kesken toimii 

suhteellisen hyvin. 

 

Muita positiivisia tuloksia olivat esimerkiksi kodin ja koulun välisen yhteistyön, 

opetuksen eriyttämisen, osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen sekä 

tukiopetuksen järjestämisen toimivuus. Lisäksi oppimissuunnitelman laadintaa 

hyödynnetään vastaajien arvion mukaan hyvin tukijärjestelynä kouluissa. Koulun 

koolla ei yhteisopettajuuden ja muiden tukijärjestelyiden toimivuuden arvioinnissa 

näyttäytynyt merkittäviä eroja. Tilastollisessa testauksessa ei myöskään ilmennyt 

merkitseviä eroja eri taustamuuttujien ja muuttujien välillä. Vastaukset eri 

väittämissä jakautuivat tasaisesti ja samansuuntaisesti pienten ja isojen koulujen 

vastaajien kesken. 

Avoimissa vastauksissa korostettiin useasti luokkakokojen olevan liian suuria ja 

opettajat kertoivat kaipaavansa lisää erilaisia pienryhmiä. Pienemmät luokkakoot 

mahdollistavat oppilaiden tuen tarpeiden paremman kohtaamisen. Pienryhmiä 

kaivataan yleisopetuksen sekä sosiaalisemotionaalisten ja 

käyttäytymishaasteiden tueksi. Myös joustavan perusopetuksen ryhmiä 

kaivataan enemmän. Vastaajien keskuudessa tilojen puute koettiin haastavana. 

Opettajat kaipaisivat lisää fyysisiä tiloja, joita voi hyödyntää yhtenä tukimuotona. 

Opettajat kaipaisivat tiloja esimerkiksi pienryhmätyöskentelyyn tai 

rauhallisemman työympäristön mahdollistamiseen oppilaalle yleisopetuksen 

rinnalla. 

 

5.3 Tiedonsiirto ja pedagogiset asiakirjat 

 

Tämän osion kysymyksiin ovat vastanneet sekä opettajat että koulunjohtajat ja 

rehtorit. Yhteensä vastaajia oli 152 henkilöä. Tämän osion kysymykset liittyvät 

oppilaita koskevaan tiedonsiirtoon sekä pedagogisiin asiakirjoihin. Vastaajille 

esitettiin erilaisia väitteitä, joihin he vastasivat viisiasteisella Likert-asteikolla, 
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akselilla “Ei pidä lainkaan paikkaansa” - “Pitää osittain paikkansa” - “Pitää täysin 

paikkansa”.  

 

 
Kuvio 5.11 Tuen jatkumoa tukeva tiedonsiirto kuudennen ja seitsemännen luokan 
välisessä nivelvaiheessa toteutuu koulussamme hyvin.  
 

 

Kuvio 5.12 Tuen jatkumoa tukeva tiedonsiirto opettajan vaihtuessa toteutuu koulussamme 
hyvin.  
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Kuvio 5.13 Tuen jatkumoa tukeva tiedonsiirto oppilaan vaihtaessa koulua toteutuu 
koulussamme hyvin.  
 
 

Yleisesti ottaen vastaajat ovat tyytyväisiä tiedonsiirtoon, joka tapahtuu 

kuudennen ja seitsemännen luokan välisessä nivelvaiheessa (Kuvio 2.11) sekä 

tiedonsiirtoon opettajan vaihtuessa (Kuvio 2.12). Yli puolet koko vastaajajoukosta 

ovat tyytyväisiä kuudennen ja seitsemännen luokan välisessä nivelvaiheessa 

tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Samoin ilmenee kysymyksessä, joka koskee 

tiedonsiirtoa opettajan vaihtuessa lukuun ottamatta aineenopettajien vastauksia. 

Tyytymättömimpiä tiedonsiirtoon edellä mainituissa tilanteissa ovat 

aineenopettajat. Erityisluokanopettajat ja rehtorit ovat tilanteisiin tyytyväisimpiä. 

Vastauksissa ei ilmene huomattavia eroja tarkastellessa vastauksia koulun koon 

mukaan. 

 

Erityisopettajat ovat huomattavasti muita tyytyväisempiä tiedonsiirtoon oppilaan 

vaihtaessa koulua (Kuvio 2.13). Suurin osa vastauksista sijoittuu 3–4 asteikolle, 

eli vastaajat pitävät tiedonsiirtoa oppilaan vaihtaessa koulua osittain tai 

jokseenkin toimivana. Isoissa kouluissa arvioidaan tiedonsiirron toteutuvan 

paremmin oppilaan vaihtaessa koulua verrattuna pienempiin kouluihin. Isojen 

koulujen vastauksissa korostui vastausvaihtoehto 4, kun muissa 

vastaajaryhmissä korostui vastausvaihtoehto 3. 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulunjohtaja tai rehtori (n = 12)

Aineenopettaja (n = 39)

Erityisluokanopettaja (n = 23)

Erityisopettaja (n = 18)

Luokanopettaja (n = 57)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa



 

   

 

56 

 
Kuvio 5.14 Minulle on selvää, kuka täyttää oppilasta koskevat pedagogiset asiakirjat.  

 

Suurimmaksi osaksi vastaajille on selvää, kuka täyttää oppilasta koskevat 

pedagogiset asiakirjat (Kuvio 2.14). Reilu 70 prosenttia koulun johdosta, 

erityisluokanopettajista ja erityisopettajista vastasivat asian olevan selvää. 

Aineenopettajilla ja luokanopettajilla on eniten epäselvyyttä siitä, kuka täyttää 

oppilasta koskevat pedagogiset asiakirjat. Heistäkin kuitenkin yli puolet 

vastasivat, että pedagogisten asiakirjojen täyttämiseen liittyvät järjestelyt ovat 

selkeitä. Vastauksissa ei ilmene huomattavia eroja tarkastellessa vastauksia 

koulun koon mukaan.  

 

 
Kuvio 5.15 Minulle on selvää, miten pedagogiset asiakirjat täytetään.  

 

Pedagogisten asiakirjojen täyttämiseen liittyvä väite herätti vastaajissa selvästi 

näkemyseroja (Kuvio 2.15). Erityisopettajille pedagogisten asiakirjojen 

täyttäminen on selkeintä. Heistä yli 60 prosenttia vastasi pedagogisten 

asiakirjojen täyttämisen olevan täysin selvää ja loput pitävät asiakirjojen 
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täyttämistä jokseenkin selvänä. Lisäksi koulunjohtajat ja rehtorit kokivat 

asiakirjojen täyttämisen olevan jokseenkin selvää. Aineenopettajista noin puolet 

ja luokanopettajista kolmasosa kokee epäselvyyttä siitä, miten pedagogiset 

asiakirjoja täytetään. Vastauksissa ei ilmene huomattavia eroja tarkastellessa 

väitteitä koulun koon mukaan. Miehet kokevat naisia hieman enemmän 

epäselvyyttä sen suhteen, kenen tehtävä on täyttää oppilaita koskevia 

pedagogisia asiakirjoja sekä miten asiakirjoja täytetään. Heistä lähes 40 

prosenttia vastasi asian olevan epäselvää. Myös khiin neliö -testin mukaan 

sukupuolen merkitsevyyttä pedagogisten asiakirjojen täyttämisen selvyydestä 

voidaan pitää suuntaa antavana (χ2 (4) = 9,348; p = 0,053. N.S).  

 

 

5.4 Kollegiaalinen ja moniammatillinen yhteistyö 

 

Tämän osion kysymykset liittyvät kollegiaaliseen ja moniammatilliseen 

yhteistyöhön ja kysymykset on osoitettu vain koulun opettajille. Kysymyksiin 

vastasi yhteensä 133 opettajaa. Vastaajille esitettiin erilaisia väitteitä, joihin he 

vastasivat viisiasteisella Likert-asteikolla, akselilla “Ei pidä lainkaan paikkaansa” 

- “Pitää osittain paikkansa” - “Pitää täysin paikkansa”. Viimeisessä kysymyksessä 

on kartoitettu opettajien käyttämiä yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa 

oppilaan oppimisen tukemisessa. 

 

 
Kuvio 5.16 Saan riittävästi laaja-alaisen erityisopettajan/erityisluokanopettajan 
konsultaatiota oppilaiden tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa.  
 
 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Aineenopettaja (n = 38)

Erityisluokanopettaja (n = 20)

Erityisopettaja (n = 10)

Luokanopettaja (n = 58)

1= Ei pidä lainkaan paikkaansa 2 3= Pitää osittain paikkansa 4 5= Pitää täysin paikkansa



 

   

 

58 

Luokanopettajat, erityisopettajat ja erityisluokanopettajat kokevat saavansa 

riittävästi laaja-alaisen erityisopettajan konsultaatiota oppilaiden tuen tarpeisiin 

liittyvissä asioissa (Kuvio 2.16). Heidän vastauksensa olivat hyvin samankaltaiset 

keskenään. Aineenopettajien vastaukset poikkeavat muiden opettajien 

vastauksista. Heistä jopa yli 40 % kertoi saavansa heikosti konsultaatiota 

oppilaiden tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa. Vastauksissa ei ilmene huomattavia 

eroja tarkastellessa vastauksia koulun koon tai työkokemuksen mukaan. 

 

 
Kuvio 5.17 Mielestäni kollegiaalinen yhteistyö toimii koulussamme hyvin.  

 

Kuviosta 5.17 nähdään, että opettajat ovat tyytyväisiä kollegiaaliseen 

yhteistyöhön heidän koulussaan. Selvästi enemmistö oli täysin tai jokseenkin 

samaa mieltä siitä, että kollegiaalinen yhteistyö toimii heidän koulussaan hyvin. 

Vain muutama erityisopettaja ja aineenopettaja vastasivat, etteivät ole asiasta 

samaa mieltä. Vastauksissa ei ilmene huomattavia eroja tarkastellessa 

vastauksia koulun koon tai työkokemuksen mukaan. 
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Kuvio 5.18 Mielestäni moniammatillinen (myös huoltajat ja oppilaat osallistava) yhteistyö 

toimii koulussamme hyvin.  

 

Moniammatillinen yhteistyö toimii kouluissa vastaajien mukaan suhteellisen hyvin 

(Kuvio 5.18). Kuitenkin verrattuna kollegiaaliseen yhteistyöhön, moniammatillista 

yhteistyötä ei koeta yhtä toimivaksi. Erityisopettajat ovat selvästi muita 

tyytyväisempiä koulussa toteutuvaan moniammatilliseen yhteistyöhön. 

Vastauksissa ei ilmene huomattavia eroja tarkastellessa vastauksia koulun koon 

tai työkokemuksen mukaan ja vastaukset ovat keskenään samankaltaisia. 

 

Osa vastaajista korosti avoimissa vastauksissa, etteivät ole kovin tyytyväisiä 

moniammatillisen yhteistyön toimivuuteen. Kuraattoreilta ja psykologeilta 

kaivataan enemmän ymmärrystä kouluarjen reaalitilanteisiin. Muutamat vastaajat 

kertoivat, etteivät kuraattorit ja psykologit ole samalla aaltopituudella asioista, 

eikä heillä ole ymmärrystä mitä koulun arjessa oikeasti tapahtuu. Toisaalta 

vastauksista nousi myös myönteisiä kokemuksia koulukuraattoreiden, 

psykologien ja terveydenhoitajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kollegiaalinen 

yhteistyö koettiin merkittävänä kolmiportaisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyön 

onnistumisen kannalta koetaan oleelliseksi opettajien asenne ja halukkuus 

yhteistyötä kohtaan. 

 

” Matalammalla kynnyksellä yhteistyötä; enemmän toimijoita, 
rohkeampaa puuttumista ja rohkeampaa puhumista. Avointa asioista 
puhumista, tietysti yksilön oikeudet huomioiden. Moniammatillinen 
yhteistyö kangertelee. Toivoisin koulumaailmaan enemmän 
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sosionomeja, psykiatrista osaamista ja nuorten kanssa hyvin 
toimeen tulevia aikuisia. Lapsilla ja nuorilla on aikuisen nälkä. He 
tarvitsevat kohtaamista, positiivisen ilmapiirin luomista ja uskoa 
itseensä. ” (V24) 

 

Taulukko 5.3 Opettajien käyttämät yhteistyömuodot oppilaan oppimisen tukemisessa. 

 
 Ei Kyllä 

Huoltajat  8 126 

Erityisopettajan konsultointi  14 120 

Koulukuraattori 21 113 

Koulunkäynninohjaaja 25 109 

Rehtorin tuki 29 105 

Oppilas 33 101 

Osa-aikainen erityisopetus pienryhmässä 33 101 

Koulupsykologi 35 99 

Kouluterveydenhoitaja 53 81 

Yhteisopettajuus erityisopettajan kanssa 58 76 

Yhteisopettajuus 65 69 

Terapeutit 70 64 

Osa-aikainen erityisopetus yksilöopetuksena 79 55 

Lääkäri 105 29 

Tulkkauspalvelut 106 28 

Muu avustava henkilöstö 121 13 

 

Kysymykseen opettajien käyttämistä yhteistyömuodoista oppilaan oppimisen 

tukemisessa kertyi yhteensä 134 vastausta. Taulukosta 2.2 nähdään, että 

selvästi eniten yhteistyötä oppilaan oppimisen tukemisessa toteutetaan 

huoltajien, erityisopettajan sekä koulukuraattorin kanssa. Vähiten yhteistyötä 

toteutetaan lääkärin, tulkkauspalvelun sekä muun avustavan henkilöstön kanssa. 

Tässä taulukossa terapeuteilla tarkoitetaan esimerkiksi puhe- ja 

toimintaterapeutteja.  

 

Yhteisopettajuuden hyödyntämisessä näyttäytyy vastaajien välillä eroa 

työkokemusta tarkasteltaessa. Alle viisi vuotta työskennelleet sekä 10–20 vuotta 



 

   

 

61 

työskennelleet ilmoittivat käyttävänsä eniten yhteisopettajuutta. Yli 20 vuotta 

työskennelleet arvioivat käyttävänsä muita vastaajaryhmiä vähemmän 

yhteisopettajuutta. Työkokemuksen ja yhteisopettajuuden välillä osoitetaan myös 

tilastollisessa testauksessa merkitsevä ero (χ2 (3) = 12.204; p = 0,007**). 

Vastaajista erityisopettajat ja erityisluokanopettajat arvioivat hyödyntävänsä 

eniten yhteisopettajuutta. Aineenopettajat puolestaan arvioivat hyödyntävänsä 

yhteisopettajuutta muita vastaajaryhmiä huomattavasti vähemmän. Khiin neliö -

testin mukaan työtehtävällä ja yhteisopettajuuden hyödyntämisen välillä on 

merkitsevä riippuvuus (χ2 (3) = 14,498; p = 0,002**).  

 

Osa-aikaista erityisopetusta pienryhmässä hyödyntää vastaajista vähiten 

aineenopettajat. Muista vastaajaryhmistä huomattava osa hyödynsi osa-aikaista 

erityisopetusta oppilaan oppimisen tukena. Työtehtävän ja pienryhmässä 

toteutetun osa-aikaisen erityisopetuksen hyödyntämisen välillä on merkitsevä ero 

(χ2 (3) = 16,888; p < 0,001**).   

 

Osa-aikaista erityisopetusta yksilöopetuksena hyödynnetään vastaajien mukaan 

pienryhmämuotoista opetusta vähemmän. Sukupuolen ja työkokemuksen avulla 

tarkasteltuna vastauksissa ei ole havaittavissa huomattavia eroja 

vastaajaryhmien välillä. Myöskään khiin neliö -testillä tarkasteltuna ei 

taustamuuttujien ja muuttujan välillä ole merkitseviä eroja. Erityisopettajat 

arvioivat käyttävänsä muita ammattiryhmiä selvästi enemmän osa-aikaista 

yksilöopetusta oppilaan tukemiseksi. Vähiten osa-aikaista yksilöopetusta 

vastaajista käyttää aineenopettajat. Erot työtehtävän ja osa-aikaisen 

yksilöopetuksen hyödyntämisessä oppimisen tukemiseksi ovat merkitseviä (χ2 

(3) = 19,238; p < 0,001**). 

 

Vastaajista erityisluokanopettajat ja erityisopettajat tekevät eniten yhteistyötä 

moniammatillisesti, etenkin terapeuttien kanssa. Erot eri työtehtävien ja 

terapeuttien kanssa tehtävän yhteistyön välillä voidaan myös tilastollisen testin 

avulla osoittaa merkitseviksi (χ2 (3) = 28,271; p < 0,001**). Vastaajista naiset 

arvioivat tekevänsä yhteistyötä terapeuttien kanssa miehiä enemmän. 
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Sukupuolen ja terapeuttien kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan pitää khiin neliö 

-testin perusteella myös merkitsevänä (χ2 (1) = 9,727; p = 0,002**).  

 

5.5 Koulun toimintakulttuuri 

 

Tämän osion kysymykset on osoitettu pääosin vain opettajille. Ainoastaan 

ensimmäinen kysymys on osoitettu myös koulun johdolle. Opettajille 

suunnattuihin kysymyksiin vastasivat 134 henkilöä ja ensimmäiseen 

kysymykseen 152 henkilöä. Vastaajille esitettiin erilaisia väitteitä, joihin he 

vastasivat viisiasteikkoisella Likert-asteikolla, akselilla “Ei pidä lainkaan 

paikkaansa” - “Pitää osittain paikkansa” - “Pitää täysin paikkansa”. 

 

 
Kuvio 5.19 Koulussamme on yhdessä sovitut selkeät toimintamallit oppilaan koulunkäynnin 

ja opiskelun tukemiseen. 

 

Koulun henkilöstöstä koulunjohtajat ja rehtorit ovat selvästi eniten sitä mieltä, että 

koulussa on selkeät toimintamallit oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun 

tukemiseen (Kuvio 5.19). Heistä kukaan ei vastannut olevansa väitteen kanssa 

eri mieltä. Lisäksi erityisluokanopettajat ja luokanopettajat pitävät koulun 

toimintamalleja oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun tukemiseen suhteellisen 

selkeinä. Aineenopettajat ovat asiasta eniten eri mieltä. Heistä 60 % vastasi 

olevansa osittain samaa mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Vertaillessa vastauksia 

koulun koon mukaan, nousee esille, että pienissä kouluissa vastaajat arvioivat 
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toimintamallit selvästi muita selkeimmiksi. Isoissa kouluissa vastaajien 

keskuudessa on suurin hajonta vastausten osalta. 

Avoimista vastauksista nousi esille, että opettajat kaipaavat selkeämpiä linjauksia 

tuen järjestämistä koskeviin toimintatapoihin. Ohjeistukset toivottiin kirjalliseen 

muotoon ja konkretiatasolle. Tällä hetkellä vastauksista ilmeni, että tuen 

järjestämiseen liittyvissä toimintatavoissa on eroavaisuuksia koulujen ja 

opettajien välillä, joka aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta. Työyhteisöön 

kaivattiin yleisesti lisää avoimuutta ja keskustelevaa ilmapiiriä.  

 

 

Kuvio 5.20 Noudatan opetuksessani ja toiminnassani yhdessä sovittuja toimintamalleja.  

 

 

Kuvio 5.21 Olen yhtä mieltä koulun yhteisesti sovittujen tuen järjestämiseen liittyvien 

periaatteiden kanssa.  
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Kuviosta 5.20 nähdään, että koulun henkilöstö noudattaa opetuksessaan ja 

toiminnassaan hyvin yhdessä sovittuja toimintamalleja. Vastauksissa ei ilmene 

huomattavia eroja tarkastellessa vastauksia koulun koon tai työkokemuksen 

mukaan. Suurin osa koulun henkilöstöstä on samaa mieltä koulun yhteisesti 

sovittujen tuen järjestämiseen liittyvien periaatteiden kanssa (Kuvio 5.21). Eniten 

erimielisyyttä näyttäytyy aineenopettajien vastauksissa. 

 

Vertaillessa vastauksia työkokemuksen perusteella, vastaukset ovat keskenään 

suhteellisen samansuuntaisia. 5–10 vuotta työskennelleet ovat hieman muita 

yksimielisempiä koulun yhteisesti sovittujen tuen järjestämiseen liittyvien 

periaatteiden kanssa. Myöskään koulun koon mukaan ei ole suuria eroja 

vastauksissa, vaan vastaukset ovat suhteellisen linjassa keskenään. Khiin neliö 

-testin avulla on myös todettavissa, ettei eri taustamuuttujien ja toimintakulttuuria 

koskevien muuttujien välillä ole merkitseviä eroja.  

 

Osa opettajista kokee, että lomakkeiden täyttämiseen kuluu liikaa aikaa. Ajan 

voisi vastaajien mukaan käyttää paljon tehokkaammin esimerkiksi yhteistyöhön, 

suunnitteluun ja muihin hyödyllisempiin asioihin, jotka edistävät konkreettisesti 

tuen toteutumista. 

” Laaja-alaisella erityisopettajalla menee kaikki aika oppilaiden 
testaamiseen. Tuloksia on kyllä, mutta ei aikaa antaa tukea. ” (V7) 

 

 
Kuvio 5.22 Koulun johto vaatii yhteisesti sovittujen toimintamallien toteuttamista ja niihin 
sitoutumista.  
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Suurin osa koulun henkilöstöstä kokee, että koulun johto vaatii yhteisesti 

sovittujen toimintamallien toteuttamista ja niihin sitoutumista. Vastauksissa ei 

ilmene huomattavia eroja tarkastellessa vastauksia koulun koon tai 

työkokemuksen mukaan. 

 

5.6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät resurssit 

 

Kartoitimme kyselyssä opettajien sekä koulun johdon käsityksiä koulunkäynnin ja 

opiskelun tuen järjestämiseen liittyvien resurssien riittävyydestä. Ensimmäisessä 

osiossa on kartoitettu vain opettajien näkökulmia aiheesta ja toisessa osiossa 

koulun johdon näkökulmia. Opettajien osioon vastasi 134 henkilöä. 

Tarkastelimme vastauksia ammattinimikkeen, työkokemuksen sekä koulun koon 

perusteella. Olimme kiinnostuneita selvittämään, ilmeneekö vastauksissa eroja 

näiden taustamuuttujien valossa.  

 

Koulun johdon osioon vastasi 12 henkilöä. Tarkastelimme myös koulun johdon 

vastauksia eri taustamuuttujien valossa, mutta vastaajaryhmän koko vaikuttaa 

tulosten esittämismuotoon. Olemme kirjanneet keskeisimmät havainnot 

sanallisesti isojen ja pienten koulujen osalta, mutta emme suhteuta havaintoja 

kuvioiden tai prosenttiosuuksien avulla, jotta voimme taata vastaajien 

anonymiteetin.   
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Opettajien näkökulmasta 
 

 
Kuvio 5.23 Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursointi on koulussamme 
riittävää.  

 

Suurin osa vastanneista opettajista on sitä mieltä, että oppilaan oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen resurssointi ei ole heidän koulussaan riittävää (kuvio 5.23). 

Aineenopettajat ja erityisopettajat ovat tyytymättömimpiä resurssointiin. Näistä 

ammattinimikkeistä useimmat vastaajat ovat täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, 

että tuen resurssointi on koulussa riittävää. Vain noin kolmannes vastaajista on 

osittain sitä mieltä, että resurssointi on riittävää. Kukaan vastaajista ei ole täysin 

samaa mieltä väitteen kanssa. Taustamuuttujien, työkokemus ja koulun koko, 

avulla muuttujan tarkastelussa ei ole havaittavissa merkittäviä eroja 

vastaajaryhmien välillä. Myös khiin neliö -testin avulla voidaan osoittaa, ettei 

taustamuuttujien ja resursseja käsittelevien muuttujien välillä ole merkitseviä 

eroja.  

 

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että tukiresursseja kaivataan yleisesti enemmän 

jokaiselle luokka-asteelle läpi peruskoulun. Vastauksista ilmenee hyvin selkeästi, 

että opettajat kokevat työmääränsä tällä hetkellä liian suurena. Oppilaiden 

haasteiden koetaan lisääntyneen ja monipuolistuneen, mutta resurssien ei koeta 

vastaavan tuen tarvetta. Koulunkäynninohjaajien ja resurssiopettajien merkitystä 

korostettiin useissa vastauksissa. He ovat monelle opettajalle korvaamaton apu. 

Henkilöstöresursseja, kuten erityisopettajia, resurssiopettajia, 

koulunkäynninohjaajia kaivataan vastaajien mukaan kiperästi lisää. 
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Henkilöstöresurssien lisäksi opettajat kaipaavat lisää satsauksia tuen 

järjestämisen resursointiin. 

 

” (--) Nyt isoissa ryhmäkoissa säästetyt rahat menetetään moneen 
kertaan tukitoimissa tulevina vuosina. (--).”  (V30) 
 

Useammassa vastauksessa puhuttiin opettajien ajan menevän pahimpien 

tulipalojen sammuttamiseen, eikä ennaltaehkäisevään toimintaan jää tarpeeksi 

resursseja. Opettajien vastauksista saa kuvan, että tilanne on mennyt huonoon 

tilanteeseen. ”Arki on enemmän pärjäämistä ja selviämistä kuin opettamista ja 

tukemista.” -kuvaa joidenkin vastaajien mielestä tilannetta hyvin.  

 

” Resurssien arvioiminen on hankalaa: tuki on joka tapauksessa 
sovitettava käytettäviin resursseihin, ja toisaalta on vaikea kuvitella 
millainen olisi tilanne, jossa tukea on liikaa. (--) ” (V6) 

 

 

 
Kuvio 5.24 Koulumme resurssit sallivat opetuksen järjestämisen joustavasti, esimerkiksi 

ryhmitellen oppilaita heidän tuen tarpeidensa mukaisesti.  

 

Suurin osa vastaajista on eri mieltä tai osittain eri mieltä siitä, että resurssit sallivat 

opetuksen järjestämisen joustavuuden (kuvio 5.24). Erityisopettajat ovat vähiten 

eri mieltä koskien resursseja opetuksen joustavasta järjestämisestä. 

Vastaajaryhmistä aineenopettajat ovat väittämän kanssa eniten eri mieltä. 

Koulun koon ja työkokemuksen kautta tarkasteltaessa vastaajaryhmien arviot 

jakautuivat tasaisesti. Työkokemuksella tai koulun koolla ei näyttänyt olevan 

vaikutusta resurssien arviointiin koskien opetuksen joustavaa järjestämistä.  
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Kuvio 5.25 Koulussamme on riittävästi osaamista puuttua oppilaiden käyttäytymiseen 
liittyviin haasteisiin.  
 

Opettajat kokevat, että heidän koulussaan pystytään kohtuullisen hyvin 

puuttumaan käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin (kuvio 5.25). Opettajien 

vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia keskenään. Koulun koolla ei myöskään 

näytä olevan vaikutusta vastaajien arvioon osaamisen riittävyydestä, vaan 

tulokset jakautuvat samansuuntaisesti eri vastaajaryhmien kesken. Yli 20 vuotta 

työskennelleet arvioivat osaamisen puuttua käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin 

muita heikompana. Kyseisestä vastaajaryhmästä noin neljännes (25,6 %) arvioi, 

ettei väite pidä juurikaan paikkaansa (vastausvaihtoehto 2).  

 

 

Kuvio 5.26 Pystymme koulussamme käyttämään saamiamme resursseja joustavasti 
tilanteen ja oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen mukaan.  
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien joustavuuden osalta vastauksissa 

oli suurta vaihtelua vastaajaryhmien sisällä (kuvio 5.26). Luokanopettajat sekä 

laaja-alaiset erityisopettajat arvioivat resurssien joustavan käytön 
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myönteisimmin. Heikkoimmin resurssien joustava käyttö toteutui 

aineenopettajien arvion mukaan. Pienten koulujen vastaajista lähes puolet (48 

%) oli sitä mieltä, että resurssien joustava käyttö piti jokseenkin tai täysin 

paikkansa. Isojen koulujen keskuudessa vastausten hajonta oli suurta. Yli 20 

vuotta työskennelleet arvioivat resurssien joustavuuden selvästi muita 

vastaajaryhmiä kriittisemmin. Noin puolet (49 %) yli 20 vuotta työskennelleistä on 

väittämän kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Eniten hajontaa vastauksissa 

on 10–20 vuotta työskennelleiden vastaajaryhmässä. Alle viisi vuotta sekä 5–10 

vuotta työskennelleet arvioivat pääsääntöisesti joustavuuden jokseenkin tai 

osittain toimivana.  

 

 
Kuvio 5.27 Minulla on tarpeeksi resursseja ja aikaa tehostettua tukea saavien oppilaiden 
oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen.  
 

Tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisen resursseja koskevassa 

kysymyksessä opettajien vastauksissa on suurta hajontaa (kuvio 5.27). Resurssit 

nähdään vastaajien keskuudessa melko tai osittain riittämättöminä. 

Aineenopettajat kokevat vähiten omaavansa resursseja tai aikaa tehostettua 

tukea saavien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen. Isojen 

koulujen vastaajat (N = 84) arvioivat resurssit ja käytössä olevan ajan tehostetun 

tuen tarjoamiseen kielteisimmin. Yli puolet suurten koulujen vastaajista ovat 

väittämän kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä. Pienten koulujen vastaajista (N 

= 48) noin 40 prosenttia pitää resursseja täysin tai jokseenkin riittämättöminä. 

Työkokemuksen osalta vastaukset jakautuivat samankaltaisesti, eikä 

vastaajaryhmien välillä ilmennyt merkittäviä eroja.  
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Kuvio 5.28 Minulla on tarpeeksi resursseja ja aikaa erityistä tukea saavien oppilaiden 
oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen.  
 

Erityistä tukea saavien oppilaiden tukemiseen liittyvä resurssointi ja ajan käyttö 

jakaa vastaajia (kuvio 5.28). Aineenopettajien vastaukset poikkeavat erityisesti 

muiden opettajien arviosta. Aineenopettajista lähes 80 prosenttia on täysin eri 

mieltä tai jokseenkin eri mieltä siitä, että heillä on tarpeeksi resursseja ja aikaa 

erityistä tukea saavien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen. 

Erityisluokanopettajat kokevat resurssoinnin hieman muita ammattiryhmiä 

riittävämpänä.  

 

Vastausten tarkasteleminen taustamuuttujan, koulun koko, avulla, osoitti suurta 

hajontaa vastaajaryhmien sisällä. Pienten koulujen vastaajista (N = 48) noin 

kolmasosa pitää erityisen tuen tarjoamisen resursseja riittävinä tai jokseenkin 

riittävinä. Kuitenkin sekä isojen (N = 83) että pienten koulujen vastaajista noin 

puolet kokevat resurssit ja ajan erityisen tuen tarjoamiseen jokseenkin tai täysin 

riittämättömänä. Myönteisimmin resurssien riittävyyteen erityisen tuen osalta 

suhtautui 5–10 vuotta työskennelleet, joista noin 40 prosenttia on väitteen kanssa 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Muiden työkokemusta kuvaavien 

vastaajaryhmien osalta vastaukset jakautuivat tasaisemmin.  

 

Opettajat korostivat avoimissa vastauksissa osan oppilaista jäävän ilman tukea, 

koska heidän kokemuksensa mukaan resurssit menevät eniten tukea tarvitsevien 

oppilaiden tukemiseen. Lisäksi lahjakkaiden oppilaiden tukemiseen tulisi olla 

resursseja. Opettajat painottivat, ettei heidän aikansa yksinkertaisesti riitä 
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kaikkien oppilaiden parhaaseen mahdolliseen tukemiseen. Tämä aiheuttaa 

monelle opettajalle riittämättömyyden tunteita sekä työuupumusta.  

 

Kuvio 5.29 Pystyn puuttumaan riittävästi luokkani/opetettavien ryhmieni oppilaiden 
käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin.  
 

Opettajien arvio omasta kyvykkyydestä puuttua oppilaiden käyttäytymisen 

haasteisiin vaihtelee vastaajien keskuudessa (kuvio 5.29). Kyselyn mukaan 

parhaiten oppilaiden käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin pystyvät puuttumaan 

erityisluokanopettajat. Noin 60 prosenttia erityisluokanopettajista on täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Isojen ja pienten koulujen välillä ei 

näytä olevan aineistossa eroja, vaan vastaukset jakautuvat väittämän osalta 

yhdenmukaisesti. Työkokemuksen osalta vastaukset jakautuvat tasaisesti eri 

vastaajaryhmien sekä vastausvaihtoehtojen osalta. Ainoana esiin nousevana 

erona voidaan pitää vastausvaihtoehdon 5 - pitää täysin paikkansa esiintyvyyttä. 

Eniten sitä ilmenee yli 20 vuotta työskennelleillä ja vähiten alle 5 vuotta 

työskennelleillä. Yksikään alle 5 vuotta työskennellyt ei ollut täysin samaa mieltä 

väitteen kanssa.  
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Kuvio 5.30 Kuinka usein luokassasi/ryhmässäsi on käytössä seuraavia henkilöitä?   

 

Kuviosta 5.30 nähdään vastanneiden (N = 134) opettajien arvio eri 

ammattiryhmien saatavuudesta oman luokan tai ryhmän tueksi. Kyselyn osassa 

kartoitettiin laaja-alaisen erityisopettajan, erityisluokanopettajan, 

koulunkäynninohjaajan sekä toisen opettajan saatavuus. Eniten arvioiden 

mukaan käytettävissä on koulunkäynninohjaajia. Yli 20 prosenttia opettajista 

vastasi, että heillä on joka päivä käytössään koulunkäynninohjaaja. Myös noin 

viidesosa vastasi, että heillä on käytössään koulunkäynninohjaaja 3–4 päivänä 

viikossa. Toiseksi eniten opettajat arvioivat luokassa tai ryhmässä olevan laaja-

alaisen erityisopettajan tuki. Alle kolmasosa vastaajista arvioi laaja-alaisen 

erityisopettajan olevan käytettävissä päivittäin tai 3–4 kertaa viikossa. Selvästi 

vähiten luokissa ja ryhmissä on käytössä erityisluokanopettajia. Yli puolet 

vastaajista arvioi, ettei erityisluokanopettajaa ole koskaan käytettävissä. Myös 

toinen opettaja luokassa on vastaajien mukaan harvemmin käytössä. Lähes 60 

prosenttia vastaajista arvioi toisen opettajan luokassa toteutuvan harvemmin kuin 

kerran viikossa tai ei koskaan.  

 

Tuloksista ilmenee, että suurissa kouluissa laaja-alainen erityisopettaja oli 

heikommin saatavilla verrattuna pieniin kouluihin. Erityisluokanopettajan 

käytettävyydessä ei näyttäydy merkittäviä eroja suurten ja pienten koulujen 

välillä. Pienten koulujen vastaajista yli puolet (52 %) arvioi 

koulunkäynninohjaajien olevan luokassaan tai ryhmässään käytössä useana 

päivänä (3–4) viikossa tai joka päivä. Vastaavasti isojen koulujen opettajista noin 

kolmas osa (31 %) arvioi koulunkäynnin ohjaajien olevan käytettävissä 
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useamman kerran viikossa tai joka päivä. Yli 40 prosenttia suurten koulujen 

vastaajista arvioi koulunkäynninohjaajien käytettävyyden toteutuvan omassa 

ryhmässään harvemmin kuin kerran viikossa tai ei koskaan. Pienissä kouluissa 

vastaavasti arvioi noin kolmasosa (31 %) vastaajista. Isojen koulujen vastaajat 

arvioivat yhteisopettajuuden (toinen opettaja luokassa) toteutuvan pieniä kouluja 

huomattavasti useammin.  

 

 
Kuvio 5.31 Arvio seuraavien henkilöiden saatavuudesta koulussa.  

 

Kuviossa 5.31 kuvataan vastaajien arviota laaja-alaisten erityisopettajien sekä 

erityisluokanopettajien saatavuudesta. Tähän kyselyn osaan vastasi 134 

opettajaa. Useimmat vastaajat ovat sitä mieltä, että erityisopettajien sekä laaja-

alaisten erityisopettajien saatavuus heidän koulussaan on liian vähäistä. Isoissa 

kouluissa suurin osa vastaajista pitää erityisopettajien saatavuutta 

riittämättömänä. Pienissä kouluissa laaja-alaisen eritysopettajan saatavuus 

jakautui tasaisemmin ja 44 prosenttia vastaajista arvioi sen olevan riittävää. 

Kuitenkin erityisluokanopettajan saatavuus arvioitiin myös pienissä kouluissa 

pääosin riittämättömänä. Aineenopettajat arvioivat laaja-alaisen erityisopettajan 

saatavuuden muita vastaajaryhmiä heikompana. Laaja-alaisen erityisopettajan 

saatavuuden ja työtehtävän välillä on myös khiin neliö -testillä tarkasteltuna 

melkein merkitsevä ero (χ2 (3) = 8,452; p = 0,038*). Erityisluokanopettajan 

saatavuus arvioitiin eri työtehtävien keskuudessa tasaisemmin.  

 

Työkokemusta tarkasteltaessa, 5–10 vuotta työskennelleiden vastauksissa arviot 

laaja-alaisen erityisopettajan saatavuudesta jakautuivat muita huomattavasti 

tasaisemmin (52 prosenttia - 48 prosenttia). Khiin neliö testillä työkokemuksen ja 
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laaja-alaisen erityisopettajien saatavuuden välillä on suuntaa antava riippuvuus 

(χ2 (3) = 7,006; p = 0,072 N.S) 

  

Rehtoreiden näkökulmasta 

 

Seuraavat kysymykset on osoitettu ainoastaan koulun johdolle ja vastauksia 

kertyi 12 henkilöltä. Vastaajille esitettiin erilaisia väitteitä, joihin he saivat vastata 

viisiasteisella Likert-asteikolla, akselilla “Ei pidä lainkaan paikkaansa” - “Pitää 

osittain paikkansa” - “Pitää täysin paikkansa”.  

 

 
Kuvio 5.32 Koulun johdon arvioita resursseihin liittyen.  

 

Kuviosta 5.32 nähdään koulun johdon arvioita resursseihin liittyen. Näihin 

kysymyksiin vastasi 12 koulunjohtajaa ja rehtoria. Koulun johdon vastaukset 

liittyen koulun resurssien kohdentumisesta oppilaiden tukiopetukseen jakautuvat 

vastaajien kesken. Osan mielestä oppilaiden tukiopetukseen ei ole suunnattu 

riittävästi resursseja, kun taas osan mielestä resursseja on osoitettu tarpeeksi 

oppilaille järjestettävään tukiopetukseen. Osa vastasi olevansa osittain samaa 

mieltä asiasta. Rehtorit ovat suurimmaksi osaksi sitä mieltä, ettei 

tukiopetusresursseja jää heidän koulussaan käyttämättä. Yksikään ei vastannut 

olevansa väitteen kanssa täysin samaa mieltä.  
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Henkilöstöresurssien riittävyys koulun johdon näkökulmasta 
 

Seuraavissa kuvioissa tarkastellaan rehtoreiden sekä koulunjohtajien vastauksia 

henkilöstöresursseihin liittyvissä kysymyksissä. Kysymyksissä tarkastellaan eri 

ammattiryhmien ja henkilöstöresurssien saatavuutta ja riittävyyttä koulun johdon 

näkökulmasta. Vastauksia tarkastellaan frekvenssijakauman sekä 

taustamuuttujista koulun koon avulla. Vastaajamäärän vuoksi koulun kokoa 

tarkasteltaessa keskitytään jaottelemaan taustamuuttuja pieniin sekä isoihin 

kouluihin.  

 

 
Kuvio 5.33 Eri ammattiryhmien saatavuus koulussa koulun johdon näkökulmasta. 

 

Koulunjohtajien ja rehtoreiden arvioiden mukaan koululääkäreitä sekä 

toimintaterapeutteja on heikoiten saatavilla kouluissa (Kuvio 5.33). Avustavaa 

henkilöstöä sekä koulukuraattorin palveluita on kyselyn mukaan parhaiten 

saatavilla kouluissa. Pienten koulujen vastaajat arvioivat eri toimijoiden 

saatavuuden heikommin kuin isojen koulujen vastaajat. Etenkin terveydenhuollon 

osaajien sekä koulukuraattorien ja –psykologien saatavuus on vastaajien 

mukaan pienissä kouluissa heikompaa. 
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Kuvio 5.34 Koulun johdon arvio tiettyjen ammattiryhmien: koulukuraattorin, 
koulupsykologin, toimintaterapeutin, koululääkärin erityis- ja resurssiopettajien- sekä 
avustavien henkilöiden resurssien riittävyydestä koulussaan.  
 

Kuviosta 5.34 nähdään koulujen johdon arvio eri ammattiryhmien edustajien 

riittävyydestä heidän kouluissaan. Resurssien tarve ja tyytyväisyys näyttäytyy 

vastauksissa melko tasaisena. Koulukuraattorien saatavuuteen rehtorit ja 

koulunjohtajat ovat tyytyväisimpiä. Eniten puutteita koulun johto kokee 

resurssiopettajien sekä avustavan henkilöstön riittävyydessä. Mielipiteet pienissä 

ja isoissa kouluissa vaihtelivat eri ammattiryhmien osalta. Merkittävimpänä 

huomiona vastauksissa voidaan pitää erityisopettajien, resurssiopettajien ja 

avustava henkilöstön osuutta. Nämä toimijat koettiin isoissa kouluissa liian 

vähäisenä, eikä yksikään isojen koulujen koulun johdosta arvioinut niitä olevan 

riittävästi. Tilastollisessa testauksessa ei kuitenkaan noussut esiin 

merkityksellisiä eroja eri taustamuuttujien ja resurssien riittävyyden välillä.  
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6 Johtopäätökset 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten opettajat ja koulun johto arvioivat 

tuen kohdistumisen ja toteutumisen Rovaniemen kaupungin kouluissa. Lisäksi 

haluttiin selvittää miten he kokevat resurssien riittävyyden sekä resurssien 

kohdentumisen kouluissaan.  Selvitykseen osallistui yhteensä 152 Rovaniemen 

kaupungin koulujen henkilöstön jäsentä. Kyselyn avulla onnistuttiin saamaan 

kattava kuva opettajien ja koulun johdon näkemyksistä näihin asioihin. 

Tutkimukseen osallistuville lähetettiin kattava kysely, jossa näitä aihealueita 

käsiteltiin sekä määrällisten että avokysymysten avulla. Avokysymykset 

mahdollistivat vastausten täydentämisen ja niiden avulla pystyimme 

syventämään ymmärrystämme opettajien ja koulun johdolle ensisijaisina 

pitämistä asioista. Avokysymysten avulla haluttiin varmistaa, että vastaajien ääni 

tulee varmasti kuuluviin ja heille tärkeät asiat nousevat tutkimuksessamme 

tarkastelun kohteeksi. 

 

Tutkimuksemme tulokset vahvistivat osittain aikaisempien vastaavanlaisten 

tutkimusten tuloksia, joita on toteutettu eri paikkakunnilla (esimerkiksi Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014; Pulkkinen, Jahnukainen & Pirttimaa 2015; Opetusalan 

ammattijärjestön Kuopion opettajien paikallisyhdistys ry 2017; Vainikainen ym. 

2018; Ståhlberg ym. 2019; Lintuvuori & Rämä 2022). Rovaniemen selvityksen 

mukaan koulun johto sekä opettajat ovat suhteellisen tyytyväisiä kolmiportaisen 

tuen järjestelyihin. Koulunjohtajat, rehtorit ja erityisopettajat ovat ammattiryhmistä 

yleisesti ottaen tyytyväisimpiä ja he kokevat oppimisen ja koulunkäynnin tukeen 

liittyvät asiat selkeimmiksi. Aineenopettajat kokevat vastaajaryhmistä selvästi 

eniten epäselvyyttä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä asioissa. 

Rovaniemen selvityksen mukaan koulun henkilöstö on tyytyväisempi tuen 

järjestelyihin koulussaan verrattuna esimerkiksi Vantaan (Ståhlberg ym. 2019, 

13) selvityksen tuloksiin. 
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Valmiudet kolmiportaisen tuen järjestämiseen 

 

Koulun henkilöstön vastauksista ilmenee, että läheskään kaikki eivät ole saaneet 

koulutusta kolmiportaisen tuen tarjoamiseen. Luonnollisesti parhaiten asiaan 

liittyvää koulutusta ovat saaneet erityisopettajat. Aineenopettajat ja 

luokanopettajat kaipaavat selvästi eniten lisäkoulutusta kolmiportaisen tuen 

toteuttamiseen. Koulutuksen tarvetta ja merkitystä korostetaan myös aiempien 

tutkimusten tuloksissa (Opetusalan ammattijärjestön Kuopion opettajien 

paikallisyhdistys ry 2017, 6, 8–11, 14; Ståhlberg ym. 2019, 58–59). Pitkään alalla 

työskennelleet ovat selvityksen mukaan saaneet selvästi vähiten koulutusta 

oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamiseen. Mielenkiintoista on, että pitkään 

alalla olleet ilmaisivat myös tarvitsevansa vähiten lisäkoulutusta muihin vastaajiin 

verrattuna. Erityispedagogiikkaan liittyvää lisäkoulutusta kaivataan vastaajien 

mukaan lisääntyneiden oppimisen ja koulunkäynnin haasteiden myötä. Myös 

Anabyn ym. (2020, 326–345) tekemässä tutkimuksessa nostettiin esille 

opettajien kokemaa kouluttautumisen tarvetta erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden tukemiseksi. 

 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvistä kysymyksistä mielenkiintoiseksi tulokseksi 

nousi esille, että opettajat pitävät huomattavasti selkeämpänä tehostetun ja 

erityisen tuen rajaa verrattuna yleisen ja tehostetun tuen rajaan. Eli yleisesti 

voidaan todeta, että yleisen ja tehostetun tuen raja on huomattavasti 

epäselvempi koulun henkilöstölle verrattuna tehostetun ja erityisen tuen rajaan. 

Tätä tulosta voi selittää se, että aiemmin tuen järjestämisen malli on ollut 

kaksitasoinen (Lakkala, Uusiautti & Määttä 2014; Sundqvist, Björk-Åman & 

Ström. 2019; Mihajlovic 2020, 85). Lintuvuoren ja Rämän (2022, 30) tekemässä 

valtakunnallisessa selvityksessä opetuksen järjestäjät raportoivat kuntiensa tuen 

tasojen kriteerien olevan täsmällisesti kirjattuna kunnan opetussuunnitelmaan tai 

muuhun viralliseen saatavilla olevaan asiakirjaan. Meidän selvityksessämme osa 
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opettajista kuitenkin kertoi kaipaavansa selkeämpiä linjauksia tuen portailla 

etenemiseen. 

 

Tukijärjestelyistä etenkin kodin ja koulun välisen yhteistyön, opetuksen 

eriyttämisen, osa-aikaisen erityisopetuksen ja tukiopetuksen toimivuuteen ollaan 

Rovaniemen kouluissa tyytyväisimpiä. Nämä tulokset ovat linjassa 

Valtioneuvoston vuonna 2014 sekä 2018 toteuttamien valtakunnallisten 

selvitysten kanssa. Kouluilla on yhä moninaisempia keinoja oppilaiden 

tukemiseen, joista keskeisimpiä ovat eriyttäminen, läksyjen seuranta, tukiopetus, 

sekä osa-aikainen erityisopetus. Näitä tukikeinoja on käytössä lähes kaikissa 

kouluissa tuen kaikilla tasoilla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 31–32; 

Vainikainen ym. 2018, 7–10.) Näiden tukijärjestelyiden lisäksi Lintuvuoren ja 

Rämän (2022, 16 & 60) selvityksessä nousi tärkeänä konkreettisena tukimuotona 

esille kiusaamisen ehkäisy. 

 

Avoimista vastauksista nousi vahvasti esille, että koulun henkilöstö kaipaa 

enemmän pienryhmiä kouluunsa. Lisäksi korostettiin luokkakokojen 

pienentämistä ja ohjaajien ja resurssiopettajien lisäämistä, jotta oppilaiden 

yksilölliseen tukemiseen jäisi paremmin aikaa. Samaa asiaa korostettiin myös 

Kuopiossa tehdyssä selvityksessä sekä Lintuvuoren ja Rämän toteuttamassa 

valtakunnallisessa selvityksessä (Opetusalan ammattijärjestön Kuopion 

opettajien paikallisyhdistys ry 2017, 9; Lintuvuori & Rämä 2022, 83). 

Luokkakokojen pienentäminen nähdään myös yhtenä edellytyksenä inkluusion 

toteutumiselle (Lintuvuori & Rämä 2022, 83).  

 

Avoimista vastauksista ilmeni lisäksi, että osa koulun henkilöstöstä näkee 

inkluusion haasteellisena sekä tilannetta pahentavana tekijänä. Tähän saattaa 

osittain vaikuttaa inkluusio -käsitteen monitulkintaisuus. Inkluusion käsitteen 

monitulkintaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä nousi esiin myös 

Lakkalan ym. (2021, 15–16) tutkimuksessa. Taustasyiksi esitettiin opettajien 

ammatillista autonomiaa sekä suoritetun opettajankoulutuksen ajankohtaa, mikä 

voi selittää eriävää ymmärrystä uusista pedagogisista näkemyksistä (Lakkala ym. 
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2021, 15–16). Yhteinen ymmärrys asiasta, on edellytys yhteiselle keskustelulle 

ja inklusiivisen kasvatuksen toteutumiselle. (Takala, Äikäs, & Lakkala 2020; 

Lakkala, ym. 2021, 3–4.) 

 

Kollegiaalinen ja moniammatillinen yhteistyö 

 

Selvityksestä ilmenee, että aineenopettajat hyödyntävät huomattavasti muita 

opettajia vähemmän yhteisopettajuutta. Varsinkin aineenopettajien välinen 

yhteisopettajuus on heikkoa. Sen sijaan yhteisopettajuutta erityisopettajan ja 

luokan- tai aineenopettajan välillä sekä luokanopettajien kesken toteutetaan 

suhteellisen paljon. Edellä kuvattu tukee myös aiempien tutkimusten tuloksia 

(Lintuvuori & Rämä 2022, 63–64). Selvitykseen vastanneet opettajat kertovat 

kollegiaalisen yhteistyön toimivan koulussaan erittäin hyvin, mikä vastaa osaltaan 

myös aiempien tutkimusten tuloksia (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 38). Sen 

sijaan huoltajia ja oppilaita osallistavaa moniammatillista yhteistyötä ei nähdä 

vielä yhtä toimivana verrattuna kollegiaaliseen yhteistyöhön. Kyseinen tulos on 

linjassa valtakunnallisesti toteutettujen tutkimusten kanssa (Vainikainen ym. 

2018, 8; Ståhlberg ym. 2019, 8–10). Oppilaiden osallisuuden rajallisuus korostuu 

myös Ketovuoren, Hirvensalon, Pihlajan & Laakkosen (2020, 338–339) 

tutkimuksessa.  

Vuonna 2014 tehdyssä rehtoreille kohdistetussa valtakunnallisessa 

selvityksessä nousi esille, että koulupsykologien osallistumisaktiivisuus 

oppilashuollon kokouksiin vaihtelee paljon kunnittain. Koulukuraattoreiden 

osallistuminen puolestaan oli huomattavasti koulupsykologeja aktiivisempaa ja 

heille löytyy tavallisemmin myös työtiloja kouluilta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014, 68–69.) 

 

Tiedonsiirto ja pedagogiset asiakirjat 

Tiedonsiirtoon liittyvässä osiossa mielenkiintoiseksi tulokseksi nousi esille 

opettajien vaihtelevat kokemukset siitä, miten oppilasta koskevat pedagogiset 
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asiakirjat täytetään. Erityisopettajille ja koulun johdolle asia vaikutti olevan selvää, 

mutta etenkin osalle aineenopettajille (40 %) ja luokanopettajille (30 %) asia näytti 

aiheuttavan epäselvyyttä. Aineenopettajat raportoivat myös huomattavasti muita 

enemmän saavansa heikosti laaja-alaisen erityisopettajan tai 

erityisluokanopettajan konsultaatiota oppilaiden tuen tarpeisiin liittyvissä 

asioissa. Suurimmaksi osaksi vastaajille on selkeää, kuka täyttää oppilasta 

koskevat pedagogiset asiakirjat. Helsingin yliopiston arviointikeskuksen 

tekemässä selvityksessä (2014, 36) ilmeni, että noin 70 % opettajista ovat jollain 

tavalla mukana pedagogisten asiakirjojen laatimisessa. Toisin sanoen noin 30 % 

ei ole osallistunut yhdenkään pedagogisen asiakirjan tekemiseen. Näistä suurin 

osa on aineenopettajia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 36–37.) 

 

Resurssit ja niiden kohdentuminen 

 

Koulun resursseihin liittyvässä kyselyosuudessa nousi selkeästi esille, että 

opettajat kokevat oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursoinnin olevan 

riittämätöntä. Vastaajat kokivat omaavansa heikosti resursseja ja aikaa tukea 

tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin 

tukemiseen. Vastaava tulos nousi esiin myös Anabyn ym. (2020, 326–345) 

tekemässä tutkimuksessa. Reilusti yli 60 prosenttia vastaajista arvioi 

erityisluokanopettajien ja laaja-alaisten erityisopettajien saatavuutta koulussaan 

liian vähäiseksi. Avoimista vastauksista korostui lisäksi suurta tarvetta 

resurssiopettajille ja koulunkäynninohjaajille.  

 

Resurssien kohdentumiseen liittyen koulun johdosta puolet arvioi, että koulun 

määrärahoista on osoitettu riittävästi resursseja oppilaiden mahdollisesti 

tarvitsemaan tukiopetukseen. Noin 75 prosenttia koulun johdosta kokee, että 

tukiopetukseen kohdistetut resurssit hyödynnetään hyvin. Tukiopetusresurssien 

tehokas hyödyntäminen on onnistunut Rovaniemen kaupungilla vastaajien arvion 

mukaan, mikä osoittaa Vainikaisen ym. (2018, 10) suositusten toteutumista. 

Henkilöstöresursseihin liittyvästä kyselyosuudesta ilmeni, että resurssiopettajia 

sekä avustavaa henkilöstöä on koulun johdon mukaan heikoiten saatavilla. 
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Koulukuraattoreita on heidän arvionsa mukaan parhaiten saatavilla. Etenkin 

koulupsykologeja ja erityisopettajia koulun johto kaipaisi lisää. 

 

Aiemmin (Vainikainen, ym. 2018, 8) toteutetun valtakunnallisen selvityksen 

mukaan koulun johdon kokemuksella resurssien riittävyydestä oli selkeä yhteys 

heidän käsityksiinsä koulun tukijärjestelmän toimivuudesta. Sama huomio 

voidaan todeta myös Rovaniemellä tekemästämme selvityksestä. Koulun johto 

on myös selvästi opettajia tyytyväisempiä oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen järjestelyihin koulussaan. 

 

Yleisesti voidaan todeta, että opettajat kokevat jäävänsä liian suuren työtaakan 

alle ja heidän kokemuksensa mukaan tuen tarve on suurempi, kuin tarjottavissa 

oleva tuki. Nämä tulokset ovat linjassa myös aiemmin toteutettujen selvitysten 

tulosten kanssa, joissa opetuksen järjestäjiltä sekä koulun johdolta on pyydetty 

arviota tuen tarpeesta suhteessa resursseihin (Vainikainen ym. 2018; Lintuvuori 

& Rämä 2022, 17). Tämä aiheuttaa luonnollisesti kouluhenkilöstölle 

riittämättömyyden tunnetta ja henkilöstö kokee olevansa uupunut tilanteeseen.  
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7 Pohdinta 
 

 

Erityisopetus ja oppilaille tarjottu oppimisen ja koulunkäynnin tuki on uudistunut 

merkittävästi suomalaisessa koulujärjestelmässä 2000-luvun aikana 

(Jahnukainen 2006 119–131). Kolmiportaisen tuen uudistus astui voimaan 

vuonna 2011 (laki perusopetuslain muutoksesta 2010/642). Uudistuksen 

tavoitteena oli kehittää oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja painottaa varhaisia, 

ennaltaehkäiseviä tukitoimia (Opetusministeriö 2007, 54–67). Uudet käytänteet 

ovat hakeneet paikkaansa viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tarjonneet 

tutkimuskentällä runsaasti uusia tutkittavia aiheita. Kuinka kolmiportainen tuki 

toimii verrattuna edelliseen tukijärjestelmään ja miten sitä toteutetaan 

käytännössä? Millä tavoin kolmiportaisen tuen järjestelmän avulla pystytään 

ennaltaehkäisemään ongelmien kasaantumista? Millaisia koulutuspoliittisia 

linjauksia tulisi tehdä, jotta kolmiportaisen tuen toteuttaminen koettaisiin 

toimivana? Tällaisten kysymysten selvittäminen nähdään tärkeänä uuden 

tukijärjestelmän käyttöönotossa sekä tukijärjestelmän kehittämisessä.  

(Kirjavainen, Pulkkinen & Jahnukainen, 2013; Björn, Aro & Koponen 2015, 10–

21; Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki, 2017, 320–335; Lintuvuori & 

Vainikainen 2018, 67–74; Nykänen 2021, 140–184.) 

 

Tulevina luokanopettajina meitä luonnollisesti kiinnostaa, miten tukijärjestelmä 

toimii ja millaisena se koetaan käytännöntyössä. Koemme saaneemme 

tutkimuksen myötä kattavasti tietoa kolmiportaiseen tukeen liittyvistä käytänteistä 

nimenomaan käytännöntasolla. Yliopisto-opinnot ovat tarjonneet runsaasti 

teoreettista tietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, mutta tutkimuksen myötä 

näkökulmamme ilmiöstä on avartunut. Tutkimusprosessi onkin herättänyt 

pohtimaan, miten teoria ja käytäntö saataisiin kohtaamaan paremmin toisensa.  

 

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua ennaltaehkäisevän tuen tarjoamisen 

tärkeydestä, jotta suuremmilta ongelmilta vältyttäisiin myöhemmässä vaiheessa. 

Katse kohdistuu tällöin myös varhaiskasvatuksen kentälle. On sanomattakin 
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selvää, että julkisen päivähoidon rooli tuen tarpeen ennaltaehkäisyssä on 

merkittävä, koska lähes jokainen lapsi on tavalla tai toisella sen palvelun piirissä 

ennen kouluikää (Pihlaja 2009, 146–157). Varhaisessa vaiheessa tarjotun tuen 

merkitystä on korostettu myös kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on osoitettu 

muun muassa RTI-mallin toimivuus tuen keinona jo ennen kouluikää (Vatakis 

2016, 24–27). Suomessa käytössä oleva kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta 

voidaan nähdä yhtenä keinona vastata varhaiseen tuen tarjoamiseen. Vuonna 

2024 päättyvän kokeilun tarjoamaan lisätietoa resurssien satsaamisesta 

koulupolun alkuvaiheisiin saadaan vielä odottaa. On mielenkiintoista nähdä, 

miten haasteiden ennaltaehkäisy kokeilun tuloksissa näyttäytyy.  

 

Kolmiportaisen tuen malli on kuitenkin aiheuttanut hämmennystä myös 

varhaiskasvatuksen kentällä. Tutkimuksemme tuloksissa korostui epäselvyys 

tuenportailla etenemisessä ja etenkin tehostetun ja erityisen tuen rajaa pidettiin 

epäselvänä. Sama haaste näyttäytyy myös varhaiskasvatuksessa. Pihlajan ja 

Neitolan (2017, 70–91) toteuttaman tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen 

kentällä tuntuu olevan hämärän peitossa, kuka lapsi on tehostetun ja kuka 

erityisen tuen tarpeessa. Myös se, mitä näillä käsitteillä ylipäätään tarkoitetaan 

varhaislapsuudessa, koetaan epäselvänä.  Perusopetuksen lisäksi 

varhaiskasvatukseen kaivataan selkeämpiä linjauksia ja ohjeistusta 

kolmiportaisen tuen käyttöönotossa, jotta ennaltaehkäisevä työ olisi 

tehokkaampaa ja resurssit kohdentuisivat oikein. Onkin olennaista pohtia, miten 

varhainen puuttuminen ja tuen jatkumo voi toimia, kun tuen järjestelyt koetaan 

kaikissa kehityksen vaiheissa epäselvinä? Mikäli tuen tarvetta ja eri tuen tasoja 

ei tunnisteta, ei myöskään tarjottu tuki voi olla oikein kohdistettua, eikä tuen 

jatkumoa näin ollen synny. On myös mietittävä, millaiset linjaukset ja toimet tätä 

prosessia voisi parantaa ja miten ymmärrys tuen käytänteistä saataisiin 

käytännön tasolle. 

 

Myös mediassa oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistukset ovat kirvoittaneet 

keskustelua. Eri artikkeleiden, kolumnien sekä keskustelun avausten keskiössä 

on nostettu esiin samankaltaisia huolenaiheita, joita vastaajat myös 
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tutkimuksessamme ilmaisivat. Erityisesti resurssoinnin riittämättömyys, 

työnkuvan muutokset ja sen myötä lisääntynyt kuormittuneisuus ovat 

yhteiskunnallisessa keskustelussa olleet viime vuosien aikana vahvasti esillä. 

(Jäntti 2017; Opetusalan Ammattijärjestö 2017; Lientola 2022.) Myös kasvanut 

huoli oppilaiden tilanteesta, tuen saannista ja sen riittävyydestä, on noussut 

koronapandemian poikkeusolojen jäljiltä entistä näkyvämmin keskustelun 

aiheeksi (Opetusalan Ammattijärjestö 2020; Goman, Huusko, Isoaho, Lehikko, 

Metsämuuronen, Rumpu, Seppälä, Venäläinen & Åkerlund 2021, 34–59; Kukko-

Liedes 2021). Erityisopetuksen määrälliseen kasvuun nähdään vaikuttaneen 

viime vuosikymmeninä useampia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi tilastotekniset 

ja kuntoutuksellis- hoidolliset tekijät, kehittynyt diagnosointi, lisääntynyt 

tutkimustieto sekä opetuslainsäädännön muuttuminen. (Jahnukainen 2006, 122–

129; Opetusministeriö 2007, 42–43.) 

 

Vaikka tarkentunut diagnostiikka ja lisääntynyt tutkimustieto edesauttavat 

ongelmien tunnistamista sekä opetuksen kohdentamista, pedagogisessa 

toiminnassa luokittelu ja diagnostiikka ovat toisaalta saaneet osakseen myös 

kritiikkiä. Niiden nähdään kohdistuvan yksittäiseen lapseen eikä niinkään 

vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen tai rakenteelliseen ympäristöön. (Gillman, 

Heyman & Swain 2000). Luokittelun riskinä voidaan pitää myös yksilön 

sairaaseen puoleen keskittymistä sekä leimaamista. (Broberg, ym. 2005; Moberg 

& Vehmas 2015). Toisaalta diagnosointia tarvitaan, jotta osataan kohdistaa 

resurssit ja sopivat opetusmenetelmät tai interventiot oikein. Etenkin opettajan 

toimenkuvaa tarkasteltaessa on olennaista pohtia, miten diagnostiikka ja erilaiset 

ennakkoajatukset ohjaavat omaa asennoitumista. Ohjaako tuen järjestämistä 

oletukset diagnooseista vai näyttäytyykö tuen keskiössä yksilö ja hänen 

yksilölliset tarpeensa?  

 

Viime aikoina on käyty myös keskustelua pienryhmien vähentyneestä määrästä. 

On olennaista pohtia, miten inklusiivista kasvatusta yleisesti ymmärretään. 

Ajatellaanko inklusiivisen kasvatuksen olevan sitä, että kaikki lapset opiskelevat 

tavallisissa yleisopetuksen ryhmissä eikä lapsilla ole enää mahdollisuutta 
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osallistua erityisryhmiin? Inklusiivinen kasvatus nojaa tasa-arvoon, erilaisuuden 

arvostukseen sekä osallisuuden arvoihin ja inklusiivisen näkemyksen mukaan 

tuen tarve tuodaan sinne missä lapsi on (Ainscow & Miles 2008; Booth, 2011). 

Herää väistämättä ajatus, onko pienryhmien vähentämisen taustalla taloudellisia 

vaikuttimia.  

 

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman (2016, 138–139) 

mukaan oikeanaikainen ja varhainen tuki ovat tuen järjestämisen kannalta 

olennaisia. Merkityksellisiä tekijöitä ovat lisäksi kasvatuskumppanuuden 

rakentaminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä tuen saavutettavuus 

(Rovaniemen kaupunki 2016, 138–139). Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan 

päätellä, että nämä edellä mainitut tekijät toteutuvat Rovaniemellä osittain. Tuen 

järjestämisen kannalta ongelmana näyttäytyy opettajien kokema liian suuri 

työtaakka. Ajanpuutteella voi olla vaikutusta siihen, että varhainen tuki ei 

välttämättä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Sama ongelma vaikuttaa 

myös tuen saavutettavuuteen. Kun aikaa ja henkilöstöresursseja ei ole tarpeeksi, 

on vaarana, että osa oppilaista jää ilman tarvitsemaansa tukea. Toisaalta 

kasvatuskumppanuus ja osallistava yhteistyö oppilaan ja vanhempien kanssa 

koetaan Rovaniemen kouluissa pääsääntöisesti toimivana. Yhteistyö kodin ja 

koulun välillä onkin tuen järjestämisen sekä inklusiivisen kasvatuksen kannalta 

ensiarvoisen tärkeää (Rovaniemen kaupunki 2016, 138–139). 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kolmiportaisen tuen toteutuksessa on vielä 

kehittämisen varaa vaikkakin monet asiat uusissa käytänteissä koetaan 

paikallisesti toimiviksi. Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että aikaa kuluu tällä 

hetkellä liikaa erilaisten asiakirjojen täyttämiseen, eikä itse tuen tarjoamiseen 

koeta olevan tarpeeksi resursseja. Oppilaiden tarpeiden kohtaamiseksi kentälle 

kaivataan kipeästi lisää henkilöstöresursseja sekä pienempiä luokkakokoja. 

Nämä osaltaan vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia sekä osoittavat, että 

yhteiskunnallinen keskustelu oppimisen ja koulunkäynnin tuen tilanteesta on 

tarpeellista. 
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Havainnot tutkimuksesta 

 

Keskeisimmät havainnot tutkimuksesta painottuvat tutkimuksen otokseen sekä 

sen edustavuuteen. Positiivisena havaintona näyttäytyy vastaajien kiinnostus 

aiheen kehittämiseen ja keskusteluun. On kuitenkin olennaista pohtia, voiko 

tutkimuksen vastaajina olla ne, joilla on aiheesta vahvimmat näkemykset sekä 

puolesta että vastaan. Ne rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat, jotka ovat 

sitoutuneita muutokseen, vastaavat varmasti helpoiten. Myös ne, jotka kokevat 

toimissa eniten haasteita ja epäselvyyttä toimintaperiaatteissa, voivat ilmaista 

näkemyksensä aiheesta vahvasti. Tulosten yleistettävyyden osalta onkin hyvä 

huomioida, että puuttuvilla tapauksilla voisi mahdollisesti olla vaikutusta 

tutkimuksen tuloksiin.  

 

Tutkimuksen yleistettävyyttä rajoittaa toteutunut otoskoko, jonka edustavuus ei 

jakaudu kaikkien vastaajaryhmien osalta tasaisesti. Vastaajaryhmien 

prosentuaaliset erot korostuvat erityisesti koulun johdon ja opettajien 

edustavuutta vertailtaessa. Analyysin tukena käytössämme oli tieto kaikkien 

Rovaniemen kaupungilla työskentelevien opettajien lukumäärästä. Tarkka tieto 

työtehtäväkohtaisista lukumääristä olisi voinut antaa tarkempaa tietoa otoksen 

edustavuudesta eri työtehtävien osalta, etenkin opettajien osuudessa. Tämä olisi 

vahvistanut tutkimuksen reliabiliteettia.  

 

Otoskoko rajoitti myös kvantitatiivista analyysiä erityisesti tilastollisen testauksen 

osalta. Kyselyn eri osa-alueilla oli huomioitava vastaajien lukumäärä ja testien 

käyttöedellytykset. Tilastollista testausta onkin hyödynnetty tutkimuksessa 

pääosin aineiston reliaabeliuuden varmistamiseksi. Yleistettävyyden sijaan 

tutkimuksessa painotettiin ymmärryksen kehittämiseen ja tiedon kartoittamiseen. 

Tästä syystä tutkimuksessa hyödynnetyt avokysymysten vastaukset avasivat 

vastaajien näkemyksiä aiheesta syvemmin.  

 

Yhtenä haasteena tutkimuksen toteutuksessa voidaan pitää kyselyn 

toteutusajankohtaa. Kysely lähetettiin vastaajille keväällä 2022 viikko ennen 
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talvilomaa, ja vastausaikaa oli alustavasti varattu kolme viikkoa. Loma-

ajankohdan vuoksi vastaajien määrä oli kuitenkin määräaikaan mennessä 

riittämätön, joten lisäviikko ja tehostettu muistutus toimeksiantajan toimesta lisäsi 

vastaajien määrää merkittävästi. Opetushenkilöstön työn kuormittavuuden 

kannalta kyselyn toteuttaminen toisessa ajankohdassa voisi lisätä vastaajien 

määrää.  

 

Tutkimuksen mittaria voidaan pitää kuitenkin tulosten ja tutkimuksen 

vertailtavuuden perusteella onnistuneena. Mittarilla onnistuttiin kartoittamaan eri 

toimijoiden näkemyksiä, vertailemaan eri taustatietojen valossa vastaajien 

arvioita kolmiportaisen tuen toteutumisesta. Lisäksi mittarin vahvuutena voidaan 

pitää sen rakennetta, joka koostuu vahvasti teoreettisesta taustasta sekä 

vastaavista aiemmin toteutetuista selvityksistä. Tämä lisää mittauksen 

validiteettia sekä reliabiliteettia.  

 

Jatkotutkimusaiheita 

 

Aineistostamme nousi useita jatkotutkimusaiheita. Esimerkiksi luokan- tai 

aineenopettajien ja erityisopettajien välisestä yhteistyöstä olisi mielenkiintoista 

saada lisää tietoa. Tutkimuksessa voisi selvittää millaista yhteistyötä luokan- tai 

aineenopettajien ja erityisopettajat toteuttavat käytännössä. Toteuttamassamme 

selvityksessä ilmeni, että kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii koulun 

näkökulmasta pääosin hyvin. Tähän liittyen olisi jatkotutkimuksena 

mielenkiintoista selvittää, miten oppilasta osallistetaan ja kuinka heidän ääntään 

otetaan konkreettisesti huomioon häntä itseään koskevissa asioissa.  

 

Pohdimme myös voisiko luokanopettajakoulutukseen lisätä erityispedagogiikkaa 

käsitteleviä kursseja, jotta tietoisuus ja osaaminen tukea tarvitsevien oppilaiden 

kohtaamiseen paranisi. Vuonna 2007 tehdyn erityisopetuksen strategia -

selvityksen mukaan erityisopetukseen paneutuvia opintojaksoja sisältyy 

luokanopettajakoulutuksiin usein vain viiden opintopisteen jaksoina. Tällaisilla 

jaksoilla käsitellään erilaisuutta monikuluttuurisuuden sekä oppimisedellytyksen 
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näkökulmasta. Jaksoilla opiskellaan erityispedagogiikan peruskäsitteitä sekä 

saadaan valmiuksia oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja niihin tarvittavaan 

konsultaatioon. Erityisopetukseen perehdyttävien opintokokonaisuuksien 

toteutuskäytännöt ja laajuudet vaihtelevat kuitenkin eri 

opettajankoulutusyksiköissä. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että opiskelijoiden 

saamat valmiudet saattavat olla hyvin vaihtelevia. (Opetusministeriö 2007, 48–

49.) 

 

Avoimista vastauksista nousi esille huomio oppilashuoltoon liittyvän tiedon 

saannin hankaluuteen. Kouluilla ei ole saatavilla tietoa, kuinka paljon 

kuraattoreilla ja psykologeilla käy oppilaita eikä kouluhenkilöstö välttämättä tiedä 

ongelmien sisällöstä riittävästi. Koululla koetaan näiden henkilöiden toiminta 

irralliseksi koulutyöstä, vaikka yhteistyön pitäisi olla saumatonta ja helppoa.  

Opetushenkilöstö ei voi silloin olla tukena niissä ongelmissa ja asioissa. Oppilas- 

ja opiskelijahuoltolaki vaikeuttaa asiaa, kun yhteydenoton on tultava oppilaan 

taholta. Koululla olisi oikeus saada opetuksen kannalta välttämättömiä tietoja, 

näitä koulut eivät kuitenkaan aina saa. Tiedonsaantioikeuden antaminen rajoittaa 

liikaa yhteistyötä. Sama aihe nousi esille myös vuonna 2005 tehdyssä 

selvityksessä, jossa tutkittiin oppilashuollon toimivuutta valtakunnallisesti. 

Ongelmalliseksi koettiin oppilasta koskevan opetuksen järjestämisen kannalta 

välttämättömän tiedon saannin vaikeus. (Opetusministeriö 2007, 45.) 

Jatkotutkimusaiheena nousikin esille, miten tiedonsaantiin liittyvää tilannetta 

voitaisiin kehittää ja parantaa.  

Tekemämme aineistonkeruu sopii hyvin myös toistotutkimukseen, jonka avulla 

voidaan vertailla oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittymistä. 

Pitkittäistutkimuksen avulla ja kyselyn toistamisen avulla voidaan myös kehittää 

ja suunnata koulutuspoliittisten päätösten tekoa paikallisesti tehokkaasti. 

Olennaista on kuitenkin huomioida koulutuksen ja oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen järjestämistä koskevien periaatteiden kehitys ja paradoksaalinen lähtökohta 

toistotutkimuksen eri toteutusajankohdissa.  
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Tutkimuskyselymme avoimiin vastauksiin kertyi kiitettävä määrä vastauksia, 

joiden syvempi ja tarkempi analysointi olisi mielestämme paikallaan. 

Tutkimuksessamme avoimet vastaukset analysoitiin vain pintapuolisesti, joten 

vastausten tarkempi tarkastelu vastaajien pohdinnoista, kehityskohteista ja –

ideoista toisi varmasti entisestään ymmärrystä opetushenkilöstön näkemyksiin 

oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä.  
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Liite 2. Saatekirje tutkimukseen osallistuville 
 
 
Arvoisa kouluhenkilöstön jäsen,   
  

Teemme yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa selvitystä, jonka 
tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää kolmiportaisen tuen toteutumista ja 
käytänteitä Rovaniemen kaupungin kouluissa. Kysely on kohdistettu 
Rovaniemen kaupungin peruskouluissa työskentelevälle opetushenkilöstölle 
sekä koulujen johdolle. Kysely liittyy Rovaniemen kaupungin Oppimisen tuen ja 
inkluusion kehittämisen -hankkeeseen. Kysely ja sitä vastaava tutkimus on 
laadittu osana pro gradu –tutkielmaa. 
Kysely on nimetön, eikä vastaajien yhteystietoja kerätä tutkimuksen aikana. 
Antamanne vastaukset käsitellään tutkimuksessa niin, että yksittäistä vastaajaa 
ei ole mahdollista tunnistaa ja vastauslomakkeet jäävät ainoastaan pro gradu -
tutkijoiden haltuun. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 
Tutkimuksessa keskitytään kolmiportaisen tuen kehittämiseen, ei yksittäisen 
vastaajan toimintaan. 
Antamanne vastaukset yhdistetään kaikkien vastaajien antamien tietojen kanssa 
tilastollisesti käsiteltäväksi sähköiseksi tutkimusaineistoksi. Tutkimusaineisto 
julkaistaan kaupungille toimitettavassa tulososiossa, julkaistavassa pro gradu -
tutkielmassa sekä mahdollisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa 
ja tieteellisissä julkaisuissa. Tutkimuslupa on myönnetty Rovaniemen kaupungin 
toimesta.  
Kokemuksenne ja vastauksenne ovat meille erittäin arvokkaita ja toivomme, että 
osallistutte kyselyyn 21.3.2022 mennessä.  
Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/6F9031FB909780CD 
Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia.  
Yhteystietomme ovat alla. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja annamme 
tarvittaessa tutkimusprojektista lisää tietoa. Alla on myös tutkimuksemme 
ohjaajan yhteystiedot.  
  
Ystävällisin terveisin,  
 
Nora Laitila  
Puh. 040 XXXXXXXX  
nolaitil@ulapland.fi  
 
Hannah Lumila  
Puh. 045 XXXXXXX 

hlumila@ulapland.fi  
  
Pro gradu -työn ohjaaja  
Suvi Lakkala  
Puh. 040 XXXXXXX 

suvi.lakkala@ulapland.fi 
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