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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää erityisen tuen tarpeessa olevien kehitys-

vammaisten lasten tuen tarvetta ja erilaisia tukimuotoja vanhempien näkökulmasta. Opin-

näytetyön aihe valikoitui omasta mielenkiinnosta tutkia kehitysvammaisten lasten tuen 

tarvetta koulussa ja sitä, miten he suoriutuvat tuettuina koulunkäynnistä. Kohderyhmänä 

on kehitysvammadiagnoosin saaneet lapset. Eriasteisen kehitysvammaisuuden takia heitä 

ei ole tarkoituksenmukaista haastatella ja kysyä heiltä suoraan tuen tarpeesta opinnoissa. 

Tästä syystä otin vanhempien näkökulman asiaan ja haastattelin heitä. 

Älyllisellä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkinen toiminta tai kehitys on 

häiriintynyt syntymässä tai kehitysiässä saadun vian, sairauden tai vamman vuoksi. Kehi-

tysvamma ilmenee erityisesti ymmärryksen alueella. Kehitysvammaisen ihmisen on vai-

keaa ymmärtää ja oppia uusia asioita sekä hallita itsenäisesti elämäänsä. Älyllinen kehi-

tysvammaisuus voi ilmetä yksinään tai minkä tahansa henkisen tai ruumiillisen häiriön 

kanssa. (Verneri 2020.) 

Sain opinnäytetyöni idean haminalaisesta lasten iltapäiväkerhosta, jossa olen ollut töissä. 

Siellä käy erityistä tukea tarvitsevia lapsia ilta- ja viikonloppuhoidossa. Opinnäytetyön tut-

kimusprosessia lähdin selvittämään seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Millainen on 

erityisen tuen tarve kehitysvammaisilla lapsilla opetuksessa, sekä onko saatu tuki ollut 

riittävää. Tästä aiheesta ei ole tehty vastaavaa tutkimusta, joten aiheen tutkiminen on 

ajankohtaista. 

Kaikki lapset käyvät Haminan Aseman koulua ja he opiskelevat erityisopetusryhmässä. 

Aseman koulu on perustettu vuonna 2004. Alusta asti siellä on tarjottu erityisopetusta esi-

opetuksesta yhdeksänteen vuosiluokkaan asti. Aseman koulussa on 195 oppilasta, ja 

erityisopetuksessa työskentelee laaja-alainen erityisopettaja, 8 erityisluokanopettajaa ja 

20 koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi koulussa työskentelee monia opiskeluhuollon ammatti-

laisia; terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori sekä neuropsykiatrinen valmenta-

ja.  

Opinnäytetyössä käytän tutkimusmenetelmänä laadullista tutkimusmenetelmää. Laadulli-

sen tutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa ja ymmärrystä ilmiöstä, mitä ei ole vielä 

tutkittu. (Kananen 2014, 18.) Opinnäytetyön tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoidul-

la teemahaastattelulla ja haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluna. Teemojen avulla 

tutkija saa ymmärrettävän käsityksen tutkittavasta asiasta ja niiden etuna on haastattelun 

joustavuus. (Kananen 2014, 72).  
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Opinnäytetyön teoriaosuudessa olen perehtynyt kehitysvammaisuudesta kertovaan kirjal-

lisuuteen ja tutkimukseen, sekä selvittänyt keskeisiä käsitteitä. Olen myös selvittänyt pe-

rusopetuksessa käytettäviä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tukimuotoja sekä niihin 

liittyviä lakeja ja asetuksia. 

Opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen tarvitaan koko ajan yhteistyötä eriasteisten kou-

lutusten järjestäjien kanssa, jotta lapsille voidaan suunnata heidän tarpeisiinsa vastaavia 

tuen muotoja. Kehitysvammaisten osallisuus yhteiskuntaan lisääntyy koulutuksen myötä. 

Tämän vuoksi opinnäytetyöni on ajankohtainen kehitysvammaisten lasten koulutuksen 

kehittämisen näkökulmasta. 
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2 Kehitysvammaisuuden määrittäminen 

Yhdysvaltalainen Kehitysvammaliitto the American Association on Itellectual and Deve-

lopmental Disabilities (AAIDD) perustettiin vuonna 1876. (AAIDD 2020). 

Yhdistyksen alkuperäinen nimi oli vuoteen 1961 asti the American Association on Mental 

Retardation (AAMR). Se on kehitysvammaisuuden määrittelyn, luokituksen ja ymmärtämi-

sen johtava asiantuntijaorganisaatio. Vuosien saatossa AAIDD on tehnyt lukuisia julkaisu-

ja terminologiasta ja kehitysvammojen luokittelusta sekä muuta aihepiiriin liittyvää kirjalli-

suutta. (Sillman 1995, 7.) 

AAMR:n nimen muutokset kuvaavat hyvin myös käsitteistön ja ajattelun muutoksia. Men-

tal retardation (=henkinen jälkeenjääneisyys) -käsitteestä on Yhdysvalloissa luovuttu, ja 

kehitysvammaisuudesta käytetään nykyisin intellectual and developmental disability- käsi-

tettä Yhdysvalloissa ja kansainvälisessä tieteellisessä keskustelussa. Se tarkoittaa älylli-

sen kehityksen vammaa suomeksi. (Seppälä 2017, 31.) 

Määritettäessä kehitysvammaisuutta ja sen eri tasoja käytössä ovat tarkat diagnoosit ja 

henkilön ominaisuuksista kerätty tieto. Määritelmät perustuvat tarkkaan luokitusjärjestel-

mään. Kehitysvammaisuuden määrittämiselle ominaista on keskimääräistä heikompi älyl-

linen toimintakyky, johon liittyy myös samanaikaisesti rajoituksia kahdessa tai useammas-

sa adaptiivisessa taidossa. Adaptiivisten taidot ovat jokapäiväiseen elämään tarvittavia 

taitoja, ja niiden osa-alueet ovat yksilöllisesti sovellettavia. Eri osa-alueita ovat sosiaaliset 

taidot, kommunikaatio, itsehallinta, toiminnallinen oppimiskyky, itsestä huolehtiminen, yh-

teisössä toimiminen, kotona asuminen, työ, turvallisuus, terveys ja vapaa-aika. Kehitys-

vammaisuus ilmenee ennen 18 ikävuotta.  (Sillman 1995, 15.) 

Adaptiivisen käyttäytymisen käsite voidaan jakaa erilaisiin käsitteellisiin, sosiaalisiin ja 

käytännöllisiin taitoihin. Käsitteelliset taidot ovat puheen tuottaminen ja sen ymmärtämi-

nen, kirjoittaminen, lukeminen, ajan käsite ja rahan arvon ymmärtäminen. Sosiaaliset tai-

dot ovat ihmissuhteiden ylläpitäminen ja muodostaminen, vuorovaikutustaidot, käytösta-

vat, vastuun ottaminen, oman turvallisuuden hallinta, normien ja lakien noudattaminen. 

Käytännölliset taidot liittyvät arjenhallintaan, esimerkiksi kotona asuminen, hygieniasta 

huolehtiminen ja paikasta toiseen liikkumiseen tarvittavat taidot. (Verneri 2017.) 

Kehitysvammaisuuden määritelmää sovellettaessa tärkeinä pidetään seuraavia neljää 

olettamusta: 

1. Arvioinnissa otetaan huomioon kielelliset ja kulttuuriset ominaisuudet sekä käyttäy-

tymiseen ja kommunikointiin liittyvät erot. 
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2. Henkilön ikäryhmälle tyypillisissä yhteisöllisissä olosuhteissa nousevat esiin mah-

dolliset adaptiivisten taitojen rajoitukset. Ne osoittavat tukitoimien yksilöllisen tar-

peen. 

3. Samanaikaisesti joidenkin adaptiivisten rajoitusten rinnalla voi esiintyä muiden 

henkilökohtaisten kykyjen tai adaptiivisten taitojen vahvuuksia.  

4. Kehitysvammaisen henkilön toimintakyky paranee yleensä päivittäisessä elämäs-

sä pitkäaikaisen, oikein suunnatun tuen avulla. (Sillman 1995, 15.) 

Kehitysvammaisuuden määrittelyssä voidaan käyttää lääketieteellistä ja toimintakykyä 

arvioivaa näkökulmaa. Suomessa käytetään World Health Organization (WHO) ICD-10- 

tautiluokitusta, joka on lääketieteellinen näkökulma. WHO määrittää kehitysvammaisuu-

den niin, että älyllinen kehitysvammaisuus on tila, jossa mielen kehitys on vaillinainen tai 

estynyt. Kehitysiässä muodostuvat kielelliset, älylliset, sosiaaliset ja motoriset taidot vai-

kuttavat kokonaisvaltaiseen älykkyystasoon, ja erityisesti nämä taidot ovat vaillinaisesti 

kehittyneitä. Älylliseen kehitysvammaisuuteen voi liittyä tai olla liittymättä mitä tahansa 

muita fyysisiä tai psyykkisiä häiriöitä. (WHO 2019.) 

Kehitysvammaisuudesta puhuttaessa tulee kuitenkin ymmärtää, että se ei ole lääketieteel-

linen sairaus, vaikka se sisältyy lääketieteelliseen tautiluokitukseen. Kehitysvammaisuus 

ei ole myöskään psyykkinen sairaus, vaikka se sisältyy psykiatriseen tautiluokitukseen. 

Kehitysvammaisuus viittaa erityisesti toiminnalliseen tilaan, jossa lapsuudessa alkaviin 

älyllisiin rajoituksiin liittyy adaptiivisten taitojen rajoituksia. (Sillman 1995, 19.) 

Mielenterveyden häiriöt on määritelty kansainvälisessä ICD- järjestelmässä tyypillisen 

tapauksen kuvauksien avulla, kun taas DSM- järjestelmä määrittelee erilaisten kriteerien 

avulla häiriöiden välistä rajaa. Mielenterveyden häiriöiden piirteille ei ole kynnysarvoja 

terveen ja sairaan välille, vaan piirteet ovat jatkumoa normaalivariaatioon. Uusimmat ver-

siot, ICD-11 ja DSM-5 yhtenäistyvät yhä enemmän, esimerkiksi lapsuudessa alkavia häi-

riöitä ei enää esitetä omina ryhminään. (Jansson 2019.) 

Määritellessä kehitysvammaa apuna käytetään myös yksilöllisesti tehtyä älykkyystestiä, 

jolla mitataan älykkyysosamäärää. Kehitysvammaisilla henkilöillä (ÄO) ohjearvo on 70 tai 

pienempi. (Kuva 1.) Väestön normaalina pidettävä ÄO jakauma on 80–120 pisteen välillä. 

Älyllinen kehitysvamma jaetaan lievään kehitysvammaan (ÄO 50–69), keskivaikeaan kehi-

tysvammaan (ÄO 35–49), vaikeaan kehitysvammaan (ÄO 20–34) ja syvään älylliseen 

kehitysvammaan (ÄO alle 20). (Huttunen 2018.) 
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Kehitys-

vammaisuuden 

aste 

Älykkyysosamäärä 

(ÄO) 

Älykkyysikä (ÄI) 

vuosina 

Yleinen esiinty-

vyys 

Lievä 50–69 9–12 0,6 % 

Keskivaikea 35–49 6–8 0,2 % 

Vaikea 20–34 3–5 0,1 % 

Syvä alle 20 alle 2 0,1 % 

Kuva 1. Kehitysvammaisuuden asteet (Mukailtu Rintahaka 2019) 

2.1 Oppimiskyvyn arviointi 

Tehtäessä kehitysvammaisten arviointia oppimiskyvystä voidaan todeta, että heidän op-

pimistasonsa on kaikilla osa-alueilla heikompaa verrattuna normaalina pidettyihin oppilai-

siin. Heille oppiminen on hitaampaa ja heidän muistinsa ei ole kehittynyt samalle tasolle 

kuin normaaleilla oppilailla. Kehitysvammaisten oppimiseroihin vaikuttaa heidän yksilölli-

sen psyykkisen kehitysvammansa laatu ja se, minkä asteisesta vammasta on kysymys ja 

onko hänellä muita sairauksia.  (Ikonen 1999, 11.) 

Puhuttaessa vamman laadusta ja kehityshäiriöistä sekä niiden vaikutuksista koulunkäyn-

tiin tulee huomioida, onko kyse laaja-alaisesta vai lievemmästä älyllisen alueen oppimis-

häiriöstä. Älylliseen kehitysvammaan liittyy usein muitakin häiriöitä esimerkiksi ongelmia 

puhe- ja aistialueella, epilepsia, autismikirjo, mielenterveydelliset häiriöt ja haastavan käyt-

täytymisen häiriöt. (Manninen ym. 2012, 18.)   

Lievän älyllisen kehitysvamman häiriö näkyy koulussa lisääntyvänä tukiopetuksen tarpee-

na, mutta oppilas selviää luokkaopiskelussa muun ryhmän mukana. Oppilas tarvitsee kui-

tenkin usein erityisopetusta. Hän selviää arjen askareista melko itsenäisesti, esimerkiksi 

henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen onnistuu lievillä tukitoimilla. Aikuisena hän 

kykenee asumaan itsenäisesti ja solmimaan sekä ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Lie-

vän älyllisen kehitysvamman diagnoosia vaille jääminen kehitysiässä tai kouluiässä saat-

taa myöhemmin olla psykososiaalisten umpikujatilanteiden tai psyykkisen sairastumisen 

taustalla. (Manninen ym. 2012, 19.) 
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Kun lapsella on merkittäviä viiveitä kehityksessä, puhutaan keskiasteisesta kehitysvam-

masta. Tällöin oppilas tarvitsee koko ajan erityisopetusta, mutta pystyy useimmiten suoriu-

tumaan itsensä hoidosta itsenäisesti tai kevyen tuen avulla. Aikuisiässä hän pystyy 

useimmiten selviämään arjen hallinnasta melko kevyillä tukitoimilla ja pystyy työskentele-

mään työyhteisössä erikoisjärjestelyin. (Manninen ym. 2012, 19-20.) 

Vaikeasti älyllisesti kehitysvammainen tarvitsee koulussa koko ajan erityistä tukea päivit-

täisiin toimiin sekä erityisopetusta. Asumisessa, koulussa ja työtehtävien suorittamisessa 

tarvitaan huomattavia tukitoimia. Hänen kuntouttamisensa vaatii paljon työtä onnistuak-

seen, ja hän on riippuvainen muista ihmisistä. Pitkän kuntouttamisen avulla hän voi kui-

tenkin kehittyä melko itsenäiseksi henkilökohtaisissa päivittäisissä askareissaan. (Manni-

nen ym. 2012, 20.) 

Kehitysvammaisella saattaa olla erilaisia toiminnallisia vaikeuksia oppia. Hänellä voi olla 

heikkouksia motoriikan alueella tai pitkäkestoisen muistin alueella. Lisäksi keskittymisen ja 

tarkkaavaisuuden alueella voi olla häiriötä.  Se näkyy oppimisen kannalta siten, että hä-

nellä voi olla vaikeuksia lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen alueella. Haasteellista 

voivat olla visuaalinen ja verbaalinen kommunikointi, sekä taito ilmaista tunteita ja olla 

sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa.  Esteenä oppimiselle voi lisäksi 

olla tilan, paikan ja ajan hahmotus. Tämä näkyy siten, että kehitysvammainen tarvitsee 

enemmän aikaa siirtymävaiheessa. (Kehitysvammaliitto 2016a.) 

Opettamisen suunnittelussa tulisi aina huomioida opetettavan fyysiset, psyykkiset ja sosi-

aaliset taidot. Opettajan tulisi ottaa huomioon ja tunnistaa opetettavan valmiudet ja mah-

dollisuudet opetettavaan asiaan. Opintojen sujumisessa auttaa nuorille suunniteltu selkeä 

strukturoitu päiväohjelma. Ammattitaitoisen harjoittelun ja tuen kautta hän saa onnistumi-

sen kokemuksia, jotka luovat tunnetta osaamisesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa oman 

elämänsä asioihin. (Kehitysvammaliitto 2016a.) 

Neuropsykologinen valmentaja (Nepsy) voi toimia valmentajana henkilöille, joilla on neu-

ropsykiatrinen oireyhtymä esim. ADD/ADHD ja/tai toiminnanohjauksen vaikeuksia. Nepsy-

valmennuksen tavoitteena on tukea eri elämänvaiheissa olevien eri-ikäisten henkilöiden 

elämän- ja arjenhallinnan taitojen kehittymistä. Nepsy-valmennuksessa käytetään ratkai-

sukeskeisiä menetelmiä, joiden avulla pyritään keskittymään ongelmakeskeisen ajattelun 

sijaan aikaisempiin onnistumisiin, henkilön vahvuuksiin sekä kannustaa henkilöä piilossa 

olevien voimavarojen käyttöönottoon. (Turun kesäyliopisto 2020.) 
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3 Tukimuotojen kehitys 

Kehitysvammaisille tarkoitettu opetus sai alkunsa Pietarsaaresta vuonna 1877, kun F.K. 

Lindberg avasi kehitysvammaisille lapsille koulun. Vuonna 1921 Suomessa säädettiin 

oppivelvollisuuslaki, jossa oli erityismääräys antaa apukouluopetusta heikkolahjaisille lap-

sille, jotka eivät pärjänneet normaalissa kansakoulussa. Hämeenlinnan Perttulaan perus-

tettiin vuonna 1890 ensimmäinen kehitysvamma-alan laitos, ja sen jälkeen perustettiin 

myös Sisälähetysseuran laitos (1907) Sortavalaan, Toivola-koti (1926) ja Helsingin Diako-

nissalaitoksen Rinnekoti (1927). Seinäjoen piirimielisairaalan yhteyteen perustettiin vuon-

na 1929 ensimmäinen kunnallinen kehitysvammalaitos. Vuonna 1958 voimaan tulleen 

vajaamielislain epäkohtia korjattiin vuoden 1969 lailla, jolloin avohuollon toimintoihin alet-

tiin antaa valtionapua. Kehitysvammalaki tuli voimaan vuonna 1978 ja sen seurauksena 

kehitysvammaisten hoidon painopiste siirrettiin laitosten sijasta avohuoltoon. (Manninen 

ym. 2012, 263.) 

Avohuollosta oli enää lyhyt matka siirtyä normaalikoulujen yhteydessä järjestettävään 

opetukseen. Kehitysvammaiset kävivät 1980-luvulle tultaessa harjaantumisopetuksen 

nimellä olevaa koulua. Eri vuosikymmenien ja vaiheiden jälkeen vuonna 1997 päätettiin 

erityislailla, että kehitysvammaisten opetus siirretään opetustoimen alle. Päätöksen myötä 

kehitysvammaisille henkilöille mahdollistettiin yksilölliset ja heidän tarpeisiinsa suunnitellut 

opetuksen tukitoimet. Tästä ajatuksesta syntyi inkluusion aikakausi, joka tarkoitti sitä, että 

kehitysvammainen lapsi otettiin yhteiskuntaan mukaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

Kehitysvammaiset lapset saivat opetusta tavallisessa koulussa yhdessä muiden lasten 

kanssa erillisen laitoksen sijaan, ja aikuisille kehitysvammaisille suotiin mahdollisuus in-

tegroitua eli liittyä yhteiskuntaan, käydä töissä ja osallistua yhteiskunnan kaikkiin toimin-

toihin yhdenvertaisesti muiden kanssa. (Manninen ym. 2012, 262–263.) 

Ensimmäinen kehitysvammaisille oppilaille suunnattu opetussuunnitelma oli harjaantu-

miskoulun oppimissuunnitelma (HOPS) vuodelta 1979. Opettajat ja tutkijat painottivat op-

piaihekokonaisuuksiin perustuvaa ja luokka-asteettoman opetussuunnitelmajärjestelmän 

luomista. Opetussuunnitelma piti sisällään viitekehyksen, miten huomioida oppimisongel-

mat ja opetukseen liittyvät järjestelyt. Uuden oppimissuunnitelman luominen perustui tut-

kimustietoon ja se antoi kehyksen nykyiseen oppimissuunnitelman tekoon ja toteutuk-

seen. (Ikonen 1999, 11.) 
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4 Nykyiset tukimuodot 

4.1 Lainsäädäntö 

Suomessa perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta säädetään perusopetuslaissa 

(628/1998) sekä perusopetusasetuksessa (852/1998). Lait ja asetukset liittyvät keskeises-

ti opinnäytetyöhön, koska niiden perusteella laaditaan opetussuunnitelmat, säädetään 

opetuksen tavoitteista, tukiopetuksesta, tehostetusta tuesta, erityisestä tuesta, henkilökoh-

taisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta ja opetusryhmien muodostami-

sesta. Lisäksi laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) säätää erityishuollon 

antamisesta kehitysvammaisille. 

 

Perusopetuslaki (628/1998) säätää oppivelvollisuudesta seuraavasti: 

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa si-

nä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perus-

opetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulu-

nut 10 vuotta. 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden 

vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvol-

lisuus vuotta 1 momentissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. (Perusope-

tuslaki 628/1998, 25§.) 

 

Perusopetuslaki (628/1998) säätää opetuksen tavoitteista seuraavasti: 

Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyy-

teen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elä-

mässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana var-

haiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivis-

tystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua kou-

lutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on 

lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. (Perus-

opetuslaki 628/1998, 2§.) 
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Perusopetuslaki (628/1998) säätää tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta 

seuraavasti: 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee op-

pimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on 

vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista eri-

tyisopetusta muun opetuksen ohessa. (Perusopetuslaki 628/1998, 16§.) 

 

Perusopetuslaki (628/1998) säätää tehostetusta tuesta seuraavasti: 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea 

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

dyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma on laadittava, jollei siihen 

ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan 

muun laillisen edustajan kanssa. Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annettavia, eri-

tyisesti 16, 31 ja 31 a §:ssä tarkoitettuja tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia jär-

jestelyjä. Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään 

opetussuunnitelman perusteissa.  

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon pe-

rustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. 

(30.12.2013/1288) (Perusopetuslaki 628/1998, 16a §.) 

 

Perusopetuslaki (628/1998) säätää erityisestä tuesta seuraavasti: 

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan annetta-

vasta tuesta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedelly-

tykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityis-

luokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Tässä momentissa tarkoitetun oppilaan 

opetuksessa voidaan poiketa 11 §:stä sen mukaan kuin 14 §:n nojalla säädetään tai 

määrätään. 

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota 

tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosi-

luokalle siirtymistä. Erityisen tuen antamista koskevassa päätöksessä on määrättä-

vä oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalve-

lut sekä muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa 1 momentissa tarkoitettu 

oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. 
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Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuul-

tava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallinto-

lain (434/2003) 34 §:ssä säädetään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavil-

ta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilöiden 

kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetus-

ta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio eri-

tyisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa 

täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vas-

taavalla sosiaalisella selvityksellä. (30.12.2013/1288) 

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka 

esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppi-

misen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perus-

teella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästy-

misen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida 

antaa muuten. Edellä tarkoitetussa tilanteessa erityisen tuen päätöstä tarkistetaan 

siten kuin 2 momentissa säädetään. (Perusopetuslaki 628/1998, 17§.) 

 

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä kos-

kevasta suunnitelmasta seuraavasti: 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelma on 

laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tar-

vittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi 

oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen an-

taminen. Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuo-

dessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Suunnitelman keskeisestä sisällöstä määrä-

tään opetussuunnitelman perusteissa. (Perusopetuslaki 628/1998, 17 a §.) 

 

Perusopetusasetus (852/1998) säätää opetusryhmien muodostamisesta seuraavasti: 

Silloin kun opetusta annetaan perusopetuslain (628/1998) 17§:ssä tarkoitetuille op-

pilaille, jotka saavat erityistä tukea, saa opetusryhmässä olla, jäljempänä säädetyin 

poikkeuksin, enintään kymmenen oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan 

ylittää, jos se on oppilaiden edellytysten tai opetuksessa käytettävän työskentelyta-
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van takia perusteltua, eikä järjestely vaaranna opetusryhmässä opiskelevien oppi-

laiden opetuksen tavoitteiden saavuttamista. (Perusopetusasetus 852/1998, 2§.) 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) säätää seuraavasti: 

Erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt 

tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi 

ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. (20.5.2016/381) 

Erityishuollon tarkoituksena on edistää 1 momentissa tarkoitetun henkilön suoriutu-

mista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumis-

taan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. 

(30.12.1996/1369) (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 381/2016, 1§). 

 

4.2 Pidennetty oppivelvollisuus 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat kehitysvammaiset lapset, jotka eivät suoriu-

du yleisestä perusopetuksen 10 vuotta kestävästä oppimäärästä. Lainsäädännössä kehi-

tysvammaisuudeksi on määritelty kuulo- tai näkövamma, henkisesti tai ruumiillisesti vai-

keavammaiset tai ikäkehityksen viivästyminen. Pidennetyn oppimisvelvollisuuden piiriin 

luetaan myös vaikeasti sairaat lapset. (Opetushallitus 2020b.) 

Opetushallitus kuvaa pidennettyä oppivelvollisuutta kolmella eri tapaa. Yksi tapa suorittaa 

pidennetty oppivelvollisuus on niin, että lapsi aloittaa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi 

vuotta oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa, ja jatkaa toisen vuoden esiopetuk-

sessa, joka kuuluu oppivelvollisuuden suorittamiseen. Tämän jälkeen lapsi aloittaa perus-

opetuksen (kuva 2). (Opetushallitus 2020b.) 
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Kuva 2. Pidennetty oppivelvollisuus, ensimmäinen malli (Opetushallitus 2020c) 

Toinen tapa suorittaa pidennetty oppivelvollisuus on aloittaa esiopetus sinä vuonna, kun 

lapsi täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden. Sen jälkeen lapsi 

aloittaa perusopetuksen (kuva 3). (Opetushallitus 2020b.) 

 

Kuva 3. Pidennetty oppivelvollisuus, toinen malli (Opetushallitus 2020d) 
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Pidennetyn oppivelvollisuuden voi myös suorittaa niin, että lapsi aloittaa pidennetyn oppi-

velvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen täyttäessään kuusi vuotta. Lapsi opiskelee esiope-

tuksessa kaksi vuotta, joten hän aloittaa perusopetuksen vuotta myöhemmin, kuin on 

säädetty perusopetuslain 27§, eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Tällaisesta pe-

rusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä hallintopäätös erikseen (kuva 4). 

(Opetushallitus 2020b.) 

 

Kuva 4. Pidennetty oppivelvollisuus, kolmas malli (Opetushallitus 2020e) 

 

4.3 Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 

Nykyisin käytössä oleva Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelma on otettu 

käyttöön vuonna 2016, ja siinä on mukana luokat 1–6. (Opetushallitus 2020a). Luokkien 

7–9 opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuosina 2017–2019. (Opetushallitus 2017). Eri-

tyisopetusta ja muuta oppilaalle annettavaa tukea koskevat säännökset tulivat voimaan 

vuonna 2011 Perusopetuslakiin. Siinä täsmennettiin oppilaan oikeutta saada riittävää tu-

kea esi- ja perusopetukseen riittävän varhain, sekä lisätä opetuksen tukitoimia ja tuen 

suunnitelmallisuutta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 9.) 

Opetushallituksen määräämän ja laatiman opetussuunnitelman tarkoitus on luoda kaikille 

koulutuksessa oleville tasa-arvoinen ja laadukas opetus sekä taata samankaltaiset ja ta-

sa-arvoiset olosuhteet nuorille oppilaille kehityksen, kasvun ja oppimisen tukemiseksi. 

Opetussuunnitelman perusosa muodostuu perusopetuslaista ja asetuksista sekä valtio-
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neuvoston asetuksista, koulukohtaisista paikallisista opetussuunnitelmista ja lukuvuosi-

suunnitelmista. Koulukohtainen paikallinen opetussuunnitelma määräytyy osana ohjaus-

järjestelmää, mutta antaa vapaammat kädet luoda koulukohtaisesti oman opetussuunni-

telman. Paikallinen opetussuunnitelma huomioi valtakunnallisen ja paikallisesti pidettyjen 

tavoitteiden ja tehtävien merkityksen. Opetussuunnitelma on opettajille strateginen työka-

lu, joka ohjaa päivittäistä koulutyötä ja antaa pedagogisen pohjan koulutyön toteuttami-

sessa. (Opetushallitus 2014, 9.) 

Nuorelle tulisi suunnitella hänen omien tarpeidensa mukainen opintosuunnitelma. Tästä 

käsitteen näkökulmasta kehitysvammaiselle oppilaalle suunnitellaan yksilöllinen opinto-

polku, joka tehdään pedagogisen diagnoosin näkökulmasta. Kehitysvammaiselle suunni-

teltaessa omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa tavoitteissa tulisi huomioida hänen 

vahvuutensa, oppimistarpeensa, sekä ikä- ja kehitystasonsa. (Ikonen 1999, 9-11.)  

Kehitysvammaisen oppilaan erityisen tuen arviointi perustuu aina pedagogiseen arviointiin 

ja tarvittaessa myös psykologiseen tai lääketieteelliseen arvioon. Oppimissuunnitelma 

tehdään aina moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu myös oppilaan huoltaja. 

Oppimissuunnitelmaa tehdessä huomioidaan tehostetun tuen määrä, ja suunnitelma ei ole 

sidonnainen opetettavaan oppimäärään. Opetusta voidaan antaa yksilöllisesti ja oppilas 

voidaan tarvittaessa eriyttää opetusryhmässä. Kehitysvammaisille tarkoitettua pidennettyä 

oppivelvollisuutta käytetään silloin, kun oppiminen vaatii tehostetusta tuesta huolimatta 

pidemmän ajan oppia. (Manninen ym. 2012, 162.) 

4.4 Haminan kaupungin opetussuunnitelma 

Haminan omassa opetussuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota oppimisvaikeuksien var-

haiseen puuttumiseen, ennaltaehkäisyyn ja esteettömyyteen. Oppilaalle koulunkäynnin ja 

oppimisen kannalta annettavat tukimuodot jaetaan kolmeen tasoon: yleiseen, tehostettuun 

ja erityiseen tukeen (kuva 5). Päätöksen tukimuodosta saa yhteen tukeen kerrallaan. Näi-

den tukimuotojen lisäksi oppilas voi saada oppimisen tueksi täydentäviä tukimuotoja, joita 

ovat yksilökohtainen tuki, avustaja- ja tulkitsemispalvelut sekä erilaiset apuvälineet kou-

lunkäynnin tueksi. Näitä tukimuotoja oppilas voi käyttää yksittäisesti tai täydentävinä muun 

tuen ohessa. (Haminan opetussuunnitelma 2016, 7.1.)  



15 

 

Kuva 5. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki (Kehitysvammaliitto 2016b) 

 

Oppilaalle annettavaa tukea arvioi monialainen taho, johon kuuluu opettajia, pedagoginen 

selvitys sekä tapauskohtaisesti eri alojen ammattihenkilöitä. Opetuksen suunnittelussa 

tulee huomioida kunkin oppilaan oppiminen, opetusryhmä, kehitystarpeet, oppimisen es-

teettömyys ja varhaisen puuttumisen malli ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksia. Tu-

kien tehtävänä on auttaa oppilasta selviytymään opetuksesta ja saada myönteisiä koke-

muksia onnistumisistaan, oppimisesta, itsestään, työskentelystä ryhmässä, sekä koko 

koulunkäynnistä. Oppilaalle annettava tuki suunnitellaan siten, että hänen on mahdolli-

suus käydä omaa tuttua koulua. Ellei tukea ole mahdollisuus toteuttaa omassa koulussa, 

tuki järjestetään siten, että oppilaan etu ei kärsi. Annettava tuki kattaa koko koulunkäynnin 

ajan, esiopetuksesta peruskoulun päätökseen ja siirryttäessä toisen asteen opintoihin.  

(Haminan opetussuunnitelma 2016, 7.1.) 

Erityisen tuen päätöksen opinnoissa tarvitsevat lapset saavat silloin, kuin heidän oppimi-

sensa kannalta kehitys, kasvu ja oppiminen ei saavuta suunniteltua tavoitteita. Erityistä 

tukea tarvitsevien osallisuutta tuetaan yhteisöllisillä menetelmillä ja vastataan heidän tar-

peisiinsa. Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat saavat suunnitelmallista ja kokonaisval-

taista tukea, jotta he voivat selviytyä opinnoista oppivelvollisuuden antamien asetusten 

pohjalta ja he saavat valmiudet jatkaa opintojaan peruskoulun päätyttyä. Erityisen tuen 

päätöksen saaneet oppilaat voivat saada opetuksen tueksi vielä erillistä tukiopetusta sekä 

osa-aikaista erityisopetusta. (Haminan opetussuunnitelma 2016, 7.4.) 

Erityisen tuen päätös tukee oppilasta oman itsetunnon ja opiskelumotivaation löytämiseen 

ja mahdollistaa onnistumisia opinnoissa. Järjestelmällinen tuki ja sen suunnittelu mahdol-

listavat oppilaalle koulussa osallisuutta tukevaa toimintaa ja vastuunkantoa omasta opis-

kelusta. Erityistä tukea saa sekä yleisessä että pidennetyssä oppivelvollisuudessa. (Ha-

minan opetussuunnitelma 2016, 7.4.) 
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Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään lapselle kirjallinen pedagoginen selvitys, jossa 

käsitellään oppimisvalmiudet ja erityistarpeet. Pedagoginen selvitys tehdään yhteistyössä 

opetuksen järjestäjän ja oppilaan huoltajan kanssa. Selvitystä tehdessä opetuksen järjes-

täjä on saanut kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisesta ja sen etenemisestä opetukses-

ta vastaavalta opettajalta yhteistyössä oppilashuollon moniammatilliselta tiimiltä.  (Hami-

nan opetussuunnitelma 2016, 7.4.1.) Pedagoginen ratkaisu liittyy esimerkiksi työtapoihin 

tai valittaviin välineisiin ja materiaaleihin. Käytettävät menetelmät vaihtelevat oppilaan 

henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään ongelmien 

syntymistä ja syventymistä. (Haminan opetussuunnitelma 2016, 7.4.) 

Pedagogisessa selvityksessä kirjataan oppilaan oppimiseen liittyvä kokonaisvaltainen 

edistyminen koulun sekä huoltajan näkökulmasta, erityisen tuen arviointi ja eri tukimuoto-

jen vaikutukset, oppilaan kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, valmiudet koulunkäyntiin ja 

niihin tarvittavat erityistarpeet. Arvioidessa minkälaista pedagogista ohjausta oppilas tar-

vitsee, kiinnitetään oppimisympäristön toimivuuteen huomiota. Lisäksi selvitetään muita 

tukiratkaisuja, kuten oppilashuollon hyödyntämistä tuettaessa oppilaan oppimista. Selvi-

tyksestä ilmenee arvio ja perustelu yksilöllisestä tuen määrästä ja kuinka monessa oppiai-

neissa tuen tarve on. (Haminan opetussuunnitelma 2016, 7.4.1.) 

Pedagogisessa selvityksessä otetaan huomioon oppilaalle aiemmin tehty arvio. Arvioon 

kuuluu henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma, lääketieteellinen tai psykolo-

gin lausunto tai muu sosiaalinen lausunto tai selvitys. Pedagogisessa selvityksessä voi-

daan hyödyntää myös oppilaan kuntoutussuunnitelmaa, jos huoltaja antaa siihen luvan. 

(Haminan opetussuunnitelma 2016, 7.4.1.) 

Erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjes-

tämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jolla pyritään pedagogisin keinoin auttamaan oppi-

lasta oppimaan. Pedagogiset keinot liittyvät esimerkiksi opetustilanteisiin, erilaisiin työta-

poihin tai käytettäviin välineisiin ja materiaaleihin. Näitä käytetään opetuksessa vaihtele-

vasti, oppilaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. (Haminan opetussuunnitelma 2016, 

7.4.) 

HOJKS antaa mahdollisuuden arvioida oppilasta erilaisten painoalueiden kautta, siinä 

käydään läpi opiskelun edistyminen, arviointi ja seuranta, sekä osoitetaan edistyminen ja 

osaaminen eri keinoin. Lisäksi hyödynnetään oppilaan omaa itsearviointia. Suunnitelmas-

sa huomioidaan erilaiset pedagogiset menetelmät, esimerkiksi ryhmätyöskentely, ope-

tusmenetelmät, samanaikainen opetus, kommunikointivälineet ja käytettävät oppimateri-

aalit. (Opetushallitus 2020f.) 
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5 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyöhöni sisältyy eettisten näkökulmien ja työn luotettavuuden ja laadun huolelli-

nen tarkastelu, lakien ja asetusten noudattaminen, ja sopivan haastattelumuodon löytämi-

nen. 

Lisäksi ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen sisältävän opinnäytetyön prosessissa on otet-

tava huomioon haavoittuvuuden eli sensitiivisyyden käsite. Ihmistieteellistä tutkimusta 

tehdessä erityisen haavoittuviin ja suojeluksen alaisiin tutkittavien ryhmiin kuuluu muun 

muassa lapset, nuoret ja kehitysvammaiset, jotka ovat tämän opinnäytetyön tutkimuksen 

kohteina. Ihmisryhmät, jotka ovat riippuvuussuhteessa, tai ulkopäin ja hallinnollisesti oi-

keusasemaltaan määriteltyjä, määritellään haavoittuviksi. (Hyvärinen ym. 2017, 228). 

5.1 Eettiset näkökulmat 

Olen tutustunut ammattikorkeakoulujen opinnäytetyön ihmiseen kohdistuvaan tutkimus-

työn eettisiin ohjeisiin ja suosituksiin ja hyvän käytännön mukaiseen opinnäytetyöproses-

siin. Olen noudattanut huolellisuutta, rehellisyyttä, ja tarkkuutta työn eri vaiheissa, erityi-

sesti haastatteluissa, aineistojen keräämisessä, tallentamisessa ja säilyttämisessä, ettei-

vät ulkopuoliset henkilöt pääse käsiksi haastattelumateriaaleihin. (Arene ry 2019, 3-6.) 

Opinnäytetyötä tehdessäni huomioin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvistä 

tieteellisistä käytännöistä. Olen perehtynyt ja palannut aika ajoin työssäni tarkistamaan 

Suomessa käytettävään tutkimusetiikkaan, joka määrittelee kaiken tieteeseen ja tutkimuk-

seen olevia eettisiä arviointeja ja näkökulmia. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 4.) 

Lisäksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkaissut ohjeet ihmiseen kohdistuvan tutki-

muksen eettisistä periaatteista. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja 

ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa- ohje on päivitetty 1.10.2019 ja se ot-

taa kantaa tutkittavan kohteluun ja oikeuksiin, tilanteeseen, missä alaikäinen tai vajaaky-

kyinen on tutkittavana, yksityisyyden suojaan tutkimusjulkaisuissa, tutkimusaineistojen 

avoimuuteen sekä henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa. (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta, 2019, 7-13.) 

Tietosuojalain ja tietosuoja-asetuksen perusperiaatteena on henkilöiden oikeuden tur-

vaaminen. Opinnäytetyössä työn tekijällä on suuri vastuu ja velvoitteita, ja niiden noudat-

tamatta jättäminen aiheuttaa seuraamuksia. Opinnäytetyön tekijän tulee erityisesti vahvis-

taa osaamistaan henkilötietojen käsittelystä sekä käsittelyperusteista, eli mitkä henkilötie-

dot ovat opinnäytetyön kannalta välttämättömiä ja miten ne kerätään, säilytetään, tallen-

netaan ja tuhotaan. Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkittavan suostumukseen 
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osallistua tutkimukseen, sekä tutkittavan informointiin. Myös tulosten, aineistojen ja julkai-

sujen anonyymiys eli nimettömyys tulee varmistaa. (Arene ry 2019, 7.) 

Säilytän henkilötiedot sekä haastattelu- ja tutkimusaineistot tarkasti salasanasuojattuina 

opinnäytetyöprosessin ajan, jonka jälkeen henkilötiedot sekä haastattelu- ja tutkimusai-

neistot tuhotaan. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja vapaaehtoisuus 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat ihmistieteiden periaatteet on jaettu kolmeen 

eri osaan, jotka ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittami-

sen välttäminen sekä tietosuoja ja yksityisyys. Ensimmäisessä periaatteessa korostetaan 

tutkittavan itsemääräämisoikeutta. Siihen sisältyvä vapaaehtoisuuden periaate tarkoittaa 

sitä, että haastateltava itse päättää, osallistuuko hän tutkimukseen vai ei, sekä hän saa 

milloin tahansa keskeyttää haastattelun tai jättää vastaamatta kysymyksiin. (Hyvärinen 

ym. 2017, 414–415.) 

Olen ottanut tämän huomioon opinnäytetyössäni alusta asti. Kun suunnittelin saatekirjettä 

(Liite 2.) halusin, että opinnäytetyöhön osallistuvat vanhemmat saavat itse ottaa minuun 

yhteyttä, jos he haluavat osallistua. Olen saanut tutkimukselle tutkimusluvan ja olen huo-

mioinut tutkimukseen liittyvät hyvän käytänteen kriteerit. Olen myös perehtynyt tietosuoja-

lakiin. Laissa kerrotaan miten henkilötietoja saa käyttää ja käsitellä. (Tietosuojalaki 

1050/2108). 

Laadullisen tutkimuksen perusperiaatteita on tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoi-

suus. Haastateltaville ei myöskään saa aiheutua minkäänlaista vahinkoa tutkimuksesta. 

Lisäksi erityisen sensitiivisten aiheiden käsittely edellyttää tutkimuksen toteuttamiselle 

normaalia tarkempaa valmistautumista ja suunnittelua. Siihen sisältyy haastattelun kohde-

ryhmän rajaaminen ja kohtaaminen, aineiston käsittely ja arkistointi sekä tulosten rapor-

tointi. (Hyvärinen ym. 2017, 229.) 

Työn luotettavuuden varmistamiseksi pitää ottaa huomioon reliabiliteetti, mikä tarkoittaa 

saatujen tulosten pysyvyyttä ja validiteetti, mikä tarkoittaa sitä, että työssä on tutkittu oikei-

ta asioita. Pysyvyys voidaan varmistaa sillä, että jos tutkimus uusitaan, tutkimustulokset 

pysyvät samoina. Oikean tutkimusmenetelmän sekä oikeiden mittareiden käyttäminen 

varmistaa validiteetin. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole konkreettisia mittareita, joiden 

avulla voi varmistaa validiteettia, vaan opinnäytetyön tekijällä on suuri vastuu työn luotet-

tavuuden mittaamisessa. (Kananen 2014, 147–148.)  
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Tutkimusasetelma ja tutkimusprosessi pitää toteuttaa asiaankuuluvalla tavalla. Luotetta-

vuustarkasteluun ja riskienhallintaan tulee perehtyä jo työn suunnitteluvaiheessa. Opin-

näytetyön riittävä dokumentaatio on kaiken luotettavuustarkastelun lähtökohta. Tutkimuk-

sen edetessä tehdyt eri ratkaisut pitää perustella, sekä perehtyä käytettävissä oleviin me-

netelmiin. Tulosten luotettavuutta voidaan vahvistaa laadullisessa tutkimuksessa myös 

niin, että kerätään eri lähteistä tietoa ja verrataan tietoa omaan tulkintaan. Vertailun avulla 

varmistetaan, tuottavatko tietolähteet, joihin on verrattu, samoja vai erilaisia tuloksia. Evi-

denssillä eli todistusaineistolla voidaan vahvistaa esitetyt tulkinnat tai väitteet. (Kananen 

2014, 149–151.) 

5.3 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

Opinnäytetyössäni päädyin laadulliseen tutkimusotteeseen. Laadullisen tutkimuksen piir-

teitä ovat kokonaisvaltainen tietojen keruu, haastateltavien etukäteen mietitty kohderyh-

mä, sekä tutkimuksen muotoutuminen tutkimuksen edetessä. Haastattelut ovat ainutker-

taisia ja aineistoa tulkitaan sen mukaan. (Hirsjärvi & ym. 2013, 164.) Tutkimusaineisto on 

primääriaineistolla kerätty, mikä tarkoittaa sitä, että olen haastatellut henkilöitä suoraan 

kentällä, ja kerännyt aineiston nimenomaan tätä tutkimusta varten. (Kananen 2019, 29).  

Tutkimus on tärkeää myös rajata, jotta pysytään tutkimusongelman keskiössä. Rajaami-

nen mahdollistaa tutkittavan ilmiön hallinnan. Usein tutkimuksen edetessä sitä on pakko 

rajata, eli päättää mitä siihen sisällytetään ja miten parhaiten kuvataan haluttua ilmiötä. 

(Kananen 2014, 33.) 

Valitsin opinnäytetyöni tutkimusmuodoksi laadullisen tutkimuksen, koska se on ymmärtä-

väinen ja inhimillinen tutkimusmuoto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 29). Laadullisessa tutki-

muksessa henkilö on tutkimuskohteena ja tapaamiset on järjestetty siten, että haastattelut 

tehdään luonnollisessa kontekstissa. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeänä osana on 

luottamus sekä hyvä vuorovaikutussuhde, joka syntyy henkilön ja tutkijan välillä. (Kana-

nen 2019, 26.)  

5.4 Teemahaastattelu ja aineiston keruu 

Opinnäytetyön tutkimusaineiston kerään puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tässä 

haastateltava ja haastattelija voivat vapaasti keskustella tutkimusaiheesta ja palata takai-

sin edellisiin kysymyksiin ja vastauksiin, jos ilmenee aihetta lisätä tai poistaa haastattelus-

ta tarpeettomat asiat. Haastattelussa on myös mahdollista esittää kysymykset halutussa 

järjestyksessä, ja kysyä tarkentavia kysymyksiä, jos vastaukset jäävät riittämättömäksi. 
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Haastattelussa on tärkeintä saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta aiheesta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 85–88.) 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna. Haastattelu etenee ennakkosuunnitelman 

mukaan valmiiden kysymysten pohjalta. Kysymyksiin ei ole vastausvaihtoehtoja, vaan ne 

ovat avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset antavat tutkijalle enemmin ymmärrystä ja 

tietoa tutkittavasta kohteesta, kuin suljetut kysymykset. Käytin opinnäytetyössäni teema-

haastattelua, joka on yksi laadullisen tutkimuksen eniten käytetyistä tiedonkeruumenetel-

mistä. Teemahaastattelu etenee erilaisten käsiteltävien teemojen mukaan. Keskustelu 

etenee pitkälti haastateltavan ehdoilla, tutkijan tehtävänä on pitää keskustelu halutun ai-

healueen piirissä. (Kananen 2014, 76–79). 

Useimmiten haastatteluaineistot tallennetaan esimerkiksi videoimalla tai nauhoittamalla 

haastattelutilanne, jonka jälkeen nauhoite litteroidaan. Litterointi tarkoittaa äänitallenteen 

puhtaaksikirjoittamista tekstimuotoon. Litteroinnin käsittelyssä käytetään erilaisia tark-

kuuksia. Litteroinnin tarkin muoto käsittelee puhutun kielen, eleiden ja äänenpainon tau-

koineen. Työssäni käytin litteroinnin karkeaa muotoa, joka tarkoittaa tiivistettyjä lauseita. 

Tekstiksi kirjoitettua tallennetta on helppo käyttää myöhemmin. (Kananen 2014, 102.)  

5.5 Haastattelun toteutus 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi joulukuussa 2019. Silloin päätin työni otsikon ja tutkimus-

kohteeni. Maaliskuussa 2020 aloin suunnitella kysymyksiä, ja sain kysymysten rungon 

valmiiksi huhtikuussa 2020. Toukokuussa 2020 minulla oli opinnäytetyösuunnitelmasemi-

naari. Opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa pidimme opinnäytetyösuunnitelmasemi-

naarin jälkeen ohjauskeskustelun, jotta saatiin varmistettua, että työ etenee suunnitelman 

mukaan. Ohjaava opettaja on ollut opinnäytetyöprosessissa mukana kaikkien työvaihei-

den ajan. 

Sain kohdeorganisaatiolta tutkimusluvan opinnäytetyölleni, ja pääsin suorittamaan haas-

tattelut kesä- ja heinäkuussa 2020. Haastatteluita tein yhteensä 4 kpl, ja ne tehtiin puo-

listrukturoituna haastatteluna. Haastattelun tulosten käsittelyyn ja analysointiin varasin 

aikaa yhden kuukauden. Opinnäytetyön aikataulutus on ollut realistinen, vaikka Suomessa 

vallitsevan poikkeusolotilanteen (COVID-19) vuoksi oli vaikea suunnitella lopullista työn 

valmistumisaikataulua. 

Rajatessani haastateltavien kohderyhmää tarkoituksenmukaisinta tämän työn kannalta oli 

pyrkiä haastattelemaan sellaisia vanhempia, joiden lapset olivat 13–17-vuotiaita, ja heillä 

oli mahdollisuus jatkaa peruskoulun jälkeen toisen asteen opintoihin. 
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Nuoruusiän määritelmän mukaan 11–25-vuotias on nuori, joten tästä eteenpäin haastatte-

lun tuloksia tarkastellessani käytän määritelmää ”nuori” lapsen sijaan. (Niskanen & Kari 

2018, 95). Vanhemmat puhuivat haastattelussa sekä lapsista, että nuorista, mutta yh-

denmukaistan käsitteet ja käytän määritelmää nuori. 

Haastateltavien vanhempien nuoret opiskelevat tavallisen koulun (Aseman koulu) yhtey-

dessä toimivalla erityisopetusluokalla. Aiheen sensitiivisyyden takia olin alusta asti mietti-

nyt, että jaan saatekirjeen vanhemmille, ja opinnäytetyöhön osallistuvat vanhemmat itse 

ottavat minuun yhteyttä, jos he haluavat osallistua. 

Alun perin ajattelin haastatella 4–6 vanhempaa, mutta selvä saturaatio tuli kolmannen 

haastateltavan kohdalla, joten jätin haastattelun neljään (4) haastateltavaan. Saturaatio 

tarkoittaa sitä, että tutkittavien tarjoamat tutkimustulokset alkavat toistua. Saturaation on 

myös yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden vahvistamiskeino. Kyllääntymispiste 

(saturaatio) on saavutettu, kun vastaukset alkavat toistaa itseään. (Kananen 2019, 33). 

Opinnäytetyön haastattelun suunnittelin niin, että haastattelen vanhempia ennalta mietitty-

jen teemojen perusteella. Teemojen avulla voisin kartoittaa haastateltavien näkemyksiä ja 

kokemuksia heidän nuorten erityisen tuen tarpeesta opinnoissa.  

Työn toteuttamiseen ei sisältynyt suuria riskejä. Mahdollinen riski kuitenkin oli, että haas-

tattelut eivät toteutuisi COVID-19 vuoksi aikataulussa, vaan siirtyvät myöhemmäksi. Paras 

vaihtoehto tutkimuksen kannalta olisi, että saisin suoritettua haastattelut kasvotusten. Jos 

se ei olisi kuitenkaan onnistunut suunnitellun aikataulun mukaisesti, olisi haastattelut ollut 

pakko toteuttaa digitaalisesti, joko videopuhelun muodossa tai sähköpostikyselyllä. Tee-

mahaastattelumuodon takia oli tärkeää suorittaa haastattelut kasvotusten. 
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6 Aineiston analysointi 

Haastattelua ohjasi teemahaastattelurunko (Liite 1). Haastattelun jälkeen tein haastattelu-

jen litteroinnin, ja litteroidun aineiston koodauksen ja jaon teemoittain. Litteroidusta haas-

tattelusta materiaalia tuli noin 8 sivua. Aineiston litteroinnin jälkeen merkitsin tekstiin tär-

keiksi kokemani vastaukset, sekä toistuvat vastaukset. Koska aineistoni oli melko pieni, 

pystyin käymään litteroimaani tekstiä manuaalisesti läpi, ja koodaamaan käsin samaa 

tarkoittavat vastaukset selkeästi taulukkoon. Sen jälkeen analysoin haastattelun tulokset. 

Koodaus on välivaihe, ei vielä analyysi ja sillä ei saa vähentää aineiston laadullista sisäl-

töä. (Kananen, 2014, 104). 

 

Taulukko 1. Oppimisvaikeudet 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Kielellisen ymmärtämisen ongelmia, pu-

heesta ilmenee, ettei lauseissa ole välttä-

mättä mitään järkeä. 

Kielellisen ilmaisun haasteita 

Ei osaa välttämättä sanoittaa omia tuntei-

ta. 

Tunneilmaisun haasteita 

Keskittymishäiriöitä ja häiriökäyttäytymistä 

ilmenee erityisesti silloin, jos luokassa on 

enemmin häiriöitä. 

Käytösongelmat 

Lapsi on motivoitunut ja innostunut oppi-

maan uusia kirjaimia ja sanoja. 

Valmius oppia lukemaan, laskemaan tai 

kirjoittamaan 

Lapsen keskivaikea älyllinen kehitysvam-

ma aiheuttaa sen, että oppimiselle ei ole 

kovin hyvin valmiuksia. 

Ei valmiutta oppia lukemaan, laskemaan 

tai kirjoittamaan 

Lapsi osaa satunnaisia numeroita ja kir-

jaimia. 

Osaa satunnaisia numeroita ja kirjaimia 
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Nuori jumittuu välillä jankuttamaan asiois-

ta. 

Kielellisen ilmaisun haasteita 

Kun siirrytään luokasta välitunnille, on 

ajoittain huutamista ja tönimistä, tai jää-

dään jumittamaan paikalleen. 

Käytösongelmat 

Tarkkailee paljon luokkaympäristöään ja 

matkii muita opiskelijoita, siinä kohtaa 

keskittyminen häiriintyy koulussa. 

Keskittymisen häiriöt 

 

Taulukko 2. Tuen tarve 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Toivoisin, että lapsellani olisi luokassa ajoit-

tain henkilökohtainen avustaja. 

Henkilökohtainen avustaja 

Lapsellani toimii hyvin pienryhmäohjaus. Pienryhmäohjaus 

Tarkka päiväjärjestys ja lukujärjestyksen 

noudattaminen on tosi tärkeää. Seinällä on 

myös kuvakortit, että ymmärtää mitä seu-

raavaksi tapahtuu. Ja pitää saada tietää 

ihan koko päivän ohjelma etukäteen. 

Strukturoitu päiväjärjestys 

Jos ei lapsi ole kiinnostunut yhtään opiskel-

tavasta aiheesta, ei se välttämättä tee koko 

tuntiin mitään, ja sitten purkaantuu taas 

häiriökäyttäytymisenä se turhautuminen. 

Motivaatio oppimiseen 

Toivoisin enemmän henkilökohtaista oh-

jaamista silloin, jos on sellainen ”kausi”, 

kun on paljon oppimisvaikeuksia tai häiriö-

käyttäytymistä. 

Enemmän henkilökohtaista ohjaamista jos 

nuorella on ollut paljon oppimisvaikeuksia 
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Muutokset ihan päivittäisessä luokkaympä-

ristössä on vaikeita, ja olisi tosi tärkeää, 

että se ympäristö pysyisi muuttumattoma-

na, henkilökunta myös. 

Tuen tarve on päivittäistä, tuttu ympäristö 

tärkeää. 

Saatu tuki on riittävää. Saatu tuki on riittävää. 

Lapsen keskittyminen tunnilla kärsii ajoit-

tain. Saatu tuki on riittävää, kunhan saa 

ajoittain henkilökohtaista ohjaamista. 

Henkilökohtainen ohjaus 

Jokaisella oma lukujärjestys ja ryhmäoh-

jaus, ei henkilökohtaista ohjaamista. 

Ryhmäohjaus 

Lapsi oppii hyvin katsomalla kuvakortteja ja 

kuvakansiota, missä on esitelty opeteltavia 

kirjaimia tai sanoja. 

Kuvakortit apuna 

Taulukko 3. Vapaa sana 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Joskus kun lapsen opettaja on vaihtunut 

kerran vuodessa, on ollut enemmän häiriö-

käyttäytymistä ja oppimisvaikeuksia. 

Opettajien vaihtuvuus aiheuttaa haasteita. 

Murrosikä on nyt meneillään, käyttäytymis-

haasteet lisääntyneet 

Nuorten kehitysvaiheiden (murrosikä) vaiku-

tus oppimisen haasteisiin 

Lapselle sopivasta lääkityksestä on ollut 

apu, pystyy keskittymään luokassa. 

Nuorelle sopiva lääkitys helpottanut koulun-

käyntiä. 

Kehitystä on tapahtunut, koska hän käy 

nepsy-valmennuksessa. 

Nepsy-valmennus apuna 

Erityisopetusryhmät koetaan omaksi, muus-

ta koulusta erilliseksi yksiköksi koulun sisäl-

lä. 

Integraatio 
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Peruskoulun oppimäärän suorittamisen jäl-

keen on vuorossa siirtyminen toisen asteen 

tutkinnon suorittamiseen, joko Valmaan tai 

Kiipulan ammattiopistoon. 

Tulevaisuudensuunnitelmat 

 

Kaikilla haastateltavien nuorilla on lievän tai keskivaikean kehitysvamman diagnoosi. Heil-

lä on pidennetty oppivelvollisuus ja HOJKS. Heillä on erityisen tuen päätös. Nuoret käyvät 

tällä hetkellä yläastetta. He ovat iältään 13–17-vuotiaita. Nuorten vanhempien kokemukset 

koulupäivän tapahtumista muodostuvat kodin ja koulun välisen yhteydenpidon pohjalta. 

Aloitin haastattelut kartoittamalla nuorten erilaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksiin 

liittyy hyvin vahvasti nuorten eriasteiset kehitysvammat. Oppimistilanteissa oli paljon eri-

laisia haasteita. Joidenkin nuorten haasteet liittyivät luokkaympäristössä toimimiseen 

puutteellisten adaptiivisten taitojen vuoksi. Osalla nuorista haasteet liittyivät selkeästi 

enemmän älyllisiin kehitysvammoihin 

Kielellisen ymmärtämisen ongelmia, puheesta ilmenee, ettei lauseissa ole välttämät-

tä mitään järkeä. 

Lapsen keskivaikea älyllinen kehitysvamma aiheuttaa sen, että oppimiselle ei ole 

kovin hyvin valmiuksia. 

Oppimisen lähtökohdat olivat nuorilla hyvin erilaisia. Osalla oli valmius oppia lukemaan, 

laskemaan tai kirjoittamaan. Osan kohdalla keskivaikea älyllinen kehitysvamma aiheuttaa 

sen, että oppimiselle ei ole kovin hyviä edellytyksiä. Yksittäisiä kirjaimia tai numeroita on 

mahdollista oppia. Puheen tuottaminen aiheuttaa joillekin nuorille haasteita, joten silloin 

apuna oppimisessa ovat kuvakortit ja kommunikaatiokansio. Niistä nuorten on helpompi 

ymmärtää ja ilmaista myös itseään. Osa nuorista käytti myös tablettia oppimisvälineenä.  

Myös tunneilmaisussa ja käytöksen itsesäätelyssä on paljon haasteita. Sellaisten nuorten 

vanhemmat toivoivat erityisesti opettajalta jatkuvaa vuorovaikutusta luokassa. Haastatte-

luissa ilmeni, että käytösongelmat lisääntyvät silloin, kun luokassa on enemmin hälinää ja 

liikehdintää. Ryhmässä toimiminen on vaikeaa, koska keskittyminen kärsii. Tällöin toivot-

taisi ajoittaista henkilökohtaista ohjaamista. Erityisesti aistiyliherkkien nuorten keskittymi-

nen kärsii meluisassa oppimisympäristössä. Nämä kaikki edellä mainitut haasteet liittyvät 

adaptiivisten taitojen hallintaan. 

Osa vanhemmista totesi, että koulussa ei saada riittävän hyvin purettua päivän aikana 

tapahtuneita asioita, vaan nuoret purkavat turhautumistaan kotona koulupäivän jälkeen. 
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Nuoret myös tarkkailevat paljon luokkaympäristöään ja toisiaan, ja silloin keskittyminen 

häiriintyy helposti. Tällaisissa tilanteissa vanhemmat toivoisivat nopeaa puuttumista, kos-

ka levottomuus leviää ryhmässä nopeasti. 

Lapsi jumittuu välillä jankuttamaan asioista. 

Ei osaa välttämättä sanoittaa omia tunteita. 

Keskustellessani vanhempien kanssa nuorten tuen tarpeesta ilmeni, että tuen tarve oli 

kaikilla jokapäiväistä, ja koko koulupäivän ajan. Nuorten käyttäytymisen haasteita ilmeni 

koko koulupäivään liittyen, ei pelkästään oppimistilanteisiin. Siirtyessä tunnilta välitunnille 

tai ruokailuun ilmeni erilaisia käytösongelmia. Tuttu ja rauhallinen luokkaympäristö vähen-

tävät käytösongelmia. Nuorten tarkka strukturoitu päiväjärjestys ja oma henkilökohtainen 

lukujärjestys ovat tärkeitä oppimisen mahdollistavia tekijöitä 

Tarkka päiväjärjestys ja lukujärjestyksen noudattaminen on tosi tärkeää. Seinällä on 

myös kuvakortit, että ymmärtää mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja pitää saada tietää 

ihan koko päivän ohjelma etukäteen. 

Henkilökohtaisen avustajan käyttö jakoi mielipiteitä, osalle sopi hyvin ryhmässä opiskelu, 

osa taas selkeästi olisi tarvinnut henkilökohtaisempaa ohjausta aina tietyissä tilanteissa, 

esimerkiksi jos opiskeltava aihe oli haastava. Varsinkin silloin, jos oppimismotivaatio oli 

hukassa, olisi kaivattu heti tukea oppimiseen. Osa vanhemmista oli tyytyväisiä tämänhet-

kiseen tukeen opinnoissa, kunhan mahdollisuus henkilökohtaiseen opetukseen säilyy. 

Osa vanhemmista toivoi enemmän henkilökohtaista ohjaamista ryhmäopetuksen sijaan. 

Haastatteluissa ilmeni myös, että kun luokan henkilökunta on vaihtunut, nuorilla on ilmen-

nyt enemmän häiriökäyttäytymistä ja oppimisvaikeuksia. Nuorille tehdään pedagoginen 

selvitys tuen tarpeesta joka syyslukukaudelle ja kevätlukukaudelle ja sen yhteydessä heil-

le tehdään HOJKS. Pedagogiseen selvitykseen voidaan tarvittaessa liittää lääketieteelli-

nen arvio. Osa vanhemmista on kokenut nuorelle sopivasta lääkityksestä olleen apu luo-

kassa keskittymiseen.  

Lapselle sopivasta lääkityksestä on ollut apu, pystyy keskittymään luokassa. 

Muutokset ihan päivittäisessä luokkaympäristössä on vaikeita, ja olisi tosi tärkeää, 

että se ympäristö pysyisi muuttumattomana, henkilökunta myös. 

Vanhemmat totesivat myös nuoren kehitysvaiheiden vaikuttavan käyttäytymisongelmiin. 

Haastatteluissa murrosiän alkaminen nousi esiin jokaisen vanhemman vastauksissa. 

Vanhemmat ovat tällä hetkellä tyytyväisiä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 
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Haastattelussa vanhemmilla oli myös mahdollisuus vapaaseen sanaan kouluympäristöstä. 

Vastauksissa ilmeni, että erityisopetusryhmät koetaan omaksi, muusta koulusta erilliseksi 

yksiköksi koulun sisällä.  

Peruskoulun oppimäärän suorittamisen jälkeen on vuorossa siirtyminen toisen as-

teen tutkinnon suorittamiseen, joko Valmaan tai Kiipulan ammattiopistoon. 

Joidenkin lasten tulevaisuudensuunnitelmat peruskoulun jälkeen olivat jo hyvin selvillä. 

Siirtyminen toisen asteen koulutukseen, joko ammatillisen koulutuksen valmentavaan kou-

lutukseen (VALMA) tai Kiipulan ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

ammatilliseen koulutusohjelmaan. 
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7 Yhteenveto ja pohdinta 

Valitsin opinnäytetyön aiheen omasta mielenkiinnostani kehitysvammaisten lasten tuen 

tarpeesta opinnoissa. Tiesin perusteita kehitysvammaisuuden määritelmistä ja diagno-

soimisesta jo ennen opinnäytetyön aloittamista melko kattavasti. Koin hyvin mielenkiin-

toiseksi tutkia kehitysvammaisten lasten opetuksen historiaa, ja sitä miten kehitysvam-

maisuuteen on suhtauduttu Suomessa aikaisemmin, ja verrata tätä nykypäivään. Koulutus 

on viime vuosina kehittynyt suurin harppauksin, ja lukiessani kriittisesti lähdeaineistoja 

huomasin myös painetuissa teoksissa vanhentunutta tietoa ja käsitteitä. 

Haastattelin opinnäytetyötäni varten neljää vanhempaa, joiden nuoret kuuluvat erityisen 

tuen piiriin. Haastattelut toteutettiin luottamuksellisessa ilmapiirissä, ja koin, että päätös 

tehdä laadullinen teemahaastattelu oli tähän tarkoitukseen sopiva.  

Kun tehdään arviota kehitysvammaisten lasten oppimiskyvystä, tulee huomioida lapsen 

kehitysvamman laatu, huomioida mitkä ovat oppimisen edellytykset, ja pyrkiä parhaalla 

mahdollisella tavalla takaamaan lapsen tasa-arvoinen perusopetus. Suomen perusopetus-

laki (628/1998) säätää, että opetuksen tulee edistää oppilaiden mahdollisuuksia kehittää 

itseään elämässä ja osallistua yhdenvertaisesti koulutukseen.  

Opetushallitus laatii opetussuunnitelmat perusopetuslain perusteella. Pidennetyn oppivel-

vollisuuden piiriin kuuluvat kehitysvammaiset lapset, ja heillä on mahdollisuus suorittaa 

oppivelvollisuus 11 vuodessa. (Opetushallitus 2020b.) Kaikki haastateltavien lapset kuu-

luivat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, ja he olivat iältään ja kehitystasoiltaan hieman 

eri vaiheissa. En halunnut yhdistää nuorten ikää haastatteluun, jotta anonyymiys pysty-

tään turvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Käytin aineiston analyysissä suoria lai-

nauksia vanhempien vastauksista erillisinä lauseina niin, ettei vastauksia pysty yhdistä-

mään tiettyyn henkilöön. Opinnäytetyön tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva nuor-

ten tuen tarpeesta.  

Haastatteluissa ilmeni, että nuorilla oli erilaisia oppimisvaikeuksia. Myös luokkaympäris-

tössä toimiminen oli haastavaa puutteellisten adaptiivisten taitojen vuoksi. Nostin molem-

mat näkökulmat oppimisen haasteista esiin työssäni. Kaikki haastateltavien vanhempien 

nuoret tarvitsevat päivittäistä tukea opiskeluun, ja he opiskelevat erityisopetusryhmässä. 

Opetuksen tukena käytettiin erilaisia apuvälineitä, kuten kuvakortteja, kommunikaatiokan-

siota ja tablettia. Ne ovat kaikki hyviä oppimista tukevia välineitä, ja nuoret osasivat käyt-

tää niitä melko monipuolisesti. Lisäksi jokaisella nuorella on strukturoitu päiväjärjestys ja 

oma henkilökohtainen lukujärjestys. Ne luovat nuorille turvallisuuden ja hallinnan tunnetta, 
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mitkä osaltaan vähentävät häiriökäyttäytymistä koulupäivän aikana, varsinkin siirtymävai-

heissa esimerkiksi oppitunnilta ruokailuun tai välitunnille. 

Vanhemmilla oli tiedossa hyvin kattava kuva nuorten häiriökäyttäytymisestä koulussa. 

Toimiva kodin ja koulun välinen yhteistyö ja kommunikaatio on tärkeässä osassa, jotta 

vanhemmat saavat tarvittaessa tiedon koulupäivän tapahtumista. Nämä tiedot ovat tärkei-

tä, jotta tarvittaessa voidaan tarkentaa nuoren tuen tarvetta tai lääketieteellistä arviota. 

Henkilökohtaisen avustajan käyttö jakoi eniten mielipiteitä vanhempien keskuudessa. Osa 

oli tyytyväisiä ryhmäopetukseen, ja osa olisi kaivannut enemmän henkilökohtaista opetus-

ta. Erityisen tuen päätöksessä määritellään, kuinka paljon tukea nuoret saavat. Vanhem-

mat toivoivat muutosta tähän prosessiin niin, että henkilökohtainen avustaja olisi tarvitta-

essa käytettävissä. Tämä on kuitenkin valtakunnallisesti päätettävä asia, eikä yksittäisen 

koulun tai kaupungin. 

Vakituinen ja pitkäaikainen henkilökunta nousi haastatteluissa tärkeänä asiana esille. Eri-

tyisen tuen piiriin kuuluvien lasten opettamiseen pitäisi parhaalla mahdollisella tavalla 

saada valittua pysyvä, pitkäjänteinen ja motivoitunut opettaja, koska tuttu aikuinen pystyy 

luomaan luottamussuhteen lapseen ja se koettiin vanhempien näkökulmasta hyödyntävän 

oppimista. Vanhemmat olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä nuorten oppimisen kehitty-

miseen viime aikoina. 

Opinnäytetyön tulokset hyödyntävät erityisen tuen opetushenkilöstöä pohtimaan erilaisia 

näkökulmia opetukseen liittyvissä haastavissa tilanteissa. Vanhempien haastatteluissa 

kävi ilmi, että kun nuoren opiskelumotivaatio ei riitä opiskeltavaan asiaan, olisi toivottavaa 

laskea vaatimustasoa ja herättää nuoren mielenkiinto uudelleen muilla opetuksellisilla 

keinoilla.  

Olin tyytyväinen haastattelun kohderyhmän rajaamiseen opinnäytetyöni toteutumisen 

kannalta. Opinnäytetyö oli rajattu tarkastelemaan perusopetuksessa olevia nuoria. Tämän 

työn myötä mielessäni heräsi jatkotutkimusaiheena lähteä selvittämään näiden nuorten 

polkua toisen asteen opintoihin tai integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään.  

Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen toteuttamassa VETURI-hankkeessa (2013) tutkittiin ja 

kehitettiin erityistä tukea opintoihinsa tarvitsevien lasten ja nuorten opetuksen ja erityisen 

tuen tarvetta opettajien ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Hankkeen tulokset osoittivat, 

että osittaista integraatiota ja erityisryhmäopetusta pidettiin tärkeänä. Koulun yhteiseen 

toimintaan osallistumista pidettiin tärkeänä inkluusion ja integraation kannalta. Yleisin tapa 

osallistua koulun yhteiseen toimintaan olivat välitunnit, juhlat ja ruokailut. (Kokko ym. 

2013, 25–27.) 
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Vanhempien haastatteluissa ilmeni, että erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat ovat 

muusta koulusta erillinen yksikkö koulun sisällä. Vanhemmat toivoisivat, että erityisopetus-

ryhmien oppilaita integroitaisiin aktiivisesti koulun muiden oppilaiden kanssa. Yleisiä tapo-

ja tähän selvitettiin esimerkiksi VETURI-hankkeessa.   

Opinnäytetyö on tehty uniikkina teemahaastatteluna vanhempien näkökulmasta. Tuloksia 

tarkastellessa tulee ottaa huomioon ainutlaatuiset kokemukset. Jos tutkimus toistettaisiin, 

tulokset eivät välttämättä olisi pysyviä, eli työn reliabiliteetti ei välttämättä toteutuisi. Tämä 

on kuitenkin tyypillistä ainutlaatuiselle laadulliselle tutkimukselle.  

Kehitysvammaisiin ihmisiin suhtautuminen on muuttunut paljon viimeisten vuosikymme-

nien aikana. Myös psykiatrisia tautiluokituksia (ICD, DSM) tarkennetaan jatkuvasti. Tällai-

silla muutoksilla pystytään parantamaan kehitysvammaisten ihmisten elämänlaatua ja 

integroimista yhteiskuntaan merkittävästi. Suomen peruskoulujärjestelmä on laadukas ja 

tasa-arvoinen ja huomioi myös erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret. Opinnäy-

tetyöprosessi on ollut minulle mielenkiintoinen ja vahvistanut omaa asiantuntijuuttani tule-

via Sosionomin työtehtäviä ajatellen. 
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Liite 1. Teemahaastattelurunko 

 

1. Mitä oppimisvaikeuksia lapsellasi on? 

2. Miten oppimisvaikeudet ilmenevät? 

3. Millaista tukea lapsesi tarvitsee tällä hetkellä opinnoissa? 

4. Onko tuen määrä mielestäsi riittävä? 

5. Jos tuen määrä ei ole mielestäsi riittävä, niin mitä lisätukea lapsesi tarvitsisi? 

6. Kuinka paljon tukea lapsesi tarvitsee päivittäin/viikkotasolla? 

7. Saako lapsesi tukea heti tunnilla vai eriytetyssä tukiopetuksessa? 

8. Vanhempien vapaa sana, mitä muuta haluat sanoa? 

  



 

Liite 2. Saatekirje 

   
 
 

Sosiaali- ja terveysala    Saatekirje 

 

Hyvä vanhempi! 

Olen LAB-ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden sosionomiopiskelija, ja teen parhaillani opin-

näytetyötä. Opinnäytetyöni tarkoitus on selvittää erityisen tuen tarpeessa olevien lasten opetuk-

sen tukea vanhempien näkökulmasta. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua joulukuuhun 2020 

mennessä. 

Jos sinun lapsesi tarvitsee erityistä tukea koulunkäynnissä, voit halutessasi osallistua opinnäyte-

työni toteuttamiseen. Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena. Haastatteluun kuluu aikaa 

noin 1h.    

Opinnäytetyöni tulokset tulevat mahdollisuuksien mukaan myös käytettäviksi opetuksen suunnit-

teluun ja toteuttamiseen. Olisi tärkeää saada osallistujia kyselyyn, jotta voidaan laajasti selvittää 

erityisen tuen tarvetta opinnoissa. 

Kaikki henkilötiedot ja vastaukset käsitellään täysin anonyymisti henkilötietolain mukaan. Kyse-

lyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Jos olet kiinnostunut osallistumaan kyselyyn, pyydän 

ottamaan minuun yhteyttä 30.6.2020 mennessä. 

Voit vastata minulle sähköpostilla osoitteeseen satu.vuorijarvi@student.lab.fi 

 

Ystävällisin terveisin 

Satu Vuorijärvi, sosionomi AMK opiskelija 

LAB-ammattikorkeakoulu Lappeenranta 

 

mailto:satu.vuorijarvi@student.lab.fi
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