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1   Johdanto 
  

  

Viime vuosina lukiokoulutus on käynyt läpi laajoja uudistuksia. Uudistusten myötä 

lukiolakia, valtioneuvoston asetusta lukiokoulutuksesta sekä ylioppilastutkinnon 

säädöksiä on muutettu ja näiden pohjalta luotiin uudet lukion 

opetussuunnitelmanperusteet. Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019, jonka myötä 

erityisopetusta on tarjottava kaikissa lukiossa viimeistään vuodesta 2021 alkaen. Uudet 

lainmukaiset opetussuunnitelmat otetaan tällöin käyttöön. (OPH, 2019.) Erityisopetuksen 

kannalta lukiokoulutuksen uudistus on merkittävä, sillä aikaisemmin erityisopetusta ei 

ollut kirjattu lukiolakiin (ks. lukiolaki 629/1998; lukiolaki 714/2018), jonka myötä kunnat 

ovat ennen itse saaneet päättää tarjotaanko koulussa erityisopettajan tukea. Muutoksen 

kynnyksellä herääkin kysymys, siitä millaista erityisopetus on tällä hetkellä lukioissa ja 

mitä lukion erityisopettajan työtehtäviin kuuluu? 

 

Keväällä 2019 erään opintoihini liittyvän kurssin yhteydessä, päädyimme 

opiskelukavereideni kanssa toteuttamaan Opetushallitukselle kartoituksen Suomen 

lukioiden erityisopetuksen sen hetkisestä tilanteesta. Kartoituksen kysely lähetettiin 

kaikkien Suomen lukioiden rehtoreille ja erityisopettajille, mikäli sellainen koulusta 

löytyi. Vastaajien mukaan kysely koettiin tärkeänä ja ajankohtaisena, joka näkyi myös 

vastanneiden määrässä (vastausprosentti 60,3%). Kartoituksessa selvitettiin myös 

monivalintavastausten kautta lukion erityisopettajien työtehtäviä. Tulosten perusteella 

lukiseulojen tekeminen ja lausuntojen laatiminen Ylioppilaslautakunnalle näyttäytyivät 

sisältyvän lähes kaikkien lukion erityisopettajien työtehtäviin. Lisäksi lukion 

erityisopettajien työnkuvaan kuului yhteistyön tekeminen aineenopettajien ja 

opiskelijahuoltotyön kanssa sekä opiskelutaitojen opettaminen ja jaksamisen tukeminen. 

(Greus, Ikonen, Ojala, Saarelainen & Taipale, 2019.) Koin kartoituksen tulosten olevan 

vasta pintaraapaisu siitä, mitä lukion erityisopettajan työtehtäviin kuuluu, sillä tulokset 

työnkuvasta perustuivat monivalintavastauksiin. Tämän vuoksi halusin lähteä vielä 

tarkemmin ottamaan selvää, miltä lukion erityisopettajan työnkuva näyttää vuonna 2019.  

Minua erityisesti kiinnostaa aiheen tarkastelu lukion erityisopettajien omasta 

näkökulmasta, sillä he ovat oman työnsä asiantuntijoita ja osaavat parhaiten kertoa mitä 
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heidän työnkuvansa pitää sisällään. Pyrkimyksenä on saada heidän äänensä paremmin 

kuuluville. 

 

Lukiokoulutus uudistuksen myötä erityisopetus on ensimmäistä kertaa kirjattuna 

lukiolakiin sekä lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Tästä johtuen erityisopettajien tarve 

lukioissa tulee todennäköisesti lisääntymään ja lukion erityisopettajan työnkuva saattaa 

kokea muutoksia tulevien vuosien aikana. Kansallista ajankohtaista tutkimusta lukion 

erityisopettajan työstä ei juurikaan löydy, mutta 2000-luvulla sitä ovat tutkineet 

Mehtäläinen (2005) sekä Sinkkonen, Kyttälä, Kiiskinen ja Jäntti (2011). Suomen 

koulutusjärjestelmä ja erityisopettajan ammatti poikkeavat enemmän tai vähemmän 

muiden valtioiden toimista, joten niitä en lähtenyt tässä tutkimuksessa huomioimaan.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lukion erityisopettajien subjektiivisia 

kokemuksia heidän omasta työnkuvastaan ja sen haasteista. Tutkimus on ajankohtainen 

lukiouudistuksen myötä ja sen voidaan nähdä olevan tärkeä, jotta jatkossa 

ymmärtäisimme paremmin lukion erityisopettajan työnkuvaa ja sen mahdollisia haasteita. 

Tutkimukseni teoriaosuudessa tarkastelen uudistunutta lukiokoulutusta, oppimisen tukea 

lukiossa, laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvaa sekä aiempia tutkimuksia lukion 

erityisopettajan työnkuvasta. Avattuani teoriaa siirryn tutkimustehtävän kautta 

esittelemään keräämääni aineistoa sekä sen analyysia. Tutkimuksen toteutuksen kuvailun 

jälkeen esittelen aineistonlähtöisellä sisällönanalyysilla muodostamani tutkimustulokset. 

Lopuksi pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä tutkimuksesta johtaneita 

tuloksia.
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2   Lukiokoulutus 
  

 

Suomen koulutusjärjestelmä rakentuu varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, 

yleissivistävästä perusopetuksesta (peruskoulu), toisen asteen koulutuksesta sekä korkea-

asteen koulutuksesta (OKM, 2020b). Tämä tutkimus painottuu toisen asteen 

koulutukseen, joka jakautuu Suomessa yleissivistävään lukiokoulutukseen ja 

ammatilliseen koulutukseen. Toisen asteen koulutukseen on mahdollista hakeutua, kun 

henkilö on suorittanut perusopetuksen oppimäärän eli peruskoulun vuosiluokat 1-9 tai 

vastaavan aiemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla on 

riittävää näyttöä pystyäkseen suoriutumaan opinnoista. (OKM, 2020a.) 

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen suurin ero on se, että lukiokoulutus ei 

anna ammatillista pätevyyttä vaan sen tarkoitus on toimia yleissivistävänä koulutuksena. 

Molempien toisen asteen koulutustutkintojen jälkeen, voidaan hakeutua jatko-opintoihin 

korkea-asteen koulutuksiin. (OKM, 2020b.) 

 

Lukiokoulutus on parhaillaan keskellä laajaa uudistushanketta, joka käynnistettiin 

hallituksen puoliväliriihessä vuonna 2017 (OKM, 2019).  Uudistuksen myötä lukiolakia, 

valtioneuvoston asetusta lukiokoulutuksesta sekä ylioppilastutkinnon säädöksiä 

muutettiin ja näiden pohjalta luotiin uudet lukion opetussuunnitelman perusteet. Uusi 

lukiolaki astui voimaan 1.8.2019, mutta uuden lukion opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään elokuusta 2021 

alkaen. Uudistuksen myötä pyritään muodostamaan entistä yksilöllisempiä ja 

joustavampia opintopolkuja, lisäämään tuen ja ohjauksen saatavuutta, toteuttamaan 

oppiainerajat ylittäviä opintoja sekä lisäämään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. 

Uudistushankkeen tavoitteena on nostaa kansakunnan koulutustasoa ja 

korkeakoulutettujen määrää. Lukiokoulutuksen vetovoimaa halutaan lisätä 

yleissivistävänä koulutuksena sekä vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia, 

jonka kautta voitaisiin sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. 

(Opetushallitus, 2019.)   

 

Erityisopetuksen kannalta lukiokoulutuksen uudistus on merkittävä, sillä aikaisemmin 

erityisopetusta ei ollut kirjattu lukiolakiin (ks. lukiolaki 629/1998; lukiolaki 714/2018). 
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Ennen vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteita ei ole myöskään mainittu 

suoranaisesti mitään erityisopetuksesta tai erityisopettajasta, joka on iso muutos 

aikaisempaan. Vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteissa käytettiin termiä 

erityinen tuki, joka korvattiin vuoden 2015 LOPS:iin yleisesti oppimisen ja opiskelun 

tukena. (ks. OPH 2003, OPH 2015, OPH 2019.) Nykyisessä LOPS:issa puhutaan 

erityisopetuksesta, joka on erityisopettajan antamaa opetusta ja näin ollen kaikkien 

lukioiden olisi tarjottava opiskelijoille mahdollisuus tähän syksystä 2021 alkaen (OPH, 

2019). 

  

  

2.1   Lukiokoulutuksen rakenne 
  

Lukiokoulutus on kolmivuotinen yleissivistävä koulutus, jossa on erikseen nuorille ja 

aikuisille tarkoitetut oppimäärät. Uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa 

oppimäärien mitoituksena toimivat opintopisteet kurssien sijaan. Nuorille tarkoitetussa 

koulutuksessa lukion oppimäärän laajuus on vähintään 150 opintopistettä. 

Lukiokoulutuksen oppimäärän sisältö rakentuu pitkälti peruskoulun oppisisältöjen 

pohjalta. (OPH, 2019.) Lukio-opetus on vuosiluokkiin sitomatonta ja opetus tapahtuu 

kurssimuotoisesti. Lukio-opintoja on mahdollista suorittaa päivälukiossa, aikuislukiossa 

sekä etälukiossa. (OKM 2020a.) Lukion lopussa suoritetaan valtakunnallinen 

ylioppilastutkinto, jonka jälkeen opiskelija voi hakeutua jatko-opintoihin korkea-asteen 

koulutuksiin kuten yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. (OKM 2020a; OKM 2020b.) 

  

 

2.2   Oppimisen tuki lukiossa 
  

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019, jonka myötä erityisopetusta on järjestettävä 

kaikissa lukiossa viimeistään vuodesta 2021 alkaen. Peruskoulusta poiketen 

erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen painopisteet näyttäytyvät hieman eri tavoin toisen 

asteen koulutuksessa. Suomalaisessa järjestelmässä erityisopetus on painottunut 

enemmän ammatillisen koulutuksen puolelle. Erityisopetusta on nykyään yhä useammin 

mahdollista saada myös lukion puolelta, mutta sen toteuttaminen on ollut tähän asti paljon 

sattumanvaraisempaa kuin ammatillisessa koulutuksessa. (Björn, Savolainen & 

Jahnukainen, 2017.) 
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Oppimisen tuen tarpeita löytyy kuitenkin myös lukion puolelta, jonka takia olisi tärkeää, 

että systemaattista tukea olisi saatavilla heti lukion ensimmäisestä vuodesta lähtien (Björn 

ym., 2017).  Varsinaisia suoria tilastoja lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä 

ei ole saatavilla, mutta lukuvuonna 2018-2019 peruskoulun oppilaista 29,8 prosenttia on 

saanut jonkinlaista oppimisen tukea (SVT, 2019a). Peruskoulun päättäneistä nuorista 

noin puolet valitsee jatkaa toisen asteen opintoja lukiokoulutuksessa. Esimerkiksi vuonna 

2018 peruskoulun päättäneistä nuorista 53 prosenttia jatkoi lukiokoulutukseen (SVT, 

2019b). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien vuoden 2017 ja 2019 

Kouluterveyskyselyiden mukaan lukiossa opiskelevista nuorista yli 20 prosenttia kokee 

melko tai erittäin paljon vaikeuksia kirjoittamista, lukemista ja laskemista vaativien 

tehtävien tekemisessä (THL, 2019). 

 

Erityisopetuksella ja muulla oppimisen tuella halutaan mahdollistaa opiskelijoiden 

yhdenvertainen asema (OPH, 2019). Lukiolain 714/2018 oppimisen tukea käsittelevän 

pykälän 28 mukaan ” Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden 

oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada 

erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimet 

toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Tuen tarvetta tulee arvioida opintojen alussa 

sekä säännöllisesti opintojen edetessä. Tukitoimet kirjataan opiskelijan pyynnöstä 

opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Opiskelijan oikeudesta opiskelun 

edellyttämiin avustajapalveluihin, erityisiin apuvälineisiin ja muihin palveluihin 

säädetään erikseen. ” 

 

Tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen suorittamisessa, edistää hänen 

hyvinvointia ja jaksamista sekä antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirtymiseen. Tuen 

avulla pyritään muun muassa oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen 

tunnistamiseen sekä oppimisen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.  Jokaisella 

opiskelijalla on oikeus tuen saamiseen riippumatta siitä, johtuuko oppimisvaikeudet; 

luku- ja kirjoitusvaikeuksista, matemaattisista vaikeuksista, tarkkaavuuden vaikeuksista, 

sairaudesta, vammasta tai elämäntilanteesta. (OPH, 2019.) Tukea tarvitsevan opiskelijan 

yksilöllinen kohtaaminen on olennaista lukion arjessa ja koulutuksen eri vaiheissa, sillä 

jokaisen opiskelijan tuen tarpeet ovat yksilöllisiä (Kuorelahti, Lappalainen & Puukari 

2017).
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2.2.1   Oppimisen	  tuen	  arviointi	  

 

Lukiolain 714/2018 oppimisen tukea käsittelevän pykälän 28 mukaisesti tuen tarvetta 

arvioidaan yhdessä opettajien, opiskelijan ja huoltajan kesken. Tarvittaessa, opiskelijan 

suostumuksella, myös tuen järjestämisen kannalta tarpeelliset asiantuntijat voivat olla 

mukana arvioinnissa. Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua esimerkiksi opettajien ja 

muun henkilöstön havaintoihin, perusopetuslain perusteella siirrettävään 

välttämättömään tietoon tai alkuseulontojen tuloksiin. (OPH, 2019.) 

 

Arviointia toteutetaan monipuolisesti huomioiden tukea tarvitsevan opiskelijan 

yksilölliset tarpeet sekä työskentelyn, oppimisen ja osaamisen kehittyminen. 

Opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin omien tarpeidensa ja 

tilanteen mukaisesti. Esimerkiksi materiaalin kirjaisinkoon suurentaminen, lisäajan 

antaminen, pienryhmätilan käyttäminen tai mahdollisuus käyttää erillistä näyttöä ovat 

arvioinnissa käytettäviä yksilöllisiä järjestelyjä. Myös muunlaiset tarkoituksen mukaiset 

erityisjärjestelyt ovat mahdollisia. (OPH, 2019.) 

 

Tuen tarpeen arvioimisen jälkeen aloitetaan tukitoimien suunnittelu ja toteutus. 

Tukitoimien suunnittelu tapahtuu myöskin opiskelijaa opettavien opettajien ja opiskelijan 

yhteistyönä. Lisäksi suunnittelussa mukana voivat opiskelijan suostumuksella olla muut 

asiantuntijatahot. Opiskelijalla on mahdollisuus pyytää opettajilta tukitoimien kirjausta 

henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Säännöllisellä seurannalla ja arvioinnilla 

tarkastellaan tukitoimien toteutumista ja vaikuttavuutta, tarvittavat muutokset voidaan 

kirjata henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan opiskelijan pyynnöstä. (OPH, 2019.) 

 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppimisen tukea voidaan toteuttaa 

yhteisöllisillä ja opiskeluympäristöön liittyvillä ratkaisuilla sekä vastaamalla opiskelijan 

yksilöllisiin tarpeisiin. Tuen keinoja voivat olla esimerkiksi tukiopetus, opetuksen 

eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut. Lisäksi yksilökohtainen monipuolinen 

opinto-ohjaus, ryhmänohjaajan tuki sekä erilaisten opintopolkujen hyödyntäminen 

tukevat opiskelijaa.  Oppimisen tukea voidaan lisätä myös tarjoamalla lukion 

oppimäärään sisältyviä opintoja, jotka keskittyvät opiskelutaitoihin, elämänhallintaan tai 

antavat lisätukea oppiaineiden opiskeluun. Myönteisellä ja kannustavalla palautteella 
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voidaan vahvistaa opiskelijan itsearviointitaitoja, kykyä suunnitella tulevaisuutta sekä 

hänen käsitystä itsestään oppijana. Lisäksi opiskelijoita ohjataan oppimaan oppimisen 

taidoissa, itseohjautuvuudessa sekä käyttämään oppiainekohtaisia opiskelustrategioita.  

(OPH, 2019.) 

 

Opiskelijan jaksamista ja hyvinvointia voidaan tukea yhteistyössä opiskeluhuollon 

palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus saada 

yksilökohtaista opiskeluhuoltoa erityisopetuksen ja muun oppimisen tuen ohella. 

Tarvittaessa opiskelija voidaan ohjata hakemaan myös avustuspalveluita, erityisiä 

apuvälineitä ja muita palveluita.  (OPH, 2019.) 

 

Lisäksi lukiolain (714/2018) 29 §:ään on kirjattu opiskelun poikkeavasta järjestämisestä, 

jolla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan opiskelu on mahdollista järjestää osittain eritavoin 

kuin lukiolaissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään. Opiskelun poikkeava järjestäminen 

voidaan toteuttaa, jos 1) opiskelijalla on osittain ennestään lukion oppimäärää vastaavat 

taidot ja tiedot; 2) lukion oppimäärän suorittaminen olisi joltakin osin kohtuutonta 

huomioiden opiskelijan olosuhteet ja aikaisemmat opinnot; 3) se on perusteltavissa 

opiskelijan vammaan, sairauteen tai muuhun terveydentilaan liittyvistä syistä. (Lukiolaki 

714/2018, 29§.)  Tällainen poikkeava järjestäminen voi liittyä myös erityisopetukseen tai 

muunlaista oppimisen tukea tarvitsevaan opiskelijaan. Poikkeava järjestely voidaan 

toteuttaa vain, jos laissa säädetyistä ehdoista jokin toteutuu ja opiskelija itse hakeutuu tai 

suostuu kyseisiin järjestelyihin. Järjestelyt kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen 

suunnitelmaan ja toteutetaan vain niiltä osin kuin ne ovat välttämättömiä. (OPH, 2019.) 

 

 

2.2.2   Oppimisen	  tuki	  ylioppilastutkinnon	  suorittamisessa	  

 

Lukiokoulutuksen yhtenä tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiuksia 

korkeakoulututkintoon johtavien opintojen aloittamiseen. Opiskelijat suorittavat 

opintojensa lopuksi ylioppilastutkinnon, joka on lukiokoulutuksen päättötutkinto. Sen 

avulla pyritään selvittämään, millaisen tieto-, taito- ja kypsyystason opiskelijat ovat 

saavuttaneet lukioaikana. (Vesterinen & Takala, 2019.) 
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Ylioppilastutkintolautakunta eli YTL vastaa ylioppilastutkinnon järjestämisestä, 

toteuttamisesta, kokeiden sisällöstä, arvostelusta sekä erityisjärjestelyiden huomioon 

ottamisesta (Vesterinen & Takala, 2019). Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea 

erityisjärjestelyitä ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamista varten sairauden, vamman, 

erityisen vaikean elämäntilanteen, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden sekä 

vieraskielisyyden perusteella (laki ylioppilastutkinnosta 502/2019 9 § 1 mom.). 

Erityisjärjestelyjen saamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että opiskelija ei kyseisen 

yllämainitun syyn takia pysty suorittamaan koetta samalla tavoin kuin muut kokelaat eli 

esimerkiksi jokin sairaus pelkästään ei suoraan oikeuta opiskelijaa erityisjärjestelyjen 

saamiseen (YTL, 2020b). Lukio-opintojen alkaessa sekä aina tarvittaessa opiskelijoita 

tiedotetaan mahdollisuudesta kyseisiin erityisjärjestelyihin. Erityisjärjestelyjä voidaan 

kokeilla jo lukio-opintojen aikana, jolloin myöskin niiden toimivuutta ja tarvetta 

pystytään arvioimaan. Lisäksi opiskelija voi saada tarvittaessa ohjausta lausuntojen 

hankkimiseen sekä erityisjärjestelyjen hakemiseen ylioppilastutkinnon kokeita varten. 

(OPH, 2019.) 

 

Erityisjärjestelyiden tavoitteena on mahdollistaa kaikille kokelaille yhdenvertaiset ja 

kohtuulliset mahdollisuudet ylioppilaskokeiden suorittamiseen. Erityisjärjestelyiden 

käyttöön ottamista harkitaan aina tapauskohtaisesti syiden luonteen ja vaikeuksien asteen 

mukaisesti. Yhtenä perusteena erityisjärjestelyjä haettaessa tulee tuoda ilmi opintojen 

aikana havaittu tuen tarve, toteutetut tukitoimet sekä mahdollisesti kokelaan 

henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tämän lisäksi hakemuksessa tulee olla liitteenä 

lukion lausunto haettavien erityisjärjestelyiden tarpeesta, kohtuullisuudesta ja 

toimivuudesta. Jos erityisjärjestelyitä haetaan lukemisen ja kirjoittamisen 

erityisvaikeuden takia pitää edellä mainittujen lausuntojen lisäksi lähettää lausunto, josta 

näkyy seulontatestitulokset, NMI-testitulokset sekä opettajien lausunnot opiskelijan 

työskentelystä oppiaineissa. (YTL, 2020b.)



   9  

 

 

3   Laaja-alainen erityisopettaja 
 

 

3.1   Laaja-alaisen erityisopettajan työnkuva 
 

Suomessa pääsääntöisesti erityisopetusta antavat laaja-alaiset erityisopettajat eli 

erityisopettajat ja erityisluokanopettajat (Rytivaara, Pulkkinen & Takala, 2012). Laaja-

alaisen erityisopettajan työnkuva poikkeaa erityisluokanopettajan työstä siten, että 

hänellä ei ole omaa opetettavaa pienluokkaa. Laaja-alainen erityisopettaja antaa osa-

aikaista erityisopetusta, jota toteutetaan joustavasti tarpeiden mukaisesti. (Takala, 2016). 

Työnkuva on laaja ja monipuolinen ja erityisopettajan vastuulla on yleensä laaja-alaisen 

erityisopetuksen toteutuminen omassa koulussaan (Vitka, 2018, 20-21). Jokainen oppilas 

hyötyy laaja-alaisen erityisopettajan osaamisesta, eikä erityisopetusta enää nykyään 

yhdistetä poikkeavuuteen ja erilaisuuteen vaan se kuuluu jokaisen oppilaan oikeuksiin. 

Laaja-alaisen erityisopettajan työ näyttäytyykin kaikkia oppilaita koskevana oppimisen 

ja koulunkäynnin tukemisena. (Vitka, 2018, 78.)  

 

Osa-aikainen erityisopetus eli laajalainen erityisopetus on ollut jo pitkään vakiintunut osa 

peruskoulujen toimintaa (Rytivaara ym., 2012). Lukuvuonna 2018-2019 peruskoulun 

oppilaista noin kolmannes oli saanut jonkinlaista oppimisen tukea. Lisäksi samana 

lukuvuonna tilastojen mukaan osa-aikaista erityisopetusta sai kaiken kaikkiaan 22 

prosenttia peruskoululaisista. (SVT, 2019a.) Oppimisen ja koulun käynnin tukea 

koskevan lakimuutoksen myötä vuonna 2011 perusopetuksessa otettiin käyttöön 

kolmiportainen tuen malli, joka muodostuu yleisestä, tehostetusta sekä erityisestä tuesta. 

Tuen mallin tarkoituksena on tarjota jokaiselle oppijalle tukea mahdollisimman varhain 

ja joustavasti opintojen jokaisessa vaiheessa. (Björn ym., 2017) Ongelmiin pyritään 

tarttua mahdollisimman aikaisin, jolloin niihin on helpompi vaikuttaa. Tämä varhaisen 

puuttumisen strategia voi osaltaan vaikuttaa tilastojen suuruuteen. (Rytivaara ym., 2012.) 

Kolmiportainen tukijärjestelmä kattaa kuitenkin vain peruskoulun ja toisen asteen 

koulutuksen puolella vastaava tukirakenne ei jatku. 
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Erityisopettaja on eriyttämisen ammattilainen (Rytivaara ym., 2012), mikä tarkoittaa 

oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien ja oppimistapojen muokkaamista 

yksilökohtaisten tarpeiden mukaisesti (Vitka, 2018, 83). Erityispedagogisen osaamisen 

voidaan nähdä hyödyttävän sekä yksilöitä että koko koulua, sillä erityisopettajan toiminta 

kohdistuu yksittäisen tuen tarvitsijan lisäksi myös oppilasryhmiin sekä koko 

kouluyhteisöön. Nykyään erityisopettajan työssä korostuu erityisesti oman osaamisen 

jakaminen, jonka myötä erityisopettaja onkin tärkeä kouluyhteisön vaikuttaja, kehittäjä 

ja pedagoginen asiantuntija. (Vitka, 2018, 79) 

 

Erityisopettajan työtapoja osa-aikaisessa erityisopetuksessa ovat muun muassa 

pienryhmäopetus, yksilöopetus ja yhteisopetus (Rytivaara ym., 2012). Opetustyö on 

pitkälti oppimisvaikeuksien lievittävää opetusta, jota tyypillisimmin annetaan lukemis- ja 

kirjoittamisvaikeuksiin sekä matematiikan oppimisvaikeuksiin (Björn, 2012). 

Opetustyön lisäksi yhteistyö ja konsultointi ovat keskeinen osa erityisopettajan työtä 

(Rytivaara ym., 2012, Vitka, 2018, 77). Erityisopettajan täytyy kaiken teoreettisen ja 

käytännön osaamisen lisäksi hallita myös hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä asioita. 

(Vitka, 2018, 81). Hyvään ammattitaitoon kuuluu myöskin jatkuva itsensä ja työnsä 

kehittäminen. (Rytivaara ym., 2012; Vitka, 2018, 81). Ammattitaitoa kannattaa ylläpitää 

myös seuraamalla jatkuvasti alan tutkimuksia ja opettelemalla uusia menetelmiä 

(Rytivaara ym., 2012). 

 

Oppilasaines, koulu ja kunta määrittelevät pitkälti minkälaista osaamista ja tieto-taitoa 

erityisopettajalta vaaditaan (Pirttimaa & Takala, 2016; Rytivaara ym., 2012). Yleisesti 

voidaan kuitenkin todeta, että erityisopettajan ammattitaito koostuu hyvästä oppilaan ja 

oman itsensä tuntemisesta, erityispedagogisesta tieto-taidosta, sujuvasta 

vuorovaikutuksesta sekä esteettömyyden toteutuksesta opetuksessa. Yhä tärkeämpää on, 

että erityisopetus perustuu yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön, sillä nykykoulun haasteet 

ovat entistä moninaisempia. (Pirttimaa & Takala, 2016). Nuorten tukitoimia 

suunnitellaan yhteistyössä erityisopettajan, nuorten, huoltajien ja muiden opettajien 

kesken. (Vitka, 2018, 80). Kommunikointi, yhteinen suunnittelu ja yhteistyö opetuksen 

ammattilaisten välillä on tärkeää, sillä jokaisen osaamista tarvitaan oppilaan oppimisen 

edistämiseksi (Rytivaara ym., 2012). Yhteistyö muiden opettajien kanssa on ensisijaisen 

tärkeää opettajien osaamisen eroavaisuuksien takia (Vitka, 2018, 83). Taitavalla 

erityisopettajalla on oppilaantuntemuksen lisäksi myös hyvä opettajantuntemus. 
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Tarvittaessa erityisopettaja voikin toimia pedagogisena ohjaajana ja ohjata 

hienovaraisesti toisen opettajan opetustyyliä (Rytivaara ym., 2012), siihen suuntaan, että 

ryhmän kaikilla oppilailla on mahdollisimman suotuisat edellytykset oppimiselle (Vitka, 

2018, 83). Toimivan yhteistyön edellytyksenä on hyvät vuorovaikutustaidot, jonka takia 

ne ovatkin tärkeä osa-alue erityisopettajan toiminnassa (Rytivaara ym. 2012; Vitka, 2018, 

83). 

 

Oppilaan tukeminen voi myös edellyttää moniammatillista yhteistyötä, opettajien välisen 

yhteistyön lisäksi.  (Rytivaara ym., 2012.) Moniammatillinen yhteistyö ja ennaltaehkäisy 

eri muotoineen on tärkeässä roolissa erityisopettajan työssä (Vitka, 2018, 77). 

Moniammatilliseen yhteistyöhön voidaan katsoa kuuluvan muun muassa yhteistyö 

psykologin, kuraattorin, terveydenhuollon ja opinto-ohjaajien kanssa. (Rytivaara ym., 

2012.) Lisäksi kirjallinen työ erityisopettajan työssä on lisääntynyt, joka näkyy muun 

muassa erilaisten oppimiseen ja oppilaiden tilanteisiin liittyvien lausuntojen 

kirjoittamisena. Nykyisin oppilailla on myös erilaisia tilapäisiä ja poikkeavia 

opetusjärjestelyitä entistä enemmän kouluissa. Tällöin erityisopettajan tulee 

yksilökohtaisesti suunnitella kyseiseen tilanteeseen sopivimmat opetustavat ja –

menetelmät ottaen huomioon nuoren kokonaistilanne mukaan lukien hänen kuntoisuus 

oppimiskapasiteetti ja vahvuudet. (Vitka, 2018, 80.) 

 

Erityisopettajan ammatillista asemaa vahvistaa se, että työnkuva koostuu opetustyön 

lisäksi muun muassa erityispedagogisesta asiantuntijuudesta, ohjauksesta, 

konsultoinnista sekä koulun kehittämisestä (Rytivaara ym., 2012). Erityisopettajan on 

oltava avarakatseinen ja valmis yhteistyöhön, jotta erilaiset ristiriitatilanteet ja haasteet 

saadaan ratkaistua (Lahtinen, 2010). Kokonaisvaltainen käsitys yksittäisestä oppilaasta, 

ryhmästä ja koulun tilanteesta on yksi olennaisimmista asioista laaja-alaisen 

erityisopettajan työssä (Rytivaara ym., 2012; Vitka 2018, 83), sillä se on koulun sisällä 

sekä ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävän yhteistyön kannalta erittäin hyödyllistä. 

Erityisopettaja toimii myös siis asiantuntijana, joka konsultoi ja ohjaa kouluyhteisön 

jäseniä sekä kehittää ja koordinoi erityispedagogista toimintaa koulussa. (Rytivaara ym., 

2012.)
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3.2   Erityisopettaja lukiossa 
  
Uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa (2019) todetaan, että opiskelijalla on 

oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea, jos hänellä on oppimisvaikeuksien 

vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Erityisopetus määritellään erityisopettajan 

antamaksi opetukseksi, jonka tarkoituksena on tukea aineenopetusta. Toteutustapoina 

voidaan käyttää yhteisopettajuutta, ryhmämuotoista opetusta tai yksilötukea. Yhteistyö 

muiden opettajien kanssa on tärkeässä roolissa, jotta tukea tarvitsevan opiskelijan tarpeet 

huomioidaan sekä oppimisen että opetuksen kannalta. Lukiossa opiskelutaitojen 

opettaminen ja opiskelijan ohjaaminen käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ovat 

yleisiä tapoja toteuttaa erityisopetusta. (OPH, 2019.) Oppimääriä ei kuitenkaan voida 

mukauttaa kuten perusopetuksessa, sillä lukiossa kaikki opiskelijat noudattavat samoja 

tavoitteita ja opetussuunnitelmaa (Haakana & Tikkanen, 2008). 

 
Lukiokoulutuksessa aineenopettajalla on vastuu oppiaineensa opetuksesta ja siihen 

liittyvistä pedagogisista ratkaisuista. Yhteistyö erityisopettajan kanssa on kuitenkin 

tärkeää erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on todettu lukivaikeus tai muita 

oppimisvaikeuksia. (Haakana & Tikkanen, 2008.) Erityisopettajalla on erityispedagogista 

tieto-taitoa erilaisista oppimisvaikeuksista (Pirttimaa & Takala, 2016), jonka lisäksi hän 

voi selvittää oppimisvaikeuksien taustaa, mikä auttaa pedagogisten ratkaisujen 

tekemisessä. Tieto oppimisvaikeudesta auttaa aineenopettajaa paremmin ymmärtämään 

opiskelijan haasteita. Erityisopettaja esimerkiksi voi suunnitella minkälaisista 

pedagogisista ratkaisuista olisi opiskelijalle hyötyä, joka taas auttaa aineenopettajaa 

huomioimaan ryhmässä olevan opiskelijan ja mahdollisesti tarvittaessa ohjaamaan häntä 

entistä yksilöllisemmin. (Haakana & Tikkanen, 2008.) 

 

Olisi tärkeä, että oppimisen systemaattinen tukeminen aloitettaisiin heti lukion 

ensimmäisestä vuodesta lähtien (Björn, Savolainen & Jahnukainen, 2017).  Björnin, 

Savolaisen ja Jahnukaisen (2017) mukaan käy vieläkin liian usein niin, että 

systemaattisen tuen sijaan opiskelijoille haetaan lukivaikeuksien perusteella helpotuksia 

pelkästään ylioppilaskirjoituksiin. Systemaattisen tuen avulla opiskelija saisi tukea 

opintoihinsa koko lukiossa opiskelun ajan. Tuen kautta voidaan toteuttaa 
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suunnitelmallista arviointia, suunnitella erilaisia tukikeinoja ja esimerkiksi helpottaa 

oppimista erilaisten strategioiden avulla. (Björn, Savolainen & Jahnukainen, 2017.) 

 

Ala- ja yläkouluissa osa-aikainen erityisopetus on ollut jo pitkään vakiintunut osa koulun 

toimintaa. Lukioihin on alettu palkkaamaan erityisopettajia vasta 1990-luvun 

loppupuolella, jolloin lukion erityisopettajien työnkuva on nähty lähinnä opiskelutaitojen 

ja erilaisten lukemisen strategioiden opettamisena. (Rytivaara ym., 2012.) Lukion 

erityisopettajan työnkuvaa on tutkittu Suomessa kuitenkin suhteellisen vähän.  

 

Mehtäläinen (2005) on tutkimuksessaan selvittänyt erityisopetuksen tarvetta ja 

kohdistumista lukiokoulutukseen vuonna 2004. Tutkimuksen aineisto on kerätty 

valtakunnallisesti ja kyselyyn vastasi lukion henkilökunnasta ne henkilöt, jotka olivat 

parhaiten perillä erityisopetuksen tilasta ja tarpeesta heidän koulussaan. Tutkimuksen 

mukaan 2000-luvun alussa erityisopetus lukioissa oli suhteellisen riittämätöntä. Harvassa 

lukiossa toimi päätoiminen erityisopettaja, vaan erityisopettajan työnkuva lukioissa oli 

lähinnä ajoittaista konsultaatiota. Niissä lukioissa, joissa erityisopetusta oli tarjolla, sitä 

saattoi antaa myös joku muu kuin erityisopettaja esimerkiksi opinto-ohjaaja. Tutkimusten 

tulosten mukaan työtehtäviin kuului lähinnä lukiseulat ja –testit sekä konsultointi. 

(Mehtäläinen, 2005.) 

 

Sinkkonen, Kyttälä, Kiiskinen ja Jäntti (2016) ovat tutkimuksessaan selvittäneet, 

millaisista työtehtävistä lukion erityisopettajien työnkuva on muodostunut vuonna 2011. 

Heidän kyselylomakkeeseen vastasi 16 lukion erityisopettajaa eri puolilta Suomea. 

Kyselylomake koostui taustatietokysymysten lisäksi kolmesta avoimesta kysymyksestä 

sekä lomakkeen lopussa oli mahdollisuus kertoa vielä vapaamuotoisesti omasta työstään. 

Tutkimuksessa lukion erityisopettajien työ jaettiin moniammatilliseen työhön, 

yksilötyöhön ja organisaatiotyöhön. Moniammatilliseen työhön katsottiin kuuluvaksi 

opiskelijahuoltoryhmissä toimiminen, moniammatilliset palaverit, huoltajien tapaamiset 

sekä erityisen tuen suunnitelmat. Yksilötyö sisälsi yksilö- ja ryhmäopetuksen, kurssien 

suunnittelun, tiedotuksen, oppimateriaalien valmistamisen ja lisäksi lukiseulojen ja –

testien järjestämisen, tarkistuksen ja tulkinnan. Organisaatiotyö koostui koulutus-, 

kehittämis- ja suunnittelutyöstä. Tutkimuksessa todettiin, että yksilötason työhön kuluu 

eniten työaikaa, jonka lisäksi lukitestausten järjestäminen on yksi eniten aikaa vievistä 
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työtehtävistä lukion erityisopettajan työssä. (Sinkkonen, Kyttälä, Kiiskinen & Jäntti, 

2016.)
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4   Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lukion erityisopettajien kokemuksia 

heidän omasta työstään lukiossa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja tulkita lukion 

erityisopettajien ajatuksia heidän työnkuvastaan sekä siihen liittyvistä haasteista. 

Tutkimustehtävänäni on luoda kokonaiskuva siitä, minkälaisista tehtävistä lukion 

erityisopettajan työnkuva koostuu. Lisäksi tutkimus pureutuu erityisopettajien 

kokemuksiin siitä, minkälaisia haasteita he kokevat liittyvän työnkuvaansa.  

 

 

Tutkimustehtäväni alle muodostuivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1.Millainen on lukion erityisopettajan työnkuva opettajien kertomana? 

2. Mitä haasteita työnkuvaan liittyy? 

 

 

 

 

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia laadullisin menetelmin, haastattelemalla kuutta 

lukiossa toimivaa erityisopettajaa useammasta eri kunnasta. Seuraavassa luvussa esittelen 

tarkemmin tutkimuksen toteutusta.
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5   Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen menetelmällisiä valintoja. Pyrin antamaan kattavan 

kuvauksen tutkittavista, tutkimusmenetelmistä, aineistosta ja sen keruuseen liittyvistä 

valinnoista sekä aineiston analysoinnista. Kuvailen analyysin etenemistä vaihe vaiheelta, 

tuoden ilmi keskeisimmät asiat tutkimukseni kannalta. 

 

5.1   Tutkimuksen lähestymistapa 
 

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä pyrin 

tutkimuksellani tuomaan esille minkälaisista työtehtävistä lukion erityisopettajat 

kuvailevat työnkuvansa koostuvan sekä minkälaisia haasteita he ovat kohdanneet 

työnkuvaansa liittyen. Laadullisessa tutkimuksessa on usein pyrkimyksenä kuvata, 

ymmärtää ja tulkita jotain ilmiötä tai tapahtumaa, jonka myötä sille voidaan muodostaa 

teoreettisesti mielekäs tulkinta, sen sijaan, että luotaisiin tilastollisia yleistyksiä. (Eskola 

& Suoranta, 1998, 61; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98.) Tutkimuksen eri vaiheet – 

aineistonkeruu, analyysi, tulkinta ja raportointi -  kietoutuvat yhteen, jolla tarkoitetaan 

sitä, että aineiston tulkintaa tehdään koko tutkimusprosessin ajan (Eskola & Suoranta, 

1998, 16; Kiviniemi, 2018).   

 

Tässä tutkielmassa korostuu aineistokeskeinen lähestymistapa, eikä tarkoituksena ole 

testata etukäteen hahmotettua teoriaa, vaan pyrkimyksenä on käsitteellistää lukion 

erityisopettajien työnkuvaa ja luoda aineiston pohjalta kokonaiskuva siitä, mitä lukion 

erityisopetus pitää sisällään. Kiviniemen (2018) mukaan käsitteellistäminen ei 

välttämättä ole pelkästään aineistolähteistöistä vaan käytännön kentältä nousevat 

näkökulmat ja tutkijan omat aiemmat näkemykset voivat myös osaltaan suunnata 

tutkimuksen kulkua. Tutkijan roolissa tiedostan, että omat kokemukseni sekä 

perehtyneisyyteni lukion erityisopetukseen ovat osaltaan vaikuttaneet omaan 

esiymmärrykseeni asiasta. Tutkimuksessani olen kuitenkin pyrkinyt tarkastelemaan 

aineistoa kriittisesti ja reflektiivisesti, antamatta omien aikaisempien tulkintojen vaikuttaa 

liikaa aineiston analysointiin. Kattavan raportoinnin pohjalta tutkija voi tarjota lukijalle 

välineet arvioida, onko lukijan kannalta tutkijalle muodostunut käsitys tutkittavasta 

ilmiöstä uskottava (Kiviniemi, 2018). Tähän olen tutkimuksessani pyrkinyt.
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5.2   Haastateltavat 
  
 

Hahmotellessani tutkimustehtävääni ja sitä tukevia tutkimuskysymyksiä tiesin, että 

haluan saada kentällä työskentelevien lukion erityisopettajien äänen kuuluviin heidän 

omien kokemustensa kautta. Koin, että lukioissa työskentelevät erityisopettajat tuntevat 

omat työtehtävänsä ja työnkuvansa parhaiten, jonka takia heidän kokemuksillaan ja 

tuntemuksillaan on merkitystä tarkasteltavan tutkimustehtävän tueksi. 

 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että kohderyhmä rajataan pieneen määrään 

tapauksia ja niitä pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & 

Suoranta, 1998, 18). Kohderyhmän ei kannata myöskään olla satunnaisesti hankittuja 

vaan harkittuja ja tarkoitukseen sopivia. Laadullisessa tutkimuksessa on oleellista, että 

henkilöillä, joilta tietoa kerätään, on kokemusta kyseistä asiasta. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 98.) Tällöin puhutaan harkinnanvaraisesta näytteestä (Eskola & Suoranta, 1998, 

18; Hirsjärvi & Hurme, 2009, 59). Tieteellisyyden kriteerinä ei ole määrä vaan sen laatu 

sekä kuinka hyvin tutkija pystyy kattavasti käsitteellistämään keräämänsä aineiston 

(Eskola & Suoranta, 1998, 18). Haastattelin tutkimusta varten kuutta lukion 

erityisopettajaa. Haastatteluhetkenä haastateltavat toimivat päätoimisina lukion 

erityisopettajina, osalla heistä oli käytössä kokonaistyöaika ja muiden opetustuntimäärä 

vaihteli 16 tunnista 24 tuntiin. Erityisopettajat työskentelivät kolmessa eri kunnassa ja 

heidän vastuullaan oli eri määrä lukioita, määrät vaihtelivat 1-3 lukion välillä. 

Haastattelut tapahtuivat heidän valitsemissaan ympäristöissä, heille parhaiten sopivana 

ajankohtana. Haastattelut nauhoitettiin, ja kestoltaan ne olivat vajaan tunnin mittaisia 

(37min-58min). Tutkimusaineisto kerättiin loka-joulukuussa vuonna 2019. 

 

Kaikki haastatelluista opettajista olivat päteviä erityisopettajia. Viidellä haastatelluista 

opettajista oli pohjakoulutuksena jokin muu opettajan tutkinto ja he olivat jälkikäteen 

suorittaneet erilliset erityisopettajan opinnot. Yksi haastateltavista oli suorittanut 

pääaineenaan erityispedagogiikan tutkinnon. Työkokemus opettajien välillä lukion 

erityisopettajantehtävistä vaihteli neljästä kuukaudesta kolmeentoista vuoteen. Lisäksi 

kaikilla oli muuta kokemusta opetusalalta.
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5.3   Aineiston kerääminen 
 

Valitsin haastattelun aineistonkeruumenetelmäkseni, jotta haastateltavat pääsisivät 

mahdollisimman vapaasti kertomaan omasta työnkuvastaan lukion erityisopettajana sekä 

omista kokemuksistaan kyseisessä työssä.  Haastatteluiden avulla tutkija pyrkii 

muodostamaan kuvaa haastateltavien tunteista, ajatuksista, kokemuksista ja käsityksistä 

(Hirsjärvi & Hurme, 2010, 41). Suoritin aineistonkeruun yksilöhaastatteluiden avulla. 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan haastattelun etuna verrattuna muihin 

aineistonkeruumenetelmiin voidaan pitää sen joustavuutta. Tutkijalla on haastattelun 

aikana mahdollisuus toistaa ja tarkentaa kysymyksiä, pyytää haastateltavaa selventämään 

vastauksiaan sekä käydä dialogia haastateltavan kanssa. Haastattelun aikana tutkija voi 

myös ohjata keskustelua siten, että hän saa kerättyä mahdollisimman paljon tietoa 

halutusta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85; Hirsjärvi & Hurme, 2010, 35). 

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan sitä, että jokin haastattelun näkökulma on 

ennalta määritelty, mutta ei kaikkia. Teemahaastattelua voidaankin sen takia kutsua 

puolistrukturoiduksi menetelmäksi, sillä haastattelun teemat ovat kaikille haastateltaville 

samat. (Hirsjärvi & Hurme, 2010, 47-48). Teemahaastattelun yhtenä tavoitteena on löytää 

merkityksellisiä vastauksia ennalta valikoituneisiin tutkimuskysymyksiin (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 88). Teemahaastattelussa oleellisinta on se, että se etenee tiettyjen 

pääteemojen varassa. Kysymysten ei ole tarkoitus olla yksityiskohtaisia vaan väljiä 

teemoihin liittyviä kysymyksiä, jolloin haastateltavan oma ääni tulee paremmin 

kuulluksi. Teemahaastattelussa pyritään siis saamaan esille haastateltavien omat tulkinnat 

ja koetut merkitykset kyseisistä teemoista. (Hirsjärvi & Hurme, 2010, 47-48). 

 

Haastattelurunkoa rakentaessani loin ensimmäiseksi pääteemat tutkimustehtäväni 

pohjalta. Pääteemoiksi muodostuivat; oma työnkuva, tuen antaminen lukiossa, valmiudet 

ja haasteet omassa työssä sekä muutokset lukiossa. Hirsjärven ja Hurmeen (2010) mukaan 

teemahaastattelu ei ole vain pääteemojen esittämistä. Haastattelijan kannattaa ennalta 

miettiä, miten teemoihin voidaan pureutua syvemmin ja minkälaisia lisäkysymyksiä 
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voidaan esittää. Hyvin suunnitellulla haastattelurungolla voidaan etukäteen tähdätä 

tutkimuksen laadukkuuden lisäämiseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2010, 184). Jokaisen 

pääteeman alle mietin tarkentavia lisäkysymyksiä, jotta saisin haastateltavista 

mahdollisimman paljon irti tutkimustani varten. Lisäkysymyksiä muodostui jokaisen 

pääteeman alle useampia ja koin ne erittäin hyödyllisiksi haastatteluja tehdessäni. 

Kuviossa 1 on esitelty haastatteluissa käytetty haastattelurunko. Pääteemojen alta 

löytyvät tarkentavat kysymykset, jotka on kysytty jokaiselta haastateltavalta. Jokaisessa 

haastattelussa tuli näiden kysymysten lisäksi keskusteltua myös teemoihin liittyvistä 

asioista, joita saatoin täydentää hetkeen sopivilla lisäkysymyksillä. 

 

 
 

Kuvio 1. Teemahaastattelunrunko. 

 

Ennen varsinaisia haastatteluita, toteutin pilottihaastattelun lukiossa toimivalle osa-

aikaiselle erityisopettajalle. Pilottihaastattelun tarkoituksena oli kokeilla luomani 

haastattelurungon toimivuutta, selvittää mahdollisia puutteita, haastattelun pituutta sekä 

Oma  työnkuva

- Millainen on  koulutus/työtaustasi?
- Kerro  omasta  työstäsi  lukion  erityisopettajana
- Millainen  on  normaali  työpäivä/viikko?

Tuen  antaminen  lukiossa

- Minkälaisia  tuen  tarvitsijoita  löytyy?
- Miten  tukea  toteutetaan?
- Kenen  kanssa  ja  millaista  yhteistyötä  teet?

Valmiudet  ja  haasteet  omassa  työssä

- Minkälaiset  valmiudet  koit  sinulla  olevan,  kun  aloitit  
työskentelyn  lukiossa?
- Minkälaisia  haasteita  työssäsi  on?
- Miten  koet  resurssien  riittävyyden?
- Kaipaatko  itse  tukea  työhösi?

Muutokset  lukiossa

- Koetko  uuden  lukiolain  sekä  opetussuunnitelman  tuovan  
muutoksia  työnkuvaasi,  millaisia?
- Miten  yliopiston  koulutusrakenteissa  voitasiin  huomioida  
lukion  erityisopetukseen  pätevöityminen?
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harjoitella omia taitojani haastattelijana. Pilottihaastattelu nähdään tärkeänä osana 

teemahaastatteluja, sillä sen perusteella haastattelurunkoa voidaan tarvittaessa vielä 

muuttaa ja haastattelija itse voi harjaantua tehtäväänsä (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 72-73). 

Pilottihaastattelun jälkeen haastattelurunko vaikutti toimivalta sekä haastattelun pituus 

sopivalta (48 minuuttia), joten muokkauksia haastattelurunkoon ei tehty. 

 

Aloitin tutkimusprosessin etsimällä ja keräämällä lukioiden erityisopettajien 

sähköpostiosoitteita lukioiden omilta verkkosivuilta. Tämän jälkeen lähestyin 40:tä 

lukion erityisopettajaa sähköpostitse. Sähköpostissa kerroin lyhyesti tutkimukseni 

aiheesta, toteutusmuodoista sekä kerroin etsiväni päätoimisia lukion erityisopettajia 

haastatteluja varten. Haastateltavia etsiessäni kriteereitäni olivatkin, että löytäisin 

päätoimisia lukion erityisopettajia, jotka toimisivat useammassa eri kunnassa. Koin 

tämän tärkeäksi, sillä lukion erityisopetuksen kenttä on suhteellisen uusi ja en tiennyt 

kuinka yhtenäiset ohjeistukset eri kunnissa on. Ajattelin myös, että päätoimiset 

erityisopettajat kykenevät reflektoimaan työtänsä paremmin kuin vain osa-aikaisena 

lukiossa toimivat erityisopettajat.  

 

Kuusi lukion erityisopettajaa vastasi sähköpostiini ja olivat kiinnostuneita osallistumaan 

haastatteluun. Sovimme jokaisen kanssa sähköpostitse haastattelun tarkemmista 

ajankohdista ja haastattelupaikoista. Ehdotin haastateltaville tiettyjä viikkoja 

haastattelujen ajankohdaksi, mutta annoin heille myös mahdollisuuden itse vaikuttaa sekä 

haastattelun ajankohtaan ja haastattelupaikkaan. Haastatteluja varten olin tehnyt 

tutkimuslupalomakkeen (ks. liite 1). Haastateltavat täyttivät tutkimuslupalomakkeen 

haastattelujen alussa antaen näin suostumuksensa haastattelujen käyttöön tutkimustani 

varten. Haastattelut taltioitiin nauhoittamalla. 

 

Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa haastattelijan tehtävänä on edesauttaa 

informaation kulkua ja jäsentämistä sekä kannustaa haastateltavaa (Hirsjärvi & Hurme, 

2009, 102). Haastattelijana pyrin antamaan haastatelluille mahdollisimman paljon tilaa 

kertoa heidän omista kokemuksistaan sekä pyrin samalla viemään keskustelua luontevasti 

eteenpäin. Haastattelijan roolissa olin aktiivisesti vuorovaikutuksessa haastateltavien 

kanssa, mutta pidin roolini keskusteluissa puolueettomana. Aktiivinen rooli ja 

haastattelijan osallisuus haastatteluissa nähdään suotavana, sillä se voi rohkaista 

haastateltavaa kertomaan vapaammin omista kokemuksistaan. Tutkijan on silti hyvä 
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tiedostaa ne erityispiirteet, jotka jakavat haastattelun ja tasavertaisen keskustelun 

toisistaan. (Eskola, Lätti & Vastamäki, 2018.) Tutkijana tiesin, että lähtökohtainen 

tavoitteeni on hankkia tietoa haastatteluiden avulla. Tämän takia en esimerkiksi 

keskusteluissa tuonut omia tai aikaisempien haasteltavien mielipiteitä esille, vaan pyrin 

antamaan jokaiselle mahdollisuuden saada oman äänensä kuuluville. 

 

5.4   Aineiston analysointi 
  
 

Tutkimuksen analyysi on toteutettu aineistolähtöisenä sisällönanalyysina. Aineiston 

analyysia varten, nauhoitetut haastattelut saatettiin ensiksi kirjoitettuun muotoon 

litteroimalla, jota avaan lyhyesti luvussa 4.3.1. Tämän jälkeen esittelen varsinaisen 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet luvussa 4.3.2. 

 

 

5.4.1   Litterointi	  

 

Aineiston kerättyäni litteroin eli kirjoitin sanasta sanaan puhtaaksi jokaisen äänitetyn 

haastattelun. Litterointi voidaan tehdä kirjoittamalla koko haastattelu puhtaaksi, tai tutkija 

voi valikoida litteroivansa esimerkiksi vain teema-alueet tai haastateltavan puheosuudet. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2010, 138.) Päädyin litteroimaan kaikki haastattelut 

kokonaisuudessaan sanatarkasti, jolloin mahdollisimman kattava kuva aineistosta säilyisi 

analysointivaihetta varten. Nikanderin (2010) mukaan, mitä tarkemmin puhe on purettu 

tekstiksi, sitä lähemmäs lukija itse pääsee aineistoa. Tarkkojen litteraattien perusteella 

lukijan on helpompi tehdä omia tulkintoja ja uudelleenanalyysejä, joka lisää analyysin 

läpinäkyvyyttä ja tutkimuksen validiteettia. (Nikander, 2010). En kuitenkaan kokenut 

aineiston analyysin kannalta tarpeelliseksi litteroida taukoja, äänenpainoja tai erilaisia 

äännähdyksiä kuten naurahduksia ja huokauksia. Yleensä näin pikkutarkkaa litterointia 

tehdään vain, jos aineiston tutkimiseen käytetään keskustelunanalyysiä (Hirsjärvi & 

Hurme, 2010, 140).  

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2010) mukaan haastattelut kannattaa litteroida niin nopeasti 

haastattelun jälkeen kuin mahdollista, jolloin haastattelun laatu ja luotettavuus paranevat 

(Hirsjärvi & Hurme, 2010, 185). Litteroin haastattelut muutaman päivän sisällä 



   22  

haastattelusta mahdollisimman kattavasti ja sanatarkasti päästäkseni parhaaseen 

mahdolliseen luotettavuuteen. Litteroitua tekstiä haastattelujen pohjalta tuli 

tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna 83 sivua (Times New Roman, fontti 12 ja riviväli 

1,5). 

 

 

5.4.2   Aineistolähtöinen	  sisällönanalyysi	  

 

Lähdin analysoimaan aineistoa käyttäen analyysimetodina aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan sisällönanalyysi on perinteinen 

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä. Sen avulla voidaan tehdä monenlaista 

tutkimusta ja sitä voidaan pitää yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä, 

joka voidaan yhdistää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91.) 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään tyypillisesti induktiivista analyysia, joka 

mahdollistaa odottamattomien asioiden nousemisen aineistosta. Induktiivisen analyysin 

lähtökohtana on aineiston monipuolinen ja yksityiskohtainen tarkastelu eikä niinkään 

jonkin teorian tai hypoteesien testaaminen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 164.)  

 

Eskola (2010) on jaotellut sisällönanalyysin aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja 

teorialähtöiseen analyysiin. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimus etenee 

aineistopohjaisesti, eikä mikään aikaisempi teoria ole varsinaisesti ohjaamassa aineiston 

tulkitsemista. (Eskola, 2010; Eskola & Suoranta, 1998, 19.) Tutkimusaineistosta pyritään 

luomaan teoreettinen kokonaisuus ja analyysiä lähdetään muodostamaan tutkimuksen 

tarkoituksen ja tutkimuskysymyksien suuntaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 95). 

Eskolan ja Suorannan (1998, 19) mukaan aineistolähtöinen analyysi on hyödyllinen 

menetelmä erityisesti silloin, kun selvitetään perustietoja jonkin spesifin ilmiön 

olemuksesta. Tämän takia koin, että aineistolähtöinen analyysi sopii hyvin tähän 

tutkimukseen. 

 

Haastattelujen ja litteroinnin aikana tutkimuksen aineisto oli tullut minulle jo alustavasti 

tutuksi. Analyysivaiheen aloitin lukemalla aineiston kuitenkin useita kertoja uudestaan 

läpi, jotta sain muodostettua itselleni kattavan kokonaiskuvan aineistosta. Ensimmäinen 

vaihe aineistolähtöisen analyysin tekemisessä on aineiston pelkistäminen eli redusointi. 

Pelkistämisellä tarkoitetaan aineiston karsimista, jossa tutkimuksen kannalta 
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epäolennaiset asiat jätetään pois. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, niin että aineistosta 

etsitään tutkimustehtävän kysymyksiin vastaavia ilmaisuja, joiden informaatio 

tiivistetään tai pilkotaan pienempiin osiin muodostamalla pelkistettyjä ilmaisuja. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, 109.) Lähdin aineistoa samalla lukien, alleviivaamaan aineistosta 

ilmauksia, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiini. Näin ollen sain nostettua aineistosta 

esiin kaiken tutkimuksen kannalta olennaisen. Keräsin alleviivaamani 

ajatuskokonaisuudet tekstinkäsittelyohjelman tiedostoon. Hyödynsin näitä 

tutkimuskysymysten mukaisia ilmaisuja ja aloin pelkistää alkuperäisiä ilmaisuja 

tiiviimpään muotoon.  

 

Kun olin pelkistänyt aineiston, siirryin sisällönanalyysin seuraavaan vaiheeseen eli 

ryhmittelyyn. Ryhmittelyssä eli klusteroinnissa käydään huolellisesti läpi aineistosta 

nousseet alkuperäisilmaukset, etsien samalla samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia 

kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa merkitsevät käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään 

luokaksi, joka nimetään sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Pelkistetyistä ilmaisuksista 

tulee alaluokkia, jotka voidaan yhdistellä yläluokiksi ja yläluokat voidaan vielä ryhmitellä 

eteenpäin pääluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 110.) Ryhmittelin pelkistetyt ilmaisut 

erilliseen tekstinkäsittelyohjelman tiedostoon laittaen ne sen tutkimuskysymyksen alle, 

mihin ne vastasivat. Tämän jälkeen aloin etsiä yhtäläisyyksiä ilmauksista ja yhdistelin 

samaa tarkoittavat ilmaisut aina yhteen. Kokeilin useampaa eri tapaa ryhmitellä ilmaisuja, 

jotta sain luotua mahdollisimman selkeän kokonaisuuden. Ryhmittelyn kautta pelkistetyt 

ilmaukset muodostivat yhteensä 17 eri eri alaluokkaa. 

 

Ryhmittelyn voidaan nähdä olevan osa seuraavaa analysointivaihetta, käsitteellistämistä 

eli abstrahointia. Käsitteellistämisellä tarkoitetaan alkuperäisinformaation ilmauksien 

muovaamista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Käsitteellistämisessä jatketaan 

luokkien yhdistelyä, jonka kautta aineistosta muodostuu kokonaisvaltaisempi näkemys 

tutkittavasta ilmiöstä. Tämän pohjalta aineistosta saadaan muodostettua esimerkiksi 

malli, joka kertoo tiivistetyssä muodossa tutkimuksen tuloksista. Tutkijan tulee analyysin 

kaikissa vaiheissa pyrkiä ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 111-113.) Käsitteellistämistä lähdin tekemään ryhmittelyn 

kautta yhdistellessäni alaluokkia yläluokiksi ja yläluokkia pääluokiksi. Mietin yläluokille 

ja pääluokille sopivia nimityksiä, jotka kuvaisivat kyseistä asiaa tarpeeksi kattavasti.  
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Esittelen kuvaamaani aineistolähtöistä sisällönanalyysia taulukossa 1, jossa olen avannut 

polkua alkuperäisten ilmausten muodostumisesta eri luokkiin. 

 

Alkuperäinen 

ilmaisu 

Pelkistetty 

ilmaisu 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

”  ihan  tämmöstä  

kalenterin  käyttöä  

opiskellaan  

lukiolaisten  kanssa  

vielä  ja  et  on  

opiskeluvälineet  

mukana..”  H4 

Ajanhallinnan  

opettaminen  

opiskelijoille  

Oman  

toiminnan  

säätelyn  

opettaminen  

Opiskeluvalmiuksien  

tukeminen  

Opiskelijoiden  

tukeminen  

”aamulla  kun  tuun  

töihin  niin  avaan  

Wilman  ja  tota  

maanantai  aamuna  

siellä  voi  odottaa  

vaikka  60  viestiä  ja  

alan  perkaamaan  sitä  

ensimmäisenä”  H2 

Wilma-

viestintä  

Yleinen  

viestintä  
Viestintä   Kirjallinen  työ  

”Siis  aika  paljon  täytyy  

kyllä  sanoo  et  teen  

kuraattorin  ja  

psykologin  kanssa,  

terveydenhoitajan  

kanssa  et  tosi  paljon  

korostuu  toi  

opiskelijahuolto,  

opojen  kans  toki”  H1 

Yhteistyön  

tekeminen,  

opiskelija-

huoltotyö  

Opiskelija-

huoltotyö  

Monialainen  

yhteistyö  
Yhteistyö  

 

Taulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysista. 

 

Analyysin jälkeen erityisopettajan työnkuvaa muodostui kuvaamaan kolme pääluokkaa. 

Pääluokat nimesin seuraavasti: opiskelijoiden tukeminen, kirjallinen työskentely ja 

yhteistyö. Pääluokkien alle muodostui kahdeksan yläluokkaa, jotka jakaantuivat vielä 

17:ta alaluokkaan. Seuraavassa luvussa tulen esittelemään tarkemmin tuloksia.
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6   Tutkimuksen tulokset – Lukion erityisopettajan työnkuva 
 

 

Tutkimustehtävänäni oli luoda kokonaiskuva siitä, minkälaisista tehtävistä lukion 

erityisopettajan työnkuva koostuu ja minkälaisia haasteita he kokevat liittyvän 

työnkuvaansa.  Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli ” Millainen on lukion 

erityisopettajan työnkuva opettajien kertomana?”. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli 

selvittää minkälaisista työtehtävistä ja asioista lukion erityisopettajan työ koostuu tällä 

hetkellä heidän omasta näkökulmastaan. Haastatteluissa erityisopettajat pääsivät vapaasti 

kuvaamaan työtään lukion erityisopettajana sekä kertomaan, mistä asioista normaali 

viikko tai päivä koostuu heidän työssään. Kuviossa 2 on esitelty aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin tulokset.  

Kuvio  2.  Lukion  erityisopettajan  työnkuvan  ulottuvuudet

Lukion  erityisopettajan  työnkuva

Yhteistyö

Monialainen  
yhteistyö

- opiskelijahuoltotyö
- yhteistyö  huoltajien  

kanssa
- yhteisöllinen   työ
- kehittämis- ja  
suunnitelutyö

Opettajien  välinen  
yhteistyö

- yhteisopettajuuden
rakentaminen
- konsultaatio

Opiskelijoiden
tukeminen

Lukivaikeuksien
tukeminen

- lukiseulat   ja  -testit
- yksilötapaamiset   ja  tuen  

suunnittelu

Opiskeluvalmiuksien  
tukeminen

- opiskelutekniikoiden  
opettaminen

- oman  toiminnan   säätelyn  
opettaminen

- psyykkinen  tuki

Oppiaineiden ohjaus
- pienryhmätyöskentely
- yhteisopettajuus

Kirjallinen  työ

Lausunnot

- lausuntojen   tekeminen     
YTL:lle  

Kirjaaminen
- oppimisen   tuen  
suunnitelmat

Viestintä
- tukimuodoista
tiedottaminen

- yleinen  viestintä



   26  

Aineiston perusteella lukion erityisopettajan työnkuva muodostui kolmesta laajemmasta 

osa-alueesta eli pääluokasta, jotka olivat: Yhteistyö, Opiskelijoiden tukeminen ja 

Kirjallinen työ. Kuviossa näiden pääluokkien alla on esitelty muodostuneet yläluokat, 

joista jokainen on omissa laatikoissaan. Yläluokkien laatikoiden sisällä on lisäksi 

ranskalaisilla viivoilla esitelty myös yläluokkien alaluokat. Nämä kaikki luokat yhdessä 

muodostavat kokonaisuuden siitä, miltä lukion erityisopettajan työnkuva näyttää vuonna 

2019. Luokat ovat ikään kuin erilaisia työtehtäviä, mistä lukion erityisopettajan työ tällä 

hetkellä koostuu. Jokainen pääluokka näyttäytyi olevan osa lukion erityisopettajan 

työnkuvaa päivittäin. Lukion erityisopettajan työnkuvassa korostui erityisesti 

mainintojen kautta työllistävimpinä työtehtävinä lukivaikeuksien tukemiseen liittyvät 

asiat, lukilausuntojen tekeminen sekä oppimisen tuen suunnitelmien kirjaaminen, jotka 

on taulukossa merkitty vaaleanvihreällä taustavärillä. Seuraavissa alaluvuissa esittelen 

tarkemmin jokaisen ylä- ja alaluokkien tuloksia. Havainnollistaakseni, miten olen 

tutkimustuloksia lähtenyt avaamaan, olen liittänyt mukaan lainauksia litteraateista. 

Lainaukset olen anonymiteetin säilyttämiseksi numeroinut satunnaisesti haastattelujen 

mukaisesti (H1, H2... H6). 

 

 

 
6.1   Yhteistyö 
 

Erityisopettajien vastauksista kävi ilmi, että lukiossa tehdään monenlaista yhteistyötä. 

Yhteistyön alle muodostui kaksi yläluokkaa, jotka olivat monialainen yhteistyö sekä 

opettajien välinen yhteistyö. Yhteistyöstä puhuessaan erityisopettajat toivat ilmi, että 

yhteistyön tekemiseen vaikuttaa, koko koulun toimintakulttuuri, koulun henkilöstö ja 

heidän toimintatapansa. Aineenopettajien kanssa tehtävä yhteistyö voitaisiin osittain 

luokitella myös monialaisen yhteistyön alle, mutta erityisopettajat erottivat sen omassa 

puheessaankin erilliseksi osa-alueeksi. Tämän vuoksi sille luotiin oma yläluokka, 

opettajien välinen yhteistyö.
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6.1.1   Monialainen	  yhteistyö	  

  
Monialaisen yhteistyön alle muodostui neljä alaluokkaa, jotka olivat opiskelijahuoltotyö, 

yhteistyö huoltajien kanssa, yhteisöllinen työ sekä kehittämis- ja suunnittelutyö.  

 

Erityisesti opiskelijahuoltotyö korostui jokaisen haasteltavan puheessa. 

Opiskelijahuoltotyöhön kuului muun muassa monialaiset asiantuntija palaverit, 

yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskelijahuolto sekä lausuntojen tekemiseen liittyvä 

yhteistyö. Opiskelijahuoltotyön kautta yhteistyötä tehtiin kuraattorin, psykologin ja 

terveydenhoitajan kanssa. Jokainen haastateltavista nosti erikseen esiin myös opinto-

ohjaajien kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön. Vastauksista tuli myös esille, että moni tekee 

yhteistyötä esimiehensä kanssa lausuntoihin liittyvän yhteistyön kautta mutta myös 

erilaisten tapaamisten merkeissä. 

 

Useimmissa haastatteluissa tuli ilmi, että opiskelijoilla oli päällekkäisiä asiakkuuksia 

sekä erityisopettajan että psykologin ja kuraattorin kanssa. Tällaisilla opiskelijoilla voi 

olla haasteita esimerkiksi mielialan, motivaation tai kouluviihtyvyyden kanssa. Tällöin 

yhteistyön merkitys eri ammattien edustajien välillä on erityisen tärkeää, jotta opiskelijaa 

saadaan tuettua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

 

” nää jotenki on nii päällekkäisii ne vaikeudet et saattaa et opiskelija on vaik eka ajautunu 
psykologille mut siellä sit huomataan et on jossain opiskelutaidoissa puutteita tai tämmösii 
ni hän sitten ottaa muhun yhteyttä ja sit opiskelija käy ehkä meil molemmilla tai ohjautuu 
suoraan mulle ja sitte toisinpäin, eli opiskelija tai huoltajat ottaa itte ensin muhun yhteyttä 
ja sitten me tavataan ja sit mä huomaanki et täs on jotain muuta hankaluuksia, aika usein 
tulee et siel on taustalla muutaki kuormittuneisuutta tai näin, ni sitte tota jos kuraattoril tai 
psykologilla on aikaa ja mahdollisuuksia ni ohjaan sinne..” H1 

 

Opinto-ohjaajien kanssa yhteistyötä kuvailtiin lähes päivittäin tapahtuvana, jonka 

erityisopettajat kokivat hyödyllisenä myös oppilaiden kannalta. Ohjauksen ja tuen tarve 

vaihtelee opiskelijoiden välillä hyvin paljon, jonka takia yhteistyö keskittyi pitkälti 

yksilökohtaisten suunnitelmien ja ratkaisujen tekemiseen. Opinto-ohjaaja ja 

erityisopettaja suunnittelivat keskenään sekä opiskelijan kanssa yhdessä esimerkiksi 

minkälaisia kurssivalintoja opiskelijan kannattaisi tehdä, mitä hänen mahdollisesti 

kannattaisi kirjoittaa ja minkälaisesta tuesta opiskelija voisi ylioppilaskirjoituksissaan 
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hyötyä.  

 
”Mietitään vaikka et mitkä määrät, kuinka paljon kannattaa keventää jonkun valintoja tai 
miten lähetään tekemään suunnitelmaa sille, et mitä se kirjoittaa ja mimmosella tuella se 
pääsee kirjoittamaan, mitä sen ylipäätänsä kannattais opiskella” H2 

 
 

Opiskelijakohtaisen suunnittelun lisäksi osa erityisopettajista kävi opo-kursseilla 

kertomassa omasta työstään, lukiseulojen ja –testien merkityksestä, esittelemässä erilaisia 

lukistrategioita sekä puhumassa aikatauluttamisesta ja ylioppilaskirjoituksiin 

valmistautumisesta. Eräs opettajista kertoi myös kerran jaksossa käyvän opinto-ohjaajan 

ja ryhmänohjaajien kanssa läpi kaikki oppilaat, jolloin tarkistetaan, onko arvosanat 

kunnossa ja onko jotain ohjaukseen tai tukeen liittyviä toimenpiteitä, joita pitäisi tehdä.  
 
Yhteistyön huoltajien kanssa mainitsi lähes kaikki erityisopettajat. Huoltajien kanssa 

tehty yhteistyö oli pitkälti yhteydenottoja huoltajilta, viestittelyä huoltajien kanssa sekä 

huoltajapalavereita koskien opiskelijan tuen asioita. Haastattelujen perusteella yhteistyö 

huoltajien kanssa kuului harvemmin erityisopettajan päivittäisiin työtehtäviin. Erityisen 

paljon yhteydenottoja huoltajilta tuli ennen lukion alkamista sekä lukion ensimmäisenä 

vuonna.  

 
”huoltajayhteistyötä on jonkun verran, puheluita varsinkin siinä ykkösen syksyllä, 
huoltajapalavereja tämmösiä monialasia asiantuntija palavereja, istun niissä jonkun 
verran mukana sillon kun on tarvetta..” H2 

 
 
Useampi erityisopettaja puhui myös yhteisöllisestä työstä. Yhteisölliseen työhön 

lukeutui yhteissuunnitteluaika, yhteisölliset hyvinvointiryhmät, hyvinvointiviikkojen 

suunnittelu sekä lukion erilaiset yhteiset tapahtumat. Yhteisöllinen työ voidaan nähdä 

lukioissa työnä, jonka tarkoituksena on edistää koko koulun yhteisöllisyyttä, 

turvallisuutta ja hyvinvointia.  

  
” tämmönen hyvinvointiviikko ja siihen liittyen sitte mul on sellasii ihanii työtehtävii kuten 
esimerkiks ohjattujen päiväunien vetäminen” H1 

 
 

Yhteisöllinen työ ei näyttäytynyt lukion erityisopettajien työssä kovinkaan kuormittavana 

tai edes säännöllisenä. Yksi erityisopettajista kuvasi yhteisöllisen työn olevan myös hyvä 

keino tehdä itseään enemmän tutuksi opiskelijoille. Hänellä oli useampi lukio vastuulla, 
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jonka takia hän koki esimerkiksi lukion hyvinvointikahvien olevan hyvä paikka käydä 

näyttäytymässä ja tehdä itsestään helpommin lähestyttävä opiskelijoille. 
 
 
Puolet haastateltavista mainitsi myös kehitys- ja suunnittelutyön kuuluvan heidän 

omaan työnkuvaansa. Erityisopettajat kuvasivat kehitys- ja suunnittelutyötä yleisesti 

oman työnkuvansa rakentamisena sekä pioneerityönä. Kehitys- ja suunnittelutyöhön 

voidaan katsoa kuuluvaksi myös kollegoiden tapaaminen, joissa erityisopettajat yleensä 

yhdessä rakentavat lukion erityisopettajan työnkuvaa. Eräs erityisopettajista kertoi 

tekevänsä suunnittelutyötä yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Heidän lukiossa pyrittiin 

kehittämään tuen tarjoamisen eri muotoja sekä yhteisöllistä hyvinvointia muun muassa 

opiskelijakyselyistä saatujen tietojen pohjalta.  
 
  
6.1.2   Opettajien	  välinen	  yhteistyö	  

  
Opettajien välisen yhteistyön alle muodostui kaksi alaluokkaa, jotka olivat 

yhteisopettajuuden rakentaminen ja konsultaatio. Erityisopettajien ja aineenopettajien 

välinen yhteistyö näyttäytyi pitkälti yhteisopettajuuden erilaisina muotoina. 

Yhteisopettajuuteen voidaan katsoa kuuluvaksi samanaikaisopetus oppitunneilla, johon 

vahvasti liittyy yhteinen suunnittelu, mutta tämän kaltainen yhteisopettajuuden 

rakentaminen näkyi selkeästi erillisenä osa-alueena erityisopettajien puheessa. Tämän 

takia yhteisopettajuus sekä yhteisopettajuuden rakentaminen luokiteltiin eri yläluokkien 

alle. Yhteisopettajuus muodostui erilliseksi alaluokaksi oppiaineiden ohjaus –yläluokan 

alle. 

 

Opettajien välistä yhteistyötä mainittiin tehtävän eniten äidinkielen, matematiikan ja 

vieraiden kielten opettajien kanssa. Haastatteluiden perusteella opettajien yhteistyön 

määrään vaikutti kuinka monessa lukiossa erityisopettaja toimi samanaikaisesti. 

Yhteisopettajuuden rakentaminen ja konsultaatio näyttäytyivät pitkäjänteisempänä ja 

kokonaisvaltaisempana niiden kohdalla, jotka vastasivat vain yhden lukion 

erityisopetuksesta. Eräs erityisopettajista puhui myös siitä, kuinka yhteistyö perustuu 

luottamukselle ja vuorovaikutukselle sekä rakentuu ajan kanssa, jolloin jatkuvasti 

muuttuva työyhteisö ei välttämättä samoin tavoin tue yhteistyön rakentumista.
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Yhteisopettajuuden rakentaminen näyttäytyi eritoten erityisopettajan ja 

aineenopettajan välisenä yhteisenä suunnitteluna. Mainintoja tuli muun muassa 

eriyttämisen suunnittelusta yhteisesti, kurssien toteutuksen suunnittelusta sekä kurssien 

räätälöinnistä yhdessä aineenopettajien kanssa. Lisäksi muutama erityisopettajista kävi 

pitämässä omia luentoja työnkuvastaan sekä opiskeluihin liittyvistä asioista 

aineenopettajien oppitunneilla. Aineenopettajilla on ensisijainen vastuu tuen 

toteuttamisesta, vaikka erityisopettaja vastaakin tuen suunnittelemisesta. Tämä näkyi 

haastatteluissa myös siinä, että vaikka kurssien toteutusta ja räätälöintiä saatettiin 

suunnitella yhdessä aineenopettajien kanssa, harva haastatelluista erityisopettajista 

kuitenkaan toteutti yhteisopetusta oppitunneilla.  

 

Yhteisopettajuuden rakentamisen voi nähdä osittain hyvinkin päällekkäisenä asiana 

konsultaation kanssa, eikä sille lukion arjessa tuntunut olevan riittävästi aikaa. 

Yhteisopettajuuden rakentamisessa ja konsultaatiossa korostuivat erityisopettajien 

puheessa kuitenkin hieman erilaiset asiat. Konsultaatio koski enemmän yksittäisten 

opiskelijoiden asioita, kun taas yhteisopettajuuden rakentamisessa pyrittiin huomioimaan 

koko ryhmän tarpeita. 

 

Haastatteluissa konsultaatio korostui jokaisen erityisopettajan puheessa. Monien 

kohdalla konsultaatio näyttäytyi Wilma-viestittelynä sekä nopeina ajatuksenvaihtoina 

käytävillä tai lounaan yhteydessä. Konsultointi useimmiten liittyi yksittäisten 

opiskelijoiden oppimisen tukemiseen. Aineenopettajat saattoivat konsultoida 

erityisopettajaa esimerkiksi siitä, miten huomioida tietyn opiskelijan tarpeet 

opetustilanteissa. Lisäksi Ylioppilaslautakunnalle lausuntojen liitteeksi tarvitaan 

esimerkiksi äidinkielen opettajien huomiot, joka nähtiin myös yhteistyöhön ja 

konsultaatioon liittyvänä työtehtävänä.  

 
” aika paljon opettajat konsultoiki sitte et hei et mites tämmönen tapaus et mites mun 
kannattas niinku tehdä et tälläkin tavoin pyrin sitte auttamaan ja jotenki näin..” H2 

 

Moni mainitsi, että konsultaatio on hieman ongelmallista, sillä sille on hyvin vaikeaa 

löytää aikaa lukion hektisessä arjessa. Lukion erityisopettajat toivoivat, että lukion 

rakenteisiin saataisiin lisättyä aikaa konsultoinnille, jotta sitä olisi helpompi toteuttaa ja 
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se olisi mahdollisimman riittävää, joka myös tukisi opiskelijoiden tuen tarpeiden 

huomioimista. 

 
  

6.2   Opiskelijoiden tukeminen 
 

Opiskelijoiden tukeminen –pääluokan alle muodostui kolme yläluokkaa, jotka olivat 

lukivaikeuksien tukeminen, opiskeluvalmiuksien tukeminen sekä oppiaineiden ohjaus. 

Pääluokan nimeksi muodostui opiskelijoiden tukeminen, sillä varsinaista opetustyötä 

lukion erityisopettajalla on huomattavasti vähemmän kuin peruskoulun puolella. 

Opiskelijoiden tukeminen onkin erityisen isossa roolissa lukion erityisopettajan 

työnkuvassa. Moni kuvasi, että lukion erityisopettajan työ harvassa paikassa perustuu 

oppituntiajatteluun, sillä heidän työnsä pyörii pitkälti yksilötapaamisten ympärillä, jotka 

eivät välttämättä sijoitu samoihin kellonaikoihin kuin oppitunnit. 

 

 Lukivaikeuksien tukeminen kokonaisuutena vie haasteltujen opettajien mukaan ison 

osan lukion erityisopettajan työajasta. Mainintojen perusteella voidaan sanoa, että 

opiskelijoiden tukemisessa seuraavaksi eniten aikaa vie opiskeluvalmiuksien tukeminen, 

joka osittain tapahtuu samanaikaisesti lukivaikeuksien tukemisen sekä oppiaineiden 

ohjauksen kanssa. Erityisopettajien mielestä opiskelijoiden tukeminen nojaa pitkälti 

myös aineenopettajien antamaan tukeen.  

  

 

6.2.1   Lukivaikeuksien	  tukeminen	  

  
Lukivaikeuksien tukemisen alle muodostui kaksi alaluokkaa, jotka olivat lukiseulat ja –

testit sekä yksilötapaamiset ja tuen suunnittelu. Lukiseulojen ja –testien tekeminen sekä 

niihin liittyvät yksilötapaamiset ja tuen suunnittelu kuuluivat jokaisen haastateltavan 

työnkuvaan. Näiden testausten pohjalta lukion erityisopettajat tekivät myös opiskelijoille 

oppimisen tuen suunnitelmia, lukilausuntoja sekä hakemuksia erityisjärjestelyistä 

Ylioppilaslautakunnalle, jotka on eritelty lukion erityisopettajan työnkuvaan pääluokassa 

kirjallinen työ.
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Lukiseulat ja –testit näyttäytyivät yksinkertaisesti erityisopettajien työnkuvassa niiden 

järjestämisenä, toteuttamisena ja tarkistamisena. Monelle haastatelluista erityisopettajista 

lukuvuoden käynnistyminen näyttäytyi lukiseulan tekemisenä lukion ensimmäisen 

vuoden opiskelijoille. Lukiseula pyritään järjestämään mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa kouluvuoden alkua. Erityisopettajat kertoivat, että lukiseula järjestetään 

samanaikaisesti kaikille opiskelijoille, eikä siihen osallistuminen ole pakollista. 

Lukiseulojen perusteella osa opiskelijoista kutsutaan yksilötesteihin, joiden avulla 

saadaan tarkempaa tietoa lukivaikeudesta. Osa haastatelluista erityisopettajista kertoi 

myös lukiseulan tai -testauksen yhteydessä tekevänsä alkukartoituksen opiskelijoiden 

omasta näkemyksestä tuen tarpeeseen. 

 
” mä pidän siis lukiseulat ja sitten mä niiden perusteella kutsun yksilötesteihin ja pidän ne 
yksilötestit ja sitte mä teen ne YTL:n erityisjärjestely hakemukset ja sitte se alkaaki jo 
melkeen alusta..” H3 

 

Lukiseulojen ja -testien pohjalta erityisopettajat kuvailivat yksilötapaamisten ja tuen 

suunnittelun koostuvan opiskelijatapaamisista, joissa yhdessä opiskelijan kanssa 

suunniteltiin tarvittavia tukitoimia.  
 
 

”käytännössä tää on et näit on iha valtavasti tulee tän lukiseulan perusteella näitä 
tapaamisia, yksilötapaamisia, et sit se on lähinnä sitä et yksilötasolla mietitään niitä 
opiskelutekniikoita siinä tapaamisen ja lukitestauksen aikana” H1 

 
 
Yksilötapaamisissa käytiin yhdessä opiskelijan kanssa läpi myös erilaisia 

opiskelutekniikoita sekä pohdittiin, minkälaisia tukitoimia opiskelijalle olisi hyvä 

järjestää eri oppiaineiden kursseja varten. Yleensä yksilötapaamisten ohella saatettiin 

myös suunnitella oppimisen tuen suunnitelmien kirjaamista sekä miten tieto niistä 

välitetään eteenpäin aineenopettajille.  
 
 
  
6.2.2   Opiskeluvalmiuksien	  tukeminen	  

  
Opiskeluvalmiuksien tukemisen alle muodostui kolme alaluokkaa, jotka olivat 

opiskelutekniikoiden opettaminen, oman toiminnan säätelyn opettaminen sekä 

psyykkinen tuki. Opiskelutekniikoiden opettaminen ja psyykkinen tuki korostuivat 

jokaisen erityisopettajan haastatteluissa.
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Opiskelutekniikoiden opettaminen näyttäytyi esimerkiksi erilaisten lukutekniikoiden ja 

opiskelustrategioiden läpikäymisenä. Lukutekniikoiden opettamisessa keskityttiin muun 

muassa erilaisiin luetun ymmärtämisen strategioihin tai miten tietyn oppiaineen sisältöjä 

kannattaisi opiskella.  

 

” yksilötapaamisia, joissa käydään niinku yleensä opiskelustrategioita tai sit jonkun tietyn 
aineen et miten mä lukisin kieliin tai matematiikkaan tai äikkään tai tämmöst näin..” H3 

 

Opiskelutekniikoiden opettamista tapahtui sekä yksilöohjauksena, pienryhmäohjauksena 

ja yhdessä lukiossa järjestettiin myös erityisopettajan pitämää opiskelutekniikka –kurssia. 

Lukiossa luettavien ja kirjoitettavien tekstien määrä kasvaa huomattavasti, jonka takia 

oikeanlaisten opiskelutekniikoiden omaksuminen koettiin todella tärkeäksi opinnoissa 

pärjäämisen kannalta. Opiskelutekniikoiden opettaminen näyttäytyi osittain myös 

päällekkäisenä oman toiminnan säätelyn opettamisen –alaluokan kanssa, sillä esimerkiksi 

kokeisiin valmistautumisen ohjauksen yhteydessä käytiin läpi lukutekniikoita sekä 

suunnitelmallisuutta ja ajanhallintaa. 

 

Oman toiminnan säätelyn opettaminen tuli puolella haastatelluista opettajista ilmi. 

Siihen sisältyi ajanhallinnan opettamista, toiminnanohjaustaitojen opettamista sekä yksi 

opettajista piti myös stressinhallinan –kurssia. Oman toiminnan säätelyn opettamista 

toteutettiin samalla tavoin kuin opiskelutekniikoiden opettamista eli yksilö- sekä 

pienryhmäohjauksena. 

 
”esseen kirjoittamista ja toiminnanohjausta et kun pitäis tehä joku mindmap tai 
suunnitelma ni siinä autan ja tosi paljon niinku toiminnanohjausta et mitä teen seuraavaks 
ja tehtävien pilkkomista pienempiin osiin semmost työskentelyohjaamista” H4 

 
 

Muutama erityisopettajista toi haastatteluissa ilmi, miten oman toiminnanohjauksen 

haasteet tuntuvat korostuvan vielä enemmän lukiossa. Kurssitöissä eteneminen ja niiden 

tekeminen itsenäisesti tuottivat haasteita monille opiskelijoista. Osa erityisopettajista 

kuvaili opiskelijoilla olevan yleisesti haasteita ajan- ja elämänhallinnan kanssa, jolloin 

heidän kanssaan keskityttiin esimerkiksi kalenterin käytön ja opiskeluvälineiden mukana 

pitämisen harjoittelemiseen.
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”ei ehkä oikein osata edetä tai tehdä itsenäisesti jotain kurssitehtäviä, ei ehkä aluks oikeen 
tiedetä mistä ne löytyy ja mis on ohjeet ja ei ehkä ymmärretä niit ohjeitakaan silleen et niit 
täytyy selventäää ja pilkkoa vähän sitä tekemistä ja vääntää rautalangasta, et tätä näin on 
aika paljon” H1 

 

Psyykkistä tukea lukion erityisopettajat kertoivat antavansa jatkuvasti mahdollisuuksien 

tullessa. Tällaiseksi tueksi mainittiin muun muassa opiskelijoiden sparraaminen, 

tsemppaaminen ja kannustaminen, opiskelijoiden oppimisitsetunnon vahvistaminen, 

motivaation herätteleminen sekä yleisesti arjesta selviämisen tukeminen. 

 
” just se tsemppaus ja kannustus rooli ja tarjoutuu et mun luokse voi tulla tekemään ja sitte 
siinä yrittää tukea et nyt tehdään nää ja sit pääset eteenpäin” H6 

 

Osa haastatteluista opettajista myös kuvaili, kuinka oppilaat saattavat tulla yleisesti 

avautumaan ongelmistaan erityisopettajille. Erityisopettajat kertoivat tietyissä 

tapauksissa lähettävänsä opiskelijoita eteenpäin psykologille tai kuraattorille 

keskustelemaan asioista, jotka kuuluvat enemmän heidän osaamisalueille. Psyykkinen 

tukeminen jokaisen oppilaan kohdalla on tärkeää, mutta erityisopettajien puheiden 

perusteella psyykkistä tukea tuntuivat erityisesti tarvitsevan ylisuorittajat, uupuneet sekä 

opiskelijat, joilla on vaikeuksien kautta saattanut muodostua tietynlainen 

välinpitämättömyys opiskelua kohtaan.  

 
”…. kaikki oikeestaan sen päälle ni pyritään sit miettimään opiskelijan kanssa erilaisia 
ratkaisuja ….. ja tämmöstä oppimis itsetunnon vahvistamista … ni semmost sparrausta ja 
tukea se on tosi paljon myöskin ” H2 

 
 
Lukion arjessa psyykkistä tukea pyritään antamaan opiskelijoille jatkuvasti. Otollisia 

tilanteita tuen tarjoamiseen ovat yksilötapaamiset sekä pienryhmät, joissa voidaan 

syvällisemmin pohtia oppimisitsetuntoon ja motivaation liittyviä asioita. Kuitenkin 

kaikenlaista opiskelijoiden tsemppaamista ja kannustamista tapahtui yleisesti kursseilla, 

läksykerhossa ja käytävillä.
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6.2.3   Oppiaineiden	  ohjaus	  

	  

Oppiaineiden ohjauksen alle muodosti kaksi alaluokkaa, jotka olivat 

pienryhmätyöskentely ja yhteisopettajuus. Haakanan ja Tikkasen (2008) mukaan 

lukiokoulutuksessa aineenopettajalla on vastuu oman oppiaineensa opetuksesta, mikä 

näkyi tässäkin tutkimuksessa. Erityisopettajat kuvailivat oppiaineisiin liittyviä 

työtehtäviään enemmän ohjauksen kuin opettamisen näkökulmasta. Kaikki 

erityisopettajat eivät haastatteluissa maininneet oppiaineiden ohjaukseen liittyviä 

työtehtäviä edes kuuluvakseen työnkuvaansa. 

  
Pienryhmätyöskentelyä toteutettiin useammassa lukiossa, joista suurimmissa osin se 

näyttäytyi kokeiden ja pistokokeiden tekemisenä pienryhmissä. Kokeiden tekeminen 

pienryhmässä ei tarkoittanut pelkästään mahdollisuutta lisäajalle vaan kokeen aikana 

erityisopettaja pystyi ohjaamaan opiskelijoita kokeen tekemisessä. 

 

”myös arviointiviikoilla pystyy tekemään kokeita pienryhmässä, et siin saa jonkun näköistä 
ohjausta ja tukea, et ei pelkästään et annetaan lisäaikaa vaan myös et saa oikeesti tukea” 
H6 

  
 

Lisäksi pienryhmätyöskentelyyn kuului pitkälti jo aiemmin mainittujen 

opiskelutekniikoiden ja oman toiminnan säätelyn -taitojen opettaminen. Osassa lukioista 

pienryhmissä pääsi harjoittelemaan myös kirjoitustaitoja esimerkiksi esseen 

kirjoittamisen muodossa. 

  
”aineenopettaja antaa vaik mulle jotkut opiskelijat käy enemmän mun luona jos on 
kaikennäköstä niinku siin mielen päällä niin sit ne saattaa tulla tekee muutamii pistareita 
mun luo tai jotain pikku kokeen pätkii tai harjottelee johonki esseen kirjoittamiseen tai 
tämmöseen näin..” H3 
 



   36  

  

Yhteisopettajuus näyttäytyi muun muassa samanaikaisopetuksena äidinkielessä ja 

matematiikassa sekä läksykerhon pitämisenä aineenopettajien kanssa. Ensisijaisesti 

varsinaista ainespesifiä opetusta lukion erityisopettajat eivät kuitenkaan antaneet, sillä 

vastuu siitä on aineenopettajilla. Ainespesifin opettamisen sijaan erityisopettajan rooli 

luokassa oli enemmin työrauhaa sekä työskentelyn sujumista ohjaava.   

 
”semmosena ohjaavana siinä työskentelyn ohjaamisessa ollu tosi hyvä ja kyllä ihan välillä 
siis työrauhan takia on ollut hyvä et se vaan rauhottaa kun on isot ryhmät niin se rauhottaa 
sitä tilannetta” H4 

 
  
Yhteisopettajuutta toteuttivat eniten ne erityisopettajat, joilla oli vain yksi lukio 

vastuullaan. Toinen heistä kuvaili yhteisopettajuuden olevan vielä ihan alkutekijöissä, 

mutta mainitsi olleensa mukana äidinkielen, matematiikan, kielten sekä historian 

tunneilla. Hän koki yhteisopettajuuden mahdollistavan oppimisen tuen jokaiselle 

opiskelijalle ainakin työrauhan ja turvallisuuden tunteen muodossa. Lisäksi oppitunneilla 

ollessaan hän saattoi havainnoida opiskelijoiden tuen tarpeita ja suunnitella minkälaisesta 

pedagogisesta tuesta ryhmälle olisi hyötyä. 

 
 
6.3   Kirjallinen työ 
  

Kirjallinen työ –pääluokan alle muodostui kolme yläluokkaa, jotka olivat lausunnot, 

kirjaaminen sekä viestintä. Kirjallista työtä voisi kutsua näkymättömäksi työksi, joka ei 

sinänsä välttämättä näy muille, vaikka se viekin ison osan lukion erityisopettajan 

työajasta. 

 

6.3.1   Lausunnot	  

	  

Yläluokan lausunnot alle muodostui yksi alaluokka, joka oli lausuntojen tekeminen 

YTL:lle. Jokainen haastatelluista erityisopettajista kertoi tekevänsä lausuntoja 

Ylioppilaslautakuntaa varten, jonka avulla opiskelijoille haetaan mahdollisia tukitoimia 

ylioppilaskirjoituksiin. Näihin lukeutui sekä lukilausuntojen tekeminen, että 

erityisjärjestelyhakemusten tekeminen. Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuteen 

haettaessa erityisjärjestelyjä, ylioppilaslautakunnalle lähetetään hakemus, johon tulee 
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liittää opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma tai muu selvitys haettavista 

tukitoimista sekä lausunto lukivaikeudesta (YTL, 2020b). Tästä johtuen haastatteluissa 

erityisopettajat puhuivat sekä erityisjärjestelyhakemusten tekemisestä, että 

lukilausuntojen tekemisestä. 

 

”aletaan miettimään erityisjärjestelyjä YO-kokeisiin ja sitte kirjotan lausuntoja YTL:lle 
näitä erityisjärjestelyjä varten ja” H2 

 
 
Lausuntojen sekä erityisjärjestelyhakemusten kirjoittaminen lukiseulojen ja –testien 

lisäksi oli yksi eniten aikaa vievä toimi lukion erityisopettajan työnkuvassa. 
 
 
6.3.2   Kirjaaminen	  

  
Kirjaamisen alle muodostui vain yksi alaluokka, joka oli oppimisen tuen suunnitelmat. 

Jokainen haastatteluista erityisopettajista mainitsi tekevänsä oppimisen tuen 

suunnitelmia. Yhtenä perusteena haettaessa erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksiin 

tulisi Ylioppilaslautakunnalle toimittaa kokelaan henkilökohtainen opetussuunnitelma 

(YTL, 2020b), jolla tarkoitetaan kyseistä oppimisen tuen suunnitelmaa. Erityisopettajat 

kertoivat opiskelijan suostumuksella kirjaavansa oppimisen tuen suunnitelmat Wilma-

järjestelmään. Yleisesti ottaen erityisopettajat kokivat opiskelijoiden olevan 

myöntyväisiä tähän järjestelyyn, sillä opiskelijoiden pyrkimyksenä oli mahdollisuus 

saada erityisjärjestelyitä ylioppilaskokeisiin. 

 
”wilmassa tuki-välilehti, johon muut ei itseasias kirjaa kuin minä elikkä mä laitan sinne 
jos opiskelija itse niin haluaa niin yhdessä täytetään sinne, et jos se on käyny tässä 
lukitestissä ja mitä siel on havaittu ja miten ne vaikuttaa sinne opiskeluihin ja mitä kenties 
vois huomioida ja seurata millast tuen tarvetta” H2  

 
 
Erityisopettajat kuvailivat, että oppimisen tuen suunnitelmiin muun muassa sisällytetään 

lukiseulojen ja –testien tulokset ja havainnot, opiskelijan haasteet opintojen kannalta sekä 

minkälaisesta tuesta opiskelija voisi hyötyä kursseilla. Oppimisen tuen suunnitelmat ovat 

näkyvissä myös aineenopettajille, jotka voivat tarvittaessa käydä katsomassa 

minkälaisista tukitoimista opiskelija hyötyisi kurssin aikana. 
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6.3.3   Viestintä	  

	  

Viestinnän alle muodostui kaksi alaluokkaa, jotka olivat tukimuodoista tiedottaminen ja 

yleinen viestintä. Lukion erityisopettajien kirjallisina viestintäkanavina toimivat lähinnä 

Wilma-järjestelmä ja sähköposti.  

 

Tukimuodoista tiedottaminen oli osa jokaisen erityisopettajan työnkuvaa. 

Tukimuodoista tiedottaminen näyttäytyi muun muassa lukiseuloista tiedottamisena, 

lukitestaukseen kutsumisena ja aineenopettajia opiskelijan tuen tarpeista informoivien 

viestien lähettämisenä. Yhdessä opiskelijan kanssa aineenopettajille lähetettävissä 

viesteissä kerrottiin yleensä opiskelijan oppimisen tuen suunnitelman olemassaolosta ja 

toivottiin, että aineenopettajat voisivat paneutua siihen ja toteuttaa tarvittavia tukitoimia 

kursseillaan.  

 
” et lähetetään aina semmonen Wilma-viesti aina uuden kurssin tai uuden jakson alkaessa 
sen kurssin opettajille et jos on jotain tarpeita niin siihen samaan Wilma-viestiin sitte, sama 
wilma viesti kaikille sen jakson opettajille ja tota moni tulee tänne mun kanssa sen niinku 
tekemään aina yhdessä laitetaan se tai et tarvii tukee tai ainakin ekan kerran laitetaan se 
yhdessä tästä ja sitte täst mä kerron myös niinku huoltajille et tämmösen voi tehä ni aika 
moni tekee sitä ilmeisesti itsenäisesti” H1 

 

Yleinen viestintä oli useimmiten päivittäin tapahtuvaa viestintää. Yleiseen viestintään 

olennaisesti kuului myös tukeen ja tuen muotoihin liittyvät viestit, mutta se oli enemmän 

vuorovaikutteista viestintää kuin pelkästään tiedottamista. Tällaiseksi viestinnäksi 

mainittiin esimerkiksi konsultoiminen, huoltajien yhteydenottoihin vastaaminen ja 

muiden yhteistyötahojen kanssa viestiminen. Osalla erityisopettajista myös 

opiskelijoiden ajanvarausten vastaanottaminen ja sovittaminen omaan kalenteriin kuului 

päivittäiseen yleiseen viestintään.
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6.4   Erityisopettajien kokemat haasteet 
 
Toisen tutkimuskysymykseni ” Mitä haasteita työnkuvaan liittyy?” oli tarkoitus toimia 

täydentävänä kysymyksenä tutkimustehtävälleni. Lukion erityisopettajien kokemien 

haasteiden pohjalta muodostui neljä suurempaa ulottuvuutta; resurssit ja ajanpuute, 

työnkuvan epäselvyys, yhteistyö sekä oma osaaminen. Kuviossa 3 on esitelty nämä 

ulottuvuudet.  

 

 
Kuvio 3. Haasteet lukion erityisopettajan työnkuvassa. 

 
 

Resurssien- ja ajanpuute korostuivat kaikissa haastatteluissa selkeästi eniten työnkuvaa 

haittaavana tekijänä, jonka takia ne löytyvät kuviosta punaisella taustalla. Osa 

erityisopettajista mainitsi myös jollain tavoin kokevansa oman työnkuvansa epäselvänä, 

mikä aiheutti erilaisia haasteita työn toteuttamisen kannalta. Yhteistyön haasteisiin 

vaikuttivat henkilöstön vastaanottavaisuus yhteistyöhön sekä yhteisen ajan löytäminen 

lukion arjesta. Koulutuksen puutteellisuus sekä ainespesifin osaamisen puute korostuivat 

Haasteet	  lukion	  
erityisopettajan	  
työnkuvassa

Haasteena	  
resurssit	  &	  
ajanpuute

Haasteena	  
yhteistyö

Haasteena	  
oma	  

osaaminen

Haasteena	  
työnkuvan	  
epäselvyys
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oman osaamisen haasteissa. Seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin, minkälaisia 

asioita erityisopettajat nostivat haastatteluissa esille, näiden neljän ulottuvuuden osalta. 

 
 
6.4.1   Haasteena	  resurssit	  ja	  ajanpuute	  

  

Lukion erityisopettajien kokemuksien mukaan työn merkittävimmiksi haasteiksi 

muodostuivat ajanpuute sekä resurssipula. Ajan ja resurssien riittämättömyys näkyi 

päällekkäisinä haasteina lukion arjessa, sillä resurssien puutteen takia ei myöskään aika 

riitä opiskelijoiden tukemiseen tai muihin työtehtäviin. 

 

Resurssien riittämättömyys korostui vahvasti lukion erityisopettajien haastatteluissa. 

Resurssien puutteella erityisopettajat tarkoittivat yleisesti sitä, että heidän mielestään 

lukiossa on liian vähän laaja-alaisia erityisopettajia opiskelijamäärään suhteutettuna. 

Tämä näkyi myös siinä, että useammalla erityisopettajalla oli myös vastuullaan enemmän 

kuin yksi lukio, kaksi tai jopa kolme lukiota. Useamman vuoden lukiossa työskennelleet 

erityisopettajat kuitenkin totesivat, että alkuvaiheina heillä oli saattanut olla vielä 

enemmän lukioita omalla vastuullaan eli tilanne on mennyt parempaan suuntaan 

ajansaatossa. Monen toiveena kuitenkin tuntui olevan se, että jokaisessa lukiossa olisi 

ainakin yksi päätoiminen erityisopettaja. 

 

”haasteena on tää resurssointi, et kyllä mun mielestä yhdessä isossa lukiossa pitäis olla 
pääätoiminen erityisopettaja et kyllähän tää niinku monen koulun välillä kiertäminen on 
hirveen raskasta” H1 

 

Useammalla haastateltavista olikin useampi lukio vastuulla ja varsinkin heidän 

kohdallaan resurssien riittävyys tuntui mietityttävän erityisen paljon. Monen lukion 

välillä kiertäminen koettiin raskaana ja työyhteisöön sisälle pääseminen nähtiin myös sen 

myötä haasteena. Muutama erityisopettaja kuvaili tuntevansa tietynlaista 

ulkopuolisuuden tunnetta, koska ei pysty olemaan samalla tavoin osa työyhteisöä kuin 

jos toimisi yhdessä toimipisteessä.  

 

” täähän on loppujen lopuks aika yksinäistä työtä ja kun on useita eri lukioita, niin on 
vähän osana jokaista työyhteisöä mut ei oikeen kunnolla mitään” H2 
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Yksi erityisopettajista myös pohti resurssien jakoa lukioiden välillä ja mitä se merkitsee 

tasa-arvoisuuden kannalta, kun opiskelijamäärät eivät ole linjassa erityisopettajien 

määrän kanssa. Hänen haastattelussaan resurssit nousivat puheeksi useamman kerran ja 

hänen mielestään olisi tarpeellista saada selkeämpi käytäntö siihen, kuinka monta 

opiskelijaa voi yhden erityisopettajan vastuulla olla lukiossa. Lukiolain ja lukion 

opetussuunnitelma uudistuksen hän koki positiivisena, mutta kyseenalaisti sitä tuoko se 

parannusta olemassa olevaan oppimisen tukeen, jos lukiossa on valmiiksi jo 

erityisopettaja. 

 

”mua just huolettaa siinä, et tavallaan riittäkö kuitenkin kaupungeilta se et heil nyt on 
näissä lukioissa näitä erityisopettajia, mut sit tavallaan sitä resurssia ei mietitä, et sit voi 
olla tilanne jossa yhdessä kaupungissa yhellä lukion erityisopettajalla on 500 opiskelijaa 
sit on toinen kaupunki, jossa lukion erityisopettajalla on 1500 opiskelijaa, niin mä luulen 
et jokainen ymmärtää sen et siin on aika järkyttävä ero et mitä sä voit tehdä..” H5 

 

Useampi erityisopettaja mainitsi myös haastatteluissaan opiskelijoiden tukemiseen 

vaikuttavan lukioiden isot ryhmäkoot sekä tukiopetuksen puutteellisuuden, jotka 

peilautuvat myös resurssien riittämättömyyteen. Erityisopettajien puheista välittyi huoli, 

siitä saavatko opiskelijat tarpeeksi tukea aineenopettajilta arjessa ja onko tukiopetus 

riittävää. Eräs erityisopettajista toi esille, miten opiskelijoiden haasteet saattavat jäädä 

helposti opettajilta huomaamatta isojen ryhmäkokojen ja ajan riittämättömyyden takia. 

Positiivista kuitenkin oli se, että osassa lukioista järjestettiin erilaisia tukikursseja 

äidinkielen, vieraiden kielen ja matematiikan osalta, joissa ryhmäkoot pyrittiin pitämään 

maltillisena. Tällöin aineenopettajilla oli hieman enemmän aikaa huomioida yksilöllisesti 

opiskelijat ja heidän tarpeensa. 

 
 

”samaan aikaan kun niit tyyppei on 40 ja sitä tavaraa tulee ihan hirveesti koko aika niin 
semmonen kädettömyyskin kyllä myös, et se lukion luonne on hektinen, paljon luetaan, nii 
kyl se hakee sitä muotoonsa et miten siinä nyt sitte… tukiopetusta on valitettavan vähän.. 
must tuntuu et sitä on vielä vähemmän, ku mitä sitä on joskus ollut.. resurssit jälleen kerran” 
H3 

 
 

Erityisopettajien kokemuksista välittyi, että resurssien puute heijastuu myös moneen 

muuhun haasteeseen heidän työnkuvassaan, ennen kaikkea ajanpuutteeseen. Resurssien 

ja ajanpuutteen myötä yksilöllisen tuen antaminen tavoitteellisesti ja systemaattisesti 

koettiin haastavaksi. Erityisopettajat kokevat yksilöllisen tuen antamisen yhdeksi 
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tärkeimmistä tukimuodoista. Moni haastatelluista erityisopettajista tunsi 

riittämättömyyden tunnetta, siitä etteivät he pystyneet tarjoamaan sitä opiskelijoille niin 

paljon kuin sitä koettiin tarvittavan.  

 
”välillä tuntuu et sitä tuen tarvetta on niin paljon et ei meinaa riittää tunnit työpäivässä” 
H6 

 
 
Muutama erityisopettajista puhui myös resurssien ja ajanpuutteen vaikuttavan siihen, että 

he joutuvat usein rajaamaan työnkuvaansa sekä priorisoimaan työtehtäviään. Suurin osa 

heistä kuvaili ajan riittävän vain kaikista tärkeimpien työtehtävien tekemiseen, joita olivat 

lukiseulat, lukitestaukset ja niihin liittyvät yksilötapaamiset sekä lausuntojen tekeminen. 

 
”tähän matikkaan liittyy nyt hirveesti sellasta toivetta ja odotusta, et jos se esimerkiks 
tuottaa hankaluuksia niin siihenkin sit jotenkin ajatellaan et erityisopettaja vois jotenki 
tuoda oman lisänsä mutta tota se on vähän ehkä nyt tän toimenkuvan ulkopuolella sit 
kuitenki, et jotenki meiän on ehkä aika pakko rajata aika tarkasti työtä et se ehkä koskee 
nyt niitä lukivaikeuksia melkeen pääsääntösesti” H2 

 

Erityisopettajat kokivat, etteivät he ajanpuutteen takia myöskään pysty opiskelijoiden 

kanssa kovin syvällisiin kohtaamisiin. Yksittäisten opiskelijoiden kanssa saatetaan heidän 

lukio-opiskelujen aikana tavata vain yksi tai kaksi kertaa, sillä yksinkertaisesti aika ei riitä 

enempään. Lisäksi erityisopettajat olivat huolestuneita siitä, ehtivätkö he tarpeeksi tai 

ollenkaan seurata tuen toteutumista tai kartoittaa mahdollisten uusien tukimuotojen 

tarvitsemista.  

 
”koska me ei siis tällä resursilla tarjota mitään tukea.. et me pystytään joo kirjaamaan 
lukivaikeukset, selvittämään se miten kuten, mut eihän se ole tukea, jos siel lainmukaan on 
et niiden pitää saada tukee opiskeluun opiskelijoiden lukiossa niin ei näillä 
henkilötunneilla..  ” H3 

 

Opiskelijoiden tuen tarpeesta ollaan siis hyvinkin tietoisia lukiossa, mutta resurssien ja 

ajan riittämättömyyden takia tukea ei voida tarjota sillä tavoin, miten haluttaisiin. Tämä 

herätti haastatelluissa erityisopettajissa negatiivisia tunteita sekä riittämättömyyden 

tunnetta omaa työnkuvaansa kohtaan.
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6.4.2   Haasteena	  työnkuvan	  epäselvyys	  

  
 
Lukion erityisopettajan työnkuva koettiin osittain hyvin epäselvänä. Erityisesti 

aloitettuaan lukion erityisopettajan työssä monelle haastatelluista ei ollut kovin selvää, 

mitä kaikkea työnkuva piti sisällään. Muutamalle oli epäselvää se, miten työtä kuuluisi 

tehdä ja mitä lukion erityisopettajalta odotetaan. Haasteena työn alkuvaiheessa oli 

työnkuvaan ja työtehtäviin perehtyminen, sillä koettiin, että lukion erityisopettajan työstä 

oli hyvin vähän tietoa tarjolla. Useampi haastatelluista kuitenkin kertoi saaneensa apua 

työhön perehtymiseen muissa lukiossa työskenteleviltä erityisopettaja kollegoiltaan. 

 
”must tuntuu, että osin ehkä sen takii että tästä työstä on aika vähän tietoo tarjolla niin on 
ollu haastavaa perehtyy siihen, et mitä täs työssä odotetaan ja mitä siihen ees kuuluu ja 
miten sitä tavallaan pitäis tehdä” H5 

 

Työnkuvan epäselvyys näkyi myös nykypäivän työnkuvassa. Eräälle haastatelluista 

erityisopettajista ei ollut täysin selvää kuuluuko hänen käydä opiskelijahuoltoryhmän 

palavereissa samalla tavoin kuin peruskoulun puolella. Toinen erityisopettajista taas 

pohti, kuinka ainespesifiä opetusta häneltä voidaan lukiossa odottaa ja mihin hänen tieto-

taitonsa pitäisi riittää. Muutama erityisopettajista pohti myös kuntien lukioiden 

erityisopetuksen eroavaisuuksia ja he totesivat, että myös kunnan ja lukioiden sisällä 

saattaa olla erilaisia käytänteitä toteutuksessa. Läheskään aina ei myöskään opiskelijat, 

huoltajat tai muut opettajat tienneet, mitä lukion erityisopettajalta voidaan olettaa. 

 
” täs on hirveesti töitä tehtävänä siis sillee, et ois kiva jos saatais joku systeemi tähän et 
tota ne ihmiset, jotka tulee lukioissa olemaan erityisopettajana et tota he tietäis mihin he 
tulee ja sit myöskin et muu koulunväki tietäis et mitä erityisopettaja tekee” H3 

 

Muutama erityisopettajista nosti esille haastatteluissa, ettei osa aineenopettajista tuntunut 

tietävän, mitä lukion erityisopettajan työnkuvaan kuuluu. Jotkut aineenopettajat olettivat, 

että erityisopettajan työnkuva on samanlainen kuin peruskoulun puolella, jossa 

erityisopettajat antavat ainespesifiä opetusta sekä huolehtivat esimerkiksi oppilaista, 

joilla on käyttäytymisen haasteita.
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6.4.3   Haasteena	  yhteistyö	  

  

Lukion erityisopettajien työnkuvan yhdeksi pääluokista muodostui yhteistyö. Yhteistyötä 

lukiossa tehdään paljon erityisesti moniammatillisen opiskelijahuoltoryhmän sekä 

aineenopettajien kanssa. Yhteistyö tuo myös erilaisia haasteita lukion arkeen. Yleisesti 

yhteistyön tekemiseen kuvailtiin vaikuttavan henkilöstön vastaanottavaisuus 

yhteistyöhön sekä yhteisen ajan löytäminen lukion arjesta. Eräs erityisopettajista koki 

myös, että työpaikan yleisellä ilmapiirillä oli vaikutusta yhteistyön onnistumisen 

kannalta. Jos työyhteisön ilmapiiri oli avoin opiskelijoiden haasteille ja löytyi yhteinen 

halu tukea opiskelijoita haasteiden kannalta, se asenne tarttui myös helpommin niihin, 

jotka ovat saattaneet aikaisemmin olla vastahakoisempia. 

 
” mut se on hirveen koulukohtasta et siel toises koulus mä teen sitä ja tääl mä en tee.. et 
tota se on niin paljon siit henkilöstöstä kiinni et minkälaista yhteistyötä ne haluu tehdä” 
H3 

 

Aineenopettajien kanssa erääksi yhteistyömuodoista mainittiin konsultaatio. Konsultaatio 

näyttäytyi haastatteluissa myös eräänä haasteista. Erityisopettajat kokivat, että sille on 

hankalaa löytää aikaa lukion arjessa ja sen takia se tapahtuukin yleensä nopeana 

viestittelynä tai ajatuksenvaihtona käytävillä. Moni haastatelluista erityisopettajista 

toivoi, että sille löydettäisiin oma aika, joka olisi selkeästi näkyvillä lukion rakenteissa. 

Konsultaatio nähtiin tärkeänä oppimisen tuen muotona opiskelijoiden kannalta. 
  

” se on sit se wilma viestittely on sitä ja sit joku nopee tommonen lounas pöydässä.. asioista 
keskusteleminen on melkee sitä mitä se täl hetkel on et siihen mä niinku toivoisin et jotenki 
saatais näkyviin se aika tai aikaikkuna, millon sitä tehdään päivän aikana ja et se on kyl 
sitä pitäis tehdä enemmän ja sitä kyl tehdäänkin mutta tota nää on nää realiteetit jotka 
tulee siinäki kyl vastaan” H1 

  

Pääosin yhteistyö aineenopettajien kanssa sujui erityisopettajien mukaan hyvin, mutta 

aina tuntui löytyvän myös niitä aineenopettajia, joilla oli erilaiset näkemyserot siitä, miten 

opiskelijoita pitäisi tukea tai pystytäänkö heitä tukemaan. Erityisopettajat kokivat 

aineenopettajien vastaanottavaisuuden tukea tarvitsevia opiskelijoita kohtaan 

vaihtelevaksi. Tämä näkyi aineenopettajissa siten, että osa konsultoi erityisopettajia ja he 

olivat valmiita huomioimaan tukea tarvitsevat opiskelijat hyödyntäen erilaisia 

pedagogisia tukitoimia. Osa aineenopettajista oli taas erityisopettajien kokemusten 

mukaan sitä mieltä, että he eivät oikeastaan pysty millään tavoin tukemaan tukea 
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tarvitsevia opiskelijoita. Tuen tarjonnan vaihtelu herätti erityisopettajissa huolta, sillä he 

kokivat sen myötä opiskelijoiden joutuvan eriarvioiseen asemaan. Koska tutkimuksessa 

on haastateltu lukion erityisopettajia ei voida suoraan sanoa, mistä aineenopettajien 

väliset erot opiskelijoiden tukemisessa johtuvat. Erityisopettajien haastatteluiden 

perusteella voidaan kuitenkin tulkita, että syitä tähän saattoivat olla muun muassa 

aineenopettajien koulutuksen puute erityispedagogiikan osalta, yleinen asenne, työn 

kuormittavuus, isot ryhmäkoot sekä ajanpuute.  
 

” enemmän jengii tulee lukioon, joilla väkisinkin on sitä tuen tarvetta, et siin on niinku 
opettajista must niis on valtava skaala ja se ei oo, yllättävää kyllä, se ei oo niinku 
ikäsidonnainen juttu välttämättä, et tota et on niitä, jotka on sitä mieltä et okei ”no kiva et 
sä kerroit et sil on lukivaikeus, mut mitä sitte, et mitä mä voin tehä” et siin on se iso ryhmä, 
et mitä mä sille nyt sit voin tehä, tää on semmonen ääripää, niit onneks on aika vähä ja sit 
on niitä, jotka pohtii todella paljon sitä et miten ne voi auttaa sitä opiskelijaa, et ne pilkkoo 
niille kokeita ja tekee niille omii tehtävii ja niinku käy sitä oikein niinku läpi ja tulee 
juttelemaan, et miten hän vois niinku auttaa tätä ja sit on paljon siin välissä sellasta, jotka 
niinku ehkä jotain huomioi, mut ei välttämättä kerkee kauheesti kaikkee…” H3 

 
 
Yhteistyön tuomat haasteet herättivät lukion erityisopettajien kesken erilaisia 

tuntemuksia. Negatiivisia tuntemuksia herätti erityisesti ne tapaukset, kun opiskelijoiden 

kanssa suunniteltuja tukitoimia ei oltu otettu arjessa käyttöön. Aineenopettajilla on lukion 

arjessa suuri vastuu tukitoimien toteutumisesta, sillä erityisopettaja ei läheskään aina ole 

mukana kurssien oppitunneilla. Erityisopettajat kokivat, että osaksi tukitoimia ei pystytä 

arjessa tarjoamaan nimenomaan resurssien ja ajanpuutteen takia. 
 
 

” se on aika masentavaa, varsinki ku siinä on tehny niin paljon töitä ja niitä suunnitelmia 
ja se on ihan mieletön resurssi iteltäki antaa sille opiskelijalle ja ollaan vaivalla kirjotettu 
ja laitettu ja sit mä kuulen et ei oo mitään, ni tulee sellanen et kiitos arvostuksesta..et se on 
eniten kyllä opiskelijan puolesta harmittaa, et joku siinä ei toimi..” H4 

 
 
Yhteistyön toteutuminen muiden lukioiden erityisopettajien kanssa koettiin myös 

haastavana. Ajanpuute ja erilaiset toimintatavat hankaloittivat muun muassa 

erityisopettajien välistä yhteistyötä.  

 

”ja mä teen tätä tosi yksin, että on mulla toki kaupungissa kollegoita, mutta että me ollaan 
kaikki aika silleen niinku ylikuormitettuja tässä työssä, en nyt toki puhu muiden puolesta et 
tää on ihan mun mielipide, mut silleen niinku se vertaistuen saaminen on aika hankalaa” 
H5 
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Yhteistyön puute herätti erityisopettajissa yksinäisyyden tunteita työssään ja moni 

haastatteluista toivoikin saavansa lisää kollegiaalista tukea työhönsä. He kokivat 

kollegiaalisen tuen auttavan mahdollisesti myös selkeyttämään oman työnkuvansa 

raameja.  
 
 
 
6.4.4   Haasteena	  oma	  osaaminen	  

  
 

Haasteet omassa osaamisessa korostuivat jokaisella haastatelluista erityisesti heidän 

ensimmäisinä vuosina toimiessaan lukion erityisopettajana. Useampi erityisopettaja toi 

haastatteluissa ilmi erityispedagogiikan yliopistokoulutuksen olleen puutteellista 

ajatellen lukion erityisopettajan työnkuvaa. Koulutuksen nähtiin painottuvan enemmän 

teoriaan kuin käytäntöön ja käytännön asiatkin painottuivat peruskoulun puolelle. Vaikka 

koulutusta kritisoitiin, teoreettinen osaaminen nähtiin myös erittäin tärkeänä oman 

työnkuvan kannalta. Aloittaessaan työt lukion erityisopettajana moni oli kokenut 

joutuvansa itse selvittämään useita työtehtäviin sisältyviä asioita kuten lukiseulojen ja –

testien käyttöä, oppimistekniikoiden opettamista sekä lausuntojen kirjoittamista. Osa oli 

saanut apua entisiltä tai nykyisiltä kollegoiltaan.  

 
” ehkä oisin toivonu vähän erityyppistä koulutusta tähän työhön, eikä siinä mitään et ite 
joutuu selvittämään et ei se mua haittaa, mut ehkä sillai jos on just valmistunut ja tulee ja 
ei oo saanut mitään valmiuksia niin ehkä ois helpompi aloittaa se työ kun on muutenkin 
haastavaa alottaa uudessa paikassa ja näin ni ei tarviis kaikkee kerralla oppia..” H4 
 
”Aika kriittisesti suhtautuisin siihen et miten nimenomaan lukiotasolle toi mun koulutus 
antaa niinku valmiuksia” H5 

 
 

Erityisopettajilta ei lukiossa vaadita ainespesifiä osaamista. Oppiaineen sisällön 

opettaminen on aineenopettajan vastuulla, kun taas erityisopettaja antaa pääasiassa 

opiskelijoille pedagogista tukea ja ohjausta. Lukion erityisopettajilta kuitenkin toivotaan 

lisääntyvissä määrin myös yhteisopettajuuden toteuttamista oppitunneilla. Oppitunneilla 

oleminen koettiin osittain haastavana, sillä lukion erityisopettajien ainetietämys ei 

yleensä ole sillä tasolla, että he hallitsisivat oppiaineiden laajan sisällön. Työnkuvastaan 

puhuessaan erityisopettajat kuvailivatkin heidän roolinsa yhteisopettajuudessa 

enemmänkin työrauhaa ja työskentelyn sujumista ohjaavana kuin varsinaista opetusta 
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antavana. Erityisopettajat tiedostivat, ettei ainespesifi osaaminen kuulu heidän 

työnkuvaansa. Kuitenkin erityisopettajien puheista pystyi tulkitsemaan harmitusta siitä, 

että he eivät aina pysty auttamaan opiskelijoita opiskelijoiden toivomalla tavalla.  

 
 

”mutta mä kyl huomaan et ei kompetenssi mitenkää riitä aineenopettajan työhön, et sitku 
mä oon yksin täällä ja kirjotetaan jotain argumentaatioanalyysiä, niin mä oon pikkasen 
itekki hukassa sen ohjaustyöni kanssa, että sit me aina välillä käytiin kysymässä siltä 
äidinkielenopettajalta et mites tää nyt kuuluis mennä ja näin” H1 

 
 
Osa haastatelluista erityisopettajista toivoi työhönsä erilaisia lisäkoulutuksia 

täydentämään omaa osaamistaan työssä. Lisäkoulutukseen liittyviä toiveita tuli 

esimerkiksi sähköisten oppimisympäristöjen osalta sekä lukivaikeuden kuntouttamisen ja 

motivoinnin tiimoilta. 

 

”se olis ainaki semmonen koulutus, mikä pitäis näkyy… se, että miten lukivaikeus näkyy 
nuoressa ihmisessä verrattuna siihen pieneen lapseen, joka opettelee lukemaan, niin se.. 
en voi niinku ittekkää väittää olevani siinä niinku täysin oppinut, se on kuitenki erilaista.. 
ja miten sitä vois kuntouttaa ja miten niit vois motivoida siihen et päästäis siihen, ku ei nää 
lue..” H3 

 

 Eräs haastatteluista erityisopettajista nosti esille myös lukiotasolle tuotetun materiaalien 

ja tiedon puutteellisuuden. Lukion erityisopetukseen materiaalia tuntuu löytyvän vielä 

nykypäivänäkin hyvin vähän, joka luo omat haasteensa lukion erityisopettajan oman 

osaamisen kehittämiselle.
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7   Diskussio 
  
  
  
7.1   Luotettavuus ja eettisyys 
  
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija selostaa 

tutkimuksen kulun kaikki vaiheet perusteellisesti ja läpinäkyvästi (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2009, 232). Olen pyrkinyt raportoinnissa selostamaan tutkimuksen kulun eri 

vaiheet huolellisesti läpi, jotta lukija pystyisi mahdollisimman helposti seuraamaan 

tutkimuksen kulkua aina tutkimuksen aineiston keräämisestä johtopäätösten 

kirjoittamiseen asti. Lisäksi avatessani tutkimuksen tuloksia, käytin esimerkkinä suoria 

lainauksia keräämästäni aineistosta, jotta lukijalle välittyisi aineiston ja tekemieni 

tulkintojen yhteys. 

 

Luotettavuutta pohtiessa on hyvä huomioida, että tutkimuksen tekijä luo omat tulkintansa 

aineistosta ja rakentaa näistä oman tulkinnallisen konstruktionsa (Kiviniemi, 2018). 

Tämän takia joku toinen tutkija olisi voinut analysoida keräämääni aineistoa eri tavalla ja 

painottaa enemmän joitakin muita ulottuvuuksia. Olen pyrkinyt raportoinnissa 

perustellusti avaamaan omia tulkintojani aineistosta, jotta lukijan olisi mahdollista 

arvioida, onko muodostamani käsitys lukion erityisopettajan työnkuvasta ja sen haasteista 

hänen kannalta uskottava. Tutkimuksen tekemisen aikana myös reflektiivisyys ja 

kriittisyys tulee ottaa huomioon. Kriittisyydellä tarkoitetaan omien tulkintojen jatkuvaa 

kyseenalaistamista, kun taas reflektiivisyydellä pyritään tiedostamaan oma esiymmärrys 

tutkittavasta aiheesta, jolloin tutkija voi tarkkailla sen mahdollista vaikutusta hänen 

tulkintoihinsa. (Laine, 2018.) Kuten jo tutkimuksen lähestymistapaa avatessani toin 

esille, pyrin jo tutkimuksen alkuvaiheessa tiedostamaan oman esiymmärrykseni ja 

näkökantani aiheeseen liittyen. Kriittisen ja reflektiivisen ajattelun avulla olen pysähtynyt 

eri tutkimusvaiheissa pohtimaan omia tutkimukseen liittyviä lähtökohtiani sekä 

kyseenalaistanut tulkintojani niiden pohjalta. Tavoitteenani on ollut saada haastateltujen 

erityisopettajien oma ääni kuuluviin ja analysoida aineistoa mahdollisimman 

objektiivisesti siten, että heidän kokemuksensa välittyisi tutkimuksen tuloksissa 

mahdollisimman selkeästi. 
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Eskolan ja Suorannan (1998, 16) mukaan tutkimustulokset ovat paikkaan ja aikaan 

sidottuja kuvattaessa sosiaalisen todellisuuden ilmiöitä. Tutkimuksen yleistettävyyden 

kannalta voidaankin todeta, että tämän tutkimuksen tuloksia ei voida suoraan yleistää 

koskevaksi kaikkia Suomen lukioita. Haastattelut koostuivat kolmessa eri kunnassa 

työskentelevästä kuudesta lukion erityisopettajasta, joka ei vielä anna koko Suomen 

kattavaa kuvaa lukion erityisopetuksesta. Voidaan pohtia, oliko aineisto riittävä vai 

olisiko haastateltavia pitänyt olla enemmän. Kuitenkin haastatteluja tehdessäni huomasin 

jokaisen lukion erityisopettajan toistavan samoja työtehtäviä sekä haasteita puheessaan, 

jolloin voidaan puhua aineiston saturaatiosta. Aineiston saturaatiolla tarkoitetaan sitä, että 

tietyt teemat toistuvat, jolloin haastatellut eivät tuota tutkimustehtävän kannalta enää 

mitään uutta tietoa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 99). Tämä tutkimus tuo siis esille näiden 

kuuden lukion erityisopettajan näkemyksen heidän työnkuvastaan ja sen haasteista. Myös 

aiemmissa tutkimuksissa on saatu saman suuntaisia tuloksia lukion erityisopettajan 

työnkuvasta (ks. esim. Greus ym., 2019; Sinkkonen ym., 2016). 

 

Tutkimuksen toteuttamisessa noudatettiin myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(2012) ohjeistuksen mukaisesti eettisesti hyvää tieteellistä tutkimustapaa (ks. TENK, 

2012, 6-7). Lähestyessäni mahdollisia haastateltavia tutkimustani varten, kerroin heille 

etukäteen, minkälaisesta tutkimuksesta on kyse ja mihin tutkimuksella pyritään. Ennen 

haastattelujen alkua kävimme yhdessä jokaisen haastateltavan kanssa läpi mitä 

tutkimukseen osallistuminen käytännössä tarkoittaa. Lisäksi keräsin ennen haastatteluja 

jokaiselta haastateltavalta heidän henkilökohtaisen suostumuksensa tutkimuksen 

tekemiselle tutkimusluvan muodossa (ks. liite 1). Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen 

eettisten periaatteiden (2019) mukaisesti korostin tutkimukseen osallistuville sitä, että 

heidän osallistumisensa on vapaaehtoista ja heidän on mahdollista keskeyttää tai 

peruuttaa tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa. Tiedotin haastateltavia 

myös siitä, miten ja kuinka kauan kerättyä aineistoa tullaan säilyttämään sekä kenellä on 

oikeudet sitä käsitellä. (TENK, 2019, 8-9.) Haastateltavien anonymiteetti on säilynyt 

koko tutkimuksen ajan. Ennen haastattelujen analysointia, data on anonymisoitu niin, 

ettei henkilöitä, lukioita tai paikkakuntia pysty tunnistamaan tutkimusaineistosta
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7.2   Pohdinta 
  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukion erityisopettajien työnkuvaa sekä 

heidän siinä kokemiaan haasteita. Tutkimustulosten perusteella lukion erityisopettajien 

työnkuva muodostuu kolmesta pääluokasta: yhteistyöstä, oppimisen tukemisesta ja 

kirjallisesta työstä, joiden kaikkien alle lukeutuu useita erilaisia työtehtäviä. Lisäksi 

koetut haasteet lukion erityisopettajan työssä muodostivat neljä isompaa ulottuvuutta, 

jotka olivat: resurssit ja ajanpuute, työnkuvan epäselvyys, yhteistyö ja oma osaaminen.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat pitkälti linjassa aikaisempien tutkimuksien kanssa 

lukion erityisopettajan työnkuvasta (ks. Greus ym., 2019; Sinkkonen ym., 2016; 

Mehtäläinen 2005). Aihetta on kuitenkin tutkittu Suomen kontekstissa erittäin vähän, 

jonka takia tämän tutkimuksen tutkimustulokset ovat ajankohtaisia ja täydentävät jo 

aiempaa tutkimustietoa. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että 

aineisto kerättiin syksyllä 2019, jolloin uusi lukiolaki on ollut vielä siirtymäajassa. Täten 

tutkimustulosten perusteella ei voida sanoa, minkälaisia muutoksia uusi lukiolaki 

mahdollisesti tuo lukion erityisopetukseen. Tulevaisuus tulee näyttämään mihin suuntaan 

lukiokoulutuksen uudistukset ja erityisesti oppimisen tuki lukiossa kehittyvät. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista ottaa selvää, kuinka paljon uusi 

lukiolaki mahdollisesti tuo muutoksia lukion erityisopetukseen ja erityisesti sen 

resursseihin. 

 

Tutkimustulosten mukaan eniten aikaa vievimpiä työtehtäviä lukion erityisopettajan 

työnkuvassa olivat lukiseulojen ja -testien tekeminen sekä lausuntojen kirjoittaminen 

Ylioppilaslautakunnalle, joka on myös linjassa aiempien tutkimusten kanssa (ks. esim. 

Niemi & Laaksonen, 2020; Greus ym., 2019; Sinkkonen ym., 2016; Mehtäläinen 2005). 

Lisäksi lukion erityisopettajan arki täyttyi lukivaikeuksien tukemiseen liittyvistä 

yksittäisistä opiskelijatapaamisista, joissa tehtiin yksilötestejä, suunniteltiin tukea ja 

harjoiteltiin erilaisia opiskelutekniikoita. Tapaamisen aikana tai viimeistään tapaamisen 

jälkeen erityisopettaja kirjasi, opiskelijan luvalla, tuen tarpeen ja suunnitellut tukitoimet 

Wilma-järjestelmään. Yksilötapaamisia on useita päivittäin sekä viikoittain, mutta 

kyseessä on usein eri opiskelijat. Aikaa ei jää sille, että erityisopettajat kerkeisivät seurata 

toteutuuko jokaisen opiskelijan suunnitellut tukitoimet tai pitäisikö niitä mahdollisesti 
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muokata tai lisätä. Iso vastuu tuen toteutumisesta on aineenopettajien lisäksi myös siis 

itse opiskelijoilla, sillä lukion erityisopettajan aika riittää pitkälti vain tuen suunnitteluun.  

 

Kuten tuloksissa esittelin, lukion erityisopettajan työn suurimmat haasteet liittyivät ajan 

riittämättömyyteen ja resurssien puutteeseen. Myös tämä tutkimustulos korostuu 

aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Niemi & Laaksonen, 2020; Greus ym., 2019; 

Sinkkonen ym., 2016). Ajan ja resurssien riittämättömyys näkyi päällekkäisinä haasteina 

lukion arjessa, sillä resurssien puutteen takia ei myöskään aika riitä opiskelijoiden 

tukemiseen tai muihin työtehtäviin. Resurssien ja ajan puutteen koettiin vaikuttavan 

negatiivisesti muun muassa tavoitteellisen ja systemaattisen tuen antamiseen, työnkuvan 

rajaamiseen, työtehtävien priorisointiin, yhteistyöhön koulun henkilöstön kanssa sekä 

tasa-arvoisuuteen. Haasteet heijastuvat kokonaisuudessaan lukion erityisopettajan 

työnkuvan kaikkiin osa-alueisiin. Tulevaisuudessa olisi syytä miettiä, millä tavoin näihin 

haasteisiin voitaisiin puuttua, jotta opiskelijat saisivat riittävästi tukea opintoihinsa. 

Kuitenkin voidaan todeta, että lisäresurssin tarve lukiossa on ilmeinen. 

 

Resurssipulaan yksi ratkaisu olisi palkata lukioihin lisää erityisopettajia. Tässä 

tutkimuksessa kahdella erityisopettajalla oli vastuullaan pelkästään yksi lukio ja muiden 

kohdalla määrä vaihteli kahdesta kolmeen lukioon. Tutkimustuloksissa nousi esille, että 

erityisopettajat, jotka toimivat vain yhdessä lukiossa toteuttivat työssään enemmän 

yhteisopettajuutta kuin ne erityisopettajat, joiden vastuulla oli useampi lukio. Lisäksi 

erityisopettajat, joiden vastuulla oli useampi lukio, kokivat useammassa lukiossa 

kiertämisen raskaana sekä tunsivat haastavaksi päästä mukaan sisälle eri koulujen 

työyhteisöön. Tutkimustulosten perusteella olisi hyvä, jos jokaisessa lukiossa olisi oma 

erityisopettaja. Tällöin yhteistyön tekemiselle, yhteisopettajuuden toteuttamiselle sekä 

tavoitteelliselle ja systemaattiselle tuen antamiselle olisi enemmän aikaa. Myös Niemi ja 

Laaksonen (2020) ovat tutkimuksessaan päätyneet tuloksiensa perusteella 

samankaltaisiin pohdintoihin. Resurssikysymys olisi tarpeellista ratkaista uuden lain 

nimissä mahdollisimman pian, jotta oppimisen tuki saavuttaisi kaikkien lukioiden 

opiskelijat. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2019 uuden lukiolain toteuttamiseksi 

palkattiin jokaiseen Helsingin lukioon oma erityisopettaja, jonka lisäksi tarkoituksena on 

tulevaisuudessa seurata erityisopettajien työnmäärää tuen varmistamiseksi (Kähkönen & 

Palomäki, 2019). 
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Lisäksi tämän tutkimuksen perusteella tulevaisuudessa olisi hyvä pohtia lukion 

erityisopettajien koulutusta. Tutkimustulosten perusteella lukion erityisopettajan 

työnkuvassa yhdeksi haasteista nousi oma osaaminen. Haastatellut erityisopettajat 

kritisoivat yliopistokoulutuksen puutteellisuutta lukion erityisopetuksen osalta ja kokivat 

sen antavan enemmän valmiuksia perusopetuksen puolella toimiville opettajille. He 

kokivat, että työn aloittaessaan heillä ei ollut valmiuksia toteuttaa omaa työnkuvaansa 

aiemman koulutuksensa perusteella, vaan he joutuivat tukeutumaan muihin keinoihin 

selvitäkseen työtehtävistään. Jatkossa olisikin hyvä miettiä, millä tavoin yliopistot 

voisivat vastata tähän tarpeeseen, jotta tulevaisuudessa erityispedagogiikan koulutus 

antaisi tietotaitoa myös lukioon suuntaaville erityisopettajille. Tästä syystä yliopiston 

opetusta olisi hyvä kehittää ja tutkia, jotta voidaan varmistaa, että erityispedagogiikan 

opiskelijoilla on jatkossa tarvittavat valmiudet lukiossa toimimiseen. Lisäkoulutus 

mahdollisuus voisi olla myös yksi ratkaisu tähän koettuun haasteeseen.  

 

Tutkimusaineiston otanta on suhteellisen pieni, joka tulee ottaa huomioon pohdittaessa 

tulosten yleistettävyyttä. Valtakunnallisen lukion erityisopetusta koskevan kartoituksen 

tulokset ovat kuitenkin pitkälti samansuuntaisia koskien lukion erityisopettajien 

työnkuvaa sekä resurssien riittävyyttä (Greus, ym., 2019). Tutkimustulosten voidaankin 

nähdä antavan hyvän kokonaiskuvan siitä, minkälaisista työtehtävistä lukion 

erityisopettajan työnkuva koostuu. Tämä tutkimus on tuonut myös esille niitä haasteita, 

joita lukion erityisopettajat kokevat työssään. Jatkossa olisi hyvä pohtia, miten näihin 

erilaisiin haasteisiin voitaisiin puuttua, jotta lukion erityisopetus ja oppimisen tuki 

lukiossa kehittyvät tulevaisuudessa oikeaan suuntaan. 
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LIITE  1.  Tutkimuslupa  lomake  

HELSINGIN  YLIOPISTO                                   KASVATUSTIETEELLINEN  
TIEDEKUNTA  
  
  
  
  
TUTKIMUSLUPA  
  
Olen   erityispedagogiikan   viidennen   vuoden   opiskelija  Helsingin   yliopistosta   ja   kerään  
aineistoa   pro   gradu   –tutkielmaani.   Tutkielmani   käsittelee   lukion   erityisopettajien  
kokemuksia   heidän   työnkuvastaan   ja   sen   haasteista   lukion   erityisopetuksessa.  
Tutkimukseni  aihe  on  ajankohtainen  ja  merkityksellinen,  sillä  syksyllä  astui  voimaan  uusi  
lukiolaki,   jonka   myötä   jokaisen   lukion   tulee   tarjota   mahdollisuus   erityisopetukseen.  
Tutkielmani   ohjaajana   toimii   erityispedagogiikan   professori   Markku   Jahnukainen  
(markku.jahnukainen@helsinki.fi)  
  
Aineisto   kerätään   haastattelemalla   lukion   erityisopettajia.   Haastatteluaineisto  
nauhoitetaan,   ja   yksi   haastattelu   kestää   noin   60   minuuttia.   Haastattelu   rakentuu  
puolistrukturoidusta  teemahaastattelurungosta.  
  
Tutkimukseen   osallistuminen   on   vapaaehtoista.   Osallistumisen   voi   keskeyttää   tai  
peruuttaa   missä   tahansa   tutkimuksen   vaiheessa.   Tutkimusaineistoa   käytetään  
pelkästään   haastattelijan   pro   gradu   –tutkielman   aineistona.   Tutkimusaineistoa  
säilytetään  luottamuksellisesti  niin,  etteivät  muut  kuin  tutkielman  tekijä  pääse  materiaaliin  
käsiksi   ja   aineisto   hävitetään   tutkielman   valmistumisen   jälkeen.   Henkilöt,   koulut   ja  
paikkakunnat  eivät  ole  tunnistettavissa  tutkimusaineistosta.  Annan  mielelläni  lisätietoja  
tutkielmaani  liittyen.  
  
  
  
Kirsi  Ikonen  
Erityispedagogiikan  opiskelija,  Helsingin  yliopisto  
kirsi.ikonen@helsinki.fi  

  

Pyydän  suostumustanne  osallistua  tutkimukseeni.  
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