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Lukion erityisopettaja – opettaja, 
ohjaaja ja konsultti? 

Tutkimukset

Artikkeli käsittelee lukion erityisopettajina 

työskentelevien opettajien näkemyksiä työnsä 

sisällöistä sekä kokemuksia onnistumisesta ja 

epäonnistumisesta työssään. Lisätukea anta-

vaa opetusta voidaan antaa opiskelijoille, jotka 

ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan 

tai joiden opiskelun edellytykset ovat heiken-

tyneet kouluyhteisössä. Tällainen oppimisen 

ja opiskelun tuki on lisääntynyt lukioissa jat-

kuvasti. Lukioissa annettava opetus on yleissi-

vistävää, ja sen tarkoitus on antaa opiskelijoille 

valmiuksia jatko-opintoihin. Oppimista ja opis-

kelua tukeva opetus auttaa opiskelijaa niin, että 

lukio-opintojen tasavertainen suorittaminen on 

mahdollista silloinkin, kun opiskelun edellytyk-

set ovat heikentyneet vamman, toimintavaja-

vuuden tai sairauden vuoksi. Tuen tarvetta voi 

ilmetä myös mielenterveyteen, sosiaaliseen 

sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen 

liittyvien asioiden vuoksi. Aiemmat tutkimukset 

ovat osoittaneet tuen suuntautuvan pääasialli-

sesti lukemis- ja kirjoitusvaikeuksiin ja niiden 

testaamiseen. Millaisia kokemuksia lukion eri-

tyisopettajilla oli vuonna 2011?

Asiasanat: lukion erityinen tuki, eri-
tyisopetus, erityisopettaja, oppimisen tuki

Kohokohdat 

• Lukion erityisopettajien tehtävä on tullut aiempaa tärkeämmäksi.
• Oppimisen tukemisessa eniten aikaa käytetään lukitestien tekemiseen.
• Lukion erityisopettajien työtehtävät jakaantuvat konsultaatiotyöhön,  

opetustyöhön ja taustatyöhön.
• Lukion erityisopettajat saavat onnistumisen kokemuksia erityisesti yksilötason 

työssään oppilaiden kanssa.
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OPPIMISEN JA OPISKELUN TUKI 
LUKIOSSA

Oppilaan jatko-opintoja rajoittaneen rin-
nakkaiskoulujärjestelmän väistyttyä lu-
kio-opinnot ovat tulleet maassamme yhä 
laajemman opiskelijaryhmän saataville. 
Lukion opiskelijajoukko on muuttunut he-
terogeenisemmaksi, ja samalla oppimis-
vaikeudet ja opiskelijoiden opinnoissaan 
tarvitsema tuki ovat tulleet näkyvämmik-
si. Suomalaisen lukio-opetuksen muutok-
sen voidaan ajatella olevan askel kohti 
inkluusiota, jonka pyrkimyksenä on lisätä 
koulun kapasiteettia vastata kaikkien oppi-
joiden tarpeisiin (ks. Ainscow, 2000). Op-
pimisvaikeuksia ei enää myöskään nähdä 
ainoastaan yksittäisen oppilaan rajoittavi-
na ominaisuuksina, vaan oppimisen ongel-
miin etsitään ratkaisuja oppimisympäristö-
jä ja opetusjärjestelyjä muokkaamalla. 

Aineiston keruun aikaan voimassa 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa 
(2003) lukion erityinen tuki määritellään 
tueksi, jota kohdennetaan opiskelijoille, 
jotka ovat jääneet jälkeen opinnoissaan tai 
joiden opiskelun edellytykset ovat heiken-
tyneet. Uusissa, elokuussa 2016 voimaan 
tulevissa lukion opetussuunnitelman pe-
rusteissa ei enää puhuta erityisestä tuesta 
vaan oppimisen ja opiskelun tuesta. Niis-
sä korostetaan oppimisen esteettömyyt-
tä, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä 
ja varhaista tunnistamista sekä opiskelijoi-
den yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. 

Lukiokoulutuksen tehtävä on jatkaa 
perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtä-
vää sekä antaa laaja-alainen yleissivistys 
opiskelijoille (Lukion opetussuunnitelman 
perusteet, 2003, 2015). Lisäksi lukion 
tulee kehittää opiskelijoiden ajattelutaito-
ja ja haastaa pohtimaan ilmiöitä eri näkö-

kulmista. Opiskelijan tulee saada lukiokou-
lutuksesta valmiudet toimia aktiivisena ja 
vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Tär-
keinä koulutuksen osa-alueina on myös 
opiskelijoiden itsetunnon kehittäminen, ai-
kuisuuteen kasvun tukeminen ja valmiudet 
elinikäiseen oppimiseen. Jotta elinikäinen 
oppiminen olisi mahdollista, opiskelijaa tu-
lisi tukea löytämään omat vahvuutensa ja 
itselle parhaiten sopivat opiskelutaidot ja 
hänen tulisi saada valmiudet jatkuvaan it-
searviointiin (Lahtinen & Lankinen, 2013). 
Opiskelijan tulisi siis voida kokeilla ja löy-
tää työskentelytavat, jotka sopivat hänen 
omaan oppimistyyliinsä (Lukion opetus-
suunnitelman perusteet, 2003). 

Lukio-opetuksella on varsin laaja 
yleissivistystehtävä. Siitä saatavat jatko-
koulutusvalmiudet jakautuvat tiedollisiin 
ja geneerisiin eli siirrettäviin valmiuksiin, 
jotka sisältävät kriittisen ajattelun ja on-
gelmanratkaisun, tiedonhankinnan sekä 
työelämä- ja urasuunnittelun taitoja, so-
siaalisia valmiuksia sekä motivaatiota ja 
vastuullisuutta (Hautamäki ym., 2012). 

Oppimiseen liittyvät siirrettävät val-
miudet muodostuvat yksilöllisistä, instru-
mentaalisista taidoista (mm. yleistiedot, 
äidinkielen ja vieraiden kielten taito, ma-
temaattiset perusvalmiudet, ongelmanrat-
kaisutaidot), interpersonaalisista taidois-
ta (mm. kyky kriittiseen ajatteluun, kyky 
toimia yhteistyössä ja moniammatillisis-
sa ryhmissä) ja kaikkien taitojen kehitty-
miselle tärkeistä systeemisistä taidoista 
(mm. kyky oppia ja soveltaa opittua, kyky 
sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin, kyky 
luoda uusia ideoita), jotka kaikki ovat tar-
peellisia jatko-opiskelussa ja työelämässä 
(Gedvilienè, Teresevičienè, Žydžiūnaitè & 
Kaminskienè, 2012). Työelämä ja siihen 
liittyvät odotukset muuttuvat jatkuvasti 
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ja tekevät näitä valmiuksia yhteiskunnas-
samme yhä tärkeämmiksi (ks. González &  
Wagenaar, 2003).

Oppimisen ja opiskelun 
tuen muodot lukiossa
Lukio-opetuksessa annettavan oppimisen 
ja opiskelun tuen tarkoitus on tukea ja 
auttaa opiskelijaa niin, että mahdollisuus 
lukiokoulutuksen tavoitteiden saavuttami-
seen ja lukio-opintojen suorittamiseen to-
teutuu kaikkien opiskelijoiden kohdalla. 
Tuki voi koostua esimerkiksi yksilöllisistä 
pedagogisista erityisjärjestelyistä, tuesta 
tai ohjauksesta (Lukion opetussuunnitel-
man perusteet, 2003). Uusissa opetus-
suunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 
2015) tukimuotoina mainitaan ”opetuksen 
eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkai-
sut, kurssien valintamahdollisuuksien hyö-
dyntäminen, monipuolinen opinto-ohjaus ja 
ryhmänohjaajan tuki”.

Tuen tarvetta voi ilmetä tilanteissa, 
joissa opiskelija on tilapäisesti jäänyt jäl-
keen opinnoissaan tai opiskelun edellytyk-
set ovat heikentyneet vamman, sairauden 
tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi tu-
kea voidaan antaa opiskelijoille, joilla on 
mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutu-
mattomuuteen tai elämäntilanteeseen liit-
tyviä tarpeita (Lukion opetussuunnitelman 
perusteet, 2003). 

Lukiolain mukaan (629/1998, 
13.6.2003, 29 a §) opiskelijahuollon avul-
la edistetään ja ylläpidetään opiskelijoiden 
hyvää oppimista, fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Lais-
sa määrätään myös, että opiskelijalla on 
oikeus saada tarvitsemiaan avustajapalve-
luita ja apuvälineitä sekä muita opetus- ja 
opiskelijahuoltopalveluita. Koulutuksen jär-
jestäjän on huolehdittava siitä, että tukea 

tarvitsevaa opiskelijaa ohjataan hakeutu-
maan palveluihin, joihin hän on oikeutettu, 
ja että opiskelijalla on tieto näistä palve-
luista (Lahtinen & Lankinen, 2013).

Yksilölliset pedagogiset järjestelyt. 
Tyypillisiä sairauden, vamman tai muun 
syyn vuoksi tarjottavia yksilöllisten peda-
gogisten järjestelyjen muotoja lukiossa 
ovat lisäaika ja tietokoneenkäyttömahdol-
lisuus. Lupa käyttää ylioppilastutkinnossa 
erityisjärjestelyjä haetaan ylioppilastutkin-
tolautakunnan kautta. Yksilöllisillä järjes-
telyillä ei helpoteta opetussuunnitelman 
tavoitteita vaan pyritään mahdollistamaan 
opiskelijoiden tasavertainen opiskelu. Lu-
kiossa opiskelija voi myös suunnitella ai-
kataulunsa itse ja tätä kautta yksilöllistää 
omaa opiskeluaan. Opiskelua voi helpottaa 
myös syventävien ja soveltavien kurssien 
avulla: haastavista oppiaineista voi valita 
vähemmän kursseja ja helpoista enem-
män, siinä määrin kuin kurssivalikoima ja 
opetussuunnitelma antavat myöten. Opis-
kelijan täytyy kuitenkin suorittaa pakolliset 
kurssit saadakseen lukion päättötodistuk-
sen, eikä erityisen tuen avulla voi vähen-
tää suoritettavien kurssien määrää (Pääk-
könen, Koivula, Sihvo & Siiskonen, 2007). 

Yksilöllinen pedagoginen tuki. Lukio-
opintojen alkuvaiheessa opiskelijan on 
mahdollista osallistua erityisopettajan pitä-
mille oppitunneille, joiden aiheena on oppi-
minen ja oppimisvaikeudet. Opiskelija voi 
keskustella opinnoistaan, ylioppilastutkin-
nosta ja henkilökohtaisesta tilanteestaan 
(Pääkkönen, 2001). Lukiot voivat tarjota 
opiskelijoilleen sekä kurssimuotoista ope-
tusta että yksilöllistä tukea, jonka sisäl-
töön kuuluu erilaisten oppimista tukevien 
menetelmien hallinnan harjoittelu. Lukioi-
den välillä on varsin paljon eroja oppimi-
sen ja opiskelun tuen kurssivalikoimissa. 
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Sillä, että oppimista tukevat kurssit voi-
daan lukea osaksi lukio-opintoja (Lukiolaki, 
629/1998, 23 §), on suuri merkitys opis-
kelijoiden kannalta. Kurssien avulla opis-
kelijat saavat vertaistukea ja voivat kes-
kustella oppimisvaikeuksien vaikutuksesta 
opintoihinsa (Pääkkönen ym., 2007). Sa-
malla nämä kurssit täydentävät opiskelijan 
lukio-opintoja.

Hölkin, Salosen ja Holopaisen (2006) 
tutkimuksen mukaan tukitoimien laatu ja 
määrä lukioissa vaihtelevat opiskelijan yk-
silöllisten tarpeiden mukaan. Osalle luki-
vaikeuksisista  opiskelijoista tukitoimiksi 
riittää pienimuotoiset toimet, esimerkiksi 
aineenopettajan antama konsultaatio vie-
raan kielen opinnoista. Hyviä tuloksia saa-
vutetaan myös erilaisten lukemisstrategi-
oiden harjoittelun avulla. Haastavammissa 
lukivaikeuksissa opiskelija tarvitsee sys-
temaattisemmin järjestettyä tukea. Lukio-
opiskelussa yksilöllisinä pedagogisen tuen 
muotoina voidaan käyttää yksilöllistä oh-
jeistamista ja tukiopetusta (Opetushallitus, 
2003). Yksilöllistä ohjeistamista voidaan 
tarjota vaikkapa kielten sanaston harjoitte-
lemiseen ja kielitaidon kehittämiseen muul-
la tavalla kuin oppimateriaaliin perehtymäl-
lä. Myös oppitunnin materiaalit voidaan 
antaa opiskelijalle edeltä käsin monistet-
tuna. Lisäksi opiskelijat voivat osallistua 
kursseille, joilla tuetaan opiskelijan jaksa-
mista ja tarjotaan vertaistukea (Haakana & 
Tikkanen, 2008).

Opinto-ohjaus. Lukiossa opiskelijal-
la on oikeus saada opinto-ohjausta. Tunti-
jaossa voidaan määrätä vain pakolliset ja 
syventävät kurssit, mutta opinto-ohjauksen 
kehittämiseksi lukion tuntijakoon on lisät-
ty yksi syventävä kurssi, jonka sisällössä 
koulukohtaisia ratkaisut ovat mahdollisia 
(Lahtinen & Lankinen, 2013, 157). Luki-

oiden tulee tarjota kurssien lisäksi opis-
kelijoille henkilökohtaista opinto-ohjausta. 
Tässä suhteessa erityisopettajan ja opinto-
ohjaajan työnkuvat ovat päällekkäisiä, kos-
ka opiskelijan oppimisen ja opiskelun tuen 
tarve ja oppimisen vaikeudet on otettava 
huomioon jatko-opintoja suunniteltaessa.

Opetuksenjärjestäjät palkkaavat hen-
kilökuntaa omien tarpeidensa mukaisesti, 
joten jos lukiossa ei ole erityisopettajaa tai 
hänen työaikansa on jaettu kunnan muiden 
koulujen kesken tai hän työskentelee eri-
tyisopettajana osa-aikaisesti, jää opinto-
ohjaajalle päävastuu myös erityisen tuen 
asioista tiedottamisessa ja järjestämises-
sä opiskelijalle. 

Lukion oppimisen ja opiskelun tuen 
”uutuus” käy hyvin ilmi mm. siitä, että Lu-
kiolaisten hyvinvointitutkimuksessa (Lai-
tinen, 2012) ei opiskelijoilta kysytty mi-
tään oppimiseen ja opiskeluun liittyvästä 
tuen tarpeesta tai sen toteutumisesta 
kouluissa, vaikka siinä käsiteltiin oppilas-
huollon toimintaa ja siihen liittyvää opin-
to-ohjausta. Lukion erityisopettajia ei 
mainita, mutta raportissa todetaan mm. 
aineenopettajien ja ryhmänohjaajien ole-
van tärkeässä roolissa opiskelijoiden uu-
pumuksen havaitsemisessa ja tuen piiriin 
ohjaamisessa. Lisäksi raportin mukaan 
opettajan perus- ja täydennyskoulutuksen 
tulisi antaa opettajille parempia valmiuk-
sia opiskelijoiden hyvinvoinnin takaami-
seen ja opiskeluhuoltoryhmältä saatavan 
avun hyödyntämiseen (Laitinen, 2012).   

LUKION ERITYISOPETTAJAN 
TYÖNKUVA

Opettajan työ on kulttuurin ja siihen liitty-
vien arvojen ja tiedon välittämisen lisäksi 
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myös yhteiskunnan uudistamista. Siihen 
liittyy keskeisesti myös erilaisuuden sie-
täminen ja sen näkeminen voimavarana 
(Heikkinen, 1999). Ympäröivän yhteiskun-
nan ja koululaitoksen uudistuessa opetta-
ja joutuu työskentelemään sekä vanhojen 
käytäntöjen säilyttäjänä että uusien käy-
täntöjen muutosagenttina. Erityisopettaja 
on lukion opettajakunnassa verrattain uusi 
toimija, joka näkee työyhteisössä vakiin-
tuneet käytännöt uudesta näkökulmasta 
(Heikkinen, 1999). 

Oppilaitoksissa vallitsevien käytäntö-
jen ja oppimisympäristöjen kehittäminen si-
ten, että tavoitteita koskeva yksimielisyys 
ja yhteistyö lisääntyvät, vastuuta jaetaan 
enemmän eri ammattiryhmien kesken ja 
oppilaitoksen yhteishengen kehittymiseen 
panostetaan, edistää myös opiskelijoiden 
sosiaalista kehitystä ja akateemista suo-
riutumista (Barr &  Higgins-d’Alessandro, 
2007; 2009).  

Lukiossa aineenopettaja vastaa oppi-
aineen opetuksesta, ja päävastuu pedago-
gisista ratkaisuista on hänellä. Aineenopet-
tajan ja erityisopettajan yhteistyö opetusta 
suunniteltaessa on tärkeää. Opiskelijan 
oppimisvaikeuksien taustaa selvittämäl-
lä erityisopettaja hahmottaa, mitkä pe-
dagogiset ratkaisut ja tukimuodot sopi-
vat hänelle parhaiten. Suunnittelussa on 
otettava huomioon opiskelussa ilmenevät 
ongelmat, esimerkiksi työskentelyn hitaus 
ja lukemisen vaikeudet. Erityisopettajan 
tekemät kartoitukset auttavat aineenopet-
tajaa ymmärtämään, miksi opiskelijan suo-
riutuminen on heikkoa (Haakana & Tikka-
nen, 2008). 

Lukion erityisopettaja antaa opiske-
lijalle ensisijaisesti sellaista oppimisen ja 
opiskelun tukea, jota voidaan tarjota, vaik-
ka opiskelijalla ei olisi diagnosoitua vam-

maa tai sairautta. Perusopetuksen puo-
lella tätä kutsutaan pedagogiseksi tueksi. 
Pedagoginen tuki tarkoittaa oikeiden op-
pimistyylien löytämistä, oppimaan oppi-
misen harjoittelua ja opiskelijan itsetun-
non kehittämistä (Willberg, Mynttinen & 
Hällfors, 2006). Opiskelijoille suunnattu 
tuki kohdentuu usein kielten opiskeluun ja 
opiskelijalla ilmeneviin lukivaikeuksiin, ku-
ten tekstin tuottamiseen, tekstin ymmärtä-
miseen ja oikeinkirjoitukseen (Pääkkönen, 
2001; Haakana & Tikkanen, 2008). Opis-
kelijat voivat tarvita erityisopettajan apua 
myös matematiikan oppimisvaikeuksissa 
ja opiskelumotivaation puuttuessa. Edellis-
ten lisäksi suorituspaineet, stressi ja jän-
nittäminen sekä puutteet lukio-opiskelun 
edellyttämissä yleisissä opiskelutaidoissa 
on todettu perusteiksi lukiossa annetta-
vaan oppimisen ja opiskelun tukeen (Meh-
täläinen, 2005).

Oppimisen edistäminen on opetta-
jan työn keskeinen tekijä, ja oppimistavoit-
teiden tulisikin rakentua tulevaisuussuun-
tautuneesti. Luukkainen (2004) korostaa 
opettajan ammatin tulevaisuushakuista 
yhteiskuntasuuntautunutta otetta, joka 
edellyttää jatkuvaa ammattitaidon päivit-
tämistä ja täydennyskouluttautumista. Eri-
tyisopettajan työssä lukiotasolla korostuu 
opetettavien aineiden hyvä teoreettinen 
ja käytännöllinen hallinta (ks. Luukkainen, 
2004). On tärkeää muistaa, että lukio-ope-
tus muodostaa perustan korkea-asteen 
opinnoille ja oppisisällöt jo lukiotasolla 
ovat vaativia. Pystyäkseen tukemaan opis-
kelijaa erityisopettajan on hallittava sisäl-
löt riittävän hyvin.

Työn jakautuminen
Kuten aiemmin todettiin, lukion erityisopet-
taja antaa ensisijaisesti yksilöllistä oppimi-



56     Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 2016, Vol. 26, No. 3 © Niilo Mäki -säätiö

sen ja opiskelun tukea, jota voidaan tarjo-
ta, vaikka opiskelijalla ei olisi diagnosoitua 
vammaa tai sairautta. Pedagogisen tuen 
antamisen lisäksi lukion erityisopettajat 
huolehtivat kuitenkin monenlaisista muis-
takin tehtävistä. Vuonna 2004–2005 mer-
kittävimpinä lukioissa annettuina oppimi-
sen ja opiskelun tuen muotoina mainittiin 
lukitestaaminen ja muu testaaminen, opin-
to-ohjaajien, aineenopettajien ja erityis-
opettajien pitämät oppimista tukevat kurs-
sit sekä opinto-ohjaajien, erityisopettajien 
ja koulupsykologien konsultointi ongelma-
tilanteissa. 

Opinto-ohjaajat antoivat vielä tuolloin 
suurimman osan oppimisen ja opiskelun 
tuesta, jota tuolloin kutsuttiin erityiseksi 
tueksi. Erityisopettajien vastuulla oli vain 
noin 10–20 prosenttia oppimisen ja opis-
kelun tukeen liittyvistä tehtävistä (Mehtä-
läinen, 2005). Lisäksi aineenopettajien ja 
erityisopettajien on mahdollista yhdessä 
suunnitella ja järjestää opetusta opiskeli-
joiden tarpeiden mukaisesti. Lukion eri-
tyisopettajan tehtäviin kuuluu myös oppi-
misen ja opiskelun tuesta tiedottaminen 
opiskelijoille ja aineenopettajien avustami-
nen oppimisvaikeuksisten opiskelijoiden 
arvioimisessa (Willberg ym., 2006). Taka-
lan, Pirttimaan ja Törmäsen (2009) teke-
män tutkimuksen mukaan suomalaisen eri-
tyisopettajan työ jakautuu opettamiseen, 
konsultaatioon ja taustatyöhön siten, että 
suurin osa laaja-alaisen erityisopettajan 
työajasta kuluu oppilaiden opettamiseen.

Koska lukio-opinnoissa tarjottavan 
oppimisen ja opiskelun tuen perustee-
na voi olla tilapäisen opiskelussa jälkeen 
jäämisen lisäksi opiskelijan psyykkisen tai 
sosiaalisen tuen tarve tai elämäntilantee-
seen liittyvät ongelmat (Lukiokoulutuksen 
opetussuunnitelman perusteet, 2003), on 

lukion erityisopettajan työnkuva laaja ja kä-
sittää paljon muutakin kuin opiskelijoiden 
opettamista. Erityisopettajan työ on vaa-
tivaa, eikä työtehtäviä ole tarkkaan rajat-
tu. Lisäksi suomalaisissa kouluissa laaja-
alainen erityisopettaja työskentelee usein 
yksin, mikä voi osaltaan lisätä työn kuor-
mittavuutta. Takalan ja muiden (2009) 
tutkimuksessa peruskoulun laaja-alaiset 
erityisopettajat mainitsivat suurimpina työ-
hönsä liittyvinä ongelmina mm. sen, että 
työnkuva on epäselvä, työtä on liian paljon 
eikä aika riitä yhteistyöhön. 

Kuten jo aiemmin mainittiin, on oppi-
misen ja opiskelun tuen muotoja lukiossa 
tutkittu aiemmin (Mehtäläinen, 2005) mut-
ta tästä on jo useita vuosia aikaa. Meh-
täläisen (2005) tutkimus sijoittuu aikaan 
ennen perusopetuslain muutosta ja sen 
mukanaan tuomaa kolmiportaisen tuen 
järjestelmää. Tuolloin myös oppimisen ja 
opiskelun tukea antoivat lukioissa pitkälti 
muut kuin erityisopettajat. 

Uuden järjestelmän myötä erilaisiin 
oppimisen vaikeuksiin pitäisi pystyä vas-
taamaan entistä tehokkaammin ja aikai-
semmin jo perusopetuksen puolella, jolloin 
lukioon tulevien oppilaiden tuen tarpeiden 
pitäisi olla jo tiedossa. Tämän voisi olettaa 
muuttavan lukion erityisopettajan työnku-
vaa siten, että oppimisvaikeuksien tunnis-
tamisen sijaan työssä painottuisi jo havait-
tuihin tuen tarpeisiin vastaaminen. 

Tässä tutkimuksessa pyrimme sel-
vittämään, minkälainen lukion erityis-
opettajan työnkuva oli vuonna 2011 
erityisopetuksen strategian (2007) ja 
perusopetuslain uudistuksen (2010) to-
teuduttua. Työtehtävien luonteen lisäksi 
pyrimme selvittämään, minkälaisia onnis-
tumisen ja epäonnistumisen kokemuksia 
lukion erityisopettajat työssään saavat. 
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Kuten jo mainitsimme, Takala ja muut 
(2009) ovat aiemmin tutkineet peruskou-
lun laaja-alaisten erityisopettajien kokemia 
ongelmia työssään. Näihin ongelmiin to-
dennäköisesti liittyy myös epäonnistumi-
sen kokemuksia. Vastaavia kokemuksia ei 
ole tutkittu lukion erityisopettajien osalta. 

Tutkimuksessamme haimme vasta-
usta kolmeen tutkimuskysymykseen:

1. Millaisista työtehtävistä kyselyyn 
vastanneiden lukion erityisopettaji-
en työnkuva muodostuu? 

2. Millaisia onnistumisen kokemuksia 
työssä ilmenee? 

3. Millaisia epäonnistumisen kokemuk-
sia työssä ilmenee? 

MENETELMÄT

Tutkimuksen kohteeksi valikoituivat Suo-
men kymmenen suurimman kaupungin lu-
kioiden erityisopettajat. Koska lukioissa 
toimivista erityisopettajista ei ole saatavil-
la tilastotietoja kuntakohtaisesti eikä valta-
kunnallisesti (ks. esim. Opettajat Suomes-
sa 2013), heitä päätettiin etsiä Suomen 
kymmenen suurimman kaupungin lukioiden 
Internet-sivujen kautta. Kyselyt lähetettiin lu-
kioiden sivuilta löytyneisiin sähköpostiosoit-
teisiin. Sähköinen kyselylomake lähetettiin 
32 lukion erityisopettajalle. Ensimmäinen 
muistutusviesti lähetettiin neljän viikon ku-
luttua ja toinen muistutusviesti kuuden vii-
kon kuluttua alkuperäisen viestin lähettä-
misestä. Vastauksia eri puolelta Suomea 
saatiin yhteensä 16 (naisia 15, miehiä 1) eli 
vastausprosentiksi tuli tasan 50. 

Kyselylomake koostui strukturoiduis-
ta taustatietokysymyksistä ja kolmesta 
avoimesta kysymyksestä. Lomakkeen lo-

pussa vastaajille tarjottiin lisäksi mahdol-
lisuus kertoa vapaamuotoisesti työstään 
jotakin, mikä ei aiemmissa vastauksissa 
ollut tullut esille. Taustatietokysymykset 
käsittelivät mm. koulutusta, opetuskoke-
musta, vastuulla olevien lukioiden määrää 
ja sitä, toimiiko erityisopettaja myös jois-
sain muissa kuin lukion erityisopettajan 
tehtävissä. Kukin opettaja nimesi myös vii-
si työaikaansa eniten kuormittavaa työteh-
tävää. Työtehtäviä ei laitettu järjestykseen 
kuormittavuuden perusteella. 

Taulukossa 1 kuvattujen työtehtävä-
vaihtoehtojen lisäksi lomakkeessa oli tar-
jolla vastausvaihtoehto, johon olisi voinut 
laittaa jonkin muun työtehtävän. Tähän 
luokkaan ei kuitenkaan tullut vastauksia. 
Tämän työtehtävien painottumista kartoit-
tavan kysymyksen avulla oli tarkoitus sel-
vittää, mitkä tehtävät korostuvat lukion 
erityisopettajan työnkuvassa. Tehtävävaih-
toehdot luokiteltiin analyysivaiheessa ensin 
Takalan ja muiden (2009) kolmiportaisen 
jaottelun perusteella (ks. taulukko 1). Tä-
män jälkeen samat työtehtävät luokiteltiin 
moniammatilliseen työhön, yksilötyöhön ja 
organisaatiotason työhön (taulukko 2).

Kolmessa avoimessa kysymykses-
sä opettajat kuvailivat kokemuksiaan työ-
ajan riittävyydestä erilaisiin tehtäviin ja 
opettajakoulutuksen riittävyydestä tehtä-
vistä selviytymiseen sekä työssä koettuja 
onnistumisia ja epäonnistumisia. Avoimet 
vastaukset (kysymykset 3–5) analysoitiin 
teoriasidonnaista sisällönanalyysiä käyt-
täen (Patton, 2002; Tuomi & Sarajärvi, 
2009) siten, että jokaiseen lomakkeen ky-
symykseen annetut vastaukset sisällytet-
tiin ensin kokonaisina aineistoon. Prosessi 
jatkui aineiston pelkistämisellä, jolloin sii-
tä poistettiin kaikki esitettyjen kysymysten 
kannalta epäolennainen. Pelkistetty aineis-
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to luokiteltiin onnistumisten osalta olemas-
sa olevan teorian (Takala ym., 2009) mu-
kaisesti (taulukko 3). 

Työssä koetut epäonnistumisen ko-
kemukset luokiteltiin aineistolähtöisesti, 
koska annetut vastaukset eivät sopineet 
Takalan ja muiden (2009) luokitteluun eikä 
näistä teemoista ollut aihetta koskevaa 
suomalaista tutkimusta saatavilla. Aineis-
tonkeruussa käytetyllä kysymyksenaset-
telulla pyrittiin tutkimuksen kulussa tältä 
osin avoimuuteen, jotta lukion erityisope-
tusta ilmiönä voitaisi hahmottaa kattavasti 
ja vastaajien kokemuksia erityisopettajan 
työtehtävistä lukiossa olisi mahdollista tuo-
da monipuolisesti esille (ks. esim. Huusko 
& Paloniemi, 2006). Vastaajien ilmaisemat 
kokemukset työssä koetuista epäonnis-
tumisista jaoteltiin aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysiä käyttäen organisaatiotasolla 
oleviin työskentelyn esteisiin ja opetustyö-
hön liittyvien toimijoiden välisiin haasteisiin 
(taulukko 4). 

TULOKSET

Lukion erityisopettajien (N = 16) aikaa vie-
vimmät työtehtävät koostuivat tasaisesti 

konsultaatiotyöstä, opetustyöstä ja taus-
tatyöstä. Konsultaatiotyö-luokka sisältää 
kolme eri työtehtävätyyppiä (taulukko 1), 
jotka keräsivät yhteensä 25 mainintaa. 
Moniammatillinen yhteistyö sisältää opis-
kelijahuoltoryhmissä toimimisen, muut 
moniammatilliset palaverit sekä lukioiden 
ja peruskoulujen välisenä yhteyshenkilö-
nä toimimisen. Opetustyö-luokka sisäl-
tää kaksi eri työtehtävätyyppiä, jotka sai-
vat yhteensä 27 mainintaa. Lukiseulat ja 
-testaus käsittää varsinaisten seulontojen 
ja testausten järjestämisen lisäksi myös 
testien tarkistuksen ja tulkinnan.  Tausta-
työ-luokkaan sijoittuu neljä eri työtehtä-
vätyyppiä, jotka keräsivät 28 mainintaa. 
Taustatyö on työtä, jota lukion erityisopet-
taja organisoi ja suorittaa pääasiassa yk-
sin (esim. kurssien ja verkko-opetuksen 
valmisteleminen ja oppimateriaalin valmis-
taminen). Tiedotuksella tarkoitamme eri-
tyiseen tukeen ja lukion erityisopettajan 
tarjoamiin palveluihin liittyvää informointia.

Yksittäinen eniten mainintoja kerän-
nyt työtehtävä lukiossa on lukitestien teke-
minen. Kaikki vastaajat (N = 16) olivat sitä 
mieltä, että lukitestien järjestäminen on 
yksi aikaa vievimmistä työtehtävistä. Tu-
los on samansuuntainen Kurvisen (2006) Sinkkonen ym. Taulukko 1. Lukion erityisopettajien (N = 16) työte-

htävien jakautuminen konsultaatiotyöhön, opetustyöhön ja taus-
tatyöhön.

Tehtävät Mainintoja yhteensä

Konsultaatiotyö
Moniammatillinen yhteistyö N = 13
Huoltajien tapaaminen N = 10
Erityisen tuen suunnitelmat N = 2

25

Opetustyö Yksilö- ja ryhmäopetus N = 11
Lukiseulat ja -testaus N = 16 27

Taustatyö

Kursseihin liittyvä suunnittelutyö (myös verkko-opetus) N = 10
Tiedotus N = 7
Oppimateriaalin valmistus N = 4
Koulutus-, kehittämis- ja suunnittelutyö N = 7

28

Taulukko 1. Lukion erityisopettajien (N = 16) työtehtävien jakautuminen konsultaatiotyöhön, 

opetustyöhön ja taustatyöhön.



59

Lukion erityisopettajan työ 

havaintojen kanssa. Hän totesi, että luki-
testeihin kuuluvat tehtävät ovat perintei-
sesti vieneet ison osan erityisopettajan 
työajasta. Seuraavaksi eniten mainintoja 
keräsivät moniammatillinen yhteistyö (N = 
13) sekä yksilö- ja ryhmäopetus (N = 11). 
Erityisopettajan työnkuvan näkökulmas-
ta on merkillepantavaa, että viisi vastaa-
jaa ei ole sisällyttänyt yksilö- ja ryhmäope-
tusta viiden aikaa vievimmän työtehtävän 
joukkoon. Heidän työnsä pitää näin ollen 
sisällään voittopuolisesti muuta kuin ope-
tustyötä.

Kuten jo totesimme, Takalan työryh-
män (2009) luokittelun mukaan tarkastel-
tuna lukion erityisopettajan työ näyttää ja-
kautuvan melko tasaisesti konsultaatio-, 
opetus- ja taustatyöhön. Käyttäessämme 
toisenlaista luokittelua (taulukko 2) toimin-
ta näyttää hieman erilaiselta. Vastaajien 
kuvaus työstä tuo esiin lukion erityisopet-
tajan työn yksinäisyyden: valtaosa työteh-
tävistä tehdään yksin, itsenäisesti ja vail-
la kontaktia muuhun työyhteisöön (esim. 
seulojen ja testien tarkistus, oppimateriaa-
lin valmistus). Huolimatta siitä, että sekä 
erityisopetuksen strategia (2007) että pe-
rusopetuslain muutos (2010) painottavat 
moniammatillista yhteistyötä, yksin tehtä-
vä työ näyttää korostuvan opettajien vas-

tauksissa. Varsinainen organisaatiotason 
kehittämistyö on kerännyt mainintoja alle 
puolelta vastaajista (7/16). 

Vastaajat olivat saaneet työssään 
paljon erilaisia onnistumisen kokemuksia 
(mainintoja yhteensä 20). Eniten onnistu-
misen kokemuksia (13 mainintaa) oli ker-
tynyt nimenomaan opetustyöstä. Ne ovat 
myös kaikki tulleet yksilötason työstä eli 
työstä oppilaiden kanssa, johon erityis-
opettajien työ valtaosaltaan muutoinkin 
keskittyy (taulukko 3).

Epäonnistumisen kokemukset liittyi-
vät pääsääntöisesti joko riittämättömyy-
den tunteisiin tai ihmissuhdeongelmiin 
opiskelijoiden vanhempien tai muiden 
opettajien kanssa (taulukko 4). Vastauk-
sissa oli yhteensä 15 mainintaa epäonnis-
tumisista työssä. Riittämättömyyden tun-
teen mainitsi yksitoista vastaajaa. Se liittyi 
useimmiten puutteellisilta tuntuviin resurs-
seihin, mutta myös yksittäisen opiskelijan 
auttamisen vaikeuteen. Lukion erityisopet-
tajan työnkuvan yksinäisyys ja samalla sen 
jäsentymättömyys näkyvät myös epäon-
nistumisen kokemuksissa. Työskentelemi-
nen useissa ja erilaisissa työyhteisöissä ai-
heuttaa riittämättömyyden tunnetta.

Sinkkonen ym. Taulukko 2. Lukion erityisopettajien työtehtävien 
jakautuminen moniammatilliseen työhön, yksilötyöhön ja organisaati-
otyöhön.

Tehtävät Mainintoja yhteensä

Moniammatillinen työ
Moniammatillinen yhteistyö N = 13
Huoltajien tapaaminen N = 10
Erityisen tuen suunnitelmat N = 2

25

Yksilötyö

Yksilö- ja ryhmäopetus N = 11
Lukiseulat ja -testaus N = 16
Kursseihin liittyvät suunnittelutyö N = 10
Tiedotus N = 7
Oppimateriaalin valmistus N = 4

48

Organisaatiotyö Koulutus, kehittämistyö ja suunnittelu N = 7  7

Taulukko 2. Lukion erityisopettajien työtehtävien jakautuminen moniammatilliseen työhön, yksilötyöhön 

ja organisaatiotyöhön.
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sinkkonen ym. Taulukko 3. Vastaajien ilmoittamat onnistumisen kokemukset.

Työtehtäväluokka Alaluokka Esimerkki
Opetustyö vuorovaikutus opiskelijan kanssa (N = 11) kohtaamiset opiskelijoiden kanssa

oppilaiden auttaminen pettymysten 
kohtaamisessa

oppilaan oppimisvaikeuden selvitys 
oppilaalle ja helpottavan tiedon 
anto

opiskelijan tukitoimien vaikutus yo-kokeessa (N = 1) yo-kirjoitusten tulokset, joissa 
näkyy lukilausuntojen vaikutus

koulutuksellisen syrjäytymisen ennaltaehkäisy (N = 1) syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Konsultaatiotyö moniammatillinen yhteistyö (N = 3) yhteistyö eri tahojen kanssa
onnistumisen elämykset  
moniammatillisen yhteistyön kautta
eri työyhteisöissä toimiminen

Taustatyö kehittyminen ja kouluttautuminen (N = 2) kehittämistyö

oman osaamisen kehittäminen

oppimateriaalin valmistaminen (N = 2) oppisisältöjen yksinkertaistaminen

kurssien sisältöalueiden 
kartoittaminensinkkonen ym. Taulukko 4. Vastaajien kokemat epäonnistumiset.

Pääluokka Alaluokka Esimerkki
Työskentelyn esteet
 

Riittämättömät resurssit (N = 11)
 

työn organisoimisen vaikeudet ja 
siitä johtuva ainainen kiireen tuntu

yksilöopetus riittämätöntä

aikaa on liian vähän, on liikaa tukea 
tarvitsevia opiskelijoita

riittämättömyys työn hallinnassa

valtava aikapula kun on liikaa kou-
luja ja ovat liian kaukana toisistaan

opiskelijan motivaation kohottami-
nen

vaikeassa oppimisvaikeudessa aut-
taminen työlästä  

Toimijat ja heihin 
liittyvät haasteet
 

Ihmissuhteet ja asenteet erityisen 
tuen toteuttamista kohtaan (N = 4)

ongelmat opiskelijoiden ja vanhem-
pien kanssa (haluttomuus yhteis-
työhön) 

henkilökemiat toimijoiden välillä

muiden opettajien puutteelliset val-
miudet erilaisuuden kohtaamiseen

kehittämistä vielä asenteiden muu-
toksessa (koko yhteiskunnassa ja 
lukiossa (aineenopettajat))

Taulukko 3. Vastaajien ilmoittamat onnistumisen kokemukset.

Taulukko 4. Vastaajien kokemat epäonnistumiset.
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POHDINTA

Tässä tutkimuksessa pyrimme selvittä-
mään, minkälainen lukion erityisopettajan 
työnkuva oli vuonna 2011 erityisopetuk-
sen strategian (2007) ja perusopetuslain 
uudistuksen (2010) toteuduttua. Vaikka 
perusopetuslain uudistus ei sinänsä suo-
raan vaikuttanut lukiossa tarjottavaan op-
pimisen ja opiskelun tukeen, oletimme, 
että uuden järjestelmän myötä erilaisiin 
oppimisen vaikeuksiin pystyttäisiin vastaa-
maan entistä aikaisemmin ja tehokkaam-
min jo perusopetuksen puolella, jolloin lu-
kioon tulevien oppilaiden tuen tarpeiden 
pitäisi jo olla tiedossa. Tämän voisi olettaa 
vaikuttavan lukion erityisopettajan työnku-
vaan siten, että oppimisvaikeuksien tun-
nistamisen sijaan työssä painottuisi jo ha-
vaittuihin tuen tarpeisiin vastaaminen. 

Tutkimuksemme osoittaa, että 
vuonna 2011 lukion erityisopettajan työ 
Suomessa painottuu hyvin tasaisesti 
konsultaatiotyöhön, opetustyöhön ja taus-
tatyöhön. Työtehtävät, jotka vievät eniten 
lukion erityisopettajan työaikaa, sijoittuvat 
tasaisesti näille kolmelle alueelle. Riippu-
matta työtehtävien tasaisesta jakautu-
misesta eri alueille lukitestien tekeminen 
nousee yhä edelleen mainintojen kärkeen 
kysyttäessä työaikaa eniten kuormitta-
via työtehtäviä. Kaikki tämän tutkimuksen 
vastaajista olivat sitä mieltä, että lukitestit 
ja lukiseulat kuuluvat viiden aikaa vievim-
män työtehtävän joukkoon. Tulokset ovat 
lukitestien tekemisen osalta hyvin saman-
suuntaisia aiempien erityisopettajien työn-
kuvaan liittyvien tutkimusten kanssa (Kur-
vinen, 2006; Mehtäläinen, 2005; Takala, 
Pirttimaa & Törmänen, 2009).

Lukion erityisopettajan työssä vuon-
na 2011 painottuivat konsultaatiotyö, 

opetustyö ja taustatyö tasaisemmin kuin 
Takalan ja muiden (2009) peruskoulun 
laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvaa 
koskeneessa aineistossa. Heidän aineis-
tossaan peruskoulun laaja-alaisen erityis-
opettajan työajasta valtaosa (66 %) meni 
opetustyöhön. Tuloksia ei voi suoraan ver-
tailla, koska Takalan ja muiden (2009) tut-
kimuksessa opettajat arvioivat, kuinka pal-
jon heidän työajastaan prosentuaalisesti 
kului eri osa-alueiden tehtäviin, ja meidän 
tutkimuksessamme opettajat puolestaan 
listasivat viisi eniten työaikaa kuormitta-
vaa tehtävää asettamatta niitä järjestyk-
seen. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että luki-
on erityisopettajan työ sisältää enemmän 
konsultaatiotyötä ja erilaista taustatyötä 
kuin peruskoulun laaja-alaisen erityisopet-
tajan työ. Kuudestatoista vastaajastamme 
viisi ei ole sisällyttänyt yksilö- ja ryhmäope-
tusta lainkaan viiden aikaa vievimmän työ-
tehtävän joukkoon, mikä kertoo siitä, että 
työnkuva voi olla eri kouluilla erilainen.

Eniten aikaa vievät työtehtävät luo-
kiteltiin myös yksilötason työhön, monia-
mmatilliseen työhön ja organisaatiotason 
työhön. Aineistomme perusteella vaikut-
taa siltä, että lukion erityisopettajan työ-
ajasta suuri osa menee yksilötason työ-
hön, joka voi olla esimerkiksi opettamista, 
testaamista sekä oppimateriaalin tai ope-
tuksen suunnittelemista. Yksilötason työ 
ja nimenomaan vuorovaikutus opiskelijoi-
den kanssa tulivat vahvasti esille onnistu-
misen kokemuksissa. 

Tämän tutkimuksen tulokset anta-
vat viitteitä siitä, että yksilötason työhön 
menee paljon työaikaa ja se on opettajan 
näkökulmasta palkitsevaa mutta käytettä-
vissä oleva aika ei ole kuitenkaan riittävä. 
Yksilötyö on siis toisaalta onnistumisen 
mutta myös epäonnistumisen lähde. Var-
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sinkin epäonnistumisen kokemuksia kuva-
tessaan opettajat toivat esille riittämättö-
myyden tunteen, joka liittyi opiskelijoiden 
paljouteen ja käytettävissä olevien resurs-
sien vähyyteen. Kuten aiemminkin on osoi-
tettu (Mehtäläinen, 2005), erityisopettajat 
kokevat muiden tehtävien vievän aikaa yk-
silöohjaukselta. Koska lukioissa ei yleensä 
ole useita erityisopettajia, myös vertaistu-
ki työpaikalla puuttuu, ja tämä saattaa li-
sätä työn aiheuttamaa kuormitusta. Luki-
on erityisopettajien työn kuormittavuutta 
olisikin hyvä arvioida tarkemmin maanlaa-
juisesti. 

Yksilötason työn lisäksi lukion erityis-
opettajan aika kuluu moniammatilliseen 
yhteistyöhön. Siihen ja ylipäänsä yhteis-
työhön muiden toimijoiden kanssa liittyy 
sekä onnistumista että epäonnistumista. 
Varsinaiseen organisaatiotyöhön eli kehit-
tämistyöhön koko koulun tasolla ei aikaa 
juuri jää. Ainscow (2000) on todennut, 
että parhaiten toimivissa erityisopetuksen 
konteksteissa painottuu ongelmanratkai-
sun kulttuurin luominen ja oppiminen ja 
se, kuinka yhteisössä osataan hyödyntää 
toinen toisensa kokemuksia ja kykyjä, kun 
pyritään etsimään tehokkaita tapoja torjua 
oppimisen esteitä. Tällainen uusi toiminta-
kulttuuri ei kuitenkaan synny yksilötason 
työllä tai moniammatillisella yhteistyöllä 
vaan siihen vaaditaan myös organisaatio-
tason kehittämistä. 

Kuten aiemmin mainittiin, myös Barr 
ja Higgins-d’Alessandro (2007; 2009) 
ovat tutkimuksissaan tuoneet esille sen, 
että oppilaitoksissa vallitsevien käytäntö-
jen ja oppimisympäristöjen kehittäminen 
sekä vastuun moniammatillinen jakaminen 
edistävät opiskelijoiden sosiaalista kehi-
tystä ja akateemista suoriutumista. Orga-
nisaatiotason työn lopullinen päämäärä tai 

tavoite ei siis ole organisaation kehittämi-
nen sinänsä vaan lukio-opiskelijoiden oppi-
misympäristön parantaminen.

 Aineistomme perusteella voidaan 
todeta, että erityisopettajan rooli lukios-
sa on kasvanut. Kun Mehtäläisen (2005) 
tutkimuksessa erityisopettajia lähinnä kon-
sultoitiin ja suurimman osan oppimisen ja 
opiskelun tuen piiriin kuuluvista tehtävistä 
hoitivat opinto-ohjaajat, meidän aineistom-
me osoittaa, että vuonna 2011 lukion eri-
tyisopettajilla on monipuolinen asiantunti-
ja-asema lukiossa. 

Tämä huomioon ottaen onkin mie-
lenkiintoista, että uusissa Lukion opetus-
suunnitelman perusteissa (2015) opiske-
lijoiden tukemisen todetaan merkitsevän 
yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista heidän 
erilaisten lähtökohtiensa, vahvuuksiensa 
ja kehitystarpeidensa mukaisesti, mutta 
siellä ei kuitenkaan mainita, kuka tukea 
antaa. Tutkimuksemme vastaajat toivat 
esille myös sen, että kaikille ajatus lukio-
koulutuksessa tarjottavasta oppimisen ja 
opiskelun tuesta ei ole ongelmaton. Kaik-
ki lukioissa työskentelevät eivät vieläkään 
hyväksy erilaisia opiskelijoita, vaan opet-
tajakunnassa saattaa kohdata ihmetystä 
siitä, miksi opiskelija, jolla on lukivaikeus, 
yleensä opiskelee lukiossa. Lukion erityis-
opettajat ovat näin ollen muutosagentteja 
(ks. Heikkinen, 1999), jotka ovat samaan 
aikaan kasvattamassa erilaisuuden sieto-
kykyä ja vakiinnuttamassa erityistä tukea 
lukioihin.

Toivottavaa olisi, että uuden erityis-
opetusmenettelyn myötä yhä useampi 
opiskeluunsa tukea tarvitseva oppilas olisi 
tunnistettu ja tuen antaminen aloitettu en-
nen lukio-opintojen alkamista. Näin lukion 
erityisopettajien työ voisi suuntautua suo-
raan opiskelijan opiskelun tukemiseen, ei 
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oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Tämä 
aineisto osoittaa, että vuonna 2011 lukion 
erityisopettajan työaikaa kuluu paljon juu-
ri lukitestauksiin. Vapaamuotoisissa vas-
tauksissaan lukion erityisopettajat toivat 
esille, että oppilaiden lukiseulonnat pitäisi 
hoitaa paremmin jo peruskoulussa, jotta 
valtaosa lukion erityisopettajan työajasta 
ei kuluisi testauksissa. Näkemystä luki-
seulonnan puutteellisuudesta perusope-
tuksessa tukee se, että mm. pääkaupunki-
seudulla kaikille lukion aloittaville ryhmille 
tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus 
(mm. Helsingin kaupunki, 2015; Vantaan 
kaupunki, 2015). 

Opiskelijoiden lukemis- ja kirjoitta-
misvaikeuksien kartoittaminen kattavasti 
perusopetuksen aikana mahdollistaisi luki-
ossa oppimisen ja opiskelun tuen kohdis-
tamisen jo todettuihin oppimisvaikeuksiin 
ja opiskelijoiden oppimisstrategioiden ke-
hittämiseen. Silloin jäisi enemmän mah-
dollisuuksia kehittää myös interpersonaa-
lisia taitoja, kuten ryhmässä toimimista ja 
oman työskentelyn kriittistä tarkastelua, 
jotka ovat merkittäviä lukion jälkeisessä 
elämässä. Aikaa jäisi enemmän myös sys-
teemisten taitojen, opiskelussa olennais-
ten metataitojen, kehittämiselle, jotka ovat 
oleellisia, jotta muut taidot voisivat kehit-
tyä. 

Tutkimuksessa pyrittiin mahdollisim-
man suureen yleistettävyyteen siten, että 
kysely osoitettiin Suomen kymmenen suu-
rimman kunnan lukioissa työskenteleville 
erityisopettajille. Heistä puolet vastasi ky-
selyyn. Emme voi tietää, miten vastaamat-
ta jättäneet olisivat työtään kuvanneet.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuut-
ta arvioitaessa käytetään mm. käsitteitä 
totuusarvo ja sovellettavuus. Pyrkimys ta-
voittaa laadullisessa tutkimuksessa yhtei-

nen konkreettinen todellisuus (Lincoln & 
Cuba, 1985) on aiheuttanut kritiikkiä, joka 
myös tässä tutkimuksessa on paikallaan. 
Toistamalla kysely nyt, kun uudet lukiota 
koskevat säädökset ovat tulleet voimaan, 
saataisiin syvempää tietoa oppimisen 
tuen tämänhetkisistä käytänteistä lukiois-
sa. Tulosten soveltaminen nykyhetkeen ja 
myös tutkimuksen ulkopuolelle jääneisiin 
lukioihin on mahdollista, koska suomalai-
set lukiot ovat oppilaitoksina varsin homo-
geenisiä ja niillä on samat tavoitteet. Tut-
kimustulosten totuusarvoa tukee se, että 
kaikki vastanneet olivat toimineet opetus-
tehtävässä, johon tutkimus kohdistui. Tu-
lokset saavat myös tukea aiemmista tutki-
muksista (Takala ym., 2009; Mehtäläinen, 
2005). 
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