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Portaittaiset tukimallit oppimisen tuen järjestämisessä 

Kolmiportaisen tuen malli 

Kolmiportaisen tuen mallia käytetään Suomessa oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseksi 

oppilaille esi- ja perusopetuksessa. Esiopetuksessa tuen järjestämisen painopiste on varhaisessa ja 

ennaltaehkäisevässä kasvun ja oppimisen tuessa ja perusopetuksessa oppimisen ja koulunkäynnin 

tuessa. (Peltomaa 2014.) Mallin perustavoitteena on, että oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet 

tunnistetaan tehokkaasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja että tämän tunnistamisen 

pohjalta oppilaalle tarjotaan aina tarkoituksenmukainen tuki (Sarlin & Koivula 2012). 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea annetaan mallin mukaisesti kolmella eri tasolla: yleisenä, 

tehostettuna tai erityistä tukena (Peltomaa 2014). Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, 

tehostettu tuki osittaista oppimisen tukea tarvitseville ja erityinen tuki jatkuvaa oppimisen tukea 

tarvitseville oppilaille (Björn, Aro & Koponen 2015). Ajatuksena on, että mitä tehokkaammin 

kaikille oppilaille voidaan tarjota ennaltaehkäisevää, yleistä tukea, sitä vähemmän tarvitaan 

intensiivisintä, erityistä tukea (Sarlin & Koivula 2012; Björn, Aro & Koponen 2015). Tukea annetaan 

ensin yleisen tuen piirissä, josta tarvittaessa siirrytään ensin tehostettuun ja sitten mahdollisesti 

erityiseen tukeen. Siirtymät ovat kuitenkin mahdollisia molempiin suuntiin, myös erityisestä 

tehostettuun ja tehostetusta yleiseen tukeen. (Sarlin & Koivula 2012.) Tasolta toiselle siirryttäessä 

tuen määrä ja intensiteetti sekä tuen erityispedagogisuus ja pitkäjänteisyys muuttuvat asteittain 

oppilaan tuen tarpeen mukaan (Björn, Aro & Koponen 2015; LukiMat 2016; Peltomaa 2014). 

Periaatteet ja tavoitteet 

Keskeisinä periaatteina oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä on, että oppilaalle 

annetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä ja että tuki on laadultaan 

ja määrältään riittävää ja oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaista (Peltomaa 

2014). Opetusta ja oppimisympäristöä koskevien pedagogisten ratkaisujen sekä mahdollisten 

tukitoimien tulee perustua hyvään oppilaantuntemukseen, jota saadaan kaikkien oppilaiden 

edistymisen ja tuen tarpeiden arvioinnilla osana koulutyötä (Sarlin & Koivula 2012). 

Oppilaan opetus tulee järjestää siellä, missä se voidaan toteuttaa parhaiten oppilaan edun 

mukaisesti ottaen huomioon oppilaan todelliset, yksilölliset tarpeet ja niihin liittyvät pedagogiset 

näkökohdat (Sarlin & Koivula 2012). Tukea annetaan ensisijaisesti opetusta eriyttämällä, mikä voi 

kohdistua oppiainekohtaisesti opetuksen sisältöihin, työtapoihin, käytettäviin opetus-

materiaaleihin ja -menetelmiin sekä opetusryhmien joustavaan käyttöön (Sarlin & Koivula 2012). 

Olennaista opetuksen järjestämisessä ovat myös riittävän pienet opetusryhmät, jotta oppilaiden 



yksilöllinen tukeminen on mahdollista (Pihkala 2012). Opiskelun siirtymävaiheissa tulee varmistaa 

tukitoimien jatkuminen katkeamatta ja oppilaan tarpeita vastaavina niin perusopetuksen sisällä 

kuin jatko-opintoihin siirryttäessä (Sarlin & Koivula 2012). 

Kolmiportaisen tuen avulla pyritään varhaiseen vaikuttavuuteen, suunnitelmallisuuteen ja 

joustavuuteen sekä tuen tarpeenmukaisuuteen ja jatkuvuuteen. 

Varhaiseen vaikuttavuuteen sisältyy oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. 

Varhainen puuttuminen tarkoittaa oppimisessa ilmenevien riskitekijöiden ja esteiden 

tunnistamista mahdollisimman varhain ja tarvittavan yksilöllisen tuen järjestämistä välittömästi 

ongelmien ilmettyä (Sarlin & Koivula 2012). Oppilaiden taitojen kehitystä seurataan ja arvioidaan 

säännöllisesti, jotta tunnistetaan ne oppilaat, joiden kehitystä on seurattava tarkemmin tai jotka 

tarvitsevat oppimiseensa tukitoimia. Näin oppimisvaikeudet tunnistetaan ja tarvittavat tukitoimet 

voidaan aloittaa riittävän varhain. (Peltomaa 2014.) 

Annettavan tuen tulee olla suunnitelmallista ja joustavaa. Oppilaan tuen tarvetta ja oppimista 

tulee arvioida suunnitelmallisesti siten, että oppilaalle annettu tuki on perusteltua ja 

systemaattista sekä oppilaan kehitystasoa ja yksilöllisiä tarpeita vastaavaa (LukiMat 2016). 

Suunnitelmallisuuden lisäämisessä ovat tärkeässä roolissa tuen tarpeen tunnistamiseen liittyvät 

arviointi- ja selvitysasiakirjat sekä yksilöllisesti laaditut yksityiskohtaiset suunnitelmat (LukiMat 

2016). Tuen tulee myös olla joustavaa siten, että oppilas saa oikea-aikaisesti eriasteista tukea 

kulloisenkin tilanteen mukaan soveltuvien pedagogisten ratkaisujen avulla. (LukiMat 2014.) 

Annettavan tuen tulee olla tarpeenmukaista ja tarvittaessa jatkuvaa. Tämä edellyttää oppilaiden 

tuen tarpeen määrän, laadun ja laajuuden tunnistamista ja sen pohjalta oppilaiden yksilöllisiin 

tarpeisiin vastaamista tarkoituksenmukaisilla tukimuodoilla (Sarlin & Koivula 2012). Näin voidaan 

ottaa huomioon esimerkiksi se, onko tuen tarve tilapäistä vai jatkuvampaa, tarvitaanko yhtä vai 

useampaa tukimuotoa tai riittääkö oppilaalle ryhmälle yhteisesti annettava tuki vai tuleeko tuen 

olla yksilöllistä (Sarlin & Koivula 2012). Mitä haastavampia oppimisen ongelmat ovat, sitä 

intensiivisempää ja jatkuvampaa tukea oppilas tarvitsee (Björn, Aro & Koponen 2015). 

Tuen tarpeen arvioinnin tulee perustua pedagogiseen asiantuntijuuteen ja moniammatilliseen 

yhteistyöhön. Oppilaan tuen tarvetta arvioivat ensisijaisesti oppilaan opettaja tai opettajat 

(LukiMat 2016). Arviointiin voivat osallistua tarvittaessa myös muut asiantuntijat etenkin silloin, 

kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista (LukiMat 2016). 

Tuen tasot kolmiportaisen tuen mallissa 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaetaan kolmiportaisen tuen mallissa yleiseen, tehostettuun ja 

erityiseen tukeen (Oja 2015; Björn, Aro & Koponen 2015; Peltomaa 2014; Sarlin & Koivula 2012). 

Yleinen tuki. Oppilaan tuen tarpeeseen vastataan aina ensisijaisesti yleisen tuen muodossa osana 

koulun arkea ja oppilaan omassa luontaisesti määräytyvässä opetusryhmässä (Oja 2015; Sarlin & 



Koivula 2012). Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarkoitettua tukea, jota annetaan heti tuen tarpeen 

ilmetessä (Oja 2015). Se on kevyttä ja nopeaa tukitoimintaa, ja tarkoittaa käytännössä 

yleisopetuksen luokassa tapahtuvaa laadukasta perusopetusta (Oja 2015). Yleiseen tukeen voi 

sisältyä muun muassa ohjausta ja yksilöllistä tukea, joustavia opetusjärjestelyjä, osa-aikaista 

erityis- ja tukiopetusta sekä oppilashuollon palveluja (Björn, Aro & Koponen 2015; Oja 2015; 

Pihkala 2012; Sarlin & Koivula 2012; Peltomaa 2014). Näiden lisäksi oppilaalla on myös oikeus 

saada tarvitsemiaan avustaja- ja tulkitsemispalveluja, erityisiä apuvälineitä ja muita 

opetuspalveluita (Sarlin & Koivula 2012). 

Yleisen tuen lähtökohtana on opetuksen eriyttäminen opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla, ja 

siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi lukujärjestyspalkituksia ja samanaikaisopetusta (Oja 2015; 

Sarlin & Koivula 2012). Yleisessä tuessa eriyttäminen voi koskea opiskelun laajuutta, syvyyttä, 

työskentelyn rytmiä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia, mutta opetuksen sisällöt 

säilyvät opetussuunnitelman mukaisina (Oja 2015). Eriyttäminen perustuu oppilaan omille 

tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä 

yksilöllisesti (Oja 2015). Yleinen tuki tulee suunnitella kokonaisvaltaisesti ja hyvään 

oppilastuntemukseen perustuen siten, että siinä otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisten 

oppilaiden tarpeet (Oja 2015). Suunnitteluun voivat osallistua opettajat yhdessä ja yhteistyössä 

koulun muun henkilöstön kanssa (Oja 2015). Yleisen tuen pohjana voidaan käyttää 

oppimissuunnitelmaa, mutta se ei ole välttämätöntä eikä tuen järjestäminen edellytä erillisiä 

arviointeja tai päätöksiä (Oja 2015). 

Tehostettu tuki. Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, joille yleinen tuki on riittämätöntä (Sarlin 

& Koivula 2012). Nämä ovat oppilaita, jotka tarvitsevat oppimisessaan tai koulunkäynnissään 

säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja (LukiMat 2016; Oja 2015; Björn, Aro & 

Koponen 2015). Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena 

(LukiMat 2016), ja sillä pyritään ennaltaehkäisevien, yleisten opiskelun tukitoimien määrälliseen ja 

laadulliseen tehostamiseen tuen voimakkuutta, yksilöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä lisäämällä 

(Peltomaa 2014; Sarlin & Koivula 2012). Tarkoituksena on tukea suunnitelmallisesti oppilaan 

oppimista ja koulunkäyntiä sekä ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja 

kasautumista (LukiMat 2016). Tehostettuun tukeen voi sisältyä suunnitelmallista ja säännöllistä 

tukiopetusta, opetuksen eriyttämistä erityisopettajan antamana samanaikaisopetuksena tai 

säännöllistä osa-aikaista erityisopetusta sekä yksilöllisiä oppilashuollon palveluja (Peltomaa 2014; 

Sarlin & Koivula 2012). Luonnollisesti myös kaikki yleisen tuen tukimuodot ovat käytettävissä 

(LukiMat 2016). Tehostetussa tuessa voidaan poimia opetussuunnitelman tavoitteista 

painopisteitä oppilaan opetuksen erityisiksi painoalueiksi, mutta osaamisen arviointi tapahtuu 

tällöinkin yleisopetuksen opetussuunnitelman arviointiperusteiden mukaisesti (Oja 2015).  

Tehostettu tuki edellyttää pedagogisen arvion ja siihen perustuvan oppimissuunnitelman 

laatimista (Björn, Aro & Koponen 2015; Oja 2015; Peltomaa 2014; Sarlin & Koivula). Pedagoginen 

arvio on virallinen asiakirja, jossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne, 

tuen tarpeet, annettu yleinen tuki sekä ehdotus tehostetun tuen keinoista. Siihen voidaan liittää 



tarvittaessa myös asiantuntijalausuntoja. (Oja 2015.) Opetusryhmän vastuuopettaja on 

ensisijaisesti vastuussa pedagoginen arvion laatimisen käynnistämisestä, ja hän myös harkitsee, 

keitä asiantuntijoita hän kutsuu mukaan oppilaan tilanteen arviointiin (Sarlin & Koivula 2012). 

Mukana on usein erityisopettaja, ja tarvittaessa myös psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja tai 

muun oppilaan kanssa työskentelevä asiantuntija. Pedagoginen arvio tehdään aina yhteistyössä 

oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. (Oja 2015.) Päätös tehostetun tuen aloittamisesta tehdään 

pedagogisen arvion pohjalta tapauskohtaisesti kootussa monialaisessa työryhmässä (Oja 2015). 

Oppilaalle laaditaan pedagogisen arvion pohjalta yksilöllinen oppimissuunnitelma (Björn, Aro & 

Koponen 2012; LukiMat 2016; Sarlin & Koivula 2012). Oppimissuunnitelma on virallinen asiakirja, 

jonka mukaisesti oppilaalle annetaan tehostettua tukea (Oja 2015). Siihen kirjataan mm. oppilaan 

vahvuudet, oppimisen ja koulunkäynnin erityistarpeet, oppilaalle annettavat tukitoimet ja muut 

tarvittavat oppimisjärjestelyt sekä opiskelun tavoitteet ja arvioinnin periaatteet (Oja 2015; Sarlin & 

Koivula 2012). Opettaja laatii oppimissuunnitelman yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa ja 

usein erityisopettajan kanssa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä psykologin, kuraattorin, 

terveydenhoitajan yms. tahon kanssa (Björn, Aro & Koponen 2015; LukiMat 2016; Oja 2015; Sarlin 

& Koivula 2012).  

Tehostetun tuen antaminen toteutetaan moniammatillisesti oppilashuoltoryhmän kanssa (Björn, 

Aro & Koponen 2015). Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 

tehostetun tuen aikana, ja oppimissuunnitelmaa tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen tarvetta, 

jos oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia (LukiMat 2016). Tarvittaessa oppilas voidaan siirtää 

takaisin yleisen tuen piiriin, mikä samalla tavoin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen 

moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä (LukiMat 2016). 

Erityinen tuki. Jos tehostettu tuki ei riitä oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä selviytymiseen 

eivätkä oppimissuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteudu tehostetusta tuesta huolimatta, 

oppilaan osaamista tulee arvioida tarkemmin erityisen tuen järjestämiseksi (LukiMat 2016; 

Peltomaa 2014). Erityinen tuki on tehostettuakin tukea kokonaisvaltaisempaa, tavoitteellisempaa 

ja suunnitelmallisempaa tukea (Peltomaa 2014). Erityisen tuen piiriin kuuluvat esimerkiksi 

yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan opiskelevat sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 

olevat oppilaat sekä toiminta-alueittain opiskelevat vaikeimmin vammaiset ja sairaat oppilaat. 

Kyse voi olla myös vakavista oppimisvaikeuksista tai tunne-elämän ja sosiaalisen 

sopeutumattomuuden ongelmista. (Sarlin & Koivula 2012.) 

Erityisessä tuessa voidaan käyttää kaikkia mahdollisia tuen muotoja (Björn, Aro & Koponen 2015). 

Keskeinen erityisen tuen muoto on kuitenkin erityisopetus (Sarlin & Koivula 2012), jota voidaan 

tukea soveltuvilla kuntoutusohjelmilla (Björn, Aro & Koponen 2015) ja muilla oppilashuollon 

toimenpiteillä (Oja 2015). Erityisopetus tulee järjestää oppilaan etu ja opetuksen järjestämisen 

edellytykset huomioon ottaen joko muun opetuksen yhteydessä, pienryhmäopetuksena 

lähikoulussa tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa (Oja 2015; 

Peltomaa 2014; Sarlin & Koivula 2012). Erityistä tukea saava oppilas voi saada joko yleisopetuksen 



tai erityisopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta, ja hän voi kuulua yleisen tai 

pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin (Björn, Aro & Koponen 2015). Moniammatillinen yhteistyön 

merkitys on korostunutta erityisen tuen aikana (Sarlin & Koivula 2012). 

Erityisen tuen järjestämiseksi oppilaan tilanteesta tulee laatia pedagoginen selvitys, jonka pohjalta 

tehdään erityistä tukea koskeva hallintopäätös (Björn, Aro & Koponen 2015; LukiMat 2016; Sarlin 

& Koivula 2012). Pedagoginen selvitys on virallinen asiakirja, jossa kartoitetaan oppilaan 

edistymistä annetun tehostetun tuen avulla (Oja 2015; Peltomaa 2014). Siinä kuvataan oppilaan 

vahvuusalueet, oppimiseen ja kasvuun sekä opiskelutilanteisiin liittyvät keskeiset ongelmat, 

oppilaan saama tehostettu tuki sekä arvio oppilaan tarvitsemista pedagogisista ja 

oppilashuollollisista järjestelyistä. Pedagogiset järjestelyt voivat koskea mm. oppimisympäristöä, 

opetus- ja ohjaushenkilöstöä, opetus- ja opiskelumenetelmiä sekä materiaaleja ja välineitä. (Sarlin 

& Koivula 2012). 

Pedagoginen selvitys laaditaan moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä pedagogiseen 

asiantuntemukseen perustuen (LukiMat 2016; Sarlin & Koivula 2012). Opetuksen järjestäjän 

päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii sen laatimiseksi kirjalliset selvitykset  

1. oppilaan etenemisestä oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta ja ohjaajilta sekä  

2. oppilaan saamasta tehostetusta tuesta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta 

oppilashuollon ammattihenkilöiltä (LukiMat 2016; Oja 2015), johon voidaan tarvittaessa 

liittää psykologin tai lääkärin lausunto tai sosiaalinen selvitys (LukiMat 2016; Peltomaa 

2014; Sarlin & Koivula 2012). 

Opetuksen järjestäjä tekee selvitysten pohjalta kirjallisen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. 

Pedagoginen selvitys muodostuu näistä kahdesta selvityksestä ja niiden pohjalta laaditusta, 

opetuksen järjestäjän tekemästä arviosta (Oja 2015) 

Tarvittaessa oppilaalle voidaan järjestää erityistä tukea myös ilman edeltäviä yleisen ja tehostetun 

tuen toimenpiteitä, jos oppilaan lääketieteellinen tai psykologinen tarve erityiseen tukeen on 

ilmeinen (Björn, Aro & Koponen 2015; Sarlin & Koivula 2012). Tällainen erityistä tukea koskeva 

päätös voidaan tehdä vain lääketieteellisen tai psykologisen arvion pohjalta, jos esimerkiksi 

onnettomuuden aiheuttamat vammat, vakava sairaus tai vakavat oppimisvaikeudet tai 

psykososiaaliset oireet sitä edellyttävät (LukiMat 2016; Sarlin & Koivula 2012). 

Erityisen tuen päätös on virallinen, valituskelpoinen hallintopäätös, jossa päätetään oppilaalle 

annettavasta erityisestä tuesta (LukiMat 2016; Oja 2015; Peltomaa 2014; Sarlin & Koivula 2012). 

Sen tekemisessä noudatetaan hallintolakia, mikä tarkoittaa mm. asianosaisten eli oppilaan ja 

hänen vanhempiensa kuulemista asiassa (Oja 2015). Erityisen tuen päätökseen kirjataan oppilaan 

oikeusturvaa koskevat asiat, kuten oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- 

ja avustajapalvelut, muut tarvittavat palvelut sekä mahdolliset poikkeavat opetusjärjestelyt ja 

oppimäärän yksilöllistäminen (Oja 2015; Sarlin & Koivula 2012). Päätös erityisen tuen 



järjestämisestä ratkaistaan aina tapauskohtaisesti monialaisena yhteistyönä (Björn, Aro & 

Koponen 2015).  

Erityistä tukea koskevan myönteisen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen 

opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan päätöksen mukaisen 

opetuksen ja koulunkäynnin tuen antamista varten yksilöllinen kokonaissuunnitelma, oppimisen 

tavoitteet ja arviointi sekä muut erityisen tuen antamisen edellyttämät konkreettiset toimenpiteet 

(Björn, Aro & Koponen 2015; LukiMat 2016; Oja 2015; Sarlin & Koivula 2012). On huomattava, että 

vaikka erityisen tuen päätöksessä päätetään mm. yksilöllistetyistä oppimääristä, niitä koskevat 

oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arvioinnin perusteet sisältyvät HOJKSiin 

(Sarlin & Koivula 2012). HOJKS on laadittava yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa tai 

tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa, jollei siihen ole ilmeistä estettä (Oja 2015). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen (OKM 2014) mukaan HOJKSin laatimiseen osallistuu 

yleensä aina oppilaan oman luokan opettaja, erityisopettaja, oppilaan huoltajat ja oppilas itse. 

Erityisen tuen tarve arvioidaan uudelleen aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa mutta vähintään 

toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä (Björn, Aro & 

Koponen 2015; LukiMat 2016; Sarlin & Koivula 2012). Uudelleen arviointia varten tehdään uusi 

pedagoginen selvitys, jonka pohjalta tehdään uusi hallintopäätös siitä, onko oppilaalla tarve 

erityisen tuen jatkamiselle vai voidaanko tuen antaminen lopettaa. Jos erityinen tuki päätetään 

lopettaa, oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea. (LukiMat 2016.) HOJKSin sisältö tarkistetaan 

aina tarvittaessa ja ainakin kerran lukuvuodessa (LukiMat 2016). 

Käytettävät tukimuodot ovat lähes samat kaikissa tuen vaiheissa, mutta tiettyjen tukimuotojen 

painotus korostuu tuen laadun ja määrän muuttuessa (Sarlin & Koivula 2012). Kaikissa vaiheissa 

käytettäviä tukimuotoja ovat mm. eriyttäminen, samanaikaisopetus, tukiopetus, osa-aikainen 

erityisopetus, apuväline-palvelut, tulkinta- ja avustajapalvelut, oppilaanohjaus, oppilashuollon 

tuki, moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatio sekä ohjaus- ja tukipalvelut (Björn, Aro & 

Koponen 2015; LukiMat 2016). Erityisen tuen vaiheessa on tukimuotona käytettävissä myös 

kokoaikainen erityisopetus, ja myös oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää aina erityisen tuen 

päätöstä (LukiMat 2016; Sarlin & Koivula 2012). Tukimuotojen valinnassa on tärkeintä räätälöidä 

oppilaalle hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava tukitoimien kokonaisuus (Sarlin & Koivula 2012).  

Interventiovastemalli eli RTI-malli 

Interventiovastemallia (Response to Intervention, RTI) käytetään Yhdysvalloissa laajasti 

heterogeenisten ryhmien opetuksen suunnittelussa ja opetuksen eriyttämisessä (Oja 2015; 

Peltomaa 2014). Mallin tarkoituksena on tunnistaa oppimisvaikeuksia omaavat oppilaat 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tukea ja seurata heidän kehitystään systemaattisesti ja 

pitkäjänteisesti sekä toteuttaa heille yksilöllisiin tarpeisiin muokattuja, vaiheittain intensiteetiltään 

kasvavia interventioita (Fuchs & Fuchs 2006; Peltomaa 2014). Mallin avulla voidaan 



ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia sekä tunnistaa ja auttaa oppilaita, joiden vaikeudet eivät johdu 

opetuksen tai kokemuksen puutteesta (Peltomaa 2014). Mallin käyttö nopeuttaa tarvittavan tuen 

saamista, tehostaa tuen riittävyyttä yleisissä puitteissa sekä vähentää tarpeetonta 

erityisopetukseen ohjaamista (Peltomaa 2014). Sen avulla saadaan myös tehokkaasti laadullista ja 

määrällistä tietoa yksittäisen oppilaan oppimisprosessista ja ohjauksen tarpeista (Peltomaa 2014).  

 

Interventiovastemallissa oppilaiden pedagoginen arviointi ja interventiot muodostavat 

monikehäisen järjestelmän, jossa tukea tarvitsevat oppilaat siirtyvät kehältä toiselle yleisestä 

opetuksesta määräaikaisten interventioiden piiriin (Oja 2015; Peltomaa 2014; LukiMat 2016). 

Interventioiden intensiteetti kasvaa oppilaan tarpeen mukaisesti kehältä toiselle (Peltomaa 2014; 

LukiMat 2016). Ajatuksena on, että oppilaan edistymisen arviointi ja interventiot muodostavat 

yhtenäisen vaiheittaisen prosessin, jossa oppilaan tuen tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti 

arviointiin perustuen interventioiden määrää, intensiteettiä, sisältöä ja toteuttamistapaa 

suunnitelmallisesti muuntelemalla (Peltomaa 2014).  

Periaatteet ja tavoitteet 

Jokaisella oppilaalla nähdään oppimispotentiaalia, joka voidaan saada esiin sopivalla opetuksella ja 

interventioilla (Björn, Aro & Koponen 2015). Tavoitteena on tunnistaa oppilaiden lisätuen tarve ja 

tarjota sitä ennen kuin ongelmat kasvavat. Samalla sillä pyritään tunnistamaan oppilaat, joilla on 

oppimisvaikeuksia tai riski niiden ilmaantumiseen. (LukiMat 2016; Peltomaa 2014.) Tukea 

tarvitsevien oppilaiden edistymistä seurataan pitkäjänteisesti ja systemaattisesti ja heille 

toteutetaan yksilöllisiin tarpeisiinsa muokattuja, vaiheittain intensiteetiltään kasvavia 

interventioita (Fuchs & Fuchs 2006; Oja 2015; LukiMat 2016; Peltomaa 2014). 

Keskeistä interventiomallissa on oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja ennalta 

ehkäisemisen (LukiMat 2016; Oja 2015). Tukitoimenpiteiden suunnittelu tulee käynnistää heti, kun 

tuen tarve ilmenee (Oja 2015). Näin oppilaat saavat kuntoutusta jo siinä vaiheessa, kun riski 

oppimisvaikeuksiin tunnistetaan (Peltomaa 2014). Toisaalta halutaan varmistaa, että tukea saavat 

vain ne oppilaat, jotka sitä todella tarvitsevat. Oppilaalla nähdään olevan oppimisvaikeuksia vasta, 

kun häntä on ensin opetettu laadukkaasti ja tuettu riittävän yksilöllisesti ja intensiivisesti, eikä lapsi 

ole siitä huolimatta edistynyt riittävästi (LukiMat 2016). Hitaasti edistyville tai ”vaikeasti 

kuntoutettaville” oppilaille pyritään turvaamaan yksilöllinen, intensiivinen ja pitkäkestoinen tuki 

(Peltomaa 2014). 

Arvioinnin ja interventioiden tulee olla suunnitelmallisia (Björn, Aro & Koponen 2015). 

Opetusohjelmassa tai interventio-ohjelmassa tulee määritellä tutkimustietoon perustuen 

intervention sisältö, kesto ja intensiteetti sekä perusteet, joiden mukaisesti oppilaan edistymistä 

seurataan (Björn, Aro & Koponen 2015). Oppimistulosten arvioinnista saatavan tiedon tulee myös 

olla käytettävissä riittävän nopeasti opetuksen ja tuen kehittämiseen (Björn, Aro & Koponen 



2015).  Myös koko luokkatason kattava yleinen oppimisvalmiuksien arviointi on tärkeää 

riskiryhmän oppilaiden tunnistamiseksi (Peltomaa 2014). Arvioinnin tulee olla jatkuvaa ja 

säännöllistä (Oja 2015). 

Interventioiden tulee olla tutkimusperustaisia (Björn, Aro & Koponen 2015; LukiMat 2016; Oja 

2015). Interventio-ohjelman tulee olla teoreettisesti perusteltu ja sen vaikutuksista kohderyhmälle 

on oltava selvää tutkimusnäyttöä (Björn, Aro & Koponen 2015). Ohjelman tukena tulee olla riittävä 

määrä korkeatasoisia tieteellisiä tutkimuksia, joissa tutkimuksen koejärjestelyt ovat kontrolloituja 

ja jotka osoittavat intervention parantaneen oppilaiden suoriutumista (Cook, Tankersley, Cook & 

Landrum 2008). Mitä useammassa korkeatasoisessa, kontrolloituun koeasetelmaan perustuvassa 

tutkimuksessa interventiolla on todettu positiivisia vaikutuksia, sitä paremmin voidaan luottaa 

siihen, että interventio tuottaa halutut tulokset (Cook, Tankersley, Cook & Landrum 2008). 

Opettajien tulee tarkkaan ja systemaattisesti seurata tukitoimien vaikuttavuutta oppilaan 

oppimiseen (Cook, Tankersley, Cook & Landrum 2008). Oppilaan vasteen määrää voidaan mitata 

absoluuttisesti suhteessa luokka- tai ikätason suoriutumiseen tai suhteellisesti oppilaan 

edistymisenä ja sen riittävyytenä (Peltomaa 2014). Koska oppimisvaikeuksia omaavien oppilaiden 

tarpeet ovat hyvin vaihtelevia, kaikille oppilaille ei välttämättä synny tutkimusperustaiseenkaan 

interventioon positiivista vastetta (Cook, Tankersley, Harjusola-Webb 2008; Cook, Tankersley, 

Cook & Landrum 2008). Oppimisen seuranta mahdollistaa niiden oppilaiden tunnistamisen, joiden 

suoriutumiseen tehty interventio ei tehoa tavoitteiden mukaisesti, sekä annetun tuen 

muokkaamisen tai muuttamiseen tarpeen mukaan (Cook, Tankersley, Cook & Landrum 2008). 

Opettajien tulee olla joustavia ja pyrkiä etsimään uusia, innovatiivisia tukitoimenpiteitä niiden 

oppilaiden tukemiseksi, joiden oppimiseen tutkimusperustaiset interventiot eivät tuota haluttuja 

tuloksia (Cook, Tankersley, Cook & Landrum 2008). Tämä edellyttää opettajien erityispedagogisen 

osaamisen tukemista ja kehittämistä siten, että he kykenevät arvioimaan interventio-ohjelmien 

vaikuttavuutta sekä sovittamaan ja soveltamaan niitä omiin pedagogisiin vahvuuksiinsa, 

toimintaympäristön vaatimuksiin sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vaarantamatta 

interventioiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta (Cook, Tankersley, Cook & Landrum 2008; Cook, 

Tankersley, Harjusola-Webb 2008). Opettajat tarvitsevat strukturoitua tukea ja 

täydennyskoulutusta kyetäkseen tunnistamaan oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia, sekä 

tukemaan heitä mahdollisimman hyvin (LukiMat 2016). 

Interventiomallin mukaisessa opetuksessa voidaan noudattaa standardimallia tai 

ongelmanratkaisumallia (Björn, Aro & Koponen 2015; Fuchs & Fuchs 2006). Standardimallissa 

opetus ja tuki perustuvat ennalta käsikirjoitettuihin, tutkimuksissa toimiviksi todettuihin ohjelmiin, 

jolloin oppilaan edistymisen seurannassa saadaan luotettavampaa tietoa tämän vasteesta 

interventioihin (Björn, Aro & Koponen 2015; Fuchs & Fuchs 2006). Standardimallissa oppilas käy 

ennalta määrättyinä aikoina erityisopettajan tai muun pedagogin luona saamassa tukea 

oppimiseensa (Björn, Aro & Koponen 2015). Ongelmanratkaisumallissa tuen järjestäminen on 

joustavampaa siten, että sitä voi saada keskitetysti osana oppituntia esimerkiksi opetusta 



eriyttämisen tai samanaikaisopetuksen keinoin, ja siinä painotetaan myös moniammatillisen 

yhteistyön merkitystä (Björn, Aro & Koponen 2015). 

Tuen tasot interventiovastemallissa 

Interventiovastemalli on perusrakenteeltaan kolmikehäinen malli, joskin siitä on olemassa myös 

suppeampia tai laajempia versioita (Björn, Aro & Koponen 2015; Fuchs & Fuchs 2006; LukiMat 

2016; Peltomaa 2014). Kolmikehäisessä mallissa oppimisen tuki jakautuu primaari-, sekundaari- ja 

tertiääriprevention tasoihin, joissa tuen intensiteetin kasvu näkyy suunnitelmallisuuden ja 

opettajakeskeisyyden lisääntymisenä, tuen keston pidentymisenä, ryhmäkokojen pienentymisenä, 

tuen yksilöllistymisenä ja täsmällistymisenä sekä tukea antavien henkilöiden parempana 

asiantuntemuksena (Björn, Aro & Koponen 2015; Fuchs & Fuchs 2006; LukiMat 2016). Toisen ja 

erityisesti kolmannen kehän opetuksesta vastaa usein oppimisvaikeuksiin erikoistunut opettaja, 

esimerkiksi erityisopettaja (LukiMat 2016). 

Primaariprevention tasolla tarjotaan proaktiivista ja ennaltaehkäisevää tukea yleisen 

opetusohjelman mukaisesti yleisopetusryhmän kaikille oppilaille, ja tehdään yleisiä seulontoja 

riskiryhmään kuuluvien oppilaiden tunnistamiseksi (LukiMat 2016; Peltomaa 2014). 

Yleisopetuksessa käytetään menetelmiä, jotka tutkimusten mukaan hyödyttävät suurinta osaa 

oppimisvaikeuksien riskin piirissä olevista oppilaista (Peltomaa 2014). Riskiryhmään kuuluvien 

oppilaiden seulonnat tehdään yleensä kouluvuoden ensimmäisen kuukauden aikana oppilaiden 

edellisen tai kuluvan vuoden testisuoriutumisten perusteella (Fuchs & Fuchs 2006). Heidän 

edistymistä seurataan, ja tukitoimien intensiteettiä ja sisältöä muutetaan sen mukaisesti (Fuchs & 

Fuchs 2006; Peltomaa 2014). Seurantaa tehdään sovitun aikataulun mukaisesti esimerkiksi 

viikoittain tai opiskelujakson päätteeksi (Peltomaa 2014).  Riskiryhmään kuuluvien oppilaiden tuen 

tarvetta arvioidaan lyhyellä standardoidulla riskialueen testillä tai vertaamalla testisuoriutumista 

viikoittain paikallisiin tai kansallisiin normitavoitteisiin tai kriteereihin (Fuchs & Fuchs 2006). Jos 

testisuoritus on kriteerien perusteella liian heikko, oppilas siirretään alemman kehän tuen piiriin 

(Fuchs & Fuchs 2006; LukiMat 2016; Peltomaa 2014). Jos oppilas on palannut alemmalta kehältä 

yleisopetukseen, hänen edistymisensä seurantaa jatketaan systemaattisesti, jotta mahdollinen 

tarve uuteen lisätukeen huomataan (LukiMat 2016). 

Sekundaariprevention tasolla tarjotaan tehostettua, yksilöllisempää ja intensiivisempää tukea 

niille oppilaille, jotka eivät ole edistyneet riittävästi ensimmäisen kehän tuen avulla tai joilla on 

havaittua oppimisvaikeuksiin viittaavia ongelmia. (Fuchs & Fuchs 2006; LukiMat 2016; Peltomaa 

2014). Opetus järjestetään pienryhmäopetuksena luokassa tai sen ulkopuolella, ja siinä käytetään 

15-20 viikkoa kestäviä, systemaattisesti ja suunnitelmallisesti eteneviä opetus- ja interventio-

ohjelmia (Fuchs & Fuchs 2006; LukiMat 2016; Peltomaa 2014). Oppilaiden edistymistä seurataan 

edelleen viikoittain tai opetusjakson lopussa testaamalla (Peltomaa 2014). Jos testisuoriutuminen 

täyttää intensiivisemmän tuen tarpeen kriteerit, oppilas siirretään kolmannelle kehälle (Fuchs & 

Fuchs 2006; Peltomaa 2014). Jos oppilas saavuttaa oppimisen tavoitteet, hän voi palata takaisin 



ensimmäisen kehän opetukseen (LukiMat 2016). Oppilaat, jotka eivät edisty tehostetusta tuesta 

huolimatta, ohjataan tarkempiin tutkimuksiin mahdollisten laaja-alaisten oppimisvaikeuksien, 

erityisvaikeuksien tai käytöshäiriöiden diagnosoimiseksi. Heille tehdään tutkimusten pohjalta 

jatkosuositukset tuen järjestämiseksi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. (Peltomaa 2014.) 

Tertiääriprevention tasolla tarjotaan yksilöllistetyn opetus- ja interventio-ohjelman mukaista 

erikoistuneempaa ja intensiivisempää tukea oppilaille, joilla on oppimisessaan vakavia ongelmia. 

(LukiMat 2016; Peltomaa 2014). Oppimisvaikeuksien määrittämisessä käytetään moniammatillista 

arviointia (LukiMat 2016). Oppilaalle tehdyt interventiot kohdistuvat oppimista tukevien 

perustoimintojen vahvistamiseen, jotta tukea tarvitseva oppilas voisi edetä kohti luokkatasoisia 

taitotavoitteita (Peltomaa 2014). Opetus tapahtuu pienryhmässä tai kahden kesken opettajan 

kanssa (Fuchs & Fuchs 2006; LukiMat 2016). Järjestelmästä riippuen opetus voi olla verrattavissa 

erityisopetukseen tai sen aikana arvioidaan erityisopetuksen tarvetta, jolloin malliin sisältyy neljäs, 

erityisopetuksen tyyppinen kehä (LukiMat 2016).  

Kullakin kehällä opettajien tulee suorittaa oppilaidensa jatkuvaa arviointia saadakseen mielekästä 

palautetta menetelmällisistä valinnoistaan (Cook, Tankersley, Cook & Landrum 2008). Arvioinnin 

tarkoituksena on saada tietoa oppilaan oppimisesta opetuksen ja interventioiden muokkaamista 

varten (Björn, Aro & Koponen 2015; Fuchs & Fuchs 2006). Ryhmätasolla arvioinnilla varmistetaan 

kaikkien oppilaiden taitojen kehittyminen opetuksen tavoitteiden mukaan, ja yksilötasolla 

seurataan lisätukea tarvitsevien oppilaiden taitojen kehittymistä tuen antamisen aikana (Björn, 

Aro & Koponen 2015). Arvioinnin tulee olla erilaista niillä oppilailla, joilla on tuen tarvetta tai joilla 

on valtakulttuurista poikkeava kulttuuritausta (Björn, Aro & Koponen 2015). 

Jos arviointitulokset antavat syytä epäillä, ettei interventio tuota riittäviä tuloksia oppilaan 

suoriutumisessa, opettajien tulisi ensin varmistaa, että interventiota toteutetaan suunnitellusti ja 

tarkasti (Cook, Tankersley, Cook & Landrum 2008). Näin varmistetaan, että ongelmat johtuvat 

oppimisvaikeuksista eivätkä esimerkiksi puutteista opetuksesta (Peltomaa 2014).  

Portaittaisten tukimallien vertailua 

Kolmiportaisen tuen malli ja interventiovastemalli vastaavat toisiaan varsin pitkälti. Molempien 

mallien syntyyn ovat vaikuttaneet samat kansainvälisen inkluusion ja integraation periaatteet ja 

halu syrjäytymisen ehkäisyyn (LukiMat 2016). Niillä on pyritty luomaan yhtenäiset, kansalliset 

kriteerit tuen tarpeen tunnistamiseen (Björn, Aro & Koponen 2015). Kummassakin mallissa tuen 

määrä ja intensiteetti kasvavat portaittain tarpeen suurtentuessa, ja tukea saava oppilas siirtyy 

vaiheittain portaalta toiselle (Björn, Aro & Koponen 2015; Peltomaa 2014): ensimmäisellä 

portaalla annetaan yleistä tukea kaikille oppilaille, toisella portaalla tehostettua tukea osittaista 

oppimisen tukea tarvitseville oppilaille ja kolmannella portaalla erityistä tukea jatkuvaa oppimisen 

tukea tarvitseville oppilaille (Björn, Aro & Koponen 2015) 



Selkeimpänä erona mallien välillä on se, että kolmiportaisen tuen malli on luonteeltaan enemmän 

yleinen oppimisen ja hyvinvoinnin kehys eikä sitä ole tarkoitettu spesifiksi tuen sisältöä ohjaavaksi 

malliksi kuten interventiovastemallia (Björn, Aro & Koponen 2015). Lisäksi interventiovastemallia 

käytetään myös oppimisvaikeuksien diagnostiikassa, kun taas kolmiportaisen tuen malli kohdistuu 

koulun tukitoimien järjestämiseen, ei oppimisvaikeuksien diagnosointiin (Peltomaa 2014). 

Kolmiportaisen tuen malli määrittää ne puitteet, joiden rajoissa opettajat ja oppilashuollon 

ammattilaiset tekevät moniammatillisesti ja pedagogiseen asiantuntemukseen perustuen 

päätöksiä esimerkiksi opetuksen sisällöstä, tuen järjestämisestä sekä oppilaan siirtämisestä tuen 

tasolta toiselle. Siinä ei tarkemmin määritellä, kuinka oppilas liikkuu kolmiportaisen tuen 

järjestelmässä tai kuinka kauan tietyn tasoista tukea annetaan (Björn, Aro & Koponen 2015). 

Interventiovastemalli sen sijaan ohjaa tarkasti opettajien pedagogisia valintoja, määrittää tarkasti 

interventioiden keston sekä edellyttää testeihin ja tarkkoihin mittauksiin perustuvaa arviointia ja 

testitulosten käyttöä päätöksenteon perusteena (Björn, Aro & Koponen 2015). 

Tuen tarjoamisessa kolmiportaisen tuen malli on interventiovastemallia laaja-alaisempi, sillä se 

kattaa sekä oppimisen että koulunkäynnin tuen, kun taas interventiovastemalli keskittyy oppilaan 

oppimiseen ja sen edistämiseen.  
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