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Mitä vaativa erityinen tuki on?

Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea 
oppimiseensa ja kuntoutumiseensa 

tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia 
psyykkisiä pulmia, moni- tai 

vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta 
tai autismikirjoa. Lisäksi ryhmään saattaa 
kuulua lapsia, joiden opetus järjestetään 
perusopetuslain 18 pykälän mukaisesti.



Vaativa erityinen tuki –käsitteen taustaa

• Käsite otettiin käyttöön VETURI-
hankkeessa (2011-2015), kun 
haluttiin kuvata millaisten oppilaiden 
opetusta perusopetuksessa
tutkittiin ja kehitettiin

• Kyseessä ei ole lakitermi

• Oppilaita, joita termiin voidaan 
liittää, on laskettu olevan noin 
10 000 (OKM 2017)

→ Ei olemassa virallista tilastointia

Vaativan erityisen tuen (VETURI) hankkeessa oltiin
kiinnostuneita ns. vaativaa, moniammatillista ja erityistä
tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevista
perusopetuksen oppilaista. VETURI – hankkeen kivijalkana
toimi kehittävä tutkimus, jossa päävastuullisina tahoina
olivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot.



Vaativa erityinen tuki –käsitteen taustaa

• Kyse ei ole neljännestä tuen tasosta 

• Tuen intensiivisyys ja pitkäkestoisuus, moniammatillinen 

yhteistyö

• Koulunkäynnin tueksi tarvitaan yhteyksiä koulun ulkopuolelle, 

esimerkiksi lääketieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisiin 

• Yhteistyö koulun sisällä ja perheisiin tiivistä

• Luokkahuoneessa saattavat olla mukana avustajat, ohjaajat ja 

tulkit, kunkin oppilaan tuen tarpeiden mukaisesti

Kyse on pedagogiikan ja 

yksilön kohtaamisesta, jossa 

oppilaan oppiminen ja 

hyvinvointi vaativat 

intensiivisempää otetta kuin 

ehkä on tavanomaista 

erityisessä tuessa.



TUVET-hanke kehittämässä vaativaa erityistä tukea
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Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

65 § Vaativa erityinen tuki

Edellä 27 §:n 2 momentin mukaisen vaativan 
erityisen tuen tehtävän saaneen koulutuksen 
järjestäjän tehtävänä on järjestää koulutusta 
opiskelijoille, joilla on vaikeita 
oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma 
tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija 
tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja 
monipuolista 64 §:ssä tarkoitettua 
erityistä tukea.

Järjestämisluvassa voidaan määrätä 
koulutuksen järjestäjän 
velvollisuudesta järjestää 23 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja 
tutkintoja ja valmentavaa koulutusta 
65 §:ssä tarkoitettuun vaativaan 
erityiseen tukeen oikeutetuille 
opiskelijoille sekä huolehtia erityisen 
tuen kehittämis-, ohjaus- ja 
tukitehtävistä.



Sivistysvaliokunnan mietintö (7/2017) lain 
taustalla
• Asiantuntijakuulemisessa on arvosteltu vaativan erityisen tuen 

tarjoamisvelvoitteen rajoittamista pelkästään 
erityisoppilaitoksiin ja erityisen luvan saaneisiin 
ammattiopistoihin. Menettelyä pidetään segregoivana ja 
vammaisten monipuolisia koulutusmahdollisuuksia rajaavina.

• Saadun selvityksen mukaan vaativan erityisopetuksen 
laajentamista kaikkien koulutuksen järjestäjien tehtäväksi ei 
pidetä realistisena, koska vaativan erityisen tuen koulutuksen 
järjestäminen edellyttää vaativaa erityisosaamista sekä 
asettaa tiloille, välineille ja laitteille sekä esteettömyydelle 
erityisen suuria vaatimuksia. 



Eduskunta edellyttää, että opetus- ja 

kulttuuriministeriö ryhtyy valmistelemaan 

selvitystä erityistä vaativaa tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden koulutuspolkujen 

eheydestä ja koulutusmahdollisuuksista. 

(EV 86/2017 vp)

→Ammatillisen koulutuksen vaativan 

erityisen tuen kehittämisryhmän 

ehdotukset. Kehittämisryhmän 

loppuraportti.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-649-2




Vaativan erityisen 
tuen materiaalipankki

• TUVET-hanke kerää vaativan
erityisen tuen toimijoille
materiaalia oman työn tueksi

• Sivustolle kerätään
tutkimusperustaista
kirjallisuutta, oppaita, 
linkkivinkkejä…

• Tervetuloa mukaan: ehdota
tai toivo sisältöä
nettisivujen kautta! 
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KIITOS!


