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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 (vrt. 
ammatillinen koulutus)

• 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 perusopetuksessa

• 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.





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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