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Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Lapin yliopistossa erityispedagogiikan 

perusopinnot käyneiden opiskelijoiden kokemuksia erityispedagogiikan perus-

opinnoista (25op). Tarkoituksena oli saada selville, miksi opiskelijat valitsivat eri-

tyispedagogiikan sivuaineekseen, ja miten sivuaineopintojen sisällöt tukivat heitä 

työssään. Tämän lisäksi selvitin tutkimuksessani, miten opinnot olivat kehittäneet 

opiskelijoiden kokemusta inkluusiosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli edistää 

opintojen tarvevastaavuutta suhteessa inklusiiviseen kouluun ja näin tukea inklu-

siivisen opettajuuden mahdollistamista. 

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen 

osa keskittyy tutkimusaiheen kontekstointiin eli miten koulutuksen muutos segre-

gaatiosta kohti inkluusiota on muuttanut luokkaympäristöä. Toinen osa keskittyy 

inklusiivisessa koulussa toimivan opettajan osaamistarpeiden määrittelyyn. Tut-

kimus suoritettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena, jossa haastattelin eri-

tyispedagogiikan perusopinnot läpikäyneitä opiskelijoita. Aineiston analyysissa 

käytin ensimmäisen, toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen osalta laadullista 

sisällönanalyysiä. Neljännen tutkimuskysymyksen osalta käytin aineiston analyy-

siin narratiivista aineiston analyysiä. Aineistonkeruumenetelmänä käytin puo-

listrukturoitua haastattelua, jonka kohderyhmänä toimivat Lapin yliopiston erityis-

pedagogiikan perusopinnot suorittaneet opiskelijat (n=6). 

 



Tutkimustulosten mukaan syyt erityispedagogiikan perusopintojen valintaan oli-

vat halu tukea ja auttaa moninaisia oppilaita sekä tarve kehittyä ammatillisesti 

kokonaisvaltaiseksi opettajaksi. Opiskelijat hakivat opinnoista työkaluja haasta-

van käytöksen ja oppimisvaikeuksien kohtaamiseen luokkaympäristössä. Tulos-

ten mukaan opinnot edistivät opiskelijoiden tiedollisia valmiuksia, jotka paransivat 

opiskelijoiden asenteita inkluusiota ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita kohtaan. 

Opiskelijat jäivät erityispedagogiikan perusopinnoissa kaipaamaan opittujen asi-

oiden käytännön soveltamista kentällä. Opinnot kehittivät opiskelijoiden koke-

musta inkluusiosta myönteisempään suuntaan. Tästä huolimatta työkokemukset 

vaikuttivat kielteisesti opiskelijoiden suhtautumiseen inkluusiota kohtaan. 
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1 Johdanto 
 

 

Mitkä ovat nykypäivän opettajan osaamistarpeet nykyisessä koulutuskonteks-

tissa? Koulutusjärjestelmän muutos integraatio- ja inkluusioajattelun myötä on 

monipuolistanut luokanopettajan työnkuvaa ja hänelle asetettuja osaamistar-

peita. (Malinen & Savolainen 2012, 52). Integraation ideana on yhteiskunnallinen 

tavoite saattaa kaikki oppilaat vähitellen perusopetuksen piiriin. Inkluusion tavoit-

teena on taas sisällyttää kaikki osaksi yhteisöä jo lähtökohtaisesti. (Moberg & 

Savolainen 2015, 81, 85.) Ne ovat tuoneet ennestään homogeeniseen luokkaym-

päristöön erilaisia oppilaita, jotka luokanopettajan on pystyttävä ottamaan huomi-

oon opetuksessa ja koulun arjessa. Kulttuuristen taustojen, käyttäytymisen ja ke-

hityksen häiriöiden sekä erilaisten oppimisvaikeuksien huomiointi ovat nykyään 

arkipäivää useille luokanopettajille tämän päivän koulussa.   

Luokanopettajakoulutuksessa integraation ja inkluusion tuomiin muutoksiin hae-

taan vastausta erityispedagogiikan keinoin, jolla pyritään antamaan tietoisuutta 

ja käytännön keinoja kohdata monenlaisia oppilaita koulun arjessa. Lapin yliopis-

tossa luokanopettajaopiskelijoilla on mahdollisuus hankkia erityispedagogista 

osaamista pakollisen viiden opintopisteen peruskurssin lisäksi perusopintojen 

(25op) ja aineopintojen (35op) muodossa. (Naukkarinen 2012, 436.) Tutkielmani 

keskittyy tarkastelemaan 25 opintopisteen perusopintojen kokonaisuutta. (2015 

Lapin yliopiston opinto-opas, KTK, 43.) 

Saloviidan ja Tolvasen (2017, 220–221) vasta julkaistussa tutkimuksessa havait-

tiin, että vastavalmistuneet luokanopettajat kokivat omien erityispedagogisten tai-

tojen olevan riittämättömiä nykyiseen ammatinkuvaan. Olen itse suorittanut eri-

tyispedagogiikan perusopinnot ja hakeuduin opiskelemaan erityispedagogiikkaa, 

koska koin, että en saanut kasvatustieteen opinnoista tarpeeksi työkaluja erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden
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kohtaamiseen. Saloviidan ja Tolvaisen (2017) artikkeli paljastaa, että en ole ollut 

yksin ajatukseni kanssa, vaan kokemus on yleinen opintonsa lopettavilla luokan-

opettajaopiskelijoilla. Luokanopettajan ja erityisopettajan työnkuvat ovatkin ajan 

saatossa siirtyneet lähemmäksi toisiaan, kun molemmissa ammateissa osaamis-

tarpeisiin kuuluu monenlaisten oppilaiden tarpeiden huomioon ottaminen. Salo-

viidan ja Tolvasen tutkimus osoittaa, ettei luokanopettajakoulutus vastaa tähän 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemaan tarpeeseen. Tämän vuoksi haluan tutkia 

luokanopettajaopiskelijoiden erityispedagogisia osaamistarpeita ja tutkimuskoh-

teena ovat Lapin yliopiston erityispedagogiikan perusopinnot käyneiden opiskeli-

joiden kokemukset. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miksi opiskelijat valitsivat erityispedagogiikan perusopinnot sivuai-

neekseen? 

2. Mitä erityispedagogiikkaan liittyviä osaamistarpeita luokanopettaja-

opiskelijat ovat kokeneet työssään? 

3. Miten erityispedagogiikan perusopintojen koettiin vastaavan opis-

kelijoiden erityispedagogiikkaan liittyviin osaamistarpeisiin? 

4. Miten opiskelijoiden käsitys inkluusiosta on muuttunut opintojen ja 

opetusharjoittelun myötä? 

 

Tutkielmani tavoitteena on antaa työkaluja Lapin yliopiston luokanopettajakoulu-

tuksen kehittämiseen opiskelijoiden kokemuksista saadun tiedon pohjalta. Ta-

voitteena on saada opintojensa lopussa olevien opiskelijoiden ääni kuuluviin. 
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2 Muuttuva koulu – koulutuksen paradigmat 
 

 

Opettajan ammatinkuvaa ja osaamistarpeita määrittää pitkälti se, miten koulutus 

on järjestetty. Nykypäivänä koulutusta on pyritty järjestämään inklusiivisen kas-

vatusmallin mukaan. Inklusiivisuudella kasvatustieteissä tarkoitetaan ajatusta yh-

teiskunnasta, jossa kaikki pystyvät osallistumaan yhteiskunnan toimiin riippu-

matta yksilön ominaisuuksista. Koulutuksen kontekstissa tämä tarkoittaa koulu-

tuksen järjestämistä niin, että kaikilla ihmisillä heidän ominaisuuksistaan riippu-

matta on mahdollisuus osallistua koulutukseen (Hulgin & Drake 2011, 402; Ta-

kala 2016, 13, 16–17.).  Inkluusion ideologiaa voidaan perustella keinona raken-

taa tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Koulutussosiolo-

giselta näkökannalta katsottuna inkluusiota voidaan perustella sillä, että koulu-

tusjärjestelmä uusintaa nykyistä yhteiskuntaa. Niimpä muuttamalla koulutusjär-

jestelmää inklusiivisen mallin mukaiseksi muuttuu yhteiskunta yksilöitä osallista-

vaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnaksi.  (esim. 

Bourdieu 1986, 243–244; Moberg & Savolainen 2015, 85.) 

Kansakoulun ja myöhemmin peruskoulun luokanopettajien työympäristöt ovat al-

kujaan olleet oppilasainekseltaan huomattavasti homogeenisempiä ryhmiä, ja 

oppilaat olivat taitotasoltaan lähempänä toisiaan (Kivirauma 2012, 345–346, 

355). Oppilaiden moninaisuus, oppimisvaikeudet sekä kulttuurilliset erot eivät ol-

leet niin näkyviä asioita suomalaisessa koululuokissa, kuin mitä ne ovat tämän 

päivän koululuokissa. Oppilaiden moninaisuus on suomalaisessa koulutuksen 

historiassa liitetty vahvasti erityisopetuksen historiaan, joka on saanut Suomessa 

alkunsa 1800-luvun alkupuolen aistivammaisille suunnatusta opetuksesta. (Tuu-

nainen 2006, 248; Tuunainen 1999, 26–27.)  

Erilaisuutta ja varsinkin vammaisuutta on kuitenkin pidetty ei-toivottuna ilmiönä, 

joka haluttiin poistaa yhteiskunnasta. Marginaalissa olleet ryhmät, kuten vammai-

set, ovat joutuneet systemaattisen syrjinnän kohteeksi ajansaatossa.  Koulutus-

kaan ei siis ole ollut itsestäänselvyys kaikille ihmisille Suomessa. Koulutus Suo-

messa on ollut aikaisemmin etuoikeus niille, jotka eivät ole tarvinneet tukitoimia 
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koulunkäyntiin. Tukitoimia vaativille oppilaille koulutus oli alkuun mahdollista vain 

suurissa kaupungeissa. Muualla Suomessa erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla 

ei ollut mahdollisuutta käydä koulua, vaan heidät vapautettiin koulusta. (Kivi-

rauma 2012, 345; Kivirauma 2017 20–21.)  

Inklusiivisuuden ajatus on kuitenkin asettunut koulutuksen tavoitteeksi vasta 

viime vuosikymmenten aikana. Opettajuus on ollut jatkuvassa muutoksessa jo 

ennen inkluusiota. Koulutusjärjestelmän muutoksella ollut merkittävä vaikutus 

opettajan osaamistarpeisiin koulussa, sekä sitä kautta myös siihen miten opetta-

jankoulutus on järjestetty vastaamaan näihin muuttuneisiin osaamistarpeisiin.  

Käsittelen seuraavaksi suomalaisen peruskoulun paradigmakehitystä ja sen vai-

kutusta luokanopettajan ammattiin. Tarkastelen erityisesti, miten erityispedago-

giset osaamistarpeet ovat tulleet osaksi luokanopettajan osaamistarpeita. Tar-

kastelen opettajuuden muutosta kasvatustieteen vallitsevien paradigmojen, eli 

tieteen alaa johtavien ajatusmallien muutosten kautta. Suomalaisen kasvatustie-

teen historiassa erityiskasvatuksen paradigmat voidaan jakaa kolmeen eri vai-

heeseen: laitoshuollon, kuntoutusmallin ja tukimallin paradigman vaiheeseen. 

(Saloviita 2012, 5.) 

 

2.1 Segregaatio – laitoshuollon paradigma 
 

Ensimmäinen erityiskasvatusta johdattanut paradigma on ollut laitoshuollon pa-

radigma. Se on ollut johtava kasvatuksen paradigma Suomessa ennen nykyistä 

peruskoulumallia. Paradigma pohjautui segregaation toimintamalliin, jossa poik-

keavat yksilöt suljettiin pois muun yhteiskunnan käytännöistä omiin laitoksiin. 

Poikkeavien oppilaiden siirtäminen laitoksiin johti laitostumisen kehitykseen ja 

koulutuslaitoksia perustettiin Suomeen oireperusteisesti erilaisille oppilaille. Tä-

män vuoksi koulutuslaitosten määrä lähti kasvuun Suomessa. Laitosmallisen 

opetuksen tavoitteena oli suojella poikkeavaa oppilasta itseltään sulkemalla hä-

net pois yhteiskunnasta. Käytännössä tämä tarkoitti erilliseen laitokseen siirtä-

mistä, jossa poikkeavan yksilön opettamista pidettiin yhdentekevänä. Segregaa-
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tio ei edellyttänyt, että poikkeavan yksilön pitäisi pystyä kuntoutumaan ja osallis-

tumaan yhteiskuntaan. Poikkeavuus haluttiin sulkea pois yhteiskunnasta. Laitos-

huollon paradigmassa vammaisuutta käsiteltiin tragediana ja epätoivottavana 

ominaisuutena, joka haluttiin piilottaa ja poistaa yhteiskunnasta. (Saloviita 2012, 

5.)  

Kansakoulut aloittivat toimintansa 1860-luvulla, ja koulutus oli suunnattu oppi-

laille, jotka selvisivät koulusta ilman tukikeinoja. Kansakoulut keskittyivät koulut-

tamaan yhteiskunnassa ”normaaleiksi” katsottuja lapsia. Tausta-ajatuksena oli 

rakentaa Suomesta kansakoulujärjestelmän avulla itsenäinen ja kulttuurisesti yh-

tenevä kansallisvaltio. Erityiskouluiksi rinnastettavia apukouluja oli, mutta vain 

suurimmissa kaupungeissa. Muualla erityistarpeiset oppilaat vapautettiin koulu-

työstä. Erityisopetus oli suunnattu aistivammaisten opetukseen ja kuurojen koulut 

sekä sokeainkoulut tulivat Suomeen 1800-luvun puolivälin jälkeen. (Kivirauma 

2012, 345–346, 348.) 

1900-luvulla kansakouluissa suhtauduttiin välinpitämättömästi poikkeavien oppi-

laiden koulutukseen. Oppivelvollisuuden puute tarkoitti sitä, että oppilaat, jotka 

eivät pärjänneet koulussa, tai luokiteltiin lahjattomiksi, jättivät koulun kesken tai 

heidät voitiin erottaa koulusta. Segregaation huipennus oli 1930-luvulla, kun ge-

neettisen perimän vaikutukset ja kansan geenipoolin ”puhtaana pitämisen” pää-

määrä määritti kasvatustieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Suomessa 

vuonna 1935 saneltu steriloimisasetus pakotti kansakoulutarkastajan raportoi-

maan jokaisesta ”geneettisesti heikosta” oppilaasta terveyden huoltolautakun-

nalle mahdollista sterilisointia varten. (Kivirauma 2012, 345–346, 348.) 

Aikaa ennen peruskoulu-uudistusta poikkeavat oppilaat olivat pitkälti koko-aikai-

sessa erityisopetuksessa omassa koululaitoksessa. Esimerkiksi Turussa oli pe-

rustettu lukemisen ja kirjoittamisen häiriöihin keskittyvä lukuneuvola lapsille, joilla 

oli oppimisen vaikeuksia. Kokoaikainen erityisopetus sai kuitenkin kritiikkiä oppi-

laiden vanhemmilta ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta alettiin 

muuttamaan kohti osa-aikaista erityisopetusta. 1960-luvulle asti Suomessa eri-

tyisopetus järjestettiin pitkälti käytännön pakon sanelemana. Koulutuksen aka-
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teemisten vaatimusten lisäännyttyä aikaisemmin sivuutetut poikkeavuudet pal-

jastuivat, koska ne haittasivat koulutuksessa vaadittavien taitojen saavuttamista. 

Näihin kuuluivat aluksi kommunikaation ja kielen häiriöt kuten luki- ja kirjoitusvai-

keudet. Tyypiltään nämä olivat vaikeuksia, mihin erilliset erityiskoulut eivät pysty-

neet vastaamaan, joten tilanteen ratkaisemiseksi osa-aikaista erityisopetusta an-

toivat useilla paikkakunnilla kasvatusneuvolat. (Kivirauma 2012, 352.) Erityisope-

tuksen määrällinen kasvu sallittiin, jotta tavanomaisten koulujen toiminta pysyisi 

ennallaan. Erityisopetuksen tarpeesta ei kiistelty vielä ennen peruskoulu-uudis-

tusta. Keskustelua aiheuttivat lähinnä erityisopetuksen tavoitteet ja sille myönne-

tyt resurssit. (Kivirauma 2012, 353–355.) 

Segregaatiosta johtuen luokanopettajien osaamistarpeisiin eivät kuuluneet eri-

tyispedagogiset keinot tai moniammatillinen yhteistyö, koska luokassa ei sallittu 

poikkeavuutta. Jos poikkeavuutta esiintyi, se johti toimiin, minkä myötä oppilas 

siirrettiin pois ”normaalista” opetuksesta laitokseen, saamaan hänelle suunnattua 

kasvatusta (Kivirauma 2012, 345–346). Laitosparadigma edesauttoi näin suoma-

laisen opettajankoulutuksen jakaantumista erillisiin erityisopettajan ja luokan-

opettajan työnkuviin. Luokanopettajan työnkuvaan kuului ”tavanomainen” peda-

gogiikka, jossa kaikille oppilaille opetettiin asiat samoilla keinoilla. Erityisopettajan 

tuli taas hallita erityispedagogisia menetelmiä. (Kivirauma 2012, 345–346.) 

Tätä kahden erillisen opetuspolun mallia kutsutaan rinnakkaiskoulu- tai koulutuk-

sen kaksoisjärjestelmäksi. Laitoshuoltomallin alulle panema erillinen opetuksen 

järjestely ylläpitää Suomessa osittain vieläkin olemassa olevaa kaksoisjärjestel-

mää, jossa oppilaat jaetaan perusopetukseen ja erityisopetukseen. Koulutuksen 

kaksoisjärjestelmä vaikutti opettajankoulutuksen järjestämiseen Suomessa. Kak-

soisjärjestelmästä johtuen opettajankoulutuksessa on erilliset koulutusohjelmat 

erityisopettajille ja luokanopettajille. Molemmat valmistavat toimimaan oppilaiden 

kanssa, mutta sisällöiltään opinnot ovat erilaiset. 

Luokanopettajankoulutuksessa erityispedagogiikka ja erityisoppilaiden kohtaami-

nen jäi vähäisemmälle huomiolle. Luokanopettajankoulutuksessa keskityttiin 

enemmän tavanomaisempaan pedagogiikkaan ja didaktiikkaan, koska perus-
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koulu-uudistus ei vielä alkuun muuttanut koulujen luokkarakenteita. Erityisopet-

tajat opiskelivat pääaineenaan erityispedagogiikkaa, jossa pyrittiin vastaamaan 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. (Tuunainen 2006, 252–253.)  

Yhdysvalloissa 1960-luvulla ihmisoikeusliikkeet sekä 1970-luvulla Pohjoismaissa 

kasvatustieteilijät alkoivat kyseenalaistamaan erillisen erityisopetuksen asemaa 

koulutuksessa. Yhdysvalloissa keskustelu erosi Pohjoismaista siinä, että vam-

maisuus ja heidän koulutuksensa nähtiin vähemmistön ongelmana, kun Suo-

messa vammaisten erityisopetus nähtiin oppilaan oikeutena hyvään opetukseen. 

Suomessa 1970-luvulla erillinen erityisopetus jakoi kasvatusalaa kahtia. Osa 

puolusti oppilaiden oikeutta opiskella oman ikäluokkansa kanssa ja vaati erityis-

opetuksen järjestelyitä niin, että erityisopetus palvelee oppilaita normaaliopetuk-

sessa. Toinen puoli taas puolusti oppilaiden oikeutta saada yksilöllistä ja omiin 

oppimisedellytyksiin sopivaa opetusta. Erityisopetuksen järjestäminen on muo-

toutunut ajan kuluessa kentällä työskentelevien ihmisten ja käytettävien resurs-

sien mukaan. (Kivirauma 2012 354.)   

 

2.2 Integraatio – kuntoutuksen paradigma 
 

Merkittävin suomalaisen koulutuksen uudistus, sekä sitä kautta opettajuuden 

muutoks oli 1970–luvun puolivälissä tehty peruskoulu-uudistus. Peruskoulu-uu-

distuksen ideana oli järjestää koulutusta jokaiselle suomalaiselle lapselle, riippu-

matta heidän sosioekonomisesta asemastaan tai siitä, asuvatko he kaupungissa 

vai maalla (Uusikylä 2006, 13). Peruskoulu-uudistuksessa oli kyse tasa-arvoi-

semman yhteiskunnan mahdollistamisesta. Vaikka erityistä tukea tarvitsevat op-

pilaat ja erityisopetus eivät vielä olleet alussa peruskoulu-uudistuksen keskiössä, 

niin peruskoulu-uudistus oli ensi askel erityisopetuksen tuomiseksi lähemmäksi 

perusopetusta. (Tuunainen 2006, 248; Kivirauma 2012, 353; Teittinen 2006, 

306.)   

Jälkiteollisen yhteiskunnan aikakaudella kasvatuksen paradigma siirtyi kohti kun-

toutusparadigmaa. Kuntoutusparadigma korosti erityistä tukea tarvitsevien mah-

dollisuutta osallistua yhteiskuntaan, mutta yhteiskuntaan osallistuminen edellytti 



12 
  

heidän kuntouttamista yhteiskuntakelpoiseksi. Kuntoutusparadigman keskeisenä 

käsiteenä toimi integraatio. Suomessa integraation käsite tuli koulutuskeskuste-

luun peruskoulu-uudistuksen jälkeen 1970-luvulla. Kehitys sai alkunsa Pohjois-

maissa normalisaatioperiaatteesta, jonka mukaan vammaisille pyrittiin luomaan 

mahdollisimman tavanomaiseen elämään tähtäävä ympäristö, ja näin heitä pyrit-

tiin tuomaan mukaan osaksi yhteiskunnan ”normaalia” toimintaa. (Savolainen & 

Moberg 2015, 79; Moberg 1999, 136–137.)  

Erityisopetus ja perusopetus olivat edelleen erillisiä, ja molemmilla oli omat erilli-

set päämääränsä. Erityisopetuksen tarkoituksena ei ollut aluksi kuntouttaa eri-

tyisoppilasta perusopetukseen sopivaksi. Erityisoppilaat eivät vielä peruskoulu-

uudistuksen alkaessa olleet luokanopettajan opetuksessa, koska erityisopetus 

järjestettiin usein vielä erillisissä laitoksissa. Integraation ja kuntoutusparadigman 

kehitystä edistivät tutkimukset, jotka kyseenalaistivat segregoidun erityisopetuk-

sen tuloksia. Segregoidun erityisopetuksen kyseenalaistamisen myötä erityis-

opetusta alettiin osa-aikaistamaan ja tuomaan lähemmäksi perusopetusta. Pe-

ruskoulu-uudistuksen avulla koulutuksen kaksoisjärjestelmää aloitettiin muutta-

maan kohti yhtenäistä koulutusjärjestelmää. (Teittinen 2006, 360; Moberg 1999; 

137.)  

Integraatiolla tarkoitetaan perusopetuksen ja erityisopetuksen porrastettua tuo-

mista yhteen. Integraation tavoitteena on, että koko ikäluokka käy läpi saman 

koulun. Integraation tarkoitusperänä oli pyrkimys turvata erilaisten ihmisten tasa-

arvoinen kohtelu, oikeudet ja itsemääräämisoikeus. Integraation vastakohdaksi 

katsottiin segregaatio, ja integraatiolla pyrittiin kitkemään pois segregoivia käy-

tänteitä, jotka estävät yksilön pääsyn osaksi yhteiskuntaa. Integraatioajattelun 

myötä ennen laitoksessa opiskelleille oppilaille tarjottiin tukitoimia, joiden avulla 

he pystyivät osallistumaan koulunkäyntiin perusopetuksen mukana. Alkuun tuki-

toimet olivat kuitenkin usein segregoitu erillisiin tiloihin perusopetuksen tiloista. 

Kuntoutusparadigmassa vammaisuutta käsiteltiin edelleen ei-toivottavana omi-

naisuutena ja sairautena, mutta pelkän ulossulkemisen sijaan heidät pyrittiin in-

tegroimaan kuntoutuksen kautta osaksi yhteiskuntaa. Integraatiokehitys tarkoitti 
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sitä, että luokanopettajista tuli osa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasva-

tusta, mikä muutti luokanopettajien osaamistarpeita. (Teittinen 2006; 361; Mo-

berg 1999, 137; Saloviita 2012, 5.) 

Integraation käsitteellistä ideaa voidaan selventää erottelemalla siitä eri asteita. 

Integraation ensimmäinen aste on fyysinen integraatio, joka tarkoittaa erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden siirtämistä tavanomaiseen luokkaan. Fyysisen in-

tegraation lisäksi erityisopetuksessa olevat oppilaat tarvitsevat tarkoituksenmu-

kaisia tukitoimia osallistuakseen luokan toimintaan, muuten integraatio jää sääs-

töintegraation tasolle. Tukitoimet mahdollistavat toiminnallisen integraation kehit-

tymisen, mikä on integraation kehityksen toinen aste. Opettajan merkitys toimin-

nallisen integraation luomiseksi on tärkeä, koska tarkoituksena on kehittää oppi-

laiden osallisuutta, auttaa heitä hyväksymään erilaisuutta ja luoda myönteisiä so-

siaalisia suhteita toisiin oppilaisiin. Tämä vaatii opettajalta hyvää luokan johta-

mista ja asennetta toteuttaa integraatiota luokassa. Myönteiset kokemukset mo-

ninaisten oppilaiden välisestä kanssakäymisestä luovat pohjan mahdollisuudelle 

saavuttaa integraation kehittymisen kolmas aste psykologinen ja sosiaalinen in-

tegraatio. Niillä tarkoitetaan kaikkien oppilaiden sosiaalisten suhteiden, osallisuu-

den ja yhteisöllisyyden mahdollistumista. Integraation kehittymisen viimeinen 

aste on koulun ulkopuolinen yhteisöllinen integraatio, joka mahdollistaa ihmisten 

tasa-arvoisen kohtelun kaikissa yhteisöissä. Yhteisöllinen integraatio edellyttää 

kaikkien integraatiovaiheiden saavuttamista. (Moberg 2001, 84–85.) 

Integraation tarkoituksena oli koulutuksen kautta rakentaa demokratian ja tasa-

arvon ideaaleihin perustuvaa yhteiskuntaa, jossa kaikki pääsisivät osalliseksi yh-

teiskuntaa (Emanuelsson 2001, 126–128; Mobergin 2001, 83-85; Moberg 1999, 

139).   Emanuelssonin määrittelyn mukaan integraatiossa on keskeistä, miten 

ympäristön ja yhteisön normien tulisi muuttua, jotta ihmisten erilaisuus hyväksyt-

täisiin yhteiseksi normiksi. Integraatio vaatii kouluyhteisön jäseniltä kollektiivista 

vastuuta kaikista yksilöistä. Tämän kollektiivisen vastuun vaatimuksena on torjua 

erottelua eli segragaatiota. Integroivan luokkayhteisön opettaminen vaatii opetta-

jalta pätevyyttä hallita luokkaa niin, että hän saa oppilaat toimimaan kollektiivisen 

hyvän puolesta. (Emanuelsson 2001, 126-128.) 
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Mobergin mukaan integraatio tulisi nähdä prosessina, joka pyrkii toivottuun tilaan. 

Tämän vuoksi integraatiossa ei ole relevanttia puhua oppilaan integroimisesta 

oppimisympäristöön, vaan tulisi puhua oppimisympäristön integroimisesta oppi-

lasta varten (Mobergin 2001, 83-85; Moberg 1999, 139). Mobergin määritelmä 

integraatiosta muistuttaa läheisesti inkluusiota. Täydellisesti toteutunutta integ-

raatiota, joka kattaa yhteiskunnallisen, sosiaalisen toiminnallisen ja fyysisen in-

tegraation, voidaan katsoa toteutuneeksi inkluusioksi. Käytän tutkielmassani in-

tegraation käsitettä inkluusioon tähtäävänä kehityksenä, jossa integraatio näh-

dään toimintana ja inkluusio ajatteluna. (Moberg & Savolainen 2015, 83.) 
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3 Inkluusio  
 

 

 

Inkluusion ajatus on kasvatustieteen vallitseva kasvatusideologia. Inkluusio poh-

jautuu integraation tapaan tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden peri-

aatteisiin ja se on siis jatkumoa integraatioajattelulle.  Inkluusion käsite ja sen 

käyttö on alun perin saanut alkunsa Pohjois-Amerikkalaisessa koulutuskonteks-

tissa, jonka pohjana toimi 1960-luvun rasismin vastainen kansalaisaktivismiliike, 

joka halusi lopettaa rotuerottelun USA:ssa. Pohjois-Amerikassa inkluusio on en-

nemmin ihmisoikeusliike, kuin kasvatusalan liike mitä se on Pohjoismaissa.  

Salamancan julistuksessa vuonna 1994 92:n maan hallitukset allekirjoittivat so-

pimuksen inklusiivisen opetuksen toteuttamisesta. Julkilausumassa sovittiin pe-

riaatteesta, että yleisopetusta antavien koulujen pitää ottaa vastaan kaikki oppi-

laat riippumatta heidän sosiaalisesta, emotionaalisesta, fyysisestä, älyllisestä, 

kielellisestä tai muusta ominaisuudesta huolimatta. (UNESCO, 1994.)   

Pohjoismaissa integraatio- ja inkluusioajattelun syntyyn vaikuttivat Saloviidan 

(2006, 339) mukaan tutkimukset, joissa erityisluokkien merkitys vammaisten op-

pilaiden opetuksessa voitiin kyseenalaistaa. Erillisen erityisopetuksen ei todettu 

antavan oppilaille mitään merkittäviä parannuksia oppimistuloksissa. Sen sijaan 

erillinen erityisopetus eristi oppilaat muusta yhteisöstä. (Saloviita 2006, 339.) 

Nykyinen suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu ”pragmaattisen esteet-

tömän ympäristön” mukaisesti, tarkoittaen jatkumoa eri sijoituspaikkojen välillä 

(tavanomaisesta luokasta erityisluokkaan, erityiskouluun tai -laitokseen). Erityistä 

tukea tarvitsevalle oppilaalle koulutus pyritään kuitenkin järjestämään mahdolli-

simman lähellä omaa lähikoulua, jos oppilaalle ei pystytä järjestämään tarvittavia 

tukitoimia omaan lähikouluun. (Jahnukainen 2011, 493.) 

 

3.1 Inkluusion määritelmä 
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Inkluusio -sana on lainattu englannin kielen sanasta include, joka tarkoittaa mu-

kaan ottamista. Inkluusio käsitteenä on integraatiota laajempi käsite. Inkluusion 

päämääränä on mahdollistaa lapsen osallistuminen osaksi omaa yhteisöään, 

mahdollistamalla hänelle yhtäläinen oikeus käydä omaa lähikoulua. Osa lapsista 

tarvitsee tätä varten tukitoimia pystyäkseen osallistumaan oman lähikoulunsa toi-

mintaan. Inkluusion periaatteena on mahdollistaa tuki sitä tarvitseville lapsille (tu-

kimallin paradigma). Inkluusiossa tukitoimet tuodaan oppilaan luo yleisopetuk-

seen, jotta oppilas pystyy osallistumaan oman luokkansa toimintaan esteettö-

mästi.  Inkluusio on ajattelutapa, jossa lapset hyväksytään osaksi yhteisöä omine 

yksilöllisine ominaisuuksineen, ja muutoksen paine kohdistuu yksilön muutoksen 

sijaan yhteisön normeja, ajattelua sekä käytäntöjä kohtaan.  (Hulgin & Drake 

2011, 402; Takala 2016, 13, 16–17.) 

Inkluusion peruslähtökohtana toimii ajatus, jonka mukaan kaikki lapset voivat op-

pia ja, että kaikilla oppilailla tulisi olla mahdollisuus oppia muiden oppilaiden 

kanssa. Inkluusion tarkoituksena on purkaa oppimisen esteitä. Nämä esteet voi-

vat olla fyysisiä, psyykkisiä, pedagogisia tai asenteellisia esteitä, jotka rajoittavat 

oppilaan oikeutta opiskella omassa lähikoulussa. (Hulgin & Drake 2011, 402; 

Slee 2010, 19–21.)  

Inkluusion tarkoituksena on purkaa ekskluusion (exclude) eli ulossulkemisen 

muotoja. Ekskluusiota esiintyy monessa muodossa, ja sen syynä voivat olla esi-

merkiksi henkilön sosioekonominen asema, etninen tausta tai vammaisuus, 

jonka vuoksi oppilaita suljetaan ulos lähikoulunsa toiminnasta. Ekskluusion syyt 

kuten sosioekonominen asema ja etninen tausta liitetään inkluusiossa usein laa-

jan inkluusio -käsitteen piiriin. Suomalaisessa koulutuskeskustelussa inkluusion 

tavoitteeksi on usein rajattu koskemaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden op-

pimisvaikeuksia, vammaisuutta tai käytöshäiriöitä. (Isosomppi & Leivo 2015, 688; 

Graham & Jahnukainen 2011, 282; Takala 2016, 17).  

Ekskluusion muotoja pyritään poistamaan luomalla esteettömiä oppimisympäris-

töjä (universal design). Esteettömän oppimisympäristön ideassa inkluusion vaa-

timukset huomioidaan jo oppimisympäristön suunnitteluvaiheessa. Esteettömän 

oppimisympäristön suunnittelussa huomiota kiinnitetään opetuksen tavoitteisiin, 
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opetusmetodeihin, käytettäviin materiaaleihin ja arviointiin, niin että ne palvelevat 

jokaisen oppilaan tuen tarpeita. (Ralabate 2011, 2–3.) Oppilaalle tarjottavia tuki-

toimia annetaan erillisessä tilassa vain siinä tapauksessa, jos on pystytty totea-

maan niiden tehottomuus perusopetuksen opetustilanteissa tai oppilas itse pyy-

tää tuen antamista erillisessä tilassa. Erillisen opetuksen päätös voidaan tehdä 

vain lapsen etua ajatellen. (Shyman 2015, 361.) 

 

3.2 Inkluusion haasteet 
 

Oppimisedellytyksien on pelätty kärsivän perusopetukseen siirtyneiden erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden myötä, koska inklusiivisen ympäristön pelätään vie-

vän opettajalta resursseja huomioida kaikkia oppilaita. Myös erityistä tukea tar-

vitsevien oppilaiden puolesta on pohdittu, pystyykö perusopetuksessa annettava 

opetus vastaamaan näiden oppilaiden tarpeisiin. Tutkimukset kuitenkin osoitta-

vat, että inklusiiviset oppimisympäristöt eivät ole heikentäneet oppilaiden oppi-

mistuloksia, olivatpa he sitten perusopetuksen piiriin kuuluvia tai tukitoimia tarvit-

sevia oppilaita. Inklusiiviset oppimisympäristöt hyödyttävät kaikkia oppilaita.  Ky-

symykset oppilaan oikeudesta hyviin oppimisedellytyksiin tai oikeuteen käydä 

koulua omassa lähikoulussaan, eivät ole toisiaan pois sulkevia kysymyksiä, vaan 

molemmat tulisi nähdä tärkeinä kasvatusta ohjaavina tavoitteina. (Alila, Uusiautti 

& Määttä 2016, 303; Lamport, Graves & Ward 2012, 65; Saloviita 2006, 329).   

Inkluusiossa opettajilla on oltava kokonaisvaltainen näkemys siitä, mikä on in-

kluusion tarkoitus ja mitä se vaatii opettajalta. Ymmärrys inkluusion toimintata-

voista ja tavoitteista auttavat opettajaa hyväksymään inkluusion tuomat haasteet 

työympäristössä. Jos opettajalla on suppea ymmärrys niistä, on hänen suhtautu-

misensa integraatioon ja inklusiiviseen opetukseen kielteinen. Tästä johtuen 

opettaja voi kokea olevansa ympäristönsä uhri, jos luokkaan tulee erityistä tukea 

tarvitseva oppilas. (Isosomppi & Leivo 2015, 699.) 

Ruotsalaiset tutkijat Görasson ja Nilholmn (2014) tekivät tutkielmassaan kriittisen 

analyysin kansainvälisestä inkluusiotutkimuksesta, miten inkluusiota määritel-
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lään käsitteellisesti tieteellisissä tutkimuksissa. Heidän tulosten mukaan in-

kluusiota määriteltiin tutkimuksissa neljällä eri tavalla. Ensimmäisessä kategori-

assa inkluusio nähtiin keinona siirtää erityistä tukea tarvitsevat oppilaat yleisope-

tukseen. Toisessa kategoriassa inkluusio määriteltiin keinona saavuttaa erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden koulutukselliset tarpeet. Kolmannessa kategoriassa 

inkluusio määriteltiin keinona saavuttaa kaikkien oppilaiden koulutukselliset tar-

peet. Neljännessä kategoriassa inkluusio määriteltiin keinona luoda yhteisöjä. 

(Görasson & Nilholm 2014, 268.) 

Görassonin ja Nilholmin mukaan tutkimusten käsitteelliset eroavaisuudet in-

kluusiosta kielivät kouluille inkluusiolle asetettujen tavoitteiden epämääräisyy-

destä. Heidän käsittelemissään tutkimuksissa inkluusion käsitteistö erosi tutki-

musten välillä, eikä niissä ollut yhteistä tavoitetta yhteistä tavoitetta inkluusion 

saavuttamiseksi. Heidän mukaan tutkimusten pohdinnoissa oli huomattava 

määrä ohjeistuksia, kuinka luoda inklusiivinen oppimisympäristö käytännössä, 

mutta tutkimuksista puuttui empiirinen näyttö siitä, miten inkluusion määritelmän 

avulla kehitettiin inklusiivisia oppimisympäristöjä.  Göransson ja Nilholm perään-

kuuluttavat tarkennusta, mitä inklusiivisuuden käsite pitää sisällään, jotta tutki-

musten pohjalta tehtävät käytännön ohjeistukset inkluusiivisille oppimisympäris-

töille olisivat selvempiä. Vaikka inkluusiolle on vaikeaa löytää tutkimuksellisesti 

yhtenäistä käsitettä, huomauttavat tutkijat, että tämä voi johtua inkluusion kult-

tuurisidonnaisuudesta. (Görasson & Nilholm 2014, 275–277.) 

Käytännön toimet inkluusion eettisten päämäärien saauttamiseksi jakaa in-

kluusion kannattajia. Inkluusion kannatuksen taustalla on erityisopetuksen 

synkkä historia ja segregaatio. Vehmas (2015, 114–115) huomauttaa oppilaista, 

jotka ovat kokeneet erityisopetuksen tärkeäksi osaksi omaa elämää, ilman että 

erityisopetus riistäisi heiltä heidän ihmisoikeuksiaan. Vehmaksen mukaan myön-

teiset kokemukset erillisestä erityisopetuksesta voivat olla sisäistetyn sorron ai-

heuttamaa vääristynyttä tietoisuutta omasta asemastaan. Erillisen erityisopetuk-

sen oikeat syyt ovat kuitenkin usein opettajien halu siirtää häiritsevät oppilaat pois 

luokasta.  Vehmas kuitenkin korostaa, että on hyvä tunnustaa molemmat, kieltei-

set että myönteiset kokemukset erityisopetuksesta. (Vehmas 2015, 114–115) 
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Westby, Watson & Murphy (1994, 13–22) tutkivat inkluusioajattelun lähtökohtia 

sekä täyden inkluusion tuomia haasteita, ja mitä toimia tulisi toteuttaa, jotta in-

kluusio olisi mahdollista. Heidän mukaansa täysi inkluusio on oppilaan demo-

kraattinen oikeus, vaikka todellisuudessa täysi inkluusio voi rajoittaa erityistä tu-

kea tarvitsevien oppilaiden osallistumismahdollisuuksia, jos tarpeen mukaista tu-

kea ei pystytä tarjoamaan potentiaalinsa saavuttamiseksi. Onnistunut inkluusio 

ei vain rajoitu oppilaan siirtämiselle tavalliseen luokkaan, vaan se vaatii resurs-

sien, kuten opetushenkilökunnan, opetussuunnitelman ja myös perheiden roolien 

uudelleen järjestämistä.  Heidän mukaansa inkluusio on kaikkien oppilaiden oi-

keus, mutta se ei välttämättä ole kaikkien oppilaiden parhaaksi. Joissakin tapauk-

sissa oppilaiden integraatio voi johtaa heidän ulossulkemiseen parhaasta mah-

dollisesta tavasta oppia ja heidän mahdollisuudesta muodostaa ystävyyssuhteita. 

(Westby, Watson & Murphy 1994, 13–22.) 

 
3.3 Inkluusio ja erityisopetuksen nykytila 
 

Tarkastelen seuraavaksi erityisopetuksen nykytilaa, jotta kuva luokanopettajan 

muuttuneesta työkentästä ja tätä kautta lisääntyneistä erityispedagogisista tar-

peista selkeentyisi. Suomessa oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään kol-

miportaisen tuen mallin mukaisesti. Kolmiportainen tuki mahdollistaa oppilaan 

koulunkäynnin tukemisen joustavasti perusopetuksen ohessa. Kolmiportainen 

tuki on jaettu kolmeen tasoon: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen 

taso riippuu oppilaan kohtaamien vaikeuksien määrästä. Kolmiportaisen tuen tu-

kimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustuspalve-

lut ja koulunkäynnin apuvälineet. Näitä tuen muotoja voidaan käyttää jokaisella 

tuen tasolla. Ainoastaan erityisen tuen tasolla voidaan käyttää erityisen tuen pää-

tökseen perustuvaa erityisopetusta. (OPH 2014b, 1–3.) 

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille ja se perustuu varhaiseen vaikuttamiseen 

oppilaan koulunkäynnissä. Tukitoimet ovat usein yksittäisiä pedagogisia ratkai-

suja tai tukitoimia, joilla pyritään vaikuttamaan koulunkäyntiin varhaisessa vai-

heessa, ja jos tämä tuen muoto on riittämätöntä, oppilas voidaan siirtää tehotetun 
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tuen piiriin. Tehostettu tuki on yksilöllisempää ja jatkuvampaa koulunkäynnin tu-

kemista. Tehostetun tuen päätös perustuu moniammatilliseen pedagogiseen ar-

vioon, jossa päätetään tuen aloittamisesta, tukitoimista ja tuen jatkamisesta. Eri-

tyisen tuen päätös tehdään vain, jos tehostettu tuki katsotaan riittämättömäksi 

tukikeinoksi oppilaan tilanteeseen nähden. Erityisen tuen päätöstä varten oppi-

laalle tehdään pedagogiseen selvitykseen pohjautuva erityistä tukea koskeva 

hallintopäätös. Erityisen tuen päätöstä varten oppilaalle laaditaan henkilökohtai-

nen opetuksen järjestämistä koskeva suunniitelma eli HOJKS, jossa ilmenee op-

pilaalle annettavat tuen ja opetuksen muodot. Erityisen tuen päätöksellä voidaan 

oppilaalle mahdollistaa erityisopetuksen tarjoaminen. Kolmiportaisen tuen malli 

edellyttää toimiakseen kasvatusammattilaisilta moniammatillisen yhteistyön tai-

toja. (OPH 2014b 1–3.) 

Erityisopetuksen tarpeen määrä on lisääntynyt Suomessa. (Opettajankoulutus 

2020, 18). Suomen tilastokeskuksen mukaan erillisessä erityisopetuksessa oli 

vuonna 2015 45 900 oppilasta, joka on 8,4% kaikista oppilaista. Määrällisesti se 

on kasvanut tilastokeskuksen mukaan viiden vuoden takaisesta määrästä. Kai-

ken kaikkiaan suomalaisista oppilaista 16% sai tehostettua tai erityistä tukea. 

Syksyllä 2014 tehostetun tuen opintosuunnitelma oli 40 500 oppilaalla ja erityisen 

tuen päätös 39 400 oppilaalla. Osa-aikaista eritysopetusta sai 23% oppilaista eli 

123 100 henkilöä. (Tilastokeskus 2016.) 

  

Kuva 1. Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista.  

Tilastokeskus 2016 
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Perusopetus ja erityisopetus toimivat nykyisin lähes poikkeuksetta saman katon 

alla ja usein jopa samassa luokassa. Luokanopettajan pitää siis hallita erityispe-

dagogisia keinoja tavanomaisen pedagogiikan lisäksi moninaisen luokkaympä-

ristön tukemiseksi. Luokanopettajan työhön liittyy moniammatillinen osaaminen, 

koska oppimisen tuen pedagogiset arviot ja erityisen tuen suunnittelu vaatii kai-

kilta oppilaan tukiryhmiltä, kuten lääkäreiltä, psykologeilta ja erityisopettajilta 

koordinoituja yhteisiä toimia. Näin mahdollistetaan oppilaan mahdollisuus yksilöl-

liseen oppimiseen muiden oppilaiden kanssa. (OPH 2014a, 40.) 

Erityisopetuksen määrä peruskouluissa on ollut kasvussa 2000-luvulla, vaikka in-

tegraatio- ja inkluusiokehityksen tarkoituksena on yhdistää erityisopetus osaksi 

perusopetusta. Saloviidan (2006, 328) mukaan tilanteesta ongelmallisen tekee 

erillisessä tilassa, kuten erityisluokassa annettu erityisopetus, koska tämä on ris-

tiriidassa inkluusioajattelun ja oppilaan oikeuteen oppia muiden kanssa. Salovii-

dan (2006, 328) mukaan positiivisesta integraatiokehityksestä voitaisiin puhua 

vasta silloin, kun erillisessä tilassa saadun erityisopetuksen määrä vähenee. Ti-

lastokeskuksen tutkimuksen mukaan erityisen ja tehostetun tuen määrä on läh-

tenyt nousuun vuoden 2011 muuttuneen opetuksen kolmiportaisen tuen mallin 

myötä (Tilastokeskus 2016). 

Inkluusion myötä erityisopetus ei enää rajoitu pelkästään erityiskouluihin, vaan 

erityisopetus on osa yleisopetusta. Erityispedagogiikan rooli inkluusion toteutu-

misessa on merkittävä, koska erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden erilaiset tar-

peet vaativat luokanopettajalta tavanomaisen pedagogiikan lisäksi eriyttävää pe-

dagogiikkaa, jolla pyritään vastaamaan näiden oppilaiden yksilölliseen tarpeisiin. 

Näihin luokanopettajan kokemiin pedagogisiin haasteisiin vastataan usein hank-

kimalla erityispedagogisia taitoja. (Moberg & Vehmas 2015, 65–67.) Tutkielmas-

sani keskityn opiskelijoiden kertomiin kokemuksiin erityispedagogisista osaamis-

tarpeista, joten käsittelen vielä inkluusion myötä tapahtunutta muutosta myös 

opettajuuden näkökulmasta.  
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4 Opettajuus inklusiivisessa koulussa 
 

 

Luukkainen (2004, 90–92) määrittelee opettajuuden olevan opettajan ammatin 

haasteisiin vastaamista yhteisöllisessä ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. 

Opettajuudella tarkoitetaan siis opettajan tehtävää yhteiskunnassa. Opettajuus 

määrittyy sen mukaan, mitä yhteiskunta odottaa opettajalta, mutta samalla miten 

opettaja itse toteuttaa opettajuuttaan. Opettajuus voidaan jakaa ilmiönä siis yh-

teiskunnalliseen ja yksilölliseen osaan, jotka ovat vuorovaikutuksessa keske-

nään. Vuorovaikutuksen myötä yhteiskunnan muuttuessa myös opettajuus muut-

tuu. Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta suorittamaan oppivelvollisuutensa. 

(Luukkainen 2004, 47, 90–92.) 

Luukkaisen mukaan opettajuus koostuu sisällönhallinnasta, oppimisen edistämi-

sestä, eettisestä päämäärästä ja itsensä ja työnsä jatkuvasta kehityksestä. Opet-

tajuuteen liitettävistä taidoista ja asenteista käytetään termiä osaamistarpeet. 

Opettajan osaamistarpeet määrittyvät yhteiskunnan kautta. Yhteiskunta määrit-

tää mitä tietoja, taitoja ja arvoja opettajan pitää hallita opettaakseen oppilaita. 

Osaamistarpeilla tarkoitetaan näitä yhteiskunnan määrittelemiä tietoja ja taitoja, 

joita opettajan on hallittava pystyäkseen täyttämään ammatin asettamat vaati-

mukset. (Luukkainen 2004, 91.) 

Hapon ym. (2014, 32–37) tutkimuksessa tutkittiin ammatillisessa erityisopettajan 

koulutuksessa asetettuja osaamisperusteita. Osaamisperusteilla tarkoitetaan, 

millaisia tiedollisia, taidollisia, asenteellisia ja eettisiä valmiuksia opettajaopiske-

lijan odotetaan kehittävän opintojen aikana. Heidän mukaan osaamisperusteiden 

hankinta on pitkälti opettajaopiskelijan omalla vastuulla ja, että opettajankoulu-

tuksen tehtävänä on luoda mahdollisuudet ja tarvittava tuki näiden osaamispe-

rusteiden saavuttamiseksi. (Happo ym. 2014, 32–37) 

Saloviita ja Tolvanen (2017) tutkivat vastavalmistuneiden luokanopettajaopiske-

lijoiden kyselylomakkeella kerättyjä itsearvioita taidoista ja kokemuksista, joita pi-

detään kriittisinä opettajille. Merkittävin tutkimustulos oli opiskelijoiden tyytymät-
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tömyys erityispedagogisten sisältöjen määrään heidän opettajankoulutukses-

saan. Erityispedagogiikan sisältöjen laajuus koettiin riittämättömäksi ja opiskelijat 

halusivat lisää tietoa erityisopetukseen liittyvistä asioista. (Saloviita & Tolvanen 

2017, 220–221.) 

Yksi syy tähän Saloviidan ja Tolvasen mukaan on, että suomalaisilla luokanopet-

tajaopiskelijoilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet hankkia käytännön kokemusta 

moninaisista oppilaista opetusharjoitteluiden aikana. Heidän mukaan tämä johtuu 

siitä, että Suomessa on verrattuna muuhun Eurooppaan vähän erityistä tukea 

tarvitsevia lapsia yleisopetuksessa sekä siitä, että suomalaiset opettajaopiskelijat 

viettävät verrattaen vähän aikaa harjoittelussa. Saloviita ja Tolvanen huomautta-

vat, että tulokset ovat huolestuttavia ajatellen inkluusion kehitystä Suomessa. Tu-

loksien mukainen epävarmuus kohdata erityistä tukea tarvitsevia oppilaita voi 

johtaa siihen, että vasta valmistuneet opettajat alkavat suosimaan segregoituja 

ratkaisuja erityisopetuksessa. (Saloviita & Tolvanen 2017, 220–221.) 

Tarkastelen tutkimuksessani inkluusion myötä luokanopettajalta vaadittavaa eri-

tyispedagogista osaamista, jolla hän vastaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

tarpeisiin. Kuvailen seuraavaksi, mitkä ovat luokanopettajan erityispedagogisia 

osaamistarpeita. 

 

4.1 Erityispedagogiset osaamisen osa-alueet  
 

On mahdotonta erotella täysin tarkasti, mitä erityispedagogisia osaamistarpeita 

luokanopettajalta vaaditaan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opettamiseksi. 

Yhdysvaltalaiset tutkijat Allday, Nielsen-Gatti ja Hudson (2013, 307–308) kuiten-

kin erottelivat tutkimuksessaan luokanopettajalle yleisiä osaamisen alueita ja tai-

toja, joita hän tarvitsee erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tukemiseksi inklusiivi-

sessa ympäristössä. Tutkijat luokittelivat yleiset osaamisen alueet ja taidot nel-

jään kategoriaan. Ensimmäiseksi luokanopettajien tulisi omata tiedolliset taidot 

tunnistaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja ymmärtää oma roolinsa oppilaan 

tukemisessa. Toiseksi luokanopettajien pitäisi pystyä eriyttämään ohjeita erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Kolmas kategoria sisälsi 
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osaamisvaatimuksena tiedot erilaisista luokanhallintakeinoista, joilla opettaja voi 

edistää oppilaiden sitoutumista opiskeluun sekä vähentää häiriöiden ilmenty-

mistä luokkaympäristössä. Viimeiseksi luokanopettajan on hallittava tarpeelliset 

yhteistyötaidot, jotta tämä pystyy työskentelemään yhdessä erityisopettajan 

kanssa. (Allday, Nielsen-Gatti ja Hudson 2013, 299–300.) 

Myös Idol (2006) on tutkinut, miten Yhdysvalloissa inkluusion myötä erityistä tu-

kea tarvitsevat oppilaat oli tuotu osaksi neljän eri koulun yhteisöä. Tutkimuksessa 

eriteltiin, mitä taidollisia osaamisvaatimuksia erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den mukaan tuominen kouluun vaatii opettajilta. Tutkimuksen tulosten pohjalta 

nousseista taidollisia vaatimuksista merkittävimpiä oli käytöshäiriöiden hallinta-

keinot luokkatilanteissa. Opettajien asenne inkluusiota kohtaan oli lähes poik-

keuksetta positiivinen, mutta jos luokassa esiintyi käytöshäiriötä ja vaikka käy-

töshäiriöinen oppilas ei olisi erityistä tukea tarvitseva, koettiin käytöshäiriöiden 

haittaavan eniten inkluusion toteuttamista. (Idol 2006, 92.) 

Idolin (2006) mukaan yksi opettajien esiin nostama osaamistarve oli monipuoli-

sen ohjeistuksen antaminen tilanteessa, missä luokassa oli erityistä tukea tarvit-

sevia oppilaita. Luokanopettajat joutuivat usein konsultoimaan erityisopettajia 

oman ohjeistuksen monipuolistamiseksi. Idolin (2006, 92.) mukaan tämä osoittaa 

myös konsultoivan erityisopetus –mallin tarpeellisuuden yleisopetuksessa.  Vii-

meinen Idolin (2006) tutkimuksessa esiin noussut osaamistarve oli opettajien ko-

kemus ammatillisen kasvun tarpeesta. Ammatillisen kasvun teemoiksi nousivat 

opintosuunnittelu, moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistoiminnallisen oppimi-

sen mahdollistaminen. (Idol 2006, 92.) 

Gehrken ja Cocchiarellan (2013) tutkimuksessa tarkoituksena oli tunnistaa erään 

Yhdysvalloissa sijainneen yliopiston kurssitarjonnan ja kenttäharjoitteluiden osia, 

jotka edesauttoivat opiskelijoiden taitoja määrittää, tunnistaa ja toteuttaa in-

kluusiota. Tulosten mukaan opettajaopiskelijat kaipasivat kentän opettajilta koke-

muksia, kuinka toteuttaa inkluusiota käytännön kontekstissa. Heidän mukaan 

opettajankoulutus oli inkluusion osalta epäjohdonmukaista ja kursseilla käsitelty 

kuva inkluusiosta erosi opiskelijoiden harjoittelussa kokemasta inkluusiosta. 
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Tästä johtuen opettajaopiskelijat olivat epävarmoja taidoistaan toteuttaa in-

kluusiota käytännössä. Tutkimuksen mukaan opettajankoulutuksessa tulisi pa-

rantaa opiskelijoiden valmiuksia tunnistaa inkluusion muotoja käytännön konteks-

tissa. Näin opiskelija pystyy kriittisesti tarkastelemaan inkluusiota ja parantamaan 

inklusiivisia käytänteitä kentällä. (Gehrken & Cocchiarellan 2013, 206–207, 213.) 

 

4.2 Moniammatillinen yhteistyö 
 

Järvikosken (2013, 57–58) mukaan moniammatillisuus on merkittävä keino pa-

rantaa toiminnan vaikuttavuutta kuntouttavassa toiminnassa. Hänen mukaansa 

moniammatillisuus perustuu eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön. Koulun 

kontekstissa moniammatillista yhteistyötä edustavat ammattiryhmät ovat esimer-

kiksi luokanopettajan, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan 

ammattiryhmiä edustavat henkilöt. Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa tu-

kea tarvitsevan erilaisten tarpeiden samanaikaisen huomioon ottamisen. (Järvi-

kosken 2013, 57–58.) 

Moniammatillisen työskentelyn edellytyksenä on Katiskon ym. (2014, 53–55) mu-

kaan, että toimijat ovat tasa-arvoisessa asemassa ja kunnioittavat toistensa asi-

antuntijuutta. Toimijoilta vaaditaan oman alansa tiedollista osaamista, hallinnol-

lista osaamista, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä joustaa ja sitoutua moniamma-

tilliseen työhön. (Katisko, Kolkka & Vuokila-Oikkonen 2014, 53–55.) 

Da Fonte ja Barton-Arwood (2017) tutkivat Nashvillessä perusopetuksen luokan-

opettajaopiskelijoiden ja erityisopettajaopiskelijoiden kokemuksia yhteistyöstä 

sekä mitä toiveita ja esteitä he kokivat yhteistyölle. Tutkimuksessaan he myös 

esittävät strategioita hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi. Tämän pohjalta voitiin 

nostaa kolme tutkimuksellista pääteemaa opettajien väliselle yhteistyölle. Ensim-

mäinen teema oli yhteisen suunnitteluajan järjestäminen. Yhteinen suunnittelu 

koettiin tärkeäksi koordinoitujen toimien aikaansaamiseksi. Toinen teema oli 

puutteet luokanopettajaopiskelijoiden ja erityisopettajaopiskelijoiden sisältötietoi-

suudessa. Luokanopettajaopiskelijat odottivat saavansa tietoa erityisopettaja-
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opiskelijoilta, mutta erityisopettajaopiskelijoiden mukaan he tunsivat olevansa ky-

kenemättömiä antamaan sisältötietoisuutta luokanopettajaopiskelijaparilleen. 

Kolmanneksi ja merkittävämmäksi pääteemaksi molemmat opettajaopiskelijaryh-

mät mainitsivat kommunikaation ammattilaisryhmien välillä. Erityisesti tilanteessa 

missä työparilla oli eriävät mielipiteet, toivottiin hyvien kommunikaatiotaitojen aut-

tavan ratkaisemaan tilanne. Da Fonte ja Barton-Arwood esittävätkin, että opetta-

jakoulutuksessa tulisi miettiä, miten sisällyttää yhteistyötaitojen opetusta osaksi 

opettajankoulutusta, jotta tulevaisuuden opettajilla olisi tarvittavat työkalut työs-

kennellä samanaikaisopetuksessa. (Da Fonte & Barton-Arwood 2017, 2–5, 7.) 

 

4.3 Asenne inkluusiota kohtaan 
 

Erityiskasvatukseen liitettävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet kohdata erityistä 

tukea tarvitsevia oppilaita paransivat tutkimuksissa opettajien asenteita suh-

teessa inkluusioon. Opettajien asenteella suhteessa inkluusioon on tutkimuk-

sissa todettu olevan merkittävä vaikutus, kuinka inkluuusio toteutuu erityistä tu-

kea tarvitsevien oppilaiden kohdalla. (Pinola 2008, 47; Weisel & Dror 2006, 170–

171)   

Pinolan (2008) tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten luokanopettajien suhtautu-

mista integraatioon ja inkluusioon. Hänen mukaan luokanopettajat suhtautuivat 

niihin varautuvasti. Syynä varautuneeseen asenteeseen luokanopettajat mainit-

sivat vähäiset tiedot liittyen integraatioon ja inkluusioon. Myönteisesti integraati-

oon suhtautuneilla opettajilla oli usein hyviä kokemuksia integraatiosta käytän-

nössä. Nämä opettajat myös ymmärsivät, että integraation mahdollistamiseksi 

tarvitaan myös tukitoimia, eikä opettajan tarvitse selviytyä yksin. (Pinola 2008, 

47.) 

Pinolan (2008, 47). mukaan kielteisesti integraatioon suhtautuneilla opettajilla oli 

myös kokemusta integraatiosta, mutta integraatio ei ollut toteutunut suunnitellun 

mukaisesti. Tämän vuoksi opettaja koki olleensa olosuhteiden uhri. Erityistä tu-

kea tarvitsevat oppilaat koettiin lisätyönä ja heidän tuloa luokkaan vastustettiin, 

koska erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koettiin vievän resursseja muiden 
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oppilaiden opetukselta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat ilmaisivat ko-

kemuksensa lisätiedon tarpeesta integraatiota ja inkluusiota kohtaan. (Pinola 

2008, 47). 

Robinsonin (2017) Iso-Britanniassa suoritetussa tutkimuksessa tutkittiin, mitkä 

periaatteet ja keinot ovat tärkeitä inklusiivisessa opettajankoulutuksessa opetta-

jalle, joka työskentelee erityistä tukea tarvitsevia oppilaiden kanssa. Tulokset 

osoittivat, että opettajat joiden kehityksessä keskityttiin kriittiseen reflektointiin ja 

tutkimuspohjaiseen yhteistyöhön kentän ammattilaisten kanssa, olivat kykene-

vämpiä toteuttamaan inkluusiota ja näin varmempia omista taidoistaan erityistä 

tukea tarvitsevan oppilaan opettajana. (Robinson 2017, 175–176.) 

Suvi Lakkala (2008, 99 – 110) on tehnyt väitöstutkimuksensa Lapin yliopiston 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksistä inklusiivisesta opettajuudesta. Hänen 

tutkimuksessaan opiskelijat jaoteltiin tämän perusteella lähtökohtaisesti kolmeen 

ryhmään: pintapuolisesti inkluusioon asennoituneisiin, syvällisesti inkluusioon 

asennoituneisiin sekä inkluusioon epäilevästi asennoituneisiin opiskelijoihin. Pin-

tapuolisesti inkluusioon asennoituneiden ryhmän opiskelijat määrittelivät in-

kluusiota kapea-alaisesti. Heidän tapauksessa inkluusio kytkettiin aina opetus-

paikkaan, eikä huomiota kiinnitetty opintojen laadullisiin tavoitteisiin, kuten ope-

tussuunnitteluun. Pintapuolisesti inkluusioon asennoituneiden opiskelijoiden pu-

heessa oppilaat jaoteltiin medikalisaatiodiskurssin mukaan poikkeaviin ja nor-

maaleihin. Heidän suhtautuminen poikkeavuuteen oli kuitenkin kunnioittavaa ja 

he kokivat myönteiseksi idean erilaisten oppijoiden opettamisesta harjoittelussa. 

(Lakkala 2008, 100–101.) 

Lakkalan (2008, 102–104) tutkimuksessa syvällisen käsityksen omaavan ryhmän 

opiskelijat määrittelivät inkluusiota useilla sen eri tasoilla. Inklusiivinen kulttuuri 

koettiin ryhmässä inkluusiivisen koulutuksen edellytyksenä ja lähtökohtana oli yh-

teiskunnallinen tasa-arvoisuus kaikkien ihmisten välillä. Syvällisen käsityksen 

omaavien opiskelijoiden mukaan inklusiivisessa koulussa oppilaita ei eritelty 

poikkeaviksi tai normaaleiksi ja tukea annettiin oppilaalle tarpeen mukaisesti, il-

man tarvetta diagnoosille. Heidän kuvauksessa inklusiivisen koulun toteuttami-

seen vaadittiin nykyistä enemmän resursseja, jotta oppiminen olisi mahdollista 
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kaikille samassa tilassa. Suhtautuminen inkluusion toteuttamiseen ei näin ollut 

puhtaasti kritiikitöntä (ks. Slee 2010, 21). Ryhmän opiskelijat määrittelivät inklu-

siivista koulua yhteistoiminnalliseksi, jossa koti ja koulu ovat osallisena lasten 

kasvatuksessa. Koulussa oppilaiden hyvinvointia hoidettiin moniammatillisissa 

työryhmissä eri alan asiantuntijoiden kesken. Ennen kaikkea ryhmään kuuluneet 

opiskelijat pystyivät asettumaan oppilaiden asemaan ja näkivät inkluusion ratkai-

suna kaikkien oppilaiden kannalta, eikä pelkästään erityistä tukea tarvitsevien op-

pilaiden kannalta. (Lakkala 2008, 102–104) 

Lakkalan tutkimuksessa epäilevän käsityksen omanneiden opiskelijoiden ryhmä 

oli epäyhtenäinen käsityksineen, mutta heitä yhdisti epäilys inkluusion toteutu-

mismahdollisuuksista. Ryhmän ajattelu perustui medikaaliseen malliin ja oppilaat 

jaoteltiin normaaleihin ja poikkeaviin. Ryhmään kuuluneille opiskelijoille oli myös 

ominaista kielteinen ajattelu luokassa esiintynyttä poikkeavuutta kohtaan. Kenel-

läkään heistä ei ollut erityispedagogiikkaa sivuaineena. (Lakkala 2008, 105–107.) 

Lakkalan (2008, 227) tutkimuksessa todettiin, että asenteita inkluusiota kohtaan 

voidaan opettajankoulutuksessa edesauttaa inklusiivisessa ympäristössä toteu-

tetun harjoitteluiden kautta. Tutkimukset osoittavat, että inkluusioon käytännön 

ohjausta saaneet luokanopettajat suhtautuivat positiivisemmin inkluusiota koh-

taan, ja he olivat itsevarmempia omista taidoistaan opettajina inklusiivisessa op-

pimisympäristössä. (Pinola 2008, 42).  Myös Fengin (2012, 342–343) tutkimuk-

sessa huomattiin positiivinen korrelaatio huonojen opetusvalmiuksien ja kielteis-

ten asenteiden suhteessa inkluusiota kohtaan. 
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5 Tutkimuksen metodologia 
 

 

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni tarkoituksena on määrittää erityispedagogiikan sivuaineopiskelijoi-

den kokemuksia erityispedagogiikan sivuaineen sisältöjen vastaavuudesta työ-

elämän osaamisvaatimuksiin.  Tutkimukseni vastaa siis seuraaviin tutkimuskysy-

myksiin. 

1. Miksi opiskelijat valitsivat erityispedagogiikan perusopinnot sivuai-

neekseen? 

2. Mitä erityispedagogiikkaan liittyviä osaamistarpeita luokanopettaja-

opiskelijat ovat kokeneet työssään? 

3. Miten erityispedagogiikan perusopintojen koettiin vastaavan opis-

kelijoiden erityispedagogiikkaan liittyviin osaamistarpeisiin? 

4. Miten opiskelijoiden käsitys inkluusiosta on muuttunut opintojen ja 

opetusharjoittelun myötä? 

 

Toteutin tutkimukseni kahdessa osassa. Ensimmäinen osa oli esitutkimuslomake 

(Liite 2), jonka perusteella valitsin osallistujat haastatteluun. Toinen osa koostui 

laadullisen tutkimuksen keinoin tehdystä haastattelusta, jossa haastattelin opis-

kelijoita tutkimuksen teemojen mukaisesti.  Kävin läpi kyselyn ja haastattelurun-

gon (Liite 3) erityispedagogiikan lehtorin kanssa, minkä jälkeen testasin kyselylo-

maketta minulle tutun luokanopettajaopiskelijan kanssa.  

Erityispedagogiikan perusopinnoille ei ole kirjoitettu erillistä opintosuunnitelmaa, 

vaan niiden sisällöt ja tavoitteet on kirjattu kurssitarjottimen yhteyteen opiskeli-

joille käytettävään Weboodi-järjestelmään. Weboodiin kirjoitetut sisällöt ja tavoit-

teet voidaan tulkita opintoja ohjaavina suunnitelmina, eli opintosuunnitelmina. Kir-
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joitetut sisällöt ja tavoitteet ovat koulutushenkilöstön tärkeäksi kokemia kokonai-

suuksia, tietoja, taitoja ja tavoitteita, jotka pyritään toteuttamaan opetuksessa. 

(Rasi, Hautakangas & Väyrynen 2014, 2.)  

Lapin yliopiston erityispedagogiikan perusopintojen sisältökuvaus on seuraava: 

”Opinnoissa perehdytään lapsen tavanomaiseen ja epätavalliseen 

kehitykseen, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, eri-

laisiin interventioihin ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityk-

sessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perus-

opetus, toisen asteen koulutus sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosi-

aali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.” 

 

Erityispedagogiikan perusopintojen kurssitarjotin muodostuu viidestä kurssista: 

KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op, KERI0212 Käyttäytymisen 

haasteet 5 op, KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op, KERI0214 Erityiskasva-

tus elämänkulussa 5 op ja KERI0410 Didaktinen seminaari.  

Kielen ja kommunikaation haasteet -kurssilla opiskelijan tavoitteena on määritellä 

kielen ja kommunikaation vaikeuksia. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ver-

tailemaan erilaisia diagnosointi ja arviointikeinoja sekä niiden käyttötapoja. Opis-

kelijalle annetaan myös tietoa korvaavista kommunikaatiomuodoista. (KTK OPS 

2017-2018) 

Käyttäytymisen haasteet -kurssilla opiskelijalla on oppimisen tavoitteena taito 

määritellä haastavan käytöksen keskeisiä käsitteitä sekä kuvata käyttäytymisen 

haasteiden piirteitä pedagogisesta, psykologisesta, psykiatrisesta, neurologi-

sesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta. Tavoitteena on myös, että opiskelija tun-

nistaa moniammatillisuuden tarjoamat hyödyt haastavaan käytökseen puuttumi-

sessa. (KTK OPS 2017-2018) 

Oppimisen moninaisuus -kurssin tavoitteet opiskelijalle koostuvat kyvyistä analy-

soida oppimiseen ja elämänhallintaan liittyviä tekijöitä oppilaiden elämässä ja op-
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pimisympäristössä. Tavoitteena on tunnistaa oppilaan oppimiseen liittyviä vai-

keuksia ja lahjakkuuden ilmenemismuotoja. Lisäksi kurssilla painotetaan mo-

niammatillisen yhteistyön edistämistä sekä monikulttuurisuuden vaikutuksia op-

pimiseen. Kurssin sisällöt keskittyvät oppimisvalmiuksien ja -vaikeuksien taustoi-

hin sekä niiden lähestymistapoihin. Kurssilla käsitellään erilaisia oppilaita sekä 

erilaisten oppijoiden oppimisen haasteita heidän elämänkulussa. Sisältöihin on 

myös luettu mukaan oppimisen haasteiden tunnistaminen, arviointi ja tukeminen. 

(KTK OPS 2017-2018) 

Erityiskasvatus elämänkulussa -kurssin tavoitteena on tutustuttaa ja opettaa 

opiskelijaa tuntemaan erityiskasvatuksen historiaa ja paradigmakehitystä Suo-

messa sekä tuntemaan erityiskasvatusta ohjaavia arvoja. Kurssin myötä opiske-

lijalle pyritään antamaan kykyä eläytyä vammaisen tai tukea tarvitsevan henkilön 

asemaan, ja pohtimaan esteettömyyden merkitystä heidän ja tavanomaisten ih-

misten perspektiivistä. Sisältöjen keskiössä ovat integraatio, inkluusio ja lähikou-

luperiaatteen mukainen ajattelu sekä erityiskasvatuksen historiallinen kehitys ja 

tulevaisuus. Kurssilla tutustutaan myös tukea tarvitsevien palvelujärjestelmiin eri 

elämänvaiheissa. (KTK OPS 2017-2018) 

Didaktinen seminaari -kurssilla opiskelija tutustuu kolmiportaisen tuen malliin. Ta-

voitteena on, että opiskelija ymmärtää opettajan aseman ja mahdollisuudet ylei-

sen ja tehostetun tuen antamisessa. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle 

eriyttämisen keinoja ja kykyjä valita näitä keinoja oppimistilanteissa. Harjoittelun 

yhteydessä tehtävässä lopputyössä opiskelijalle annetaan mahdollisuus kokeilla 

eriyttämistä luokkaympäristössä. Kurssin erottaa muista perusopintojen kurs-

seista siihen liittyvät suoritukset. Suorituksena kurssilla toimii seminaarityösken-

tely ja tähän perustuva harjoittelussa tehty eriyttämiskokeilu. (KTK OPS 2017-

2018) 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä  
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Tutkimusmenetelmä vaikuttaa siihen, minkälaista tietoa tutkimuksella voidaan 

tuottaa. Valitsin tutkimusmenetelmäkseni laadullisen tutkimuksen menetelmän, 

koska tahdoin saada tietoa opiskelijoiden opintoihin liittyvistä kokemuksista. Laa-

dullisessa tutkimuksessa tutkijan intressinä on ymmärtää yksilöiden valitulle ilmi-

öille antamia merkityksiä. Tutkimuksessani minua kiinnosti erityispedagogiikan 

sivuaineopiskelijoiden kertomat kokemukset erityispedagogiikan perusopin-

noista, sekä miten kokemukset vastaavat heidän kertomiin osaamistarpeisiin. 

Kiviniemi (2010, 70) kuvaa laadullista tutkimusta prosessiksi, koska tutkimuksen 

etenemisen vaiheet, kuten tutkimuskysymysten asettelu ja aineiston keruun kei-

not eivät ole selkeitä, vaan ne voivat muuttua tutkimuksen edetessä. Esimerkkinä 

tästä on oma tutkimukseni, joka oli lähtökohdiltaan fenomenografinen kokemus-

tutkimus, missä halusin tutkia opiskelijoiden yksilöllisiä kokemuksia heidän eri-

tyispedagogisista ja inklusiivista osaamistarpeistaan. Kuitenkin aineiston keruun 

ja analyysin myötä huomasin, että aineistoni vaati toisenlaista tutkimusmenetel-

mää. Aineisto ei ollut tarpeeksi kuvailevaa fenomenografiseen tutkimukseen. Tut-

kimuksen edetessä myös tutkimuskysymykseni muuttuivat aineiston mukaan tar-

koituksenmukaisemmiksi. Kiviniemen (2010, 71) mukaan tämä on tyypillistä laa-

dullisen tutkimuksen prosessissa, sillä tutkimuskysymykset voivat muovaantua 

tutkimuksen edetessä, eivätkä ne ole välttämättä täsmällisesti ilmaistavissa tut-

kimuksen alussa. (Kiviniemi 2010, 70.) 

 

 

5.3 Aineiston kerääminen 
 

Suoritin tutkimukseni haastattelututkimuksena, joka suoritettiin vuoden 2017 

huhti- ja toukokuun aikana. Haastattelu on laadullisen tutkimuksen yksi yleisim-

mistä aineistonkeruu menetelmistä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 71). Tuomen ja Sa-

rajärven (2013, 72) mukaan haastattelututkimuksen lähtökohta on seuraava: jos 

haluamme tietoa ihmiseltä se pitää kysyä häneltä.   Haastattelututkimuksessa 

tieto syntyy haastateltavan ja haastattelijan vuorovaikutuksessa, heidän välisen 

keskustelun kautta. Tämän vuoksi haastattelututkimuksessa vuorovaikutuksen 
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merkitys haastateltavan ja haastattelijan välillä on tärkeää. Vuorovaikutukseen 

pitää kiinnittää huomiota haastattelutilanteessa, mutta myös haastattelun suun-

nittelussa, aineiston analyysissa sekä tulosten raportoinnissa. (Ruusuvuori & Tiit-

tula  2009, 13.) 

Haastattelutilanteessa pyrin luomaan luottamuksellisen ilmapiirin, jotta haastatel-

tavilla olisi mielekästä jakaa kokemuksiaan. Haastattelun suunnittelussa pyrin 

huomioimaan vuorovaikutuksen merkitystä kysymystenasettelulla sekä asettele-

malla muutaman helpon kysymyksen haastattelun alkuun, jotta haastateltavat 

saisivat ”lämmitellä” ennen haastavimpien kysymysten esittämistä. Tämän lisäksi 

kerroin esitutkimuslomakeessa ja haastattelutilanteen alussa, mikä on tutkimuk-

seni tarkoitus ja mihin sitä käytetään. (Ruusuvuori & Tiittula  2009, 41.) 

Tuomen ja Sarajärven (2013, 73) mukaan haastattelun vahvuutena voidaan pitää 

sen joustavuutta. Haastattelussa tutkija pystyy toistamaan kysymyksiä sekä oi-

kaisemaan väärinkäsityksiä. Tätä mahdollisuutta ei ole survey-tyyppisissä kyse-

lyissä, joissa kysymysrakenne on ennalta määrätty, eivätkä haastateltava ja 

haastattelija ole jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Haastattelulle on myös omi-

naista, että kysymysten järjestystä voidaan muuttaa haastattelun aikana, jos 

haastateltava katsoo sen aiheelliseksi. Tuomen ja Sarajärven (2013, 73) mukaan 

haastattelun aineistonkeruun kannalta on myös hyödyllistä antaa haastateltavan 

tutustua haastattelukysymyksiin, jotta he pystyvät valmistautumaan vastaamaan 

esitettyihin kysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73.)  

Haastattelut voidaan Ruusuvuoren ja Tiittulan (2009, 11) mukaan jakaa struktu-

roituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin.  Minun tutkimukseni kuuluu struk-

turoidun ja strukturoimattoman välimaastoon, jolloin siitä käytetään nimitystä puo-

listrukturoitu haastattelu. Puolistrukturoidulle haastattelulle on luonteenomaista, 

että näkökulma on osittain lukittu tutkimuskysymysten mukaan, mutta jättää kui-

tenkin mahdollisuuden haastateltaville tuoda esiin uusia näkökulmia. Suoritin 

haastattelun teemahaastatteluna, joka on erittäin yleinen tapa puolistruktu-

roiduissa haastatteluissa. Haastattelurungon (liite 3) teemat pohjautuivat tutki-

muskysymyksiini. Teemahaastattelussa pyritään saamaan merkityksellisiä vas-
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tauksia tutkimuskysymysten kannalta. Teemahaastattelussa käydään läpi en-

nalta määrätyt aihepiirit ja teemat, mutta kysymysten järjestys ja muotoilu voivat 

vaihdella haastatteluissa.  Tutkimuksessani tämä näkyi esimerkiksi seuraavan-

laisissa haastattelutilanteissa missä puhuimme inkluusiosta: 

- - siinä mielessä enemmän ku integraatio, joka on vaan niikö et sun niiku 

ois parempi olla tuolla missä muut on sitten se menee sinne.(Haastatel-

tava 6) 

- -Otan vielä tuosta kiinni pystytkö integraatiosta että miten sää sitten sen 

integraation määrittelet. (Haastattelija) 

- -Nään niikö että siinä on niiku samanlaiset ajatus tavat että lasten ois 

hyvä olla yhessä ja mut siinä se ajatus alunperin on et joku toinen on jos-

sakin muualla ja se tuodaan sitten yhteen (Haastateltava 6) 

 

Haastateltava nostaa puheessaan esille tutkimuksen kannalta tärkeän asian, jol-

loin saatoin poiketa ennalta määrätystä haastattelurungosta ja pyytää haastatel-

tavaa kertomaan lisää aiheesta.  (Ruusuvuori & Tiittula  2009, 11; Tuomi & Sara-

järvi 2013, 73.) 

Suorittamani haastattelut olivat yksilöhaastatteluja eli haastattelutilanteessa on 

vain haastattelija ja haastateltava. Tämä oli tarkoituksenmukaisin keino hankkia 

aineistoni, koska tutkimuksessani halusin kuulla opiskelijoiden omia kokemuksia. 

Yksilöhaastattelussa haastateltavien vastauksiin eivät vaikuta muiden haastatel-

tavien vastaukset kuten ryhmähaastattelussa. Näin varmistin, että haastatelta-

vien kertomat kokemukset olisivat mahdollisimman yksilöllisiä. Haastatteluille so-

pivasti aikaa, jotta haastateltavat pystyisivät vastaamaan kysymyksiin huolelli-

sesti. Haastatteluiden kesto vaihteli 20 minuutista 40 minuuttiin, ja niiden keski-

pituudeksi tuli n. 30 minuuttia. Suoritin haastattelut yliopistolla ja pyrin luomaan 

haastateltaville ympäristön, missä heidän olisi luontevaa kertoa kokemuksistaan. 

Luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi pyrin valitsemaan ajan ja paikan niin, että 

siellä olisi rauhallista tehdä haastattelututkimusta. 
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Haastattelijana pyrin ottamaan neutraalin roolin, koska en halunnut vaikuttaa 

haastateltavien vastauksiin. Ruusuvuoren ja Tiittulan (2009, 51) mukaan neut-

raalius on toivottavaa haastattelijalta. Haastattelijan on kuitenkin neutraalista 

asemasta huolimatta pystyttävä rohkaisemaan haastateltaviaan vastaamaan ky-

symyksiin mahdollisimman monipuolisesti.  Jos haastattelija johdattelee haasta-

teltaviaan kysymyksillä liikaa, tämä voi vaikuttaa haastateltavien vastauksiin. Tut-

kimuksessani haastattelut koostuvatkin pitkälti haastateltavien omasta puheesta 

ja haastattelija esittää aineistossa vain kysymykset. (Ruusuvuori & Tiittula  2009, 

51.) 

Sarajärven ja Tuomen (2013, 87) mukaan laadullisen tutkimuksen aineisto on 

riittävää, jos se alkaa toistamaan itseään, eli se saavuttaa saturaatiopisteensä. 

Tutkimukseni aineisto saavutti saturaatiopisteensä ainoastaan neljännen tutki-

muskysymyksen kohdalla, mikä voi kertoa keräämäni aineiston suppeudesta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 87.) 

Haastattelun esitutkimuslomakkeessa kysyin haastateltavilta luvat haastattelua 

varten. Kysyin heiltä vielä ennen nauhoittamista luvan haastattelun nauhoittami-

selle. Nauhoitin haastattelut omalla puhelimellani, jonka kautta siirsin ne tietoko-

neelle litterointia varten. Litteroin haastatteluaineiston Express scribe –ohjelman 

avulla aluksi sanatarkkaan muotoon.  

 

 

 

5.4 Tutkimusjoukko  
 

Tuomen ja Sarajärven (2013, 85) mukaan laadullisissa tutkimuksissa ei tähdätä 

tilastollisesti merkittäviin yleistyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ym-

märtämään ja antamaan teoreettisesti perusteltu tulkinta jollekin ilmiölle, induktii-

visen päättelyn kautta. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeämpää, että haasta-

teltavilla on tarpeeksi kokemuksia tutkittavasta asiasta. Tutkimusjoukkona tutki-

muksessani toimi kuusi luokanopettajaopiskelijaa, jotka kaikki olivat suorittaneet 
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erityispedagogiikan perusopinnot. Haastateltavat valittiin haastatteluun esitutki-

muslomakkeen avulla (Liite 2). Sen avulla pyrin valitsemaan haastateltaviksi 

mahdollisimman moninaisen joukon, joka edustaisi tutkimuksen päämäärän kan-

nalta mahdollisimman tarkoituksenmukaista joukkoa (ks. Tuomi & Sarajärvi 2013, 

85). Tämän vuoksi tutkimusjoukon valinnassa pyrin huomioimaan, että haasta-

teltavilla olisi käytynä vähintään ainedidaktinen harjoittelu ja, että heillä olisi tar-

peeksi työkokemusta luokkatyöstä, jotta vastaaminen osaamistarpeisiin liittyviin 

kysymyksiin olisi mielekästä. Haastatteluun pääsyn kriteerinä oli, että opiskelija 

oli suorittanut erityispedagogiikan perusopinnot (25op) kokonaan. Tämän lisäksi 

kartoitin esitutkimuslomakkeessa heidän viimeisimmät ja tulevat harjoittelut sekä 

heidän työkokemuksen määrän. Näiden kriteerien perusteella valitsin haastatel-

tavat. Heistä kaikki olivat vähintään 3. vuosikurssin opiskelijoita ja yksi haastatel-

tavista oli valmistunut luokanopettajaksi ennen haastattelua. 

Esitutkimuslomakkeet ja haastattelun osallistumiskutsut jaoin yksityisessä Lapin 

yliopiston luokanopettajille tarkoitetussa Facebook-ryhmässä. Kaikki ryhmään 

kuuluvat jäsenet ovat Lapin yliopiston luokanopettajaopiskelijoita. Esitutkimuslo-

makkeeseen vastanneita oli kymmenen ja näistä haastatteluun valitsin kuusi 

opiskelijaa. Kaksi vastanneista jäivät valikoitumatta haastatteluun, koska toisella 

vastanneista erityispedagogiikan perusopinnot olivat vielä kesken, ja toisen opis-

kelijan kanssa emme saaneet yhteisiä aikatauluja sovitettua haastattelua varten. 

Toiset kaksi opiskelijaa jätin pois haastattelusta, koska he vastasivat esitutkimus-

lomakkeeseen liian myöhään. Esitutkimuslomakkeessa esittelin vastaajille tutki-

musaiheeni sekä mihin lomakkeen vastauksia käytetään. Kerroin, että vastauksia 

käsitellään vastaajien anonymiteettiä kunnioittaen.   

Kaikki tutkimukseen osallistuneet haastateltavat olivat minulle opinnoista ennes-

tään tuttuja henkilöitä. Tämä tulee ottaa huomioon haastattelututkimuksessa, 

koska aiemmat epäviralliset keskustelut haastateltavien kanssa voivat vaikuttaa 

minun käsityksiini henkilöiden kertomista kokemuksista. Toisaalta haastatelta-

vien tuntemus voi olla hyödyksi heidän haastatteluiden tulkitsemisessa. 
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5.5 Aineiston analyysi  
 

 

Päädyin tutkimuksessani käyttämään kahta erillistä analyysitapaa. Tutkimusky-

symyksien 1–3 analysointiin käytin teemoittelevaa sisällönanalyysiä (Liite 4). Si-

sällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka on hyvin yleinen laadullisessa 

tutkimuksessa. Laadullinen analyysi perustuu induktiiviseen päättelyyn, joka ete-

nee yksittäisestä havainnosta yleiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91, 95). 

Analyysini alkoi nauhoitettujen haastatteluiden kirjaamisella tekstimuotoon eli lit-

teroinnilla. Laajan haastatteluaineiston litterointi voi olla hyvin työlästä. Litteroin-

nin tarkkuus riippuu siitä, mikä koetaan tärkeäksi tutkimuksen kannalta. Aineisto 

voidaan litteroida sanatarkasti, mutta tunnistettavuuden kannalta murteet ja täy-

tesanat voidaan jättää litteroinnissa pois. Omasta kirjatusta aineistostani otin tun-

nistettavuuden vuoksi murresanat pois ja siteerauksien selkeyttämiseksi poistin 

myös toistuvat täytesanat. Pyrin täytesanoja lukuunottamatta litteroimaan aineis-

ton sanatarkasti, jotta haastateltavien kertomukset pysyisivät mahdollisimman 

ennallaan, ja ettei niiden merkitykset muuttuisi. Litteroitua aineistoa oli 49 sivua 

ja 16670 sanaa, jonka fontti oli arial 12 ja riviväli 1.5. 

Litteroinnin jälkeen luin aineiston ajatuksen kanssa läpi. Tämän pohjalta aloin 

miettimään, mikä osa aineistosta oli tutkimukseni kannalta oleellista tietoa. Tuo-

men ja Sarajärven (2013, 92) mukaan tutkijan pitää rajata ilmiönsä aineiston poh-

jalta, niin että se antaisi relevanttia tietoa. Kaikkeen tutkijaa kiinnostaviin asioihin 

ei yhden aineiston pohjalta pysty tai pidä lähteä vastaamaan. Tutkijan tulee rajata 

tutkimuksen näkökulmaa niin, että sillä voidaan tuottaa relevanttia tietoa.  Aineis-

ton läpilukemisen ja pohtimisen jälkeen aloin koodaamaan tekstistä tutkimusky-

symyksiin liittyviä puheenvuoroja. Koodaamiseen käytin Word -tekstinkäsittely 

ohjelmaa. Koodaamisessa merkitsin kokonaisia virkkeitä haastateltavilta, jotta 

heidän kertomuksensa merkitys ei häviäisi. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 92–93). 

Käytin tutkimuksessani teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä eli tutkimuksessani on 

teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät määritä tutkimukseni analyysiyksiköitä, 
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jotka teoriaohjaavassa analyysissä nostetaan esiin aineistosta (Liite 4). Teo-

rialähtöiseen analyysiin verrattuna teoriaohjaava analyysi ei testaa teorian paik-

kaansa pitävyyttä, vaan se avaa uusia näkökulmia valittuun ilmiöön. (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 97). 

Varsinaisessa analyysivaiheessa muodostin tutkimuskysymyksistä teemoja, joi-

hin pyrin vastaamaan koodaamani aineiston pohjalta. Teemoittelussa hain ai-

neistosta haastateltavien koodattuja sitaatteja, joita vertailin keskenään etsien 

yhteneväisyyksiä ja erovaisuuksia. Teemoittelun tarkoituksena on tietää, mitä 

kustakin teemasta on sanottu aineistossa.  Luokittelin valitsemani koodatut sitaa-

tit tutkimuskysymyksistä muodostettujen teemojen alle (Liite 4), ja muodostin si-

taateista teemaan vastaavia alaluokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 93, 118.)  

Esimerkiksi ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pääteemana oli haastatelta-

vien syyt erityispedagogiikan perusopintojen valintaan. Sisällönanalyysissä muo-

dostin alaluokkia aineistossa usein esiintyvistä sitaateista, jotka vastasivat tutki-

muskysymykseen. Sen pohjalta sain luotua kolme alaluokkaa (Liite 4). Esimer-

kiksi yhdeksi alaluokaksi syntyi opiskelijoiden työssä tarvittavien tietojen puute. 

Tein saman sisällönanalyysiprosessin toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen 

kanssa. 

Viimeisen tutkimuskysymyksen kanssa käytin analysoimiseen narratiivista sisäl-

lönanalyysia (Liite 5). Narratiivinen lähestymistapa pohjautuu Heikkisen (2010, 

146) mukaan konstruktivistiselle tiedonkäsitykselle, missä ihmiset kokoavat eli 

konstruoivat tietonsa ja identiteettinsä kertomusten välityksellä. Konstruktivis-

missa tieto ja todellisuus rakentuvat ihmismielissä ja sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen kautta sosiaalisiksi tiedon konstruktioiksi. Konstruktivismissa hylätään ajatus 

objektiivisen tiedon päämäärästä, sen sijaan siinä keskitytään luomaan autentti-

sia näkökulmia todellisuuteen. (Heikkisen 2010, 146.) 

Narratiivisessa lähestymistavassa tutkija kiinnittää huomion kertomuksiin ja miten 

tieto välittyy sekä rakentuu haastateltavien kertomuksissa (Heikkinen 2010, 143). 

Narratiiviselle lähestymistavalle on olennaista, että tutkimuksissa käytetään ma-

teriaalina kertomuksia, tai tutkimus tuotetaan kertomuksena havainnoitavasta 
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maailmasta. Minun tutkimuksessani käytän materiaalina haastateltavien kerto-

muksia inkluusiokokemuksen kehityksestä. 

Narratiivisessa tutkimusmenetelmässä aineistoa ei pelkistetä numeroiksi tai ka-

tegorioiksi vaan aineiston käsittely vaatii tutkijalta tulkintaa (Heikkinen 2010, 149). 

Aineistoni ei ole puhtaasti narratiivisin keinoin hankittu, koska alun perin hankin 

aineistoni fenomenografista tutkimusta varten. Hännisen (2010, 163) mukaan tä-

män tyyppisestä aineistosta tehtävä narratiivinen tutkimus voi olla haastavaa, 

mutta ei mahdotonta. 

Valitsin narratiivisen sisällönanalyysin, koska aineistoa analysoidessa huomasin, 

että haastateltavien kokemus inkluusiosta kehittyi kertomuksena ja siitä oli ha-

vaittavissa tarinallinen merkitysrakenne. Tutkimukseni aineisto sisältää opiskeli-

joiden esioletuksia inkluusiosta (tarinan alku), kokemuksia opinnoista ja miten ko-

kemus inkluusiosta muuttui opintojen myötä (tarinan keskiosa) sekä perusopin-

tojen jälkeiset kokemukset inkluusiosta (tarinan loppu). Polkinghornen (1995, 16) 

mukaan narratiivisessa analyysissa aineiston tapahtumat voidaan esittää ennen 

ja jälkeen –muodossa. Näin tutkija osoittaa kokemuksen sidonnaisuuden aikaan 

ja paikkaan. Hänen mukaan narratiivisessa analyysissa tavoitteena on kertoa, 

kuinka tarinan henkilö päättyi tarinassa esitettyyn lopputulokseen. (Polking-

hornen 1995, 16.) 

Narratiivisen lähestymistavan tapaan luin tekstit ikään kuin olisin dialogissa pu-

hujan kanssa ja yritin päästä käsiksi haastateltavan tarinaan heidän kerrottujen 

kokemusten pohjalta (Hänninen 2010, 167). Muodostin analyysissä haastatelta-

vien kertomuksista koosteita, joita vertailin keskenään etsien niistä yhteneväi-

syyksiä ja eroavaisuuksia. Viidessä koosteista oli samankaltainen tarinarakenne 

inkluusiokuvan kehityksestä opintojen aikana. Koosteiden pohjalta loin uuden 

juonellisen kertomuksen (Liite 5). Yksi koosteista poikkesi merkittävästi muista 

kertomuksista, joten jätin sen pois aineiston pohjalta tehdystä uudesta kertomuk-

sesta. Uudesta tarinasta pystyin erottamaan neljä tarinallista vaihetta inkluu-

siokokemuksen kehityksestä, ja ne ovat seuraavat:  

1) Inkluusion käsitteellinen ymmärrys  
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2) Kokemus inkluusiosta opintojen alkaessa 

3) Kokemus inkluusiosta muuttui opintojen edetessä 

4) Muuttunut kokemus inkluusiosta opintojen päätyttyä 

Viiden koosteen pohjalta luotu uusi tarina kuvataan tuloksissa näiden neljän vai-

heen mukaan. Käytän tarinan esittelemiseen haastateltavien omia sitaatteja, 

koska ne sisältävät heidän ilmiölleen antamat merkitykset. 

 

 

 

5.6 Luotettavuus ja eettisyys 
 

Tutkimuksellista tietoa voidaan pitää vallankäytön välineenä. Tutkimusta tehtä-

essä pitää tutkijan miettiä, miten tutkimuksesta saatu tieto vaikuttaa ihmisiin ja 

ympäristöön. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2013, 128) äärimmilleen viety tul-

kinta pitää kaikkia tutkimuksessa tehtyjä valintoja moraalisina valintoina, jotka pi-

täisi huomioida tutkimuksen eettisyyden tarkastelussa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

128.) 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on merkittävää, että tutkimus voidaan toi-

sintaa. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksessa käytettävät menetelmät on kirjoitet-

tava auki niin, että lukijat pystyvät arvioimaan tutkijan käyttämiä tutkimusmene-

telmiä, ja tarvittaessa toistamaan tutkimuksen. Tutkimuksessa kuvailen tulos- ja 

metodologiaosuudessa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, miten suoritin aineis-

ton analyysin. Lisäksi olen liittänyt käyttämäni analyysikaaviot liitteeksi tutkimuk-

sen loppuun lukijoiden tarkasteltaviksi. Tutkimukseni on kuitenkin luonteeltaan 

laadullinen tutkimus, joka tarkoittaa sitä, että samoista tutkimusmenetelmistä 

huolimatta toistettu tutkimus voi antaa erilaisia tuloksia, koska haastattelulla ke-

rätty aineisto on aina sidottu aikaan ja paikkaa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 127.) 

Oman position avaaminen suhteessa tutkimukseen on tärkeää tutkimuksen luo-

tettavuuden kannalta. Avaan omaa positiotani tutkittavan asian suhteen johdan-
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nossa sekä metodologian osuudessa, jossa kerron omat taustani ja niiden mah-

dolliset merkitykset tutkimuksen aiheeseen. Näin lukijalle on mahdollista lukea 

tutkimusta avoimen kriittisesti.  

Tuomen ja Sarajärven (2013, 131) mukaan tutkimusetiikka perustuu yhteisesti 

hyväksyttyihin ihmisoikeuksiin. Tutkimusta tehtäessä tutkijan tulee kartoittaa 

mahdolliset haitat, mitä tutkimuksesta voi koitua tutkimukseen osallistuvalle hen-

kilölle. Ihmistutkimuksessa on tärkeää huomioida tutkittavien itsemääräämisoi-

keuden kunnioitus. Kysyin ennen haastatteluja luvat opiskelijoilta käyttää heidän 

haastatteluita tutkimuskäyttöön. Kaikilla haastateltavilla oli myös mahdollisuus 

vetäytyä tutkimuksesta milloin vain tai kieltää heidän haastatteluaineiston käyttö 

tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 131.) 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta on tärkeää, ettei vastaajien tunnistettavuus 

vaarannu tutkimustuloksissa. Tätä varten olen muuttanut aineistossani haastat-

teluun osallistujien nimet muotoon Haastateltava 1, Haastateltava 2… ja Haasta-

teltava 3. Olen poistanut myös sitaateista kohdat, joista haastateltavat voitaisiin 

mahdollisesti tunnistaa ja muokannut heidän kirjattua puhettaan, jos heidän mur-

teensa oli tunnistettavissa. 
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6 Tutkimustulokset 
 

 

Aloitin tutkimukseni määrittelemällä, mitkä kokemukset vaikuttivat haastatelta-

vien erityispedagogiikan perusopintojen valintaan. Muodostin tutkimuskysymyk-

sistä teemoja, joiden pohjalta analysoin aineistoa. Teemoja muodostui kolme: 

syyt erityispedagogiikan perusopintojen valintaan, opintojen myötä täyttyneet 

osaamistarpeet ja opintojen jälkeen koetut osaamistarpeet (Liite 4). Koodatun ai-

neiston ja haastatteluista tekemieni tiivistelmien avulla muodostin haastateltavien 

vastauksista alaluokkia, jotka vastaavat edellä esitettyihin teemoihin.  

 

6.1 Syyt sivuainevalintaan  
 

Inkluusioajattelu sivuainevalinnan taustalla 

Ensimmäinen aineistosta noussut teema oli, että erityispedagogiikan perusopin-

tojen valintaa perusteltiin inkluusion myötä tapahtuvan muutoksen kautta (ks. 

Teittinen 2006). Haastateltavat nostivat esiin kokemuksen tarpeesta vastata in-

kluusion tuomaan muutokseen peruskoulussa. Inkluusio tuo luokkaan erilaisia 

oppilaita, joita ei aikaisemmin luokassa ollut. Erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den tarpeiden huomioon ottamiseksi hankittiin työkaluja erityispedagogiikan pe-

rusopinnoista. 

- - ”Varmaan tuon inkluusion myötä, että tulee erilaisia oppilaita koh-

taamaan työssään ja tuodaan sinne luokkiin niitä oppilaita integroi-

daan sieltä pienryhmistä ja näistä nii varmasti on hyötyä kaikista tie-

dosta. (Haastateltava 1) 
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Inkluusio ja erityispedagogiikka yhdistettiin vahvasti toisiinsa opiskelijoiden ker-

tomuksissa. Erityispedagogiset taidot nähtiin inkluusiota edistävänä asiana, 

koska inkluusion myötä kaikista oppilaista tulee osa luokanopettajan arkea.  

 

 

Kokemus erityispedagogisten taitojen puutteesta 

 

Lähtökohtaisesti haastateltavat kokivat tavanomaisen pedagogiikan riittämättö-

mäksi työkaluksi perusopetuksessa, jossa tarkoituksena luokanopettajalla on 

myös antaa opetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Erityispedagogisten 

keinojen hankkimista perusteltiin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeilla. 

Haastateltavien kertomusten mukaan opettajan hallitsemat erityispedagogiset 

taidot hyödyttivät kuitenkin kaikkia oppilaita, vaikka luokassa ei olisi suurempia 

poikkeavuuksia.  

- - Inkluusion myötä minusta luokanopettajana kannattas olla käyny 

tämä tuota erkkapedan sivuaine, jotta osaan kohdata kaikki erilaiset 

oppijat, vaikka niillä ei olis niitä oppimisvaikeuksia (Haastateltava 5) 

- - Tajusin että kuinka hyödyllistä sitä olisi tietää enemmän. …oli 

semmonen halu niiku auttaa ja tukea enemmän ja paremmin. Tuntu 

että ei niiku riitä itsellä se mitä niikö välineitä on työssä (Haastatel-

tava 6) 

 

Tuoreessa Saloviidan ja Tolvasen (2017) tutkimuksessa vastavalmistuneet luo-

kanopettajat nostivat esiin erityispedagogisten taitojen merkittävyyden luokan-

opettajan osaamistarpeena. Heidän tutkimuksessaan luokanopettajat kokivat 

saaneensa luokanopettajakoulutuksesta vähän taitoja kohdata erityistä tukea tar-

vitsevia oppilaita. Vastavalmistuneet luokanopettajat kaipasivat tutkimuksen mu-

kaan lisää työkaluja erityisopetuksen toteuttamiseen. (Saloviita & Tolvanen 2017, 

220–221.)  
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Toinen esiin noussut teema sivuainevalinnan syille oli haastateltavien kokemus, 

että erityispedagogiikan tiedot ja taidot auttavat tunnistamaan sekä tukemaan pa-

remmin erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Tämän vuoksi erityispedagogiikan tie-

dot koettiin tärkeiksi taidoksi hallita luokanopettajana. Haastatteluissa opettaja 

nähtiin oppilaiden tarpeiden palvelijana. Haastateltavat puhuivat aineistossa ha-

lusta tukea ja auttaa oppilaita paremmin. Stenbergin mukaan opettajan tehtävänä 

on antaa oppilaalleen työkaluja, jotta tämä pärjää omassa tulevassa elämässä 

(Stenberg 2011, 11). 

- - ajattelin että se on kuitenki nykypäivänä vaan kasvamassa määrin 

just näitä monenlaisia oppijoita ja oppimisien vaikeuksia  - - aattelin 

että erityispedagogiikka on semmosta nykypäivänä tarvittavaa vä-

hän niikö yleistietoa mitä opettaja tarvii siellä luokassa, että pystyy 

niikö palvelemaan niitä oppilaitten tarpeita mahdollisimman hyvin. 

(Haastateltava 2) 

 

Haastateltavat mainitsivat myös erityispedagogiikan perusopintojen tietojen ja 

taitojen kasvattavan heitä kokonaisvaltaisimmiksi opettajaksi. Haastateltavat nä-

kivät asemansa tulevaisuudessa kaikkien oppilaiden opettajina, eivätkä pelkäs-

tään ”tavanomaisten” oppilaiden opettajina. Usein ammatillisen kasvun tarpee-

seen liitettiin aikaisemmat riittämättömyyden kokemukset työssä, jossa he olivat 

opettaneet erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. 

- - Mulla ei oo niinkö sellasta ajatusta, että kun musta tulee luo-

kanopettaja, niin sitten mie opetan vaan näitä. Että ne loput jotka 

ei siihen minun malliin mahu niin kuuluu jollekkin muulle, vaan 

mulla ois semmonen halu opettaa niikö kaikkia ja pitää kaikki 

yhessä, eli semmonen ammatillinen kehittyminen. (Haastateltava 

6) 
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Tietojen ja taitojen hallinnan lisäksi opintojen valinnalle löytyi osaamistarpeista 

riippumattomia tekijöitä. Nämä liittyivät opintojen käytännön järjestelyiden help-

pouteen sekä aikatauluihin, kuten mahdollisuus tenttiä itsenäisesti erityispedago-

giikan perusopintoja.  

 

- - sitten myös se, että nää on ollu niin helppo suorittaa ommaa tahtia, 

että ei oo ollu nii sitä läsnäoloon sitovaa, että on aina voinu tehä ko 

on ollu itellä aikaa. (Haastateltava 1) 

 

Perusopintojen valintaa sivuaineeksi perustellaan siis ammatillisten osaamistar-

peiden hankinnalla, jotta opettajina he pystyisivät vastaamaan erilaisten opiske-

lijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Osaamistarpeiksi lueteltiin tiedot erilaisista oppimi-

sen vaikeuksista, kuten lukihäiriöstä tai muista kielellisistä vaikeuksista ja esiin 

nostettiin myös osaamistarpeet liittyen haastavaan käytökseen. Luokanopettajan 

erityispedagogisten osaamistarpeiden taustalla nähtiin inkluusion tuoma muutos 

suomalaisessa luokkaympäristössä, mikä toi erilaisia oppilaita luokkaan. Erityis-

pedagogiikan perusopinnoista haettiin ammatillista pätevyyttä toimia tämän muu-

toksen tuomien haasteiden kanssa.  

 

 

Työkaluja haastavan käytöksen ja oppimisvaikeuksien tukemiseen 

Seuraava esiin noussut alaluokka oli käyttäytymisen haasteisiin liittyvät osaamis-

tarpeet. Idolin (2006, 92) tutkimuksessa opettajan luokassa kohtaaman haasteel-

lisen käyttäytymisen hallinnan katsottiin olevan merkityksellisin tekijä inkluusion 

onnistumisen kannalta kun kohteena olivat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. 

Tutkimuksessani haastateltavat nostivat Idolin (2006) tutkimuksen tapaan esille 

osaamistarpeet liittyen haastavaan käyttäytymiseen sekä toiminnanohjaukseen. 

Erään haastateltavan mukaan hän odotti erityispedagogiikan perusopinnoista tie-

toja, miten reagoida oppilaisiin joilla ilmenee haastavaa käytöstä. Oikeanlainen 
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reagointi haastavaan käytökseen auttoi haastateltavaa lukemaan paremmin op-

pilaitaan sekä sitä kautta kohdentamaan parempia tukitoimia. 

- - mutta sitten mä niinku edellisessä työssäni tapasin siis - - lapsia 

joilla on haasteita niiku siinä käyttäytymisessä ja niinku siinä toimin-

nan ohjauksessa, niin tiesin että ne on ne kaikki asiat myös siellä 

koulussa - - että kaikesta siitä on hyötyä siinä luokka tilanteessa et 

jos mää pystyn reagoimaan niihin oikeella tavalla ja pystyn lukemaan 

niitä lapsia ja pystyn tukemaan niitä sitten oikealla tavalla niin kai-

kesta on hyötyä. (Haastateltava 3) 

 

Haastateltavien kertomuksissa nousivat esille osaamistarpeet liittyen oppimisvai-

keuksiin. Haastateltavat nostivat esiin, että opettajan on tarpeellista ennakoida 

mahdollisia tilanteita, missä oppilaalla on oppimisen vaikeuksia. Oppimisvaikeuk-

sien ennakoinnilla pyrittiin mukauttamaan omaa opetusta oppilaan yksilöllisten 

tarpeiden mukaan niin, että oppilas pystyy opiskelemaan omalla tasollaan.  

 - - tietenki sitte semmoset eriyttävät asiat mitä on pitänyt miettiä 

sitten että kaikki pystys sitten sillä omalla tasollaan opiskelemaan 

(Haastateltava 3) 

- - just semmosta ihan käytännön että jos mie huomaan vaikka jos-

sakin matikan tunnilla huomaan jonku semmosen että lapsi ei jos-

tain syystä oikeestikkaan hahmota asiaa niikö mää oon aatellu en-

nalta että miten mie niikö siinä yhtäkkiä menen sille konkretian ta-

solle tarpeeksi (Haastateltava 2) 

 

Haastateltavien tarinoissa kiinnitettiin huomiota myös oppilaan kotielämään ja 

taustoihin. Tämä poikkeaa suomalaisesta koulutustutkimuksesta, jossa in-

kluusion tavoitteet on rajattu koskemaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

oppimisvaikeuksia, vammaisuutta tai käytöshäiriöitä (Isosomppi & Leivo 2015, 

688).   
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- - No kaikki oppimisvaikeudet kaikki niikö tämmöset erityisaisti... em-

mie tiiä voiko sanoa aistihäiriöt mutta että - - mitä tahansa fysiologi-

siin ominaisuuksiin liittyviä erityistarpeita niin kaiken tämmösen huo-

mioiminen - - onko perustarpeet kunnossa ja onko kotona turvallista 

ja tämmöset asiat on jäänyt sisällöistä mieleen (Haastateltava 5) 

 

Yksi haastateltavien mainitsema osaamistarve oli tuen portailla liikkuminen eri-

tyistä tukea tarvitsevan oppilaan kanssa. Tutkimuksessa haastateltavat kertoivat 

odottaneensa opinnoista apua oppilaan tuen järjestämiseen. Heille oli epäselvää 

miten toimia, jos he huomaavat oppilaassa merkkejä siitä, että tämä tarvitsee eri-

tyistä tukea. Tähän liitettiin moniammatillisen yhteistyön kannalta tärkeät ammat-

tilaisten roolit ja vastuut työryhmän sisällä. 

 

- - jos sulla itellä tulee joku epäilys että jollain oppilaalla voi olla jotain 

ongelmaa jossakin mihin tarvis jotain apua, että miten sitten niiku oi-

keesti lähet siitä etenemään mitä sä teet ensimmäisenä kehen sä 

otat yhteyttä, mitkä on sun velvollisuudet ja vastuut opettajana ja 

kuinka paljon sun pitää infota vaikka erityisopettajaa tai muille että -

- että jos sun ite pitää alkaa etenemään ja tehä jotaki selvityspyyntöjä 

ja arviointeja, että se on vähä sitte että mitä sää sitte oikeesti sitten 

teet siinä jos sulla on epäilys - - (Haastateltava 1) 

 

Tutkimuksessani esiin nousseet osaamistarpeet liittyen haastavaan käytökseen 

ja oppimisvaikeuksiin myötäilevät aikaisempien tutkimustulosten tuloksia (ks. Idol 

2006, 92). Luokanopettajan kohtaamat haasteet liittyen käyttäytymiseen ja oppi-

misvaikeuksiin ovat merkittävässä roolissa inkluusion toteuttamisessa. Tämän li-

säksi osaamistarpeita koettiin erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukiprosessin 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osaamistarpeen käsite oli haastatteluvaiheessa 

monille haastateltavista vaikea ymmärtää. Tämän vuoksi en saanut tarpeeksi kat-

tavaa aineistoa opiskelijoiden kokemista osaamistarpeista, jotta voisin kuvata 
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niitä tyhjentvästi. Valikoituneella tutkimusjoukolla oli vain vähän työkokemusta, 

mikä voisi selittää vähäistä osaamistarpeiden kokemusta. 

 

6.2 Opinnot edistivät tiedollista ja asenteellisia valmiuksia 
 

Selvitettyäni syyt opiskelijoiden sivuainevalintaan sekä heidän kokemansa osaa-

mistarpeet, siirryin analyysissa tutkimaan, miten opinnot vastasivat opiskelijoiden 

osaamistarpeisiin (Liite 4). Aineiston analyysistä kysymyksen osalta nousi esiin 

kaksi alaluokkaa. Käsittelen niitä tässä kappaleessa.  

Opiskelijat toivat kertomuksissaan esiin opinnoista saadun tietoisuuden merkityk-

sen oppilaan kohtaamisessa. Tietoisuus eri diagnooseista ja poikkeavuuksista 

paransi opiskelijoiden asennetta työskennellä erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den kanssa ja antoi opiskelijoille kriittistä näkökulmaa koulun normeja kohtaan. 

Tietoisuus erilaisista oppilaista auttoi opiskelijoita asettumaan paremmin oppi-

laan kenkiin, ja näin ymmärtämään koulutusta poikkeavan oppilaan näkökul-

masta. Opiskelijoiden kertomien kokemusten mukaan opintojen aikana läpikäy-

dyt sisällöt antoivat työkaluja tunnistaa ja kohdata erilaisia oppilaita työssä. 

- - semmonen niiku että tässä on kyllä niiku oppinu tunnistamaan 

asioita ja tietää asioista ja kohtaamaan niitä (Haastateltava 1) 

- - sai niikö teoriaa siihen käytäntöön että pystyy tunnistamaan lap-

sista vaikka tiettyjä piirteitä (Haastateltava 6) 

 

Haastateltavat kokivat sisällöt hyvin asiakeskeisiksi ja opinnot sisälsivät riittävästi 

teoriaa, jotta haastateltavat pystyivät muodostamaan käsityksiä erityispedago-

giikkaan liittyvistä ilmiöistä. Teoriatiedon määrään ja laatuun oltiin tyytyväisiä 

kaikkien haastateltavien keskuudessa. Lisääntyneet tiedolliset valmiudet mah-

dollistivat haastateltaville ennestään vaikeiden käsitysten sanallistamisen. 

- - sitten on hyvin minusta käyty sitä teoriaa ja ko on vaa niikö jaksanu 

lukea nii on saanu niitä niikö sitä tuota sanoja semmosille asioille 
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mitä ei välttis ennen tienny mitä ne on tai ei oo osannut yhdistää niitä, 

nii niistä on saanu semmosen kokonaisuuden (Haastateltava 6) 

- - et se oli hyvin semmosta oppilas lähtöstä, erilaisia oppijoita tutki-

taan ja tarkastellaan niiden käyttäytymisen malleja niin ehkä nuilla 

kursseilla se oli ihan ookoo, että se oli aika semmosta teoria vankkaa 

se opetus - - (Haastateltava 4) 

 

Saavutetuista erityispedagogisista tiedollisista valmiuksista huolimatta eräs 

haastateltavista kuitenkin painotti, ettei annetuilla tiedoilla pitänyt lähteä diagno-

soimaan oppilaita. Hänen mielestään erityispedagogisten tietojen avulla pikem-

minkin pyrittiin tukemaan kaikenlaisia oppijoita paremmin. 

- - sai niikö teoriaa siihen käytäntöön, että pystyy tunnistamaan lap-

sista vaikka tiettyjä piirteitä - - pystyy tavallaan tukemaan paremmin 

ku tietää että mitkä niikö yleensä vois päteä tämänkaltasiin ongelmiin 

(Haastateltava 6) 

 

Opiskelijoiden kertomissa kokemuksissa korostui myös Alldayn, Nielsen-Gattin 

ja Hudsonin (2013, 307-308) tutkimuksessa ilmitullut tavoite luokanopettajien tie-

dollisista taidoista tunnistaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, ja ymmärtää oma 

roolinsa oppilaan tukemisessa.  Tulosten pohjalta voidaan todeta, että tämä ko-

konaisuus on otettu hyvin huomioon erityispedagogiikan perusopinnoissa. 

Kertomuksissa korostui opintojen myötä kehittyneen tietoisuuden merkitys eri-

tyistä tukea tarvitsevan oppilaan kohtaamisessa. Tieto luo opiskelijoille edellytyk-

siä havainnoida oppilaiden käyttäytymistä, minkä pohjalta oppilaan tilanteeseen 

pystytään reagoimaan asianmukaisesti.  

- - varmaan just se että ko on tietoa näistä AD HD oppilaista, asper-

gren jutuista ja näistä - - esimerkiksi tietää että oppilaalla on joku 

diagnosoitu ongelma niin osaa huomioida sitä niikö tavallaan enem-
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män kun tietää siitä semmosta teoriaa - - osaa ensinnäki niikö ha-

vannoida tiettyjä asioita niistä oppilaiden käyttäytymisestä ja sitten 

osaa myös niinku reagoida niihin jollain lailla oikealla tavalla et se on 

ehkä se kaikista olennaisin. (Haastateltava 2) 

 

Seuraava teema, joka nousi esiin opintojen myötä täyttyneistä osaamistarpeista, 

oli tiedollisten valmiuksien ansiosta parantuneet asenteet kohdata erityistä tukea 

tarvitsevia oppilaita. Tiedolliset valmiudet antoivat haastateltaville näkökulmaa 

ymmärtää asioita erityistä tukea tarvitsevan oppilaan näkökulmasta. Tämä on 

merkittävää inkluusion toteutumisen kannalta, koska inkluusiossa erityistä tukea 

tarvitseva oppilas sijoitetaan ensisijaisesti omaan lähikouluun, jossa opettaa luo-

kanopettaja (Hulgin & Drake 2011, 402). Luokanopettaja kohtaa työssään erilai-

sia oppilaita ja tämän lisäksi hänen on pystyttävä vastaamaan erityistä tukea tar-

vitsevan oppilaan tarpeisiin. Tutkimuksessani opinnoista omaksuttujen tietojen 

myötä tapahtunut asenteen muutos auttoi haastateltavia kohtaamaan erityistä tu-

kea tarvitsevia oppilaita työssä. 

- - mää veikkaan että ainaki että ei lähe silleen niiku niin negatiivisella 

asenteella kohtaamaan niitä lapsia että ku on lukenut ja perehtynyt 

ja on löydetty toimivia keinoja ja löytyy myös että jos ei tuu mieleen 

nii tiiät mistä asiaa voi lähtä etsimään. ja tietää että niitä apuja löytyy 

kirjoista ja tällee. että jollain postiviisimalla asenteella lähtee kohtaa-

maan niitä oppilaita eikä heti lähe negatiivisen kautta et tullu semmo-

nen ymmärrys myös niitä oppilaita kohtaan - - joo kyllä mää sanosin 

justiinsa sen, että positiivisempi kuva näistä asioista kun niitä on lu-

kenu ja perehtyny et ei ne oo nii negatiivisia ja pahoja et löytyy enem-

män ymmärrystä niitä oppilaita kohtaan (Haastateltava 1) 

 

Tutkimuksissa (Pinola 2008, 47; Weisel & Dror 2006, 170–171; Feng 2012, 342–

343) asenteita inkluusiota kohtaan on tutkittu paljon, ja niillä on todettu olevan 

merkittävä vaikutus siihen, miten inklusiiviset käytänteet toteutuvat kouluissa. 
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Eräs haastateltavista korosti erityispedagogiikan ilmiöiden sanallistamisen kehit-

tymistä opintojen myötä, mikä on edistänyt hänen toimintamahdollisuuksia oppi-

laiden kanssa. Kertomuksessa nousi esiin myös kokemus uusien näkökulmien 

saavuttamisesta. 

- - oon saanu niitä sanoja, niikö niitä oikeita termejä, että pystyy kes-

kustelemaan ja pystyy tunnistamaan lapsissa tiettyjä piirteitä ja pys-

tyy sitten tietyllälailla toimimaan sen jälkeen kun on tunnistanu niitä - 

- Sitten on alkanu ajattelemaan ite niikö omaa opettajuutta ja omaa 

toimintaa, että mitä siltä lapselta niiku odottaa, ja mihin kiinnittää huo-

miota. - - myös saanu silleen kasvatettua vähän sitä näkemystä siitä, 

että minkälaiista koulussa vaikka pitäs olla ja mikä niistä oletuksista 

on niikö perusteltuja ja mikä on vaan semmosta mitä joku on joskus 

asettanu - - enemmän niikö alkanu näkemään sitä luokkaa ja koulua 

niitten silmin jolla niitä vaikeuksia sinne sopeutua on nii siihen koulun 

ympäristöön. (Haastateltava 6) 

 

Kertomuksissa valmiuksista kohdata oppilaita opiskelijat usein eksyivät puhu-

maan ohi aiheesta, kertoen opintojen sisällöistä ennemmän kuin omista valmiuk-

sista. Tämä voi osaltaan johtua huonosta kysymyksenasettelusta tai siitä, että 

kohderyhmänäni olivat opiskelijat, joilla kaikilla ei ole harjoittelua lukuun ottamatta 

enempää työkokemusta. Erilaisuuteen liittyvän tietoisuuden merkitys opettajan 

asenteeseen oppilaita kohtaan oli merkittävä.  Kertomuksia katsomalla voidaan 

huomata, että opinnoissa on onnistuttu luomaan positiivinen asenne poik-

keavuutta kohtaan. Weiselin ja Drorin (2006, 169–171) tutkimuksen mukaan 

tämä tukee merkittävästi inkluusion kehitystä.  

 

6.3 Käytännön sovelluksia kaivattiin 
 

Seuraava analyysin myötä aineistosta esiin noussut teema oli erityispedagogii-

kan perusopinnoista omaksuttujen tietojen soveltamisen vaikeus käytännössä. 
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Vaikka teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä nostivat opiskelijat kertomuksis-

saan esiin käytännön sovellutusten vähyyden kokemuksissaan opinnoista. Yhtä 

haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki korostivat opittujen tietojen käytännön so-

veltamisen jääneen vähälle huomioille. Tämä näkyi erityisesti erään haastatelta-

van kokemuksissa erityispedagogiikan perusopinnoista. 

Sisältöjä oli paljon mutta ehkä se käytäntö jäi vähäiseksi, - - ehkä se 

just silleen käytännön kautta että oltas voitu miettiä siellä kursseilla 

enemmän että miten käytännössä luokassa voit niinku esimerkiksi 

selvittää että mistä joku asia voi johtua tai ehkä semmosta niinku 

käytännön näkökulmaa ehkä enemmän sinne.(Haastateltava 2) 

 

Haastateltavien kertomuksissa korostettiin erityispedagogiikan perusopinnoista 

omaksuttujen tietojen käytännön sovellutusten vaikeutta. Opinnot antoivat tiedol-

lisia valmiuksia kohdata ja tunnistaa erilaisia oppijoita, mutta haastateltavat olivat 

epävarmoja, osaisivatko he soveltaa tietoja työssä. 

- - jos nyt mietin käytännön kannalta, niin ehkä just se jäi vähän niikö 

puutteelliseksi se että niikö konkreettisesti että miten voit oikeasti tu-

kea ja... Et se jäi vähän nyt niinku oman soveltamisen varaan silleen 

tavallaan että sitte sulla on tietopaketti päässä mutta sitten sun pitää 

ite osata soveltaa se siellä työssä... (Haastateltava 2) 

 

Osittain tästä johtuen haastateltavat sanoivat kaivanneensa opinnoilta käytännön 

esimerkkejä, kuten mitä erityispedagogiikkaan liittyviä haasteita opettajat kokevat 

kentällä ja miten opettajat ovat ratkaisseet näitä haasteita. Yksi haastateltavista 

toivoi, että kentän kokemukset voitaisiin yhdistää opinnoissa opetettavan teorian 

kanssa, jolloin teoria konkretisoituisi opiskelijoilla. Robinsonin tutkimuksessa 

osoitettiin, että kentän ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö opiskeluiden ai-

kana edistää inkluusiivisten käytänteiden käyttöön ottamista opintojen jälkeen 

(Robinson 2017, 175–176). Haastateltava kuitenkin koki, että opinnot antoivat 

hänelle ajattelun aiheita, vaikka sisällöt eivät aina konkretisoituneet. 



53 
  

- - parhaita luentoja oli semmoset missä tuli opettajat kentältä kerto-

maan esimerkiksi niinkö erityisluokanopettajat tuli kertomaan että 

tämmösiä haasteita mun luokassa on tämmösiä juttuja me ollaan 

tehty ja näin me ollaan ratkaistu niitä ja tätä mää oon saanu siitä 

ittelleni irti ettää vähän niikö tuodaan se kentän sisällöt mukaan sii-

hen että vaikka puhutaan näistä teorioista ja kirjojen sisällöistä se jää 

jotenki nii ontoksi se sanoma  ellei siellä oo joku joka on käyttänyt 

niitä asioita tai tietää oikeesti mistä puhuu. (Haastateltava 4) 

- - kyllä sieltä jotain sai irti jos ei vaikka ei välttämättä semmosia käy-

tännön juttuja niin ehkä ajattelemisen aihetta. (Haastateltava 4) 

 

Käytännön sisältöjen käsittelemiseksi toivottiin enemmän opetuskokeiluja, joissa 

opittuja tietoja ja taitoja päästään kokeilemaan työssä. Pinolan (2008, 47) tutki-

muksen mukaan hyvät kokemukset inklusiivisesta ympäristöstä vahvistavat opet-

tajan pystyvyyden tunnetta toteuttaa inklusiivista opetusta. Myös haastateltavat 

ehdottivat erityispedagogiikan sisältöjä suoritettavaksi harjoittelun ohessa, kuten 

didaktisessa seminaarissa. Kertomuksissa korostui tarve eriyttävän opetuksen 

suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. 

- - edelleen se käytäntö mutta että vielä niinkö opetuskokeilut tai vie-

railut tai jotain tämmöstä hands on toimintaa tai mietitään yhdessä 

jotain eriyttämistä tai jakson suunnittelua tai jotain tämmöstä - - 

(Haastateltava 4) 

- - semmonen olisi voinut olla hyvä että siihen ois sisältyny esimer-

kiksi niikö aineopintoihin sisältyy joku harjottelun pätkä tai joku sem-

monen että käydään niiku oikeesti siellä opettamassa - -semmonen 

että pääsis vähän kokeilemaan että pitäs piettää vaikka jotai ope-

tusta tai suunnitella joku semmonen kokonaisuus jossa huomioidaan 

tai joku semmonen että... vähän semmosta käytäntö teoriaa kulkee 

käsikädessä systeemiä enemmän. (Haastateltava 2) 
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Haastateltavat ymmärsivät kuitenkin 25 opintopisteen opintokokonaisuuden ra-

jallisuuden, ja uskoivat saavansa työelämässä vastauksia työskentelyyn liittyviin 

osaamisentarpeisiin. Eräs haastateltavista kuitenkin ihmettelee käytännön ope-

tuksen puutetta, koska koki toisessa sivuaineessa saavansa käytännön lähei-

sempää opetusta. 

- - kyllä sen ymmärtää että 25 opintopistettä nii ei hirveenä voikkaan 

olla, mutta onhan muissakin sivuaineissa enemmän sitä käytäntöä ja 

tehhään ite ja osallistutaan - -  

- -  Tää on vaan lyhyt sivuaine niin ei pysty silleen niiku kauheesti 

paneutumaan, ei mulle jääny semmosta oloa että jotaki ois mitä mie 

oisin silleen tavallaan jääny kaipaamaan mutta tottakai se jäi silleen 

aika teoreettiselle tasolle et ehkä se käytäntö oli silleen välillä aika 

kaukana mutta mie toivon että saa sitten jatkossa siihen lisää. (Haas-

tateltava 6) 

 

Haastateltavat korostivat kertomuksissaan epätietoisuuttaan etenemisestä oppi-

lashuollon asioiden kanssa. Opiskelijoita mietitytti myös oppilashuoltoryhmään 

kuuluvien ammatilliset roolit ja vastuut. Ongelmaksi koettiin myös tuen tarpeen 

tunnistamisen jälkeiset konkreettiset keinot, miten oppilaan kanssa tilannetta läh-

dettiin etenemään. 

- - miten niikö luokanopettaja, kenen kanssa se tekis niikö yhteistyötä 

ja kuka päättää mitä, niiku vaikka psykologi, että mitä se päättää 

diagnosoiko se, ja mitä sitten lääkärillä on ja jotaki tämmösiä pikku-

sen käytännön kuvioita - -  

- -  miten vaikka joku HOJKS tehhään ja miten mistä se muodostuu 

ja miten se kolmiportainen tuki menee käytännössä ketä siihen on 

niiku osallisena miten niiku vaikka sitten joku toimintaterapeutti tai 

puheterapeutti vaikuttaa siihen - - (Haastateltava 6) 
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- - tai minkälainen on se niinkö oppilashuoltoryhmä jos on  narkkari-

vanhempien lapsi minun luokalla ja miten mie niikö lähen viemään 

sitä asiaa niikö etteen päin niin kaikkea tämmöstä. (Haastateltava 5) 

 

Vaikka opiskelijat usein kuuluttavat käytännön opetuksen lisäämistä, heidän 

määritelmänsä käytännön opetukselle on hyvin lavea. Käytäntö ja teoria erityis-

pedagogiikassa ovat hyvin vahvasti kytketty toisiinsa, koska lisääntyneen tietoi-

suuden kautta muuttuu myös opettajan käytännön toiminta. Tästä huolimatta 

opiskelijat kuitenkin kokivat kertomuksissaan tarvetta opitun tiedon ja konkreet-

tisten toimien yhdistämiselle, jotta erityispedagogiikan tiedoista ja taidoista saa-

taisiin eheä kokonaisuus. Tämä asetelma oli usein esillä moniammatillinen yh-

teistyö -käsitteen kanssa. Opiskelijat tiesivät mitä se on, mutta jäivät usein ar-

vuuttelemaan, miten se tapahtuu konkreettisesti. Opettajan rooli moniammatilli-

sessa työryhmässä oli jäänyt opiskelijoille epäselväksi. 

 

 

 

6.4 Kokemukset inkluusiosta muuttuivat opintojen myötä 
 

Lopuksi tarkastelen, miten opiskelijoiden käsitys inkluusiosta muuttui opintojen 

myötä. Tein tätä varten narratiivisen sisällönanalyysin, jossa tein haastateltavien 

kertomuksista koosteet. Vertailin kertomuksia keskenään, jonka jälkeen loin ker-

tomuksista uuden kokonaisen tarinan (Liite 5). Koosteiden pohjalta luotu tarina 

käsittää yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat, koska heidän 

tarinoistaan löytyi samankaltainen tarinallinen merkitysrakenne. Uusi kertomus 

on jaettavissa neljään tarinalliseen osaan. Ensimmäinen osa kertomuksesta ku-

vailee haastateltavien inkluusiokäsitystä. 

Haastateltavien inkluusiokäsitys on yhtenevä tutkimuksessa esitetyn inkluusion 

käsitteen kanssa, jonka mukaan inkluusion tarkoituksena oli tuoda erityistä tukea 
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tarvitsevat lapset osaksi omaa lähikoulua ja tuoda heidän tarvitsemat tukitoimet 

oppilaan lähikouluun. (Hulgin & Drake 2011, 402; Takala 2016, 13, 16–17.) 

Inkluusio... Jokainen oppilas sais... opetusta  ja kaiken tarvitsemansa 

tuen siinä omassa lähikoulussaan omassa luokassaan ois avustajat 

siellä luokassa  erityisopettajat tulis käymään siellä luokassa kaikki 

tuki annettas siinä samassa tilassa. (Haastateltava 1) 

 

Haastateltavien kertomuksissa inkluusion myötä erilliset opetustilat, kuten erityis-

opetuksen luokat ja erityiskoulut pyritään sulauttamaan osaksi yleisopetusta. In-

kluusiossa erilaisuutta ei kammoksuttu, vaan sitä pidettiin lähtökohtana kaikessa 

opetuksen suunnittelussa. Inkluusion myötä koulun tarkoituksena on olla oppilas-

lähtöinen ottaen huomioon oppilaiden moninaisuus.  

- - käsitän inkluusion et inkluusio muovaa ympäristön semmoseksi 

jotta se on kaikille, jokaiselle erilaiselle ihmiselle ja oppijalle mahdol-

linen kehittyä heidän omalla tasolla ja omilla vaoilla ja omalla menet-

lmillä. Joo eli ympäristöä muovataan yksilöille  hyväksi (Haastatel-

tava 5) 

 

Inkluusion tavoitteena oli haastateltavien mukaan luoda tasa-arvoisempaa ja oi-

keudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Tämän vuoksi inkluusio koettiin hyväksyttä-

väksi periaatteeksi, miten koulutus tulisi järjestää. 

- - koulun pitäs niikö edistää tasa-arvoa ja yhteinäisyyttä ja kaikki op-

pilaat pitäs asettaa semmoselle samalle viivalle ja niillä pitäs olla sa-

manlaiset mahdollisuudet osallistua koulun toimintaan (Haastatel-

tava 2) 

 

Tutkimukseni haastateltavien käsitys inkluusiosta muistutti Suvi Lakkalan (2008, 

100–101) väitöstutkimuksen syvällisen inkluusiokäsityksen ja pinnallisen in-
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kluusiokäsityksen väliltä olevaa käsitystä inkluusiosta. Haastateltavat suhtautui-

vat inkluusioon positiivisesti ja näkivät sen edesauttavan yhteiskunnallisen oikeu-

denmukaisuuden ja tasa-arvon asiaa. Haastateltavien puheessa oppilaita kuiten-

kin luokiteltiin normaaleiksi ja erityisiksi, joten täysin Lakkalan tutkimuksen mu-

kaista syvällisen inkluusiokäsityksen omaavaa henkilöä ei tutkimuksessa ollut. 

Kertomuksen toisessa osassa korostui opintojen myötä positiivisemmaksi muut-

tunut asenne inkluusiota kohtaan. Opiskelijoiden kertomuksissa inkluusio koettiin 

mielekkäänä ideana, joka on tavoittelemisen arvoinen asia. Inkluusio koettiin po-

sitiivisena muutoksena koulutuksen kentällä. Asenne sitä kohtaan oli positiivisinta 

opintojen alussa, kun siitä opittiin käsitteenä ensimmäistä kertaa.  

Se (inkluusio) on ihan mun lempilapsi, siis mää olin niin liekeissä sil-

lon ku siitä puhuttiin... se oli sillon varmaan ku se erkkapedan perus-

kurssi, se ihan se eka kurssi mä olin aivan liekeissä että just näin se 

pitää olla (Haastateltava 3) 

 

Opinnot vahvistivat asenteita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja inkluusiota 

kohtaan. Vertaillen tutkimuksia (Pinola 2008, 47; Weisel & Dror 2006, 170–171) 

, joiden mukaan asenteella inkluusiota kohtaan on merkittävin vaikutus sen to-

teutumisen kannalta, opinnot ovat onnistuneet muuttamaan opiskelijoiden asen-

teita. Kertomusten mukaan inkluusiosta puhuttiin paljon erityispedagogiikan pe-

rusopinnoissa, ja sitä tuotiin ilmi sen ihanteellisesta näkökulmasta. Inkluusiosta 

annettu kuva oli ideaalinen, joten haastateltavat kokivat, että koulu on muuttunut 

paljon omista ajoista.  

- - noh meillähän tuota painotettiin sitä todella paljon ja sitä jopa ehkä 

semmosesta ihanteellisesta näkökulmasta että tuota siitä jäi ehkä 

semmonen erityispedagogiikan perusopinnoista jäi semmonen niikö 

että aijaa tääkö se on se oikea tapa ja nyt tämä on koulut muuttunut 

hirveästi paljon paremmaksi (Haastateltava 2) 
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Haastateltavien mukaan opintojen myötä lisääntyneet tiedot erilaisista oppilaista 

oli asennemuutoksen takana. Positiivisessa valossa esitetty inkluusion idea 

muutti haastateltavien asenteita myönteisemmäksi erityistä tukea tarvitsevia op-

pilaita ja inkluusiota kohtaan. 

Erkkaopintojen myötä inkluusioon suhtautuminen muuttu ehkä posi-

tiivisemmamksi ku sai enemmän tietoa erilaisista oppilaista. (Haas-

tateltava 1) 

Perusopintojen aikana inkluusiota hehkutettiin runsaasti ja siitä an-

nettiin melko ruusuinen kuva, joten hiljalleen aloin ikään kuin kään-

tymään inkluusion kannalle. (Haastateltava 2) 

 

Tietoisuus tulevista haasteista sekä kertomukset positiivisista inkluusiokokei-

luista loivat uskoa inkluusion ideaan opintojen aikana. Oppilaiden kohtaamista 

luokkatilanteessa ei koettu enää niin jännittäväksi kuin aiemmin. Kertomukset, 

miten inkluusio toteutuu loivat haastateltaviin myös uskoa, ettei heidän tarvinnut 

toimia yksin oppilaiden kanssa. 

Kun tietää erilaisista ongelmista ni ne ei oo nii "pelottavia" vaan niitä 

uskaltaa kohdata paremmin. Myös eri toteutustavat inklusiivisen kou-

lun toimimiseen antoi luottoa siihen, että opettaja ei olisi yksin. 

(Haastateltava 1) 

 

Kertomuksen kolmannessa vaiheessa haastateltavien positiivinen asenne in-

kluusiota kohtaan ei ollut pysyvää. Opinnoista saadusta positiivisesta inkluu-

siokuvasta huolimatta kentän viesti inkluusiota kohtaan ei ollut yhtä myötämie-

listä. Tällä oli merkittävä vaikutus haastateltavien asennoitumiseen inkluusiota 

kohtaan. Haastateltavien kertomuksissa herää jopa epäusko inkluusion kannat-

tavuuteen työssä kohdattujen kokemusten perusteella. Inkluusion kannattavuutta 

epäillään, jopa oppilaiden oman edun vastaiseksi. 
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Toisaalta kuullut asiat kentältä ja opettajilta ehkä kumoaa vähän tätä 

käsitystä.. (Haastateltava 1) 

Nyt kuitenkin, kun opinnoista on kulunut aikaa ja olen tehnyt enem-

män opetustyötä käytännössä, alan taas kääntymään alkuperäiselle 

kannalleni eli siihen, että inkluusivisen ajattelutavan toteuttaminen 

käytännössä ei välttämättä ole helppoa tai edes oppilaiden eduksi 

kaikissa tapauksissa (Haastateltava 2) 

 

Asennemuutoksen taustalla oli haastateltavien kertomusten mukaan kaksi asiaa: 

inkluusion toteuttamista varten olevat liian vähäiset resurssit ja yliopisto-opetuk-

sen sekä käytännön kokemuksen välinen ristiriita inkluusiokäsityksessä. Opin-

noissa inkluusiosta kerrotut asiat eivät vastanneet ollenkaan opiskelijan koke-

muksia kentällään kokemista asioista. 

Ja aika uskomattomaksi se sitten osoittautui lähinnä sitten, kun aloin 

tehdä töitä eri kouluissa. Periaatteet ja käytäntö olivat erilaisia. Yli-

opistolla asiat teoriassa näyttivät tosi helpoilta ja yksinkertaisilta, 

mutta käytäntö osoitti jotakin muuta. (Haastateltava 3) 

 

Haastateltavien kokemukset inkluusiosta kentällä olivat käsitetasolla lähempänä 

säästöintegraation käsitettä (ks. Mobergin 2001), kuin haastateltavien kuvaamaa 

opinnoista saatua inkluusiokäsitettä. (ks. Hulgin & Drake 2011, 402; Takala 2016, 

13, 16–17). 

kyllä siis niinku, mää ajattelin et mulla tulee itku että näinkö tämä 

tehdään että näin sitä säästetään et se on kyllä et se inkluusio on 

semmonen niinku semmonen yhteiskunnan säästöpossu tällä het-

kellä  että laitetaan kaikki mutta että sinne ne jää (Haastateltava 3) 

 

Inkluusion esteeksi koettiin kentällä olevien resurssien vähyys. Resursseilla opis-

kelijat tarkoittivat muita kasvatusammattilaisia, asianmukaisia tiloja ja välineitä. 
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Kertomuksessa haastateltavat näkivät kuitenkin mahdollisuuden inkluusion to-

teutumiseen, jos inkluusiota varten myönnettäisiin enemmän resursseja. Haasta-

teltavat halusivat uskoa inkluusion toteutumiseen. 

Eli kun resurssit, asenne ja ajattelu olis kohillaan. Voin nähä jo tule-

vaisuuteen, kuinka terveitä ja hyväitsetuntoisia ihmisistä kasvaisi, 

kun inkluusio toteutettais oikein ja kunnolla. (Haastateltava 5) 

 

Periaatteet ja käytäntö olivat erilaisia. Yliopistolla asiat teoriassa 

näyttivät tosi helpoilta ja yksinkertaisilta, mutta käytäntö osoitti jota-

kin muuta. Kouluissakin monella on tahto inkluusion toteuttamiseen, 

mutta resurssit ovat todellisuudessa minimissään. (Haastateltava 3) 

 

Tulokset vahvistavat Gehrken ja Cocchiarellan (2013, 206–207) tekemän havain-

non opiskelijoiden kokemuksista siitä, että opettajankoulutus oli inkluusion osalta 

epäjohdonmukaista ja kursseilla käsitelty kuva inkluusiosta erosi opiskelijoiden 

harjoittelussa kokemasta inkluusiosta. Tästä johtuen opettajaopiskelijat olivat 

epävarmoja taidoistaan toteuttaa inkluusiota käytännössä. Kertomuksen lopussa 

haastateltavien kuva inkluusiosta oli muodostunut varovaisen epäileväksi sen 

suhteen, voidaanko inkluusion avulla tarjota oppilaille oikeudenmukaista ja tasa-

arvoista koulutusta. 
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7 Pohdinta 
 

 

Tiivistän vielä lopuksi, mitä vastauksia sain tutkimuskysymyksiini aineiston poh-

jalta sekä peilaan saamiani tuloksia aiempaan teoriaan. Tutkimukseni ensimmäi-

nen tutkimuskysymys oli, miksi haastateltavat olivat valinneet erityispedagogiikan 

perusopinnot sivuaineekseen. Tutkimustulosten mukaan opiskelijat olivat valin-

neet erityispedagogiikan perusopinnot sivuaineekseen, koska he kokivat in-

kluusion tuovan luokkaan monenlaisia oppilaita, joilla on erilaisia tarpeita. Haas-

tateltavien mukaan erityispedagogiikan perusopintojen toivottiin antavan työka-

luja, joiden avulla he pystyisivät paremmin kohtaamaan ja tukemaan erilaisia op-

pilaita. Barabin ja Rothin (2006, 7) mukaan kouluttajien merkittävimpiä tehtäviä 

olisi luoda opintosuunnitelmia, jotka liittyvät merkityksellisesti opiskelijoiden 

työssä kohtaamiin haasteisiin.  

Toinen tutkimuskysymykseni oli, mitä erityispedagogiikkaan liittyviä osaamistar-

peita luokanopettajaopiskelijat ovat kokeneet työssä. Haastateltavat olivat koke-

neet inkluusion myötä tarpeen hankkia työkaluja erityispedagogiikan perusopin-

noista erilaisten oppilaiden kohtaamiseen. Näitä osaamistarpeita olivat oppilaan 

haastavaan käytökseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvät sisällöt. Lisäksi haastatel-

tavat kokivat tarvitsevansa valmiuksia kolmiportaisen tuen mallin mukaiseen toi-

mintaan. Opiskelijoita mietitytti, miten he toimivat havaittuaan oppilaassa erityi-

sen tuen tarpeita. Kasvatusammattilaisten roolit ja vastuut oppilaan tukiproses-

sissa koettiin epäselviksi. Tutkimustulokset osoittavat, että luokanopettajaopiske-

lijat ovat valinneet erityispedagogiikan perusopinnot sivuaineekseen, koska he 

kaipasivat keinoja vastata kouluympäristössä tapahtuvaan muutokseen. 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli, miten erityispedagogiikan perusopintojen koet-

tiin vastaavan opiskelijoiden erityispedagogiikkaan liittyviin osaamistarpeisiin, ku-

ten käyttäytymisen haasteisiin, oppimisvaikeuksiin ja oppilaan tuen järjestämi-

seen. Kertomusten mukaan erityispedagogiikan perusopinnot koettiin sisältä-

neen paljon tietoa opiskelijoiden osaamistarpeiksi määrittelemistään asioista ku-

ten oppimisvaikeuksista, kielellisistä vaikeuksista ja haastavasta käytöksestä. 
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Kertomuksissa tietojen katsottiin parantavan opiskelijan valmiuksia ja asennetta 

kohdata poikkeavia oppilaita. Se auttaa opettajaa mukauttamaan opetustaan op-

pilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja parantaa opettajan asenteita kohdata 

erilaisia oppilaita. (Allday, Nielsen-Gatti & Hudson 2013, 307-308.) 

Tulosten mukaan perusopinnoista kerrotuissa kokemuksissa kaivattiin kuitenkin 

opitun teorian käytännön soveltamista. Teoriatietoa oli opiskelijoiden kertoman 

mukaan vaikea soveltaa kentällä. Tämän korjaamiseksi opiskelijat ehdottivat lu-

entojen lisäksi esimerkiksi opintoja, missä tehdään oppimiskokeiluja tai kuullaan 

kentällä työskentelevien opettajien erityispedagogisia sovellutuksia. Alldayn, 

Nielsen-Gattin ja Hudsonin (2013, 307–308) mukaan opettajan valmiutta kohdata 

oppilaiden moninaisuus voidaan parantaa järjestämällä opettajaopiskelijoille in-

tegratiivisia harjoitteluita ympäristössä, missä he pääsevät kokeilemaan opetusta 

erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tutkijoiden mukaan harjoittelut olisi hyvä in-

tegroida osaksi teoreettisia opintoja, jotta yhteys tiedon ja käytännön välillä yh-

distyy (Allday, Nielsen-Gatti & Hudson 2013, 307-308). Suomalaista opettajan-

koulutusta tutkineet Saloviita ja Tolvanen (2017, 221) ehdottivat myös tutkimuk-

sessaan inklusiivisessa ympäristössä suoritettavia opetusharjoitteluita ratkai-

suksi luokanopettajaopiskelijoiden erityisopetukseen liittyvän minä-pystyvyystun-

teen parantamiseksi. (Saloviita ja Tolvanen 2017, 221.) 

Tulevaisuudessa luokanopettajan ja erityisopettajan ammatinkuvat lähenevät toi-

siaan tarkoittaen, että luokanopettajien täytyy osata erityispedagogisia keinoja ja 

kyetä työskentelemään moniammatillisissa työryhmissä. Yhtenä ehdotuksena on 

esitetty yhtenäisten harjoitteluiden järjestäminen luokanopettajien ja erityisopet-

tajien kesken. Tämä edesauttaisi tutkimuksessani esiin tulleiden ammatillisten 

roolien selkeytymistä, ja mahdollistaisi luokanopettajille mahdollisuuden omak-

sua erityispedagogisten keinojen kokeilemista moniammatillisessa työryhmässä.   

Erityisopettajan rooli on muuttunut erillisestä opettajasta resurssiopettajan kal-

taiseksi opettajaksi, joka tekee yhä enemmän yhteistyötä luokanopettajan 

kanssa, suunnitellen opintokokonaisuuksia ja usein myös opettaen samanaikai-

sesti luokanopettajan kanssa.  Tilanteesta huolimatta erityisopettajat ja luokan-

opettajat kuitenkin kouluttautuvat erillisissä ohjelmissa.  He eivät nykyisessä 
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opettajankoulutuksen kaksoisjärjestelmässä pääse kokemaan toistensa työkent-

tää. Luokanopettajille ja erityisopettajille järjestettävät yhteiset kurssit auttaisivat 

opettajia hakemaan oikeita ratkaisuja inklusiivisen koulun kontekstissa erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden keskuudessa. Järvikosken (2013, 57–58) mukaan 

moniammatillinen yhteistyö on keino parantaa kuntouttavan toiminnan vaikutta-

vuutta. Moniammatillisissa työryhmissä työskentelevien luokanopettajien ja eri-

tyisopettajien olisi hyvä tutustua toistensa työhön jo opintojen aikana, jotta toi-

minta olisi vaikuttavaa ja saumatonta. 

Erityiskasvatukseen liitettävät tiedot ovat kuitenkin laajoja kokonaisuuksia, joita 

käsitellään rajallisessa 25 opintopisteen oppimiskokonaisuudessa. Erityispeda-

gogiikan perusopintojen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijaa erityispedagogii-

kan kenttään. Tämän vuoksi ei voida olettaa, että erityispedagogiikan perusopin-

not voivat vastata kaikkiin tutkimuksessani esiin tulleisiin opiskelijoiden kokemiin 

erityispedagogisiin osaamistarpeisiin. 

Viimeinen tutkimuskysymykseni oli, miten opiskelijoiden käsitys inkluusiosta oli 

muuttunut opintojen ja opetusharjoittelun myötä. Tulosten mukaan haastatelta-

vien inkluusiokokemus kehittyi opintojen alussa positiiviseksi, osittain siksi, että 

osa ei ollut kuullut inkluusiosta käsitteenä aikaisemmin. Lisääntyneet tiedolliset 

valmiudet erilaisista oppilaista muokkasivat asenteita positiivisemmiksi, eikä eri-

laisuuden kohtaamista enää pelätty. Hankittu työkokemus taas muutti kokemusta 

inkluusiota negatiivisemmaksi. Haastateltavat kokivat, ettei kouluilla ollut tar-

peeksi resursseja inkluusion mahdollistamiseksi, minkä vuoksi erityistä tukea tar-

vitsevat oppilaat siirtyivät luokkaan ilman tarvittavia tukitoimia. Haastateltavat ko-

kivat ristiriitaiseksi suhteen opinnoista saadun inkluusiokuvan ja työssään koke-

man käytännön inkluusion välillä. Haastateltavien kertomuksissa koulujen inkluu-

sio oli kuitenkin käsitetasolla säästöintegraatiota, minkä vuoksi haastateltavat se-

koittivat mielestäni inkluusio -käsitteen työssä kokemaansa säästöintegraatioon. 

Säästöintegraatiokokemusten vuoksi haastateltavat alkoivat epäilemään, pys-

tyykö inkluusio tarjoamaan oppilaille oikeudenmukaista ja tasa-arvoista koulu-

tusta. Saloviita (2012, 5) on omassa artikkelissaan esittänyt, ettei inkluusio ole 

lisäresurssikysymys, vaan inkluusion toteuttamiseksi resurssit on vain järjestet-
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tävä uudelleen. Tämä käytännössä tarkoittaisi koulunkäynninohjaajien korvaa-

mista erityisopettajilla, koska Saloviidan mukaan ohjaajien koulutus ei pysty vas-

taamaan inkluusion myötä tuleviin haasteisiin. 

 

Luokanopettajakoulutuksessa olisi tärkeää myös kuuluttaa inkluusion ”kesken-

eräisyyttä”, jotta opiskelijat eivät yhdistäisi työssään kokemia säästöintegraation 

toimia todelliseksi inkluusioksi. Tällä voi olla peruuttamaton vaikutus opettajana 

kehittymiseen, koska virheellinen käsitys inkluusiosta voi johtaa kouluissa segre-

goivien käytänteiden suosimiseen. Opettajaopiskelijan on hyvä ymmärtää mitä 

inkluusio –käsite pitää sisällään. Tämä voi olla vaikea tehtävä, koska tutkimusten 

mukaan inkluusiolle ei ole olemassa yhtä määritelmää kasvatustieteellisessä tut-

kimuskirjallisuudessa (Görasson & Nilholm 2014, 275–277). Tie inkluusion toteu-

tumiseen suomalaisessa peruskoulussa on vielä pitkä ja monivaiheinen. Tätä ku-

vaa hyvin Mobergin (2001, 87) esittämä neliportainen integraatioasteikko, jonka 

lopullisena päämääränä voidaan katsoa toimivan inkluusio. Haastateltavien ker-

tomuksista voitiin huomata, että osassa Suomen kouluista ei ole päästy vielä Mo-

bergin määrittämää integraation ensimmäistä astetta eli fyysistä integraatiota pi-

demmälle (Mobergin 2001, 87) 

 

Jatkotutkimuksena olisi hyvä selvittää, miten työelämässä olevat opettajat koke-

vat erityispedagogiikan sivuaineen auttaneen heitä työssään. Omassa tutkimuk-

sessani haastateltavien työelämän kokemusten rajallisuus näkyi koettujen osaa-

mistarpeiden vähyytenä. Tässä mielessä tutkimukseni ei ole tarpeeksi luotettava, 

jotta siltä osin voitaisiin tehdä päteviä johtopäätöksiä opettajien kokemista erityis-

pedagogisista osaamistarpeista. 

Tutkimukseni on rajallinen myös siltä osin, että en ota tutkimuksessani huomioon 

erityispedagogiikan perusopintojen taloudellisia rajoituksia, koska en tiedä Lapin 

yliopiston kasvatustieteiden taloudellista tilannetta. En siksi pysty kuvaamaan 

mitä mahdollisesti opintokokonaisuuksiin mahdollisesti voitaisiin lisätä opintojen 

tarvevastaavuutta ajatellen. Tässä mielessä tutkimukseni tuloksia ja niistä joh-

dettuja johtopäätöksiä pitäisi käsitellä vain suuntaa antavina ehdotuksina. 
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Liitteet: 
 

Liite 1 
”Vastauskysely lähetetty 24.3.2017 

Hei, 

Teen pro gradu -tutkielmaa erityispedagogiikan perusopintojen vastaavuudesta 

työelämän osaamistarpeisiin. Haen tutkimukseeni haastateltavia, ja haastattelut 

on tarkoitus tehdä vuoden 2017 huhtikuun ja toukokuun aikana. Haastattelua var-

ten pyytäisin halukkaita vastaamaan kyselyyn, jonka pohjalta valitsen tutkimuk-

seen osallistuvat henkilöt. Olen myöhemmin yhteydessä haastateltaviin. Tarjoan 

haastatteluun pääseville pullakahvit! 

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/65AC5C0B1882188B.par 

Terveisin Antti Liimatainen” 
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Liite 2 
 

 

Tutkielmakysely erityispedagogiikan sivuaine opiskelijoille. 

Hei, 

 

Tämä kysely on osa pro gradu -tutkielmaani, jossa tutkin erityispedagogiikan sivuaineopintojen vastaa-

vuutta työelämän osaamistarpeisiin.  

Tässä osassa selvitän aikaisempia opintoja ja työ- sekä harjoittelukokemuksia.  

Tutkimuksen toinen osa on yksilöhaastattelu, johon valitsen henkilöt tämän kyselyn pohjalta. Tämän 

vuoksi pyydän sinulta kyselyn ohessa yhteystietoja, jotta voin lähettää mahdollisen haastattelupyynnön.  

 

Haastattelut on tarkoitus tehdä 2017 huhti- ja toukokuussa. 

 

Kaikkia kyselyyn annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä käytetään vain tämän tutkimuk-

sen tekoon. 

 

Kiitos, kun osallistut tutkimukseeni. 

 

 

 

1. Yhteystietosi mahdollista haastattelua varten.  

 

 

Etunimi  

 

________________________________ 

 

Sukunimi  

 

________________________________ 

 

Matkapuhelin  

 

________________________________ 

 ________________________________ 
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Puhelin  

 
 

Sähköposti  

 

________________________________ 

 

 

 
 
 

2. Oletko luokanopettajaopiskelija? * 

 

 

   Kyllä 
 
 
   En 
 
 

 

 

  

 

 

3. Oletko suorittanut erityispedagogiikan sivuaineopinnot (25op)? 

+aineopinnot* 

 

 

   Kyllä 
 

 
   En 
 

 

 

 
 
 

4. Mikä on viimeisin harjoittelu johon olet osallistunut? * 
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   Orientoiva harjoittelu 
 
 
   Pedagoginen harjoittelu 
 
 
   AD-harjoittelu 
 
 
   Kenttä harjoittelu 
 
 
   Syventävä harjoittelu 
 
 

 

 
 

 

5. Milloin suoritit viimeisimmän harjoittelusi?  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

6. Mikä on seuraava harjoittelu johon aiot osallistua? * 

 

 

   Orientoiva harjoittelu 
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   Pedagoginen harjoittelu 
 
 
   AD-harjoittelu 
 
 
   Kenttä harjoittelu 
 
 
   Syventävä harjoittelu 
 
 

 

 
 

 

7. Milloin suoritat seuraavan harjoittelusi?  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

8. Kuinka pitkiä yhtäjaksoisia opettajan viransijasuusia olet tehnyt viimeisen vuoden aikana?  

 

 

蜉
☐ En ole tehnyt ollenkaan 

 
 
蜉
☐ Päivän sijaisuus 
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蜉
☐ Kahden päivän sijaisuus 

 
 
蜉
☐ 3-5 päivän sijaisuus 

 
 
蜉
☐ Kuukauden sijaisuus 

 
 
蜉
☐ 

Yli kuukauden sijaisuus 
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Liite 3 
 

Haastattelurunko 

1. Miksi valitsit sivuaineeksesi erityispedagogiikan perusopinnot? Mitkä teki-

jät vaikuttivat sivuaine valintaasi? 

2. Minkälaisia sisältöjä muistat erityispedagogiikan sivuaineesta 

3. Mitkä sisällöt koit kiinnostaviksi erityispedagogiikan sivuaineessa? 

4. Mitä sisältöjä käsiteltiin vähemmän? 

5. Mitä sisältöjä olisit toivonut enemmän? 

6. Olitko perehtynyt sisältöihin ennen opintoja? Miten sisällöt täyttivät odo-

tukset? 

7. Mitä erityispedagogisia työelämän osaamistarpeita olet kokenut opetta-

jantyössä?  

8. Millaisia valmiuksia koet saaneesi erityispedagogiikan perusopinnoista 

kohdata erityistä tukea tarvitsevia oppilaita työelämässä? 

9. Miten sivuaine opinnot valmistivat sinua inklusiiviseen työelämään? 

10. Määrittele inkluusio? 

11. Miten koet inkluusion? 

12. Miten opinnot ovat muuttaneet käsitystäsi inkluusiosta? 
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Liite 4 
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Liite 5 
 

 


