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1 JOHDANTO 
 

 

Suomi on kansainvälistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana nopeasti. Erityisesti pää-

kaupunkiseudulla ulkomaalaisten määrä on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulta lähtien. 

Tätä ennen ulkomaalaistaustaisen väestön osuus ja maahanmuutto olivat muuhun Eu-

rooppaan verrattuna Suomessa suhteellisen vähäistä.  (Helsingin ulkomaalaistaustainen 

väestö vuonna 2016, 5-6.) Suhteellisen suuri osa koko Suomen ulkomaalaistaustaisesta 

väestöstä on asettunut pääkaupunkiseudulle. Vuoden 2018 lopussa pääkaupunkiseudulla 

asui lähes puolet koko Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä kun pääkaupunkiseu-

dun osuus koko Suomen väestöstä on noin viidennes. (Saukkonen 2021, 16.) 

Helsingissä koko Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä asuu tällä hetkellä hieman 

yli neljännes (Saukkonen 2021, 18).  Syntyperältään ulkomaalaisia eli ulkomaalaistaus-

taisia helsinkiläisiä oli vuoden 2020 lopussa 110 930. Tämä oli 16,9 prosenttia kaupungin 

koko väestöstä.  (Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä, 2021.) Muutos Helsingin väestöra-

kenteessa on tässä suhteessa ollut verrattain nopeaa. Ulkomaalaistaustaisen väestön rooli 

Helsingille onkin tulevaisuudessa yhä merkittävämpi, sillä suurin osa Helsingin väestön-

kasvusta tulee ulkomaalaistaustaisesta väestöstä. Vuoteen 2030 mennessä vieraskielisten 

määrän ennustetaan kasvavan 164 00-170 000 henkeen, joka vastaisi noin 23 prosenttia 

Helsingin väestöstä.   (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö vuonna 2016, 5-7; Ulko-

maalaistaustaiset Helsingissä 2021.)  

Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista jokainen on monikielinen, monietninen ja mo-

nikulttuurinen. Suomeen muuttaneet ulkomaalaistaustaiset ihmiset ja heidän lapsensa 

ovat lyöneet monella tavalla leimansa pääkaupunkiseudun elämään. (Saukkonen 2021, 

11.) Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajataustaisten lapsien kasvava määrä on muut-

tanut myös koulujen toimintaympäristöä etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa 

kaupungeissa. Tällä hetkellä helsinkiläisistä koululaisista joka kuudes puhuu äidinkiele-

nään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Mikäli ennusteet maahanmuuttajien määrän 

kasvusta toteutuvat, vuonna 2030 useampi kuin joka neljäs peruskouluikäinen lapsi on 

Helsingissä vieraskielinen. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö vuonna 2016, 8.) 
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Perusopetuksessa kansainvälistyminen näkyy koulujen arjessa paitsi eri kielien ja uskon-

tojen opetuksena myös kasvavina vaatimuksina kohdata ja kotouttaa vasta Suomeen 

muuttaneet lapset. Valmistavaan opetukseen voivat osallistua sekä vasta Suomeen muut-

taneet että Suomessa syntyneet esi- ja perusopetusikäiset lapset ja nuoret, joiden kielelli-

set valmiudet eivät vielä riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Valmistavan opetuk-

sen keskeisiä tavoitteita ovat oppilaan kielitaidon kehittyminen sekä valmiuksien antami-

nen esi- tai perusopetusta varten. (Perusopetuksen valmistava opetus 2017, 3-5.) Kunnat 

ovat yleensä tarjonneet valmistavaa opetusta perusopetuksen luokkia pienemmissä, taval-

lisesti noin 10 oppilaan ryhmissä. (Perusopetukseen valmistava opetus 2012, 5.) Nykyisin 

valmistavaa opetusta on mahdollista järjestää lisäksi inklusiivisesti perusopetuksen yh-

teydessä, mikäli se katsotaan oppilaan kielitaidon kehityksen kannalta tarkoituksenmu-

kaiseksi (Perusopetuksen valmistava opetus 2017, 3-5). 

Helsingin kaupunki aloitti inklusiivisen valmistavan opetuksen pilotoinnin vuonna 2013. 

Tutustuin itse ensimmäistä kertaa inklusiiviseen valmistavaan opetukseen suorittaessani 

erityisopettajaopintoihini kuulunutta opetusharjoittelua Helsingissä keväällä 2017. Kou-

lussa, jossa suoritin opetusharjoitteluni, opiskeli tuolloin useita oppilaita valmistavan 

opetuksen inklusiivisen mallin mukaisesti sekä alkuopetuksen ryhmissä että ylemmillä 

vuosiluokilla. Etsiessäni tietoa tästä mallista minulle selvisi, että tästä mallista ei juuri-

kaan ollut julkaistua tietoa saatavilla. Tästä syystä päädyin kirjoittamaan erityispedago-

giikan opintoihini kuuluneen pro seminaari -tutkielman inklusiivisesta valmistavasta ope-

tuksesta. Koska inklusiivisen valmistavan opetuksen mallin syntymisestä ja sen erilaisista 

toteutustavoista ei aiemmin ollut tuotettu vielä varsinaista kokoavaa kuvausta, päädyin 

valitsemaan proseminaari -tutkielmani muodoksi hankekuvauksen.  

Valmistuttuani erityisopettajaksi olen työskennellyt helsinkiläisessä peruskoulussa ja 

päässyt tutustumaan tarkemmin inklusiiviseen valmistavaan opetukseen työni kautta. 

Kun aloin pohtia aihepiiriä, josta haluaisin kirjoittaa pro gradu -tutkielmani, oli vastaus 

minulle selkeä – halusin jatkaa inklusiivisen valmistavan opetuksen parissa.  Koska mi-

nulla oli työni kautta kokemusta inklusiivisesta valmistavasta opetuksesta, halusin nyt 

selvittää, miten inklusiivista valmistavaa opetusta voidaan toteuttaa mahdollisimman hy-

vin.  
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Valitsemani aihe on edelleen ajankohtainen, sillä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja 

koulutuksen toimiala päätti syksyllä 2017, että kaikki alkuopetusikäisille annettava val-

mistava opetus toteutetaan helsinkiläisissä kouluissa inklusiivisesti. Inklusiivinen valmis-

tavan opetuksen järjestäminen koskee tästä syystä nykyisin kaikkia helsinkiläisiä alakou-

luja ja kaikkia alkuopetuksessa työskenteleviä luokanopettajia, koska he vastaavat pää-

sääntöisesti inklusiivisen valmistavan opetuksen toteutuksesta. Tästä syystä päätin selvit-

tää, millaiset ratkaisut ja käytänteet inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa ovat luo-

kanopettajien käsitysten mukaan toimivia.  Tulevaisuudessa toivon voivani hyödyntää 

tämän pro gradu -tutkielman tuloksia työssäni erityisopettajana.  
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2 INKLUSIIVINEN AJATTELU JA KASVATUS 
 

 

2.1 Segregaatiosta inkluusioon 
 

Vaikka eri maiden erityisopetusjärjestelmät ovat poikenneet ja poikkeavat yhä suurestikin 

toisistaan on erityisopetuksen ja erityisopetusjärjestelmien historiallisessa kehityksessä 

havaittavissa samanlaisia kehityskulkuja. Aluksi Suomessa kuten muuallakin länsimaissa 

erityisopetus painottui niin kutsuttujen aistivammaisten, usein kuurojen ja sokeiden op-

pilaiden erityisopetukseen. (Jahnukainen, Pösö, Kivirauma & Heinonen 2012, 16–17; 

Reynolds & Ainscow 1994, 720–721.) Suomessa ensimmäiset erityiskoulut perustettiin 

1800-luvun puolivälin jälkeen kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisille oppilaille. Sen sijaan 

esimerkiksi monet vammaiset jäivät tuolloin koulutuksen ulkopuolelle, jos yksittäiset 

henkilöt tai hyväntekeväisyysjärjestöt eivät ottaneet heidän opetustaan vastuulleen. (Tuu-

nanen & Ihatsu 1996, 7.)  

 

Oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen erityisopetusjärjestelmiä laajennettiin koskemaan 

muita tuen tarpeessa olevia, kuten kehityksessä muita hitaampia, fyysisesti vammaisia ja 

käytöshäiriöisiä oppilaita. Oppivelvollisuuskoulun pidentyessä yhä pienemmät poik-

keavuudet, kuten lukemisen ja kirjoittamisen sekä puheen ongelmat tulivat vähitellen eri-

tyisopetuksen piiriin. (Opetusministeriö 2007, 18; Jahnukainen ym. 2012, 16–17; Rey-

nolds & Ainscow 1994, 720–721.)  

 

Monien muiden maiden tavoin suomalaisessa koulujärjestelmässä erityisopetus ja yleis-

opetus nähtiin pitkään toisistaan erillisinä toimintoina (Hakala & Leivo 2015, 12). Ky-

seessä oli niin kutsuttu kaksoisjärjestelmä, jossa ajattelua ohjasivat medikalisaatio ja 

diagnoosikeskeisyys. Oppilaita luokiteltiin yleisopetuksen ja erityisopetuksen oppilaiksi, 

normaaleiksi ja poikkeaviksi, erilaisten ominaisuuksista nousevien puutteiden tai sairauk-

sien perusteella. Kaksoisjärjestelmissä koulu nähtiin ikään kuin tehtaana, jossa oppilaat, 

jotka eivät suoriutuneet koulun heille asettamista vaatimuksista, ohjattiin erillisiin ope-

tusjärjestelyihin ja -ohjelmiin sekä opetuksen kannalta mahdollisimman homogeenisiksi 

muodostettuihin ryhmiin. Tällaisia äärimmäisen segregoivia toimia edustivat Suomessa 
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aikanaan esimerkiksi apukoulut ja erilliset diagnoosipohjaiset opetussuunnitelmat. (Ope-

tusministeriö 2007, 17; Seppälä-Pänkäläinen 2009, 14–15; Tuunanen & Ihatsu 1996, 9.)  

 

Länsimaisen integraatioperiaatteen synty ajoitetaan 1960-luvulle. Silloin alkanut keskus-

telu kyseenalaisti länsimaissa vallinneen segregoivan koulujärjestelmän mielekkyyden. 

Integraation tavoitteena oli uudistaa koulujärjestelmä koskemaan kaikkia lapsia yhden-

vertaisesti. Kaikille lapsille tuli taata oikeus opetukseen lähikoulussa. Lisäksi integraa-

tioperiaatteen tavoitteena oli uudistaa koko erityisopetusjärjestelmä näiden tavoitteiden 

mukaisesti.  (Hausstätter & Jahnukainen 2014, 120–121.)  

Myös Suomessa normalisaation periaate ja integraatio-ajattelu alkoivat nousta 1970-lu-

vulle tultaessa.  Tavoitteena pidettiin sosiaalista integraatiota, jolla tarkoitettiin erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuutta osallistua yleisopetukseen siinä koulussa, 

jossa he opiskelisivat, jos heillä ei olisi vammaa tai sairautta. Integraatio nähtiin norma-

lisaation toteuttamisen keinona.  Vuonna 1983 annettu peruskoululaki sekä vuonna 1985 

laadittu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet mahdollistivat osaltaan integraa-

tioperiaatteen mukaisen koulun rakentamisen aloittamisen. (Tuunanen & Ihatsu 1996, 

10–11.)  

Kansainvälisesti inkluusiokeskustelu syrjäytti integraation 1980-luvulle tultaessa. Käyty 

keskustelu koski kuitenkin enemmän kielellisiä nyansseja kuin varsinaista agendan muu-

tosta. Ensimmäistä kertaa inkluusio tuli kansainvälisesti tunnustetuksi 1990-luvun alussa. 

(Vistie 2003, 18.) Vuonna 1993 YK:ssa allekirjoitettiin vammaisten vuoden päätösjulki-

lausuma, jossa järjestöön kuuluvat maat asettivat tavoitteekseen täysimuotoisen kouluin-

tegraation (Hakala & Leivo 2015, 9). Seuraavana vuonna kaikkiaan 92 maan hallitukset 

ja 25 kansainvälistä organisaatiota allekirjoittivat Unescon johdolla Salamancan sopi-

muksen, jonka mukaan jokaisella lapsella tulisi olla oikeus koulutukseen. Koulujärjes-

telmä tulisi sopimuksen mukaan suunnitella sellaiseksi, että se ottaa huomioon oppijoiden 

moninaisuuden. Integraatiota ja inkluusiota on sopimuksen mukaan edistettävä tavoilla, 

joissa vaateita kohdistetaan yksilön sijaista yhteiskuntaan. Julistus piti sisällään myös ta-

voitteen vammakeskeisyydestä vahvuuskeskeisyyteen siirtymisestä. (Hakala & Leivo 

2015, 9; UNESCO 1994.) Salamancan julistusta pidetään ehkä merkittävimpänä erityis-

opetukseen liittyvänä kansainvälisenä dokumenttina. Sen pohjalta monet maat tekivät 
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merkittäviä päätöksiä siirtyä kohti inklusiivisempaa koulutuspolitiikkaa ja ottivat käyt-

töön inklusiivisia ratkaisuja koululaitoksissaan. (Ainscow, Slee & Best 2019, 671–672.)  

 

Salamancan sopimuksen jälkeen seuraava merkittävä kansainvälinen sysäys kohti in-

kluusiota tapahtui vuonna 2006 Yhdistyneiden kansakuntien julkaistua vammaisten hen-

kilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Sopimuksessa 24. artiklassa määritellään 

vammaisten henkilöiden oikeudesta koulutukseen ilman syrjintää sekä tasa-arvoisista 

mahdollisuuksista olla osana inklusiivista koulutusjärjestelmää sen kaikilla tasoilla. 

(Ainscow ym. 2019, 672; United Nations 2006, 5.)  

 

2000-luvulla vaatimukset kehittää koulujärjestelmiä inkluusion periaatteiden mukaisesti 

yleistyivät kansainvälisesti. Inklusiivisten koulujärjestelmien kehittämistyön tavoitteena 

oli vahvistaa ja rakentaa koulujärjestelmiä sellaisiksi, että ne olisivat kaikkien lasten tar-

peet huomioivia, laadukkaita systeemejä. (Opertti, Walker & Chang 2013, 150.)  

 

Myös Suomi on viimeisten vuosikymmenten aikana sitoutunut kehittämään koulua in-

kluusioperiaatteen mukaisesti usein kansainvälisin sitoumuksin. Inkluusio on kirjattu ta-

voitteeksi moniin suomalaisen koulun opetusta ja kasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin. (Ha-

kala & Leivo 2015, 10.) Vuonna 2007 opetusministeriö julkaisi Erityisopetuksen strate-

gian, jossa erityisopetuksen kehittämistyössä painotettiin kansainvälisiin sopimuksiin ja 

käytäntöihin pohjaten inklusiivista suuntaa, lähikouluperiaatteen kehittämistä sekä oppi-

misen tuen järjestelmän uudistamista kolmiportaiseksi (Opetusministeriö 2007). Myös 

vuonna 2011 voimaantullut perusopetuslain muutos koskien koulunkäynnin- ja oppimi-

sen tukea, vuonna 2013 uudistettu oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä vuoden 2014 Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tukivat inklusiivisen koulun kehittämistä 

Suomessa. (Laki perusopetuslain muuttamisesta 624/2010; Oppilas- ja opiskelijahuolto-

laki 1267/2013; POPS 2014.) Huolimatta Suomen kansainvälisiin sitoumuksista ja inklu-

siivisen koulun tavoitteiden kirjaamisesta suomalaisiin koulutusta koskeviin asiakirjoihin 

voidaan suomalaisen koulun ja koulumaailman väittää edelleen olevan monissa tapauk-

sissa hyvinkin kaukana inkluusion tavoitteiden toteutumisesta. Hakalan ja Leivon (2015, 
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10) arvion mukaan suomalainen koulu onkin muuttunut inklusiiviseksi lähinnä ideologi-

sella tasolla, mutta käytännön tasolla esimerkiksi erityisluokat ja pienryhmät sekä erityis-

koulut ovat edelleen voimissaan.  

 

 

2.2 Inkluusion määritelmä 
 

Inkluusion käsite on peräisin yhdysvaltalaisen vammais- ja asiantuntijaliikkeen The As-

sociation for the Severely Handicapped (TASH) piiristä, jossa inkluusion käsitettä alettiin 

käyttää 1980-luvun lopulta alkaen. Liike ammensi 1960-luvun amerikkalaisen kansalais-

oikeusliikkeen perinnöstä, joka vastusti rotusortoa. Rotuerottelun purkaminen kouluista 

perustui kantaan, jonka mukaan opetuksen paikka on tärkeä asia ja lasten erottelu eri 

paikkoihin jonkun ulkoisen seikan perusteella oli osoitus epätasa-arvosta. TASH-liikkeen 

kannan mukaan erityisluokat olivat vammaisille oppilaille tarpeettomia ja inkluusion kä-

site vakiintuikin ensin satunnaisemmin sitten johdonmukaisemmin kuvaamaan koulua 

paikkana, joka vastaanottaa ja hyväksyy kaikki vammaisuudesta huolimatta. (Saloviita 

2006, 339.)  

 

Inkluusio on käsitteenä monimuotoinen ja monitulkintainen. Hausstätterin ja Jahnukaisen 

(2014, 119) mukaan inkluusion käsitteen määrittelyn haasteellisuuteen on vaikuttanut se, 

että prosessi kohti integraatiota oli vielä keskeneräinen kun keskustelu inkluusiosta aloi-

tettiin.  Tämä merkitsi sitä, että integraation käsitteet ja tavoitteet valjastettiin inkluusio-

keskusteluun, jolloin integraation ja inkluusion käsitteiden välinen rajanveto hämärtyi. 

Moberg ja Savolainen (2015, 85) huomauttavat, että inkluusion ja integraation käsitteet 

ymmärretään eri tavalla eri maissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa integraatiolla tarkoitetaan 

edelleen ennen kaikkea fyysistä integraatiota kun taas Pohjoismaissa integraation ja in-

kluusion käsitteiden ero on enemmän akateeminen kuin käytännöllinen. Tämä johtuu 

koulutusjärjestelmien erilaisuudesta, historiasta ja kulttuurista sekä eri maiden erilaisista 

koulutuspoliittisista tavoitteista. Keskustelu inkluusion terminologiasta ja määritelmästä 

on siis hyvin kiistanalaista ja varsinkin suurelle yleisölle osin hämmentävääkin. (Opertti 

ym. 2013, 149.)  
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Arkikielessä integraation ja inkluusion käsitteitä käytetään usein rinnakkain. Käsitteillä 

onkin paljon yhteistä. Molemmissa tavoitteena on tasa-arvo, kaikille yhteinen koulu ja 

lähtökohtana erityistä tukea tarvitsevan oppilaan sijoittaminen tavalliseen ryhmään. Kui-

tenkin käsitteiden perimmäinen merkitys on eri. Integraatiolla tarkoitetaan kaikkien otta-

mista mukaan, kun taas inkluusiolla tarkoitetaan kaikkien kuulumista mukaan. Integraa-

tiossa ajatellaan, että lapsen tulee ikään kuin olla valmis luokkaan kun taas inklusiivisessa 

koulussa ajatellaan, että kouluyhteisön tulee olla valmis vastaamaan jokaisen lapsen yk-

silöllisiin tarpeisiin. (Hakala & Leivo 2015, 10; Jahnukainen 2014, 2; Lakkala 2008, 26; 

Saloviita 2006, 340.) Saloviita (2006, 340) määrittelee integraation ja inkluusion käsit-

teen välisen eron kahden paradigman välisenä erona. Saloviidan mukaan integraation kä-

site liittyy kuntoutusparadigmaan, jonka mukaan ihmisen on ensin kuntouduttava ennen 

kuin hän on valmis liittymään ja hänet otetaan osaksi normaaliyhteiskuntaa. Inkluusion 

käsite taas liittyy tukiparadigmaan, jossa ihmisen kuuluminen ympäröivään yhteiskun-

taan nähdään itsestään selvänä. Yhteiskunnan tehtävänä on järjestää jokaiselle sellaiset 

tukitoimet, jotka mahdollistavat yksilön hänen osallisuuden yhteiskuntaan. Tukiparadig-

massa kuntouttaminen on vain yksi mahdollinen tukitoimi, ei kaiken keskus. Jokaisen 

oppilaan oikeus tavalliseen luokkaan ei tukiparadigman mukaisesti ole väline johonkin 

muuhun vaan kulttuurinen itseisarvo. Integraatiossa siis puolustetaan jo erilaisiksi leimat-

tujen oikeuksia kuulua joukkoon, kun taas inkluusiossa korostetaan jokaisen oikeutta 

kuulua joukkoon itsestään selvänä kansalaisoikeutena. (Hakala & Leivo 2015, 10; Lak-

kala 2008, 26; Saloviita 2006, 340.)  

 

Yleisesti inkluusion käsite määritellään Salamancan julistuksen ja siten UNESCO:n mää-

ritelmän pohjalta (McCulloch & Crook 2008, 301–302). UNESCO:n (2005, 12–13) mää-

ritelmän mukaan inkluusio on yksi ihmisoikeuksista, jokaisella on oikeus koulutukseen. 

Inklusiivisessa kasvatuksessa lasten erilaiset ongelmat nähdään yksilöllisinä eroina, joi-

den avulla kaikkien oppimista voidaan rikastuttaa. Inkluusio on tapa vastata myönteisesti 

kaikkien lasten monimuotoisuuteen. Inkluusion voidaan ajatella olevan enemmänkin 

muutosfilosofia kuin yksin teknisesti organisaatioissa tapahtuva muutos. Inklusiivinen 

kehitys toki vaatii käytännön toimia mutta ennen kaikkea määriteltyjä periaatteita ja joh-

donmukaista politiikkaa, jonka avulla muutosta on mahdollista viedä eteenpäin. 
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UNESCO:n näkemyksen mukaan erilaiset kansainväliset julistukset toimivat hyvänä 

pohjana kansalliselle politiikalle, jonka pohjalta muutosta voidaan toteuttaa eri maissa.  

 

Kuten inkluusion käsitteestä myös inkluusion kohteesta on olemassa useita erilaisia tul-

kintoja. Perinteisesti inkluusion on ajateltu koskevan eri vammaisryhmien ja erityistä tu-

kea tarvitsevien lasten oikeutta koulutukseen yhdessä ikätoverien kansaa. Etenkin Yhdys-

valtalaisessa tutkimuksessa inkluusio on usein ymmärretty tällä tavoin, sen suppeasta 

merkityksestä käsin. (Kiuppis & Hausstätter 2014, 2.) Niin sanottu laajempi inkluusiokä-

site avaa inkluusion ideaa oppilaan oppimisen kyvystä kaikkien ihmisten oikeuteen osal-

listua koulutukseen (McCulloch & Crook 2008, 301; Hakala & Leivo 2015, 10). Laajem-

massa inkluusiokäsitteessä inkluusio ymmärretään erityisesti heikommassa asemassa ole-

vien ryhmien oikeutena osallisuuteen koulutuksesta. Laajempi käsitys inkluusiosta pyrkii 

vastaamaan kaikkien lasten, nuorten ja aikuisten oppimistarpeisiin riippumatta sukupuo-

lesta, etnisestä taustasta, kulttuurista, kielestä vammasta tai yhteiskunnallisesta asemasta. 

(Kiuppis & Hausstätter 2014, 2; McCulloch & Crook 2008, 301.) Kyse on niin sanotusta 

sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta, jonka mukaan inkluusion tulee tavoittaa 

kaikki ne ryhmät, joiden tarpeisiin moderni koululaitos ei ole onnistunut mukautumaan 

(Dudley-Marling & Burns 2014, 27.)  

 

 

2.3 Inklusiivinen koulu  
 

Kuten inkluusiolla myös inklusiivisella koululla on monta eri määritelmää. Määritelmiä 

yhdistävänä tekijänä voidaan kuitenkin pitää lähikouluperiaatteen noudattamista. In-

kluusion ideaan sisältyy ajatus oppilaan oikeudesta käydä sitä koulua, johon hän asuin-

paikkansa perusteella kuuluu ja jota hänen ikätoverinsa myös käyvät. Inklusiivinen koulu 

vastaanottaa ja hyväksyy kaikki oppilaat heidän erityistarpeistaan riippumatta. (muun 

muassa Krischler, Powell & Pit-Ten Cate 2019, 636; Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 

101; Saloviita 2006, 339–340.) Inklusiivisessa koulussa opetus järjestetään siten, että se 

on kaikille oppilaille soveltuvaa. Oppilaiden tarvitsema tuki tuodaan oppilaan luo, sen 

sijaan että oppilas siirtyisi tarvitsemansa tuen luo. Inklusiivisessa koulussa lähtökohtana 

on, että oppilasta ei sopeuteta kouluun vaan koulu muuttuu niin, että se sopeutuu oppilaan 
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elämään ja todellisuuteen.  Opetuksen tavoitteita, sisältöä ja menetelmiä tarkastellaan ja 

muokataan niin, että jokainen oppilas tarpeineen tulee huomioiduksi ja kohdelluksi tasa-

puolisesti ja kunnioituksella. (muun muassa Murto 2001, 39; Saloviita 2006, 339–340;  

Väyrynen 2001, 17–18.) 

 

Inklusiivisen koulun kehittäminen on jatkuva prosessi, joka koskee koko koulua (Ains-

cow, Booth & Dyson 2006, 25). Thomas, Walker ja Webb (1998, 192–193) toteavat, että 

inklusiivisen koulun rakentaminen vaatii paitsi koulun toimintakulttuurin muutosta ja 

johtajuutta, myös koulun henkilöstön aitoa halua olla mukana muutoksessa. Henkilöstön 

asenteilla ja sitoutumisella on suuri merkitys inklusiivisen koulun muodostamisproses-

sissa. 

 

Inklusiivisen koulun henkilöstöltä vaaditaan kykyä tehdä yhteistyötä sekä toimia toisten 

kanssa yhdessä. Onnistuneen yhteistyön edellytyksenä on työroolien ja erilaisten vastui-

den selkeä määrittely koulun sisällä. (Thomas ym. 1998, 192–199.) Inklusiivisessa kou-

lussa työskentely vaatii opettajalta valmiutta muutokseen. Koska opettaja vastaa inklusii-

visessa koulussa monenlaisten oppilaiden opettamisesta, on opetus-, työskentely- ja arvi-

ointitapojen kehittäminen välttämätöntä. (Rouse 2008, 7-8.) Inklusiivinen toimintaympä-

ristö vaatii opettajilta yhteistyön tekemistä. Tämä on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä 

opettajille ja muille työntekijöille mahdolliseksi paitsi kannustamalla myös varaamalla 

yhteistyölle ja yhteiselle suunnittelulle tarpeeksi aikaa. Lisäksi inklusiivisissa kouluissa 

työskentely vaatii opettajilta halua ja mahdollisuutta kehittää ammatillisuutta, esimerkiksi 

kouluttautumalla. (Thomas ym. 1998, 192–199.) 

Inklusiivisissa kouluissa opetusryhmät ovat usein heterogeenisia. Oppilailla on erilaisia 

valmiuksia oppia ja kasvaa. Lapset myös tulevat aina erilaisista kielellisistä, kulttuurisista 

tai sosiaalisista taustoista. Jokainen heistä katsoo maailmaa aina hieman eri kulmasta, 

mikä asettaa omat haasteensa lasten oppimiselle ja opettajan opettamiselle. (Rose, Grave 

& Gordon 2014, 476.) Inklusiivinen koulu mukautuu ja muuttuu oppilaiden erilaisista 

tarpeista käsin tavalla, jolla kaikkien osallisuus opetukseen ja kasvatukseen mahdollistuu 

(Hausstätter & Jahnukainen 2014, 122). Oppilaiden opetusta toteutetaan inklusiivisessa 

koulussa käyttäen joustavia rakenteita. Opetusta muokataan ja mukautetaan sekä eriyte-

tään lasten lähtökohdista ja tarpeista käsin. Lisäksi käytetään joustavia ryhmittelyjä. 
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Opettajat ja muut opetukseen osallistuvat henkilöt toimivat yhteistyössä erilaisissa tii-

meissä ammattiroolista riippumatta.  (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 100–103; Thomas 

ym. 1998, 192–199.) Inklusiivisessa koulussa lapsia ohjataan, kannustetaan ja rohkais-

taan oppimaan ja toimimaan toisten lasten kanssa. Lasten osallisuuteen luokkayhteisössä 

kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsia ohjataan ottamaan kaikki mukaan kannustamalla 

yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä koulussa että koulutyön ulkopuolella. (Thomas 

ym. 1998, 192–199.)  

 

Ladonlahti ja Naukkarinen (2001, 102) toteavat, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tai mää-

riteltävissä olevaa inklusiivisen koulun tai opetuksen mallia.  Koska inkluusio ymmärre-

tään eri maissa ja kulttuureissa eri tavoin ja eri maiden koulujärjestelmät myös poikkeavat 

toisistaan suuresti, on inklusiivisen koulun piirteiden määrittely tyhjentävästi mahdo-

tonta. Usein inklusiivisen koulun kehittämisessä korostetaankin kehitystyön prosessi- ja 

muutosluonnetta (muun muassa Hakala ja Leivo 2015, 11; Ladonlahti ja Naukkarinen 

2001, 102; Väyrynen 2001, 17).  Inkluusio ei vain ”tapahdu” määräyksiä ja suosituksia 

laatimalla vaan inkluusiossa on enemmänkin kyse muutosprosessista sekä kouluyhtei-

sössä että koulutuspolitiikassa laajemmin. Inklusiivinen koulu räätälöidään aina tilanteen 

ja tarpeen mukaan. Tämä vaatii sekä koulutuspolitiikalta että kouluilta ja opettajilta jous-

tavuutta ja jatkuvaa uudelleen arviointia. (Ladonlahti & Naukkarinen 2001, 102.)  
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3 VALMISTAVA OPETUS 
 

 

3.1 Valmistava opetus perusopetuksessa 
 

Perusopetuslaissa säädetään, että oppivelvollisuus- ja esiopetusikäisille maahanmuuttaja-

taustaisille lapsille voidaan antaa perusopetuksen valmistavaa opetusta (Perusopetuslaki,  

5§ ja 9§). Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan perusopetuksen valmistavan 

opetuksen opetussuunnitelman mukaan. Valmistavaa opetusta järjestetään oppilaille, joi-

den suomen tai ruotsin kielen taito tai muut valmiudet eivät vielä ole riittävät perusope-

tukseen osallistumista varten. Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden 

tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tukea oppilaan 

tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia antamalla tarvittavat valmiudet perusopetukseen 

siirtymistä varten. Lisäksi tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan oman äidinkielen op-

pimista ja oman kulttuurin tuntemusta. (Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2015, 5. Jatkossa PVOPS.)  

Vuonna 2014 valmistavaa opetusta järjesti Suomessa noin 100 kuntaa ja seitsemän muuta 

opetuksen järjestäjää. Oppilaita valmistavan opetuksen piirissä oli yhteensä yli 3000. 

(Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 

lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE120/2015.) Valmistavaan opetukseen 

osallistuneiden oppilaiden määrä sekä valmistavaa opetusta järjestäneiden kuntien määrä 

on noussut tasaisesti koko 2000- ja 2010-luvun (Perusopetuksen valmistavaan opetukseen 

osallistuneet vuosina 2002–2010, 2017.) Valmistavan opetuksen määrän odotetaan kas-

vavan, mikäli ennusteet maahanmuuton lisääntymisestä toteutuvat.   

Perusopetuksen valmistavan opetuksen laajuus on 6-10-vuotiaille 900 tuntia ja tätä van-

hemmille perusopetusikäisille vähintään 1000 tuntia. Tämä vastaa noin yhden vuoden 

oppimäärää. Valmistavaan opetukseen osallistuvalla oppilaalla on kuitenkin mahdolli-

suus siirtyä yleisopetukseen jo tätä ennen, jos hän kykenee seuraamaan opetusta. (Perus-

opetusasetus 3§; PVOPS 2015, 5; Nissilä 2010a, 10.) Valmistavan opetuksen aikana op-

pilasta on integroitava oppilaan ikää vastaaviin perusopetuksen ryhmiin oppilaan omassa 

opinto-ohjelmassa määritellyillä tavoilla. Integroinnilla edistetään oppilaan kotoutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan kouluyhteisöön liittymisen kautta sekä edistetään oppilaan 
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sosiaalisen kielitaidon kehittymistä. Integrointia suunnitellaan ja oppilaan edistymistä ja 

integrointiprosessin onnistumista arvioidaan yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien 

kanssa. (PVOPS 2015, 5; Nissilä 2010a, 13; Päivärinta 2010b, 30.) 

Valmistavaa opetusta annetaan yleisimmin ryhmämuotoisena. Perusopetuksen valmista-

van opetuksen ryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä (Perusopetusasetus, 

2§). Valmistavan opetuksen ryhmät muodostetaan oppilaiden iän ja edellytysten mukai-

sesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä ja mahdollistaa 

opetussuunnitelmassa ja oppilaiden omissa oppimissuunnitelmissa ilmaistujen tavoittei-

den toteutumisen (PVOPS 2015, 5). Valmistavan opetuksen ryhmäkokoa ei ole määritelty 

laissa vaan opetuksen järjestäjä määrittelee ryhmäkoon paikallisesti. Opetushallituksen 

suosituksen mukaan valmistavan opetuksen ryhmäkoon ei tulisi kuitenkaan olla yli 8-10 

oppilasta. (Perusopetuksen valmistava opetus 2017, 4.) Ryhmämuotoisessa valmistavassa 

opetuksessa opetuksen antaa ja siitä vastaa valmistavan opetuksen opettaja (Päivärinta 

2010b, 30).  

Perusopetuksen valmistavan opetuksen päätavoitteena on oppilaan suomen tai ruotsin 

kielen taitojen edistäminen. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin suomi tai ruotsi toi-

sena kielenä ja kirjallisuus –oppimäärää ja opetuksessa pääroolissa ovatkin suomi tai 

ruotsi toisena kielenä opinnot. Oppilaan tavoitteena on valmistavan opetuksen aikana saa-

vuttaa kehittyvän alkeiskielitaidon taso (A1.2). Keskeisinä sisältöinä ovat kuullun ym-

märtämisessä ja puhumisessa suomen kielen ääntämisen harjoittelu, kysymysten ja vas-

tausten harjoittelu, perussanaston kartuttaminen sekä erityisesti suullisen ilmaisun harjoi-

tuttaminen. Lukemisessa ja luetun ymmärtämisessä keskitytään lukemaan arkielämän ja 

koulun kannalta keskeisiä sanoja, lauseita ja lyhyitä tekstejä. Lisäksi valmistavan opetuk-

sen aikana opiskellaan suomen kielen isot ja pienet kirjaimet, kirjain-äännevastaavuuden 

periaate, äänteiden yhdistyminen toisiinsa, tavujen rakentuminen sanoiksi edeten kohti 

lause- ja tekstitasoa sekä oikea lukusuunta. Valmistavan opetuksen vuoden jälkeen oppi-

laan kielitaidon tason odotetaan olevan keskimäärin asteikolla A1.3-A2.1, joka vastaa 

toimivan alkeiskielen tasoa tai peruskielitaidon alkuvaihetta. (Kielitaitotasojen kuvausas-

teikko on opetussuunnitelman perusteiden liitteenä.) Suomen tai ruotsin kielen opintoja 

painotetaan valmistavassa opetuksessa paitsi omana oppiaineenaan, myös opiskelun vä-

lineenä ja muiden aineiden opiskelussa tarvittavana kielenä sekä kotoutumista tukevana 

taitona. Muiden peruskoulussa opetettavien oppiaineiden opetuksen lähtökohtana ovat 
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oppilaan aikaisemmat opinnot. Muiden oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt noudattavat so-

veltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. (PVOPS 2015, 

7; Nissilä 2010a, 10 ja 13; Nissilä 2010b, 62–63; Päivärinta 2010a, 25.) 

Valmistavan opetuksen oppilaat voivat myös osallistua oman äidinkielensä opetukseen. 

Oman äidinkielen hallinta edesauttaa suomen tai ruotsin kielen omaksumista sekä tukee 

oppilaan oman kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja oman kulttuuritaustan tuntemusta. 

Oman äidinkielen opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelman perusteissa sille määri-

teltyjä tavoitteita, sisältöjä ja arviointia soveltuvin osin. Opetussuunnitelmassa koroste-

taan lisäksi oppilaan oman äidinkielisen opetuksen hyödyntämisen mahdollisuutta val-

mistavan opetuksen aikana. Muita kieliä opetetaan kunnan kieliohjelman mukaisesti op-

pilaan kielelliset valmiudet huomioiden. (PVOPS 2015, 7; Nissilä 2010a, 10 ja 13; Päi-

värinta 2010a, 25–26.) Valmistavassa opetuksessa muiden oppiaineiden opetuksen lähtö-

kohtana ovat oppilaan aikaisemmat opinnot. Muita perusopetuksen oppiaineita opiskel-

laan valmistavan opetuksen aikana soveltuvin osin huomioiden oppiaineen keskeinen si-

sältö, työtavat ja välineet. (PVOPS 2015, 7.)  

Perusopetuksen valmistavaan opetukseen ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa tai 

oppimääriä, sillä valmistavaan opetukseen osallistuvien lasten ja nuorten kielitaito ja 

muut valmiudet vaihtelevat usein suuresti. Tästä syystä jokaiselle valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman mukaan opiskelevalle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma yh-

teistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan opinto-ohjelmaan kirjataan oppilaan koulunkäyn-

tihistoria ja kielitaito sekä hänen taito- ja ikätasonsa mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet 

ja suunnitellut oppisisällöt eri oppiaineissa sekä se, miten opetus on tarkoitus järjestää. 

Lisäksi opinto-ohjelmaan kirjataan suunnitelma oppilaan integroimiseksi perusopetuk-

seen sekä ohjauksen ja mahdollisten muiden tukitoimien järjestäminen. Opinto-ohjelma 

voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa. Opinto-ohjelman laatimiseen osallistuvat 

oppilasta opettavat opettajat sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaan huoltajat sekä op-

pilas itse oman ikänsä mukaisin edellytyksin. (PVOPS 2015, 9; Nissilä 2010a, 13; Päivä-

rinta 2010b, 29.) 

Valmistavassa opetuksessa hyödynnetään sekä erilaisia oppimisympäristöjä että moni-

puolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Erilaisia oppimisympäristöjä käyttämällä oppi-

laille pyritään tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia käyttää suomen kieltä. Erilaiset 
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oppimisympäristöt myös auttavat oppilasta suomalaiseen kulttuuriin tutustumisessa ja 

edistävät näin kotoutumista. (PVOPS 2015, 8.) 

Perusopetuksen valmistavaan opetukseen osallistuvien oppilaiden arvioinnista ja heille 

annettavasta todistuksesta määrätään valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa. Op-

pilaiden arvioinnin tulee valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaan olla ohjaa-

vaa, kannustavaa ja monipuolista sekä tukea oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppi-

laan arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettaneet opettajat. Valmistavassa opetuk-

sessa ei käytetä numeerista arviointia vaan oppilasta arvioidaan sanallisesti.  Oppilaan 

suomen tai ruotsin kielen taitoa arvioidaan kielitaidon tasojen kuvausasteikon perusteella. 

Valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaille annetaan todistus valmistavaan opetukseen 

osallistumisesta. Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä opiskelluissa oppiaineissa, 

opintojen laajuutta sekä opetuksen sisältöä.  (PVOPS 2015, 12–13; Nissilä 2010a, 14; 

Päivärinta 2010c, 58–59.)  

Valmistavan opetuksen rahoittaa pääasiallisesti Suomen valtio. Se maksaa opetuksen jär-

jestäjille eli yleensä kunnille jokaisesta valmistavan opetuksen oppilaasta oppilaskoh-

taista valtionosuutta, joka on perusopetuksen yksikköhinta kaksinkertaisena. Vuonna 

2015 opetuksen järjestäjien oppilaskohtainen rahoitus oli 15 102,92 euroa. Rahoituksen 

taso on huomattavasti perusopetuksen rahoitusta korkeampi ja mahdollistaa näin opetuk-

sen pienemmissä ryhmissä. (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 10§ ja 11§; 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 

lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE120/2015; Nissilä 2010a, 11.) Valmis-

tavan opetuksen oppilaan oman äidinkielen opetukseen kunta ei saa erillistä valtionavus-

tusta. Kunta voi kuitenkin järjestää oman äidinkielen opetusta valmistavan opetuksen ra-

hoituksella tai valmistavan opetuksen oppilaat voivat opiskella omaa äidinkieltään sa-

moissa ryhmissä perusopetuksen oppilaiden kanssa. (Usein kysytyt kysymykset: Perus-

opetuksen valmistava opetus 2022; Ojutkangas 2010, 81.)   
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3.2 Valmistavan opetuksen järjestäminen Helsingissä 
 

Helsinki on yksi pääkaupunkiseudun monikulttuurisista kaupungeista, jossa asuu paljon 

maahanmuuttajia. Vuosittain valmistavaa opetusta annetaan Helsingissä keskimäärin 

noin 400 oppilaalle. Määrä on ollut 2010-luvulta alkaen suhteellisen vakiintunut, poik-

keuksena lukuvuosi 2015–2016, jolloin valmistavan opetuksen oppilaiden määrä kasvoi 

nopeasti ennakoitua paljon suuremmaksi turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä joh-

tuen. Keväällä 2016 valmistavaa opetusta Helsingissä sai yli 500 oppilasta, mikä oli noin 

sata oppilasta enemmän edellisenä lukuvuonna. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä 

vaihtelee myös lukuvuoden aikana, sillä valmistavaa opetusta tarvitsevia oppilaita muut-

taa Helsinkiin pitkin kalenterivuotta.  (Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 2016, 

6/31.5.2016.) Lukuvuonna 2021–2022 Helsingissä opiskelee yhteensä 390 oppilasta pe-

rusopetuksen valmistavassa opetuksessa (Siikaniemi 2022). 

 

Helsingissä valmistavan opetuksen järjestämisen periaatteet, tavoitteet ja toteutus ovat 

kuvattu Helsingin kaupungin suomenkielisen perusopetuksen perusopetukseen valmista-

van opetuksen opetussuunnitelmassa. (Helsingin kaupungin suomenkielisen perusope-

tuksen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2016. Jatkossa 

HPVOPS.) Helsingissä Suomeen muuttanut perusopetusikäinen lapsi tai nuori otetaan 

mahdollisimman pian maahan saapumisensa jälkeen lähimpään tarkoituksenmukaista 

valmistavaa opetusta antavaan kouluun. Helsingissä valmistavaa opetusta annetaan joko 

inklusiivisesti oppilaan omassa lähikoulussa tai ryhmämuotoisesti.  (HPVOPS 2016, 1; 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 2017, 4/28.3.2017.)  

Inklusiivisesti Helsingissä järjestetään yleisimmin alkuopetusikäisten lasten valmistava 

opetus. Inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa oppilas sijoitetaan oppilaan oman op-

pilaaksiottoalueen mukaiseen lähikouluun yleisopetuksen ryhmään. Valmistava opetus 

järjestetään tällöin luokanopettajan johdolla. Oppilaan oppimisen tuki ja suomen kielen 

opetus järjestetään osana opetusta. (HPVOPS 2016, 1; Opetuslautakunnan suomenkieli-

nen jaosto 2017, 4/28.3.2017) Kuluvana lukuvuotena 2021–2022 yhteensä 125 helsinki-

läislasta suorittaa valmistavaa opetusta inklusiivisesti (Siikaniemi 2022). 
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9-16-vuotiaat lapset ja nuoret saavat Helsingissä valmistavaa opetusta pääsääntöisesti 

ryhmämuotoisena (Mitä on ryhmämuotoinen valmistava opetus? 2022). Myös ryhmä-

muotoinen valmistava opetus on Helsingissä linkitetty vahvasti yleisopetukseen, sillä jo-

kaiselle ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa opiskelevalle oppilaalle nimetään 

oma yleisopetuksen ryhmä, johon oppilas integroituu. Oppilaan opetuksesta vastaa val-

mistavan opetuksen opettaja yhdessä perusopetuksen opettajien kanssa. (HPVOPS 2016, 

1; Mitä on ryhmämuotoinen valmistava opetus? 2022.) Opetuslautakunnan suomenkieli-

nen jaosto päättää vuosittain lukuvuosittaiset perusopetuksen valmistavan opetuksen ryh-

mämäärät ja järjestämispaikat. Valmistavan opetuksen ryhmät muodostetaan Helsingissä 

oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden 

kasvua ja kehitystä sekä mahdollistaa valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukai-

sen opiskelun ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa määriteltyjen tavoitteiden toteutu-

misen. (HPVOPS 2016, 1.) Ryhmämuotoista valmistavaa opetusta järjestetään Helsin-

gissä kuluvana lukuvuotena 2021–2022 yhteensä 20 toimipisteessä. Alakoulun ryhmiä on 

26 ja yläkoulun ryhmiä 9. Yksi ryhmistä on 5.-9.-luokkalaisille. (Siikaniemi 2022.)  

Ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen päätyttyä valmistavan opetuksen oppilas siirtyy 

Helsingissä perusopetuksen oppilaaksi lähikouluunsa tai toisen asteen opintoihin. Inklu-

siivisen mallin mukaisesti valmistavassa opetuksessa ollut oppilas jatkaa opintojaan sa-

malla luokalla missä on opiskellut valmistavan opetuksen ajan, mutta perusopetuksen op-

pilaana perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti opiskellen. (Opetuslautakunnan 

suomenkielinen jaosto 2017, 4/28.3.2017.)  

Helsingissä valmistava opetus pohjautuu valtakunnalliseen valmistavan opetuksen ope-

tussuunnitelmaan sekä Helsingin kaupungin suomenkielisen perusopetuksen perusope-

tukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan. Lisäksi koulut huomioivat valmis-

tavan opetuksen omissa opetussuunnitelmissaan. Jokaiselle valmistavan opetuksen oppi-

laalle laaditaan yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa oma opinto-ohjelma, jossa op-

pilaan lähtötaso huomioiden asetetaan henkilökohtaisia oppimistavoitteita sekä määritel-

lään opiskeltavat oppiaineet, niiden laajuus ja sisältö. Lisäksi kirjataan oppilaan mahdol-

lisesti tarvitsemat tukitoimet sekä suunnitelma oppilaan integroimiseksi perusopetukseen. 

Opinto-ohjelma laaditaan kolmen kuukauden kuluessa oppilaan aloittamisesta valmista-
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vassa opetuksessa. Valmistavan opetuksen tavoitteiden toteutumista seurataan säännölli-

sesti ja asiakirja päivitetään ennen oppilaan siirtymistä perusopetukseen tai toiselle as-

teelle. (HPVOPS 2016, 7.)  

Valmistavan opetuksen laajuus on Helsingissä 6-10-vuotiailla oppilailla 24 viikkotuntia 

ja tätä vanhemmilla oppilailla 26 viikkotuntia. Tämä vastaa noin yhden vuoden oppimää-

rää. (HPVOPS 2016, 2.) Helsingin kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 

noudattaa suurelta osin valtakunnallista valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Val-

takunnallista suunnitelmaa on täydennetty, tarkennettu ja avattu esimerkiksi ilmiö-oppi-

misen ja laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien osalta sekä kirjattu Helsingin kaupungin 

opetustoimen arvoja ja toimintatapoja näkyviksi. Lisäksi Helsingin kaupungin opetus-

suunnitelmassa on mainittu, että Helsingissä valmistavaa opetusta voidaan toteuttaa myös 

inklusiivisesti. Muutoin valmistavan opetuksen tavoitteet, käytännöt ja sisällöt ovat suu-

rilta osin samat kuin valtakunnallisessa valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa.  

Valmistavan opetuksen päätyttyä Helsingissä laaditaan vähintään yhden vuoden ajaksi 

kaikille valmistavan opetuksen oppilaille oppimissuunnitelma osaksi yleistä tukea. Oppi-

missuunnitelmassa kuvataan oppilasta mahdollisesti koskevat erityisjärjestelyt, tuki sekä 

suomen kielen kehittyminen ja taidot. Oppimissuunnitelmaan kirjataan lisäksi kannusta-

vat, mutta realistiset tavoitteet sekä arvio niiden toteutumisesta. Tarvittaessa oppilaalle 

voidaan laatia opinto-ohjelma, jonka mukaan oppilas voi edetä vuosiluokkiin sitoutumat-

tomasti. (HPOPS 2016, 66.)  

 

3.3 Inklusiivisen valmistavan opetuksen kehittämistyö Helsingissä 
 

Helsingin kaupunki järjesti valmistavaa opetusta perinteisesti ryhmämuotoisena 2010-lu-

vulle saakka. Vuonna 2013 Helsingin kaupungin opetusvirastossa (Helsingin kaupungin 

opetusvirasto on liitetty 1.6.2017 lähtien osaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa 

Helsingin kaupungin johtamisuudistuksen yhteydessä. Tässä pro gradu -tutkielmassa 

käytän termiä Helsingin kaupungin opetusvirasto, jos toimija on ollut Helsingin kaupun-

gin opetusvirasto ja termiä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jos toimija on ollut kas-

vatuksen ja koulutuksen toimiala) alettiin kuitenkin pohtia valmistavan opetuksen kehit-
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tämistä. Kehittämistarpeen taustalla vaikuttivat Helsingin kaupungin opetusviraston ha-

vainnot pääkaupunkiseudun ja helsinkiläisten koulujen muuttumisesta yhä monikulttuu-

risemmiksi, valmistavan opetuksen tarpeen kasvu sekä opetuksen kentältä kantautuneet 

pohdinnat perinteisen valmistavan opetuksen tuloksellisuudesta. Helsinkiläisten opetta-

jien ja rehtorien kokemusten mukaan valmistavalla luokalla opiskellun vuoden jälkeen 

oppilaiden kielitaito ja koulunkäynnin taidot olivat usein puutteellisesti kehittyneet. Li-

säksi huolta aiheuttivat oppilaiden koulunvaihdot valmistavan opetuksen päättyessä, sillä 

usein oppilas ei voinut jatkaa opiskelua tutussa koulussa valmistavan opetuksen päätyttyä 

vaan joutui siirtymään omaan lähikouluunsa. Tämä vaikeutti opettajien ja rehtoreiden ko-

kemusten mukaan valmistavan opetuksen oppilaiden koulunkäyntiä ja kotoutumista. Näi-

den syiden johdosta Helsingin kaupungin opetusvirastossa alettiin miettiä, onko valmis-

tavan opetuksen järjestäminen perinteisellä tavalla segregoivissa ryhmissä tulevaisuuden 

helsinkiläisissä kouluissa enää kestävä ratkaisu vai olisiko valmistavaa opetusta mahdol-

lista järjestää muilla tavoin. (Pajari 2017, 19–20.)  

Helsingin kaupungin opetusvirasto aloitti valmistavan opetuksen kehittämistyön vuonna 

2013. (Pajari 2017, 20.) Kehittämistyön aloittamisen mahdollisti osaltaan opetus- ja kult-

tuuriministeriön Helsingin kaupungin opetusvirastolle vuosille 2014–2015 myöntämä ra-

hoitus koulutuksellista tasa-arvoa tukeviin toimenpiteisiin. (Koulutuksellisen tasa-arvon 

edistäminen – Helsingin kaupungin raportti opetus- ja kulttuuriministeriölle 2016, 3.)  

Valmistavan opetuksen kehittämistyön käynnistyttyä vuonna 2014 Helsingin kaupungin 

opetusvirastossa kokeiltiin kahta uutta toimintamallia: integratiivista- ja inklusiivista val-

mistavan opetuksen mallia. Integratiivinen valmistavan opetuksen malli oli suunnattu 

kouluille, joissa oli valmiiksi luokkamuotoista valmistavaa opetusta. Integratiivisessa 

mallissa oppilas opiskeli edelleen valmistavan opetuksen luokalla, mutta oppilaalle osoi-

tettiin luokkapaikka myös koulun perusopetuksen ryhmästä, johon oppilasta integroitiin 

valmistavan opetuksen aikana mahdollisimman paljon. Inklusiivinen valmistavan ope-

tuksen malli oli suunnattu alkuopetuksen oppilaille. Inklusiivisessa valmistavan opetuk-

sen mallissa oppilasta ei lainkaan segregoitu valmistavan opetuksen ryhmään vaan oppi-

las aloitti koulunsa lähikoulussaan ikätovereidensa seurassa tuettuna.  Oppilaan opetuk-

sesta vastasi luokanopettaja. Valmistavan opetuksen vuoden jälkeen oppilas jäi oppilaaksi 

samaan luokkaan ja kouluun missä on aloittanut opiskelunsa inklusiivisesti. (Pajari 2017, 

20–21.)  
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Aluksi Helsingin kaupungin päätavoite oli kehittää valmistavaa opetusta integratiivisen 

mallin mukaisesti, kun taas inklusiivinen malli edusti enemmänkin ”hurjaa kokeilua”. 

Ensimmäisen pilotointivuoden aikana Helsingin kaupungin opetusvirastossa havaittiin 

kokeiluun osallistuneiden koulujen antaman palautteen pohjalta, ettei integratiivisen mal-

lin avulla voitu ratkaista niitä ongelmia, joiden vuoksi valmistavaa opetusta oli haluttu 

kehittää. Integratiivisessa mallissa oppilas ei välttämättä voinutkaan jatkaa opiskelua ko-

tiluokassaan valmistavan opetuksen päätyttyä, sillä hänen lähikoulunsa oli jokin muu 

koulu kuin se, jossa oppilas oli aloittanut opintonsa. Näin tavoitteena ollut koulusiirty-

mien vähentyminen ei toteutunut kaikissa tapauksissa. Oppilaan siirtyminen toiseen kou-

luun ja luokkaan koettiin Helsingin kaupungin opetusviraston saaman palautteen mukaan 

kouluissa turhauttavana, sillä valmistavan opetuksen oppilaille osoitetuissa kotiluokissa 

oli tehty vuoden aikana paljon työtä oppilaan ryhmäytymisen sekä kouluun ja suomalai-

seen yhteiskuntaan kotoutumisen eteen. (Pajari 2017, 22.) 

 

Sen sijaan inklusiivista mallia kokeilleilta kouluilta Helsingin kaupungin opetusvirasto 

sai ennakko-oletuksista poikkeavaa, hyvin rohkaisevaa palautetta. Inklusiivisen valmis-

tavan opetuksen malli koettiin sitä pilotoineissa kouluissa motivoivaksi sekä oppilaan että 

opettajien näkökulmasta. Lisäksi inklusiivisen valmistavan opetuksen mallin pohjalta toi-

mimisesta saadut alustavat tulokset koskien oppilaan kielitaidon kehittymistä ja kotoutu-

mista olivat hyviä. Koska valmistavan opetuksen inklusiivinen malli koettiin helsinkiläi-

sissä kouluissa toimivana, kasvatti Helsingin kaupungin opetusvirasto pilottikoulujen 

määrää vuosittain. (Pajari 2017, 21–22.)  Syksyllä 2017 onnistuneen kokeilun seurauk-

sena valmistavan opetuksen inklusiivinen malli otettiin käyttöön kaikissa helsinkiläisissä 

kouluissa alkuopetusikäiseille oppilaille. (Opetusviraston vuoden 2017 tulosbudjetti 

2016, 7.)  

 

 

3.4 Inklusiivinen valmistava opetus Helsingissä 
 

Inklusiivisen valmistavan opetuksen malli syntyi Helsingissä Helsingin kaupungin ope-

tusviraston hallinnossa työskentelevien ja mallia pilotoineiden koulujen opettajien ja reh-
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toreiden sekä koulujen muun henkilökunnan yhteiskehittämisprosessina. Kehittämis-

työssä Helsingin kaupungin opetusviraston tavoitteena oli mahdollistaa kouluja muok-

kaamaan mallista sellainen, joka palveli eri koulujen erilaisia tarpeita sekä mahdollisuuk-

sia hyödyntää käytettävissä olleita resursseja mahdollisimman monipuolisesti. Tästä 

syystä inklusiivisen valmistavan opetuksen malli on muokkautunut hieman erilaiseksi eri 

kouluissa, vaikka mallin pääperiaate, valmistavan opetuksen tarjoaminen oppilaan lähi-

koulussa yleisopetuksen ryhmässä, on jokaisessa koulussa sama. (Pajari 2017, 23–24.) 

 

Helsingin kaupungin inklusiivisen valmistavan opetuksen mallissa alkuopetusikäinen 

valmistavan opetuksen oppilas aloittaa opiskelun aina lähikoulussaan yleisopetuksen ryh-

mässä ikäistensä luokkatovereiden kanssa. Inklusiivisen valmistavan opetuksen opetuk-

sesta vastaa luokanopettaja. Mallissa oppilaan tarvitsema tuki, esimerkiksi suomen kielen 

opetus, tuodaan perusopetuksen luokkaan tai mahdollistetaan erilaisin joustavin ryhmit-

telyin muulla tavalla.  Valmistavan opetuksen päätyttyä oppilas jatkaa samassa luokassa 

yleisopetuksen oppilaana, eikä oppilaan tarvitse vaihtaa luokkaa tai koulua.  (Pajari 2017, 

24.)  

 

Helsingin kaupungin valmistavan opetuksen inklusiivisessa mallissa oppilaan opetusta, 

tavoitteita ja arviointia ohjaa valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Kuitenkin val-

mistavan opetuksen opetussuunnitelman rinnalla voidaan käyttää yleisopetuksen opetus-

suunnitelmaa räätälöidyin ja soveltuvin osin. Koska valmistavan opetuksen opetussuun-

nitelman mukaisesti opiskelevilla oppilailla on oltava opetusta viikossa 24 viikkotuntia, 

on alkuopetusikäisillä inklusiivisin järjestelyin opiskelevilla lapsilla enemmän opetustun-

teja kuin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevilla oppilailla. Nämä 

ylimääräiset tunnit koulut ovat järjestäneet eri tavoin. Usein tunnit ovat olleet joko suomi 

toisena kielenä -opetusta tai erityisopetusta koulun resursseista riippuen. Joissakin mallia 

pilotoineissa kouluissa inklusiivisin järjestelyin opiskeleva oppilas on voinut osallistua 

molemmille luokan jakotunneille. Myös muunlaisia joustavia opetusjärjestelyitä on käy-

tetty koulun resursseista ja mahdollisuuksista riippuen. (Pajari 2017, 24–25.)  

 

Luokanopettaja suunnittelee Helsingissä inklusiivisen valmistavan opetuksen mallin mu-

kaisen opetuksen, asettaa oppilaalle tavoitteet, arvioi oppilaan ja on päävastuussa opinto-
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ohjelman laatimisesta. Usein luokanopettajan tueksi on muodostettu kuitenkin opettaja-

tiimi, joka koostuu koulusta riippuen erityisopettajasta, suomi toisena kielenä -opettajasta 

ja resurssiopettajasta sekä mahdollisesti koulunkäyntiavustajasta. Muodostettu opettaja-

tiimi on voinut suunnitella valmistavan opetuksen toteutusta yhdessä luokanopettajan 

kanssa eri ammattiryhmien asiantuntemusta hyödyntäen.  Lisäksi kaikki oppilasta opet-

taneet opettajat ovat usein osallistuneet inklusiivisin järjestelyin opiskelevan valmistavan 

opetuksen oppilaan arviointiin ja opinto-ohjelman laadintaan. (Pajari 2017, 25.)  

 

Helsingin kaupungin inklusiivinen valmistavan opetuksen malli on vahvasti oppilasläh-

töinen. Mallin yhtenä lähtökohtana on helpottaa äskettäin Suomeen muuttaneen lapsen 

omaan lähiympäristöön kiinnittymistä ja kotoutumista Suomeen. Tämä mahdollistuu kun 

lapsi saa jatkaa valmistavan opetuksen jälkeen opiskelua tutussa luokassa ja koulussa. 

Paitsi yhden koulusiirtymän vähenemisen, mahdollistaa lähikoulussa opiskelu lapsen tu-

tustumisen heti alusta saakka lähistöllä asuviin saman ikäisiin lapsiin. Tämä edesauttaa 

lapsen integroitumista paitsi luokkayhteisöön myös kouluun ja lähiympäristöön. (Pajari 

2017, 25–26.)  

 

Helsingin kaupungin inklusiivisessa valmistavan opetuksen mallissa oppilaan ympäristö 

on heti alusta alkaen vahvasti suomenkielinen. Luokkamuotoisessa valmistavassa ope-

tuksessa ryhmän lapset puhuvat yleensä useita eri kieliä, vaikka opetuskielenä onkin pää-

asiassa suomi. Inklusiivisessa mallissa oppilas kuulee suomen kieltä ympärillään jatku-

vasti, sillä muut lapset opettajan lisäksi käyttävät pääsääntöisesti suomea paitsi oppitun-

neilla, myös välitunneilla. Inklusiivisen valmistavan opetuksen mallin onkin todettu vai-

kuttaneen positiivisesti lasten suomen kielen taitojen kehittymiseen etenkin sen informaa-

lisella tasolla. (Pajari 2017, 26.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 
 

Inklusiivista opetusta ja kasvatusta on tutkittu viimeisten vuosikymmenien aikana paljon. 

Myös toimivista inklusiivisista opetuskäytänteistä ja organisaatioissa toteutettavista in-

kluusiota tukevista muutoksista on laadittu sekä tutkimuksia että selvityksiä ja ohjeita 

niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Perinteisesti inklusiivisen opetuksen ja kasvatuksen 

tutkimus on painottunut vammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ope-

tuksen ja oppimisen tutkimiseen. Inkluusion käsite voidaan nykyisin kuitenkin ymmärtää 

myös laajempana. Inklusiivisen koulun tulee tavoittaa kaikki oppilaat, myös ne, jotka pe-

rinteisesti Suomessa on segregoitu vasta kehittymässä olevan suomen kielen taidon pe-

rusteella erillisiin valmistavan opetuksen ryhmiin.  

Helsingin kaupunki aloitti syksyllä 2017 kaikkien alkuopetusikäisten valmistavan ope-

tuksen oppilaiden opettamisen inklusiivisesti kaikissa helsinkiläisissä kouluissa. Inklusii-

vista valmistavan opetuksen mallia ei juurikaan ole aikaisemmin tutkittu. Olen tehnyt 

mallista pro seminaari -työnä hankekuvauksen vuonna 2017 (Pajari 2017). Samana 

vuonna Jormanainen (2017) selvitti pro gradu – tutkielmassaan, miten opettajat määritte-

levät inkluusion käsitettä valmistavaan opetukseen liittyen. Pasula (2019) puolestaan on 

tutkinut pro gradu -tutkielmassaan, miten inklusiivinen valmistava opetus toteutuu maa-

hanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla yleisopetuksen ryhmässä peruskoulun ensim-

mäisellä luokalla. Naukkarisen ja Tiermas (2019) ovat pohtineet vuonna 2019 julkais-

tussa artikkelissaan valmistavan opetuksen hyviä käytäntöjä. Tätä laajempaa tutkimusta 

inklusiivisesta valmistavasta opetuksesta ei vielä ole.  

Koska inklusiivisten opetuskäytäntöjen ja inklusiivista opetusta tukevien organisaatiora-

kenteiden tutkimusta inklusiivisen valmistavan opetuksen näkökulmasta ei ole vielä 

tehty, halusin selvittää, millä tavoin inklusiivista valmistavaa opetusta voidaan helsinki-

läisissä kouluissa tulevaisuudessa toteuttaa mahdollisimman hyvin. Inklusiivinen valmis-

tavan opetuksen malli on syntynyt Helsingin kaupungin opetusviraston hallinnossa työs-

kentelevien ja helsinkiläisissä peruskouluissa työskentelevien opettajien ja koulujen 

muun henkilökunnan yhteiskehittämisprosessin tuloksena. Tästä syystä ajattelin, että 
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mallia opetuksen kentällä toteuttavilla luokanopettajilla olisi paras käsitys siitä, miten 

Helsingin kaupungin inlusiivista valmistavan opetuksen mallia on toteutettu ja toteute-

taan mahdollisimman onnistuneesti.  

Tässä pro gradu- tutkielmassani kuvaan onnistuneen inklusiivisen valmistavan opetuksen 

taustalla olevia tekijöitä. Tutkimustehtäväni voidaan tiivistää seuraavaan kysymykseen:  

 

Millaista on toimiva inklusiivinen valmistava opetus luokanopettajien 

käsitysten mukaan? 

 

Pyrin lähestymään toimivan inklusiivisen valmistavan opetuksen takana olevia tekijöitä 

kahdesta eri näkökulmasta käsin. Ensiksi haluan selvittää, millaiset rakenteet kouluyhtei-

sössä edistävät luokanopettajien kokemusten mukaan toimivan inklusiivisen valmistavan 

opetuksen toteutumista. Toiseksi mielenkiintoni kohdistuu siihen, miten luokanopettajat 

kokevat itse voivansa parhaiten tukea inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevan 

oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista työssään. Niinpä olen muodostanut tutkielmani ala-

kysymyksiksi seuraavat kysymykset:  

 

1. Millaiset toimintamallit kouluissa tukevat inklusiivisen valmistavan 

opetuksen onnistumista? 

2. Millaisin pedagogisin järjestelyin tai keinoin opettaja voi vastata in-

klusiivisen valmistavan oppilaiden oppimisen ja tuen tarpeisiin? 

 

 

4.2 Fenomenografinen tutkimusote 
 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää luokanopettajien käsityksiä onnistuneen inklusiivi-

sen valmistavan opetuksen taustalla olevista tekijöistä. Koska tutkin luokanopettajien kä-

sityksiä, edustaa tutkielmani fenomenografista tutkimusta.  
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Fenomenografia on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimussuuntaus. Fenomenografian 

ontologisten sitoumusten voidaan katsoa asettuvan realismin ja konstruktivismin väli-

maastoon. Tutkimuksen kohteena olevien erilaisten käsitysten ajatellaan muodostuvan 

ihmisen tietoisuudessa kokemusten kautta. Fenomenografiassa ajatellaan lähes kantilai-

sittain, että tiedolla on kaksi lähdettä. Merkityksenantoprosesseja kuvataan mikä ja miten 

-näkökulmien avulla. Mikä -näkökulmalla tarkoitetaan merkitysulottuvuutta ja siinä kes-

keistä on sisällön tulkinta. Tavoitteena on saada selville ihmisen käsitys tutkimuksen koh-

teena olevasta aiheesta tai ilmiöstä. Miten -näkökulmalla tarkoitetaan käsitystä ajattelu-

toimintana eli sillä viitataan ajattelun prosessiin. Se miten näemme jonkun ilmiön, mää-

rittelee ja rajoittaa myös sitä mitä näemme. Kysymys on käsitysten rakenneulottuvuu-

desta. (Huusko & Paloniemi 2006, 164–165.) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella yksilöiden erilaisia koke-

muksia ja ajatuksia tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. (Marton 1988, 144.) Näitä 

kokemuksia ja ajatuksia, yksilöiden erilaisia tapoja ymmärtää tutkimuksen kohteena ole-

vaa ilmiötä kutsutaan fenomenografisessa tutkimuksessa käsityksiksi. (Marton & Booh 

1997, 114; Niikko 2003, 46.)  Fenomenografiassa ei kuitenkaan olla ainoastaan kiinnos-

tuneita ilmiöistä ja ihmisistä niiden takana vaan ihmisten käsitysten suhteista toisiinsa 

(Marton 1988, 144). Niikko (2003, 46) toteaa fenomenografian päätavoitteeksi ihmisten 

kokemusten ja käsitysten välisten variaatioiden luonnehtimisen.  

Fenomenografian juuret ulottuvat ulottuvat Piaget`n kehityspsykologisiin tutkimuksiin 

sekä Bartlettin hahmopsykologiaan 1900-luvun alkupuolelle, mutta sen varsinaisena pe-

rustajana ja löytäjänä pidetään Göteborgin yliopiston professoria Ference Martonia, joka 

tutki 1970-luvulla eri tieteenalojen tiedonmuodostusta ja yliopisto-opiskelijoiden käsityk-

siä oppimisesta. (Huusko & Paloniemi 2006, 163; Häkkinen 1996, 7-8; Niikko 2003, 8-

10.) Fenomenografinen tutkimus on perusteiltaan ruohonjuuritason tutkimusta. Se ei ole 

samalla tavalla tieteenfilosofinen tutkimussuuntaus kuin fenomenologia, vaan enemmän 

metodologinen tutkimussuuntaus ja lähestymistapa. (Huusko & Paloniemi 2006, 164.) 

Fenomenografian tiedonintressit ovat yleisimmin koulutuksellisia, kasvatuksellisia ja 

opetuksellisia. Fenomenografisen tutkimuksen tarkoituksena on perinteisesti ollut edetä 

ongelmista ratkaisuihin ja kysymyksistä vastauksiin kvalitatiivisen analyysin avulla. 

(Häkkinen 1996, 6; Niikko 2003, 11.)  Häkkinen (1996, 5) määrittelee fenomenografisen 
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tutkimuksen kohteeksi tieteellisten totuuksien etsimisen sijaan ihmisten arkiajattelun, kä-

sitykset tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenografinen tutkimusote soveltuukin parhaiten eri-

laisten kasvatustodellisuuksien ja arkielämän ilmiöiden tarkasteluun yksilöiden ja yhtei-

söjen käsitysten ja kokemusten kautta. Erityisesti sellaiset ilmiöt, joiden ymmärtämisestä 

ja käsittämisestä ei ole aiempaa tietoa ovat soveltuvia fenomenografiselle tarkastelulle. 

(Huusko ja Paloniemi 2006, 171–172; Niikko 2003, 7.)  

Fenomenografisessa tutkimuksessa tavoitteena ei ole kuvata maailmaa sellaisenaan, vaan 

siten, miten se on kuvailtu ja koettu (Marton & Booth 1997, 113). Tuotaessa ilmi todelli-

suuden subjektiivista tulkintaa sekä tutkijan ja tutkimuskohteen vuorovaikutussuhdetta, 

käytetään fenomenografiassa käsiteparia ensimmäisen ja toisen asteen näkökulma. En-

simmäisen asteen näkökulmassa tutkijan kiinnostus kohdistuu ympäröivään maailmaan 

ja ilmiöihin, joista tutkija tekee päätelmiä ja kuvaa tutkimuksensa kohdetta omien koke-

muksiensa kautta. Ympäröivän maailman ilmiöt käsitetään faktisiksi, jolloin tutkijan aja-

tellaan voivan kuvata todellisuutta sellaisena kuin se ilmenee sekä tekevän päätelmiä 

näistä kokemuksista vertaamalla niitä tieteellisiin teorioihin. Ensimmäisen asteen näkö-

kulmassa tutkimuksen kohteena on siis todellisuus. (Huusko & Paloniemi 2006, 165; 

Häkkinen 1996, 30; Niikko 2003, 24–26.) Pro seminaari- tutkielmassani (Pajari, 2017) 

käsittelin inklusiivisen valmistavan opetuksen kehitystyötä Helsingin kaupungin opetus-

virastossa tuottamalla hankekuvauksen Helsingin kaupungin opetusviraston valmistavan 

opetuksen inklusiivisesta mallista, sen lähtökohdista sekä siitä, millä tavalla mallia toteu-

tettiin Helsingissä. Tässä pro seminaari- tutkielmassani oli kyse niin sanotusta ensimmäi-

sen asteen näkökulmasta.  

Tämän pro gradu- tutkielmani tavoitteena on lähestyä inklusiivisen valmistavan opetuk-

sen tematiikkaa sen sijaan toisen asteen näkökulmasta käsin. Fenomenografiassa toisen 

asteen näkökulmalla tarkoitetaan toisten ihmisten kokemusten ja käsitysten tutkimista eli 

tutkimuksen tavoitteena on kuvata todellisuutta sellaisena kuin se käsitetään olevan. Nä-

kökulma tutkittavaan ilmiöön on niissä eri tavoissa, joilla tietty ryhmä käsittää ja kokee 

tutkimuksen kohteena olevan ilmiön. Tässä pro gradu- tutkielmassa tutkimukseni koh-

teena ovat luokanopettajien käsitykset inklusiivisesta valmistavasta opetuksesta, ei inklu-

siivinen valmistava opetus sinänsä.   
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Fenomenografinen tutkimus edustaa epäsuoraa menetelmää, joka vaatii aina tutkijan 

omien käsitysten ja kokemusten sulkeistamista ja keskittymistä tutkimuksen kohde-

joukon käsityksiin. Kohdejoukon käsitykset ovat fenomenografiassa tutkijan varsinaisen 

kiinnostuksen kohteena. Fenomenografinen tutkimus ei ole kiinnostunut siitä, miksi hen-

kilöt käsittävät asioita niin kuin he käsittävät, ainoastaan heidän käsityksistään. Miksi- 

kysymysten pohtiminen kuuluu ensimmäisen asteen näkökulmaan. Huomioitavaa on 

myös, että fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan kiinnostus kohdistuu kaikkiin kä-

sityksiin. Tutkija ei arvioi käsitysten oikeellisuutta tai virheellisyyttä, vaan hänen tehtä-

vänään on tuoda esille käsitysten variaatio. (Huusko & Paloniemi 2006, 165; Häkkinen 

1996, 30–32;  Niikko 2003, 24–26.)  

 

4.3 Tutkimusaineisto 
 

Fenomenografinen tutkimus on laadullista tutkimusta, jossa tyypillisesti käytetään empii-

ristä aineistoa. Suomessa fenomenografisessa tutkimuksessa on käytetty esimerkiksi 

avoimia tai teemoittain eteneviä yksilö- ja ryhmähaastatteluja, kirjoitelmia, erilaisia do-

kumentteja ja kyselyitä. Keskeistä on kysymysten asettelun avoimuus, jotta erilaiset kä-

sitykset voivat tulla ilmi.  Aineisto on useimmiten muokattu kirjalliseen muotoon.  

(Huusko & Paloniemi 2006, 163–164.)  

Koska kiinnostukseni tässä tutkielmassa kohdistuu luokanopettajien käsityksiin onnistu-

neen inklusiivisen valmistavan opetuksen taustalla olevista tekijöistä, päätin kerätä tutki-

musaineistoni haastattelemalla helsinkiläisiä luokanopettajia. Olin yhteydessä tutkiel-

mani toteutukseen liittyen Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan 

keväällä 2020 ja sain yhteyshenkilökseni pedagogisen asiantuntijan, jonka avustuksella 

sain hahmoteltua tutkielmaani liittyviä alustavia kysymyksiä sekä neuvoja siitä, miten 

minun kannattaa tutkimusprosessini suhteen edetä. Yritin hakea tutkimuslupaa keväällä 

2020, mutta vallinneesta pandemiatilanteesta johtuen tutkimuslupani saanti viivästyi. 

Saatuani tutkimusluvan (LIITE 1) elokuussa 2020, pääsin aloittamaan aineistoni kerää-

misen.  

Olen haastatellut tutkielmaani varten kuutta helsinkiläisissä peruskouluissa työskentele-

vää luokanopettajaa. Halusin valita haastateltavikseni opettajia, joilla oli jo valmiiksi 
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omakohtaista kokemusta inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevien oppilaiden 

opetuksesta. Haastateltavat olivat työskennelleet luokanopettajina 1-20 vuoden ajan. In-

klusiivisesta valmistavasta opetuksesta heillä oli kokemusta 1-6 vuoden ajalta. Kolme 

haastattelemistani luokanopettajista oli ollut mukana jo inklusiivisen valmistavan opetuk-

sen mallin pilotointivaiheessa.  

Tavoitin suurimman osan haastateltavista Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuk-

sen toimialan pedagogisen suunnittelijan avulla. Hän valikoi minulle listan helsinkiläi-

sistä kouluista, joissa hän tiesi olleen jo pidemmän aikaa inklusiivista valmistavaa ope-

tusta. Olin saamani listan perusteella yhteydessä näiden koulujen rehtoreihin sähköpos-

titse, jossa kerroin tutkielmastani ja toiveestani saada haastatella koulussa työskentelevää 

luokanopettajaa. Jokainen tavoittamani rehtori vastasi viestiini ja ilmoitti välittäneensä 

viestini eteenpäin koulussa työskenteleville luokanopettajille. En kuitenkaan saanut tut-

kimuspyyntööni luokanopettajilta niin montaa vastausta kuin toivoin.  Omien kontaktien 

hyödyntämisen jälkeen tavoitin kuitenkin lopulta yhteensä kuusi kriteerit täyttävää luo-

kanopettajaa, jotka suostuivat haastateltavikseni. Toteutin viisi haastatteluista syksyllä 

2020 etäyhteyksin käyttäen Teams -sovellusta. Yksi sovituista haastatteluista peruuntui 

ja siirtyi tammikuulle 2021. Tämän haastattelun toteutin haastateltavan toiveesta kasvo-

tusten kuitenkin vallitsevat rajoitukset huomioiden koronaturvallisesti. Haastattelujen 

kesto vaihteli 28 minuutista lähes kahteen tuntiin.   

Ennen haastatteluja lähetin jokaiselle haastateltavalle sähköpostitse tiedotteen tutkimuk-

sesta (LIITE 2), tutkimuksen tietosuojaselosteen (LIITE 3), suostumuksen tutkimukseen 

osallistumisesta allekirjoitettavaksi (LIITE 4) sekä teemahaastattelurungon (LIITE 5). 

Suostumuksen tutkimukseeni osallistumista haastateltavat kuittasivat vallitsevasta pan-

demiatilanteesta johtuen sähköpostitse. Lisäksi toin tutkimukseen osallistumisen vapaa-

ehtoisuuden ilmi suullisesti ennen jokaisen haastattelun alkua.  

Martonin (1988, 154) mukaan haastattelu on tyypillisin tapa kerätä aineistoa fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa, sillä siinä painottuvat kysymysten sisällön lisäksi kysymisen 

tapa. Fenomenografisessa tutkimuksessa erityisesti avoimet kysymykset antavat Marto-

nin mukaan tilaa haastateltavalle esittää näkemyksensä. Myös Ahonen (1994, 138) pai-

nottaa puolistrukturoidun tai avoimen haastattelun merkitystä fenomenografisen tutki-
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mukseen onnistumiselle. Ahonen perustelee avointen kysymysten käyttöä tutkijan mah-

dollisuudella ja vapaudella sovittaa kysymysten muoto ja osittain myös sisältö haastatel-

tavan henkilön ja keskustelun kulun mukaan ja mahdollistaa näin haastateltavan näke-

mysten esiintulo.  

Käytin aineistoni keräämisessä teemahaastattelun menetelmää. Se on Suomessa suosituin 

tapa kerätä laadullista aineistoa (Eskola & Vastamäki 2001, 24).  Teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu menetelmä, jossa haastattelu etenee keskeisten teemojen varassa, jotka 

tutkija on ennakkoanalyysinsa perusteella valinnut käsiteltäväksi. Teemahaastattelu on 

lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua, sillä vaikka haastattelun ai-

hepiirit eli teemat ovat kaikille haastateltaville samat, voivat haastattelukysymykset tai 

kysymysten muoto vaihdella. Tämä vapauttaa haastattelun tutkijan näkökulmasta ja tuo 

tutkittavien äänen kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47–48.) Teemahaastattelu sopii 

menetelmänä mielestäni hyvin fenomenografisen tutkimuksen tiedonkäsitykseen kuulu-

vaan intersubjektiivisuuteen. Intersubjektiivinen luottamus tarkoittaa haastattelutilan-

teessa paitsi haastattelijan tietoisuutta omista lähtökohdistaan, myös haastattelijan roolia 

aktiivisena kuuntelijana. Aktiivisen kuuntelijan rooli edellyttää haastattelijalta jousta-

vuutta ja taitoa muuttaa haastattelun suunniteltua kulkua haastateltavan antamien johto-

lankojen perusteella. Myös luottamus haastattelijan ja haastateltavan välillä on tärkeää, 

sillä vuorovaikutuksen tulisi perustua haastattelutilanteessa enemmänkin keskustelulle 

kuin kuulustelulle. (Ahonen 1994, 136–137.)   

Jokainen haastattelutilanne muodostui mielestäni ilmapiiriltään tätä tavoitetta tukevaksi 

huolimatta siitä, että toteutin lähes kaikki haastatteluista etäyhteyden välityksellä. Ennen 

varsinaisen haastattelutilanteen alkua pyrin aina keskustelemaan haastateltavan kanssa 

vapaammin tehdäkseni tilanteesta hänelle mahdollisimman miellyttävän. Kerroin myös 

tutkimuksestani ja esittelin tietosuojaan liittyvät kysymykset. Oletan, että haastatteluti-

lanteet olisivat olleet vielä keskustelumaisempia ja vapaampia, jos olisin voinut kohdata 

jokaisen haastateltavistani kasvokkain, mutta pandemiatilanteesta johtuen se ei ollut mah-

dollista.  

Rakensin haastattelurunkoni kahdeksan teemaa kirjallisuuden ja oman asiantuntijuuteni 

pohjalta. Koska olen tehnyt Pro seminaari -tutkielmani inklusiivisesta valmistavasta ope-

tuksesta ja työskennellyt erityisopettajan inklusiivista valmistavaa opetusta toteuttavassa 
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koulussa, minulla oli suhteellisen paljon etukäteistietoa tutkimastani ilmiöstä. Tein lisäksi 

jokaisesta teemasta muutaman valmiin kysymyksen itselleni tueksi.  

Haastattelutilanteissa etenin pääsääntöisesti valmiiden teemojen mukaisesti, mutta osa 

teemoista käsiteltiin haastatteluissa eri järjestyksessä kuin haastattelurungossa on ku-

vattu.  Kaikki teemat tulivat kuitenkin jokaisessa haastattelussa läpikäydyiksi. Myös ky-

symysten muoto ja järjestys vaihtelivat eri haastattelutilanteissa. Osassa haastatteluista 

keskustelu soljui ja eteni kauaksikin varsinaisesta aiheesta mutta annoin sen tapahtua saa-

dakseni haastateltavan näkökulman, kokemukset ja ajatukset mahdollisimman hyvin 

esiin. Aiheesta harhautuminen toi esiin uusia näkökulmia, joita en ollut ymmärtänyt ky-

syä haastattelukysymyksissäni. Osa haastattelutilanteista muistutti jälkeenpäin analysoi-

tuna jopa enemmän keskustelua kuin varsinaista haastattelua, mikä fenomenografisessa 

tutkimuksessa on kuitenkin sallittua, sillä haastatteluprosessissa korostetaan tutkijan roo-

lin herkkyyttä ja haastattelutilanteen dialogisuutta.  Haastateltavaa tuleekin fenomenogra-

fisessa tutkimuksessa rohkaista reflektoimaan tutkimuksen kohteena olevan ilmiön eri 

ulottuvuuksia ja heijastavan kokemuksiaan ja käsityksiään ilmiöstä niin aidosti kuin mah-

dollista. (Niikko 2003, 31.) Koin, että haastattelutilanteet, jotka muodostuivat keskuste-

lunomaisiksi, tukivat parhaiten tässä onnistumista.  

Aineiston analyyttiset lähestymistavat määrittelevät aineiston litteroinnin tarkkuuden 

(Ruusuvuori & Nikander 2017, 430). Koska käytin fenomenografista analyysia, aineiston 

analyysi koski haastatteluissa kerrottuja sisältöjä, eikä niinkään esimerkiksi tapaa, jolla 

haastateltava puhui. Tästä syystä litteroin haastatteluaineistoni sanatarkkuudella eli otin 

mukaan kaikki ne puheen piirteet, jotka ovat keskeisiä analyysin onnistumisen kannalta 

sekä niin kutsutut tilkesanat. Pois jätin esimerkiksi minimipalautteet, puheen tauot ja ää-

nensävyt, sillä niillä ei analyysini onnistumisen kannalta ollut arvioni mukaan merkitystä. 

(Ruusuvuori ja Nikander 2017, 427–430.) Litteroinnin aikana anonymisoin aineistoni eli 

muutin kaikki ne tiedot, jotka mahdollistaisivat haastateltavien tunnistamisen. Litte-

roidussa haastatteluaineistossani ei ollut enää tunnistettavissa esimerkiksi tietoa haasta-

teltavan nimestä tai työpaikasta. Näin toimien huomioin, ettei haastatteluaineistostani ole 

muodostunut henkilörekisteriä. (Ruusuvuori ja Nikander 2017, 438.) Tämän lisäksi 

muokkasin käyttämäni haastattelusitaatit puhekielenomaisiksi, koska kaksi haastatelta-

vistani puhui tunnistettavissa olevaa murretta. Myös tämän muokkauksen tein haastatel-

tavien anonymiteetin turvaamiseksi.  
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4.4 Aineiston analyysi 
 

Fenomenografiselle analyysille ei ole löydettävissä selkeästi määriteltyä yksittäistä me-

nettelytapaa (Marton 1988, 154). Fenomenografinen analyysi toteutetaan empiirisen ai-

neiston pohjalta.  Teoria ei ohjaa analyysia eikä analyysissä muodostettavia kategorioita 

ole päätetty etukäteen, vaan ne muodostuvat analysointiprosessin aikana. (Huusko & Pa-

loniemi 2006, 166; Marton 1988, 155.)  

Fenomenografisessa analyysissa tutkija pyrkii sulkeistamaan eli jättämään analyysinsä 

ulkopuolelle omat ennakko-oletuksensa ja esiymmärryksensä tutkittavasta ilmiöstä. Tut-

kijan on fenomenografisessa analyysissa pyrittävä kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä sellai-

sena kuin tutkittavat sen ymmärtävät ja ilmaisevat.  Lähestymistapa on vahvasti aineisto-

lähtöinen. (Niikko 2003, 21.) Fenomenografisen analyysin yhteydessä on kuitenkin poh-

dittava, voiko tutkija koskaan olla puhtaasti ulkopuolinen suhteessa tutkimuskohtee-

seensa. Ahonen (1994, 123) käyttää termiä teoreettinen perehtyneisyys kuvatessaan fe-

nomenografisen tutkimuksen ja tutkijan suhdetta. Ryhtyessään ottamaan selvää tutkimuk-

sensa kohteena olevasta ilmiöstä tutkija perehtyy teorian ja aikaisempien tutkimusten 

avulla ilmiöön ja sen käsitteisiin. Teoreettinen perehtyminen tutkimuskohteeseen herkis-

tää tutkijan tekemään tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisia kysymyksiä ja erotte-

lemaan tutkimushenkilöiden käsitysten elementtejä toisistaan. Teoria on Ahosen mukaan 

erottamaton osa tutkimusprosessia, sillä ilman sitä tutkimus latistuisi kuvailuksi ja tutki-

musraportti sitaattikokoelmaksi. Häkkisen (1996, 48; myös Goman & Perttula 1999, 112) 

mukaan teoreettista perehtyneisyyttä on pidetty fenomenografisessa tutkimuksessa sekä 

riskinä että välttämättömyytenä. Hänen mukaansa teorioihin perehtyminen voi ohjata tut-

kijaa liikaa esimerkiksi haastattelutilanteessa tai analyysissä, mutta toisaalta fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa esitetty vaatimus niin kutsutusta puhtaasta mielestä on mahdo-

tonta saavuttaa eikä tutkija milloinkaan kykene sulkeistamaan kaikkia käsityksiään tut-

kittavasta ilmiöstä. Huolimatta teoreettisen perehtyneisyyden ja puhtaan mielen vaati-

musten kiistanalaisesta suhteesta, on fenomenografisen tutkimuksen aineistolähtöisyys 

kiistatonta. Fenomenografisessa tutkimuksessa teoriaa ei käytetä esimerkiksi käsitteiden 

luokitteluun ennakolta, eikä teorian avulla muodosteta hypoteeseja, jota tutkimuksella 

testataan, vaan aineiston analyysiä ohjaa aina tutkimusaineisto. (Ahonen 1994, 123.)   
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Fenomenografista analyysiä ei voida pitää myöskään kovinkaan strukturoituna, sillä ana-

lyysi on aina vahvasti sidottuna aineiston sisältöön. (Niikko 2003, 23.) Fenomenografi-

sessa tutkimuksessa ei ole olemassa aineiston analyysia varten erityistä kaavaa tai ohjetta eikä 

analyysi aina etene samalla tavalla (Marton 1988, 154). Niikko (2003, 33) jakaa fenomeno-

grafisen analyysin ja sen vaiheittain etenemisen neljään vaiheeseen. Oma analyysini eteni 

myös näitä vaiheita mukaillen neljässä osassa.  

Ensimmäisessä analyysivaiheessa tutkimusaineistoon perehdytään huolellisesti. Tutki-

musaineistoa luetaan niin monta kertaa läpi, että se ikään kuin täyttää tutkijan ajatukset. 

(Niikko 2003, 33.) Ensimmäiseen vaiheen tarkoituksena on löytää tekstistä tutkimuson-

gelman kannalta tärkeitä ilmauksia (Marton 1988, 154). Ahosen (1994, 124) mukaan tut-

kijan kannattaa käsitellä aineistosta nostamiaan tutkimushenkilöiden ilmauksia mahdol-

lisimman laajoina yksikköinä eikä ositella niitä, jotta ilmaisun asia- ja tilanneyhteys on 

selkeä ja kulkee analyysin mukana. Analyysiyksiköksi voidaankin fenomenografisessa 

tutkimuksessa valita sana, lause, tekstin kappale tai vaikkapa koko haastattelu. Valitut 

ilmaukset muodostavat perustan seuraavalle analyysivaiheelle.  

Jo ensimmäisessä vaiheessa tutkijan on huomioitava, että fenomenografisessa analyysissä 

keskitytään ilmaisuihin, ei niitä tuottaneisiin tutkittaviin. Tutkijan huomion on siirryttävä 

tutkittavista niihin merkityksiin, joita ilmaisuista hahmotetaan huolimatta siitä ovatko 

merkitykset peräisin samalta tutkittavalta vai eivät. Tämä tarkoittaa rajojen hylkäämistä 

tutkittavien väliltä ja kiinnostuksen suuntaamista puhtaasti merkityksiin. (Niikko 2003, 

33.)  

Aloitin analyysini lukemalla litteroitua tekstiä läpi useaan kertaan. Lukiessani tekstiä 

muodostin mielessäni kokonaiskuvaa luokanopettajien näkemyksistä inklusiivisesta val-

mistavasta opetuksesta. Huolellisen aineistoon tutustumisen jälkeen aloin lukea litteroitua 

tekstiä etsien siitä ilmauksia, jotka vastasivat tutkimusongelmaani. Aluksi etsin ilmauk-

sia, jotka vastasivat ensimmäiseen alakysymykseeni koulun inklusiivista valmistavaa 

opetusta tukevista toimintamalleista ja sitten ilmauksia, jotka vastasivat toiseen alakysy-

mykseeni luokanopettajien keinoista vastata inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiske-

levan oppilaan oppimisen ja tuen tarpeisiin.   
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Analyysin toisessa vaiheessa aletaan poimituista merkityksellisistä ilmauksista muodos-

taa merkitysyksiköitä (pool of meanings) tutkimusongelman ohjaamana. Merkitysyksi-

köiden muodostamisen jälkeen niitä aletaan lajitella ja ryhmitellä ryhmiksi tai teemoiksi. 

Ryhmittelyä suoritetaan vertailemalla merkityksellisiä ilmauksia toistensa kanssa etsien 

samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia, mutta myös harvinaisuuksia ja rajatapauksia. Analyy-

sissä korostuu enemmän merkitysten laadullisten erilaisuuksien kuin niiden määrän tai 

edustavuuden etsiminen. (Häkkinen 1996, 42; Niikko 2003, 34–35.)  

Analyysini toisessa vaiheessa aloin poimia litteroidusta tekstistä merkityksellisiä ilmai-

suja tutkimuskysymykseni ohjaamana. Käytin merkityksellisten ilmaisuiden poiminnassa 

apuna tekstinkäsittelyohjelman yliviivaustoimintoa. Värikoodasin löytämiäni ilmaisuja 

alusta saakka tutkimukseni alakysymysten ohjaamana niin, että samalla värillä merkityt 

ilmaukset vastasivat aina samaan tutkimusongelmani alakysymykseen. Samalla kirjoitin 

muistiin erilliseen tiedostoon huomioita, joita tein aineistostani ja jotka mahdollisesti aut-

taisivat minua analyysin seuraavissa vaiheissa.  

Kun olin jaotellut merkitykselliset ilmaisut ensin kahden alakysymykseni ohjaamana, 

aloin pohtia ilmaisuille sopivia merkitysyksiköitä. Merkitysyksiköt muodostettuani aloin 

lajitella ja ryhmitellä merkitysyksikköjä tutkimuskysymysten edelleen ohjaamana. (Tau-

lukko 1)  

Taulukko 1 Esimerkki analyysin toisesta vaiheesta 

Tutkimuksen alakysymys Autenttinen ilmaisu Merkitysyksikkö

Istumapaikka on myös sellainen, että se olisi 
opettajaa lähellä, mistä pystyy sitten helposti 
auttamaan.  H1

Se istumapaikka eli yleensä mulla on valmistavan 
oppilaat ollut luokan edessä ja sitten oon yrittänyt 
laittaa heidän viereen luokassa oppilaan, jolla ois 
se suomen kielen taito vähän vahvempi ja joka 
pystyisi sitten vähän siinä olemaan ei nyt tietenkään 
apuopena kun lapsesta on kyse, mutta vähän siinä 
tukena ja ohjaamaan sitten tarvittaessa. Sellasia 
reippaampia, tälläinen perus että toinen oppilas 
siinä toisen oppilaan tukena ja yrittää sitä suomen 
taitoa siinä opettaa. H3

Tottakai, vaikka tämä oppilas on hyvin kiltti, niin 
hän istuu lähellä mua. Ja sitten mä olen asettanut 
hänet hyvin kantasuomalaisen oppilaan viereen. 
Että tavallaan kun me luetaan yhdessä, tai mitä nyt 
tämän koronan vuoksi pystytään tekemään 
parijuttuja, niin hän on aina. Niin mä aina määrään 
hänet tämän toisen oppilaan pariksi. H4

Istumapaikan valinta

Millaisin pedagogisin 
järjestelyin tai keinoin 
opettaja voi vastata 
inklusiivisen valmistavan 
oppilaiden oppimisen ja 
tuen tarpeisiin?
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Fenomenografisen analyysin kolmannessa vaiheessa keskitytään kategoriarajojen määrit-

telyyn. Analyysin toisessa vaiheessa muodostetuista merkitysyksiköistä ja teemoista ale-

taan muodostaa niin sanottuja alatason kategorioita. Yksittäisten kategorioiden tulisi olla 

selkeässä ja loogisessa suhteessa toisiinsa ja niiden rajat tulisi määritellä niin, etteivät ne 

mene limittäin toistensa kanssa. Tärkeää on myös löytää kriteerit jokaiselle kategorialle 

sekä hahmottaa selkeät erot kategorioiden välille. Lisäksi kategorioiden tulisi kertoa tut-

kimuksen kohteena olevasta ilmiöstä aina jotakin erilaista. (Huusko & Paloniemi 2006, 

168: Niikko 2003, 36.) Toteutin analyysini kolmannen vaiheen niin, että etsin analyysin 

toisessa vaiheessa muodostamieni teemojen alta merkitysyksikköjä muodostaen niistä 

alatason kategorioita.  

Fenomenografisen analyysin neljännessä eli viimeisessä analyysivaiheessa kolmannessa 

vaiheessa muodostettuja alatason kategorioita pyritään yhdistämään teoreettisista lähtö-

kohdista käsin edelleen laaja-alaisemmiksi ylemmän tason kategorioiksi eli kuvauskate-

gorioiksi. (Niikko 2003, 36.) Kuvauskategoriat sisältävät käsitysten ja kokemusten omi-

naispiirteitä sekä niiden empiirisen ankkuroinnin aineistoon. Empiirinen ankkurointi ai-

neistoon tarkoittaa sitä, että kategorioiden yhteyteen liitetään tutkimusaineistosta riittä-

västi suoria lainauksia lukijan vakuuttamiseksi kategorioiden paikkansapitävyydestä. Ku-

vauskategoriat ovat tutkijan tulkintoja tutkittavilta kootusta tiedosta ja heidän käsityksis-

tään eli niin sanotusti tutkimustoiminnan päätulos.  (Häkkinen 1996, 43; Marton 1988, 

146; Niikko 2003, 36.)  

Kuvauskategoriasysteemit voivat fenomenografisessa tutkimuksessa vaihdella tutkitta-

van ilmiön mukaan (Häkkinen 1996, 35; Järvinen & Järvinen 2001, 88; Uljens 1989, 48–

51). Kuvauskategorioita voidaan muodostaa horisontaalisesti, vertikaalisesti tai hierark-

kisesti. Tässä tutkimuksessa muodostin kuvauskategoriat horisontaalisesti. Horisontaali-

sessa kategorisoinnissa laadullisesti erilaiset kategoriat ovat keskenään yhtä tärkeitä tai 

samanarvoisia eivätkä kuvaa keskinäistä paremmuutta tai yleisyyttä. Kategorioiden rajat 

määritellään niiden sisällön perusteella siten, etteivät ne mene limittäin toistensa kanssa. 

Kategoriat voivat olla laadullisesti erilaisia olematta kuitenkaan toistensa vastakohtia.  

(Häkkinen 1996, 35–39; Järvinen & Järvinen 2001, 88; Uljens 1989, 47–51.) Tässä tut-

kielmassa kuvauskategoriat muodostuivat tekijöistä, jotka huomioimalla koulu voi edis-

tää inklusiivisen valmistavan opetuksen onnistumista ja tekijöistä, joiden avulla opettaja 
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voi vaikuttaa inklusiivisen valmistavan opetuksen onnistumiseen. Molemmat kuvauska-

tegoriat olivat analyysini mukaan yhtä arvokkaita enkä voinut nostaa kumpaakaan ku-

vauskategoriaa analyysissäni yleisemmäksi.  

Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) esittelen, miten etenin analyysini kahdessa viimei-

sessä vaiheessa muodostaen alatason kategorioista kuvauskategoriat.  

 

Taulukko 2 Esimerkki analyysin kolmannesta ja neljännestä vaiheesta 

 

 

Fenomenografiassa ei ole tavoitteena kuvata yksilöiden kokemuksia tai kokemusten vaih-

telua sellaisenaan, vaan tietyn ryhmän käsityksiä tavoista ymmärtää ja kokea tutkimuksen 

kohteena ollut ilmiö. Muodostetut kategoriat ja loogiset suhteet niiden välillä määrittävät 

tutkimuksen kohteena olevan ilmiön tulosavaruuden eli tutkimustulokset.  (Niikko 2003, 

48.) Olen käyttänyt muodostamiani kuvauskategorioita pohjana tutkimukseni tulosten 

esittelyssä, jotka esittelen luvussa viisi. Tutkimustuloksia havainnollistaakseni olen liit-

tänyt tekstiin mukaan suoria lainauksia luokanopettajien haastatteluista. Olen koodannut 

haastattelut kirjain-numeroyhdistelmällä H1-H6. Suoria lainauksia olen täydentänyt 

omilla kommenteillani, jotka selkeyttävät lainausten asiayhteyttä. Omat kommenttini 

olen merkinnyt suorissa lainauksissa hakasulkeiden sisään. Kokoan tutkielmani tutkimus-

tulokset yhteen ja esittelen luomani tulosavaruuden johtopäätösten yhteydessä luvussa 

kuusi (KUVIO 3). 

 

 

 

Merkitysyksikkö Alatason kategoria Kuvauskategoria
Lukujärjestystekninen ennakointi 
Inklusiivista opetusta tukevien tiimien muodostaminen
Oppilaiden sijoittelu luokkiin
Suomenkielinen ympäristö
Aineelliset resurssit
Henkilöstöresurssit
Opettajan perehdytys Opettajan perehdytys

Opetusjärjestelyt
Koulun inklusiivista 
valmistavaa opetusta tukevat 
käytänteet

Koulun resurssit
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4.5 Empiirisen toteutuksen luotettavuus  
  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimuksen luotettavuus 

eivät ole erillisiä asioita. Usein kvalitatiivisessa tutkimuksessa arvioidaankin tutkimus-

prosessin luotettavuutta. Tästä syystä viime kädessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tut-

kimuksen luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse ja hänen rehellisyytensä.  (Eskola & 

Suoranta 1998, 209–211.) Vilkan (2021, 222) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

luotettavuuden arviointia tulee tehdä koko tutkimusprosessin ajan suhteessa teoriaan, ana-

lyysiin, tulkintaan, tuloksiin ja johtopäätöksiin. Olennaista luotettavuuden arvioinnissa 

on, että tutkija kykenee kuvaamaan ja perustelemaan tekemänsä ratkaisut.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessini kulun mah-

dollisimman yksityiskohtaisesti, sillä tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta paran-

taa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232). Tut-

kimusprosessini kuvailussa olen tuonut esille myös prosessin haasteet esimerkiksi tutki-

musluvan ja haastateltavien saantiin liittyen. Olen esitellyt aineistoni ja aineiston analyy-

sin mahdollisimman tarkasti. Analyysin vaiheita olen havainnollistanut taulukoin. Näillä 

tavoin olen halunnut antaa lukijalle mahdollisuuden seurata tutkimusprosessini kulkua ja 

analyysini etenemistä vaihe vaiheelta ja vakuuttua tutkielmaprosessini luotettavuudesta. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 232 ja 261.)  

Mahdollistaakseni lukijalle aineiston aitouden arviointia, olen sisällyttänyt tuloslukujen 

yhteyteen paljon suoria lainauksia haastatteluaineistosta. Häkkisen (1996, 29) mukaan 

runsas lainausten käyttö on tyypillistä fenomenografiselle tutkimukselle.  Fenomenogra-

fiassa yksilöllisiä kokemuksia ei pyritä kääntämään symboliselle kielelle, vaan kokemuk-

sia kuvataan tarkoituksella sisällöllisesti latautuneella termistöllä ja käytetään paljon suo-

ria haastattelulainauksia. Tällä tavoin pyritään ylittämään sanotun ja tarkoitetun merki-

tyksen välinen kuilu. Tekstiin sisällyttämäni lainaukset haastateltavien puheesta ovat 

myös verrattain pitkiä, sillä halusin tuoda lukijalle haastateltavan ajattelua ja ilmausten 

kontekstia mahdollisimman avoimesti esille. Pitemmät lainaukset tuovat lisäksi lukijalle 

lyhyitä tai katkaistuja sitaatteja paremmin todeksi haastattelemieni luokanopettajien aja-

tukselliset kokonaisuudet.  Runsaalla autenttisten lainausten käytöllä osoitan, etten ole 

pyrkinyt ohjailemaan tutkittavien käsityksiä sekä pyrin vakuuttamaan lukijalle tutkimuk-

seni aineiston luotettavuutta ja aitoutta. (Ahonen 1994, 154; Häkkinen 1996, 48.)  
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Fenomenografiseen tutkimussuuntaukseen sisältyy niin kutsuttu puhtaan mielen tai sul-

keistamisen vaatimus. Sulkeistamalla ennakko-oletuksensa ja esiymmärryksensä tutki-

muksen kohteena olevasta asiasta analyysin ajaksi, tutkija voi kuvata tutkittavaa ilmiötä 

puhtaasti sellaisena kuin tutkittavat sen ymmärtävät ja tutkijalle ilmaisevat. (Niikko 2003, 

21.) On selvää, etten työkokemukseni ja aikaisempien opintojeni vuoksi voinut toteuttaa 

tämän tutkimuksen analyysiä niin kutsutulla puhtaalla mielellä. Koin kuitenkin, että taus-

tastani, perehtyneisyydestäni sekä inklusiiviseen valmistavaan opetukseen että työkoke-

muksestani inklusiivisen valmistavan opetuksen parissa, oli tutkimukseni empiirisessä to-

teutuksessa enemmän etua kuin haittaa. Koin, että asiantuntijuuteni ja kokemuksieni 

vuoksi osasin muotoilla haastattelukysymykseni tarkoituksenmukaisiksi. Myös aineiston 

analyysivaiheessa ymmärsin, mistä tutkittavat puhuivat eli kykenin erottelemaan, yhdis-

telemään ja luokittelemaan tutkittavien käsityksiä tarkoituksenmukaisesti. Ajattelen, että 

tämä ei olisi ollut täysin mahdollista ”puhtaalla mielellä” tai ainakin se olisi ollut vaike-

ampaa. Myös haastattelutilanteissa pystyin esittämään tarkentavia kysymyksiä ja ohjaa-

maan tilanteita keskustelunomaisiksi juuri siksi, että minulla ja tutkittavavilla oli ikään 

kuin yhteinen kieli teoreettisen perehtyneisyyteni ja työkokemukseni vuoksi. Analyysi-

vaiheessa olen kuitenkin huomioinut asemani ja ennakkokäsitykseni ja pyrkinyt toteutta-

maan analyysin fenomenografisen tutkimuksen vaatimusten mukaan puhtaasti aineisto-

lähtöisesti. Ahonen (1994, 124) näkee itseni tavoin, että tutkijan perehtyneisyys ei aina 

ole riski fenomenografisen tutkimuksen analyysivaiheessa. Ahosen mukaan tutkijan kyky 

tiedostaa viitetaustansa voi ohjata tutkijaa tavoittamaan tutkimushenkilöiden käsitysten 

merkityksiä objektiivisesti myös analyysivaiheessa, mikä on tutkimukselle eduksi myös 

luotettavuuden ja objektiivisuuden näkökulmasta.  
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5 TOIMIVAN INKLUSIIVISEN VALMISTAVAN OPETUKSEN 
TAUSTATEKIJÄT 
 

 

5.1 Koulun inklusiivista valmistavaa opetusta tukevat käytänteet 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan koulun inklusiivista valmistavaa opetusta voitiin tu-

kea huomioimalla inklusiivinen valmistava opetus koulun opetusjärjestelyissä, resursoin-

nissa ja opettajien perehdytyksessä sekä määrittämällä työntekijöiden ammattiroolit sel-

keästi. Myös koulun inklusiivista kasvatusta ja opetusta sekä kielitietoisuutta tukevalla 

toimintakulttuurilla voitiin luokanopettajien käsitysten mukaan vaikuttaa inklusiivisen 

valmistavan opetuksen onnistumiseen. (KUVIO 1)  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1 Koulun inklusiivista valmistavaa opetusta tukevat käytänteet luokanopettajien 
käsitysten mukaan 

 

Nämä inklusiivista valmistavaa opetusta tukevat käytänteet olivat koulun rakenteita ja 

toimintamalleja, joista vastasivat yleensä koulun johdossa työskentelevät henkilöt. Suun-

nittelemalla hyvin koulun arjen toimintaa ja ratkaisuja sekä esimerkiksi kohdentamalla 

koulun resursseja tarkoituksenmukaisesti voitiin luokanopettajien käsitysten mukaan tu-

kea inklusiivisesti valmistavaa opetusta suorittavien oppilaiden opetusta ja koulunkäyntiä 

parhaalla mahdollisella tavalla.  
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5.1.1 Opetusjärjestelyt 
 

Inklusiivinen valmistava opetus oli luokanopettajien käsitysten mukaan tärkeää huomi-

oida koulun opetusjärjestelyjä suunniteltaessa ja toimeenpantaessa. Koulun työ- ja toi-

mintatapojen sekä rakenteiden muokkaaminen inklusiivista valmistavaa opetusta tuke-

viksi mahdollistivat sujuvan kouluarjen ja olivat tärkeitä tekijöitä inklusiivisen valmista-

van opetuksen onnistumiselle.   

Haastattelemieni luokanopettajien mukaan kouluissa tulisi huomioida inklusiivinen val-

mistava opetus jo oppilaiden ja opettajien lukujärjestyksiä suunniteltaessa. Alkuopetuk-

sen oppilaiden lukujärjestyksiin olisi luokanopettajien käsitysten mukaan hyvä palkittaa 

ja resursoida tuntipaikkoja suomi toisena -kielenä opetukselle ja erityisopetukselle sekä 

vain inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskeleville lapsille.  Tuntien palkitusta olisi 

luokanopettajien käsitysten mukaan hyvä tehdä myös tilanteissa, joissa lukuvuoden alka-

essa koulussa ei vielä aloittaisikaan lapsia inklusiivisin järjestelyin. Tällöin näitä tunteja 

olisi mahdollista käyttää luokanopettajien mukaan muiden tukea tarvitsevien lasten ope-

tukseen. Myös valmista opetusmateriaalia, joka on kohdennettu inklusiivisen valmistavan 

opetuksen tarpeisiin, oli luokanopettajien kokemusten hyvä olla olemassa kouluilla val-

miina.  

 

Mutta meillä on sillain, että meillä on tietyt tuntipaikat jotka näkyy, ne on 
viety Wilmaan lukkareihin niin opettajat näkevät sieltä ne valo-tunnit [val-
mistavan opetuksen tunnit] ja sit luokanopettaja, s2-opettaja ja erityisopet-
taja hoitavat niitä. Kuka missäkin ja milloinkin [hoitaa tunteja]. Ja luokan-
opettaja laskee sitten, että siihen tulee oikea määrä niitä tunteja. H2 

Ja sitten toisena [asiana] sellainen, että meillä on olemassa olevaa materi-
aalia. Että jos tulee uusi oppilas, niin sitten se luokanopettaja ei ole tyhjän 
päällä, koska nollastahan siinä lähdetään. Että jos tulee vaikka oppilas, 
joka ei tunnista kirjaimia ja ollaan jo ykkösen keväällä ja kaikki muut siellä 
kuitenkin olettaen osaa jo ne kirjaimet ja sitten tulee ihan ummikko, joka ei 
osaa kieltä tai kirjaimia.  Niin heti on materiaalia miten lähtee sitten hänen 
kanssaan. H3 

 

Luokanopettajat kertoivat, että tilanteissa, joissa inklusiiviseen valmistavaan opetukseen 

ei kouluissa oltu varauduttu ennalta, aiheutti valmistavan opetuksen oppilaan saapuminen 

koulun oppilaaksi kesken lukuvuoden nopeasti tapahtuvia arkeen vaikuttavia ja arkea 
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hankaloittavia muutoksia. Tällaisia olivat esimerkiksi muutokset opettajien ja oppilaiden 

työjärjestyksissä sekä henkilöstöresurssien uudelleenjakaminen. Muutokset vaikeuttivat 

arkea ja kuormittivat luokanopettajien käsitysten mukaan sekä koulun opettajia että luo-

kissa opiskelevia oppilaita.   

Inklusiivista valmistavaa opetusta tukeviksi rakenteiksi luokanopettajat kokivat myös eri-

laiset tiimit, joita kouluille oli perustettu tukemaan sekä inklusiivista valmistavaa opetusta 

että kielitietoista opetusta yleensä.  

 

Ja meillä on täällä koulussa valmiiksi niitä rakenteita kun vaikka kielitie-
toinen tiimi, joka oikeasti tuottaa materiaalia tai pyytää tilaamaan. H2 

 

Luokanopettajat kertoivat, että näiden kouluille muodostettujen inklusiivista valmistavaa 

opetusta tukevien tiimien tehtäviin kuuluivat esimerkiksi kielitietoisuuden edistäminen ja 

kielitietoista opetusta tukevien materiaalien tuottaminen ja hankkiminen.  

Kielitietoisen opetuksen tukemiseen perustettujen tiimien lisäksi osa luokanopettajista 

kertoi kouluihinsa perustetuista tiimeistä, joiden tehtävänä oli ainoastaan vastata inklusii-

visesta valmistavasta opetuksesta ja koulun inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilai-

den oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Inklusiivisen valmistavan opetuksen tiimeihin 

kuuluivat luokanopettajien kertoman mukaan tyypillisesti luokanopettajan lisäksi inklu-

siivisen valmistavan opetuksen oppilaan asioista vastaavia opettajia sekä muita kouluissa 

työskenteleviä aikuisia esimerkiksi suomi toisena kielenä -opettaja, erityisopettaja ja op-

pilashuoltoryhmän jäseniä.  

 

Olen ymmärtänyt, että tässä meillä on [oppilaan aloittaessa inklusiivisesti 
valmistavan opetuksen] sellainen tiimi. Sellainen oppilashuoltoryhmän 
tyyppinen tiimi, joka huolehtii. H1 

 

Inklusiivisesta valmistavasta opetuksesta vastaavat tiimit suunnittelivat luokanopettajien 

kertoman mukaan yhteistyössä luokanopettajan kanssa esimerkiksi inklusiivisen valmis-

tavan opetuksen oppilaan opetusta ja koulunkäynnin tukea. Suunnittelutyön lisäksi tiimin 



46 
 

 

jäseniä oli tarpeen mukaan läsnä huoltajatapaamisissa ja muissa oppilaan tuen ja koulun-

käynnin järjestämiseen liittyvissä yhteistyötapaamisissa.  

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden sijoittelussa yleisopetuksen luokkiin tuli 

luokanopettajien käsitysten mukaan huomioida aina oppilaan etu. Oppilaan edulla luo-

kanopettajat käsittivät yleisimmin oppilaan mahdollisuuden suomen kielen oppimiseen. 

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden sijoittelua yleisopetuksen luokkiin voitiin 

haastattelemieni luokanopettajien mukaan tehdä kahdella eri tavalla. Osa luokanopetta-

jista kertoi, että heidän kouluissaan inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat oli 

koottu yhteen yleisopetuksen luokkaan.  Tämän mallin etuna luokanopettajat näkivät kie-

len oppimisen- ja oppimisen tuen suuntaamisen helppouden esimerkiksi lukujärjestystek-

nisesti. Mallin ongelmana luokanopettajat kuitenkin näkivät ryhmämuotoisen valmista-

van opetuksen luokan rakentumisen yleisopetuksen luokan sisälle.  

 

Kun me kokeiltiin aikanaan, että keskitettiin valo-oppilaat [inklusiivisesti 
valmistavaa opetusta opiskelevat oppilaat] yhteen luokkaan, niin todettiin, 
että toimivampi malli on joku muu. Jos muutenkin koulussa on paljon S2-
oppilaita, niin sen suomen kielen inputin kannalta [on parempi], että vaikka 
sitä resurssia pystyttäisiin näin keskittämään yhteen luokkaan, niin kuiten-
kin suomen kielen oppimisen kannalta on järkevää, ettei tehdä uudelleen 
niitä valmistavia luokkia, vaan jaetaan valo-oppilaita eri luokille. H2 

 

Mallissa, jossa kaikki vuosiluokan inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat  oli 

koottu yhdelle luokalle, jäivät inklusiivisen valmistavan opetuksen tavoitteet, suomen 

kielen oppiminen ja luokkaan kiinnittyminen luokanopettajien kokemusten mukaan hel-

posti toteutumatta.  

Toisessa inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden sijoittelun mallissa oppilaat py-

rittiin hajauttamaan eri luokille. Eri luokille sijoittelu ei aina ollut mahdollista esimerkiksi 

tilanteissa, joissa usea oppilas aloitti valmistavan opetuksen inklusiivisesti samaan ai-

kaan. Tässä mallissa oppimisen tuen suuntaaminen ja jakaminen oli luokanopettajien kä-

sitysten mukaan haasteellisempaa ja vaati enemmän etukäteissuunnittelua, mutta inklu-

siivisen valmistavan opetuksen oppilaiden oppimistulokset olivat parempia, sillä oppilai-

den oppimisympäristö oli vahvemmin suomenkielinen.   
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Oppilaiden luokkiin sijoittelussa oli luokanopettajien kokemusten mukaan hyvä huomi-

oida myös luokkien kokonaistilanne, esimerkiksi erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden 

määrää. Näin kaikkien luokalla opiskelevien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

tuli paremmin turvatuksi.   

 

Mutta ehkä siinä on enemmän semmoinen että nyt minun luokalla on nämä 
kaksi valmistavaa oppilasta, mutta jollakin toisella luokalla on sitten taas 
oppilaita, joilla on muita tuen tarpeita. Että sillä tavalla ehkä on keskitetty 
että jokaisella olisi jotakin tämmöistä haastetta siinä luokassa, erilaista 
haastetta. H1  

 

Myös mahdollisimman suomenkielinen oppimisympäristö tuki luokanopettajien käsitys-

ten mukaan inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevien lasten suomen kielen oppi-

mista.   

 

Toki vaikutusta on sillä että luokalla oli vain yksi, jolla oli S2 [suomenkieltä 
toisena kielenä opiskeleva oppilas] eli ympäristö oli vahvasti suomenkieli-
nen eli tuki siinä luokassa. H5 

 

Usea haastattelemani luokanopettaja nosti haastatteluissa esille huolensa helsinkiläisten 

koulujen tilanteesta, jossa lasten ja nuorten suomenkielen oppiminen vertaisilta kouluissa 

ja vapaa-ajalla on viime vuosina tullut vaikeammaksi. Luokanopettajien kertoman mu-

kaan tämä johtuu tilanteesta, jossa osassa helsinkiläisiä kouluja on nykyisin luokkia, 

joissa vähemmän kuin puolet oppilaista puhuu äidinkielenään suomea.  

 

Ja mitä just sanoin, että meilläkin on luokkia, joissa on vain 2-3 supisuo-
menkielistä lasta ja sitten on 8 arabiankielistä lasta. Niin kyllä mä aina 
mietin, kun valo-oppilas [valmistaa opetusta inklusiivisesti opiskeleva 
lapsi] tulee, jos hän on vaikka arabiankielinen, että vaikka niistä toisista 
lapsista on siihen koulunkäyntiin tukea, koska he puhuvat samaa äidin-
kieltä, mutta suomen kielen oppimisen kannalta niin saattaa olla että meil-
läkin thai-kielinen oppii paremmin sitä arabiaa tai somaliaa.  H2 

 



48 
 

 

Suomen kieltä äidinkielenään puhuvien lasten vähäinen määrä luokilla vaikutti väistä-

mättä luokanopettajien käsitysten mukaan negatiivisesti etenkin inklusiivisesti valmista-

vaa opetusta opiskelevan oppilaan suomen kielen taidon kehittymiseen.  

 

5.1.2 Resurssit 
 

Sekä aineellisten että henkilöresurssien riittävyys olivat luokanopettajien kokemusten 

mukaan tärkeitä onnistuneen inklusiivisen valmistavan opetuksen toteutumiselle. Aineel-

lisilla resursseilla luokanopettajat tarkoittivat sopivia opetusmateriaaleja, esimerkiksi op-

pikirjoja ja opetuksen havainnollistamiseen ja eriyttämiseen tarkoitettuja välineitä.  

Myös henkilöstön riittävyyttä luokanopettajat pitivät tärkeänä laadukkaan inklusiivisen 

valmistavan opetuksen kannalta. Tarvittavilla henkilöstöresurssilla luokanopettajat tar-

koittivat paitsi suomi toisena kielenä -opettajia, erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia 

myös monikielisiä ohjaajia ja kulttuuritulkkeja. 

  

Meillä on täällä tosi paljon resurssia, että meillä luokanopettajat opettavat 
ryhmää yksin ehkä kolme tuntia viikossa. H2 

 

Aineellisten ja henkilöstöresurssien riittävyys takasivat luokanopettajien käsitysten mu-

kaan paitsi mahdollisuuden eriyttää opetusta myös toteuttaa opetusta laadukkaasti, sillä 

oppilaan yksilölliset tarpeet oli mahdollista huomioida. Kun opettajilla oli käytössään 

valmista opetusmateriaalia ja opetuksen eriyttämistä helpottavia välineitä kuten tabletti-

tietokoneita tai erilaisia oppimispelejä, oli opetuksen eriyttäminen myös helpompaa.  

Inklusiiviseen valmistavan opetuksen toteutukseen varatun resurssin riittämättömyys 

puolestaan saattoi luokanopettajien käsitysten mukaan johtaa tilanteisiin, joissa luokissa 

vain niin sanotusti selviydyttiin päivästä toiseen, eikä opetuksen tarkoituksenmukainen 

toteuttaminen, oppilaiden tarpeiden yksilöllinen huomioiminen tai oppilaiden kohtaami-

nen ollut mahdollista.  
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5.1.3 Opettajan perehdytys 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan opettajien perehdyttämisellä oli suuri merkitys 

paitsi inklusiivisen valmistavan opetuksen onnistumiselle myös opettajien työhyvinvoin-

nille. Lähes jokainen haastattelemani luokanopettaja koki, ettei ollut saanut riittävästi pe-

rehdytystä tai tietoa inklusiivisesta valmistavasta opetuksesta aloittaessaan inklusiivisesti 

valmistavaa opetusta opiskelevan oppilaan opettajana.  

 

Että ei ollut sellaista valmista käsikirjaa tai systeemiä, että mitä tämä sil-
leen perinpohjaisesti tarkoittaa. H4 

(Oli) hirveästi ylimääräistä stressin aiheuttajaa. Mutta olisin kaivannut että 
olisi ollut enemmän tietoa ja sinä vuonna taisi tullakin niitä koulutuksia, 
mutta olisin kaivannut niitä ja sitä, että tätä olisi valmisteltu enemmän myös 
koulun tasolla, että miten toimitaan. Että me lähettiin luomaan sitä tyhjästä 
että miten toimitaan ja selviteltiin eri puolilta. H5 

 

Luokanopettajat olivat kaivanneet tietoa paitsi yleisesti siitä, mitä inklusiivisella valmis-

tavalla opetuksella tarkoitetaan myös siitä, miten inklusiivista valmistavaa opetusta voi 

käytännössä kouluarjessa toteuttaa.  Useat haastattelemistani luokanopettajista kokivat, 

että heidät oli jätetty selviämään yksin ilman tukea. Luokanopettajien käsitysten mukaan 

inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan opettajana aloittaminen vaati luokanopet-

tajalta huomattavan paljon oma-aloitteisuutta ja halukkuutta selvittää paitsi inklusiivisen 

valmistavan opetuksen oppilaan kokonaistilannetta myös inklusiivisen valmistavan ope-

tuksen pedagogiikkaa ja yleisiä. opetuskäytänteitä.  

 

5.1.4 Työntekijöiden roolien selkeys 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan koulun opettajien ja muiden työntekijöiden työnku-

vat ja roolit inklusiivisen valmistavan opetuksen toteutuksessa oli hyvä olla määritelty 

mallia toteuttavissa kouluissa mahdollisimman tarkasti. Työnkuvien- ja roolien selkeys 

auttoi inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan oppimisen ja oppimisen tuen suun-

nittelussa, sillä jokainen opettaja- ja ammattiryhmä tiesi oman paikkansa ja vastuunsa. 
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Lisäksi työnkuvien ja roolien määrittely mahdollisti eri ammattiryhmien asiantuntijuuden 

hyödyntämisen.  

Jokainen haastattelemani luokanopettaja kertoi luokanopettajan olevan päävastuussa in-

klusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevan lapsen opetuksesta. Luokanopettajan teh-

tävänä oli luokanopettajien käsitysten mukaan suunnitella inklusiivisesti valmistavaa 

opetusta opiskelevan oppilaan opetus ja tuki, laatia oppilaalle opintosuunnitelma ja vas-

tata oppilaan koulunkäynnin kokonaistilanteesta.  

Vaikka luokanopettajat kokivat itse olevansa päävastuussa inklusiivisen valmistavan ope-

tuksen oppilaan opetuksesta ja koulunkäynnistä, näkivät he myös koulun muiden opetta-

jien, erityisesti suomi toisena kielenä -opettajan ja erityisopettajan roolin sekä ammatti-

taidon tärkeänä osana oppilaiden opetuksen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä. Luokan-

opettajien käsitysten mukaan opettajien ja muiden koulussa työskentelevien aikuisten vä-

lisellä yhteistyöllä oli mahdollista vastata parhaiten inklusiivisesti valmistavaa opetusta 

opiskelevan oppilaan opetuksen ja tuen tarpeisiin. 

 

Ja myös vastuut, että kuka vastaa mistäkin sen tietyn oppilaan kohdalla. 
Kuka kirjoittaa opintosuunnitelmaa ja kuka miettii oikeantasoisia tehtäviä 
ja miten se tieto liikkuu esim. S2-open, erityisopettajan ja luokanopettajan 
välillä. Nämä pitäisi miettiä selvästi ja niin että tieto kulkee. H2 

 

Luokanopettajat kokivat, että suomi toisena kielenä -opettaja oli asiantuntija etenkin suo-

men kielen opettamisessa sekä oppilaan kielitaidon tason kartoittamisessa ja arvioinnissa. 

Lisäksi suomi toisena kielenä -opettajalla oli luokanopettajien käsitysten mukaan usein 

paras tieto inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaalle soveltuvista opetusmateriaa-

leista. Tästä syystä suomi toisena kielenä -opettaja olikin luokanopettajien kertoman mu-

kaan usein ottanut vastuun erityisesti inklusiivisen valmistavan oppilaan suomen kielen 

opetuksesta ja arvioinnista sekä suomen kielen opetusmateriaalin valinnasta ja hankin-

nasta.  

 

Koska s2-opettaja on ollut siinä tosi lähellä omaa luokkaa, niin tosi tiivistä 
yhteistyötä hänen kanssaan ollaan aina tehty. Ja tavallaan hän on kyllä ol-
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lut tosi hyvä apu. Vaikka sanoin, että luokanopettajalla on se viimeinen vas-
tuu, mutta se S2-opettaja on hyvä apu. Että luotan, että hän on sellainen 
tosi ammattitaitoinen, niin luotan, että hän tekee sen S2-opettajan pestin. 
Jos näin voi sanoa. Ja hänellä on roolia siinä suomenkielessä ja tärkeänä 
yhteistyönä ja hän miettii niitä kaikkea eteenpäin menemistä sen kielen kan-
nalta. Ja näin ja vähän tavallaan samanlainen rooli erityisopettajalla että 
miettii tavallaan oppilaskohtaisesti, että miten jotakin oppilasta voi tukea 
ja muuta. H3 

 

Erityisopettajan rooli oli luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisen valmistavan 

opetuksen oppilaiden kohdalla usein konsultoiva. Erityisopettajalta luokanopettajat toi-

voivat tukea ja apua ensisijaisesti inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan oppimi-

sen tuen suunnittelussa ja oppilaan oppimisen etenemisen arvioinnissa. Kouluissa, joissa 

luokanopettajat kertoivat olleen paljon erityisopettajan resurssia, oli erityisopettajan rooli 

ollut suurempi käytännön opetustyössä kuin kouluissa joissa erityisopettajan resurssia oli 

ollut vähemmän. Jos erityisopettajan resurssia oli ollut paljon, oli erityisopettaja luokan-

opettajien kertoman mukaan työskennellyt usein samanaikaisopettaja luokassa luokan-

opettajan parina. Lisäksi luokanopettajat kertoivat, että suomi toisena kielenä -opettaja ja 

erityisopettaja olivat usein olleet mukana inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan 

oppimiseen ja tukeen liittyvissä palavereissa esimerkiksi oppilaan huoltajien tai sosiaali-

toimen kanssa.  

 

5.1.5 Koulun toimintakulttuuri 
 

Koulun inkluusiota tukeva toimintakulttuuri edisti luokanopettajien käsitysten mukaan 

inklusiivisen valmistavan opetuksen onnistunutta toteutusta. Jos kouluissa ylläpidettiin 

inklusiivista opetusta ja kasvatusta sekä kielitietoisuutta edistävää puhetta, tuki se luo-

kanopettajien käsitysten koko kouluyhteisön inkluusioon ja inklusiiviseen valmistavaan 

opetukseen sitoutunutta ajattelua.  

 

Puhutaan paljon kielitietoisuudesta ja mietitään sitä opetusta niin että se 
olisi sitten kaikille sopivaa. H1  
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Toimintakulttuuri, jossa opetuksen inklusiivisuus nähtiin itsestään selvänä tapana toimia, 

tuki luokanopettajien käsitysten mukaan opettajien uskoa omaan työhönsä ja oppilaiden 

mahdollisuuksiin oppia. Koulun yhteisöllisyyttä tukeva työkulttuuri edisti luokanopetta-

jien kokemusten mukaan paitsi kaikkien opettajien opetustyössä onnistumista myös työs-

säjaksamisesta. Työyhteisön kannustus ja tuki sekä henkilökunnan välinen yhteistyö aut-

toivat luokanopettajia paitsi jaksamaan työssään myös sietämään työn kuormittavuutta ja 

haasteellisuutta.  

 

Ja tässä koulussakin on sellainen asenne, että ne [inklusiivisen valmistavan 
opetuksen oppilaat] tulee pärjäämään ja oppimaan suomen kieltä. Että on 
annettu sellainen. Että en mä oo osannu enää huolestua tästä. H4 

 

Luokanopettajat kokivat myös, että opettajien henkilökohtaisella arvomaailmalla ja maa-

ilmankatsomuksella oli merkitystä sekä työssä jaksamisessa että työssä onnistumisessa.  

 

Mutta meillä on se, että meille ei voida palkata sellaisia ihmisiä, jotka ei 
ole valmiita tekemään tätä työtä sydämellä näiden lasten eteen. Että meillä 
on haastava alue. Varmaan yksi Helsingin haastavimmista. H2 

 

Luokanopettajat kokivat, että inklusiivinen valmistava opetus oli paitsi vaativaa myös 

hyvin palkitsevaa työtä. Luokanopettajien käsitysten mukaan työssä menestyivät ne, jotka 

olivat valmiita venymään ja tekemään ikään kuin vähän enemmän, ne jotka olivat val-

miita tekemään työtä sydämellä.  

 

 

5.2 Opettajan inklusiivista valmistavaa opetusta tukevat työtavat 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan opettajan arjen työssä inklusiivisen valmistavan 

opetuksen onnistumista tuki yhteistyö paitsi muiden opettajien ja koulun henkilökunnan 

kanssa myös laajasti koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Luokanopettajan oli huomioi-

tava inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilas myös esimerkiksi opetusmenetelmien 
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valinnassa, oppimisympäristön suunnittelussa ja opetusmateriaalin valinnassa. Myös in-

klusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan kouluun ja luokkaan kiinnittymistä oli luo-

kanopettajien käsitysten mukaan hyvä tukea. Usein inklusiivisesti valmistavaa opiskeleva 

lapsi tarvitsi luokanopettajien käsitysten mukaan paljon myös muunlaista yksilöllistä 

huomiota ja tukea. (KUVIO 2)  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2 Opettajan inklusiivista valmistavaa opetusta tukevat työtavat luokanopettajien 
käsitysten mukaan  

 

Nämä inklusiivista valmistavaa opetusta tukevat työtavat olivat niitä opetuksen suunnit-

teluun ja toteutukseen liittyviä toimintamalleja, valintoja ja ratkaisuja, joita luokanopet-

tajat tekivät päivittäin osana kouluarkea. Vaikka jokainen haastattelemani luokanopettaja 

toteutti inklusiivista valmista opetusta omalla tavallaan oppilaan tarpeista ja koulun re-

sursseista käsin, olivat luokanopettajien käsitykset toimivista tavoista varsin yhtenäiset.  

 

 

5.2.1 Yhteistyö opettajan työtapana 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisen valmistavan opetuksen toteuttaminen 

vaati luokanopettajilta taitoa ja tahtoa tehdä yhteistyötä laajasti. Luokanopettajat kuvasi-

vat tehneensä yhteistyötä paitsi muiden koulun opettajien ja henkilökunnan jäsenten 

kanssa, myös laajasti koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  
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Luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisen valmistavan opetuksen toteuttamisessa 

luontevimpia yhteistyökumppaneita opettajista olivat suomi toisena kielenä -opettaja, eri-

tyisopettaja ja resurssiopettaja. Yhteistyötä koulun toisen opettajan kanssa luokanopetta-

jat kertoivat tehneensä esimerkiksi inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan opetuk-

sen suunnitteluun ja arviointiin liittyvissä asioissa. 

 

Joo se [laaja-alainen erityisopettaja] on aika sellainen yleinen [tuki]. Että 
hänen kanssaan me ollaan alusta saakka ylipäätään tästä tilanteesta paljon 
puhuttu ja kaikesta tällaisista kotiin liittyvistä kuvioista ja kaikesta ja miten 
sillä [oppilaalla] olisi mahdollisimman hyvä olla täällä koulussa. Että sel-
laisissa tukee paljon. Ja ollaan mietitty, että mikä kirja sille hommattaisi ja 
mitä materiaalia on ja ylipäätään päivän järjestelyjä. H1 

 

Luokanopettajat kuvasivat toteuttaneensa opetusta yhdessä samanaikaisopetuksena eten-

kin resurssiopettajan ja erityisopettajan kanssa. Suomi toisena kielenä -opettaja sen sijaan 

opetti inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaita usein enemmän pienryhmässä. Jos-

kus näille pienryhmän tunneille oli osallistunut inklusiivisen valmistavan opetuksen op-

pilaan lisäksi myös muita luokan oppilaita.   

 

Oli ne ylimääräiset tunnit, joissa he [oppilaat ja S2-opettaja] paljon pela-
sivat ja sitten multa lähti myös oppilaita muita kaveriksi mukaan näille tun-
neille niin se oli kyllä hirveen iso tuki ja apu et oli ylimääräinen s2-opetus. 
H5 

 

Osa haastattelemistani luokanopettajista kertoi toteuttaneensa opetustyötä yhteisopetta-

juutena myös koulun toisen luokanopettajan kanssa.   

 

Täällä myöskin suositaan samanaikaisopettajuutta eli me ollaan niinku yh-
distetty naapuriluokan kanssa voimat niin että toteutetaan opetus samanai-
kaisopetuksena eli meillä on kaksi luokkaa yhdistettynä. H1 

 

Yhteisopettajuutta toteuttaneiden luokanopettajien käsitysten mukaan yhteisopettajuus 

tuki työtapana paitsi inklusiivista valmistavaa opetusta myös aivan kaikkien oppilaiden 

opetusta. Yhteisopettajuuden hyödyiksi luokanopettajat laskivat esimerkiksi laajemmat 
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mahdollisuudet joustaviin ryhmittelyihin ja opetuksen eriyttämiseen. Lisäksi yhteisopet-

tajuuden myötä luokan oppilaat olivat saaneet käyttöönsä suhteessa enemmän esimerkiksi 

erityisopetus- ja avustajaresurssia koska luokat työskentelivät yhdessä.  

Luokanopettajat kertoivat tehneensä yhteistyötä inklusiivisesti valmistavaa opetusta opis-

kelevien oppilaiden tukemiseksi myös muiden koulussa työskentelevien aikuisten kanssa. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita opettajien lisäksi olivat luokanopettajien käsitysten mu-

kaan olleet koulunkäynninohjaajat ja monikieliset ohjaajat. Koulunkäynninohjaajien 

rooli oli ollut toimia inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan apuna oppitunneilla ja 

arjen tilanteissa, jotka olivat varsinkin inklusiivisen valmistavan opetuksen alussa olleet 

oppilaille jännittäviä ja joskus vaikeita.  

 

Avustajista on tietyt, jotka on tämän meidän luokan kanssa. He on ottanu 
paljon vastuuta ja tietää tämän tilanteen, että välitunneilla seuraavat tar-
kemmin ja ovat mukana. Ja ruokailussa auttavat, kun mun oppilas sattuu 
olemaan sellainen pienikokoinen, niin hän ei ole aina yltänyt ottamaan ruo-
kaa ja palauttamaan astioita niin avustajat on kyllä helpottanut open hom-
maa siinä. H1 

 

Monikieliset ohjaajat olivat olleet luokanopettajien apuna koulunkäynnin ohjaajien ta-

voin erilaisissa arjen tilanteissa mutta tämän lisäksi he olivat auttaneet luokanopettajia 

etenkin avaamalla heille inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan kieli- ja kulttuuri-

taustaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi monikieliset ohjaajat olivat olleet luokanopettajien 

apuna niin sanotuissa matalan kynnyksen yhteydenpitotilanteissa inklusiivisen valmista-

van opetuksen oppilaiden koteihin.   

 

Monikulttuuriohjaaja on ollut tosi suuri voimavara tällaisissa yhteisissä ta-
paamisissa tai sitten jos on ollut kriisiytyviä tilanteita, niin on ollut tosi hyö-
dyksi ne monikulttuuriohjaajat. Että he on tavallaan tosi hyvä apu ja tuki ja 
sellainen yhteistyölinkki sinne perheeseen ja perheen kanssa. H 

 

Luokanopettajien käsitysten mukaan yhteistyö inklusiivisen valmistavan opetuksen oppi-

laan kodin kanssa oli erittäin tärkeää paitsi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin sujumi-
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sen myös oppilaan kotoutumisen vuoksi.  Luokanopettajien käsitysten mukaan inklusii-

visen valmistavan opetuksen oppilaan huoltajien tapaaminen oli hyvä järjestää aina mah-

dollisimman pian oppilaan aloitettua koulunkäynnin suomalaisessa koulussa. Lisäksi luo-

kanopettajien käsitysten mukaan tapaamisia oli hyvä järjestää useasti myös lukuvuoden 

aikana. Luokanopettajat näkivät inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevan oppi-

laan huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön olleen merkityksellistä paitsi lapsen koulun-

käyntiin ja oppimiseen liittyvien asioiden myös lapsen koulunkäynnin ulkopuolisen tuen 

ja avun järjestämisen vuoksi.  

Vaikka luokanopettajat kokivat yhteistyön tekemisen inklusiivisen valmistavan opetuk-

sen oppilaiden huoltajien kanssa tärkeäksi, näkivät he sen olevan myös ajoittain hyvin 

vaativaa. Haasteita yhteistyölle asettivat luokanopettajien käsitysten mukaan esimerkiksi 

yhteisen kielen puuttuminen sekä kulttuurierot. Luokanopettajat kertoivat, että jokaiseen 

huoltajien kanssa järjestettyyn tapaamiseen ja puhelimitse tai muulla tavoin järjesteltyyn 

yhteydenottoon tarvittiin aina joko tulkki tai erilaisten tulkkipalveluiden käyttö. Myös 

kulttuurilliset eroavaisuudet olivat tuoneet haasteita yhteisten tapaamisten järjestelyille. 

 

[Vanhemman tullessa koululle kesken koulupäivän.] Että sovitaan tässä nyt 
aika, mutta sitten pitää ymmärtää myös, että kaikki vanhemmat ei osaa vält-
tämättä kellonaikoja, ei tiedä päivämäärästä eikä ole kirjotustaitoa tai lu-
kutaitoa.  Että tavallaan joskus se kommunikointi on käytävä siinä ja nyt 
vaikka sitä samaa kieltä ei olisikaan, että sitten sitä käytetään elekieltä ja 
piirtämällä tai yksittäisillä sanoilla. Että tärkeää siinä toimivassa yhteis-
työssä on, että yrittää sitten kun ne vanhemmat tulee, niin yrittää ottaa sen 
hetken ja niin että molemmat tietää, että missä mennään. Mutta kyllä kaikki 
yhteistyöt on mulla olleet tosi toimivia, vaikka saattanut olla kielen kanssa 
ja tapaamisaikojen kanssa näitä. Mutta sitten kun tavallaan laitetaan peli-
säännöt selviksi, siinä alussa muutaman mokan jälkeen, niin kyllä ne taval-
laan ne vanhemmatkin oppii siinä sen koulukulttuurin ja suomalaisen kult-
tuurin. Että nyt on sovittu tämä aika, niin tullaan silloin ja siellä on tulkki, 
että tämä on tärkeää ja pitää olla paikalla ajallaan ja kaikki tämmöiset. H3 

 

Vaikka yhteistyö huoltajien kanssa oli luokanopettajien käsitysten mukaan joskus ollut 

haastavaa, kuvasivat luokanopettajat huoltajien kanssa tehtyä yhteistyötä kuitenkin poik-

keuksetta aina hyväksi ja tärkeäksi. Kun yhteisistä pelisäännöistä oli inklusiivisen val-
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mistavan opetuksen oppilaan huoltajien kanssa sovittu, huoltajat olivat saaneet tietoa suo-

malaisesta koulujärjestelmästä sekä alkaneet luottaa opettajaan oli yhteistyö muodostunut 

luokanopettajien käsitysten mukaan sujuvaksi.  

Huoltajien kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi luokanopettajat olivat tehneet yhteistyötä in-

klusiivisen valmistavan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä asioissa 

muun muassa maahanmuuttoviraston, perheneuvolan, lastensuojelulaitosten, esiopetuk-

sen ja nuorisotoimen kanssa. Vaikka yhteistyöverkostot näyttäytyivät laajoina, oli yhteis-

työ luokanopettajien käsitysten mukaan ollut merkityksellistä ja mahdollistanut oppilaan 

kokonaistilanteen huomioimisen koulunkäyntiin liittyvien asioiden lisäksi.  

 

Että toivoisin, että tehtäisiin yhteistyössä ihmisen eri osa-alueiden kanssa. 
Niin se hyödyttäisi sitä oppilasta ja perhettä, jota sitäkin täytyy miettiä, että 
miten heillä menee. Et silleen näkisin että olisi hyvä yhteistyö sellainen että 
kaikki osapuolet [tarkoittaa perheen asioista vastaavaa sosiaalityönteki-
jää] olisi mukana. H1 

Meillä on saattanut olla jo keväällä päiväkodin aikana verkostopalaveri, 
missä on ollut mukana päiväkodin työntekijöitä ja perhe ja voi olla mukana 
joku maahanmuuttovirastosta tai sitten lastensuojelun työntekijä tai kuka 
nyt tämän perheen asioita hoitaakaan ja tulkki. H2 

 

Luokanopettajien käsitysten mukaan yhteistyö, jolla oli pyritty edistämään inklusiivisen 

valmistavan opetuksen oppilaan vapaa-ajalla tapahtuvaa harrastustoimintaa, auttoi myös 

oppilaan suomen kielen taitojen kehittymistä ja näin edisti vasta suomen kieltä opettele-

van oppilaan koulunkäynnin tilannetta kokonaisuutena.   

 

 

5.2.2 Opetusmenetelmät 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan valmistavaa opetusta voitiin järjestää inklusiivisesti 

toimivalla tavalla alkuopetusikäsille lapsille, sillä alkuopetuksen tavoitteet, menetelmät 

ja työtavat tukivat itsessään valmistavan opetuksen tavoitteita.  
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Alkuopetuksen toimintatavat ovat niinku jo itessään sellaisia jotka tukee. 
Eli on paljon toiminnallisuutta. Ja tukee pitkälti sitä. Ja sen takia tämä in-
klusiivinen valmistava on hyvä just alkuopetukseen. Koska tavallaan al-
kuopetuksen toimintatavat jo itsessään sopii. H5 

 

Luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat, kuten 

kaikki muutkin alkuopetuksen oppilaat, hyötyivät vaihtelevien opetusmenetelmien käy-

töstä oppitunneilla. Luokanopettajien kokemusten mukaan alkuopetusikäiset oppilaat ei-

vät vielä jaksa keskittyä yhteen asiaan kovin pitkää aikaa, joten opetusmenetelmien ja 

työtapojen vaihtelu auttoi kaikkien alkuopetusikäisten lasten oppimista.  

 

Ja jotenkin sit muistaa, että kun on nuoria oppilaita niin ne on lyhyitä ne 
keskittymisenkaudet. Niin ehkä se, että ne olisi niinku monipuolisia juttuja. 
H6 

 

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden kohdalla luokanopettajat olivat kuitenkin 

kokeneet, että vaihtelevista opetusmenetelmistä ja työtavoista huolimatta lapsi saattoi 

kuormittua koulupäivän aikana. Tämä johtui luokanopettajien käsitysten mukaan siitä, 

että inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat viettivät koko koulupäivän ympäris-

tössä, jossa puhuttiin kieltä, jota lapset eivät vielä ymmärtäneet hyvin. Tästä syystä luo-

kanopettajien kokemusten mukaan luokissa, joissa opiskeli inklusiivisen valmistavan 

opetuksen oppilaita, opetusta oli hyvä rytmittää pienillä tauoilla, kuten leikkihetkillä tai 

muulla vapaammalla tekemisellä.  

Erityisesti opetusmenetelmät, jotka sisälsivät toiminnallisuutta, olivat luokanopettajien 

käsitysten mukaan olleet toimivia inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden ope-

tuksessa. Myös taito- ja taideaineet tukivat luokanopettajien mukaan inklusiivisen val-

mistavan opetuksen oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä, sillä ne tarjosivat toiminnal-

listen menetelmien tavoin vasta kieltä opetteleville lapsille mahdollisuuden oppia suomen 

kieltä spontaanissa vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa.  

 

Ja sitten mun mielestä taideaineilla on valtavan suuri merkitys. Musiikilla, 
ja tämä mun oppilas rakasti musiikkia. Ja usein ne laulujen sanat on esi-
merkiksi ekat joita oppilas sitten nappaa sieltä. H6 
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Juuri taito- ja taideaineet tarjosivat luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisen val-

mistavan opetuksen oppilaille ympäristön, joka itsessään rohkaisi suomen kielen käyt-

töön, sillä taito- ja taideaineiden oppitunneilla opiskelu on usein vapaampaa.  Taito- ja 

taideaineiden sisällöt myös innostivat luokanopettajien käsitysten mukaan kaikkia lapsia 

keskusteluun ja vuorovaikutukseen, joka tuki etenkin lasten arkikielen kehittymistä.  

Luokanopettajien käsitysten mukaan suomen kielellä ja suomen kielen käytön tapojen 

huomioimisella oli keskeinen merkitys inklusiivisen valmistavan opetuksen onnistu-

neessa toteutuksessa. Opetuksen arkitilanteissa luokanopettajat kertoivat huomioineensa 

inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevat oppilaat esimerkiksi puhumalla mahdol-

lisimman selkeästi ja yksinkertaisesti sekä käyttämällä puheen tukena kuvia, eleitä ja lii-

kettä.   

 

Että mieluummin lyhyt (opetus)tuokio, jossa samalla näytetään jotakin tai 
kuunnellaan jotakin, että on niinku eri aisteja käytössä.  Että ei vaan kuun-
nella opettajan puhetta, josta ei ehkä edes ymmärrä mitään mitä se tarkoit-
taa. H1 

 

Lisäksi luokanopettajat kertoivat muokanneensa luokkatilaa, jossa he opettivat kielitie-

toisuuden periaatteet huomioiden esimerkiksi nimeämällä luokassa olevia esineitä ja asi-

oita.   

 

Ja sitten mä olen kirjoittanut ihan kaikkea. Siveltimet sinne missä on sivel-
timet ja vesiväreihin on kirjoitettu vesivärit. Niin kaikkialla se kieli mukana 
missä vaan pystyy. H3 

 

Suomen kielen käyttöön rohkaiseminen ja kannustaminen sekä kaikkien kielten ja kult-

tuurien arvostaminen ja esillä pitäminen tukivat luokanopettajien käsitysten mukaan in-

klusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevien oppilaiden suomen kielen oppimista sekä 

uuteen kieleen ja kulttuuriin tutustumista. Luokanopettajat korostivat, että inklusiivisen 

valmistavan opetuksen oppilaan kehittyvään kielitaitoon tuli suhtautua sensitiivisesti. 
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Tämä tapahtui luokanopettajien käsitysten mukaan esimerkiksi huomioimalla ja arvosta-

malla erityisesti niitä taitoja, joita inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilailla jo oli. 

Opetuksen lähtökohtana ei luokanopettajien mukaan koskaan saanut olla ajatus, että lapsi 

ei osaa mitään, jos hän ei osaa suomen kieltä.  

 

Sanotaan, että tulee sellainen ummikko kielitaidoton, niin sehän ei pidä 
paikkaansa.  Vaan kyllähän se lapsi osaa vaikka mitä, vaikka kolmea kieltä. 
Eli se osaa ehkä enemmän kieliä kun joku mun kaveri. Se lapsi ei vaan osaa 
suomen kieltä vielä. Ja kyllähän se oppii järjestelmällisellä opetuksella. H2 

 

Sen sijaan, että opetuksessa keskityttäisiin inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan 

kehittymättömään suomen kielen taitoon, tuli luokanopettajien käsitysten mukaan huo-

mioida, arvostaa ja vahvistaa niitä kielellisiä taitoja, joita lapsella jo oli. Luokanopettajien 

käsitysten mukaan inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevaa lasta tuli kannustaa 

osallistumaan lapsen oman äidinkielen opetukseen, sillä oman äidinkielen opiskelu auttoi 

luokanopettajien kokemusten mukaan myös suomen kielen taitojen kehittymistä.  

Strukturoitu opetus tuki luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisesti valmistavaa 

opetusta opiskelevan lapsen suomen kielen kehittymistä ja koululaisen perustaitojen op-

pimista.  Strukturoitu opetus toi inklusiivisen valmistavan opetuksen lapseen päivään luo-

kanopettajien käsitysten mukaan myös ennakoitavuutta ja turvaa.  

 

No tavallaan kaikkihan lähtee ihan kaikilla oppilailla selkeistä struktuu-
reista ja selkeistä toimintatavoista. Että varsinkin, kun kieltä ei ole niin on 
tärkeää että arki toistuu aika samanlaisena. Että se päivä on strukturoituna 
seinällä ja siellä on lukujärjestys kuvina. H3 

Luokanopettajat kertoivat käyneensä jokaisen koulupäivän kulun aina aamuisin läpi yh-

dessä oppilaiden kanssa taululla kuvatuen avulla yksinkertaista kieltä ja tuttua sanastoa 

käyttäen. Myös työskentelyohjeiden annossa luokanopettajat kertoivat huomioineensa in-

klusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat esimerkiksi käyttämällä selkeää kieltä ja ku-

vatukea sekä esimerkiksi työvaiheiden merkitsemisessä taululle.  

Joustava ryhmittely tuki luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisen valmistavan 

opetuksen oppilaiden suomen kielen taitojen kehittymistä ja oppimista. Vaikka suurin osa 
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valmistavan opetuksen oppitunneista järjestettiin inklusiivisessa valmistavassa opetuk-

sessa inklusiivisesti, näkivät luokanopettajat tärkeänä mahdollisuuden eriyttää oppilaita 

esimerkiksi jakamalla heitä pieniin ryhmiin, joissa oppilailla oli mahdollisuus edetä ja 

saada opetusta omalla taitotasollaan.  

 

No semmoinen määrätty joustavuus [tukee inklusiivisen valmistavan ope-
tuksen onnistumista] tai sanotaanko vaikka niin että äidinkielen tunteja 
olisi palkitettu. Näin me voidaan järjestää tavallaan eritasoisia ryhmiä. 
Että voidaan siirtää oppilaita ryhmästä toiseen joustavasti, että ne ei ole 
niinku niin kauheen kiinniliimattuja, että niissä olisi joustoa. H6 

 

Etenkin suomen kielen opiskelun kohdalla luokanopettajat näkivät joustavan ryhmittelyn 

mahdollisuuden tärkeänä, sillä inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat vasta tutus-

tuivat suomeen kieleen ja tarvitsivat tästä syystä erilaista opetusta, ohjausta ja materiaalia 

kuin jo suomen kieltä osaavat oppilaat.  

Jokainen haastattelemistani luokanopettajista mainitsi leikillä olleen suuri merkitys in-

klusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksessa. Leikkiä luokanopettajat kuva-

sivat käyttäneensä paitsi inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan suomen kielen ke-

hittymisen tukemiseen myös muun opetuksen välineenä. Luokanopettajien käsitysten 

mukaan inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat pysyivät helpommin mukana ope-

tustilanteissa, joissa mukana oli leikkiä tai liikuntaa, sillä näin vasta kehittymässä olevasta 

suomen kielen taidosta huolimatta he kykenivät osallistumaan kuten muutkin oppilaat. 

  

Ja sitten me hirveesti pelataan eri leikkejä, suomalaisia perinneleikkejä, 
joissa on niinku joku opetustarkoitus. H4 

 

Leikin avulla voitiin luokanopettajien käsitysten mukaan tukea myös inklusiivisen val-

mistavan opetuksen oppilaan ryhmäytymistä ja kaveritaitojen kehittymistä.  
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5.2.3 Fyysinen oppimisympäristö ja opetusmateriaalit 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiiviseen valmistavaan opetukseen soveltui 

parhaiten muunneltavissa oleva luokkatila. Luokkatilan oli luokanopettajien käsitysten 

mukaan hyvä tarjota mahdollisuus oppilaiden eriyttämiseen ja joustavaan ryhmittelyyn. 

Myös luokkatilan rauhallisuutta luokanopettajat pitivät tärkeänä, etenkin suomen kielen 

oppimisen näkökulmasta. Rauhallinen oppimisympäristö myös rohkaisi luokanopettajien 

kokemusten mukaan inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevaa lasta puhumaan ja 

kokeilemaan itselle vielä vierasta kieltä.  

 

Ja olisihan se tosi kiva, että olisi luokka, jossa olisi tilaa. Tai että pääsisi 
vaikka tuohon käytävään sellaiseen vähän suojaiseen tilaan. Koska usein-
han se puhumaan alkaminen on valtava kynnys, johon harva varmaan ryh-
tyy vaikka luokkatilanteessa yhtäkkiä vaan puhumaan suomea.  Että olisi 
enemmän pienempiä tiloja, joissa sitten ehkä uskaltaa käyttää sitä kieltä 
sitten kun se alkaa sieltä heräämään. H6  

 

Jokainen haastattelemistani luokanopettajista kertoi sijoittaneensa inklusiivisen valmista-

van opetuksen oppilaan istumaan luokassa lähelle opettajaa. Lapsen istumapaikka opet-

tajan läheisyydessä mahdollisti luokanopettajien käsitysten mukaan opettajan välittömän 

tuen ja avun opetus- ja työskentelytilanteissa. Lisäksi luokanopettajat kertoivat, että he 

olivat valinneet oppilaan vierustoveriksi oppilaan, jolla he ajattelivat olevan tahtoa ja ky-

kyä tukea inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilasta ikätasoisella tavalla. Luokan-

opettajat kertoivat myös, että he olivat havainneet vierustoverin puheliaisuuden sekä vah-

van suomen kielen taidon auttaneen inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan suo-

men kielen omaksumista.  

 

Tottakai, vaikka tämä oppilas on hyvin kiltti, niin hän istuu lähellä mua. Ja 
sitten mä olen asettanut hänet hyvin kantasuomalaisen oppilaan viereen. 
Että tavallaan kun me luetaan yhdessä, tai mitä nyt tämän koronan vuoksi 
pystytään tekemään parijuttuja, niin hän on aina. Niin mä aina määrään 
hänet tämän toisen oppilaan pariksi. H4 
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Luokanopettajat kertoivat käyttäneensä inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden 

opetuksessa suomi toisena kielenä -materiaaleja sekä eriyttävää materiaalia muun oppi-

materiaalin rinnalla.  Osa luokanopettajista kertoi myös itse valmistaneensa inklusiivisesti 

valmistavaa opetusta opiskeleville oppilaille sopivaa materiaalia, esimerkiksi erilaisia 

tehtäviä ja pelejä. Luokanopettajien käsitysten mukaan runsas kuvien käyttö esimerkiksi 

kommunikoinnin tukena sekä sanaston harjoittelussa ja tehtävien eriyttämisen apuna oli 

tukenut inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden suomen kielen taitojen oppi-

mista.   

 

Mutta paljon kopsasin, hirveen määrän kuvia. Kuvatuet koin tosi tärkeinä 
ja niillä päästiin pitkälle sitä arkea. H5 

 

Myös konkreettisten opetusvälineiden käyttö oli luokanopettajien käsitysten mukaan toi-

minut hyvin inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden opettamisessa. Välineillä 

opettajat tarkoittivat esimerkiksi matematiikassa käytettäviä kymmenjärjestelmää ha-

vainnollistavia välineitä ja esimerkiksi samaan tarkoitukseen käytettäviä helmiä.  

Osa luokanopettajista kertoi käyttäneensä havainnollistamiseen, opettamiseen ja eriyttä-

miseen myös paljon erilaisia oppimateriaalien kustantajien tarjoamia digimateriaaleja. 

Digimateriaalit luokanopettajat kokivat hyödyllisiksi etenkin niiden tarjoaman moni-

kanavaisuuden vuoksi. Materiaalit sisälsivät paljon kuvia ja esimerkiksi musiikkia, jotka 

tukivat luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiske-

levien oppilaiden oppimista. Osa opettajista kertoi käyttäneensä lisäksi joitakin lukemaan 

oppimisen harjoitteluun tarkoitettuja sovelluksia kuten Ekapeliä.  

 

5.2.4 Oppilaan kouluun ja luokkaan kiinnittymisen tukeminen 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan oli tärkeää, että inklusiivisen valmistavan opetuksen 

oppilas koki koulun turvalliseksi paikaksi ja itsensä tervetulleeksi sekä luokan että kou-

lunyhteisön jäseneksi alusta alkaen. Inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevat op-

pilaat tulivat usein hyvin turvattomista oloista ja heidän kokemuksensa koulusta olivat 
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usein erilaisia kuin oppilaiden, jotka olivat kasvaneet Suomessa. Aloittaessaan valmista-

van opetuksen oppilaana lapset eivät useinkaan osanneet vielä suomea, joten heillä ei 

välttämättä ollut yhteistä kieltä kenenkään kanssa. Näistä syistä johtuen luokanopettajien 

käsitysten mukaan inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan koulupolun alkutaipale, 

ensimmäiset päivät ja viikot, vaativat erityistä huomiota ja huolenpitoa kaikilta koulun 

aikuisilta.  

 

Ja sitten se on tärkeää että sillä oppilaalla on sitten turvallinen olo olla 
täällä ja sitten tietysti sellainen mahdollisimman hyvä olla muutenkin. Että 
kyllä mulla meni silloin ensimmäiset viikot siihen, että mä kävin sen oppi-
laan vanhemmalta aamulla hakemasta kädestä ja iltapäivällä palautin.  H1  

 

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaalle syntyneeseen turvallisuuden tunteeseen 

vaikuttivat luokanopettajien käsitysten mukaan paitsi koulun käytännöt ja struktuurit 

myös aivan pienet arjen asiat, jotka kuitenkin varmasti merkitsivät pienelle uuteen maa-

han muuttaneelle lapselle valtavan paljon.   

 

Kun mä puhuin luokalle, että meille tulee uusi oppilas, joka ei osaa yhtään 
suomea niin me mietittiin, että miten me toivotetaan hänet tervetulleeksi. 
Niin se oli ihanaa kun ne muut ekaluokkalaiset keksi, että koristellaan se 
hänen pulpetti. Ja sitten kun tämä tyttö tuli sinne luokkaan, niin sillä oli 
sydämin ja rusetein koristeltu prinsessa-istuin siellä luokassa. Että var-
masti tuli selväksi että hän on haluttu sinne. H6 

 

Turvallisuuden tunteen syntymistä edistivät luokanopettajien käsitysten mukaan myös 

kaverisuhteiden syntyminen inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan ja luokan mui-

den oppilaiden välille. Kaveritaitojen tukeminen olikin luokanopettajien käsitysten mu-

kaan erityisen tärkeää, sillä kaverisuhteet edistivät luokanopettajien käsitysten mukaan 

paitsi oppilaan kokonaishyvinvointia myös suomen kielen oppimista ja kouluun kiinnit-

tymistä. Tärkeiden kaverisuhteiden syntymistä voitiin luokanopettajien käsitysten mu-

kaan koulussa tukea esimerkiksi erilaisilla yhteisillä peleillä ja leikeillä sekä järjestämällä 

opetuksen oheen vapaampaa toimintaa. Kaverisuhteiden syntymistä voitiin tukea myös 
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osana opetusta esimerkiksi käyttämällä erilaisia ryhmätyömuotoja tai yhteistoiminnalli-

sen oppimisen työtapoja.  

 

No kun mä sanon, että tässä vaikutti paljon, että tämä oppilas oli niin aktii-
vinen ja innokas. Ja muut näki heti, että tästä saa kivan kaverin. Ja jalka-
pallo oli heti kaikille yhteinen nimittäjä ja hän pääsi heti mukaan niihin 
kaveripiireihin. Ja aika pian alkoi kyläilyt puolin ja toisin. H5 

 

Myös luokan ja koko kouluyhteisön ilmapiirillä luokanopettajat totesivat olleen vaiku-

tusta onnistuneen inklusiivisen valmistavan opetuksen järjestämisessä. Luokanopettajat 

kertoivat pyrkineensä luomaan luokkaansa ilmapiirin, jossa oppilaat auttoivat ja tukivat 

toisiaan ja virheet olivat sallittuja.  

 

Mä en oikeastaan ajatellut sitä silloin vaan jotenkin otin luontevaksi osaksi 
arkea että meille on muodostunut kuitenkin sellainen hyvä ilmapiiri, jossa 
kaikki auttaa mielellään. H1  

 

Kun ilmapiiri luokassa oli salliva, tukeva ja kannustava, auttoivat oppilaat toisiaan mie-

lellään. Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan suomen kielen oppimisesta saattoi 

tulla luokalle jopa yhteinen tavoite, jonka tavoittelemiseen kaikki luokan oppilaat osallis-

tuivat innokkaasti.  

 

Joo mulla lähti oppilaat aivan äärimmäisen hyvin mukaan. Että tavallaan 
oppilaat innostuivat ja aina jos mä tein tämän oppilaan kanssa jotakin 
vaikka korteilla eli opeteltiin eläimiä niin mulla heti oppilaat, oli niin että 
he haluaa tulla pelaamaan sitä. Mulla oppilaat oli heti aina innostuneita. 
Ja musta tästä tuli sellainen koko luokan yhteinen asia siitä kielen [oppimi-
sesta].  Ja muut otti sen oppilaan sillä tavalla niinku suojiinsa. Että tuli 
koko luokan yhteinen juttu. H5 

 

Tällaisella toisilta luokan oppilailta saadulta vertaistuella luokanopettajat kokivat olleen 

valtava merkitys inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevan lapsen suomen kielen 
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oppimiselle, kouluun kiinnittymiselle ja muulle hyvinvoinnille. Luokanopettajien käsi-

tysten mukaan vertaistuki ei kuitenkaan ollut pelkästään yksisuuntaista vaan yhdessä op-

pimisella ja tekemisellä oli suuri merkitys kaikille luokan oppilaille.  

 

 

5.2.5 Oppilaan yksilöllinen huomioiminen ja tuki 
 

Luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat tulivat 

hyvin erilaisista taustoista. Inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevien lasten kou-

luvalmiudet ja koulukokemukset sekä yksilölliset tilanteet vaihtelivat suuresti.  Osalla 

lapsista ei ollut välttämättä lainkaan kokemusta koulunkäynnistä tai ryhmässä olemisesta 

ennen Suomeen saapumista. Nämä lapset saattoivat tulla suoraan pakolaisleireiltä tai 

muuten hyvin epävakaista olosuhteista. Osa inklusiivisen valmistavan opetuksen lapsista 

taas tuli maista, joissa he olivat käyneet yksityiskoulua jo useita vuosia ennen Suomeen 

saapumistaan ja omasivat näin paljon enemmän koululaiselta vaadittavia taitoja ja koulu-

kokemusta kuin muut luokan oppilaat. Koska inklusiivisesti valmistavaa opetusta opis-

kelevat oppilaat ovat luokanopettajien käsitysten mukaan hyvin hetorogeeninen ryhmä, 

tuli jokaisen oppilaan koulupolku suunnitella luokanopettajien käsitysten mukaan yksi-

löllisesti huomioiden oppilaan tausta ja edellytykset oppimiselle ja koulunkäynnille.  

 

[Pitää huomioida] että osaako lapsi vaikka latinalaiset aakkoset. Ja sit se 
kun me mietitään, että meneekö ekalle vai tokalle, niin on hyvä tietää sitä 
koulunkäyntihistoriaa, jos sellaista on. Ja sit jos hän on jo kolmosen ikäinen 
eikä millään kielellä ole luku- ja kirjoitustaitoa, niin sitten me kyllä ollaan 
että ei olla otettu kakkoselle meille vaan sitten lapsi on mennyt valmistavalle 
luokalle. H2  

 

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan yksilöllinen tilanne oli huomioitava luo-

kanopettajien käsitysten mukaan paitsi inklusiivisen opetuksen alkaessa myös koko val-

mistavan opetuksen ajan. Luokanopettajien käsitysten mukaan oppilaan edistymistä oli 

hyvä seurata tiiviisti ja tarpeen mukaan muuttaa tai täydentää oppilaan oppimissuunnitel-

maa.  
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Kun se opinto-ohjelma tehdään heti alussa ja kun niitä tapaamisia on pitkin 
vuotta, niin tottakai sinne voi sitten lisätä niitä tavoitteita. Niin tottakai 
sinne on tullut niitä tavoitteita myös matikkaan liittyen ja käytökseen liittyen 
ja tavallaan, mitä on sitten pitkin lukuvuotta nähty. H3 

 

Vaikka inklusiivisen valmistavan opetuksen tärkein tavoite oli luokanopettajien käsitys-

ten mukaan suomen kielen alkeiden oppiminen ja koululaistaitojen saavuttaminen, oli 

luokanopettajien käsitysten mukaan oppilaan kokonaistilanteen huomioiminen tämän li-

säksi tärkeää. Koska inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevat lapset perheineen 

olivat usein muuttaneet Suomeen vasta hiljattain, ei heillä ollut luokanopettajien mukaan 

ollut vielä samalla tavalla tietoa ja kokemusta suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta kuin 

kantasuomalaisilla lapsilla ja heidän perheillään. Tästä syystä moni haastattelemani luo-

kanopettaja kertoi tukeneensa inklusiivisesti valmistavaa opetusta opiskelevaa oppilasta 

ja hänen perhettään myös varsinaisen koulutyön ulkopuolisten asioiden järjestelyissä. 

Luokanopettajat kertoivat esimerkiksi auttaneensa oppilasta löytämään harrastuksen tai 

järjestelleensä oppilaalle sopivan iltapäiväkerhopaikan. Tämä ei luokanopettajien käsi-

tysten mukaan kuulunut luokanopettajan työtehtäviin eikä heitä ollut tähän velvoitettu, 

mutta tästä huolimatta he kertoivat halunneensa tukea inklusiivisesti valmistavaa opetusta 

suorittavaa lasta myös tällaisilla tavoilla.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

6.1 Toimiva inklusiivinen valmistava opetus luokanopettajien käsitysten mukaan 

 

Inklusiivisen valmistavan opetuksen kehittämistyö sai Helsingissä alkunsa vuonna 2013 

Helsingin kaupungin opetusviraston havaitessa, ettei silloin käytössä ollut ryhmämuotoi-

nen valmistavan opetuksen malli vastannut enää valmistavan opetuksen muuttuneisiin 

tarpeisiin. Kehittämistyön taustalla vaikuttivat paitsi ulkomaalaistaustaisten lasten mää-

rän voimakas kasvu, myös tutkimustulokset, jotka herättivät huolta maahanmuuttajataus-

taisten lasten oppimisesta ja koulunkäynnin valmiuksista Suomessa.  Lisäksi Helsingin 

kaupungin opetusvirastossa oli huomioitu opetuksen kentältä kantautuneet huolet valmis-

tavan opetuksen oppilaiden polveilevan koulunkäyntihistorian vaikutuksista lasten ja 

nuorten kotoutumiseen ja hyvinvointiin. (Pajari 2017, 19.) 

Helsingin kaupunki on järjestänyt valmistavaa opetusta inklusiivisesti kaikille alkuope-

tusikäisille lapsille vuodesta 2017 lähtien. Koska inklusiivisen valmistavan opetuksen 

malli kehitettiin yhteiskehittämisprosessina, muotoutui se hieman erilaiseksi eri kou-

luissa. Yhdistävänä tekijänä kouluissa on kuitenkin ollut tavoite järjestää alkuopetusikäis-

ten lasten valmistava opetus lähikoulussa yhdessä ikätoverien kanssa sekä pyrkimys vai-

kuttaa näin myönteisesti lapsen suomen kielen taidon kehittymiseen ja kotoutumisproses-

sin onnistumiseen. (Pajari 2017, 19.)  

Koska luokanopettajat vastaavat Helsingissä inklusiivisesta valmistavasta opetuksesta, 

olen tässä tutkielmassa selvittänyt heidän käsityksiään siitä, miten inklusiivista valmista-

vaa opetusta voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin oppilaiden koulunkäyntiä ja oppi-

mista tukevilla tavoilla.   

Luokanopettajien käsitysten mukaan onnistuneen inklusiivisen valmistavan opetuksen 

taustalla vaikuttavat sekä koulun rakenteellisiin ja hallinnollisiin ratkaisuihin liittyvät 

päätökset että luokanopettajan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tekijät 

(KUVIO 3).  
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KUVIO 3 Luokanopettajien käsitykset toimivan inklusiivisen valmistavan opetuksen 
taustalla olevista tekijöistä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulun inklusiivista valmistavaa opetusta tukevat käytänteet ovat koulun rakenteita ja 

toimintamalleja, joilla opetus- ja kasvatustyötä organisoidaan.  Koulun rakenteellisiin ja 

hallinnollisiin ratkaisuihin vaikuttavat ja niistä päävastuussa ovat koulun johdossa toimi-

vat henkilöt. Koulun inklusiivista valmistavaa opetusta tukevilla käytänteillä mahdollis-

tetaan sujuva arki koulussa esimerkiksi luomalla selkeitä rakenteita koulun arjen toimin-

taan sekä turvataan inklusiivisen valmistavan opetuksen toteutuksen onnistuminen esi-

merkiksi tarvittavilla resursseilla ja opettajien riittävällä perehdytyksellä. Myös koulun 

toimintakulttuurin rakentaminen inklusiivisia arvoja tukevaksi edistää inklusiivisessa 

kasvatuksessa onnistumista.  

Myös luokanopettajien työssään tekevät jokapäiväiset valinnat ja pedagogiset ratkaisut 

vaikuttavat inklusiivisen valmistavan opetuksen onnistumiseen. Inklusiivisen valmista-

van opetuksen onnistuminen vaatii yhteistyön tekemistä koulun opettajien ja muun hen-

kilökunnan välillä. Yhteistyö mahdollistaa paitsi asiantuntemuksen ja osaamisen jakami-

sen myös joustavamman tavan opettaa oppilaita ja huomioida heidän yksilölliset tar-

peensa. Inklusiivisen valmistavan opetuksen järjestäminen vaatii yhteistyön tekemistä 
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myös oppilaan huoltajien ja koulun ulkopuolisten yhteistahojen kanssa. Helsingissä in-

klusiivisesti valmistavaa opetusta annetaan pääasiassa alkuopetuksessa, sillä alkuopetuk-

sen tavoitteet, työtavat ja materiaalit itsessään tukevat inklusiivisen valmistavan opetuk-

sen tavoitteita ja oppisisältöjä. Tämän lisäksi esimerkiksi kielitietoisen opetuksen mene-

telmiä hyödyntämällä voidaan opetusta kohdentaa nimenomaan valmistavan opetuksen 

oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat hyötyvät 

myös ryhmäytymistä tukevien menetelmien käytöstä ja kaveritaitojen tukemisesta sekä 

yksilöllisestä huomioimisesta paitsi oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyen, myös 

laajemmin oppilaan kokonaistilanne huomioiden.   

 

 

6.2 Inklusiivinen koulu tukee valmistavan opetuksen oppilaiden oppimista ja kas-
vamista  
 

Tutkimustulosteni perusteella vaikuttaa, että onnistuneen inklusiivisen valmistavan ope-

tuksen taustalla on hyvin samanlaisia tekijöitä kuin onnistuneen inklusiivisen opetuksen 

taustalla yleensä. Esimerkiksi McLeskey ja Waldron (2000) ovat kuvanneet onnistuneen 

osallistavan koulun rakentamisen taustalla olevia tekijöitä samansuuntaisesti tutkimustu-

losteni kanssa. McLeskeyn ja Waldronin (2000, 7-8) mukaan inklusiivisen koulun muo-

dostamisessa on tärkeää sitouttaa henkilökunta osaksi muutostyötä sekä tarjota henkilö-

kunnalle aitoja vaikutusmahdollisuuksia. Inklusiivista koulua on rakennettava jokaisen 

koulun yksilöllisistä lähtökohdista ja tarpeista käsin. Toimiakseen inklusiivinen koulu 

tarvitsee vahvoja rakenteita, suunnitelmallista kehittämistä ja vahvaa johtajuutta. Lisäksi 

henkilökunta tarvitsee aikaa muutostyön suunnitteluun, arjen käytäntöjen kehittämiseen 

ja täydennyskoulutukseen. (McLeskey & Waldron 2000, 7-8.)  

Helsingin kaupungin inklusiivisen valmistavan opetuksen kehittämistyötä on tehty 

McLeskeyn ja Waldronin (2000) kuvaamalla tavalla. Kehittämistyössä mallia toteutta-

neet luokanopettajat ja koulut olivat merkittävissä rooleissa. Jokaiselle mallia pilo-

toineelle koululle myös annettiin vapaus muotoilla malli oman näköiseksi koulun ja op-

pilaiden tarpeista käsin. Tästä syystä malli muodostui hieman erilaiseksi eri kouluissa. 

Haastattelemani luokanopettajat toivat myös esille kouluorganisaation rakenteita, jotka 
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tukevat inklusiivista valmistavaa opetusta yhtenevästi McLeskeyn ja Waldronin tutki-

mustulosten kanssa. Luokanopettajien käsitysten mukaan inklusiivisen valmistavan ope-

tuksen onnistunut toteutuminen vaati koululta toimivia ja opetusta tukevia rakenteita ja 

käytänteitä, opettajien perehdyttämistä sekä selkeää johtajuutta esimerkiksi työntekijöi-

den roolien ja tehtävien määrittelyssä. Myös koulun toimintakulttuuri tuli luokanopetta-

jien käsitysten mukaan rakentaa inkluusiolle ja kielitietoisuudelle myönteiseksi.  

Inklusiivisessa opetuksessa jokainen oppilas pyritään kohtaamaan ja huomioimaan yksi-

lönä. Inklusiivinen opetus lähtee ajatuksesta, että opetusta eriytetään huomioimalla oppi-

laiden erilaiset tarpeet ja lähtökohdat. Eriyttäminen ei vaadi opettamista eri ryhmässä, 

vaan opetuksen tavoitteita, opetusta ja arviointia voidaan eriyttää yleisopetuksen ryh-

mässä. (Peterson & Hittie 2003, 162–164.) Haastattelemani luokanopettajat kuvasivat in-

klusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan opetuksessa toimivia opetusjärjestelyjä Pe-

tersonin ja Hittien (2003) kuvaamalla tavalla. Vaikka inklusiivisen valmistavan opetuk-

sen oppilaat opiskelivat valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaan, järjestettiin 

heidän opetuksensa yleisopetuksen ryhmässä oppilaan oman oppimissuunnitelman mu-

kaan. Luokanopettajat huomioivat inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan erilaiset 

tavoitteet ja lähtökohdat ja eriyttivät opetusta niiden mukaisesti.  

Saloviita on tutkinut kaikille avointa, inklusiivista koulua paljon. Hän on laatinut tutki-

mustyönsä pohjalta ohjeita ja neuvoja opettajille, joiden ryhmässä opiskelee erityistä tu-

kea tarvitsevia lapsia inklusiivisin järjestelyin. Saloviidan (2009, 48–57) mukaan inklu-

siivinen opetus edellyttää opettajilta yhteistyötä niin opetuksen suunnitteluun kuin järjes-

tämiseenkin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yhteistyötä tekemällä opettaja toimii myös 

esimerkkinä oppilaille. Saloviidan mukaan lapsikeskeiset opetusmenetelmät kuten pro-

jektityöskentely, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä esimerkiksi pelien ja draaman 

käyttäminen tukevat inklusiivista opetusta. Opetuksen tavoitteita, tapoja ja menetelmiä 

mukautetaan ja tarkistetaan lapsille sopiviksi.  

Lakkala (2008) määrittelee inklusiivisen opettajuuden kolmitasoisen mallin avulla. Mal-

lissa inklusiivinen opettajuus näyttäytyy kolmella tasolla: inklusiivisessa koulukulttuu-

rissa, opettajan työn orientaatioperustassa sekä itse opetustyössä. Inklusiivinen koulukult-

tuuri muodostaa inklusiivisen koulun arvopohjan. Koulukulttuuri, jossa ihmisten erilai-
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suus on luonnollista ja oppilaiden monenlaisuus nähdään opetuksen lähtökohtana, muo-

dostaa hyvät edellytykset inklusiivisen koulun toiminnalle. Inklusiivinen koulu tarvitsee 

myös tarkoituksenmukaisia puitteita eli esimerkiksi sopivia luokkatiloja ja riittäviä re-

sursseja sekä oppilaille että opettajille. Inklusiivisessa koulussa opettajan työtä ohjaa so-

siokonstruktivistinen oppimiskäsitys, joka on opettajan työn orientaatioperusta. Sosio-

konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppilasta lähestytään oppilaan kokonaistilan-

teen pohjalta, ei hänen oppimiskyvystään käsin. Oppilaan kokonaistilanteen huomioimi-

nen vaatii opettajilta yhteistyön tekemistä paitsi muiden opettajien ja oppilaan perheen 

kanssa myös moniammatillisesti. Inklusiivinen opetustyö puolestaan perustuu erilaisuu-

den pedagogiikkaan. Monenlaiset oppilaat erilaisine tarpeineen huomioidaan opetuksen 

suunnittelussa, toteutuksessa, opetusmenetelmien valinnassa ja oppilaiden tuotoksissa. 

Inklusiivisessa opetustyössä myös pyritään varmistamaan jokaisen oppilaan osallisuuden 

toteutuminen sekä kaikkien kuuluminen yhteisöön. (Lakkala 2008, 221–223.)  

Edellä esitellyt inklusiivisen koulun rakentamiseen vaadittavat organisaatiosta lähtevät 

reunaehdot ja inklusiivista opetusta tukevat työtavat ja menetelmät vaikuttavat olevan yh-

teneviä tässä tutkimuksissa esiteltyihin luokanopettajien käsityksiin toimivan inklusiivi-

sen valmistavan opetuksesta taustalla olevien tekijöiden kanssa. Vaikuttaa siis, että in-

kluusiota vasta kehittymässä olevan kielitaidon perusteella voidaan tukea samantyyppisin 

ratkaisuin kuin inkluusiota on toteutettu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla.  

 

 

6.3 Inklusiivisen opetuksen yhteys oppimistuloksiin   
 

Inklusiivisen valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea vasta Suomeen muuttaneiden 

lasten suomen kielen taitojen kehittymistä sekä antaa valmiudet jatkaa suomalaisen kou-

lun oppilaina yleisopetuksen ryhmässä valmistavan opetuksen jälkeen. Inklusiivisesti jär-

jestetyn valmistavan opetuksen ajatellaan tukevan näiden taitojen kehittymistä paremmin 

kuin ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden sekä oppia 

suomen kieltä toisilta lapsilta että kiinnittyä alusta saakka luokkayhteisön jäseneksi.   

Inklusiivisissa ympäristöissä opiskelleiden koulumenestys on ollut laajalti eri tutkimusten 

kohteena. Oh-Young ja Filler (2015, 90) toteavat 24 eri tutkimusta käsittävässä meta-



73 
 

 

analyysissään, että inklusiivisissa ryhmissä opiskelleiden lasten koulumenestys ja lasten 

kokema tyytyväisyys omaan sosiaaliseen osallisuuteensa oli korkeampi kuin segre-

goiduissa ryhmissä opiskelleiden oppilaiden. Myös Ruijs ja Peetsma (2009) ovat saaneet 

samansuuntaisia tuloksia analysoidessaan eri tutkimuksia, joissa tarkasteltiin erityisen 

tuen tarpeen omaavien lasten oppimistuloksia inklusiivisissa kouluissa. Ruijsin ja Peets-

man (2009, 71) mukaan lapset, jotka omasivat vain vähän tai kohtalaisesti tarvetta oppi-

misen tai käytöksen tuelle hyötyivät tai vaikutus oli neutraali inklusiivisessa opetuksessa 

ja kasvatuksessa. Tutkimuksessaan Ruisjs ja Peetsma (2009, 76) tarkastelivat myös in-

kluusiivisen kasvatuksen vaikutuksia muiden inklusiivisella luokalla opiskelevien oppi-

laiden oppimistuloksiin. Tulosten mukaan inklusiivisella opetuksella ei ollut merkittäviä 

vaikutuksia luokan muiden oppilaiden oppimiseen suuntaan tai toiseen.  

Tutkittaessa ja vertailtaessa kansainvälisesti inklusiivisen koulun vaikutuksia oppilaiden 

oppimiseen on hyvä huomioida, että inklusiivinen koulu on muotoutunut erilaiseksi eri 

maissa. Myös erityisopetusta saavien oppilaiden tarpeet on huomioitu eri tavoin eri mai-

den koululaitoksissa. Inklusiivisen koulun oppilaiden oppimistuloksia vertailtaessa onkin 

muistettava, että tulokset eivät ole verrattavissa suoraan kansainvälisesti. (Ruijs & 

Peetsma 2009, 68.)  

Tehtäessä vertailua tai päätelmiä inkluusion vaikutuksesta inklusiivisen valmistavan ope-

tuksen oppilaiden oppimistuloksiin on myös huomioitava, että inklusiivisen valmistavan 

opetuksen oppilailla ei ole yleisesti määriteltyjä tuen tarpeita liittyen oppimiseen eikä si-

ten myöskään tarvetta erityiselle oppimisen- tai koulunkäynnin tuelle. Inklusiivisen val-

mistavan opetuksen oppilaan erityisesti huomioitava tuen tarve liittyy pääasiallisesti suo-

men kielen taidon oppimiseen sekä Suomeen kotoutumiseen liittyviin kysymyksiin. Näin 

inklusiivisen valmistavan opetuksen vaikutuksia inklusiivisen valmistavan opetuksen op-

pilaiden oppimistuloksiin ei suoraan voi verrata inkluusio-tutkimuksiin yleensä.  

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden inklusiivisessa opetuksessa saaduista 

hyödyistä ei ole olemassa laajempaa tutkimusta. Helsingin kaupungin opetusviraston ko-

kemusten (Pajari 2017) sekä tähän tutkimukseen osallistuneiden luokanopettajien käsi-

tysten mukaan inklusiivisella valmistavalla opetuksella oli myönteisiä vaikutuksia inklu-

siivisen valmistavan opetuksen oppilaiden oppimistuloksiin etenkin suomen kielen oppi-

misen osalta. Myös Pasulan (2019, 36) mukaan inklusiivisella valmistavalla opetuksella 
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on paitsi saavutettu myös ylitetty valmistavalle opetukselle laadittuja tavoitteita. Näissä 

tutkimuksissa otanta on ollut suhteellisen pieni ja tutkimukset ovat perustuneet luokan-

opettajien tai rehtorien käsityksiin. Näissä tutkimuksessa saatujen tulosten valossa vai-

kuttaa kuitenkin siltä, että inklusiivisella valmistavalla opetuksella saavutetaan valmista-

van opetuksen tavoitteita etenkin suomen kielen oppimisen kannalta. Tällöin inklusiivi-

sen valmistavan opetuksen vaikutukset oppilaiden oppimistuloksiin näyttäytyvät saman-

laisina kuin inklusiivisen opetuksen vaikutukset yleensä.  

 

 

6.4 Inklusiivinen valmistava opetus tukee lasten kotoutumista  
 

Vaikka inklusiivisilla ympäristöillä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia lasten op-

pimiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen, on inklusiivisuus lisääntynyt epätasaisesti eri etni-

siin-, sosiaalisiin- ja vammaryhmiin kuuluvien joukossa. (Moberg & Savolainen 2015, 

100). Yhdysvalloissa eri vähemmistöryhmistä lähtevillä oppilailla on yliedustus erityis-

oppilaissa, erityisesti erityisluokissa ja erityiskoulussa. Tilanne on samansuuntainen 

myös monissa muissa länsimaissa. (Artiles 2003, 171; Subasi Singh 2020, 193.)  

Suomessa maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on todettu olevan enemmän oppimisvai-

keuksia kuin kantasuomalaisilla lapsilla. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten op-

pimistulokset ovat Suomessa heikompia kuin suomalaistaustaisten. Varsinkin EU-mai-

den ulkopuolelta tulleiden lasten ja nuorten kouluosaaminen on ollut Suomessa pitkään 

heikompaa kuin verrokkiryhmissä. (Kivirauma, Rinne & Tuittu 2012, 250.) Koska maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten oppimistulokset ovat muita lapsia ja nuoria heikompia, 

on heillä myös heikommat valmiudet toimia tulevaisuudessa suomalaisessa yhteiskun-

nassa (Harju-Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni & Vettenranta 2014, 102–103).  

Koska maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimistulokset ovat Suomessa hei-

kompia kuin kantasuomalaisten eivätkä oppimisen ja koulunkäynnin tuki esimerkiksi in-

kluusion muodossa tavoita maahanmuuttajataustaisia oppilaita toivotulla tavalla, tulee 

suomalaisen yhteiskunnan ja koululaitoksen pyrkiä vaikuttamaan vallitsevaan tilantee-

seen mahdollisimman ripeästi. Tässä tehtävässä onnistuneella valmistavalla opetuksella 

on suuri merkitys.  



75 
 

 

Inklusiivisen valmistavan opetuksen kehittämistyön yksi tavoitteista oli helpottaa vasta 

Suomeen muuttaneen lapsen kotoutumista. Koulun rooli maahanmuuttajataustaisten las-

ten ja nuorten kotoutumisessa onkin ensiarvoisen tärkeä. Sopeutuminen kouluun edesaut-

taa myös lapsen sopeutumista uuteen yhteiskuntaan. Lapsille koulu on luonteva, arkinen 

toimintaympäristö, jossa luodaan kontakteja uuteen ympäristöön, löydetään uusia ystäviä, 

opitaan uusi kieli ja kiinnittäydytään yhteiskuntaan. (Alitolppa-Niitamo 2003, 19; Wed-

der & Horenczyk 2006, 419.)  

Inklusiivisessa valmistavan opetuksen mallissa lapsi aloittaa koulunkäynnin aina lähikou-

lussaan. Lähikoulussa opiskelun aloittamisen toivotaan vaikuttavan positiivisella tavalla 

esimerkiksi kaverisuhteiden syntymiseen sekä lähiympäristöön tutustumiseen ja kiinnit-

tymiseen. Inklusiivisen valmistavan opetuksen mallissa oppilaan kokonaistilanne huomi-

oidaan oppilaan oppimisen ja tuen suunnittelussa. Myös ryhmäytymistä ja kaveritaitojen 

kehittymistä tuetaan mallissa suunnitelmallisesti. Alitolppa-Niitamo (2003, 19) sanoittaa 

mielestäni onnistuneesti maahanmuuttajataustaisen lasten ja nuorten Suomeen muutta-

mista kuvaamalla tilannetta ”hämmentäväksi siirtymäksi”. Muuttaessaan uuteen maahan 

lapsi perheineen jättää tutun ja siirtyy tuntemattomaan, josta hänellä ei vielä ole koke-

musta. Tämän siirtymän, Suomeen muuton myötä, lapsi kohtaa paitsi uuden koulun ja 

uuden maan, usein myös aivan uuden kielen ja kulttuurin. Koska lapsen ja nuoren elä-

mässä tapahtuu tuon siirtymän aikana paljon hämmennystä aiheuttavia asioita yhtä aikaa, 

edellyttää inklusiivinen valmistava opetus opettajilta ja koululta suunnitelmallisuutta 

sekä kykyä huomioida ja kohdata vasta Suomeen muuttanut lapsi.  

Coelho (1998, 54) toteaa, että kouluilla on tärkeä rooli maahanmuuttajataustaisten lasten 

ja perheiden kotoutumisen tukemisessa. Etenkin perheiden saapuessa, koulujen tulee olla 

valmiita vastaanottamaan lapset ja nuoret suunnitellusti heidän kielelliset ja kulttuuriset 

erityistarpeet huomioiden. Vaikka maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kotoutu-

misen tavoitteena on aina saavuttaa osallisuus uudesta kotimaasta, yhteiskunnasta ja kult-

tuurista, on tärkeää muistaa ja kunnioittaa myös lapsen omaa taustaa ja menneisyyttä. 

Lapsen oma äidinkieli ja tuttu kulttuuri tuovat lapsen elämään hänen tarvitsemaansa tur-

vaa muuttuneen maailman keskellä. (Coelho 1998, 94.) 
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Inklusiiviselle valmistavalle opetukselle asetetut tavoitteet eivät siis ole aivan vähäiset. 

Inklusiivisella valmistavalla opetuksella tuetaan paitsi lapsen suomen kielen ja koululais-

taitojen kehittymistä myös lapsen kotoutumista uuteen maahan ja kulttuuriin. Tutkimus-

tulosteni mukaan inklusiivisella valmistavalla opetuksella voidaan helsinkiläisissä kou-

luissa vastata näihin tavoitteisiin varsin onnistuneesti. Haastattelemani opettajat kuvaili-

vat poikkeuksetta kiinnittäneensä paljon huomiota inklusiivisesti valmistavaa opetusta 

opiskelevan oppilaan luokkaan kiinnittymiseen ja suomalaiseen kulttuuriin sopeutumi-

seen. Osa haastateltavistani kuvasi myös tukeneensa inklusiivisen valmistavan opetuksen 

oppilaan perheen sopeutumista ja arjen sujumista. Myös Pasulan (2019, 41) tutkimustu-

lokset ovat omiani vastaavia ja vahvistavia.  

 

 

6.5 Inklusiivinen valmistava opetus osana laajempaa inkluusion ymmärtämistä 
 

Suomessa inkluusio on perinteisesti ymmärretty inkluusion suppeamman tulkinnan mu-

kaan enemmän pedagogisena kuin ideologisena kysymyksenä. Arkikielessä inkluusiolla 

on tarkoitettu yleensä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamista yleisopetuksen 

ryhmissä. (Malinen, Väisänen & Savolainen 2012, 12.) Alajoen (2021,175) havaintojen 

mukaan Suomessa inkluusion yhteydessä puhutaan usein tuen järjestämisestä eikä eriyt-

tämisestä. Tällainen puhe ohjaa Alajoen mukaan inkluusioajattelua erityisopetuksen ky-

symysten suuntaan ja unohtaa eriyttämisen viittaavan myös esimerkiksi kielitietoiseen 

opetukseen. Alajoen mukaan kaikille yhteinen koulu ilmaisuna tulisikin tarkoittaa jo-

kaista oppilasta ja koko kouluyhteisöä.  

Niin sanottu laajempi inkluusiokäsite avaa inkluusion kaikkien oikeudeksi koulutukseen. 

Erityisesti inkluusion ajatellaan koskevan niitä, joiden tarpeisiin koululaitos ei aiemmin 

ole kyennyt vastaamaan. Helsingin kaupungin tapaa järjestää valmistavaa opetusta inklu-

siivisesti voidaankin pitää perinteistä suomalaista inkluusiokäsitystä laajempana tapana 

ymmärtää inkluusio. Inklusiivisen valmistavan opetuksen mallissa kaikki opiskelevat yh-

dessä, myös ne joiden suomen kielen taito on vasta kehittymässä. Inklusiivisuus ei ole 

valmistavan opetuksen osalta jäänyt helsinkiläisissä kouluissa vain kirjatuksi tavoitteeksi 

tai tulevaisuuden visioksi vaan valmistavaa opetusta kehitetään ja toteutetaan Helsingissä 
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alkuopetuksessa aidosti inklusiivisen koulun hengen ja periaatteiden mukaisesti. Helsin-

kiläisessä valmistavan opetuksen inklusiivisessa mallissa toteutuvat sekä inklusiivisen 

koulun lähikouluperiaate että periaate lapsen tarvitseman tuen tuomisesta lapsen luo.  

Suomi ja etenkin pääkaupunkiseutu kansainvälistyvät nopeasti. Maahanmuuttajat ja hei-

dän lapsensa muodostavat Suomeen muutettuaan tai tänne synnyttyään kiinteän osan suo-

malaista yhteiskuntaa. Kulttuurisesti monimuotoisen yhteiskunnan hoitaminen vaatii mo-

nikulttuurisen koulutuksen rakentamista, joka edistää ja arvostaa myös eri etnisten ryh-

mien, kulttuurien, uskontojen, sukupuolten ja kielten monimuotoisuutta - tasa-arvoa ta-

voitellen. Jos maahanmuuttajataustasilla lapsilla tai muilla vähemmistöryhmillä on mer-

kittävä yliedustus erityisopetuksessa, voidaan yliedustuksen katsoa olevan osoitus puut-

teellisesta tasa-arvotilanteesta kyseisessä maassa. (Subasi Singh 2020, 179–180.) Maa-

hanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiin, oppimistuloksiin ja osallisuu-

teen suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi jatkossa kiinnittää enemmän erityistä huomiota. 

On hyvin merkityksellistä myös tasa-arvon toteutumisen kannalta, millaiset tiedot, taidot 

ja valmiudet me kykenemme suomalaisessa yhteiskunnassa tarjoamaan täällä asuville 

lapsille ja nuorille. Tässä tärkeässä tehtävässä valmistavan opetuksen onnistumisen mer-

kitys on kiistatta suuri paitsi oppilaan ja perheen kotoutumisprosessin myös oppilaan 

myöhemmän koulutaipaleen onnistumisen kannalta.  
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7 POHDINTA 
 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 
 

Puhuttaessa tutkimuksen laadusta viitataan usein validiteettiin ja reliabiliteettiin. Validi-

teetilla viitataan siihen, miten hyvin tutkimus kuvaa tutkittavaa ilmiötä eli arvioidaan tut-

kimuksen pätevyyttä. Reliabiliteetilla taas tarkoitetaan mittauksen tai tutkimuksen tark-

kuutta ja toistettavuutta. (Lindblom-Ylänne ym. 2011, 129; Tuomi & Sarajärvi 2018, 

160.) Näiden käsitteiden käyttöä on kvalitatiivisessa tutkimuksessa kritisoitu laajasti pää-

osin siksi, että ne ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä ja siten käsitteinä 

vastaavat paremmin kvantitatiivisen tutkimuksen tarpeisiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

160).  

Ahosen (1996, 129–30, 152) mukaan fenomenografisen tutkimuksen luotettavuus perus-

tuu aineiston ja johtopäätösten validiteettiin, jolla on kaksi ulottuvuutta. Ensiksi aineiston 

ja johtopäätösten tulee vastata tutkittavien ilmaisuissaan tarkoittamia merkityksiä eli tut-

kittavien ajatuksia (aitous) ja samalla niiden tulee liittyä tutkimuksen teoreettisiin lähtö-

kohtiin (relevanssi). Tämän tutkimuksen luotettavuutta pohdin Ahosta (1996) mukaillen 

tutkimuksen aitouden ja relevanssin näkökulmasta. Pohdin myös tutkimukseni reliabili-

teettia eli toistettavuutta, vaikka se ei aina kvalitatiivisessa tutkimuksessa ole tarkoituk-

senmukaista, sillä jokainen laadullisella menetelmällä tehty tutkimus on ainutkertainen 

(Vilkka 2012, 221.) Ensiksi haluan kuitenkin tuoda esille oman positioni tutkijana, sillä 

katson sillä olleen vaikutusta tämän tutkimuksen luotettavuuteen. Huomioin myös haas-

tateltavieni asiantuntija-aseman vaikutusta tutkimukseni luotettavuuteen.  

Olen työskennellyt Helsingin kaupungin palveluksessa vuodesta 2008 lähtien aluksi ai-

neenopettajana ja sittemmin laaja-alaisena erityisopettajana vuodesta 2017 saakka. Työ-

höni laaja-alaisena erityisopettajana on kuulunut inklusiivisesti valmistavaa opetusta suo-

rittavien lasten opettamista sekä yhteistyötä luokanopettajien kanssa, joiden luokilla in-

klusiivisen valmistavan opetuksen lapsia opiskelee. Olen siis työni kautta ollut itse osa 

tässä tutkielmassa tarkastelemaani ilmiötä.  
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Juvosen (2017, 398–399) mukaan tutkijan sisäpiiriläisyys syntyy jostain sellaisesta sei-

kasta, joka erottaa haastateltavat jostakin laajasta joukosta, mutta joka on yhteinen haas-

tattelijalle ja haastateltaville. Koska työskentelen tässä tutkimuksessa haastateltujen luo-

kanopettajien kanssa saman työnantajan palveluksessa, katson että muodostan heidän 

kanssaan Juvosen (2017, 398–399) kuvaaman sisäpiirin opettajuuden, osittain saman 

työnkuvan sekä saman työnantajan palveluksessa työskentelyn vuoksi.  

Tutkijan sisäpiiriläisyydestä voi tutkimuksen teossa olla sekä haittaa että hyötyä. Sisäpii-

riin kuuluvan tutkijan voi olla helpompaa löytää haastateltavia sekä saavuttaa heidän luot-

tamuksensa haastattelutilanteessa kuin ulkopuolisen tutkijan (Juvonen 2017, 399.) Tämän 

tutkielman tekemisessä sisäpiiriläisyydestäni oli minulle hyötyä esimerkiksi haastatelta-

vien hankinnassa. Kuudesta haastateltavastani kaksi löysin omien kontaktieni eli sisäpii-

riläisyyteni ansiosta. Vaikka sisäpiiriin kuuluminen saattaa helpottaa tutkijaa löytämään 

sopivia haastateltavia, on tutkijan kuitenkin oltava varovainen, ettei hän sorru painosta-

maan ketään mukaan tutkimukseensa sisäpiiriasemansa turvin (Juvonen 2017, 400.) 

Vaikka tämän tutkielmani haastateltavista kaikki eivät ilmoittautuneet itse mukaan tutki-

mukseen, vaan innostuivat lähtemään mukaan vasta tuttavansa tai työtoverinsa vinkin pe-

rustella uskon, ettei kukaan haastateltavista kuitenkaan kokenut painostusta osallistua. 

Toin osallistumisen vapaaehtoisuuden esille useasti ennen haastattelua sekä sen jälkeen. 

Jokaisella haastateltavalla oli myös mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta ilmoittamalla 

asiasta minulle.  

Koen, että sisäpiiriläisyyteni vaikutti positiivisesti myös haastattelutilanteiden onnistumi-

seen.  Koska jaoimme haastateltavien kanssa saman kokemusmaailman, jaoimme myös 

saman kielen ja ymmärryksen asioista. Tämä onkin yksi sisäpiirihaastattelun eduista – 

yhteiset kokemukset ja osallisuus samoista tilanteista tuottavat jaettua ymmärrystä. Ti-

lanteisiin liittyvät koodit ja kieli olivat kaikille osapuolille tuttuja, joten pääsin haastatte-

lijana helpommin kiinni aihepiiriin ja haastattelutilanteiden vuorovaikutus oli usein mut-

katonta. (Johnson & Rowlands 2012, 102–103, Juvonen 2017, 401.) Kun haastatteluissa 

keskustelimme luokanopettajien kanssa vaikkapa reppurahasta tai Wilmasta, kumpikin 

osapuoli tiesi, mistä oli kyse. Näin ei välttämättä olisi, mikäli en itse työskentelisi erityis-

opettajana Helsingin kaupungilla. Koin, että haastattelut muistuttivat usein enemmänkin 

keskustelua kuin varsinaista haastattelutilannetta, mikä on Johnsonin ja Rowlandsin 

(2012, 101–102) mukaan tyypillistä sisäpiirihaastatteluille.  
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Aineiston aitous edellyttää, että aineisto koskee tutkijan ja haastateltavan kannalta samaa 

asiaa. Tutkijan on aineiston aitoutta todistaakseen osoitettava, että tutkimushenkilöt ovat 

ilmaisseet käsityksensä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Kyseessä on tutkijan ja 

tutkittavien intersubjektiivinen yhteisymmärrys. (Ahonen 1994, 153.) Sisäpiirin muodos-

taminen haastateltavieni kanssa vaikutti arvioni mukaan positiivisesti aineistoni luotetta-

vuuteen. Puhuimme haastateltavieni kanssa ikään kuin samaa kieltä ja jaoimme saman 

kokemusmaailman. Tämä vaikutti arvioni mukaan myönteisesti paitsi haastattelutilantei-

den sujumiseen myös aineiston analyysin luotettavuuteen.  

Haastatteluaineistoni ja tutkimustulosteni luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomi-

oon myös haastattelemieni luokanopettajan asiantuntija-asema haastateltavina. Asiantun-

tijahaastattelulla tarkoitetaan Alastaron ja Åkermanin (2010, 371–372) mukaan tilannetta, 

jossa tutkijan kiinnostuksen kohteena ei ole haastateltava sinänsä vaan henkilöä haasta-

tellaan sen tiedon vuoksi, jota hänellä oletetaan olevan. Asiantuntijahaastatteluissa haas-

tateltavien valinta perustuu joko heidän institutionaaliseen asemaansa tai muuhun osalli-

suuteen tutkimuksen kohteena olevassa ilmiössä. Tässä tutkielmassani haastattelemani 

luokanopettajat olivat asiantuntijoita tutkimukseni kohteena olevassa ilmiössä eli inklu-

siivisessa valmistavassa opetuksessa. Kuten asiantuntijahaastatteluissa yleensä, on myös 

tässä tutkimuksessa mahdollisten haastateltavien joukko ollut varsin rajattu - haastatelta-

villa luokanopettajilla tuli olla kokemusta inklusiivisesta valmistavasta opetuksesta hel-

sinkiläisessä peruskoulussa.  

Haastattelututkimuksissa tutkijan on aina huomioitava, että haastateltavan kertomat asiat, 

tilanteet ja tapahtumat ovat aina erityisessä vuorovaikutustilanteessa tuotettuja tulkintoja. 

Haastattelutilanteessa tuotettuihin faktoihin vaikuttavat paitsi haastattelija ja haastattelu-

tilanne myös haastateltavan asema ja henkilöhistoria. Lisäksi on hyvä muistaa, että ihmi-

sillä on taipumus tulkita asioita aina sen hetkisestä tilanteesta käsin, mikä saattaa vaikut-

taa esimerkiksi siihen, millaisia asioita haluamme nostaa esiin ja millaisia merkityksiä 

annamme tapahtumille. (Alastaro & Åkerman 2010, 381.) Asiantuntijahaastatteluiden yh-

teydessä tutkijan on lisäksi huomioitava, että niissä tuotetun tiedon luonne on usein läpi-

tulkinnallista. Haastateltavat kuvaavat tapahtumia omasta näkökulmastaan ja kuvatessaan 

muiden toimijoiden käyttäytymistä he ovat toisen käden lähteitä. Haastateltavan tulkinnat 

muiden toiminnasta saattavatkin kertoa enemmän haastateltavasta itsestään ja hänen maa-

ilmankuvastaan kuin tutkimuksen kohteena olevasta asiasta tai ilmiöstä. Tämä voi ilmetä 
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esimerkiksi asioiden kaunisteluna ja myöhempänä järkeistämisenä. (Alastaro & Åkerman 

2010, 384–386.)  

Tässä tutkimuksessa haastattelemani luokanopettajat kertoivat haastatteluissa pääosin 

omasta työstään ja kokemuksistaan, jotka liittyivät inklusiivisen valmistavan opetuksen 

toteutukseen. Kuitenkin kuvatessaan työtään, he samalla kertoivat kokemuksiaan esimer-

kiksi muiden koulussa työskentelevien opettajien ja ammattiryhmien sekä koulun sisäis-

ten ja ulkoisten yhteistyötahojen toiminnasta. Tutkijana minun oli huomioitava, että ku-

vatessaan muiden henkilöiden tai organisaatioiden toimintaa haastattelemani luokanopet-

tajat olivat toisen käden lähteitä. Tällöin on mahdollista, että haastattelemani luokanopet-

tajat kuvasivat muiden toimintaa oman toimintansa, kokemustensa tai esimerkiksi toi-

veidensa kautta. Tällöin heiltä saatu informaatio saattoi poiketa tosiasiallisesti tapahtu-

neesta tai olevasta.  

 

Asiantuntijahaastatteluiden yhteydessä tutkijan on huomioitava myös haastateltavan ase-

man vaikutusta haastattelutilanteeseen. Jokainen haastattelemani luokanopettaja työsken-

teli Helsingin kaupungin palveluksessa ja tutkimukseni aihepiiri, inklusiivinen valmis-

tava opetus, liittyi olennaisesti jokaisen haastateltavan työtehtäviin. Viranhaltijoiden toi-

mintaa määrittävät paitsi lainsäädäntö ja erilaiset normit myös ammattietiikka. Tästä 

syystä tilanteissa, joissa haastateltavat eivät ainoastaan edusta itseään vaan myös organi-

saatiotaan, voi haastattelutilanteissa olla vaarana, että haastateltavat puhuvat niin sanotun 

ammattilaisuusmuurin takaa. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa haastateltavat pyrkivät 

säätelemään sanomisiaan tai kuvaamaan asioiden edenneen yleisten menettelytapojen tai 

sääntöjen mukaisesti, vaikka todellisuus olisi monimutkaisempi. (Alastaro & Åkerman 

2010, 383–384.) Ammattilaisuusmuurin takaa puhuminen on ollut mahdollista myös 

tässä tutkimuksessa, vaikka haastateltavien luokanopettajien henkilöllisyys onkin salattu. 

Vaikka tämän tutkielman aihepiiri liittyy luokanopettajien kokemuksiin siitä, miten val-

mistavaa opetusta voidaan toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti, on taustalla voinut 

vaikuttaa tarve kertoa omasta työstä kuvaus, joka voi olla todellisuutta edullisempi niin 

haastatellulle itselleen kuin hänen edustamaalleen organisaatiolle eli Helsingin kaupun-

gille. Lisäksi on huomioitava, että haastateltavat saattavat muistaa asioita myös väärin, 

jättää kertomatta asioita, joista haluavat vaieta tai kaunistella tapahtumien kulkua sekä 
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antaa tiedostamattaan vääriä vastauksia. (Alastaro & Åkerman 2010, 372 ja 374.) Haas-

tattelemieni luokanopettajien asiantuntija-asema on tulkintani mukaan voinut vaikuttaa 

tutkimukseni aineiston luotettavuuteen. Vaikka fenomenografisessa tutkimuksessa ei ta-

voitellakaan absoluuttista totuutta vaan tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää 

tutkittavien käsityksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä, on mielestäni tutkimuksen 

luotettavuuden ja aineiston aitouden kannalta tarkoituksenmukaista ollut pohtia haasta-

teltavien mahdollisuutta tuoda käsityksiään ilmi täysin vapaasti. (Ahonen 1994, 129; 

Niikko 2003, 39.) 

 

Pohdittaessa aineiston riittävyyttä puhutaan tutkimuksessa saturaatiosta eli kyllääntymi-

sestä. Saturaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itseään eivätkä uu-

det tiedonantajat tuota tutkimusongelman kannalta enää uutta tietoa. Laadullisessa tutki-

muksessa kyllääntymispiste saavutetaan noin 15 vastauksen jälkeen, mutta kokemukset 

ovat tutkijoiden parissa vaihtelevia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 99.) Tässä tutkimuksessa 

luokanopettajien käsitysten variaatioiden määrä oli lopulta suhteellisen vähäinen. Vaikka 

haastateltavia oli vain kuusi, koin että ainakin tämän tutkimusongelman kohdalla saavutin 

saturaatiopisteen tällä haastateltavien määrällä. Haastateltavat toivat esille samantyyppi-

siä ratkaisuja samoihin ongelmiin tai kertoivat käyttäneensä samankaltaisia menetelmiä 

lähes poikkeuksetta. Tämä on Häkkisen (1996, 36) mukaan todiste siitä, että tietyssä kult-

tuurissa on olemassa rajallinen määrä yhtä ilmiötä koskevia ajatusmuotoja. Alhaiseen sa-

turaatiopisteeseen on voinut vaikuttaa myös haastattelemieni luokanopettajien suhteelli-

sen samankaltaiset taustatekijät. Jokainen haastattelemani luokanopettaja työskenteli hel-

sinkiläisessä peruskoulussa eli saman työnantajan palveluksessa, joten heidän työtään 

koskevat normit ja rakenteet olivat koulusta riippumatta suhteellisen samankaltaisia. 

Tästä syystä heidän ajatuksensa ja kokemuksensa sekä käsityksensä tutkimukseni koh-

teena olevasta ilmiöstä olivat oletettavasti samankaltaisia.  

Ahosen (1994, 130–131, 152) mukaan tutkimus on relevantti kun tutkimuksen aineisto, 

tutkijan siitä muodostamat kategoriat sekä johtopäätökset liittyvät tutkimuksen teoreetti-

siin lähtökohtiin. Koska fenomenografinen tutkimus on aineistolähtöistä, toteutuu rele-

vanssi, mikäli tutkija pitää teoreettiset lähtökohtansa johdonmukaisesti mielessään koko 

tutkimuksen ajan. Koska olen työskennellyt pitkään inklusiivisen valmistavan opetuksen 
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parissa sekä tehnyt opinnäytetyöni muutama vuosi sitten samasta aihepiiristä, olin pereh-

tynyt inklusiiviseen valmistavaan opetukseen sekä inklusiivisen kasvatuksen teorioihin 

varsin hyvin jo ennen pro gradu -tutkielmatyön aloittamista. Fenomenografiassa vaadit-

tavaa niin kutsuttua puhdasta mieltä (esimerkiksi Niikko 2003, 21) tämän tutkielman suh-

teen minulla ei ollut. Olen kuitenkin pyrkinyt tiedostamaan lähtökohtani ja pitämään mie-

lessäni fenomenografisen tutkimuksen vaatimukset aineistolähtöisyydestä koko tutki-

musprosessin ajan. Analyysiprosessin ajan pidättäydyin lisäksi muiden inklusiiviseen 

opetukseen ja kasvatukseen liittyvien tutkimusten lukemisesta, etteivät muiden saamat 

tutkimustulokset tai analyyttiset valinnat ohjailisi omaa prosessiani.  

Tutkimuksen yleistettävyydellä tarkoitetaan usein tilastollista yleistämistä. Tilastollisessa 

yleistämisessä otoksen yleistettävyyttä pohditaan suhteessa populaatioon, mutta tilastol-

lisen yleistettävyyden ohella tutkimuksen yleistettävyyttä voidaan pohtia myös suhteessa 

ilmiöön, teoriaan, tilanteisiin, tapauksiin tai kulttuuristen merkitysten maailmaan. Yleis-

täminen voidaankin ymmärtää tutkimuksen kyvyksi siirtää tutkimuksen tulokset ja tul-

kinnat tutkimuksen ulkopuoliseen maailmaan ilmiöön, ryhmään tai tilanteisiin. (Lind-

blom-Ylänne ym. 2011, 143.)  

Ahosen (1994, 129) mukaan laadullisen tutkimuksen yhteydessä tutkimuksen luotetta-

vuutta eli reliabiliteettia ei voida tarkistaa toistamalla tutkimusta, sillä laadullisessa tutki-

muksessa tutkija on itse niin sanottu tutkimusmittari teoreettisen perehtyneisyytensä ja 

tutkimusprosessin intersubjektiivisuuden vuoksi. Uudessa tutkimuksessa aineiston 

luonne, ongelmien merkitys ja tulkinta muodostuvat aina uudelleen.  

On selvää, etteivät tämän tutkimuksen tulokset ole suoraan yleistettävissä koskemaan in-

klusiivisen opetuksen tai valmistavan opetuksen järjestämistä yleensä. Tutkimukseni ei 

myöskään ole toistettavissa Ahosen (1994) kuvailemista syistä.  Tutkimukseni tulokset 

olisivat voineet olla erilaisia, jos olisin haastatellut esimerkiksi suomi toisena kielenä -

opettajia tai erityisopettajia tai opettajia, jotka työskentelevät eri kunnassa.  Tämän tutki-

muksen tulokset kertovat helsinkiläisten luokanopettajien käsityksiä siitä, miten inklusii-

vinen valmistava opetus olisi toteutettavissa mahdollisimman hyvin helsinkiläisissä pe-

ruskouluissa. Tutkimustulokseni voivat myös antaa suuntaa sille, millä tavoin valmista-

vaa opetusta olisi tulevaisuudessa mahdollista kehittää inklusiivisessa koulussa. Tutki-

mustulosteni valossa on myös mahdollista hahmotella luokanopettajien ajatuksia siitä, 
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mitä inklusiivisen opetuksen tarjoaminen perusopetuksessa vaatii kouluorganisaatiolta ja 

millä tavoin opettaja voi työssään huomioida kielen oppimiseen tukea tarvitsevan oppi-

laan yleisopetuksen luokassa.   

Koska tämän pro gradu -tutkielmani aihepiiri liittyi omaan työhöni ja tutkin oman työn-

antajani tapaa järjestää opetusta, oli minun tutkijana huomioitava tähän liittyviä eettisiä 

kysymyksiä. Valitsin tutkielman aihepiirini oman kiinnostukseni ja innostukseni perus-

teella, mutta myös siitä syystä, että ajattelin tämän tutkielman tukevan työtäni tulevaisuu-

dessa. Minun on hyödyllistä tietää, millaiset tekijät kouluorganisaatiossa ja opettajien 

opetuksessa tukevat inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa onnistumista.   

Kuitenkin minun oli tiedostettava oman asemani ongelmallisuus liittyen tutkielmani luo-

tettavuuteen. Tutkimuskohteenani olivat oma työni ja työnantajani tapa järjestää valmis-

tavaa opetusta. Haastateltavani työskentelivät saman työnantajan palveluksessa kuin 

minä itse. Tämä on voinut vaikuttaa paitsi haastateltavien vastauksiin haastattelutilan-

teessa myös minun analyysiini ja valintoihini liittyen tutkimuksen raportointiin. Omasta 

työnantajasta ei halua tuoda esiin välttämättä mitään negatiivista. Lisäksi tutkin ja analy-

soin välillisesti myös omaa työtäni ja työnantajani toimintatapoja. Tämä on voinut vai-

kuttaa oman näkökulmaani asioista. Olen sitoutunut työnantajaani, joka voi vaikuttaa sii-

hen, millaisen näkökulman tutkimaani aihepiiriin olen valinnut ja miten olen analyysini 

tehnyt.   

 

 

7.2 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Inkluusiota käsittelevää tutkimusta on tehty sekä Suomessa että kansainvälisesti paljon 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Tutkijoiden mielenkiinto on kohdistunut useisiin eri 

ilmiöihin inkluusion ja inklusiivisen koulun ympärillä. Kuitenkaan inklusiivista valmis-

tavaa opetusta ei ole tutkittu laajemmin, vaikka aihe on tälläkin hetkellä varsin ajankoh-

tainen sekä inklusiivisen koulun rakentamisen että valmistavan opetuksen kehittämisen 

näkökulmista. 

Tällä hetkellä suomalaista koulujärjestelmää rakennetaan kaikille sopivaksi paitsi kan-

sainvälisiin sitoumuksin pohjaten ja kansallisesti määritellyin suunnitelmin myös kunta- 
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ja koulutasolla. Inklusiiviseen kouluun ja kasvatukseen liittyvä tutkimus on tästä syystä 

paitsi ajankohtaista myös tärkeä tuki käynnissä olevalle kehitystyölle. Suomalainen kas-

vatustieteellinen tutkimus vaikuttaa tällä hetkellä painottuvan inkluusion suppeammasta 

tulkinnasta nousevalle kiinnostukselle. Kuitenkin inklusiivisen koulun tavoite on paljon 

laajempi. Se kattaa tavoitteen kaikkien lasten opettamisesta yhdessä ja koulun kehittämi-

sen aivan kaikille sopivaksi.  

Helsingin kaupungin inklusiivisen valmistavan opetuksen kehittämistyö on mielestäni 

oiva esimerkki inkluusion määritelmän niin sanotusta laajemmasta tulkinnasta ja tunnus-

tamisesta. Inklusiivisen valmistavan opetuksen kattavampi tarkastelu olisi mielestäni yksi 

mielenkiintoinen tapa pureutua inklusiivisen koulun tutkimukseen inkluusion laajem-

masta näkökulmasta käsin. Lisäksi inklusiivisen opetuksen vaikuttavuuden tutkiminen 

esimerkiksi suomenkielen oppimisen tai inklusiivisesti valmistavaa suorittavien lasten 

Suomeen kotoutumisen näkökulmista käsin olisi perusteltua, sillä kysymys on suhteelli-

sen uudesta tavasta opettaa vasta suomen kieltä opettelevia lapsia eikä tähän liittyvää tut-

kimusta vielä ole.  
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