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Sirkko, Riikka, Teachers professional agency in promoting inclusion. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 194, 2020
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

Since the 1990s, the Finnish education policy has been committed to promoting inclusion and
inclusive values. Inclusive education aims to promote the presence, learning and participation of
all pupils in educational settings. One inclusive education method is co-teaching, where teachers
plan, teach and evaluate students together. Collaboration between teachers requires professional
agency, which in this dissertation summary section is understood as an ability that prepares
employees for new learning, as well as a process that manifests when employees make choices
about their work under different workplace conditions.

This article dissertation examines inclusive education through three sub-studies to answer two
research questions: 1) What does a teacher’s professional agency look like in co-teaching
practices?; and 2) How can teachers support the realization of inclusion? The data for sub-studies
I and II were collected using an electronic questionnaire and analyzed via qualitative content
analysis. Sub-study III, meanwhile, consisted of photographs taken by students and discussions
alongside them, which were analyzed using a phenomenological approach.

The research results showed that the definition of inclusion is unclear for teachers, even when
their workplace has used an element of inclusive education. Furthermore, some pedagogical
methods even featured practices that categorize and exclude students. In their work, several
teachers implemented co-teaching in a way that deviated from the traditional definition of co-
teaching, broadening its definition. The teachers also described that co-teaching had increased
learning at work.

Co-teaching, in which professional development, interactions between teachers, trust in one
another and a similar perception of teaching are realized, can be described as a situation where co-
teachers have reached a level of collective agency. At that point, teachers have a common vision
of their work and its purpose, and a desire to reflect on their work together.

Keywords: co-teaching, exclusion, inclusion, professional agency, school development
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Tiivistelmä

Suomalainen koulutuspolitiikka on 1990-luvulta saakka sitoutunut edistämään inkluusiota ja sen
arvoja. Inklusiivisella kasvatuksella pyritään edistämään kaikkien oppilaiden läsnäoloa, oppi-
mista ja osallisuutta kasvatusympäristöissä. Yksi inklusiivisen opetuksen keino on yhteisopetta-
juus, jolla tarkoitetaan useamman opettajan toteuttamaa yhteistä opetuksen suunnittelua, toteu-
tusta ja arviointia. Opettajien välinen yhteistyö edellyttää opettajilta ammatillista toimijuutta,
joka käsitetään tämän väitöstutkimuksen yhteenveto-osassa kyvyksi, joka valmistaa työntekijöitä
uuden oppimiseen sekä prosessiksi, joka ilmenee työntekijöiden tehdessä työtään koskevia
valintoja työpaikan erilaisissa olosuhteissa.

Tässä artikkeliväitöskirjassa tarkastellaan seuraavia tutkimuskysymyksiä kolmen osatutki-
muksen kautta: 1) Millaiselta näyttää opettajan ammatillinen toimijuus yhteisopetuksen käytän-
teissä? ja 2) Kuinka opettajat voivat tukea inkluusion toteutumista? Osatutkimusten I ja II aineis-
to on koottu sähköisellä kyselylomakkeella ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Osatut-
kimus III koostuu oppilaiden ottamista valokuvista ja keskusteluista niiden äärellä ja analyysis-
sa on käytetty fenomenologista lähestymistapaa.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että inkluusio määritelmänä oli vielä epäselvä, vaikka
työssä toteutettiin inklusiivisen opetuksen elementtejä. Joissakin pedagogisissa menetelmissä oli
kuitenkin havaittavissa oppilaita kategorisoivia ja poissulkevia toimintatapoja. Useat opettajat
olivat työssään toteuttaneet yhteisopetusta perinteisestä yhteisopetuksen määritelmästä poikkea-
valla tavalla laajentaen yhteisopetuksen määritelmää. Opettajat kuvasivat yhteisopettajuuden
lisänneen työssä oppimista. Yhteisopettajuutta, jossa toteutuivat ammatillinen kehittyminen,
opettajien välinen vuorovaikutus, luottamus toiseen sekä samanlainen käsitys opettajuudesta,
voidaan kuvata tilanteeksi, jossa yhteisopettajat ovat saavuttaneet kollektiivisen toimijuuden
tason. Kollektiivisen toimijuuden tasolla opettajilla on yhteinen näkemys työstä ja sen tarkoituk-
sesta sekä halua yhteiseen työn reflektointiin.

Asiasanat: ammatillinen toimijuus, ekskluusio, inkluusio, koulun kehittäminen,
yhteisopettajuus
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1 Johdanto  

Suomalainen koulutuspolitiikka on sitoutunut 1990-luvulta saakka useissa 

julkilausumissa edistämään inkluusiota ja sen taustalla vaikuttavia arvoja, kuten 

tasa-arvoa, osallisuutta ja kaikille yhteisten palvelujen oikeutta (Finlex, 2020c: 

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016; Finlex, 2020d: 

Yleissopimus lapsen oikeuksista 60/1991; United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization [UNESCO], 1994). Myös vuonna 2016 käyttöönotetussa 

opetussuunnitelmassa mainitaan perusopetuksen kehittämisestä 

inkluusioperiaatteen mukaisesti ja lisäksi perusopetuksen tehtäväksi määritellään 

oppilaiden hyvinvoinnin, demokratian ja toimijuuden edistäminen (Opetushallitus, 

2016). Inklusiivinen kasvatus tarkoittaa paitsi kaikkien oppilaiden fyysistä 

läsnäoloa, osallistumista ja oppimisen edistämistä koulussa ja muissa 

kasvatusympäristöissä, myös erityisen huomion kiinnittämistä etenkin 

alisuoriutuvien ja syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden oppimiseen ja 

koulunkäyntiin (Ainscow, 2005). Käytän tässä yhteenveto-osassa termejä inkluusio 

ja inklusiivinen kasvatus synonyymeina kuvaamaan toteutunutta inkluusiota 

kouluympäristössä. 

Vuonna 2010 tapahtui perusopetuslain muutos, joka sisälsi koulunkäyntiä, 

oppimisen tukea sekä tietosuojaa koskevan lakimuutoksen (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2014). Lakimuutoksen myötä oppilaiden oppimisen tukeminen 

tapahtuu kolmiportaisen tukimallin mukaisesti yleisen, tehostetun ja erityisen tuen 

tasoilla ja oppilaalla on oikeus saada tukea silloin, kun hän sitä tarvitsee ja niin 

vahvana kuin hän siitä hyötyy (Hautamäki & Hilasvuori, 2015; HE 109/2009). 

Samalla pyritään tukemaan koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (Finlex, 

2020b: Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). Tukimallin muutoksen myötä nykyisin 

yhä suurempi osa tukea tarvitsevista oppilaista opiskeleekin yleisopetuksen 

luokassa erityisluokkien tai erityiskoulujen sijasta (Lakkala, Uusiautti & Määttä, 

2016; Lönnqvist & Sundqvist, 2016). Riittävän tuen antaminen kaikille oppilaille 

vaatii koulujen henkilökunnalta useimmiten jatkuvaa yhteistyön tekemistä eri 

toimijoiden kesken (Mikola, 2011; Rajakaltio, 2017). Kuntien ja koulujen välillä 

on kuitenkin suuria eroja oppimisen tuen toteuttamisen tavoissa ja koulujen 

käytänteissä elää edelleen rinnakkain eri aikakausille tyypillisiä tuen muotoja, 

erityiskouluista muun opetuksen yhteydessä annettavaan oppimisen tukeen 

(Lintuvuori, 2019; Pulkkinen, 2019). 

Koulutuksessa tapahtuneiden muutosten myötä opettajan ammatin 

tehtäväkuvat ovat 2000-luvulla olleet murroksessa ja ammattiin kohdistuvat 
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odotukset ovat yhä monimuotoisempia (Husu & Toom, 2016; Tervasmäki & 

Tomperi, 2018; Vuorikoski & Räisänen, 2010). Tämän tutkimuksen pääaiheet, 

yhteisopettajuus ja opettajan ammatillinen toimijuus, liittyvät läheisesti 

koulutuksen kentällä tapahtuviin muutoksiin 

Yhteisopetuksen ja opettajien ammatillisen toimijuuden teemoja tarkastellaan 

tässä yhteenveto-osassa inklusiivisen koulun kehyksessä. Lisäksi pohditaan 

ammatillisen toimijuuden merkitystä yhteisopettajuudessa sekä opettajien 

mahdollisuuksia edistää inklusiivista kasvatusta esimerkiksi vähentämällä 

oppilaiden luokittelua sekä ryhmästä poislähettämisen kulttuuria. Aihepiiri on 

ajankohtainen, sillä yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja kategorisoituminen ovat 

lisääntyneet Suomessa (Rajakaltio, 2017; Tervasmäki & Tomperi, 2018) ja mm. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsauksessa (2018) kiinnitetään 

huomiota eriarvoistumisen pysäyttämiseen. Ketovuoren ja Pihlajan (2016) mukaan 

nykyinen koulutuspoliittinen ilmasto, joka korostaa tehokkuuden ja hyvien 

oppimistulosten merkitystä, on poikkeuksellisen haastava inkluusion toteuttamista 

ajatellen. Myös julkisuudessa inkluusiosta ja sen toteuttamisen tavoista on viime 

vuosina keskusteltu paljon (mm. Helsingin Sanomat 17.4.2019; Kaleva 30.7.2018). 

Koulussa uudestaan 1970-luvulta esiin noussut opettajien toteuttama 

työkäytänne on yhteisopettajuus [aiemmin samanaikaisopettajuus], jossa useampi 

ammattilainen suunnittelee, opettaa ja arvioi oppilaita yhteisessä luokkatilassa 

(Fluijt, Bakker & Struyf, 2016). Yhteisopetuksesta on käytössä myös käsite 

samanaikaisopetus (mm. Saloviita, 2016; Sikiö, 1977), jota käytetään myös 

voimassa olevassa opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2016). Tässä yhteenveto-

osassa sekä osatutkimuksissa käytetään käsitettä yhteisopettajuus. 

Yhteisopettajuudessa luokkahuoneessa työskentelee useampi opettaja, mikä 

muuttaa perinteistä opettajan työnkuvaa (Stenberg, 2011) entistä yhteisöllisempään 

suuntaan (Pulkkinen & Rytivaara, 2015; Rytivaara, 2012a; Weilbacher & Tilford, 

2015). Yhteisopetuksen myötä aikuisten määrä luokassa kasvaa ja heillä on 

enemmän aikaa yksittäisen oppilaan kohtaamiseen ja luokan toiminnan 

havainnointiin (Pulkkinen & Rytivaara, 2015). Aikaisemmat tutkimukset 

yhteisopettajuudesta ovat havainneet yhteisopettajuuden tukevan mm. opettajien 

ammatillista kehittymistä (Saarenketo, 2016; Shin, Lee & McKenna, 2016; 

Sinkkonen, Koskela, Moisio & Suolanen, 2018), vastuun jakamista (Krammer, 

Gastager, Lisa, Gasteiger-Klicpera & Rossmann, 2018; Thousand, Villa & Nevin, 

2006) sekä työhyvinvoinnin lisääntymistä (Rytivaara, 2012b; Takala & Uusitalo-

Malmivaara, 2012). 
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Edellä mainitut yhteisopetuksesta saadut hyödyt liittyvät läheisesti myös 

ammatillisen toimijuuden käsitteen määrittelyyn (ks. Hökkä, Vähäsantanen, 

Paloniemi & Eteläpelto, 2017), johon liittyy kiinteästi ajatus henkilökohtaisesta 

ammatillisesta kehittymisestä ja uusien työkäytänteiden käyttöönottamisesta 

(Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2017; Lipponen & Kumpulainen, 

2011; Toom, Pyhältö & O’Connel Rust, 2015). Opettajat asemoidaan usein koulun 

kehittämistyössä käytännön toimeenpanijoiksi (Pyhältö, Pietarinen & Soini, 2015), 

jolloin opettajien toimijuuden voidaan sanoa olevan koulujen tärkein pedagoginen 

resurssi (Biesta, Priestley & Robinson, 2015; Clandinin & Husu, 2017; Priestley, 

Robinson & Biesta, 2015). Kiinnostus opettajien ammatillista toimijuutta kohtaan 

onkin lisääntynyt viime aikoina sekä opettajien ammatillista kehittymistä että 

koulun muutosta koskevassa tutkimuksessa (Imants & Van der Wal, 2019). 

Opettajien ammatillisen toimijuuden käsite auttaa ymmärtämään sitä prosessia, 

jonka kautta opettajat aktivoituvat koulun kehittämiseen (Pyhältö ym., 2012). 

Tutkimus liittyy kahteen eri hankkeeseen: Tuetaan yhdessä! Monialainen ja 

digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena1  sekä Politics of Belonging: Promoting 

children’s inclusion in educational settings across borders2. 
  

 
1 Opetus- ja Kulttuuriministeriön Kärkihanke 2017–2020. 
2 Tutkimusprojektia on rahoittanut NordForsk, Projektinumero 85644. 
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2 Tutkimuksen tarkoitus ja 
tutkimuskysymykset 

Tämän väitöstutkimuksen yhteenveto-osan aineiston muodostavat kolme erillistä 

osatutkimusta (I, II ja III), jotka käsittelevät opettajien asenteita inkluusioon ja 

yhteisopettajuuteen sekä opettajien keinoja tukea lasten toimijuutta. 

Osatutkimukset yhdessä muodostavat aineiston, jossa opettajien asenteiden ja 

kokemusten kautta siirrytään tarkastelemaan oppilaiden kokemuksia luokan 

pedagogisista käytänteistä. Artikkeleista koostuvan aineiston avulla vastataan 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Millaiselta näyttää opettajan ammatillinen toimijuus yhteisopetuksen 

käytänteissä? 

2. Kuinka opettajat voivat tukea inkluusion toteutumista? 

Inkluusiota tutkitaan Haugin (2010) mukaan usein ideologisella ja poliittisella 

tasolla. Tämän väitöstutkimuksen yhteenveto-osassa inkluusiota lähestytään 

opettajien käytännön työn näkökulmasta tarkastelemalla yhteisopetusta ja 

ammatillista toimijuutta inkluusion edistäjänä. Tutkimus on ajankohtainen, sillä 

mm. Haug (2020) mainitsee, että yhä edelleen on epäselvää, kuinka muuttaa sekä 

vallitsevaa koulutuspolitiikkaa että koulujen käytänteitä edistämään inklusiivisten 

oppimisympäristöjen ja opetustapojen kehittymistä. Koska opettajien ammatillinen 

toimijuus nähdään keskeisenä koulun kehittämisen resurssina (Biesta ym., 2015; 

Clandinin & Husu, 2017; Priestley ym., 2015), osatutkimuksissa (I ja II) 

yhteisopetuksen käytänteitä tarkastellaan nimenomaan ammatillisen toimijuuden 

teorian näkökulmasta. 

Yhteisopetuksen määristä suomalaiskouluissa ei ole olemassa ajantasaista 

tilastotietoa, joten sen yleisyys ei ole tiedossa. Koulujen ja opettajien kiinnostus 

yhteisopettajuutta kohtaan on kuitenkin ollut selvässä kasvussa (Malinen & Palmu, 

2017a) ja yhteisopettajuuden erilaisia käytänteitä on Suomessakin tutkittu 

väitöskirjatasolla jo jonkin verran erilaisista näkökulmista käsin. Aiemmissa 

yhteisopettajuutta koskevien väitöstutkimusten (Louhela, 2012; Mäki-Havulinna, 

2018; Rytivaara, 2012b; Saarenketo, 2016) tuloksissa voidaan havaita elementtejä 

opettajien ammatillisesta toimijuudesta, kun tuloksia tarkastellaan ammatillisen 

toimijuuden teorian kautta. 

Louhela (2012) on omassa tutkimuksessaan tutkinut samanaikaisopetusta 

kahden opettajan toteuttamassa liikunnanopetuksessa. Tutkimuksessa on 

hyödynnetty inklusiivista kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa, joka tukee 
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oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutkimuksen mukaan työtapa tuki myös 

opettajien työhyvinvointia. Rytivaaran (2012b) ja Saarenkedon (2016) 

etnografisella tutkimusotteella toteutetuissa väitöskirjoissa on tutkittu 

yhteisopettajuutta ja molemmissa tuodaan johtopäätöksenä esiin yhteisopetuksen 

mahdollisuus tukea opettajien ammatillista kehittymistä ja oman työn reflektointia. 

Rytivaaran (2012b) mukaan yhteisopettajuus voi parhaimmillaan toimia opettajan 

työtä tukevana tekijänä. Edellä mainituissa väitöstutkimuksissa yhteisopettajuuden 

todettiin lisänneen opettajien työhyvinvointia ja ammatillista kehittymistä, jotka 

kuuluvat olennaisena osana myös ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen 

(Herranen ym., 2014). 

Saarenkedon (2016) tutkimus osoitti oppimisen ja opettamisen muutosten 

lisänneen luokassa myös inhimillisyyden ja huolenpidon elementtejä. Mäki-

Havulinna (2018), joka väitöskirjassaan tutki etnografisesti kolmen 

aineenopettajan, erityisopettajan ja kahden opetusryhmän toimintaa tietyillä 

oppitunneilla, toteaa kuitenkin, että yhteisopettajuus ei itsessään tuo luokkaan aitoa 

oppilaan kohtaamista ja oppilasta tukevaa vuorovaikutusta, vaan onnistunut 

vuorovaikutus edellyttää opettajilta kasvatuskäytänteistä ja luokan pelisäännöistä 

sopimista. Opettajien välinen yhteistyö vaatii opettajien välistä onnistunutta 

vuorovaikutusta. Myös opettajien ammatillinen toimijuus on kiinteästi sidoksissa 

vuorovaikutukseen opettajien, oppilaiden ja heidän perheidensä, sekä koulun muun 

lähiympäristön kanssa (Pyhältö ym., 2011). Vuorovaikutus näyttäytyy tärkeänä 

myös Melasalmen (2018) tutkimuksessa, jossa hän tutki jaettua ammatillista 

toimijuutta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Jaettu ammatillinen toimijuus nähtiin 

keskeisenä välineenä pedagogisen laadun varmistajana sekä ammatillisen oppivan 

yhteisön rakentajana. 

Salminen (2018) puolestaan on tarkastellut tutkimuksessaan opettajien 

opetussuunnitelmaosaamista toimijuuden käsitteen avulla. Hänen mukaansa 

opetussuunnitelma voi sekä rajoittaa että edistää opettajien toimijuutta 

opetussuunnitelman toteuttajana. Olennaista on kuinka hyvin opettajat ovat 

sisäistäneet opetussuunnitelman tavoitteet osaksi omaa pedagogista ajatteluaan, 

Inkluusion toteutumisen näkökulmasta tarkasteltuna opetussuunnitelman 

tavoitteiden tuntemus onkin opettajille ensiarvoisen tärkeää, sillä myös inkluusio 

on vahvasti sisäänkirjoitettu opetussuunnitelmaan. 
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3 Tutkimuksen teoreettinen tausta 

Tämän väitöstutkimuksen yhteenveto-osan teoreettisen taustan muodostavat 

käsitteet inkluusio, yhteisopettajuus ja opettajien ammatillinen toimijuus.  

Käsitteiden kautta pyrin yhdistämään osatutkimusten tulokset yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi. Luku rakentuu siirtymällä yleisestä inkluusioideologian 

näkökulmasta kahden tai useamman henkilön yhteisopettajuuteen. Lopuksi kuvaan 

sekä yksilöllistä, että yhteisöllistä ammatillista toimijuutta.   

3.1 Inkluusio 

Inkluusio ei ole yksiselitteinen asia, vaan se voidaan käsittää useilla erilaisilla 

tavoilla. Seuraavaksi kuvaan inkluusion määrittelyn haasteita sekä tuon esille 

erilaisia inkluusion määritelmiä. Lopuksi käsittelen koulun tavoitteita ja haasteitä 

sen pyrkiessä kohti inklusiivista koulua.    

3.1.1 Inkluusion määrittelystä 

Inkluusiolle ei ole yhtä selkeää määritelmää. Tämä voi vaikeuttaa sen toteuttamista 

ja keskustelua siitä. Inkluusion määrittelyyn vaikuttavat muun muassa eri maiden 

kulttuuriset käytänteet ja tavat (Ainscow & César, 2006; Haug, 2010). Yada (2020) 

toteaa tutkimuksessaan, että kulttuuriset erot vaikuttavat paitsi inkluusion 

määrittelemiseen myös siihen asennoitumiseen. Useimmat kuitenkin hyväksyvät 

ajatuksen, ettei inkluusio tarkoita ainoastaan opetuksen fyysistä toteutuspaikkaa, 

vaan inkluusio sisältää myös muita elementtejä, kuten osallisuuden ja hyväksytyksi 

tulemisen (Göransson & Nilholm, 2014; Peters, 2007). Inkluusion lähtökohtia voi 

pohtia seuraavin perustein: 

Inklusiivisessa koulutuksessa ei ole kyse vain erityistä tukea tarvitsevista 

oppilaista, vaan kaikista oppilaista. Inkluusion määritelmä voidaan löytää 

kysymällä suora kysymys: Kuka on mukana ja kuka ulkona? Vastauksesta 

löytyy inkluusion määritelmä, joka tekee linjauksen luokan, rodun, etnisen 

taustan ja kielen, vammaisuuden, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen 

sekä maantieteellisen sijainnin perusteella. (Slee, 2001, s. 116) 

Tässä väitöskirjan yhteenveto-osassa sekä sen osatutkimuksissa inklusiivinen 

kasvatus nähdään tavoitteena, jonka tehtävänä on kehittää kaikkien yksilöiden 

tietoja, taitoja ja kykyjä riippumatta yksilön vammaisuudesta, sukupuolesta, 
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etnisestä taustasta, kulttuurista tai sosiaalisesta asemasta (Hakala & Leivo, 2015; 

Haug, 2017; Slee, 2001). Ymmärrän inkluusion etenevänä, hitaana ja 

päättymättömänä prosessina (Ainscow, 2014; Hausstätter, 2014; Qvortrup & 

Qvortrup, 2018) sekä jatkuvana oppimisen ja osallistumisen esteiden purkamisena 

(Opetusministeriö, 2007). Myös Lakkalan (2008) käyttämä käsite ”inkluusioon 

pyrkivä kasvatus tai opetus” sopii hyvin tämän tutkimuksen tavoitteeseen 

ymmärtää inkluusiota edistäviä käytänteitä koulussa. Inkluusio ei kuitenkaan 

keskity vastaamaan ainoastaan yksilöiden tarpeisiin, vaan se huomioi myös, kuinka 

politiikka, kulttuuri ja yhteisöjen rakenteet voivat tunnustaa ja arvostaa erilaisuutta 

(Ainscow ym., 2006). 

Inkluusion perusta löytyy Salamancan sopimuksesta (UNESCO, 1994), jossa 

sovittiin jokaisen lapsen oikeudesta koulutukseen ja mahdollisuuteen kehittää 

kykyjään ja taitojaan omien kykyjensä mukaisesti. Salamancan sopimuksessa 

realisoitui 1960-luvulta alkaen vammaisliikkeen piirissä kehittynyt ajattelutapa 

myös vammaisten lasten oikeudesta koulutukseen yhteisissä kouluissa ja luokissa 

muiden lasten kanssa. Salamancan sopimuksessa koulu määriteltiin paikaksi, jonka 

tulee vastata kaikkien oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin samalla torjuen syrjiviä 

asenteita (UNESCO, 1994). Magnússon ja Magnússon (2019) kuitenkin toteavat 

tutkimuksessaan, että Salamancan sopimus mahdollistaa erilaisten tulkintojen ja 

määritelmien tekemisen inklusiivisesta opetuksesta, eikä sopimus todellisuudessa 

ollut niin radikaali kuin miksi sitä on ajateltu. Inkluusion alkuvaiheessa keskustelu 

inkluusiosta ja ekskluusiosta, eli poissulkemisesta, koski nimenomaan vammaisten 

oppilaiden opiskelupaikkaa (Florian, 2019; Oliver & Barnes, 2010). Myöhemmin 

myös vammaisten oikeuksien sopimuksessa (United Nations, 2006) tuotiin esille 

vammaisten oikeus täyteen osallisuuteen yhteiskunnan toiminnassa. 

Göransson ja Nilholm (2014) ovat tutkimuksessaan löytäneet neljä erilaista 

kategoriaa, jotka kuvaavat erilaisia käsityksiä inkluusiosta. Näitä käsityksiä ovat: 

1) inkluusion ymmärtäminen vammaisten oppilaiden opetuspaikkana 

yleisopetuksen luokassa, 2) vammaisten oppilaiden mukana olo yleisopetuksessa 

myös sosiaalisesti ja 3) inkluusion näkeminen kaikkia oppilaita koskettavana 

asiana. Inkluusion neljäs määritelmä perustuu ajatukseen, että inkluusio sisältää 

edellisten kategorioiden lisäksi myös ajatuksen ympäröivän yhteisön 

kehittämisestä inkluusiota tukevaksi. Kaksi ensimmäistä kategoriaa ovat 

inkluusion kapean määritelmän mukaisia ja koskevat ainoastaan vammaisten 

oppilaiden opetusta. Kategoriat kolme ja neljä puolestaan kuvaavat inkluusion 

laajaa määritelmää, jossa inkluusion nähdään koskevan kaikkia oppilaita ja 

yhteisöjä. 
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Inkluusiota määriteltäessä tulisi kiinnittää huomiota erityisesti oppilaiden 

omiin kokemuksiin osallisuudesta ja poissulkemisesta (Nilholm & Alm, 2010; 

Qvortrup & Qvortrup, 2018; Tangen, 2009; Tetler & Baltzer, 2011), sillä 

inkluusioon sisältyy lähtökohtaisesti ajatus osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 

edistämisestä (Haug, 2017; Nilholm & Alm, 2010). Messioun (2017) mukaan 

osallisuus on inkluusiossa keskeisessä asemassa. Oppilaalle keskeistä koulussa ei 

ole ainoastaan oppiminen, vaan myös kokemus osallisuudesta (Morningstar, 

Shogren, Lee & Born, 2015). Osallisuus voidaan jakaa kahteen ulottuvuuteen; se 

on mahdollisuutta vaikuttaa itselle tärkeissä asioissa sekä tunnetta osallisuudesta 

(Imms ym., 2016). Imms ja kollegat (2016) kuvaavat osallisuutta läsnäolon 

(attendance) ja osallistumisen (involvement) käsitteiden kautta. Läsnäololla he 

tarkoittavat oppilaan fyysistä paikkaa, joka ei kuitenkaan kerro siitä, kuinka henkilö 

itse kokee oman osallistumisensa. Osallistuminen puolestaan sisältää sekä 

läsnäolon toiminnassa sekä yksilöllisen kokemuksen nautinnosta tai hyvästä olosta. 

On huomattava, että osallistuminen ei kuitenkaan välttämättä aina tarkoita 

sosiaalista toimintaa, vaan osallisuutta voidaan kokea myös yksilötoiminnassa. 

Qvortrup ja Qvortrup (2018) lähestyvät inkluusion määrittelyä oppilaan oman 

kokemuksen kautta inkluusion tasojen, inkluusion areenoiden ja inkluusion 

asteiden avulla. Inkluusion tasot määrittelevät a) onko oppilas fyysisesti mukana 

yhteisössä, b) onko oppilas sosiaalisesti aktiivinen toimija ja c) tunteeko oppilas 

olevansa yhteisön jäsen, tunteeko hän yhteenkuuluvuutta? Inkluusion areenat eli 

erilaiset paikat ja tilanteet tuovat esille erityyppisiä sosiaalisia yhteisöjä, joissa 

oppilas voi olla osallinen tai poissuljettu. Koulu ympäristönä ei ole vain yksi 

sosiaalinen systeemi, vaan sisältää useita erilaisia toimintaympäristöjä, kuten 

esimerkiksi oman luokan, koulun pihan sekä suhteet muihin oppilaisiin ja opettajiin. 

Inkluusion asteet puolestaan määrittävät osallisuuden asteita erilaisissa 

sosiaalisissa konteksteissa. Osallisuuden aste voi vaihdella näissä erilaisissa 

konteksteissa. Oppilaiden osallisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne liittyvät 

läheisesti myös oppilaiden toimijuuteen ja sen tukemiseen (Mentha, Church & 

Page, 2015). 

3.1.2 Inkluusioon pyrkivä koulu 

Inkluusion ajatuksen mukaisesti kaikille yhteisen inklusiivisen koulun tulee 

perustua ajatukseen oikeudenmukaisuudesta ja osallisuudesta (Barton & Slee, 1999; 

Peters, 2007). Samalla sen tulee kehittää ja ylläpitää ajatusta erilaisuuden 

kunnioittamisesta (Watkins & Donnelly, 2013). Inkluusio nähdään usein 
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samanlaisena arvona kuin demokratia ja mielipiteen vapaus, joita vain harvoin 

kyseenalaistetaan, mutta joiden käytännön toteutus aiheuttaa keskustelua (Haug, 

2017; Hausstätter, 2014). Yksi syy inkluusion käytännön toteutusta koskevaan 

keskusteluun saattaa olla, että inkluusion ajatellaan yhä edelleen usein koskevan 

vain vammaisia lapsia ja heidän oikeuttaan koulunkäyntiin (Haug, 2017; Haug, 

2010). Myös suomalaisessa kontekstissa inkluusion nähdään usein liittyvän 

ainoastaan erityiskasvatuksen alaan (mm. Seppälä-Pänkäläinen, 2009), vaikka 

nykyisin inkluusiota tarkastellaan myös laajemmasta näkökulmasta (Hakala & 

Leivo, 2015; Haug, 2017). 

Inklusiivisen koulun kehittyminen on Suomessa toteutunut suhteellisen hitaasti, 

vaikka siihen sitouduttiin jo Salamancan julistuksessa (Hakala & Leivo, 2015) ja 

koulutusjärjestelmäämme ohjaavat asiakirjat pohjautuvat inkluusiofilosofian 

periaatteille (Halinen, Koivula, Kyrö, Sarlin & Volmari, 2008). Hitaaseen 

inkluusiokehitykseen Suomessa on nähty olevan osasyynä vuosikymmenten ajan 

käytössä ollut yleis- ja erityisopetuksen kaksoisjärjestelmä, jossa yleisopetus ja 

erityisopetus on nähty toisistaan erillisinä opetuksen muotoina (Hakala & Leivo, 

2015). Myös oppimisen tuen antaminen on pitkään mielletty ainoastaan 

erityisopettajan tehtäväksi (Shepherd, Fowler, McCormick, Wilson & Morgan, 

2016). Kouluissa onkin edelleen käytössä hyvin erilaisia järjestelmiä oppimisen 

tuen antamiseen (Lintuvuori, 2019; Pulkkinen, 2019). 

Vaikka perusopetuslaki 21.8.1998/628 (Finlex, 2020a) sekä syksyllä 2016 

voimaan tullut perusopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2016) on tehty 

inkluusion periaatteisiin nojautuen, opetussuunnitelmassa ei esitetä käytännön 

keinoja inkluusion toteuttamiseksi (Saloviita, 2017). Opetussuunnitelma kuitenkin 

kannustaa ja samalla velvoittaa kouluja ja opettajia uudistamaan pedagogisia 

käytänteitä ja toimintatapoja vastaamaan paremmin oppilaiden tarpeisiin (Krokfors, 

2017). Pelkkä opetussuunnitelman ohjaus ei kuitenkaan välttämättä riitä 

muuttamaan vanhoja käytänteitä, sillä Hedegaard-Soerensen ja Grumloesen (2018) 

havaitsivat Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa, että huolimatta opetussuunnitelman 

vahvasta ohjeistuksesta, opettajat eivät eriyttäneet opetusta sekä sulkivat osan 

oppilaista opetuksen ja luokan toiminnan ulkopuolelle. Arnesenin, Mietolan ja 

Lahelman (2007) mukaan myös Suomessa käytännön työn tekijöiden, opettajien, 

inkluusiopuheessa tulee esille kahtalainen puhetapa: toisaalta painotetaan vahvasti 

oppilaiden opetuksellista tasa-arvoa, mutta toisaalta tuodaan esille oppilaiden eroja, 

painotetaan oppilaiden yksilöllisyyttä sekä akateemista kyvykkyyttä. 

Näyttää kuitenkin siltä, että oppimisen tukijärjestelmän muutokset ovat 

vaikuttaneet, sillä kokoaikaisessa erityisopetuksessa opiskelevien oppilaiden määrä 
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on vähentynyt ja oppimisen tuen painopiste on siirtynyt ennakoivasti annettavaan 

tukeen, kuten osa-aikaiseen erityisopetukseen (Pulkkinen, 2019; Suomen virallinen 

tilasto, 2018). Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen 

kehittämiskeskus (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2018) on linjannut, että inkluusion voidaan katsoa toteutuvan, mikäli oppilas, jolla 

on erityisiä tuen tarpeita, opiskelee yleisopetuksen luokassa yleisopetusta saavien 

ikäistensä kanssa suurimman osan ajasta eli 80 % tai enemmän kouluviikon aikana. 

Tämä määritelmä mahdollistaa sen, että oppilaan opetus voidaan toteuttaa osittain 

myös pienemmässä ryhmässä tai yksilöllisissä opetustuokioissa esimerkiksi laaja-

alaisen erityisopettajan luona. 

 Riittävät tukitoimet ovatkin inkluusion edellytys ja mm. Saloviita (2020) on 

tutkimuksessaan havainnut, että opettajilla, jotka ovat kokeneet omaavansa 

luotettavan tukiverkoston ja joilla on saatavissa riittävästi tukiresursseja, kuten 

koulunkäynninohjaajia, ovat suhtautuneet myönteisemmin inkluusioon kuin muut 

opettajat. Yada (2020) on vertailututkimuksessaan japanilaisten (N=359) ja 

suomalaisten (N=872) opettajien suhtautumisesta inkluusioon havainnut, että 

suomalaisilla vanhemmilla opettajilla on kielteisempi suhtautuminen inkluusioon 

kuin nuoremmilla opettajilla. Tämä saattaa selittyä sillä, että inkluusio on 

suhteellisen uusi käsite (Salamancan sopimus vuonna 1994), eivätkä vanhemmat 

opettajat välttämättä ole saaneet koulutusta inklusiivisen opetuksen toteuttamiseen 

(Yada, 2020). Florian (2019) puolestaan toteaa, että inkluusio edellyttää opettajilta 

näkökulman vaihtamista yksilökeskeisestä erityisopetuksesta tilanteeseen, jossa 

huolehditaan kaikkien oppilaiden oppimisesta tavallisissa luokissa. Tätä voidaan 

tavoitella tukemalla luokanopettajia tarjoamaan opetusta, joka sopii kaikille 

oppilaille, sen sijaan, että opetusta eriytetään oppilaan mukaisesti. 

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen (2012) hankkeessa on 

opettajankoulutuksen kehittämistä varten muotoiltu opettajan inklusiivisen 

osaamisen ydinarvot, jotka liittyvät opettajien osaamisalueisiin ja joiden 

tarkoituksena on tuoda esille inklusiivisessa ympäristössä toimivien opettajien 

tarvitsemaa osaamista, asenteita, tietoja ja taitoja, joiden kautta inklusiivisen 

koulun tavoite mahdollistuu. Opettajien osaamisen ydinarvoja ovat oppilaiden 

erilaisuuden arvostaminen, kaikkien oppilaiden oppimisen tukeminen, yhteistyön 

tekeminen perheiden ja muiden ammattilaisten kanssa sekä oma ammatillinen 

kehittyminen. Lisäksi opettajien tärkeänä tehtävänä on luoda luokkaan 

yhteenkuuluvuuden tunnetta (Nilholm & Alm, 2010). 

Koulun arjessa inkluusioideologia koskettaa koko kouluyhteisöä, jonka 

tehtävänä on jatkuvasti kehittää kouluorganisaatiota ja opetusta vastaamaan 
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kaikkien oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin inkluusion perusajatuksen mukaisesti 

(Hausstätter, 2014; Mikola, 2011; Rajakaltio, 2017; Väyrynen & Paksuniemi, 

2018). Kouluyhteisössä on tärkeää, että koulun henkilökunta yhdessä sitoutuu 

kehittämään inklusiivisia käytänteitä ja tunnistamaan ja vastustamaan oppilaita 

poissulkevia ja kategorisoivia toimintamalleja (Hakala & Leivo, 2015). Oleellista 

koulussa on kaikkien oppilaiden läsnäolon, osallisuuden ja saavutusten tukeminen 

sekä erityisesti niiden oppilaiden huomioiminen, joiden riskinä on 

alisuoriutuminen tai jotka ovat vaarassa joutua marginaaliseen, kategorisoituun 

asemaan tai poissuljetuiksi (Ainscow, 2005; Ainscow & Messiou, 2018; Ketovuori 

& Pihlaja, 2016). Poissulkeminen on yksi perustavanlaatuisista ongelmista ja se 

voidaan nähdä lähes kansalaisoikeuksien kieltämiseen verrattavana asiana (Barton 

& Slee, 1999). Inkluusion avulla on mahdollista haastaa yleisiä stereotypioita ja 

ajattelutapoja (United Nations, 2007) sekä vähentää ihmisten kategorisointia ja 

luokittelua (Watkins & Donnelly, 2013). 

Inklusiivisen koulujärjestelmän kehittäminen ja käytännön toteuttaminen ei 

kuitenkaan ole mahdollista ilman inklusiivista yhteiskuntaa, jonka saavuttaminen 

nähtiin kymmenen vuotta sitten (Oliver & Barnes, 2010) olevan kansainvälisestä 

näkökulmasta katsottuna kauempana kuin koskaan ennen. Ketovuoren ja Pihlajan 

(2016) mukaan myös Suomen nykyinen koulutuspoliittinen ilmasto, joka korostaa 

tehokkuuden ja hyvien oppimistulosten merkitystä, on poikkeuksellisen haastava 

inkluusion toteuttamista ajatellen. Myös Tervasmäki ja Tomperi (2018) ovat 

kritisoineet suomalaisen koulutuspolitiikan kehitystä ja näkevät sen mukautuneen 

liiaksi työmarkkinoiden tarpeisiin ja kilpailukyvyn kasvattamiseen ”riittävän hyvän 

perusopetuksen” ja ”tavallisten lähikoulujen” tavoittelun sijaan. Uusliberalistinen 

ajattelutapa, yksilökeskeinen hyödyn tavoittelu ja koulujen koveneva kilpailu 

voivat olla haitallisia, eivätkä ne edistä inklusiivisen koulun kehittymistä (Barton 

& Slee, 1999; Haug, 2017).  

Lundahlin (2016) mukaan on vaarana, että koulut muuttuvat yhä 

homogeenisimmiksi perustuen oppilaiden sosioekonomisiin ja etnisiin taustoihin 

ja koulujen eriytymiseen, vaikka Pohjoismaissa tarkoituksena on ollut koulun 

toimiminen oppilaiden erilaisten taustatekijöiden tasoittajana. Lundahl perustaa 

kannanottonsa Ruotsin yksityiskouluihin, joilla on mahdollisuus valikoida omat 

oppilaansa. Meillä Suomessa markkinavetoinen palveluntarjonta ei vielä kosketa 

kouluja, vaikka yksityisten markkinavetoisten päiväkotien määrä onkin jo 

lisääntynyt suuresti (Ruutiainen, Alasuutari & Karila, 2018). Palvelujen 

eriytyminen näkyy kuitenkin myös Suomessa yksityisissä päiväkodeissa, sillä 
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niistä suurin osa ei tarjoa varhaiskasvatuspalveluja erityistä tukea tarvitseville 

lapsille (Riitakorpi, Alila & Kahiluoto, 2017).  

3.2 Yhteisopettajuus pedagogisena työtapana 

Yhteisopettajuus on pedagoginen työtapa, jonka avulla koulussa on mahdollisuus 

tukea inkluusion toteutumista ja kaikkien oppilaiden oppimista. 

Yhteisopettajuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi tai useampi ammattilainen 

opettaa yhdessä (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger, 2010; 

Saloviita & Takala, 2010). Yhdessä opettavina ammattilaisina erilaisissa 

kokoonpanoissa toimivat usein erityisopettaja ja luokan- tai aineenopettaja (Solis, 

Vaughn, Swanson & Mcculley, 2012). Joissakin tilanteissa myös terapeutti tai 

sosiaalityöntekijä voivat toimia opettajan yhteisopetusparina (Andersen, Beuchert-

Pedersen, Skyt Nielsen & Kjærgaard Thomsen, 2014). 

Yhteisopetuksesta käytetään kirjallisuudessa ja opetussuunnitelmassa 

(Opetushallitus, 2016) myös käsitettä samanaikaisopetus, mutta yhteisopetus-

käsitteen voidaan nähdä viittaavan samanaikaisopetusta paremmin opettajien 

yhteiseen opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (Takala, 2010; 

Malinen & Palmu, 2017b). Yhteisopetus-käsitteen käyttöä voi lisäksi perustella 

myös sen englanninkielisellä ilmaisulla ”co-teaching” (Ahtiainen, Beirad, 

Hautamäki, Hilasvuori & Thuneberg, 2011). Tässä yhteenveto-osassa ja 

osatutkimuksissa käytetään käsitettä yhteisopettajuus ja se 

määritellään ”yhteistyöksi yhteisessä luokkatilassa, jossa opetuksen suunnittelu, 

toteutus ja arviointi tehdään yhteistyössä tasavertaisten ammattilaisten kesken” 

(Fluijt ym., 2016, s. 197). 

Edellä esitetyssä yhteisopetuksen määritelmässä (Fluijt ym., 2016; myös 

Conderman, Bresnahan & Pedersen, 2009; Cook & Friend, 1995; Murawski, 2009) 

yhteisopetus määritellään toteutuvaksi ”yhteistyössä, yhteisessä luokkatilassa”. 

Määritelmistä huolimatta yhteisopettajuudesta on kuitenkin käytössä monenlaisia, 

koulukohtaisia malleja, jotka vaihtelevat oppilaiden tarpeiden ja käytössä olevien 

resurssien (tila, aika, välineet) mukaisesti (Bešić, Paleczek, Krammer & Gasteiger-

Klicpera, 2017; Sirkko, Takala & Muukkonen, 2020). Keskeistä 

yhteisopettajuudelle kuitenkin on tasavertaisten ammattilaisten tasapuolinen 

osallistuminen opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (Fluijt ym., 

2016; Shin ym., 2016; Strogilos & Stefanidis, 2015). 

Yhteisopettajuus laajentaa määritelmää opettajan ammatin työtehtävistä 

(Sirkko ym., 2020) ja edellyttää opettajilta yhteistyön tekemisen taitoja, työn ja 
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koulun kehittämistä ja yhteistä työn reflektointia (Fluijt ym., 2016; Hedegaard-

Soerensen, Jensen & Tofteng, 2018; Pratt, 2014). Yhteisopetuksessa käytettävät 

työtavat voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin sen mukaan, mikä on opettajien 

roolien suhde toisiinsa nähden (Pulkkinen & Rytivaara, 2015; Saloviita, 2016). 

Avustavassa ja täydentävässä opetuksessa toinen opettaja opettaa toisen 

keskittyessä oppilaiden avustamiseen ja opetuksen täydentämiseen. 

Rinnakkaisessa opetuksessa opettajat opettavat erikseen luokasta muodostettuja 

erilaisia ryhmiä. Tiimiopetuksessa opettajat opettavat luokkaa yhtäaikaisesti 

(Thousand ym., 2006).  

Useissa yhteisopetusta koskevissa tutkimuksissa ja määritelmissä (Friend ym., 

2010; Mastropieri ym., 2005; Scruggs & Mastropieri, 2017; Shin ym., 2016) 

yhteisopetus nähdään toimivana keinona nimenomaan kehitysvammaisten tai 

muiden tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen yleisopetuksen luokassa. Tästä 

johtunee, että yhteisopettajuus-käsitettä on joskus käytetty myös inkluusion 

synonyymina, jota se ei kuitenkaan ole (Friend ym., 2010). Fluijtin ja kollegoiden 

(2016) mukaan yhteisopettajuutta ei ensisijaisesti voi nähdä teknisenä ohjeena tai 

mallina, vaan sitä ohjaavat yhteisopettajien inklusiiviset arvot, joiden kautta 

pyritään parhaaseen mahdolliseen opetukseen kaikille oppilaille. Stefanidis ja 

Strogilos (2015) toteavatkin, että nykyisin tutkijoiden välillä vallitsee 

yhteisymmärrys siitä, että yhteisopetus tarjoaa hyvää ja laadukasta opetusta kaikille 

luokassa opiskeleville oppilaille (mm. Fluijt ym., 2016). 

3.2.1 Yhteisopetuksen pitkä perinne 

Yhteisopettajuutta pidetään opetusstrategiana, jota opettajat voivat toteuttaa useilla 

erilaisilla tavoilla (Pancsofar & Petroff, 2016), kuten myös yhteisopetuksen 

historiallinen tausta osoittaa. Friend, Reising ja Cook (1993) tuovat esille, että 

yhteisopettajuus ei ole uusi asia, vaan sen juuret ovat 1950-luvun Yhdysvalloissa, 

jossa yläkouluissa opettajapulan myötä alettiin kokeilla useamman opettajan 

yhteistyötä suurryhmien opettamisessa. Yksi opettaja piti suurryhmälle 

opetustuokion, jonka jälkeen aiheesta seurasi useampien opettajien johtama 

yhteinen keskustelu. Käytettyä menetelmää kutsuttiin tuolloin tiimiopettajuudeksi 

ja sen avulla päästiin oppiainerajat ylittävään ja yksilöllistävään opetukseen.  

Suomessa opettajien yhteistyötä, jota kutsuttiin samanaikaisopetukseksi, 

alettiin kokeilla 1960-lähtien yksittäisten opettajien toimesta. Täsmällisemmäksi se 

muuttui 1975 Kouluhallituksen annettua ohjeet luokattoman erityisopettajan (nyk. 

laaja-alainen erityisopettaja) työskentelystä peruskoulun ensimmäisellä luokalla 
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syyslukukauden alussa. Luokanopettajan huolehtiessa opetuksesta, 

samanaikaisopettaja ohjasi oppilaita yksilöllisesti ja tarkkaili oppilaiden 

työskentelyä. Ohjeistuksessa todettiin kuitenkin, että opettajat voivat välillä vaihtaa 

tehtäviä keskenään. Samanaikaisopetuksen tarkoituksena oli auttaa oppilaita, joilla 

oli oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, sekä pyrkiä optimaaliseen opetusresurssien 

hyödyntämiseen ja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämiseen (Sikiö, 1977). 

Samanaikaisopetus jakoi opettajien mielipiteitä osan opettajista käyttäessä sitä ja 

osan suhtautuessa asiaan kielteisesti (Ahvenainen, 1983). Samanaikaisopetuksesta 

kirjoittaminen oli pitkään vähäistä, mutta vuosituhannen vaihteen jälkeen siitä 

kiinnostuttiin uudestaan jatkuvasti kasvavien erityisoppilasmäärien vuoksi 

(Saloviita, 2006). 

Varhaisesta samanaikaisopetuksesta poiketen ajattelutapa yhdessä 

opettamiseen on kuitenkin hiukan muuttunut ja nykyisin luokan molemmat 

opettajat nähdään kaikkien lasten opettajina, eikä ainoastaan niin, että toinen 

opettaja opettaa vain tukea tarvitsevia oppilaita (mm. Thousand, 2006). Vuosien 

1980–2010 välillä olikin havaittavissa pientä kasvua yhteisopetuksen määrässä 

(Saloviita & Takala, 2010). Saloviidan (2017) tutkimuksessa todetaan kuitenkin, 

ettei edeltävässä seitsemässä vuodessa tapahtunut muutosta yhteisopettajuuden 

määrään. 

3.2.2 Yhteisopettajuudella kohti uudenlaista opettajuutta 

Yhteisopettajuutta pidetään yhtenä työtapana, jonka avulla voidaan vastata sekä 

opettajien kokemaan työn kuormittavuuden kasvuun että heterogeenisen 

oppilasjoukon tarpeisiin. Yhteisopettajuuden on todettu edistävän opettajien 

ammatillista kehittymistä (Shin ym., 2016; Sinkkonen ym., 2018; Takala & 

Uusitalo-Malmivaara, 2012) sekä opettajien työhyvinvointia (Rytivaara, 2012b; 

Weilbacher & Tilford, 2015). Yhteisopettajuus kuitenkin vaatii opettajilta 

uudenlaista opettajan ammattikuvan määrittelyä, sillä perinteinen opettajuuden 

malli on pitkälti perustunut opettajan autonomian kunnioittamiseen, ja samalla 

saanut kouluihin aikaan yksintekemisen kulttuuria (Saari, Salmela & Vilkkilä, 2017; 

Stenberg, 2011). Autonomian menettämisen pelko saattaakin olla yksi syy vielä 

melko vähäiseen yhteisopetuksen määrään, sillä yhteisopettajuus edellyttää 

opettajilta yhteisten päätösten ja kompromissien tekemistä (Rytivaara, Pulkkinen 

& de Bruin, 2019; Saloviita & Takala, 2010). Yhdessä opettaminen vaatii opettajilta 

hyvää keskinäistä kommunikaatiota sekä kaikkien oppilaiden tarpeiden 

havaitsemista ja huomioimista (Shin ym., 2016). 
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Rytivaara ja kollegat (2019) kuvaavat onnistunutta yhteisopettajuutta yhteisenä 

työn kehittämisenä, joka edellyttää yhteistä, jaettua käsitystä yhteisopettajuudesta. 

Fluijt ja kollegat (2016) käyttävät käsitettä jaettu visio, jolla he kuvaavat 

yhteisopetusparin yhdessä tuotettua näkemystä hyvästä opetuksesta ja oppimisesta 

sekä tavasta, jolla työpari jakaa vastuuta luokkahuoneessa. Pratt (2014) puolestaan 

käyttää yhteisopettajien saavuttamasta kumppanuudesta käsitettä saavutettu 

symbioosi, jolla hän kuvaa opettajien erilaisten persoonallisuudenpiirteiden ja 

vahvuusalueiden synnyttämää keskinäistä riippuvuutta, jota opettajat käyttävät 

yhteisopetuskumppanuuden vahvistamiseen ja yhteisen työn tekemiseen. 

Olennaista näille malleille on opettajien välinen avoin vuorovaikutus, jonka avulla 

yhteisopettajuutta kehitetään (Fluijt ym., 2016; Pratt, 2014; Rytivaara ym., 2019). 

Yhteisopettajuudessa saattaa kuitenkin ilmetä myös haasteita. Shin ja kollegat 

(2016) ovat tutkimuksessaan havainneet, että ala- ja yläkouluissa 

yhteisopettajuuden toteuttamisessa on erilaisia ongelmia johtuen mm. yläkoulun 

aineenopettajajärjestelmästä, jossa oppilaalla on koulupäivän aikana useita eri 

opettajia. Haasteita opetukseen tuovat myös aineenopettajien puuttuva tietotaito 

tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisesta ja erityisopettajien puutteellinen 

aineenhallinta. Mäki-Havulinna (2018) toteaa yläkoulun yhteisopettajuutta 

käsittelevässä tutkimuksessaan, että myös yhteinen kasvatuskäytänteistä sopiminen 

tuottaa opettajille joskus vaikeaa. 

Kuitenkin yhteisopettajien on yhteisen työn tekemisen ja jakamisen sekä 

reflektoinnin kautta mahdollista kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka 

edesauttaa yhdessä työskentelyä (Pesonen, 2020). Yhteisopettajuuteen kiinteästi 

liittyvä opettajan työnkuvan muutos yksin työskentelystä yhteiseen työn 

tekemiseen sekä sitä tukevan inklusiivisen koulukulttuurin kehittäminen liittyvät 

läheisesti ammatillisen toimijuuden käsitteeseen (Toom ym., 2015), jota käsittelen 

seuraavaksi. 

3.3 Ammatillisen toimijuuden käsite tässä tutkimuksessa 

Ammatillisen toimijuuden käsite on moniselitteinen ja eri tutkimustraditioissa se 

käsitetään erilaisista teoreettisista viitekehyksistä käsin (Clandinin & Husu, 2017; 

Eteläpelto ym., 2014; Priestley ym., 2015). Imants ja kollegat (2019) tuovat 

tutkimuksessaan esiin, että ammatillista toimijuutta käsittelevissä teorioissa 

toimijuus nähdään usein kahdesta eri näkökulmasta; toimintana tai yksilön 

henkilökohtaisena ominaisuutena. Molemmissa näkökulmissa toimijuus kuitenkin 

liittyy yksilöihin, jotka yksin tai ryhmässä, tietyssä tilanteessa, tekevät päätöksiä ja 
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aloitteita sekä toimivat ennakoivasti. Toimijuus, oli se sitten yksilöllistä tai 

kollektiivista, tapahtuu vuorovaikutuksessa. 

Ammatillinen toimijuus on vahvasti kietoutunut sekä henkilön persoonalliseen 

että ammatilliseen identiteettiin (Vähäsantanen, Paloniemi, Räikkönen, Hökkä & 

Eteläpelto, 2017). Toimijuus on yksi ammatillisen identiteetin elementeistä ja se 

korostaa opettajan omaa aktiivista toimintaa ammatillisuuden kehittymisessä 

(Beijaard, Meijer & Verloop, 2004; Lipponen & Kumpulainen, 2011). Opettajan 

ammatillisen identiteetin kehittyminen nähdään prosessina, joka integroi yksilön 

henkilökohtaisen ja ammatillisen identiteetin yhtenäiseksi ammatilliseksi 

omakuvaksi (Clandinin & Husu, 2017). Ammatillisen identiteetin kehittyminen on 

tiiviisti sidoksissa yksilön työssä oppimiseen/oppimattomuuteen (Buchanan, 2015; 

Eteläpelto, Hökkä, Paloniemi & Vähäsantanen, 2014). Työssä oppimisen lisäksi 

ammatillinen identiteetti koostuu pitkäaikaisesta oman elämän tavoitteiden ja 

arvojen pohdinnasta, omasta maailmankuvasta, koulutuksesta ja työkokemuksesta. 

Lisäksi ammatillisen identiteetin kehittyminen vaatii myös työyhteisössä käytävää 

yhteistä keskustelua työn arvoista ja tavoitteista. (Eteläpelto ym., 2014). 

Ammatilliselle identiteetille on ominaista pysyvyys ja hidas muuttuvuus 

(Eteläpelto ym., 2014), vaikka ammatillisen identiteetin kehittyminen jatkuu läpi 

yksilön työuran (Buchanan, 2015). Yksilön ammatillinen identiteetti ja 

ammatillinen toimijuus ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden (Buchanan, 

2015). 

Eteläpelto ja kollegat (2014) esittävät erilaisia toimijuuskäsityksiä koskevan 

tutkimuksensa tuloksena, että ammatillinen toimijuus tulisi käsittää 

subjektikeskeisestä sosiokulttuurisesta lähestymistavasta käsin. Tämä 

lähestymistapa kohdistaa huomion yksilöiden ammatillisten identiteettien 

rakentamiseen ja siihen, miten he neuvottelevat toimijuutta rakentaessaan omaa 

elämänkulkuaan ja työhistoriaansa vallitsevassa sosiaalisessa todellisuudessa, sen 

rajoitteissa ja resursseissa. Opettajan toimijuuden sosiaalinen konteksti rakentuu 

opetussuunnitelman asettamista vaatimuksista, ammatillisista suhteista ja 

valtasuhteista työyhteisön jäsenten välillä sekä koulun toimintakulttuurista. 

Valtasuhteet ovatkin olennainen osa toimijuuden ilmenemistä ja valta näyttäytyy 

erityisen selväsi, kun tarkastellaan yksilöiden toimijuutta rajoittavia tekijöitä, kuten 

esimerkiksi instituutioita, kulttuurisia normeja ja lähiyhteisöjä. Toimijuus 

kuitenkin myös edellyttää valtaa ja voimaa vaikuttaa asioihin, jolloin valta toimii 

toimijuuden resurssina (Eteläpelto ym., 2011). Molla ja Nola (2020) toteavat 

omassa tutkimuksessaan, että myös opettajan toimijuuden vapaus, opettajan 

autonomia, liittyy valtaan. Opettajan autonomian voi toimijuuden kontekstissa 
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määritellä olevan opettajan kykyä itsenäiseen toimintaan muutoksen 

aikaansaamiseksi. 

Tässä yhteenveto-osassa opettajien ammatillinen toimijuus määritellään 

kyvyksi (ks. Kuvio 1), joka valmistaa tarkoitukselliseen uuden oppimiseen 

(Pyhältö ym., 2012; Pyhältö, ym., 2014), sekä prosessiksi, joka ilmenee, kun 

työntekijät/työyhteisöt vaikuttavat, tekevät valintoja ja ottavat kantaa työhönsä ja 

ammatilliseen identiteettiinsä omalla työpaikallaan, sen erilaisissa 

sosiokulttuurisissa olosuhteissa (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 

2014). 

Kuvio 1. Ammatillinen toimijuus tämän väitöskirjan yhteenveto-osassa (mukaillen 

Eteläpelto ym., 2014, s. 211; Pyhältö ym., 2012). 

Ammatillisen toimijuuden ymmärtäminen edellyttää toimijuuden tarkastelua 

työpaikan fyysisessä ympäristössä, ottaen huomioon sen materiaaliset ehdot, 

valtasuhteet, toimintakulttuurin sekä vallitsevat puhetavat (Eteläpelto ym., 2014). 

Opettajien ammatillinen toimijuus on Pyhällön ja kollegoiden (2012) mukaan 

pitkälti riippuvainen vallitsevasta kontekstista ja resursseista. 

3.3.1 Opettajat koulun kehittämisen ”muutosagentteina” 

Opettajia kuvataan tutkimuskirjallisuudessa usein ”muutosagenteiksi” (mm. Pantić, 

2015; Priestley ym., 2015; Pyhältö ym., 2012; van der Heijden, Geldens, Beijaard 
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& Popeijus, 2015), jolloin opettajat nähdään koko koulun kehittämisen 

avaintekijöinä ja muutoksen toimeenpanijoina (Pyhältö ym., 2015). Ammatillisen 

toimijuuden käsite liitetään usein työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin, 

työssäoppimiseen sekä luovuuteen, motivaatioon ja työkäytänteiden kehittämiseen. 

Nykypäivänä työntekijöiltä, myös opettajilta, vaaditaan jatkuvaa tietojen ja taitojen 

päivittämistä sekä oman ammatillisen identiteetin uudelleenmuotoilua (Ahtiainen, 

2015; Eteläpelto, Heiskanen & Collin, 2011; Eteläpelto ym., 2014; Krokfors, 2017; 

Pyhältö ym., 2012). Ammatilliselle toimijuudelle ominaista onkin sen dynaamisuus 

ja muuntuvuus ajan ja tilanteiden mukaisesti (Forsman, Collin & Eteläpelto, 2014; 

Pyhältö ym., 2012). 

Pyhältö ja kollegat (2015) ovat tutkimuksessaan havainneet, että opettajien 

ammatillinen toimijuus työyhteisössä koostuu useasta ammatillisen toimijuuden 

elementistä, jotka ovat toisiinsa liittyneitä. Toimijuuden elementtejä ovat opettajan 

taidot ja luottamus omiin kykyihin, motivaatio muuttaa käytössä olevia 

opetusstrategioita, luottamus ja positiivinen riippuvuus toisista opettajista sekä 

opettajien keskinäinen arvostus ja avun pyytäminen toisilta. Opettajien toimijuuden 

voidaankin sanoa olevan koulujen tärkein pedagoginen resurssi (Biesta ym., 2015; 

Clandinin & Husu, 2017; Priestley ym., 2015). Kuitenkin todellisuudessa koulun 

kehittäminen saattaa jäädä ainoastaan muutaman aktiivisen opettajan vastuulle 

(Norrena, 2013). Pyhällön, Pietarisen ja Soinin (2012) tutkimuksessa 

erityisopetuksen muutoksesta, johon osallistui 193 peruskoulun opettajaa, suurin 

osa opettajista ei hahmottanut itseään ammatilliseksi toimijaksi ja koulun 

kehittäjäksi. Opettajat kokivat olevansa muutoksen kohteena sen sijaan, että 

olisivat toimineet siinä aktiivisina osallistujina. 

3.3.2 Kollektiivinen toimijuus 

Työelämässä toimijuus näyttäytyy usein kollektiivisena, jolloin toimijuus ilmenee 

yksilön toimijuuden lisäksi työyhteisön tai tiimin toimijuutena (Eteläpelto ym., 

2013; Forsman ym., 2014; Lipponen & Kumpulainen, 2011). Lipponen ja 

Kumpulainen (2011) ovat havainneet tutkimuksessaan, johon osallistui yhdeksän 

esiopettajaa, että kouluympäristössä opettajien kollektiivinen ammatillinen 

toimijuus rakentuu suhteessa toisiin opettajiin, oppilaisiin, ohjaajiin sekä muuhun 

yhteisöön ja on luonteeltaan vuorovaikutteista (ks. myös Priestley ym., 2015). 

Kollektiivinen toimijuus vaatii työntekijöiltä yhteistä, jaettua näkemystä toiminnan 

tarkoituksesta, toimijoiden henkilökohtaisista kyvyistä, autonomiasta sekä 
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refleksiivisyydestä. Olennaista kollektiiviselle toimijuudelle ovat selkeästi 

ilmaistut yhteiset tavoitteet ja yhteinen toiminnan organisointi (Pantić, 2015).  

Melasalmi ja Husu (2019) puhuvat jaetusta ammatillisesta toimijuudesta 

(shared professional agency), jonka he määrittelevät opettajien aktiiviseksi 

toiminnaksi, neuvotteluksi ja sitoutumiseksi työhön, joka läpäisee heidän 

opetuksensa sekä työyhteisössä tapahtuvan ammatillisen oppimisen ja toiminnan. 

Melasalmi (2018) toteaa väitöskirjassaan, että jaettu ammatillinen toimijuus 

koostuu osallisuudesta, neuvottelusta ja päätöksenteosta sekä tiimin 

yhteenkuuluvuudesta. Jaettu ammatillinen toimijuus liittyy tiimin yhteiseen tapaan 

ajatella ja toimia tietyllä tavalla. Yhteistyötä tekevät opettajat rakentavat sekä 

yksilöllistä identiteettiään ja tietotaitoaan että omaa toimijuuttaan 

työskennellessään yhdessä sosiaalisesti jaetussa työssään. 

Hökkä, Vähäsantanen ja Mahlakaarto (2017) toteavat omassa tutkimuksessaan 

opettajankouluttajien jaetun ammatillisen toimijuuden kehittymisestä, että yksi 

olennaisimmista asioista rakennettaessa työntekijöiden välistä kollektiivista 

toimijuutta on luottamuksen ja yhteisöllisyyden tunteen rakentaminen. Jokainen 

työryhmän jäsen tarvitsee kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta sekä 

tunteen ryhmään hyväksymisestä. Luottamusta ryhmän jäsenten välillä oli tässä 

tutkimuksessa rakennettu jaettujen kertomusten, huumorin ja sallivan ilmapiirin 

kautta. Clandinin ja Husun (2017) mukaan parhaimmillaan vaikuttavan 

kollektiivisen toimijuuden kautta voidaan saada aikaan muutoksia jopa 

yhteiskunnallisella tasolla. 

Edwards (2010; 2005) käyttää tutkimuksissaan käsitettä suhdetoimijuus 

(relational agency), jonka hän määrittelee kyvyksi tarjota ja pyytää tukea ja apua 

toisilta. Raitakari, Räsänen, Kostiainen ja Juhila (2019) ovat omassa 

tutkimuksessaan perhekeskuksista soveltaneet suhdetoimijuuden käsitettä ja 

toteavat, että monialainen yhteistyö näyttäytyi oppimisprosessina. Olennaista oli 

havaita ja ymmärtää toisen työntekijän motiivit ja yhdistää ne omiin motiiveihin 

laajentaen näin näkemystä yhteisen toiminnan kohteesta. Eri ammattiryhmien tai 

erilaisen koulutuksen käyneiden työntekijöiden näkökulma kohteena olevaan 

asiaan on usein hieman erilainen, jolloin oman näkemyksen laajentuminen tarjoaa 

mahdollisuuden oppia aiheesta jotain uutta. Edwards (2010) käyttää eri 

ammattiryhmien välisen yhteisen työskentelyn aloittamisesta käsitettä rajojen 

ylittäminen (boundary space), jolla hän tarkoittaa tietoista työskentelyä yhteistyön 

aloittamiseksi. Muun muassa Pärnä (2012) on toimintatutkimuksessaan 

lapsiperheiden varhaisen tuen tarjoamisesta havainnut, että yhteistyön alkuvaihe 

edellyttää työntekijöiltä yhteistyötahtoa, yhteistyön tekemisen tarpeen 
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tunnistamista sekä ammattiryhmien välisten rajojen ylittämistä, jonka seurauksena 

luodaan yhteiset uudet käytänteet yhteistyön tekemiseen. 

Forsman, Collin ja Eteläpelto (2014) ovat havainneet, että työympäristö, jossa 

ammattilaisilla on korkea vapaus toimia ja jossa on hyvä keskusteluilmapiiri, tukee 

työntekijöiden ammatillista toimijuutta ja lisää yhteisöllistä luovuutta. Keskeiseksi 

tekijäksi yhteisöllisyyden luomisessa he mainitsevat toisten erilaisten näkemysten 

ja mielipiteiden arvostamisen. Pantićin (2015) mukaan luottamus ja kunnioitus 

mainitaankin usein opettajien välisen yhteistyön avaintekijöiksi. 

Teoriataustan kiteytys 

Olen nyt esitellyt tämän väitöstutkimuksen yhteenveto-osan teoreettisen taustan. 

Yhteenvetona (ks. Kuvio 2) voidaan todeta, että inkluusio on osa opetuksen ja 

kasvatuksen arvopohjaa, johon myös suomalainen koulutuspolitiikka on sitoutunut. 

Yhteisopettajuus puolestaan on yksi tapa toteuttaa opetusta ja samalla pyrkiä 

toteuttamaan inkluusiota kouluympäristössä. Opettajuus edellyttää opettajalta 

ammatillista toimijuutta, jota hyväksi käyttäen kehitetään omaa työtä, 

työympäristöä sekä omaa itseä, pyrittäessä kohti inklusiivista koulua. 
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Kuvio 2. Kiteytys väitöstutkimuksen yhteenveto-osan teoriataustasta. 

Osatutkimusten erilaisten aineistojen kautta tuodaan esille opettajien ja oppilaiden 

kokemuksia koulusta ja sen erilaisista toimintatavoista. Inklusiivisuuden 

määrittelyssä oleellista on nimenomaan oppilaiden omien kokemusten kuuleminen 

(Nilholm & Alm, 2010) sekä oppilaan oman sosiaalisen toimijuuden kokemus 

(Qvortrup & Qvortrup, 2018). Opettajien ja oppilaiden kokemuksia peilataan 

väitöstutkimuksen yhteenveto-osassa ammatillisen toimijuuden sekä inkluusioon 

pyrkivän koulun kehyksessä. 
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4 Osatutkimukset 

Artikkelit eivät ole ajallisessa järjestyksessä, vaan ne muodostavat tämän 

väitöstutkimuksen yhteenveto-osassa kokonaisuuden, jossa opettajien inkluusiolle 

ja yhteisopetukselle asettamien odotusten ja käytännön kokemusten kautta 

siirrytään tarkastelemaan oppilaiden toimijuuden tukemista ja opettajan käyttämiä 

pedagogisia toimintatapoja. Tutkimuskysymykseen 1 vastaavat osatutkimukset I ja 

II, joissa käsitellään opettajien kokemuksia yhteisopettajuudesta. Opettajien 

kokemukset yhteisopettajuudesta sidotaan tässä väitöstutkimuksessa ammatillisen 

toimijuuden teoriaan, sillä yhteisopettajuuden voidaan olettaa sisältävän 

elementtejä ammatillisesta toimijuudesta. Tutkimuskysymykseen 2 vastaavat 

osatutkimukset I, II ja III (ks. Kuvio 3), joiden kautta tarkastellaan koulua 

inklusiivisena ympäristönä sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta. 

Kuvio 3. Tutkimuksen artikkelit I, II ja III ja niiden suhde tutkimuskysymyksiin. 
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Osatutkimus I: Co-teaching in northern rural Finnish schools 

Ensimmäisessä artikkelissa tutkimuksen kohteena olivat pohjoisen 

maaseutukunnan opettajien (N=40) asenteet ja kokemukset yhteisopettajuudesta ja 

inkluusiosta. Tutkimuskysymyksinä tässä osatutkimuksessa olivat: Millaisia 

kokemuksia maaseutukunnan opettajilla on yhteisopettajuudesta? sekä Millaisia 

asioita opettajat tuovat esiin yhteisopettajuudesta? Tutkimuksessa opettajat toivat 

esiin usein mainittuja yhteisopetuksen haasteita, kuten yhteisen suunnitteluajan 

puutteen, aikataulujen epäsopivuuden ja epäsopivat tilat (ks. myös Ricci, Zetlin & 

Osipova, 2017; Scruggs & Mastropieri, 2017; Shin ym., 2016). Osa opettajista oli 

sitä mieltä, ettei yhteisopettajuutta voi toteuttaa, ennen kuin nämä seikat ovat 

kunnossa. 

Monivalintakysymysten perusteella suurin osa opettajista näytti suhtautuvan 

yhteisopetukseen positiivisesti, mutta avointen vastausten mukaan näin ei 

kuitenkaan ollut, vaan yhteisopettajuus muistutti enemmän perinteistä yhteistyön 

tekemistä tarkasti rajatun oppilasaineksen kanssa. Opettajat tulkitsivat 

yhteisopetusta määritelmästä (Fluijt ym., 2016) poikkeavalla tavalla ja 

yhteisopetukseksi kutsuttiin tilanteita, joissa oppilaita jaettiin eri ryhmiin pääosin 

taitotason mukaisesti. Oppilaita opetettiin eri tiloissa ja myös 

koulunkäynninohjaajille jaettiin opetusvastuuta. Yhteisopetuksen hyviksi puoliksi 

mainittiinkin mahdollisuus eriyttää opetusta ja oppia tuntemaan oppilaita ja 

oppilaiden tarpeita paremmin kuin yksin opetettaessa. 

Inkluusio mainittiin aineistossa usein, eikä ainoastaan positiiviseen sävyyn, 

vaan vastauksissa oli havaittavissa myös inkluusion vastaisuutta. Negatiivista 

asennoitumista oli havaittavissa puhuttaessa tukea tarvitsevien oppilaiden 

opiskelusta yleisopetuksen luokassa. Vastauksissa puhuttiin myös oppilaiden 

valikoinnista ja oppilaiden ”sopivuudesta” yhteisopetukseen. 

Kuitenkin aineistosta oli löydettävissä yhteisopetuksen mukanaan tuoma ilo. 

Opettajien mukaan yhteisopettajuus mahdollisti oman ammattitaidon kehittymisen 

sekä asioiden ja vastuun jakamisen toisen opettajan kanssa. Opettajat olivat 

huomanneet luokan ilmapiirin parantuneen yhteisopetuksen myötä. Avainasemassa 

oli ollut avoin ja rehellinen vuorovaikutus sekä avoin keskustelu mahdollisista 

erilaisista persoonallisuuden piirteistä ja tavoista. 

Yhteisopettajuus näytti ottavan ensiaskeleitaan tutkimuksen 

maaseutukunnassa. Asennoituminen inkluusioon ei ollut kaikilla positiivista, mutta 

yhteisopettajuus nähtiin kuitenkin keinona edistää inkluusiota. 
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Osatutkimus II: Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen: Onnistuneen 

yhteisopetuksen edellytykset 

Toisessa artikkelissa tutkittiin kokeneiden yhteisopettajien (N=83) positiivisia 

kokemuksia yhteisopetuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää: 1) Miten 

opettajat kuvaavat hyvin toimivaa yhteisopetusta? Samalla pohdittiin, näkyvätkö 

aiemman tutkimuksen kuvaamat haasteet opettajien kuvauksissa; ja 2) Miltä 

opettajien kuvaama yhteisopetus näyttää inkluusion näkökulmasta? 

Aineistosta paikannettiin kuusi erilaista pääkategoriaa, joista opettajat 

puhuivat: yhteinen opetuksen suunnittelu, yhteisopetuksen erilaiset tulkinnat, 

samankaltainen käsitys opettajuudesta, yhteinen arviointi, opettajien hyvinvointi, 

sekä opettajien ammatillinen kehitys. Pääkategorioita paikantaessa havaitsimme, 

että aika oli tärkeä yhteyksiä luovana elementtinä kategorioiden välillä. Opetuksen 

suunnittelu sujuu ajan myötä helpommin, yhteisopetuksen tulkinnat vaihtelevat 

ajan ja lisääntyvän kokemuksen myötä ja ammattitaito kehittyy 

yhteisopetuskokemuksen karttuessa. 

Yhteinen opetuksen suunnittelu oli aineistossa määrällisesti suurin kategoria ja 

sen voidaan nähdä kertovan opetuksen suunnittelun keskeisyydestä puhuttaessa 

yhteisopettajuudesta. Tässä tutkimuksessa yhteisopetuksen suunnittelua ei koettu 

ongelmalliseksi. Samankaltainen käsitys opettajuudesta sisälsi opettajien 

samankaltaisen näkemyksen opetuksesta ja oppilaista sekä opettajien kokemuksen 

yhteensopivuudesta. Lisäksi tähän kategoriaan sisältyi yhdessä sovittu 

roolinvaihtaminen opetustilanteessa. Yhteisopetuksen tulkinnat sisälsivät 

opettajien kokemuksia erilaisista yhteisopetuksen toteuttamisen tavoista. Näitä 

käytännön tapoja toteuttaa yhteisopetusta olivat tasoryhmäopetus, oppilaiden 

joustava ryhmittely sekä tiimiopettajuus. Yhteinen arviointi oli opettajien 

kokemusten mukaan oppilaille reilu ja tasapuolinen toimintatapa, joka helpotti 

opettajien työtä. Yhteisopetuksen hyötynä opettajat olivat kokeneet ammatillisen 

kehittymisen, jossa mahdollistuu toiselta oppiminen sekä mahdollisuus jakaa 

opetuksen vastuualueita ja hyödyntää omia ja toisen vahvuuksia. 

Yhteisopetus oli tuottanut alakoulunopettajille hyvinvointia, joka opettajien 

mukaan näkyi mm. työssäjaksamisena. Yhteisopettajuus näytti tämän tutkimuksen 

mukaan yhdeltä keinolta vastata uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin 

oppilaiden moniammatillisesta tukemisesta sekä koulun kehittämisestä 

inkluusioperiaatteen mukaisesti. Se myös muutti opettajan työtä perinteisestä yksin 

opettamisesta yhteisen opettamisen suuntaan. Tällöin jakautuivat työn mukanaan 

tuoma vastuu ja työn kuormitus opettajien kesken. 
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Opettajien käyttämät työtavat (tasoryhmät, joustavat ryhmät, tiimiopetus), 

opettajan roolin vaihtaminen (työrauhapoliisi, avustaja) sekä 

koulunkäynninohjaajille jaettu vastuu jakoryhmien opetuksen toteuttamisesta 

laajensivat käsitystä yhteisopetuksesta perinteistä yhteisopetuksen määritelmää 

(Fluijt ym., 2016) laajemmaksi. 

Yhteisopettajuus näytti tässä tutkimuksessa olevan edelleen kehittyvä, 

inkluusiota tukeva työtapa. Se vaatii kuitenkin toimiakseen riittävää 

opettajaresursointia, joka mahdollistaa erilaisten oppilaiden tarpeisiin vastaamisen. 

Yhteisopetus ei ole säästökeino, eikä keino vastata opettajapulaan. Opettajat eivät 

itse tuoneet inkluusio-käsitettä lainkaan esille. Sen sijaan elementtejä inkluusiosta 

oli havaittavissa opettajien kuvauksissa yhteisopettajuuden toteuttamisesta. 

Osatutkimus III: Children’s agency: Opportunities and constraints 

Kolmannen artikkelin tutkimuskohteena olivat ensimmäistä luokkaansa 

aloittaneiden lasten (N=16) kokemukset koulusta. Lasten kokemusten tutkimisen 

kautta päästiin tutkimaan myös koulun rakenteita ja opettajien pedagogisia 

käytänteitä. Tutkimuskysymykseksi muotoutui: Millaiselta näyttää lasten kokemus 

toimijuudestaan valokuvissa ja keskusteluissa valokuvien äärellä? Aineistosta oli 

löydettävissä neljä erilaista teemaa, jotka joko edistävät tai estävät lasten 

toimijuutta. Nämä teemat olivat koulun sosiaalinen järjestys, opettajan pedagogiset 

työkalut, välitunnit ja uusien taitojen oppiminen. 

Koulun sosiaalinen järjestys näytti pitkälti määrittelevän koulupäivän kulkua 

ja lasten mahdollisuuksia toimijuuteen. Koulun sosiaalinen järjestys perustuu 

pitkälti traditioihin, koulukulttuuriin ja koulun sääntöihin. Koulussa konkreettinen 

merkki siirtymiin luokasta välitunnille ja takaisin on koulun kellon soiminen, joka 

myös tässä tutkimuksessa toimi lapsille signaalina siirtymätilanteisiin. 

Opettajien käyttämät pedagogiset menetelmät, kuten lukujärjestys lasten 

pulpetilla, hymynaamat, liikennevalot, tähtiaika ja hyväntuulen aurinko ohjasivat 

lasten toimintaa ja strukturoivat päivän kulkua. Joissakin käytetyissä pedagogisissa 

menetelmissä oli kuitenkin kääntöpuoli, ja ne toimivat lasten kategorisoijina. 

Lapset mm. määrittelivät itse haastattelussa, kuka luokkakavereista osaa toimia 

oikein ja kuka ei. Palkintona hyvin käyttäytyneillä lapsilla oli hetki vapaaseen 

leikkiin ennen koulun päättymistä. Pedagogisilla työkaluilla oli kahtalainen funktio, 

ne lisäsivät joidenkin lasten toimijuutta ja lisäsivät yhteenkuuluvuuden tunnetta, 

mutta estivät toisten lasten toimijuutta ja kategorisoivat lapsia. 
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Välitunnit ja siellä mahdollistuneet leikit, mielikuvituksen käyttö ja kavereiden 

kanssa oleminen sen sijaan näyttivät tässä tutkimuksessa tarjoavan mahdollisuuksia 

lasten toimijuuden toteutumiseen. Kuitenkin myös välitunneilla aikuisen valta ja 

kategorisointi olivat näkyneet ja isoilta lapsilta (3–6 lk.) oli kielletty tulo pienten 

lasten (1–2 lk.) pihalle. 

Uusien taitojen oppiminen näytti tässä tutkimuksessa lisäävän lasten 

toimijuuden mahdollisuuksia. Iloa uuden oppimisesta oli koettu sekä akateemisissa 

aineissa että taito- ja taideaineissa, ja erityisen tärkeitä omat askartelut olivat 

lapselle, joka sanoi vihaavansa matematiikkaa. 

Lasten toimijuuden tukeminen kouluympäristössä näyttää haasteelliselta ja 

kompleksiselta asialta. Lasten kokemus toimijuuden toteuttamisesta on pitkälti 

koulun aikuisten ja koulun rakenteiden rajaamaa. Pedagogiset käytänteet toimivat 

tässä tutkimuksessa mekanismeina, joiden kautta lapsia luokitellaan ja heidän 

toimijuuttaan tuetaan epätasa-arvoisesti. Inkluusioon pyrkivän koulun kontekstissa 

lasten kategorisointi ja toimijuuden epätasa-arvoinen tukeminen ei täytä 

inklusiivisen koulun tunnusmerkkejä (mm. Ainscow, 2005; Ainscow & Messiou, 

2018; Ketovuori & Pihlaja, 2016). Tutkimus korosti myös lasten kokemusten 

kuulemisen merkitystä, joka on keskeinen asia inklusiivisuuden määrittelyssä (ks. 

Nilholm & Alm, 2010). Aikuisen mielestä vähäpätöinen asia, esimerkiksi pieni 

kuoppa pituushyppypaikassa, voi lapsen kokemuksen mukaan olla iso lapsen 

toimijuutta rajoittava seikka. Lasten toimijuuden tukeminen koulussa liittyy 

läheisesti koulun aikuisten toimijuuteen ja sen kautta tapahtuvaan koulun 

kehittämiseen. 

4.1 Osatutkimusten tieteenfilosofinen tarkastelu 

Osatutkimukseni jakautuvat kahden erilaisen tieteenfilosofisen lähtökohdan alle. 

Osatutkimus III lasten kokemuksista koulusta pohjautuu fenomenologiaan ja 

osatutkimukset I ja II, joissa tutkittiin opettajien käsityksiä ja kokemuksia 

yhteisopetuksesta, sosiaaliseen konstruktionismiin. Tieteenfilosofiset erot 

tutkimuksissa näkyivät tutkimusaineiston hankinnassa ja aineiston 

analyysitavoissa (ks. Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Osatutkimusten metodologiset erot. 

Osatutkimukset Tieteenfilosofia Aineiston hankinta Aineiston analyysi 

Osatutkimus 1. ja 2. Sosiaalinen 

konstruktionismi 

Sähköinen kyselylomake, 

avoimia / 

monivalintakysymyksiä 

Sisällönanalyysi, 

taustamuuttujien 

kvantitatiivinen analyysi 

Osatutkimus 3. Fenomenologia Lasten ottamat valokuvat ja 

lasten kerronta kuvien äärellä 

Fenomenologinen analyysi 

Osatutkimukset I ja II 

Osatutkimusten I ja II tieteenfilosofinen perusta pohjautuu sosiaaliseen 

konstruktionismiin. Sosiaalinen konstruktionismi on laaja tieteidenvälinen 

suuntaus, joka keskittyy kielen ja sosiaalisen todellisuuden väliseen tarkasteluun 

(Kekäle & Puusa, 2020). Sosiaalisen konstruktionismin ontologia perustuu 

ajatukseen, että todellisuus rakentuu ihmisille eri tavoin riippuen ajasta, paikasta, 

kulttuurista, aiemmista käsityksistä ja kokemuksista. Epistemologia olettaa, että 

tutkija on osa tutkimaansa todellisuutta ja metodologisesti tutkija etsii ja luo 

tulkintoja todellisuudesta (Denzin & Lincoln, 2000; Heikkinen ym., 2005).  

Sosiaaliselle konstruktionismille ei ole olemassa yhtään yleistä määritelmää, 

joka kattaisi kaiken sosiaalisen konstruktionismin alla tehdyn tutkimuksen (Burr, 

2015; Kekäle & Puusa, 2020). Burr (2015) kuitenkin määrittelee neljä suuntausta 

yhdistävää tekijää, jotka ovat 1) kriittisyys itsestäänselvyyksiä kohtaan, 2) 

käsitysten historiallinen ja kulttuurinen tausta, 3) sosiaaliset prosessit ylläpitämässä 

tietoa sekä 4) näkemys tiedon ja sosiaalisen toiminnan yhteenkuulumisesta. 

Sosiaalinen konstruktionismi olettaa sosiaalisen todellisuutemme rakentuvan 

sosiaalisessa kielellisessä vuorovaikutuksessa, jossa sekä ajatus että kieli nähdään 

todellisuutta keskeisesti muokkaavina tekijöinä (Kuortti, Mäntynen & Pietikäinen, 

2008; Kekäle & Puusa, 2020; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

Tutkimuksessa ei ole mahdollisuutta tavoittaa todellisuutta sellaisenaan, vaan sen, 

kuinka todellisuutta tuotetaan ja uudistetaan kieltä käyttämällä (Heikkinen ym., 

2005). 

Tästä todellisuudesta on mahdollista konstruoida useita erilaisia versioita; 

elämästä ei ole olemassa absoluuttisia totuuksia vaan erilaisia selitystapoja ja 

kertomuksia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Erilaisten käsitteiden, 

mallien ja järjestelmien keksimisen kautta merkityksellistämme kokemuksia ja 

testaamme jatkuvasti näitä konstruktioita uusien kokemusten valossa. Emme testaa 
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näitä tulkintoja eristyksissä vaan peilaamme niitä yhteistä jaettua ymmärrystä, 

käytänteitä ja kieltä vasten (Schwandt, 2003).  

Osatutkimuksissa I ja II osallistujat ovat tuoneet omia ajatuksiaan esiin 

vastaamalla tutkimuskysymyksiin, joita analyysivaiheessa ei ole pidetty 

absoluuttisina totuuksina, vaan yksilöiden tuottamina kertomuksina. 

Osatutkimusten I ja II aineiston muodostavat sähköisellä kyselylomakkeella 

toteutetut kyselyt. Kyselyissä oli sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä 

taustamuuttujista, yhteisopettajuudesta ja sen käytännön toteuttamisesta. 

Osatutkimus III 

Fenomenologiaa ei ensisijaisesti ymmärretä epistemologiana, etiikkana tai 

tieteenfilosofiana, vaan se nähdään ennen kaikkea filosofian menetelmällisenä 

ihanteena (Miettinen, Pulkkinen & Taipale, 2010). Sosiaalisen todellisuuden 

rakentuminen on myös yksi fenomenologian ydinteemoista ja myös 

fenomenologisen menetelmän avulla voidaan tutkia kielenkäyttöä (Miettinen ym., 

2010). Fenomenologiassa kielen ja kirjoittamisen kautta yritetään ymmärtää elettyä 

kokemusta ja kieli nähdään ajattelun ja olemisen kotina, sillä kokemus ja sen 

merkitykset ymmärretään kielessä ilmeneviksi ja siinä syntyviksi (Heinilä, 2014). 

Fenomenologiselle lähestymistavalle ominaista on keskittymien ilmiöihin ja 

niiden käsitteelliseen jäsentämiseen valmiiden teoreettisten viitekehysten sijasta. 

Menetelmällisenä ihanteena onkin säilyttää tutkijan yhteys tutkittavaan ilmiöön 

(Heinilä, 2014; Miettinen ym., 2010). Yhteyden säilyttäminen näyttäytyy mm. 

tutkijan omien ennakkokäsitysten sulkeistamisena, aineiston ymmärtämisenä ja 

tulkintana, josta fenomenologiassa käytetään reduktion käsitettä (Giorgi, 2012). 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tavoitellaankin kokemusta kuvaavien 

ilmaisujen epäsuoria sisältöjä, jota voidaan kuvata ”rivien välien lukemiseksi” 

(Heinilä, 2014). Olennaista tutkimusprosessissa onkin ilmiön kuvaileminen, 

deskriptiivisyys (Giorgi, 2012). Osatutkimuksessa III aineiston hankinta, analyysi 

ja tulkinta on pyritty toteuttamaan ilman valmista teoreettista viitekehystä 

fenomenologisen menetelmän mukaisesti ja tutkimuksen tarkoitus on yksilöiden 

kokemusten tulkinnassa. 

4.2 Osatutkimusten metodologia 

”Tutkimustoiminnassa ei ole tärkeää vain metodien monipuolinen hallinta ja 

tutkimustoimintaan kuuluvat tekniikat. Yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää, on 
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tieteellinen henki tai eetos, joka antaa merkityksen tieteeksi ja tutkimukseksi 

kutsutulle toiminnalle” (Suoranta, 2008, s. 13). Tutkimukseni tieteellisen eetoksen 

innoittamana asemoin väitöstutkimukseni osaksi inkluusiotutkimusta, joka 1990-

luvulta asti on vakiinnuttanut paikkansa kasvatustieteen tutkimuksen kentässä 

(Seppälä-Pänkäläinen, 2009). Inkluusiotutkimuksen pyrkimyksenä on tehdä 

näkyväksi koulutusjärjestelmän mekanismeja, joiden vuoksi oppilaiden valikointi 

on nähty yleisesti välttämättömäksi. Koulutusjärjestelmän eri tasojen tutkimuksen 

rinnalle on 2000-luvulla noussut yhä vahvemmin koulu- ja luokkatason käytäntöjen 

tutkimiseen keskittyvä tutkimussuuntaus (Mikola, 2011), jota Haug (2010) kutsuu 

mikro-orientoituneeksi inkluusiotutkimukseksi. Liitän myös oman 

väitöstutkimukseni tähän orientaatioon, sillä mikro-orientoituneelle 

inkluusiotutkimukselle ominaista on tutkimuksen tekeminen läheisessä 

yhteistyössä koulujen kanssa ja kiinnostuneisuus koulujen arkikäytänteistä (Haug, 

2010). Myös tässä väitöstutkimuksessa ollaan kiinnostuneita koulun arjessa 

tapahtuvasta toiminnasta, yhteisopettajuudesta, sekä oppilaiden kokemuksista 

koulusta, jotka osaltaan kuvaavat myös koulussa vallitsevaa pedagogista toimintaa. 

Kaikki kolme osatutkimusta on toteutettu kouluympäristössä ja 

tutkimuskysymyksillä on pyritty kartoittamaan käytännön työn tekijöiden 

(opettajien) sekä opetuksen kohteena olevien (oppilaiden) kokemuksia 

kouluympäristössä tapahtuvasta toiminnasta. 

Tutkimukseni on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella, jolle ominaista on 

asioiden tarkasteleminen niiden luonnollisissa ympäristöissä ja pyrkimys 

ymmärtää ja tulkita ilmiöitä niiden merkitysten kautta, joita ihmiset niille antavat 

(Denzin & Lincoln, 2000; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Käsitettä kvalitatiivinen 

tutkimus kuvataan joskus sateenvarjokäsitteeksi (Flick, 2011), se voi olla 

moniparadigmaista ja sitä voidaan käyttää tutkimuksissa, joissa yhdistetään useita 

eri tutkimusmetodeja (Denzin & Lincoln, 2000; Heikkinen, Huttunen, Niglas & 

Tynjälä, 2005). Laadullisissa tutkimuksissa on usein myös mukana kvantitatiivisia 

elementtejä, joilla ilmaistaan tai määritetään jotakin määrää (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka, 2006). 

Tässä väitöstutkimuksen yhteenveto-osassa, joka kokoaa yhteen 

osatutkimusten tuloksia, saatuja tuloksia, eli opettajien ja oppilaiden kokemuksia, 

tarkastellaan ammatillisen toimijuuden viitekehyksestä käsin. Osatutkimusten 

tulosten analyysia voi luonnehtia teoriaohjaavaksi sisällönanalyysiksi (Schreier, 

2012; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Teoriaohjaavalle sisällönanalyysille ominaista on, 

että aineiston (tässä tutkimuksessa osatutkimusten tulokset) analysoinnissa 
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hyödynnetään olemassa olevaa teoriaa tai tutkimusta, jonka pohjalta aineistoa 

luokitellaan ja analysoidaan (Hsieh & Shannon, 2005). 

Heikkinen kollegoineen (2005) muistuttaa, että vaikka usein tutkimusasetelmat 

johdetaan tutkimuksen tavoitteista ja tutkimusongelmista käsin, eikä niinkään 

tieteenfilosofisten näkökohtien perusteella, tutkijan tulisi kuitenkin keskittyä myös 

metodologian taustalla olevan ontologian ja epistemologian kriittiseen 

pohdiskeluun. Myös tämän tutkimuksen osatutkimusten tutkimusasetelmat on 

johdettu tutkimusprojektien tavoitteista ja tutkimusongelmista käsin ja 

tieteenfilosofisten näkökohtien tarkempi pohtiminen tuli ajankohtaiseksi vasta 

tämän väitöstutkimuksen yhteenveto-osan kirjoittamisen aikana. 

Tutkijapositioni 

Suorannan (2008) edellä esitetty ajatus tieteellisestä eetoksesta sopii hyvin omaan 

asemaani opettaja–tutkijana, sillä oma tapani suhtautua tukea tarvitseviin 

oppilaisiin perustuu inkluusion arvoihin (ks. Watkins & Donnelly, 2013). Näen 

itseni inkluusion puolestapuhujana, sillä olen työskennellyt kehitysvammaisten 

oppilaiden kanssa niin erityiskoulussa kuin yleisopetuksessakin. Oppilaat ja heidän 

vanhempansa ovat opettaneet minulle paljon, etenkin suhtautumistavassa 

vammaisuuteen. Vanhemmille oma lapsi on ensisijaisesti lapsi, ei vammainen. 

Minulle oppilas on ensisijaisesti oppilas, ei vammainen oppilas. Omassa työssäni 

pyrin mahdollistamaan osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kaikille oppilaillemme. 

Käytän sanamuotoa oppilaillemme, sillä tätä tutkimusta olen tehnyt 

työskennellessäni yhteisopetuksen luokassa erityisluokanopettajana yhdessä 

luokanopettajakollegani kanssa. Työskentely yhteisopetuksen luokassa ja 

tutkimuksen tekeminen yhteisopettajuudesta on vaikuttanut myös omaan 

ajattelutapaani siitä, millainen on hyvä oppimisympäristö. Työni yhteisopetuksen 

luokassa on vaikuttanut tutkimuksen tekemiseen kahtalaisesti; Minulla on ollut 

tutkittavasta aiheesta paljon omakohtaista kokemusta, mutta olen myös joutunut 

tarkasti huomioimaan, etteivät omat kokemukseni ja asenteeni inkluusioon ja 

yhteisopettajuuteen vaikuta liiallisesti tutkimuksen tekemiseen. 

4.2.1 Osatutkimusten osallistujat ja aineistonhankinta 

Seuraavaksi esittelen osatutkimuksiin osallistuneiden taustan. Kahden 

ensimmäisen osatutkimuksen osallistujat olivat opettajia ja kolmannessa 
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osatutkimuksessa lapsia. Lisäksi kuvaan millaisia menetelmiä 

aineistonhankinnassa käytettiin.  

Osatutkimus I: Co-teaching in the northern rural Finnish schools 

Aineisto hankittiin sähköisellä kyselyllä. Kyselylomakkeen linkki lähetettiin yhden 

kunnan opettajille kahteen kertaan saatekirjeen kera. Kyselyyn vastasi yhteensä 40 

opettajaa, jotka työskentelivät yhdellä yläkoululla ja kuudella alakoululla. Opettajat 

olivat esi-, luokan-, aineen- ja erityisluokan- ja erityisopettajia (jatkossa käytetään 

yhteistä nimeä erityisopettaja). Koulujen koko vaihteli 47 oppilaan koulusta yli 300 

oppilaan kouluun. Tutkimukseen osallistuneista opettajista vain kolmella 

opettajalla oli paljon kokemusta yhteisopettajuudesta. Suurin osa opettajista oli 

kuitenkin kokeillut yhteisopetusta. 

Osatutkimus II: Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen: Onnistuneen 

yhteisopetuksen edellytykset 

Linkkiä sähköiseen kyselylomakkeeseen jaettiin Tuetaan yhdessä -hankkeeseen 

osallistuneille kouluille sekä hankkeen yleisöluennoilla. Sähköiseen kyselyyn 

vastasi yhteensä 483 opettajaa. Osatutkimuksen aineistona käytettiin 

kyselylomakkeen kysymyksiä taustamuuttujista sekä yhden avoimen kysymyksen 

vastauksia, jossa kysyttiin: Millainen on ollut toimiva yhteisopetus kohdallasi, 

miten se saatiin aikaan ja mitkä seikat tekivät siitä toimivan? Tähän kysymykseen 

vastasi 274 opettajaa. Aineistosta rajattiin pois opettajat, joilla ei ollut tai oli vain 

jonkin verran kokemusta yhteisopettajuudesta. Lisäksi aineistosta rajattiin pois 

esiopetuksen- sekä JOPO-luokkien opettajat, koska halusimme keskittyä 

nimenomaan luokan-, aineen-, ja erityisopettajien kokemuksiin 

yhteisopettajuudesta. Aineiston rajauksella artikkelin aineiston muodostaa 83 

vastausta, joiden pituus vaihteli muutamasta sanasta puoleen sivuun tekstiä. 

Osatutkimus III: Children’s agency: Opportunities and constraints 

Tutkimuskohteena olivat 16:n ensimmäistä luokkaa käyvän lapsen ottamat 

valokuvat koulusta sekä keskustelut oppilaiden valokuvien äärellä. 

Tutkimusaineiston hankinta aloitettiin keskustelemalla lasten kanssa tutkimuksen 

tekemisestä ja ohjeistamalla lapsia valokuvien ottamiseen. Lasten tehtäväksi tuli 

ottaa valokuvia koulun mukavista ja ikävistä asioista ja valita ottamistaan kuvista 
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kolme itselle tärkeintä valokuvaa. Kaksi oppilasta kerrallaan sai käyttöönsä tablet-

laitteen valokuvien ottamista varten. Tämän jälkeen lapset pareittain siirtyivät 

keskustelemaan valitsemistaan valokuvista tutkijan kanssa. Lapset kertoivat, miksi 

he olivat ottaneet tietyn kuvan ja mikä kuvassa oli heille tärkeää. Kuvasta 

kertominen laajeni usein lasten väliseksi keskusteluksi koulun eri tilanteista ja 

tapahtumista. 

4.2.2 Aineistojen analyysi 

Tässä alaluvussa esittelen aineistojen analysointimenetelmät. Osatutkimuksissa 

käytettiin kahta erilaista analyysimenetelmää. Analyysimenetelmät perustuivat 

myös erilaisille tieteenfilosofisille lähtökohdille, jotka esittelin alaluvussa 4.1. 

Osatutkimukset I ja II 

Näissä osatutkimuksessa aineiston analyysimenetelmänä käytettiin kvalitatiivista 

sisällönanalyysia (jatkossa sisällönanalyysi) (Hsieh & Shannon, 2005; Kondracki, 

Wellman & Amundson, 2002; Schreier, 2012). Joitakin monivalintakysymyksiä 

analysoitiin hyödyntäen kvantitatiivisia menetelmiä, kuten frekvenssien laskemista. 

Sisällönanalyysi perustuu olettamukseen, että tekstit ovat rikas tietolähde, 

joilla on suuri potentiaali paljastaa arvokasta tietoa tietyistä ilmiöistä. 

Analyysivaihetta voi kuvata prosessina, jossa pohditaan tutkimukseen osallistujia, 

sekä kontekstia, kun lajitellaan tekstiä erilaisiin luokkiin, jotta on mahdollista 

tunnistaa yhtäläisyyksiä ja eroja asioiden välillä (Kleinheksel, Rockich-Winston, 

Tawfik & Wyatt, 2019). Hsieh ja Shannon (2005) ovat määritelleet kolme erilaista 

lähestymistapaa sisällönanalyysin toteuttamiseen. Lähestymistapojen erot näkyvät 

siinä, miten analyysivaiheen koodit rakennetaan. Tavanomainen (conventional) 

sisällönanalyysin tapa on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jossa aineistossa 

esiintyvistä asioista muodostetaan erilaisia kategorioita. Teoriaohjaavassa (directed) 

sisällönanalyysissä analyysin apuna käytetään olemassa olevaan teoriaa, joka ohjaa 

analyysiprosessia. Summatiivisessa sisällönanalyysissä (summative content 

analysis) sisällönanalyysia toteutetaan teorialähtöisesti laskemalla erilaisten 

ilmauksien ilmenemistä aineistossa. 

Osatutkimuksessa I analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä 

sisällönanalyysiä, joskin ennakko-oletuksemme ja tietomme ohjasivat analyysin 

tekemistä. Salo (2015) huomauttaakin, että on lähes mahdotonta tehdä täysin 

teoriavapaata analyysiä, sillä tutkija ei voi kadottaa aiempia tietojaan, ajatuksiaan 
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ja teoriapitoisia havaintojaan (ks. myös Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010). 

Aineistoa luettiin aluksi useampaan kertaan, jonka jälkeen tutkijat etsivät 

aineistosta yhteisiä teemoja ja niihin kuuluvia pienempiä teemoja. 

Analyysivaiheessa tutkijat kävivät keskenään jatkuvaa vuoropuhelua löydetyistä 

teemoista ja niiden merkityksistä. 

Osatutkimuksessa II käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä käyttäen 

hyväksi myös pitkittäiskoodausta (axial coding) grounded theory (jatkossa GT) -

menetelmästä (Flick, 2018; Luomanen, 2010; Schreier, 2012; Strauss, 1990). 

Aineistoa luettiin läpi useampaan kertaan tutkijoiden toimesta, jonka jälkeen 

aineisto purettiin osiksi ja luotiin koodauskehys, jonka tekemisessä käytettiin 

olemassa olevaa tutkimusta sekä teoriaa inkluusiosta ja aineistosta alustavilla 

lukemiskerroilla löytyneitä elementtejä. Koodauskehys sisälsi pääkategoriat, jonka 

jälkeen katsoimme, mitä aineistomme niistä kertoo ja millaisia alakategorioita 

aineistosta on niihin paikannettavissa. 

Kategorioiden paikantamisen jälkeen hyödynsimme GT:n pitkittäiskoodausta, 

jossa tarkastelimme pääkategorioiden ja sen alakategorioiden välisiä suhteita. 

Pitkittäiskoodauksen avulla on mahdollista liittää alakategorioita pääkategorioihin 

selvittämällä niitä yhdistäviä suhteita (Flick, 2018; Luomanen, 2010). 

Osatutkimuksen II aineistossa kategorioita yhdistäväksi tekijäksi havaittiin 

ajallinen ulottuvuus, joka vaikutti kategorioiden välillä. 

Osatutkimus III 

Tutkimuksen aineiston muodostivat lasten ottamat valokuvat sekä valokuvien 

äärellä tapahtuneen keskustelun litteroitu haastatteluaineisto. Aineisto käsitti 48 

valokuvaa, joiden pohjalta käydyt keskustelut kestivät yhteensä 1:05:18 tuntia. 

Aineiston valokuvia ei tässä osatutkimuksessa analysoitu erikseen, vaan aineistona 

pidettiin pääasiallisesti keskustelua, joka syntyi kuvien pohjalta. Aineiston 

analyysissa käytettiin Amadeo Giorgin (1994) kehittämää fenomenologiseen 

tutkimusasenteeseen pohjautuvaa metodia, jossa tarkoituksena on pyrkiä 

paljastamaan ilmiön olemus. Analyysin lähtökohtana on ihmisen yksilöllisyys, 

vaikka aineistosta etsitäänkin yhteisiä jaettuja kokemuksia, eräänlaisia kokemusten 

tihentymiä. Giorgi (2012) kuvaa aineiston analyysiä neljän erilaisen vaiheen kautta: 

1) Tutkija tutustuu aineistoonsa huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti. 2) Tutkija 

paikantaa aineistosta merkitysyksikköjä, tekstin osia, jotka ilmaisevat jotain 

olennaista ilmiöstä. 3) Tutkija tiivistää paikantamansa merkitysyksiköt tutkijan 

omalle teoreettiselle kielelle. 4) Teoretisoituja merkitysyksikköjä vertaillaan 
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keskenään. Tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi aineiston analyysin 

perusteella valikoitui lasten toimijuus -käsite. 
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5 Tulokset 

Tässä luvussa esitän tämän väitöstutkimuksen yhteenveto-osan johtopäätökset 

osatutkimusten tuloksista. Alaluvussa 4.1 kuvataan vastaukset tutkimusongelmaan 

1. Millaiselta näyttää opettajan ammatillinen toimijuus yhteisopetuksen 

käytänteissä? peilaamalla osatutkimusten I ja II tutkimustuloksia opettajan 

ammatillista toimijuutta koskevaan teoriaan. Alaluvussa 4.2 vastaan kaikkien 

kolmen (I, II ja III) osatutkimuksen pohjalta tutkimuskysymykseen 2. Kuinka 

opettajat voivat tukea inkluusion toteutumista? 

5.1 Osatutkimukset I ja II – Millaiselta näyttää opettajan 

ammatillinen toimijuus yhteisopetuksen käytänteissä? 

Tämän väitöskirjan yhteenveto-osassa opettajan ammatillinen toimijuus 

määriteltiin kyvyksi, joka valmistaa tarkoitukselliseen uuden oppimiseen (Pyhältö 

ym., 2012; Pyhältö ym., 2014) sekä prosessiksi, joka ilmenee, kun 

työntekijät/työyhteisöt vaikuttavat, tekevät valintoja ja ottavat kantaa työhönsä ja 

ammatillisiin identiteetteihinsä työpaikkansa sosiokulttuurisissa olosuhteissa 

(Eteläpelto ym., 2014). Seuraavaksi esittelen tarkemmin, miltä yhteisopettajuus 

näyttää tämän ammatillisen toimijuuden määritelmän näkökulmasta. 

5.1.1 Työpaikan sosiokulttuuriset olosuhteet ja toimijat 

Ammatillisen toimijuuden käsitteeseen liittyvät olennaisena osana työpaikan 

sosiokulttuuriset olosuhteet, kuten fyysiset tilat, materiaalit, vallitseva työkulttuuri 

ja valtasuhteet (Eteläpelto ym., 2014). Nämä osatekijät yhdessä muodostavat 

työympäristön, toimijuuden kontekstin, jossa työtä tehdään. Tarkasteltaessa 

opettajien toimijuutta kontekstina toimii koulu ja sen lähiyhteisö. Yhteisopetuksen 

toteuttamisen esteiksi kuvataan yhteisopetustutkimuksessa (mm. Chanmugam & 

Gerlach, 2013; Mastropieri ym., 2005; Shin ym., 2016) usein muun muassa koulun 

yhteisopetukseen sopimattomat fyysiset tilat, vaikeus löytää yhteisopetukseen 

persoonaltaan sopiva pari, suunnitteluajan puute, opettajien välinen epätasa-arvo 

tai esimiehen tuen puute. Tässä väitöstutkimuksessa paljon kokemusta omaavat 

yhteisopettajat puhuivat myös opetuksen suunnittelusta, mutta eivät kokeneet sitä 

ongelmaksi. Yhteisopetuksen esteiksi koetut asiat tulivat esille myös vähemmän 

yhteisopetuskokemusta omaavilta opettajilta. 
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Yhteisopetuksen esteet nähtiin eräänlaisina kynnyskysymyksinä, ehtoina, 

joiden tulisi toteutua, ennen kuin yhteisopettajuutta on mahdollista toteuttaa. 

Työpaikan sosiokulttuurisiin olosuhteisiin voi lukea kuuluvaksi myös päätöksen 

tekemisen yhteisopettajuuden aloittamisesta, jonka opettajat näkivät pitkälti olevan 

esimiehen vastuulla. Kuitenkin samat opettajat asemoivat itsensä ”yhteisopetuksen 

puolestapuhujiksi”, eli kannattivat yhteisopettajuutta ja näkivät sen mahdollistavan 

tuen antamisen erilaisille oppilaille. Puolestapuhujan roolin ottaminen ilman 

konkreettista yhteisopettajuuden toteuttamista voidaan tulkita vastineeksi 

kulttuuriselle kontekstille (mm. opetussuunnitelma, kolmiportaisen tuen käytänteet) 

sekä yleisesti vallitsevalle puhetavalle (Husu & Toom, 2016; Tervasmäki & 

Tomperi, 2018; Vuorikoski & Räisänen, 2010), joka vaatii kouluihin lisää 

yhteistyön kulttuuria. Myös yleisesti vallitsevat puhetavat vaikuttavat osaltaan 

työntekijän ammatilliseen toimijuuteen (Eteläpelto ym., 2014). 

Opettajien yhteisopettajuuskokemuksella näytti olevan merkitystä siihen, 

millaisena yhteisopetuksen esteiksi usein mainitut asiat (mm. tila, pari, opetuksen 

suunnittelu, epätasa-arvo) koetaan, sillä paljon kokemusta omaavat opettajat eivät 

osatutkimuksessa tuoneet esille edellä mainittuja yhteisopetuksen esteitä. Opettajan 

työhistorialla ja -kokemuksella onkin vaikutusta siihen, kuinka opettaja kokee 

oman ammatillisen toimijuutensa (Eteläpelto ym., 2014; van der Heijden ym., 

2015). Opettajille, jolla oli paljon kokemusta yhteisopetuksesta, työn tekemisen 

tapa näytti muuttuneen perinteisestä opettajan yksintyöskentelystä (Saari ym., 2017) 

yhteisöllisempään suuntaan ja yhteisopetuksesta oli hyötyä opettajien työssä 

jaksamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen (ks. myös Rytivaara, 2012b; Shin ym., 

2016; Weilbacher & Tilford, 2015). 

Ammatillinen kehittyminen ja ammatillisen osaamisen vahvistuminen 

näyttäytyvät työpaikan sosiokulttuuristen olosuhteiden ohella opettajan 

ammatillista toimijuutta vahvistavina tekijöinä (ks. Kuvio 4). 
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Kuvio 4. Yhteisopettajien ammatillinen toimijuus. 

5.1.2 Yhteisopettajuus kollektiivisena ammatillisena toimijuutena 

Yhteisopettajuus nähtiin osatutkimuksissa I ja II positiivisena mahdollisuutena 

uusien ammatillisten taitojen oppimiseen, pedagogiikan uudistamiseen ja 

kokonaisvaltaiseen ammatilliseen kehittymiseen (ks. myös Shin ym., 2016; 

Sinkkonen ym., 2018). Uusien asioiden oppimisen lisäksi yhteisopettajuus tarjosi 

opettajille mahdollisuuden jakaa opetusta vastuualueisiin ja tarjosi tilaisuuden 

opettajien erilaisten vahvuusalueiden hyödyntämiseen opetuksen toteuttamisessa. 

Työssä oppiminen ja opettajan taitojen kehittyminen vaikuttaa aina myös työn 

tekemisen käytänteisiin, ammatilliseen identiteettiin ja opettajan ammatillisen 

toimijuuden kehittymiseen (Buchanan, 2015). Pyhältö ja kollegat (2015) toteavat, 

että opettajien suhtautumistapa uusien asioiden oppimiseen työssä riippuu pitkälti 

opettajien taidoista ja tiedoista sekä opettajien omasta motivaatiosta omaksua uusia 

ideoita päivittäisessä työssä. Työssä oppimisen lisäksi tarvitaan yhteistä 

keskustelua työn arvoista ja tavoitteista (Eteläpelto ym., 2014). 

Tässä tutkimuksessa olennaisena osana opettajien välistä yhteisopettajuutta ja 

sen onnistumisen edellytyksenä nähtiin yhteisopettajien välinen avoin keskustelu, 

luottamus ja toisen kunnioittaminen sekä yhteinen työn reflektointi (ks. myös Fluijt 

ym., 2016). Yhteisopetuksessa tärkeäksi asiaksi koettiin yhteisopettajien 



54 

samankaltainen käsitys opettajuudesta, jota eräs opettaja kuvasi käsitteellä 

samanlainen pedagoginen katse. Samankaltainen käsitys opettajuudesta sisälsi 

opettajien välisen yhteisen näkemyksen oppilaista ja opettajien välisestä sujuvasta 

yhteistyöstä. 

Yhteisopettajien kuvaamaa työssä oppimista, avointa vuorovaikutusta, 

luottamusta toiseen ja samanlaista käsitystä opettajuudesta voidaan kuvata 

tilanteeksi, jossa yhteisopettajat ovat saavuttaneet kollektiivisen toimijuuden tason 

(ks. Eteläpelto ym., 2013; Forsman ym., 2014; Lipponen & Kumpulainen, 2011). 

Kollektiivinen toimijuuden taso edellyttää opettajilta yhteistä näkemystä työn 

tarkoituksesta, opettajien henkilökohtaisten vahvuusalueiden kunnioittamista, 

opettajien välistä tasa-arvoa ja halua yhteiseen työn reflektiiviseen pohtimiseen 

(Pantić, 2015). Keskeinen tekijä yhteisopettajien yhteistyön onnistumisessa oli 

tässä tutkimuksessa opettajien erilaisten näkemysten ja mielipiteiden arvostaminen 

(ks. myös Forsman ym., 2014) sekä yhteisopettajien yhteensopivuus (ks. myös 

Friend ym., 2010). Yhteensopivuudella opettajat tarkoittivat työparia, jonka kanssa 

voi olla aidosti oma itsensä. Prattin (2014) mukaan yhteensopivuus ei kuitenkaan 

tarkoita samanlaisuutta. 

Ammatillisen toimijuuden luonteeseen kuuluu työntekijöiden vaikuttaminen 

oman ammattinsa työkäytänteiden kehittämiseen (Eteläpelto ym., 2014; Pyhältö 

ym., 2012). Osatutkimuksissa I ja II yhteisopettajat olivat kehittäneet erilaisia 

tapoja toteuttaa yhteisopetusta ja käytetyt työtavat laajensivat tässä tutkimuksessa 

käytettyä Fluijtin ja kollegoiden (2016) yhteisopetuksen määritelmää. Opettajat 

käyttivät työssään oppilaiden ryhmittelyä tasoryhmiin ja joustaviin ryhmiin sekä 

yhdessä toteutettua tiimiopettajuutta. Opettajien rooleja vaihdeltiin opettajien 

sopimuksen mukaisesti mm. luokan työrauhapoliisin ja avustajan rooleihin. Lisäksi 

opettajat olivat jakaneet opetusvastuuta myös koulunkäynninohjaajalle. 

Yhteisopetusta toteuttavat kokeneet opettajat olivat luoneet uusia, yhteisiä 

käytänteitä yhteistyön tekemiseen. Muun muassa oppilaiden arviointi oli muuttunut 

helpommaksi opettajien välisen yhteistyön kautta. Useamman opettajan 

osallistuminen oppilaan arviointiin oli tehnyt arvioinnista myös tasapuolisempaa. 

Edwardsin (2010) sanoin, opettajat ja muut koulun työntekijät olivat ylittäneet 

rajojaan, eli työskennelleet tietoisesti yhteistyön toteuttamiseksi. 

Tässä tutkimuksessa yhteisopettajuus näyttäytyikin kahden tai useamman 

ammattilaisen yhteistyönä, jossa opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 

toteutetaan yhdessä joustavia oppilasryhmittelyjä hyödyntäen. Tärkeä tekijä tämän 

joustavan työtavan mahdollistajana näytti olevan samankaltainen näkemys 

opetuksesta ja oppilaista. Yhteisopetuksen toteuttaminen edellyttää muutosta 



55 

työpaikan sosiokulttuuriseen ympäristöön, työntekijöiden ammattiodotuksiin sekä 

koulun toimintakulttuuriin (ks. myös Sinkkonen ym., 2018). Yhteisopettajien 

kollektiivisen ammatillisen toimijuuden kautta opettajien on mahdollista vaikuttaa 

koulun kehittämiseen ja toimia koulun muutoksen toimeenpanijoina. 

5.2 Osatutkimukset I, II ja III – Kuinka opettajat voivat tukea 

inkluusion toteutumista? 

Suomalaista koulujärjestelmää ohjaavat asiakirjat (Finlex, 2020a: Perusopetuslaki 

21.8.1998/628; Finlex, 2020d: Yleissopimus lapsen oikeuksista 60/1991; 

Opetushallitus, 2016) painottavat oppilaiden tasa-arvoa ja yhdenvertasuutta sekä 

oppilaiden mahdollisuutta osallistua koulutukseen ja kehittää itseään kykyjensä 

mukaisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2016) 

mainitaan myös koulun kehittämisestä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. 

Koulun toimintaa ohjaavat kuitenkin myös monet sekä kirjoitetut että 

kirjoittamattomat säännöt ja rutiinit sekä koulun toimintakulttuuri, kuten myös 

tässä tutkimuksessa havaittiin (ks. myös Thornberg, 2008). 

 Tässä väitöstutkimuksessa vähemmän yhteisopetuskokemusta omaavien 

opettajien asenne inkluusioon oli kahtalainen. Inkluusio nähtiin oppilaiden 

oikeutena saada hyvää opetusta ja samalla painotettiin mahdollisuutta yksilölliseen 

opetukseen. Toisaalta inkluusiota myös vastustettiin ja sen nähtiin ”saaneen liiaksi 

jalansijaa” koulumaailmassa. Osa opettajista oli myös huolissaan lahjakkaiden 

oppilaiden opetuksesta. Inkluusion nähtiin tässä tutkimuksessa ensisijaisesti 

koskevan vain tukea tarvitsevia oppilaita, eikä sen mielletty inkluusion 

perusajatuksesta (Slee, 2001) poiketen tarkoittavan kaikkia oppilaita. Oppimisen 

tuen toteuttamisessa tulee huomioida myös lahjakkaat oppilaat ja heidän tarpeensa 

(Sinkkonen ym., 2018). Aineistossa oli havaittavissa myös vastakkainasettelua 

yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä ja inkluusion koettiin kuuluvan erityisesti 

erityisopetukseen ja tukea tarvitseville oppilaille (ks. myös Seppälä-Pänkäläinen, 

2009). Inkluusio yhdistettiin tässä tutkimuksessa riittävän oppimisen tuen 

tarjoamiseen ja opetuksen eriyttämiseen, eikä niinkään nähty oikeutena 

yhdenvertaiseen osallistumiseen. 

Inkluusion käsitteen määrittely näytti olevan tämän tutkimuksen opettajille 

vielä epäselvä, eikä inkluusion nähty koskettavan kaikkia koulun oppilaita ja 

henkilökuntaa, vaikka koulun arjessa inkluusioideologian tulisi koskettaa koko 

kouluyhteisöä (Hausstätter, 2014; Väyrynen & Paksuniemi, 2018). Inkluusion 

määrittelyn haastavuudesta ja siitä, ettei toimintaa välttämättä osata tulkita 
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inklusiiviseksi kertoo myös se, ettei siitä puhuta. Paljon yhteisopettaneet opettajat 

eivät kokemuksiaan kuvatessaan käyttäneet lainkaan sanaa inkluusio, vaikka 

aineistossa oli havaittavissa selviä merkkejä inklusiivisista toimintatavoista, kuten 

tiimiopettajuudesta, jossa opetus toteutettiin koko ajan omassa luokassa oppilaiden 

tarpeet huomioiden (ks. myös Väyrynen & Paksuniemi, 2018). Inklusiivinen 

toiminta oli joko niin itsestään selvää, tai niin vierasta, ettei inkluusiota mainittu. 

Yada (2020) tuo esille, että opettajan tietojen ja taitojen lisäksi myös opettajan 

luottamus omiin kykyihinsä (minäpystyvyys) ja asennoituminen vaikuttavat 

inklusiivisen opetuksen toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa yhteisopettajien 

opetuksen toteuttamisen tavat vaihtelivat sekä vähän että paljon kokemusta 

omaavilla opettajilla kokoaikaisesta yhteisopettajuudesta oppilaiden joustaviin 

ryhmittelyihin sekä tasoryhmäopetukseen. Oppilaiden joustavassa ryhmittelyssä 

opettajat vaihtelivat oppilasryhmien kokoonpanoja usein, eivätkä ryhmät 

perustuneet ainoastaan oppilaan taitotasoon, kuten tasoryhmiin jaettaessa. 

Tasoryhmien käyttämistä opettajat perustelivat oppilaiden erilaisella taitotasolla 

sekä opetuksen eriyttämisellä oppilaiden tarpeita vastaavaksi. Oppilaiden 

jakaminen erilaisiin opetusryhmiin näytti tässä tutkimuksessa toimivalta tavalta 

tukea oppilaiden oppimista, mutta inklusiivisen opetuksen periaatteisiin kuitenkin 

kuuluu, ettei oppilaiden ryhmittely saisi perustua ainoastaan oppilaiden kyky- ja 

taitotasoon (Sinkkonen ym., 2018). Lisäksi inklusiivisen opetuksen periaatteiden 

mukaisesti oppilaan tulisi saada yksilöllistä opetusta omassa kotiryhmässään, ilman 

että hänen täytyy siirtyä muualle (Buli-Holmberg & Jeyaprathaban, 2016). 

Oppilaiden tasoryhmittelyn voi ajatella olevan verrattavissa erityisopetus–

yleisopetus-kaksoisjärjestelmään eräänlaisena kevennettynä versiona. 

Tässä väitöstutkimuksessa elementtejä oppilaiden kategorisoinnista ja 

ekskluusiosta (Qvortrup & Qvortrup, 2018) on havaittavissa etenkin oppilaiden 

tasoryhmiin jakamisessa ja muualla kuin omassa luokkatilassa opiskelemisessa. 

Lisäksi luokissa käytetyt pedagogiset menetelmät, kuten hyvän käytöksen 

hymynaamat ja niiden keräämisellä saavutettu / ei saavutettu leikkiaika sekä hyvän 

tuulen aurinko, johon oppilaat saivat hyvin käyttäytyessään kiinnittää oman 

auringonsäteensä, aiheuttivat oppilaiden kategorisointia hyvin ja huonosti 

käyttäytyviin. Luokan oppilaat itse nimesivät nämä kategoriat ja se vaikutti luokan 

oppilaiden kokemaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen sekä leimasi etenkin huonosti 

käyttäytyviä oppilaita. Myös koulun välituntialueiden rajaaminen ikäryhmittäin oli 

oppilaiden näkökulmasta ollut aiheetonta, sillä oppilaat kertoivat leikkien sujuneen 

aiemmin ihan hyvin myös isojen, 3.–6.-luokkalaisten oppilaiden kanssa. 

Pedagogiset käytänteet voivatkin toimia oppilaiden osallisuuden vahvistajina, 
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mutta samalla myös oppilaita kategorisoivina, eksklusiivisina käytänteinä (ks. 

myös Juutinen & Viljamaa, 2016). 

Inklusiivisen opetuksen toteuttaminen ei tässä tutkimuksessa näyttänyt olevan 

opettajille itsestään selvää, vaikka työtapa olikin muuttunut yhteisopetuksen myötä 

yhteisöllisempään suuntaan. Opettajien esille tuomissa kokemuksissa pääpaino oli 

oppilaan oppimisessa ja oppimisen tukemisessa ja tässä tutkimuksessa oppilaista 

puhuttiin pitkälti oppilaiden erilaisista tarpeista käsin. Inkluusion ideologia 

kuitenkin painottaa myös oppilaan osallisuuden, hyväksytyksi tulemisen 

(Göransson & Nilholm, 2014; Peters, 2007) ja yhteenkuuluvuuden kokemusta, 

vaikka uusien taitojen oppiminen edistää myös oppilaiden kokemusta omasta 

toimijuudestaan. Oppilaita kuuntelemalla on mahdollista saada tietoa, kuinka 

vahvistaa oppilaiden luottamusta kykyihinsä ja taitoihinsa sekä samalla huomioida 

mahdollisia kategorisoinnin tai eksklusiivisten käytänteiden tapoja, joita opettaja 

ei välttämättä helposti havaitse. 
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6 Pohdinta – Opettajat ammatillisina toimijoina 
inkluusiota edistämässä  

”Until we got equality in education, we won’t have an equal society” 

(Sotomayor, 2020). 

Pohjoismainen koulutusjärjestelmä perustuu edelleen tasa-arvon, sivistyksen ja 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteille, vaikka merkkejä uusliberalistisista 

ajatuksista on ollut havaittavissa myös koulutuksen kentällä (Finlex, 2020a: 

Perusopetuslaki 21.8.1998/628; Lundahl, 2016; Rinne, Lempinen, Haltia & 

Kaunisto, 2018; Tervasmäki & Tomperi, 2018). Tasa-arvoa voidaan tarkastella eri 

näkökulmista, kuten sosiaalisen, yksilöllisen ja osallistavan tasa-arvon kautta. 

Tämän koulua koskevan väitöstutkimuksen perusta löytyy osallistavasta tasa-

arvosta, jota voidaan kutsua myös inkluusioksi. Osallistavalle tasa-arvolle 

ominaista on vaatimus oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin muuttamisesta 

suvaitsevuutta ja moninaisuutta tukevaksi ja syrjäytymistä ehkäiseväksi (Pulkkinen, 

2014).  

Tasa-arvon tavoittelusta huolimatta oppilaiden valikoituminen sisältyy 

kaikkiin koulutusjärjestelmiin, eikä täydellisen tasa-arvon saavuttaminen ole 

mahdollista. Olennaista onkin se, kuinka paljon koulujärjestelmät tuottavat 

epätasa-arvoa ja kuinka suuria eriarvoisuuksia yhteiskunnassa siedetään 

(Silvennoinen, Kalalahti & Varjo, 2018). Pyrkimys kohti inklusiivista 

koulutusjärjestelmää on esimerkki siitä, kuinka yksilöiden välistä eriarvoisuutta 

pyritään poistamaan takaamalla kaikille yksilöille tietojen, taitojen ja kykyjen 

kehittäminen riippumatta yksilön taustatekijöistä (Hakala & Leivo, 2015; Haug, 

2017). Kuitenkin uusliberalistinen ajattelutapa yksilökeskeisyydestä ja 

kilpailukyvyn lisäämisestä haastaa inkluusion toteuttamista ja voi osaltaan olla yksi 

syy hitaaseen inkluusiokehitykseen (ks. myös Ketovuori & Pihlaja, 2016). 

Yksilökeskeisyys näkyi myös tässä väitöstutkimuksessa opettajien pyrkimyksenä 

maksimoida yksilön oppiminen annettavan oppimisen tuen ja eriyttämisen kautta, 

kaikkien oppilaiden tukemisen ja yhteisöllisyyden lisäämisen sijaan. Tällainen 

yksilökeskeisyys saattaa herättää myös oppilaan ajattelemaan kelpaanko tällaisena 

kuin olen, vai pitääkö minun yrittää johonkin johon en kykene. 

Tämän väitöstutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että inkluusioon pyrkivän 

koulun kehittäminen on meillä Suomessa aluillaan, mutta edelleen tarvitaan 

kokonaisvaltaista kehitystyötä inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämiseksi. 

Kansallisesti yhtenäisen inklusiivisen toimintakulttuurin kehitystyössä inkluusion 
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käsitteen yhteinen määrittely on ensiarvoisen tärkeää. Inkluusio käsitteenä näytti 

olevan tämän tutkimuksen osallistujille epäselvä, vaikka inklusiivisia 

opetuskäytänteitä olikin kouluissa toteutettu. Inkluusion ymmärrettiin liittyvän 

tässä tutkimuksessa pääasiassa tukea tarvitseviin oppilaisiin. Mikäli koulun 

toimijoilla ei ole yhteistä käsitystä siitä, mitä inkluusiolla tarkoitetaan 

suomalaisessa kontekstissa, koulun kehittäminen sen mukaisesti on haastavaa. 

Inkluusion määritteleminen opetusta ohjaavissa asiakirjoissa ja neuvot sen 

käytännön edistämiseksi saattaisivat osaltaan auttaa koulun toimijoita inkluusioon 

pyrkivän koulun kehittämisessä. 

Yhteisopetuksen keinoin opettajien on mahdollista tukea inkluusiota (ks. myös 

Friend ym., 2010). Onnistuessaan yhteisopettajuus on kollektiivista toimijuutta, 

jossa opettajilla on yhteinen, jaettu näkemys toiminnan tarkoituksesta, ymmärrys 

toistensa henkilökohtaisista kyvyistä ja autonomiasta sekä refleksiivinen ja 

kehittävä työote. Yhteisen työn tekemisen kautta on mahdollista saavuttaa työn iloa 

ja kehittyä ammatillisesti. Tässä tutkimuksessa opettajat kuvasivat käyttämiään 

yhteisopetuksen tapoja, joiden pohjalta yhteisopetuksen määritelmää (Fluijt ym., 

2016) voidaan laajentaa ja yhteisopetuksen voidaan sanoa toteutuvan kahden tai 

useamman ammattilaisen välisenä yhteistyönä, jossa opetuksen suunnittelu, 

toteutus ja arviointi toteutetaan yhdessä joustavia oppilasryhmittelyjä hyödyntäen. 

Tärkeä tekijä yhteisopetuksen onnistumisessa on samankaltainen näkemys 

opetuksesta ja oppilaista, yhteinen pedagoginen katse.  

Yhteisopetuksen toimintakulttuurissa oppilaiden erilaisiin ryhmiin jakaminen 

näyttää olevan yleinen tapa toteuttaa opetusta ja tarjota oppilaille oppimisen tukea. 

Oppilaiden ryhmittelyssä olennaista on joustava oppilasryhmittely, jolloin 

ryhmittely ei aina perustu ainoastaan oppilaan osaamiseen tai oppimiskykyyn. 

Tasoryhmittelyllä pyrittiin tarjoamaan oppilaille oppimisen tukea, mutta tällä tuen 

antamisen tavalla on kuitenkin kääntöpuolensa, sillä inkluusion näkökulmasta siinä 

näyttää olevan merkkejä oppilaiden kategorisoinnista ja ekskluusiosta. 

Opettajien onkin välillä hyvä pysähtyä pohtimaan käytössään olevia 

pedagogisia käytänteitä juuri oppilaiden osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 

näkökulmasta. Kollektiivinen toimijuus voi toimia apuna luokan ja koulun 

toimintakulttuurin kehittämisessä inklusiivisemmaksi (ks. Kuvio 5), sillä kyseessä 

on laaja muutosprosessi (Sinkkonen ym., 2018), joka edellyttää koulun 

sosiokulttuuristen olosuhteiden, toimijoiden ja toimijuuden muutosta. 
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Kuvio 5.  Opettajien kollektiivinen toimijuus inkluusion tukena. 

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen eri osatutkimuksen tuloksia tälle 

väitöstutkimuksen yhteenveto-osalle asetettujen tutkimuskysymysten 

näkökulmasta. Tutkimukset on tehty sitoutuen tieteen etiikkaan, joka on ”koko 

tiedeyhteisön hiljaista, sinnikästä ja hellittämätöntä sitoutumista tieteen 

harjoittamisen ihanteisiin: rehellisyyteen, avoimuuteen ja kriittisyyteen” (Hallamaa, 

2002, s.1). 

Osatutkimukset on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella, jossa perinteiset 

kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetyt käsitteet 

validiteetti ja reliabiliteetti ovat ongelmallisia (Mikola, 2011; Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan sen sijaan tarkastella 

tutkimuksen uskottavuuden, siirrettävyyden, luotettavuuden ja vahvistettavuuden 

kautta (Cho & Trent, 2014; Cohen & Crabtree, 2006; Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Osatutkimusten uskottavuutta ja luotettavuutta vahvistaa osatutkimuksille 

toteutettu vertaisarviointi sekä se, että jokaiseen osatutkimukseen on minun lisäksi 

osallistunut kaksi muuta tutkijaa (Cohen & Crabtree, 2006), joiden kanssa 

yhteistyössä olemme suunnitelleet tutkimusten toteuttamista, aineistonhankintaa 
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sekä analysoineet aineistoa ja pohtineet tutkimusten tuloksia. Tutkija-

triangulaation kautta on pyritty aineistojen kokonaisvaltaisempaan tulkintaan 

(Aaltio & Puusa, 2020). Tämä tutkijoiden välinen yhteistyö varmistaa myös sen, 

ettei oma positioni tutkija–opettajana ole liiaksi vaikuttanut tutkimuksen 

tekemiseen. Tutkimusten aineistonhankinta, aineiston analyysi ja tulokset on 

osatutkimuksissa pyritty kuvailemaan tarkasti (Cho & Trent, 2014; Cohen & 

Crabtree, 2006), minkä avulla on mahdollista pohtia tutkimustulosten 

siirrettävyyttä toiseen kontekstiin. Tutkimustuloksia ei yleensä laadullisessa 

tutkimuksessa ole mahdollista suoraan siirtää toiseen tutkimusympäristöön, vaan 

siirtämiseen vaikuttaa kuinka samankaltainen sovellusympäristö on tutkitun 

ympäristön kanssa (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Osatutkimusten I ja II aineiston kerääminen tapahtui kahdessa ensimmäisessä 

osatutkimuksessa sähköisen kyselylomakkeen avulla. Sähköisen kyselylomakkeen 

etusivulla informoitiin vastaajia tutkimuksen tarkoituksesta ja ilmoitettiin 

tutkijoiden yhteystiedot mahdollisia kysymyksiä varten (ks. myös Kuula, 2006). 

Sähköiseen kyselylomakkeeseen vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastaajan omasta 

motivaatiosta kiinni. Aiheesta vähemmän motivoituneet henkilöt saattoivat jäädä 

näin tutkimuksen ulkopuolelle. Toisessa osatutkimuksessa sähköisen 

kyselylomakkeen tekijänä oli Tuetaan yhdessä -hanke. Kyselylomakkeen linkkiä 

jaettiin hankkeeseen osallistuneille kouluille sekä hankkeen yleisöluennoilla. 

Hankkeessa mukana oleminen saattoi lisätä kyselyyn vastaajien määrää ja 

vaikuttaa vastauksiin. Tutkimuksen luotettavuutta kuitenkin lisää, että 

osatutkimuksissa I ja II samankaltaisia tuloksia oli saatu myös muissa 

yhteisopetustutkimuksissa (Shin ym., 2016). 

Osatutkimuksessa III kiinnitettiin erityisesti huomiota tutkimuksen kohteen, 

lasten, informoimiseen tutkimuksesta lapsentasoisesti. Lapsille annettiin myös 

mahdollisuus valita itse, haluavatko he olla mukana tutkimuksessa (ks. myös Kuula, 

2006). Lisäksi pyydettiin tutkimuslupa lasten huoltajilta. Tutkimuksen aineisto 

hankittiin pyytämällä lapsia valokuvaamaan koulun mukavia ja ikäviä asioita ja 

keskustelu valokuvien äärellä nauhoitettiin ja litteroitiin. Keskustelutilanteissa 

valokuvien äärellä pyrin olemaan avoin kaikelle, mitä lapset halusivat tilanteessa 

tuoda esiin. Osatutkimuksessa III käytetty fenomenologinen menetelmä itsessään 

vaatii tutkijalta omien ennakkokäsitysten sulkeistamista (Giorgi, 2012) ja avointa 

suhtautumista tutkimuskohteeseen. 

Tutkimuksen vahvistettavuutta, joka on yksi laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden mittari (Cho & Trent, 2014; Cohen & Crabtree, 2006; Tuomi & 

Sarajärvi, 2018), voidaan arvioida tutkijan reflektiivisyydellä ja omien asenteiden 
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ja sitoumusten esiintuomisena (Cohen & Crabtree, 2006; Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Tutkimuksen aihepiiri on itselleni läheinen oman erityisluokanopettajan työni 

kautta. Sen vuoksi olen tutkimuksen metodologia-luvussa pyrkinyt tuomaan esiin 

tutkimusta ohjaavien taustakäsitysten sekä käytetyn metodologian lisäksi oman 

positioni ja mahdolliset ennakkoasenteeni tutkittavaa aihetta kohtaan. Tutkijalla ei 

Högbackan ja Aaltosen (2015) mukaan voi olla objektiivista tutkimuskatsetta, joka 

tulisi tutkimuksen ulkopuolelta, sillä tutkija on aina osa tutkimaansa sosiaalista 

maailmaa. Tämän väitöstutkimuksen yhteenveto-osan kirjoittamisvaiheessa olen 

pyrkinyt mahdollisimman puolueettomasti tarkastelemaan osatutkimusten tuloksia 

tutkimuskysymysten valossa. Kuitenkin on huomioitava, että kirjoitettu tutkimus 

on aina kielellinen konstruktio; rakennelma tietyistä aineistoista tietyissä 

olosuhteissa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Jotta pystyisimme 

yhdessä kehittämään inkluusioon pyrkivää koulua, jatkotutkimusta vaatii 

inkluusiokäsitteen määritteleminen suomalaisessa kontekstissa – kuinka inkluusio 

ymmärretään eri toimijoiden parissa ja kuinka suomalainen käsitys eroaa 

kansainvälisestä käsitteen määrittelystä. Myös eri toimijoiden ymmärrys 

inkluusion taustalla olevista arvoista olisi mielenkiintoista selvittää (ks. myös 

Salminen, 2018). 

Perehtyessäni ammatillisen toimijuuden ja erityisesti kollektiivisen 

ammatillisen toimijuuden käsitteeseen tätä tutkimusta tehdessä havaitsin, että 

yhteisopettajuuden kontekstissa niitä ei ole tutkittu vielä lainkaan. Muutoinkin 

opettajien ammatillista toimijuutta on tutkittu pitkälti vain muutaman tutkijan 

toimesta. 

Yhteisopettajuutta on tutkittu jo jonkin verran, mutta oppilaiden omat 

kokemukset jäävät vielä tutkimuksista puuttumaan. Etenkin lahjakkaiden 

oppilaiden ja tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden 

koulukokemusten tutkimiselle olisi tilaa. Myös inkluusiotutkimuksessa oppilaiden 

omien kokemusten tutkiminen olisi ensiarvoisen tärkeää (ks. myös Nilholm & Alm, 

2010). Yläkoulunopettajia oli tässä tutkimuksessa vähän ja heidän kokemuksensa 

inkluusiosta ja yhteisopettajuudesta kaipaavat lisäselvitystä. 

Tässä tutkimuksessa nousi vahvasti esille oppilaan oppimisen tukeminen eri 

oppiaineissa. Uusliberalistisessa, tehokkuutta ja hyviä oppimistuloksia 

korostavassa oppimisilmapiirissä (Ketovuori & Pihlaja, 2016) saattaa jäädä 

vähemmälle huomiolle, että perusopetuksen tehtävänä on asioiden oppimisen 

lisäksi tarjota oppilaalle kokemus siitä, että hän tulee kouluyhteisössä kuulluksi ja 

arvostetuksi. Yhtä tärkeää on myös oppilaan kokemus osallisuudesta ja 

yhteisöllisyydestä (Opetushallitus, 2016). Nämä kokemukset eivät ole riippuvaisia 
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oppilaan taito- tai kykytasosta, vaan opettajan halusta kohdata oppilaansa aidosti ja 

yhdessä muiden koulun toimijoiden kanssa kehittää koulua vastaamaan näihin 

tarpeisiin. Opettajat ovat avaintoimijoita koulun inkluusiokehityksen edistäjinä ja 

inkluusion toteuttajina. Nelson Mandelan (2020) sanoin: 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the 

world.” 
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