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1 JOHDANTO 

Yhteiskuntamme on jatkuvassa vaikeasti ennakoitavissa muutostilassa, johon koulujärjestel-

mämme pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin. Muutoksiin vastataan lakiuudistuksilla, 

joilla pyritään vaikuttamaan mm. koulujärjestelmään, opettajan työhön, työskentelytapoihin 

ja oppimisympäristöihin. (Johnson, 2007, 71–74.) Tarvitaan siis uudenlaisia toiminta- ja 

työskentelytapoja sekä vaihtelevia oppimisympäristöjä. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää 

opettajien käsityksiä ja kokemuksia integraatiosta, sillä uskon sen olevan yksi avaintekijä 

muutoksessa kohti parempaa, kaikille yhteistä koulua. Halusin tarkastella integraatiota ja 

siihen liittyviä käsityksiä ja kokemuksia opettajan näkökulmasta, sillä koulun muutokset 

ovat riippuvaisia näistä kasvatusalan ammattilaisista. Haluan myös selvittää panostetaanko 

peruskouluissa riittävästi integraatioon ja sitä kautta yhteisopettajuuteen. Erityisoppilaiden 

lisääntyvä määrä ja uuden perusopetuslain (642/2010) myötä voimaan tullut kolmiportainen 

tuki tuovat lisää tukea tarvitsevia oppilaita yleisopetuksen luokkiin. (Kivirauma, 2009, 39–

40; Laki perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010.) Opettajien tulee pystyä vastaamaan op-

pilaiden tarpeisiin yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa, mikä vaatii opettajilta omaa ha-

lua sekä yhteistyökykyä. 

Kuten mainitsin, erityisopetuksen tarve maassamme on kasvanut ja siirtoja erityisopetukseen 

tehdään nykyisin yhä enemmän. Tarvitaan opetusta pienemmissä ryhmissä, joissa erityis-

opettajaa apuna ovat koulunkäyntiavustajat, lisäksi oppilailla on henkilökohtaiset oppimis-

suunnitelmat. (Esim. Huhtanen, 2011; Moberg, 2001 & 2009.) Koulutusjärjestelmä ja eri-

tyiskasvatus ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana, mutta riittääkö tämä vastaamaan yhä 

lisääntyviin tarpeisiin? Johnson (2007, 85–88) jakaa koulutuspolitiikkaa koskevat muutokset 

kolmeen suurempaan kokonaisuuteen: opetussuunnitelmalliset muutokset, taloudelliset ja 

hallinnolliset muutokset sekä opettajien ja opetusjärjestelmien muutokset. (Johnson, 2007, 

85–88.) Keskiöön nousevat opettajien ja opetusjärjestelmien muutokset ja sitä kautta koko 

koulutusjärjestelmän ja erityisopetuksen kehittyminen, joita käsittelen luvussa kaksi. Näihin 

on pyritty vaikuttamaan mm. vuoden 2010 lakimuutoksella, jonka tavoitteena on ollut vai-

kuttaa oppilaiden riittävän varhaiseen tuen saantiin. Keskeisimpänä muutoksena on tuen kol-

miportaisuus, jolla on pyritty lisäämään oppilaan saamaa tukea yleisen tuen vaiheeseen. 

(Laki perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010.) Koulutusjärjestelmän ja erityiskasvatuk-

sen kehittymisen myötä myös opettajuus on muuttumassa. Muutosta tarvitaan erityisesti 
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opettajien asenteisiin, koulun käytänteisiin ja resurssien uudelleen jakamiseen, joita tarkas-

telen toisen luvun lopussa. Luku kolme keskittyy tarkastelemaan erityisopetuksen muotoja 

aina segregaatiosta inkluusioon saakka. Lisäksi tarkastelen yhteisopettajuuden käsitettä ja 

sen merkitystä nykypäivän kouluissa.   

Nykykoulun tavoitteena on inkluusio (Takala, 2010, 17). Lähdin tutkimaan inkluusion sijaan 

integraatiota, sillä inkluusio on monelle vielä varsin outo käsite ja ajatukset integraatiosta 

vaihtelevat (esim. Moberg, 2011). Lisäksi integraatiota toteutetaan jo useissa kouluissa, jo-

ten sen tutkiminen oli mielekkäämpää. Luokanopettajien kokemuksia integraatiosta on tut-

kittu useampaan otteeseen ja kokemukset ovat olleet hyvin vaihtelevia. Esimerkiksi Suur-

osen (2000) mukaan luokanopettajat kokevat integraation olosuhteiden pakkona ja se jää 

usein sisällöltään tyhjäksi (Savonen, 2000). Taskisen (2013) mukaan luokanopettajista kol-

mannes koki integraation hankalana mm. ajan puutteen, opetuksen suunnittelun ja työrauhan 

vuoksi. Hyödyllisenä sitä pitivät vajaa puolet vastaajista, syiksi nousivat muun muassa se, 

että erilaiset oppijat rikastuttavat opetusta sekä integrointi opettaa oppilaita ymmärtämään, 

kohtaamaan ja hyväksymään erilaisuutta. (Taskinen, 2013.) Tutkimukseni tarkoituksena on 

tuoda esiin sekä luokanopettajan että erityisopettajan käsityksiä ja kokemuksia integraati-

osta. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni tarkastelee opettajien käsityksiä integraatiosta. 

Toisen kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten integraatiota toteutetaan ja, miten se 

vaikuttaa opettajan työhön käytännössä. Haluan myös tarkastella, näkyykö vuoden 2010 pe-

rusopetuslakimuutos opettajan työssä. Kolmas tutkimuskysymykseni tarkastelee oppilaiden 

ja vanhempien kokemuksia integraatiosta opettajan silmin. Viimeinen tutkimuskysymykseni 

selvittää koulujen suhtautumista integraatioon sekä sitä, miten integraatiota tulisi opettajien 

mielestä kehittää. 

Tutkimukseni nimi on suora lainaus erään tutkittavan vastauksesta kysymykseen, miten in-

tegraatiota tulisi kehittää. Mielestäni lainauksessa kiteytyy se tilanne johon pyrimme, mutta 

haave on vielä hyvin kaukainen. Tutkimuksellani pyrin nostamaan esiin vallitsevia käsityk-

siä integraatiosta sekä sen nykyisiä toteutustapoja. Tavoitteenani on saada lukijat pohtimaan, 

mitä integraatio todella tarkoittaa ja miten sen toteutumista tulisi kouluissa kehittää. Tär-

keänä esiin nousevat kolmiportainen tuki ja sen toteutuminen nykykouluissa. 
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2 ERITYISOPETUKSEN MONET MUODOT 

”Erityisopetus on syntynyt ja laajentunut, koska yleisopetus ei ole kyennyt vastaamaan kaik-

kien lasten oppimistarpeisiin.” (Takala 2010, 45).  

Erityisopetuksen luonne on muuttunut rajusti viime vuosisatojen aikana, lisäksi erityisoppi-

laiden määrällinen kasvu on ollut nousussa aina viime vuosiin saakka. Saloviidan (2006) 

esittämän mallin mukaan peruskoulun eritysopetuksella (Perusopetuslaki 628/1998) tarkoi-

tetaan kahta eri asiaa, joista toinen nähdään oppilaan perusoikeuksien kannalta ongelmalli-

sena ja toinen taas ongelmattomana. Erityisopetuksella voidaan tarkoittaa oppilaan käyntejä 

erityisopettajalla, joka antaa hänelle yksilöllistä apua esim. r- tai s-harjoituksissa. Toinen 

käsitys termille ”erityisopetus” tarkoittaa varsinaista erityisopetusta, jossa oppilas siirretään 

erityisopetukseen muodollisella päätöksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilas 

siirretään erityisluokalle ja hänen oppimääränsä yksilöllistetään. Saloviita esittääkin rajun 

väitöksen siitä, että oppilaan poistaminen luokasta voi tietyin ehdoin olla jopa syrjintää. Toi-

sena ongelmana esiin nousee yksilöllistetty oppimäärä, joka sulkee tiet lähes kaikkiin jatko-

opintoihin, tähän on kuitenkin pyritty vaikuttamaan lainsäädännön avulla. (Saloviita 2006, 

328.) Saloviidan (2006) mallia tukee esitys erityisopetuksen karkeasta kahtiajaosta; luokka-

muotoiseen ja luokattomaan erityisopetukseen. Luokattoman erityisopetuksen mukaan lie-

vistä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksista kärsivä lapsi voi saada erityisopetusta yleisope-

tuksen ohessa, jota kutsutaan laaja-alaiseksi tai osa-aikaiseksi erityisopetukseksi. Jos taas 

oppilaalle ei voida antaa opetusta yleisopetuksen luokassa, siirretään hänet erityisluokkaan 

tai erityiskouluun. (Takala, 2010, 45–46.) 

2.1 Segregaatiosta integraatioon 

Erityisopetuksen yleistyessä yleistyivät myös erilliset erityisluokat ja -koulut, minkä seu-

rauksena erityisoppilaat eli vammaiset segregoitiin, toisin sanoen eristettiin muista oppi-

laista. (Takala, 2010, 14). Segregaatiolle tyypillisiä piirteitä olivat pitäytyminen erityispeda-

gogisilla kohderyhmäsektoreilla, joilla oli erilliset opetussuunnitelmat, tuntijaot ja eriytynyt 

erityisopettajakoulutus (Oja, 2012, 18). Moberg & Savolaisen (2009, 77–78) mukaan luok-

kamuotoisen erityisopetuksen vaikutuksia alettiin kuitenkin epäillä jo 1950-luvulla, kun 

huomattiin, ettei erityisluokilla annettava opetus olekaan tehokkain tapa ja pelkällä erityis-

luokalle siirrolla voi olla jopa negatiivisia vaikutuksia oppilaan oppimiseen (Moberg & Sa-

volainen, 2009, 77–78). 
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Vammaisille tarkoitettujen palveluiden tuottamista ja tarjontaa Pohjoismaissa ohjaa norma-

lisaatioperiaate. 1960-luvulla syntyneen normalisaation tarkoituksena on pyrkiä tekemään 

vammaisten ihmisten elämästä niin normaalia kuin suinkin mahdollista. Syntyi uudenlainen 

ajattelutapa, jota kutsutaan integraatioksi (yhdistämiseksi). Syitä ajattelutavan muutokseen 

olivat yhteiskunnallisten arvojen muuttuminen, humanitäärisen ajatustavan leviäminen, 

tasa-arvoisuuden hyväksyminen sekä yksilön oikeuksien korostaminen. Integraatio tarkoit-

taa sananmukaisesti kahden erillisen osan yhdistämistä niin, etteivät alkuperäiset osat enää 

erotu toisistaan uudessa kokonaisuudessa. (Tuunainen & Ihatsu, 1996; Moberg & Savolai-

nen, 2009; Takala, 2010; Oja, 2012.) Integraatio ei tarkoita pelkästään fyysistä integraatiota 

eli oppilaat opiskelevat samassa tilassa, vaan siihen liittyy eri tasoja. Tavoitteena olisi, että 

kaikkien tarvitsemat tukitoimet tuodaan oppilaan ulottuville normaaliin opetusryhmään. 

(Tuunainen & Ihatsu, 1996; Moberg & Savolainen, 2009, 78.) Alussa kouluintegraatiossa 

saavutetaan fyysisen ja toiminnallisen integroinnin taso. Tavoitteena on saavuttaa kaikki 

neljä integraation tasoa. Kun nämä tasot saadaan liitettyä toisiinsa, voidaan puhua toimivasta 

integraatiosta. (Kuvio 1) 

1. Fyysinen integraatio: kaikkia oppilaita opetetaan yhdessä 

2. Toiminnallinen integraatio: toimivat ja monipuoliset opetusjärjestelyt 

3. Sosiaalinen integraatio: kaikkien osallistujien kehittyminen, hyväksyminen ja sosiaalis-

ten suhteiden syntyminen 

4. Yhteiskunnallinen integraatio: luo pohjaa peruskoulun jälkeiselle elämälle. (Söder, 

1979; Tuunainen & Ihatsun, 1996, 10; Moberg & Savolainen, 2009, 78, 81–81.) 

 

 

Kuvio 1. Integraation tasot (Tuunainen & Ihatsu, 1996; Moberg & Savolainen, 2009) 

Fyysinen 

integraatio

Toiminnallinen 
integraatio

Yhteiskunnallinen 
integraatio

Sosiaalinen 
integraatio

Toimiva 
integraatio
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Integraation tehokkuuteen liittyi kuitenkin ristiriitaisia epäilyjä. Moberg & Savolaisen 

(2009, 78) mukaan monet tutkijat olivat huolissaan integraation vaikutuksista yleisopetuksen 

ryhmissä olevien oppilaiden oppimiseen. Pelko on noussut esiin myös suomalaisissa tutki-

muksissa. Kuitenkin yleiskatsaus aiempiin tutkimuksiin (Kalambouka, ym. 2005) viittaa 

ettei erityisoppilaiden integrointi haittaa muiden oppilaiden oppimista. (Moberg & Savolai-

nen, 2009, 78.)  

Erityisopetuksen ja yleisopetuksen välisestä integraatiosta voidaan Moberg & Savolaisen 

(2009, 79–80) mukaan erotta kaksi eri näkemystä. Ensimmäinen on pois segregaatiosta -

näkemys (desegregaatio), joka tarkastelee koulujen ja erilaisten laitosten tehottomuutta sekä 

ihmisarvoa alentavia liitännäisvaikutuksia. Integraatio käsitteen mukaan täytyy olla kaksi 

erillistä osakomponenttia, jotka yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi, vaaditaan siis segre-

gaatiota. Toisen näkemyksen, ei-segregoinnin (nonsegragaatio) lähtökohtana on taas yksi 

kaikille yhteinen koulu, joka on jo itsessään sellainen, ettei ketään tarvitse sulkea ulkopuo-

lelle (inkluusio). (Moberg & Savolainen, 2009, 79–80.) Vuonna 1997 käynnistyi ensimmäi-

nen erityisopetuksen kehittämishanke (Laatu 1997–2011), jota seurasivat monet erilaiset eri-

tyisopetuksen ja oppilashuollon kehittämishankkeet ja koulutukset. Hankkeiden tarkoituk-

sena oli vahvistaa kuntien erityispedagogisia taitoja ja tietoja sekä kypsytellä ajatusta integ-

raatiosta ja inkluusiosta. Pyrittiin lähikouluperiaatteen soveltamiseen, moniammatillisen yh-

teistyön kehittämiseen sekä haluttiin nostaa esiin vaihtoehtoisia tapoja oppilaan tuen järjes-

tämiseen, esim. yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät. (Oja, 2012, 18–19.) 

2.2 Erillisyydestä yhtenäisyyteen 

Erityisopetusta annettiin ensin luokkamuotoisena erillisessä erityisluokassa tai -koulussa 

(segregaatio) (Takala, 2010; Moberg & Savolainen, 2009). Muutos kohti yhtenäisyyttä ta-

pahtui vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa erityiskouluja ja niiden resursseja siirrettiin 

yleisopetuksen yhteyteen erityis- ja pienluokkina ja erityisoppilaat alkoivat osallistua yleis-

opetuksen ryhmiin aluksi taito- ja taiteaineissa. Tämä vapautti erityisopettajien resursseja 

laajemman oppilasmäärän käyttöön sekä vähensi erityisoppilaiden leimaantumista. Pian in-

tegraatiosta tuli kaksisuuntaista, toisin sanoen myös yleisopetuksen oppilaita alettiin integ-

roida erityisopetuksen luokkiin. Pitäytyminen erityisluokissa ja kaksisuuntaisessa integraa-

tiossa ylläpitävät pois lähettämisen kulttuuria. Tästä huolimatta monet kunnat ovat edelleen 
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tässä integraation toteuttamisen vaiheessa. Syinä tähän ovat mm. se, että useissa kunnissa 

suurin osa erityisopettajien resursseista on kiinni erityisluokissa tai -kouluissa sekä osa-ai-

kaisen erityisopetuksen vähäiset resurssit. Resurssin pulan vuoksi opettajien on hyvin vaikea 

hahmottaa yhteisopettajuuden mahdollisuuksia, sillä heillä ei ole ollut mahdollisuutta saada 

siitä kokemuksia. (Oja, 2012, 38–40.) 

Mobergin (2001, 85) mukaan fyysinen yhdessä oleminen tai tekeminen eivät kuitenkaan 

edusta todellista integraatiota. Integraation syvin olemus, sosiaalinen integraatio (ks. kuvio 

1. s. 4) on lähellä inklusiivisen kasvatuksen tavoitteita. Integraation toteutuessa täysin, pu-

hutaankin inkluusiosta (mukaan ottamisesta) tai kaikille yhteisestä koulusta. (Moberg, 2001, 

85.) Inkluusio-käsitteen käytölle on Yhdysvalloissa esitetty useita perusteluja:  

1. Kaikki oppilaat tulee ottaa mukaan kotikoulun toimintoihin, eikä pelkästään sijoittaa val-

tavirtaan. 

2. Inkluusiossa kaikki oppilaat ovat alusta asti samassa koulussa (vrt. integraatiossa otetaan 

mukaan ulkopuolelle jäänyt). 

3. Kaikki mukaan ottavassa koulussa kaikkien tarpeet huomioidaan. 

4. Koko koulun henkilökunnan yhteistyö ja osallisuus oppilaiden kasvatuksessa korostuu. 

(Moberg & Savolainen, 2009, 84.) 

Suomi on sitoutunut tavoittelemaan integraatiota, mikä tarkoittaa erityisoppilaiden ja yleis-

opetuksen oppilaiden välisten erojen poistamista. (UNESCO, 1994; Perusopetuslaki 

628/1998; Laki perusopetuslain uudistamisesta 642/2010). Virallisesti puhutaan lähikoulu-

periaatteesta eli kaikki oppilaat käyvät sitä koulua, johon he asuinpaikkansa perusteella kuu-

luvat. Tavoitteeseen päästään inkluusion toteutuessa, jolloin oppilas käy lähikouluaan, jossa 

hän saa tarvitsemansa tukipalvelut. Perusteita inkluusiolle ovat sosiaalinen oikeudenmukai-

suus, tasa-arvon edistäminen ja demokratia. Toimiva inkluusio puolestaan edellyttää tarvit-

tavien opetus- ja tukipalveluiden saamista. (Stainback & Stainback, 1996; Moberg & Savo-

lainen, 2009.) Inkluusion tavoitteita ovat ihmisoikeuksien, tasa-arvon sekä myönteisten 

asenteiden ja sosiaalisten suhteiden edistäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä taitojen ja ky-

kyjen kehittäminen niin, että oppilaasta kasvaa yhteiskunnan aktiivinen jäsen. (Väyrynen, 

2001, 19; POPS, 2004.) Inkluusio käsitteenä on varsin hankala ymmärtää, eikä ei sille ole 

keksitty suomenkielistä käännöstä, joten sen käytössä ilmenee jatkuvasti ongelmia (Moberg, 

2001, 85). Inkluusiota lähestyessä sekä sitä tavoiteltaessa tulee Ainscown (2007, 155–156) 

mukaan huomioida seuraavat: 
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1. Inkluusio on prosessi, joka ei pääty koskaan. Se on oppimista erilaisuuden kanssa 

elämiseen ja oppimista erilaisuudesta. 

2. Inkluusio tarkastelee esteiden tunnistamista ja poistamista. Se kannustaa luovuuteen 

ja erilaisiin ongelmanratkaisuihin. 

3. Inkluusio tavoittelee kaikkien oppilaiden osallistumista ja läsnäoloa. 

4. Inkluusion tarkoituksena on tukea niitä opiskelijaryhmiä, joilla on riski alisuoriutua 

tai syrjäytyä. (Ainscow, 2007, 155–156.) 

Inkluusio voidaan jakaa kovaksi, pehmeäksi ja tyhmäksi inkluusioksi (ks. Low, 1977). Kova 

inkluusio tarkoittaa, että kaikki oppilaat opiskelevat yleisopetuksen puolella, jossa pyritään 

vastaamaan kaikkiin heidän tarpeisiinsa. Pehmeässä inkluusiossa tuki on monin tavoin tar-

jolla yleisopetuksessa, mutta tarvittaessa tukea annetaan myös muualla. Tyhmässä inkluusi-

ossa taas erityistarpeet tiedostetaan, mutta niihin ei vastata. (Takala, 2010, 16–17.) 

 2.2.1 Oppiminen ja ympäristö 

Perinteisesti oppimisympäristöllä on tarkoitettu esimerkiksi luokkahuonetta tai jotakin 

muuta fyysistä oppimisympäristöä. Oppimisen teoriat ovat kuitenkin jo pitkään tukeneet laa-

jempaa näkökulmaa oppimisympäristöihin, joissa keskeistä on oppijoiden välisen vuorovai-

kutussuhteiden syntyminen. (Jalkanen & Vaarala, 2012.) Nykyisin oppimisympäristön käsi-

tettä on pyritty laajentamaan ja se voidaan määritellä paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimin-

takäytännöksi, jossa pyritään edistämään oppimista (Piispanen, 2008, 42). Oppimisympäris-

tön tulee tarjota oppijoille resursseja, joiden avulla he voivat rakentaa ymmärrystään opitta-

vista asioista ja ratkaista ongelmia tarkoituksenmukaisella ja mielekkäällä tavalla (Jalkanen 

& Vaarala, 2012). 

Oppimista ja ympäristöä ei Piispasen (2008, 41–43) mukaan voida erottaa toisistaan. Ne 

nivoutuvat toisiinsa kolmen eri aspektin avulla: oppimista ympäristöstä, oppimista ympäris-

tössä ja sen avulla sekä oppimista ympäristöä ja sen ongelmien ratkaisua varten. Parhaim-

millaan nämä kaikki kolme aspektia ovat läsnä oppimisen ja ympäristön yhteydessä. Oppi-

minen mielletään usein vain ulkoiseksi ympäristöksi, jonne mennään oppimaan. Sillä kui-

tenkin tarkoitetaan myös sisäisiä tekijöitä. Oppimisympäristö voidaan jakaa neljään ulottu-

vuuteen, jotka ovat läsnä oppilaan koulupäivässä: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja peda-

goginen oppimisympäristö. (Piispanen, 2008, 41–43.) (Kuvio 2) 
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Kuvio 2. Oppimisympäristön neljä ulottuutta. (Piispanen, 2008) 

Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua ja kehitystä kaikilta osin. (Kuvio 2) Koulun 

tehtävä on kasvattaa ja opettaa oppilaita kohtaamaan tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitta-

via tietoja ja taitoja. (OPH, POPS 2016.) Piispasen (2008, 48) mukaan enää ei riitä, että 

oppimisympäristössä toteutuvat inhimillisen kasvun kannalta tärkeät perusteet, vaan oppi-

misympäristöä on tarkasteltava suhteessa tulevaisuuteen. Tulevaisuuden ensisijainen tavoite 

on hyvä koulu, jossa pyritään entistä tasa-arvoisempaan, oikeudenmukaisempaan ja kaikkien 

hyvinvointia edistävään kehitykseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö tukee 

eri-ikäisten, -tasoisten ja -kulttuuritaustaisten oppilaiden luontevaa kanssakäymistä. (Piispa-

nen, 2008, 48.) Yhteisopettajuus nähdään yhtenä vastauksena tulevaisuuden tarpeiden täyt-

tämiseen. (esim. Saloviita, 2003; Oja, 2012.) 

 

 

Fyysinen

•toimintaympäristö

•koulu, luokka, yms.

•valaistus, lämpötila, jne.

Psyykki-nen

• käsitteen 
muodostukseen ja 
ajatteluun liittyvä 
vuorovaikutus

Sosiaalinen

•kommunikointi

•sosiaalinen vuorovaikutus

•yksilöt yhdessä

Pedago-ginen

• sisältää opetus- ja 
kasvatustavoitteet

•opettajat ja 
oppimateriaali 
tuottama
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3 KOULUTUKSEN JA ERITYISKASVATUKSEN KEHITTYMINEN 

1960-luvulla otettiin käyttöön rinnakkaiskoulujärjestelmä (Kivirauma, 2009, 36). Tähän ei 

kuitenkaan oltu täysin tyytyväisiä, sillä tasa-arvotavoitteet eivät täyttyneet kaikilta osin. 

Koulutuskomitea sai tehtäväkseen suunnitella yhtenäiskoulujärjestelmän, sillä koululaitosta 

haluttiin uudistaa yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti. Tämä seurauksena Suomessa tuli 

voimaan peruskoululaki vuonna 1968. Lain keskeisenä lähtökohtana oli koulutuksellisen 

tasa-arvon toteuttaminen, mikä merkitsi sitä, että jokaisella olisi yhtenäiset mahdollisuudet 

edetä yhtenäiskoulujärjestelmän puitteissa peruskoulusta yliopistoon saakka. Peruskoulusta 

tuli yhdeksänvuotinen ja kaikille oppilaille annettiin samat edut riippumatta varallisuudesta, 

tai muusta sellaisesta syystä. (Kuikka, 1991, 109–113.)  

Suomessa toteutettiin peruskoulu-uudistus vaiheittain vuosina 1972–1977 ensin Pohjois-

Suomessa ja viimeksi Helsingissä. Tämä tarkoitti koulujärjestelmän ja koko ajattelutavan 

muutosta. Tavoitteena oli edistää yhteiskunnan, alueiden ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

(Kivirauma, 2009, 39.) Vuonna 1985 tuli voimaan peruskoululaki, ja kouluhallitus laati ylei-

set perusteet opetussuunnitelmalle. Kunnat saivat toteuttaa yleistä opetussuunnitelmaa so-

veltaen, mikä lisäsi kuntien mahdollisuuksia päättää koulun asioista aiempaa itsenäisemmin. 

Lain tarkoituksena oli poistaa taso-kurssit ja vahvistaa oppilaiden jatko-opiskelukelpoi-

suutta. Samalla se esti myös oppivelvollisuudesta vapautumisen. (Kuikka, 1991, 129–130.) 

Suomessa on myöhemmin tehty uudistuksia perusopetuslakiin vuonna 1998 (628/1998), jol-

loin siirryttiin kaikille yhteiseen tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan. Perusopetuksen ope-

tussuunnitelma (POPS, 2004) uudistettiin vuonna 2004 (LIITE 2). Uusin laki perusopetus-

lain muuttamisesta tehtiin vuonna 2010 (642/2010), tällöin myös täydennettiin perusopetuk-

sen opetussuunnitelmaa (POPS, 2010) vastaamaan muuttunutta lakia. Viimeisimmän laki-

uudistuksen myötä täydennettiin muun muassa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä 

pykäliä. (Perusopetuslain muutos 642/2010.) Rönty & Röntyn (2012, 66–67) mukaan kunnat 

ovat hyvää vauhtia omaksumassa uudistuneet rakenteet ja kirjaamismallit, mutta opetuksen 

perusteiden ymmärtämisessä näyttää olevan vielä ongelmia. Ymmärtäminen ja sisäistämi-

nen ovat avain uudistuvan koulun toiminnan elävöittämiseen. He nostavat esiin kysymyksen 

siitä, riittävätkö viimeisimmät laki- ja opetussuunnitelmauudistukset sekä annettu koulutus 

vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Tarvitaanko vielä uudistuksen perusteiden ja arvojen hen-

kilökohtaista pohdintaa niiden sisäistämiseksi? (Rönty & Rönty, 2012, 66–67.)  
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Seuraava uudistus on parhaillaan työn alla. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

uudistuvat seuraavan kerran vuonna 2016. Rajalan (2014) antaman haastattelun mukaan 

Suomessa opetusmenetelmät, työtavat ja oppimisympäristöt kaipaavat edelleen muutosta. 

(Rajala, 2014.) Uusi opetussuunnitelma pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kas-

vatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Ta-

voitteisiin pyritään mm. vahvistamalla kasvun ja oppimisen jatkumoa, määrittelemällä ta-

voitteet suhteessa tulevaisuudessa tarvittaviin taitoihin, monipuolistamalla oppimisympäris-

töjä, karsimalla sisältöjä sekä luomalla tilaa paikallisen pedagogiikan ja strategioiden kehit-

tämiselle. (OPH, OPS 2016.) 

3.1 Erityiskasvatuksen kehittyminen 

Monet teokset (Tuunainen & Nevala, 1989; Tuunainen & Ihatsu, 1996) viittaavat erityiskas-

vatuksen yleisiin kehitysvaiheisiin ja eri aikakausien käsityksiin vammaisesta1 ihmisestä. 

Ennen ajanlaskumme alkua vammaisia vainottiin, myöhemmin säälittiin ja vasta edellisen 

vuosisadan kuluessa alettiin heille kehittää aktiivista kuntoutusta. Suomessa erityiskasvatus 

painottui aluksi aistivammaisten erityiskouluihin. Ensimmäinen aistivammaisten koulu oli 

ruotsinkielinen Porvoon kuurojen koulu, joka perustettiin Suomeen vuonna 1846. Koulun 

perustajana toimi Karl Oskar Malm, joka oli itsekin kuuro. (Tuunainen & Nevala 1989; Tuu-

nainen & Ihatsu, 1996, 7.) Vuonna 1921 Suomessa tuli voimaan oppivelvollisuuslaki, mutta 

erityisopetus ei vielä saanut suurta huomiota ja sitä koskeneet säädökset olivat hyvin yleis-

luontoisia. Suurena syynä tähän oli heikko valtion talous, valtio oli sodan ja laman köyhdyt-

tämä ja vähät varat käytettiin oppivelvollisuuslain ehtojen täyttämiseen. Kehitysvammaiset 

lapset vapautettiin oppivelvollisuudesta ja vain yli 10 000 asukkaan kaupunkeihin tuli lain 

mukaan järjestää erityisopetusta vapautetuille, muut kunnat lähettivät oppilaat takaisin ko-

tiin. Suomessa oli tuohon aikaan vain yhdeksän yli 10 000 asukkaan kaupunkia. (Tuunainen 

& Nevala, 1996, 47–49; Kivirauma, 2009.) 1940- ja 1950-luvuilla maassamme työskenteli 

useita opetusta ja erityisopetusta pohtineita valtion komiteoita. Vuonna 1947 esitettiin en-

simmäistä kertaa laaja ja kokonaisvaltainen käsitys erityisopetuksen ja huollon järjestämi-

sestä (Vajaakykyisten lasten huoltokomitea, 1947). (Tuunainen & Ihatsu 1996, 8-9.) Apu-

kouluopetusta järjestettiin 1950-luvulla 25:llä ja tarkkailuopetusta viidellä paikkakunnalla, 

ensimmäiset tarkkailuluokat perustettiin Helsinkiin 1939, Turkuun ja Jyväskylään 1942 ja 

                                                 
1 Sanalla vammainen tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöä, jolla on jokin oppimista rajoittava tekijä. 
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Tampereelle 1947. Tarkkailuluokan tarkoituksena oli tarkkailla sopivan erityisopetusmuo-

don löytymistä. Tämä jäi kuitenkin usein pysyväksi sijoituspaikaksi, sillä muita vaihtoehtoja 

apukoulun lisäksi ei ollut. Tärkeää oli, etteivät erityisluokalle kuuluvat lapset häirinneet nor-

maalilasten opetusta. (Kivirauma, 2009, 34–35; Tuunainen & Ihatsu, 1996, 8-9.)   

Ensimmäinen erityisopetusta koskeva asetus, apukouluasetus annettiin vuonna 1952. Vuo-

sien 1957 ja 1958 kansakoululaissa erityisopetus tunnustettiin osaksi oppivelvollisuuskou-

lua, jota kävivät myös aistivammaiset, kehityksessään viivästyneet, sairaat, tunne-elämäl-

tään häiriintyneet, vajaamieliset sekä vajaaliikkeiset. Näiden oppilaiden opetus organisoitiin 

muista oppilaista erilliseksi ja heidät pyrittiin sijoittamaan erillisiin tiloihin, jotka eivät 

muille kelvanneet. (Tuunainen & Nevala, 1989 30–32; Kivirauma, 2009, 36.) Vuoden 1958 

aikana ehdotettiin myös erityisopettajien kouluttamista Niilo Mäen johdolla, joka aloitettiin-

kin heti seuraavana vuonna. Tästä alkoi erityisopetuksen kasvun kehittyminen Suomessa, 

johon mm. Uno Cyngnaeus ja C.H. Alopaeus olivat pyrkineet jo 1880-luvulta lähtien. (Tuu-

nainen & Ihatsu, 1996, 8-9; Tuunainen & Nevala, 1989 30–32.) (LIITE 2) 

Suomessa toteutetun peruskoulu-uudistuksen (1972–1977)  myötä erityisopetuksen kehitty-

minen lähti nousuun. Peruskouluun siirtymisen yhteydessä nimettiin erityisopetuksen suun-

nittelutoimikunta ja erityisopetus kytkettiin osaksi koulujärjestelmää. Erityisopetus oli tullut 

osaksi suunnitelmallista, valtakunnallista koulutuspolitiikkaa. Toteutusta valvottiin läänin-

hallituksen kouluosastojen johdolla, jotka myös pitivät huolen siitä, että resurssit olivat riit-

tävät. Esiin kuitenkin nousivat erityisopetuksen ikuisuuskysymykset: a) Onko erillinen eri-

tyisopetusjärjestelmä tarpeellinen? b) Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, yk-

silöllinen lähestymistapa ei ole riittävä. c) Erityisluokkien oppimistulokset ovat kyseenalai-

sia. d) Erityisluokat leimaavat oppilasta. (Kivirauma, 2009, 39–40.)  

3.1.1 Osa-aikainen erityisopetus 

1980-luvulla alettiin kiinnittää huomiota yhä enemmän opetuksen paikkaan, erityisoppilaat 

haluttiin osaksi peruskoulua. Erityisopettajat opettivat oppilaita omissa luokissaan erillään 

yleisopetuksesta. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena oli alun perin yhdistää yleisope-

tusta ja erityisopetusta sekä madaltaa negatiivista suhtautumista erityisopetukseen ja vähen-

tää leimaantumista. (Kivirauma, 2009, 38.) Erityisopetuksen rinnalle tuli osa-aikainen eri-

tyisopetus, jota aluksi annettiin joko yksilöllisesti tai pienelle ryhmälle erityisopettajan huo-

neessa. Oppilaat tulivat yleisopetuksen tunneilta saamaan tukea oppimiseensa, tällaista tapaa 
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kutsuttiin klinikkamalliksi. Nykyisin käytetään termiä pienryhmäopetus tai yksilöopetus. 

Mallin käytännöstä ei voida päätellä, onko se tehokkain tapa, mutta opettajat2 ovat kokeneet 

pienryhmäopettamisen hyväksi. Pienryhmä- ja yksilöopetuksen rinnalle tuli samanaikais-

opetus3 (co-teaching). Tällä kuvataan kahden tai useamman opettajan yhteistyötä, jossa 

kaksi tai useampi opettaja vastaa opetuksesta yhdessä. (Kuvio 3, s. 15) Opetus suunnitellaan 

ja toteutetaan yhteistyössä samassa tilassa. Nykyisin koulut saavat itse päättää, miten erityis-

opettajan työpanos käytettään. Usein tähän vaikuttavat myös opettajien henkilökohtaiset 

mieltymykset. Erilaisissa kouluissa on käytössä erilaisia työskentelytapoja. (Rytivaara, 

Pulkkinen & Takala, 2012, 333–337; Liusvaara, 2012, 196–197.) 

Perusopetuslakiuudistuksen (642/2010) myötä osa-aikaista erityisopetusta voidaan tarjota 

oppilaalle tuen jokaisella portaalla. (LIITE 3) Lahtisen (2011, 140–141) mukaan osa-aikaista 

erityisopetusta voidaan antaa joko muun opetuksen ohessa yhteisopetuksena tai erillisessä 

tilassa. Lakiuudistuksen mukaan oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan 

tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea tai hänellä on muutoin oppimisessa 

tai koulunkäynnissä vaikeuksia on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista 

erityisopetusta annetaan joko yksilöllisesti, pienissä ryhmissä tai yleisopetuksen luokassa 

niille oppilaille, joiden on arvioitu tarvitsevan erityisopettajan antamaa osa-aikaista erityis-

opetusta. (Lahtinen, 2011, 140–141; Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010; Kivi-

rauma, 2009, 38.) 

3.2 Muuttuva opettajuus 

1990-luvulla alettiin opettajan opetustyön ohella korostaa oman työn arviointia ja tutkimista.  

Käsitys siitä, että jokainen oppiaine tarvitsee erillisen kelpoisuuden, alkoi vähitellen väistyä, 

mutta pysyttiin tiukasti kiinni käsityksestä yksin työskentelevästä opettajasta. (Mikkola, 

2002, 190–192.) Liusvaaran (2012, 189–191) mukaan oppimisteorioiden muuttuessa ovat 

muuttuneet myös kasvatustieteellinen opettajankoulutus ja sitä kautta koko koululaitos. 

Opettajan ajatellaan vastaavan aina kulloisenkin ajan vaatimuksiin ja yhteiskunnan tavoit-

teisiin. Nykykäsityksen mukaan koulun ja opetuksen merkitys yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taitojen rakentajana korostuu entisestään. Opettajilta vaaditaan yhteistyötaitoja, tietoteknistä 

                                                 
2 Tutkimuksessa termillä opettaja tarkoitetaan luokanopettajia sekä aineenopettajia. 
3 Tutkimuksessa käytetään termiä yhteisopettajuus, jolla tarkoitetaan kahden tai useamman opettajan välistä 

yhteistyötä. 
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osaamista, esiintymistaitoja, jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä, luovuutta, ongelman-

ratkaisukykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden korostu-

essa edellytetään opettajilta yhä monipuolisempia työskentelytapoja sekä pedagogista poh-

dintaa siitä, millainen opettaminen ja oppimisen ohjaaminen kussakin tilanteessa on peda-

gogisesti perustelluinta. (Liusvaara, 2012, 189–191.) Yhteiskunnan muutokset, laki uudis-

tukset (628/2010) sekä erilaisten tarpeiden lisääntyminen ovat osaltaan vaikuttaneet opetta-

jan ja erityisopettajan muuttuvaan työnkuvaan. Janhukaisen et al. (2012, 24–25.) mukaan 

edelleen säilyy perusjako osa-aikaisen erityisopetuksen (laaja-alainen erityisopettaja) ja 

koko-aikaisen erityisopetuksen (erityisluokanopettaja) opettajiin. Kolmiportaisen tuen 

myötä luokanopettaja vastaa yleisen tuen antamisesta yhdessä erityisopettajan kanssa. Sa-

malla myös laaja-alaisen erityisopettajan työnkuva on laajentunut, joka näkyy mm. lisään-

tyvänä yhteisopettajuutena sekä yleisenä koordinointina ja konsultointina. (Janhukainen et 

al., 2012, 24–25.)  

Yhteistyö ja moniammatillisuus ovat välttämättömiä nykyisessä koulujärjestelmässämme. 

Opettaja tekee yhteistyötä sekä oppilaan, vanhempien ja muiden opettajien tai ammatti-ih-

misten kanssa. Yhteistyö muiden opettajien tai alan ammatti-ihmisten kanssa vaatii osapuol-

ten yhteistä tavoitetta, panosta ja luottamusta. (Perusopetuslaki 2004, 2010; Saloviita 2003.) 

Cook & Friendin (2004) mukaan opettajien välisessä yhteistyössä tärkeää ovat yhteistyötai-

dot ja yhteistyön vapaaehtoisuus. Onnistunut yhteistyö vaatii seuraavat asiat: 

1. Filosofinen perusta: Opettajilla on useita yhteisiä uskomuksia, joille he perustavat toi-

mintansa. 

2. Moniammatillisuus: Jokainen osapuoli tuo yhteistyöhön oman vahvuutensa, tietonsa ja 

taitonsa. 

3. Ammatillinen suhde: Opettajien välillä vallitsee luottamus, kunnioitus ja sitoutuminen 

yhteistyöhön. 

4. Luokkadynamiikka: Opettajilla on oltava luokassa selkeät roolit ja vastuualueet, he tuke-

vat toisiaan. 

5. Ulkoinen tuki: Ulkoinen tuki helpottaa onnistunutta yhteistyötä. Kehittämistoiminta ja 

koulutukset parantavat yhteistyötä. (Cook & Friend, 2004.) 

Kykyrin (2007) mukaan yhteistyön haasteiksi nousevat osapuolten erilaisuus, puutteelliset 

vuorovaikutustaidot, yhteistyölle sopimattomat käytänteet ja yhteisen ajan puute, huonot ko-
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kemukset ja niistä aiheutuvat kielteiset asenteet. Huonosti toimivalle yhteistyölle on omi-

naista, että osapuolet tuntevat toisensa heikosti ja asenteet sekä tavoitteet poikkeavat suu-

resti. Tämä aiheuttaa hankaluuksia tehtävien jaossa, työkäytänteissä sekä vastuun ja velvol-

lisuuksien kantamisessa. Huonosti toimiva yhteistyö ei ole lainkaan yhteistyötä, vaan jopa 

opettajien keskinäistä kilpailua. (Kykyri, 2007, 115–116, 119.) Jotta yhteistyö saadaan toi-

mimaan, vaatii se opettajilta vanhan ammattitradition hylkäämistä, tietojen ja taitojen jaka-

misen kulttuuria, ihmiskäsityksen sekä kasvatus- ja oppimisnäkemysten muutosta. Osaltaan 

yhteistyötä edistävät koulun rakenteelliset ja hallinnolliset tekijät. (Pakarinen, Kyttälä & 

Sinkkonen, 2010.) 

3.2.2 Yhteisopettajuus 

Kahden tai useamman opettajan välisestä yhteistyöstä käytetään yleisesti termiä samanai-

kaisopettajuus tai samanaikaisopetus (esim. Korpi, 2010; Palovaara, 2011). 4 Tällä tarkoite-

taan kahden tai useamman ammattilaisen yhdessä antamaa opetusta samassa tilassa. Saman-

aikaisopetuksessa luokassa työskentelee yhdessä kaksi opettajaa tai opettaja ja esimerkiksi 

toimintaterapeutti. Opettajan ja koulunkäyntiavustajan yhteistyötä ei kuitenkaan katsota sa-

manaikaisopetukseksi, sillä samanaikaisopetus vaatii sen, että molemmilla opettajilla on yh-

täläinen vastuu opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. (Friend & Cook 1996, 44–46; 

Cook & Friend, 2004.)  

Nykyisin opettajien välisestä yhteistyöstä käytetään kuvaavampaa termiä yhteisopettajuus 

tai yhteisopetus. Samanaikaisopetuksen ja yhteisopettajuuden määrittelyjen erot liittyvät 

opettajan lähtökohtaiseen työtapaan eli yhdessä opettamisen jatkuvuuteen. (Jormakka & 

Kallioniemi, 2013, 8). Muun muassa Liusvaara (2012, 195–197) tekee samanaikaisopetta-

juuden ja yhteisopettajuuden välille selvän eron. (Kuvio 3) Samanaikaisopettajuudessa laaja-

alainen erityisopettaja tulee antamaan tukea tehostetun tuen oppilaille heidän omaan luok-

kaansa. Laaja-alainen erityisopettaja toimii pääsääntöisesti samanaikaisopettajana. Saman-

aikaisopettajuus ei edellytä yhteistä pedagogiikkaa kuten yhteisopettajuus. Yhteisopettajuu-

den etuna nähdään, että oppilaan tarvitseman tuen tarvetta seuraa koko ajan luokanopettaja, 

erityisopettaja ja koulunkäyntiavustaja. Tukea annetaan yleisopetuksen luokassa, joten op-

pilaan tarvitsema tuki on läsnä koko ajan. (Liusvaara, 2012, 195–197.) Terminä ja työtapana 

yhteisopetus on Suomessa vielä harvinaisempi kuin samanaikaisopetus. Yhteisopettajuus ei 

                                                 
4 Tutkimuskohteet käyttävät termiä samanaikaisopettajuus kuvaamaan yhteisopettajuutta. 
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ole käsitteenä vakiintunut koulumaailmaan ja usein yhteisopettajuutta erehdytäänkin kutsu-

maan samanaikaisopetukseksi. (Saloviita 2009; Takala 2010.) 

 

Samanaikaisopettajuuden ryhmä Yhteisopettajuuden ryhmä 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

          ↕            ↕                                                ↕                                        

 

 

Kuvio 3. Samanaikaisopettajuuden ja yhteisopettajuuden menetelmin toimivat rinnakkais-

luokat. (Liusvaara, 2012, 197) 

Toimivan yhteisopettajuuden edellytyksenä on opettajien halu toimia yhdessä, mikä edellyt-

tää yhteistä suunnittelua, yhteistä pedagogiikkaa, didaktiikkaa ja yhteisiä oppilaita (Lius-

vaara, 2012, 193). Rytivaara, Pulkkinen & Takalan (2012) mukaan tarvitaan uskallusta ko-

keilla yhteisopettajuutta sekä hyväksyvää ilmapiiriä ja avoimuuden kulttuuria. Lisäksi kou-

lujen tulisi tarjota riittävät resurssit ja rakenteelliset edellytykset yhteisopettajuuden kehittä-

miselle. Onnistuneen yhteisopettajuuden edellytyksenä on myös se, että opettajat ovat val-

miita tekemään työtä sen onnistumiseksi. Yhteistyö helpottuu usein ajan myöstä, mutta voi 

aluksi vaatia paljon työtä, joustavuutta sekä kykyä tehdä kompromisseja. Opettajien roolit 

ja vastuunjakaminen ovat asioita, joista opettajat saattavat joutua keskustelemaan. Vaikka 

yhteisopettajuutta pidetään tehokkaana työskentelytapana, tämä ei kuitenkaan sovi kaikille. 

Aina löytyy opettajia, jotka haluavat tehdä työtä yksin suljettujen ovien takana ja yhteisopet-

tajuutta pidetään jopa pelottavana. Ajatus siitä, että oma työ joutuu arvostelun kohteeksi, on 

yksi syy välttää yhteisopettajuutta. (Rytivaara et al., 2012, 337–338.) 

Luokan-
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3.2.3 Yhteisopettajuuden mallit 

Yhteisopettajuutta voidaan toteuttaa käyttämällä erilaisia muotoja ja rakenteita. Yleensä sitä 

kuvataan opettajan suhteessa oppilaisiin. Yhteisopettajuus voi olla luokanopettajan ja eri-

tyisopettajan välistä tai kahden luokanopettajan välistä yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan 

tehdä myös laajemmin, jolloin mukana ovat esim. useampi erityis- tai luokanopettaja tai 

avustaja. Kahden luokanopettajan toteuttaessa yhteistyötä ovat molempien opetusryhmät 

paikalla samaan aikaan. (Rytivaara, Pulkkinen & Takala, 2012, 339.) 

 Avustaja ja täydentävä opettaminen 

Mallissa päävastuu on selvästi vain yhdellä opettajista. (Kuvio 4) Toisten opettajien rooli 

voi vaihdella tilanteesta riippuen. Vastuuta voi ja kannattaa vaihdella oppiaineittain tai jopa 

tunnin aikana. Näin opettajien erikoisosaaminen pääsee esiin ja oppilaat saavat parasta mah-

dollista opetusta. Malli luo mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen ja oppilaiden havain-

noimiseen. (Rytivaara et al., 2012, 340.) 

 

   

 

 

 

Kuvio 4. Avustava ja täydentävä opettaminen (Rytivaara et la., 2012, 340). 

 

 Rinnakkain opettaminen 

Tässä mallissa kahdella tai useammalla opettajalla on vastuu opetuksesta luokassa, jossa 

opiskelee yhtä aikaa useampi ryhmä. (Kuvio 5) Luokkaa voidaan ryhmitellä tarpeen mukaan, 

lisäksi opettava sisältö voi vaihdella eri ryhmien välillä. Yleinen toteutus rinnakkaisopetta-

misesta on työpistetyöskentely. Pienten ryhmien ansiosta opettajilla on enemmän aikaa op-

pilaille. Keskeisintä toimintamallissa on se, millä perusteilla oppilaat ryhmitellään. Oppilaat 

voidaan jakaa esim. sattumanvaraisesti yhtä suuriin ryhmiin, oppimistason mukaan tai oppi-

mistyylin mukaan. (Rytivaara et la., 2012, 341–342.) 
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Kuvio 5. Rinnakkain opettaminen (Rytivaara et al., 2012, 341–342). 

 Tiimiopettaminen 

Rytivaara, Pulkkinen & Takalan (2012, 342–344) mukaan tiimiopettamisen mallissa kaksi 

tai useampi opettaja vastaa suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä. (Kuvio 6) 

Ryhmä ja opetettava sisältö ovat yhtenäisiä. Olennaista mallissa on se, että opettajilla on 

yhteinen vastuu opetuksesta ja oppilaisiin liittyvistä asioista. Tasavertaisessa tiimiopettami-

sessa opettajien tulee huomioida toistensa erilaiset työtavat ja heidän on osattava joustaa. 

Tiimiopettaminen koetaan haasteellisimpana työmuotona, mutta parhaimmillaan se on opet-

tajille hyvin antoisaa. Ja he pääsevät jopa oppimaan toisiltaan. (Rytivaara et la., 2012, 342–

34.)   

 

 

 

 

Kuvio 6. Tiimiopettaminen (Rytivaara et al., 2012, 342–34).   

3.3 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki uudessa perusopetuslaissa 

Perusopetuslaissa (628/1998) on säädetty oppilaan oikeudesta oppimiseen ja koulun käynnin 

tukeen. Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2011 astui voimaan perusopetuslain muutos 

(642/2010), jonka taustalla on ollut tarve vaikuttaa erityisopetuksen määriin. Samalla pyrit-

tiin täsmentämään erityisopetukseen ottamisen ja siirtämisen kriteereitä sekä luoda uuden-

lainen toimintamalli erityisopetuksen ja yleisopetuksen välille. Uusi lakimuutos pohjustet-

tiin opetusministeriön strategiaryhmässä (Erityisopetuksen strategia 2007). Toinen merkit-
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tävä resursointiin vaikuttava muutos oli vuoden 2010 alusta voimaan tullut kuntien valtion-

osuuksien uudistus (Laki kunnan palvelujen valtionosuudesta 2009/1704), jonka seurauk-

sena luovuttiin erityisoppilaista ja vammaisista maksetusta korotetusta valtionosuudesta. 

Muutos pitää sisällään useita erityisopetusta koskevaa käytäntöä. Keskeisimmiksi nousevat 

kolmiportaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tuen malliin siirtyminen (yleinen, tehostettu ja 

erityinen tuki) sekä tuen eritasoille liittyvät seurannan ja arvioinnin uudelleen määrittely 

(pedagoginen selvitys ja arvio). (Janhukainen, Pösö, Kivirauma & Heinonen, 2012, 20–21.) 

(LIITE 4) 

Lakiuudistuksen mukaan perusopetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus saada opetus-

suunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää ja suunnitelmallista tukea 

heti tuen tarpeen ilmetessä (30 §). Muutoksella haluttiin parantaa oppilaan oikeutta saada 

tukea oppimisessaan mahdollisimman varhain, lisätä oppilaille annettavan tuen suunnitel-

mallisuutta sekä tehostaa jo käytössä olevia tukitoimia, lisäksi haluttiin lisätä moniammatil-

lista yhteistyötä. Lakimuutoksen myötä opetushallitus täydensi myös opetussuunnitelman 

perusteet muutosten mukaisiksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö; Laki perusopetuslain muut-

tamisesta, 642/2010.) Korkeavuoren (2010) mukaan lakimuutoksen myötä uusia tukimuo-

toja ei tule, vaan nykyisiä keinoja halutaan saada suunnitelmallisemmiksi ja niiden oikea-

aikaista käyttöönottoa pyritään parantamaan. Muutosten myötä täydennetään myös henkilö-

tietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä. Tarkoituksena on tur-

vata oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvien oikeus saada toisiltaan sekä luovuttaa toi-

selleen välttämättömiä tietoja oppilaan opetuksen järjestämiseksi. (Korkeavuori, 2010; Laki 

perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010.) 

3.3.1 Kolmiportainen tuki 

Yksi vuoden 2010 perusopetuslakiuudistuksen (642/2010) merkittävimmistä muutoksista on 

ollut oppilaalle annettava kolmiportainen tuki, joka vahvistuu siirryttäessä portaalta toiselle. 

Oppilaan saamista tukimuodoista käytetään nimityksiä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 

(Lahtinen, 2011, 124.) Vuonna 2011 voimaan tulleen perusopetuslakimuutoksen myötä kak-

siportaisesta erityisopetuksen tukijärjestelmästä tuli kolmiportainen. Yleisen ja erityisen 

tuen väliin asetettiin tehostettu tuki, jonka tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasvamista ja 

kasaantumista. (Huhtanen, 2011, 110.) Uudet lakimuutokset perustuvat pitkälti vuoden 2007 
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Erityisopetuksen strategiaan, jonka yhtenä pääajatuksena on inklusiivinen ajattelu (Laki pe-

rusopetuslain muuttamisesta, 642/2010). 

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan 

yksilölliset vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. (Takala, 2010, 21). Oppilaan tuen 

periaatteena ovat varhainen puuttuminen, lähikoulu ja inkluusio. Kolmiportainen tuki muo-

dostuu prosesseista ja se korostaa läpäisevyyttä, erilaisia tukikeinoja, sekä yhteistyötä. (Oja, 

2012, 36.) (Kuvio 7) Kolmiosaisella tuella pyritään tekemään perusopetuksesta entistä laa-

dukkaampaa ja oppilaslähtöisempää, oppilaan tarpeet pyritään huomaamaan mahdollisim-

man varhain ja niihin vastataan yksilöllisesti (Takala, 2010, 21). Oppimisen ja koulun käyn-

nin tukeminen merkitsee entistä moniammatillisemman yhteistyön toteutumista ja hyvän op-

pimisympäristön saavuttamista. Oppilaan opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huo-

mioon tuen tarpeen vaihtelut tilapäisestä pysyvään sekä oppilaan tarvitsemien tukimuotojen 

määrä. (Laki perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010.) 

 

 

Kuvio 7. Oppilaan tuki (Ahtiainen, Beirad, Hautamäki, Hilasvuori, Lintuvuori, Thuneberg, 

Vainikainen & Österlund, 2012, 28.) 

• Varhainen puuttuminen

• Lähikoulu

• Inkluusio
Periaatteet

• Kolmiportaisuus

• LäpäiseväisyysRakenne

•Hyvä perusopetus ja yleinen tuki: oppimissuunnitelma

•Tehostetun tuen prosessi: pedagoginen arvio, 
oppimissuunnitelma

•Erityisen tuen prosessi: pedagoginen selvitys, HOJKS

Prosessit

• Ryhmittelyt

• Menetelmät

• Välineet
Tukikeinot

•Oppilas

•Vanhemmat, huoltajat

•Opettajat

•Rehtori
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Yhteistyö, roolit
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 Yleinen tuki 

Perusopetuslaissa (628/1988, 642/2010) on määrätty oppilaan oikeudesta laadukkaaseen 

opetukseen sekä tarvittavaan ohjaukseen ja oppimista koskevaan tukeen. Opettajalla on vel-

vollisuus vastata oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin esimerkiksi ope-

tusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Näiden 

lisäksi oppilaan on mahdollista saada tukiopetusta tai hänelle voidaan tehdä oppimissuunni-

telma, yleisen tuen alla oppilaalle voidaan antaa myös osa-aikaista erityisopetusta. (Perus-

opetuslakimuutos 642/2010, 12–13.) Yleinen tuki on oppilaalle annettava ensisijainen lyhyt-

aikainen yksi tukimuoto, jota annetaan yleisopetuksen yhteydessä (Lahtinen, 2011, 128). Jos 

edellä mainituista toimista huolimatta riittävän pitkään jatkunut tuki ei auta, tehdään oppi-

laan tilanteesta pedagoginen arvio. Arviota varten tehdään kokeita ja testejä sekä käydään 

keskustelua oppilaan tilanteesta. Opettajan tukena toimiin oppilashuoltoryhmä (OHR), jonka 

tarkoituksena on mm. taata oppilaan hyvän oppimisen ja hyvän psyykkisen ja fyysisen ter-

veyden edistäminen. (Takala, 2010, 22–23; Perusopetuslakimuutos 642/2010; Lahtinen, 

2011, 128.) 

 Tehostettu tuki 

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogisen arvion perusteella 

moniammatillisessa oppilashuoltotyössä (Huhtanen 2011, 106). Pedagogisessa arviossa ku-

vataan oppilaan sen hetkinen tilanne: 

 oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisvaltainen tilanne 

 oppilaan saama yleinen tuki sekä arvio sen vaikutuksista  

 oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

  arvio pedagogisista, oppimisympäristöön liittyvistä, oppilashuollollisista tai muista 

tukijärjestelyistä. (Perusopetuslainmuutokset, 2010, 15.) 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai saman-

aikaisesti useampaa tukimuotoa annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunni-

telman mukaisesti (Lahtinen, 2011, 128). Oppimissuunnitelma voidaan tehdä jo yleisen tuen 

aikana, mutta viimeistään se tehdään oppilaan siirtyessä tehostetun tuen piiriin. Oppimis-

suunnitelma sisältää tavoitteet lapsen kasvulle ja kehitykselle sekä arvion hänen vahvuuk-

sistaan ja mahdollisista riskitekijöistä, oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan 

ja huoltajan kanssa. Tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuudeksi, joka vastaa määrältään 

ja laadultaan yksittäisen oppilaan kehitystasoa ja yksilöllisiä tarpeita. Sen avulla pyritään 
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tukemaan oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä suunnitelmallisesti. (Huhtanen, 2011; Lahti-

nen, 2011, 128; Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010.) 

Takalan (2010, 22) mukaan tehostettu tuki tarkoittaa lapsen toiminnallista, joko yksilö- tai 

ryhmäohjausta sekä oppimisen valmiuksien tietoista tukemista. Tehostetun tuen aikana voi-

daan käyttää lähes kaikkia perusopetuksen tukimuotoja. (LIITE 3) Tukimuodot voivat olla 

samat kuin yleisessä tuessa, mutta tuki on pitkäkestoisempaa ja oppilashuollon palvelut tu-

levat vahvemmin mukaan. Jos edellä mainitut tukitoimet eivät riitä tehdään pedagoginen 

selvitys siitä, mitä tukitoimia on annettu ja mitä vielä tulee tehdä. Pedagoginen selvitys teh-

dään moniammatillisena yhteistyönä, johon tarvittaessa voidaan pyytää lääketieteellistä tai 

psykologista lausuntoa. Samalla selvitetään, onko oppilaalla valmiuksia saavuttaa yleisen 

opetuksen mukaiset tavoitteet vai tuleeko opetusta joltain osin yksilöllistää. (Takala 2010, 

22–23; Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010.) 

 Erityinen tuki 

Erityisen tuen päätös on vahvin tukimuoto, jota perusopetuksessa annetaan. Erityistä tukea 

annetaan oppilaalle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteita ei ole saavutettu 

muilla tukitoimilla.  Erityistä tukea voidaan antaa erityisluokalla tai -koulussa tai tavallisen 

opetuksen yhteydessä ja se voidaan järjestää joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden 

mukaan. (Perusopetuslaki uudistus 642/2010; Takala, 2010, 23.) Oppilaalle annetaan aiem-

paa yksilöllisempää ohjausta ja opetusta, käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuo-

dot sekä erityisopetus. Erityisen tuen antamiseksi tulee tehdä kirjallinen päätös pedagogisen 

arvion ja selvityksen perusteella. Päätös tarkistetaan säännöllisesti toisen vuosiluokan jäl-

keen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkastaa kuitenkin 

aina, jos havaitaan muutoksia tuen tarpeessa. Erityisen tuen päätös on väliaikainen. Pedago-

gisessa selvityksessä kuvataan oppilaan tilanne samoin kuin pedagogisessa arviossa, lisänä 

selvitys oppimäärien yksilöllistämisestä: 

 oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne 

  oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista 

 oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistar-

peet 

 arvio pedagogisista, oppimisympäristöön liittyvistä, oppilashuollollisista tai muista 

tukijärjestelyistä.  
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 arvio siitä, tarvitseeko oppilas yksilöllistettyä oppimäärää yhdessä tai useammassa 

oppiaineessa. (Perusopetuslakimuutokset, 2010, 16.) 

 

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea 

oppivelvollisuuden suorittamiseen. Erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan 

suunnitelmallista toimeenpanoa vaativa pedagoginen asiakirja, henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS sisältää oppilasta koskevat hallinnol-

liset päätökset liittyen opetukseen ja kasvatukseen esim. opetuksen tavoitteet, työtavat, ope-

tusmenetelmät, opetuksen järjestämistä koskevat toimenpiteet ja niistä vastaavat henkilöt, 

opetusvälineet, opetusmateriaalit sekä seurannan ja arvioinnin. Asiakirja laaditaan moniam-

matillisena yhteistyönä yhdessä oppilaan huoltajan kanssa. (Ikonen, 2003, 100; Lahtinen, 

2011, 149.) 

3.3.2 Erityisopetusstrategia ja Kelpo-hanke 

Opetusministeriö on myöntänyt helmikuussa 2008 erityisavustusta esi- ja perusopetuksen 

sekä lisäopetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen 233 Suomen kunnalle, mukaan 

lukien tutkimuskouluni. Seuraavana vuonna erityisavusta jaettiin vielä 10 kunnalle.  Perus-

opetuksen laadun kehittämishanke (KELPO) on osa Erityisopetusstrategiaa sekä opetusmi-

nisteriön Perusopetus paremmaksi -ohjelmaa (POP). (Erityisopetusstrategia 2007; Opetus-

ministeriö 2007.) Kelpo-hankkeen keskeisin ajatus kiteytyy: ”Jokaiselle oppilaalle riittävä 

tuki riittävän aikaisin yhdessä ikätovereiden kanssa omassa lähikoulussa.” (Oja, 2012, 40). 

Hankkeen tehtävänä on edistää uuden erityisopetuksen strategiaan pohjautuvan lakiuudis-

tuksen käytäntöjä peruskouluissa. Vuoden 2007 lopussa valmistuneen uuden Erityisopetuk-

sen strategian päätavoitteena on, että jokainen oppilas saa opiskeluun tarvitsemaansa tukea 

entistä tehokkaammin. Strategiassa korostuu kokonaisvaltaisen ennaltaehkäisyn ja varhaisen 

tuen merkitys. Tämän myötä käyttöön on otettu uusi termi tehostettu tuki, joka tarkoittaa 

ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimien lisäämistä niin määrällisesti kuin laadullisesti. Tuen 

muotoina se käsittää muun muassa eriyttämisen, tukiopetuksen, samanaikaisopetuksen eri 

muodot, osa-aikaisen erityisopetuksen ja oppilashuollon. (LIITE 3) Tarkoituksena on pie-

nentää luokkakokoja sekä taata oppilaalle oikeus opiskella lähikoulussa. (Erityisopetusstra-

tegia 2007; Opetusministeriö 2007.) 
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Kelpo-hankeen nimissä kuntiin lähetettiin koordinaattoreita, joiden tehtäviä olivat mm. yh-

teyshenkilönä toimiminen, tiedotuksesta vastaaminen, hankkeen raportointi ja dokumen-

tointi sekä erityispedagogisena asiantuntijana toimiminen. Tämä edellyttää koordinaattorin 

laaja tuntemusta ja kokemusta sekä innostusta kehitystyöhön ja kykyä innostaa toisia. (Oja, 

2012, 97–99.) Peruslakimuutokset (642/2010) toivat mukanaan runsaasti uudistettua nor-

mistoa, lisäksi tuen järjestämiskäytännöt muuttivat radikaalisti. Tämä edellyttää pitkäjän-

teistä ja huolellista täydennyskoulutusta ja hyviä käytänteitä. (LIITE 4) Keskeisiksi tee-

moiksi koulutusten suunnittelussa nousevat: 

- osaamistarvekartoitukset 

- koulutustavoitteiden asentaminen 

- koulutussisältöjen valinta 

- vertaismentorointi ja muu vertaistuki. (Oja, 2012, 100.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA METODOLOGIA 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia erityisopetuksen ja yleisopetuksen välisen integraation 

toteutumista opettajan näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat opettajien käsitykset ja 

kokemukset integraatiosta, jonka mukaan tutkimuskysymykset muotoutuivat. Lähestyn tut-

kimuskysymyksiä käyttäen kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiaa, erityisesti fenomeno-

grafista otetta. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni aiheena on tarkastella integraation toetutumista peruskouluissa opettajan nä-

kökulmasta. Tutkin opettajien käsityksiä integraatiosta sekä sen vaikutuksia heidän työ-

hönsä. Erityisen kiinnostavaa on vuoden 2010 perusopetuslakiuudistuksen myötä voimaan 

tullut kolmiportainen tuki. Halusin selvittää, miten oppilaat ja vanhemmat5 suhtautuvat in-

tegraatioon opettajan käsityksen mukaan. Viimeinen kysymykseni tutkii koulujen suhtautu-

mista integraatioon sekä sitä, miten integraatiota tulisi opettajien mielestä kehittää. Tutki-

mukseni kohdistuu kolmeen peruskouluun, joissa jokaisessa toimii erityisluokanopettajia 

sekä yksi tai useampi laaja-alainen erityisopettaja. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia käsityksiä opettajilla on integraatiosta? 

2. Millainen on integraation vaikutus opettajien työhön? 

3. Miten oppilaat ja vanhemmat kokevat integraation opettajien mielestä? 

4. Millainen on koulun suhtautuminen integraatioon ja miten sitä tulisi kehittää? 

4.2 Kvalitatiivisuus tässä tutkimuksessa 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää opettajien koke-

muksia ja käsityksiä integraatiosta. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää in-

tegraatiota tutkittavien näkökulmasta. Lähtökohtana on todellisen elämän ja kokemusten ku-

vaaminen, johon sisältyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta. Tarkoituksena on tutkia 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimus pyrkii ymmärtämään tai löytämään 

ja paljastamaan tosiasioita, ei selittämään ilmiötä tai todentamaan olemassa olevia väittämiä. 

                                                 
5 Tutkimuksessa käytetään termiä vanhempi kuvaamaan oppilaan huoltajaa. 
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Tutkimus kohdistuu laatuun eikä määrään, tämän vuoksi tutkimusjoukko on suhteellisen 

suppea. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 161; Tuomi & Sarajärvi, 2011, 150.) Kvalita-

tiivinen tutkimus lähtee liikkeelle kokonaisvaltaisesta tiedonhankinnasta. Aineistoa on ke-

rätty haastattelemalla tutkimuskohteena olevia opettajia. Aineiston analyysin pyrkimyksenä 

on paljastaa odottamattomia seikkoja ja siinä korostuu tutkijan päätösvalta siitä, mikä on 

tutkimuksen kannalta tärkeää. Tapaukset ovat ainutlaatuisia, aineistoa tulkitaan sen mukaan. 

Tutkimus on toteutettu joustavasti ja tutkimussuunnitelmaa on muutettu tutkimuksen ede-

tessä. Tämä on tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle. (Alasuutari, 2007, 50–51; Hirsjärvi 

et al., 2009, 164.) 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen menetelmä näyttäytyvät usein toistensa vastakohtina. Nii-

den välille on pyritty tekemään selkeitä eroja koskien mm. aineistonkeruumenetelmiä, tut-

kimuskysymyksiä ja analysointia. (esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009; Metsä-

muuronen, 2003.) Toisaalta taas kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen menetelmä nähdään toi-

siaan tukevia tutkimusmenetelminä. Kvalitatiivista käytetään kvantitatiivisen esikokeena tai 

toisin päin. Niitä voidaan käyttää myös rinnakkain. Kvalitatiivinen käsittelee merkityksiä ja 

kvantitatiivinen taas numeroita, jotka ovat vastavuoroisesti toisistaan riippuvaisia. Tutkimus 

on jonkin asian tai ilmiön mittaamista, joka pitää sisällään sekä kvalitatiivisen että kvantita-

tiivisen puolen. (Hirsjärvi et al., 2009, 136–137.) Kvalitatiivisen tutkimuksen lajeja on lu-

kuisia ja esimerkiksi Hirsjärvi et al. (2009) on koonnut listan, joka sisältää 43 eri nimikettä, 

mukaan lukien fenomenografian, jota olen hyödyntänyt tutkimuksessani. 

4.2.1 Fenomenografinen ote 

Valitsin tutkimusmenetelmäkseni fenomenografisen tutkimusstrategian, sillä tavoitteenani 

on tarkastella opettajien käsityksiä ja kokemuksia integraatiosta. Metsämuurosen (2003) mu-

kaan tutkimuskysymyksen luonne ratkaisee pitkälle sen, mitä tutkimusstrategiaa tutkia käyt-

tää (Metsämuuronen, 2003, 192–193). Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella opettajien 

kokemuksia ja käsityksiä tutkittavasta aiheesta, joten valitsin tutkimusstrategiakseni feno-

menografisen strategian. Fenomenografisen tutkimuksen mukaan on vain yksi maailma ja 

todellisuus, jonka ihmiset ymmärtävät ja kokevat eri tavoin. Fenomenografia pyrkii tarkas-

telemaan todellisuutta sellaisena kuin tietty joukko ihmisiä sen ymmärtää ja käsittää. Huo-

mio kiinnittyy yksilön minään, subjektiin, mikä tarkoittaa tunteita, havaintoja ja mielikuvia. 

Fenomenograafikko etsii ja kuvaa eroja ihmisten käsitysten välillä. Tausta-ajatus onkin, että 
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eri ihmiset kokevat ja ymmärtävät samoja asioita eri tavoin. Tutkittavien henkilöiden käsi-

tykset voivat vaihdella hyvinkin suuresti riippuen muun muassa iästä, sukupuolesta, koulu-

tuksesta tai kokemuksesta. (Niikko, 2003, 12–15, 27; Metsämuuronen, 2008, 24.) Valites-

sani tutkittavia olen pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman heterogeenisen tutkimusjoukon. 

Tutkimus lähtee liikkeelle tutkijan asettaman kysymyksen pohjalta. Tutkimukseni kulku ete-

nee Metsämuurosen (esim. 2008) esityksen mukaan. (Kuvio 8) 

 

 

Kuvio 8. Fenomenografisen tutkimuksen kulku (Metsämuuronen, 2008.) 

4. Tutkija luokittelee käsitykset niiden merkityksen perusteella. 

Erilaiset merkitykset pyritään selittämään kokoamalla niistä abstraktimpia merkitysluokkia.

4. Tutkija luokittelee käsitykset niiden merkityksen perusteella. 

Erilaiset merkitykset pyritään selittämään kokoamalla niistä abstraktimpia merkitysluokkia.

3. Tutkija haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia käsityksiä ja kokemuksia asiasta.3. Tutkija haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia käsityksiä ja kokemuksia asiasta.

2.  Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen (integraatio, kolmiportainen tuki, yhteisopettajuus)

ja jäsentää alustavasti siihen liittyvät näkökohdat. 

2.  Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen (integraatio, kolmiportainen tuki, yhteisopettajuus)

ja jäsentää alustavasti siihen liittyvät näkökohdat. 

1. Tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, 

josta näyttää esiintyvän hämmentävän erilaisia käsityksiä (integraatio).

1. Tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, 

josta näyttää esiintyvän hämmentävän erilaisia käsityksiä (integraatio).
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5 AINEISTON HANKINTA JA ANALYYSI 

Fenomenografiseen tutkimusstrategiaan soveltuen valitsin aineistonkeruumenetelmäksi 

haastattelun. Haastattelun etuna on joustavuus ja siinä tutkija pääsee suoraan kontaktiin tut-

kittavan kanssa, jolloin on mahdollista saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja. 

Haastattelu on hyvä valinta, jos tutkija ei etukäteen tiedä vastausten suuntia. Haastattelijalla 

on mahdollisuus täsmentää kysymystään ja oikaista mahdolliset väärinkäsitykset. Haastatte-

lun onnistumisen kannalta haastateltavan on hyvä saada tutustua kysymyksiin etukäteen. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001, 35; Tuomi & Sarajärvi, 2011, 72–73.) Haastattelu pitää sisällään 

myös haasteita. Haastatteluun vaaditaan kokemusta ja taitoa, lisäksi vie aikaa ja sen litte-

rointi on hidasta. Haastattelun katsotaan lisäävän virhelähteitä, sillä haastateltavat voivat an-

taa sosiaalisesti suotavia vastauksia, jotka eivät täysin vastaa heidän omaa kokemustaan tai 

käsitystään tutkittavasta asiasta. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 35.) 

Hirsjärvi & Hurme (2001, 20) nostavat esiin haastatteluun ja siihen valmistautumiseen liit-

tyvät eettiset näkökulmat, jotka haastattelijan on syytä huomioida. Tutkimuksella ja haastat-

telulla on oltava tietty tarkoitus ja näkökulma siitä, kuinka se pyrkii parantamaan tutkittavien 

tilannetta. Haastattelun on oltava etukäteen suunniteltu ja haastateltavilta on saatava lupa. 

Tutkimuksessani haastattelin täysi-ikäisiä henkilöitä, joten lupaselvittelyn jälkeen jokainen 

opettaja sai itse päättää osallistumisestaan tutkimukseeni. Tutkijan on varmistettava, että 

haastattelutilanne on molemmille suotuisa. Tutkijan ja tutkittavan välillä tulee vallita luotta-

mus, joka nousee esiin uudelleen tutkijan purkaessa haastatteluja. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 

20.) Tulosten analysointi ja raportointi vaatii tutkijalta henkilökohtaisten arvojen ja ennak-

kokäsitysten poissulkemista. Tutkijan on suljettava ulkopuolelle esihavaitut kokemukset ja 

kuvattava tutkittavaa ilmiötä sellaisena kuin tutkittavat ovat sen ymmärtäneet ja kokeneet. 

(Niikko, 2003, 21.) 

Käytin haastattelussa puolistrukturoitua haastattelutapaa eli haastattelu tapahtui etukäteen 

lähettämäni lomakkeen avulla. (LIITE 1) Tällä pyrin mahdollistamaan sen, että haastatelta-

valla oli aikaa miettiä vastauksia etukäteen. (Metsämuuronen, 2003, 189; Tuomi & Sarajärvi, 

2011, 75–76.) Muodostin haastattelurungon jakamalla teemat siten, että ne tukevat tutkimus-

kysymyksiäni mahdollisimman tarkasti. Tämä helpottaa Tuomen & Sarajärven (2011) mu-

kaan tutkimuksen analysointivaihetta (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 93). Useimmat haastattelut 

kääntyivät jopa strukturoimattoman eli avoimen suuntaan. Aihe syveni keskustelun edetessä 

ja esiin nousi sellaisia näkökulmia, joita en itse ollut osannut ottaa huomioon laatiessani 
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haastattelulomaketta. Tästä syystä tuloksissani ilmenee vastauksia, joita ei haastattelulomak-

keeseen ole merkitty. Tuomen & Sarajärven (2011) mukaan on tyypillistä, että aineistonke-

ruuvaiheessa esiin nousee tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia asioita, jotka on syytä huo-

mioida analysoinnissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 92). 

5.1 Aineiston hankinta ja osallistujat 

Valitsin tutkimuskouluikseni kolme peruskoulua, jotka ovat oppilasainekseltaan mahdolli-

simman heterogeenisiä. Kouluvalintojen perusteena oli se, että koulussa täytyy olla erityis-

opetuksenluokkia sekä yksi tai useampi laaja-alainen erityisopettaja. Tarkoituksenani oli li-

sätä aineiston moninaisuutta sekä parantaa tutkimuksen yleistettävyyttä. Tutkimuskoulu 1 

sijaitsee 10 000 – 15 000 asukkaan kunnassa ja koulun oppilas määrä on 250–300 oppilasta. 

Koulussa on luokat esiopetuksesta kuudenteen sekä harjaantumisluokat kunnan yläkoululai-

sille. Tutkimuskoulu 2 sijaitsee 35 000-40 000 asukkaan kunnassa. Koulu on yhtenäinen 

peruskoulu, jossa opiskelee oppilaita esiopetuksesta yhdeksänteen vuosiluokkaan saakka. 

Koulun oppilasmäärä on 600–650 oppilasta. Tutkimuskoulu 3 sijaitsee 35 000-40 000 asuk-

kaan kunnassa. Koulu on yläkoulu, jossa opiskelee oppilaita kuudennesta yhdeksänteen vuo-

siluokkaan saakka, oppilasmäärä on 400–450 oppilasta. (Taulukko 1, s. 29)  

Haastateltavat tutkimukseeni sain soittamalla kouluille ja sitä kautta otin yhteyttä suoraan 

opettajiin. Opettajat olivat onnekseni hyvin halukkaita osallistumaan tutkimukseeni. Tämän 

uskon johtuvan useasta eri tekijästä. Ensinnäkin henkilökohtainen yhteydenotto vähentää 

kieltäytymisten määrää ja tutkija pystyy itse valitsemaan haastatteluun sopivimmat henkilöt. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2011, 74). Toisena syynä on haastattelun helppous. Kävin haastattele-

massa opettajia koululla heille sopivana aikana. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelut 

pidettiin koulupäivän aikana, joko välitunnilla tai muussa opettajalle sopivassa välissä. Ai-

hevalinta saattoi olla myös yksi syy opettajien suostumiseen, sillä integraatio kuuluu monen 

opettajan arkipäivään.  

Sain tutkimukseeni mukaan yhdeksän opettajaa, joista kaksi miespuolista. Kolmella erityis-

luokanopettajalla on laaja-alaisen erityisopettajan pätevyys, lisäksi yksi erityisluokanopet-

taja toimi haastatteluhetkellä myös koulun erityisopettajana, olen merkinnyt hänen haastat-

telunsa käyttäen lyhennettä EO-ELA. Näin olen saanut nostettua eroja luokan-, erityis- ja 

laaja-alaisen erityisopettajan vastausten välille. Yksi tutkimukseen osallistuvista erityisluo-
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kanopettajista toimi sijaisena luokanopettajan pätevyydellä. Olen jakanut haastateltavat tau-

lukkoon 1 sen työkuvan mukaan, jossa he haastatteluhetkellä toimivat. Opettajien työkoke-

mus vaihteli kahdesta vuodesta 22 vuoteen. Suoritin haastattelut marraskuun 2013 ja tam-

mikuun 2014 aikana. Nauhoitin yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelut. Haastattelut kes-

tivät 15–35 minuuttia. Litteroitua aineistoa kertyi noin 12 800 sanaa. Pidän tutkimusjouk-

koani riittävän laajana tämän tutkimuksen kannalta. Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran 

(2009) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tärkeämpää on aineiston laatu eli sisältö kuin 

määrä. Aineiston keruussa aineiston riittävyyteen viitataan saturaatio-käsitteellä. Tutkija voi 

kerätä aineistoa ilman, että tietää kuinka laaja tutkimusjoukko tarvitaan. Aineisto riittää, kun 

samat asiat alkavat kertautua. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 181–182.) 

 

Tutkimuskoulu Opetuksen tarjonta Haastateltavat 

Koulu 1 esiopetus, 1-6 lk., 7-9 

lk. EHA, PR 

2 LO, 1 EO-ELA 

Koulu 2 esiopetus, 1-9 lk. 2 EO 

Koulu 3 6-9 lk. 3 EO, 1 ELA 

 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet koulut ja osallistujien työkuva haastatteluhetkellä. 

5.2 Fenomenografinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Metsämuurosen (2003, 196) mukaan laadullisen aineiston analysoinnissa yhdistyvät ana-

lyysi ja synteesi. Analyysissa kerätty aineisto pilkotaan käsitteellisiksi osiksi, jotka synteesin 

avulla kootaan uudelleen tieteellisiksi johtopäätöksiksi. Tällä tarkoitetaan abstrahointia eli 

saadut johtopäätökset eivät enää edusta vain tutkittavia tapauksia, vaan ne siirtyvät yleiselle 

käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. (Metsämuuronen, 2003, 196; Tuomi & Sarajärvi, 

2011, 108.) Fenomenografisen aineiston analysoinnin runkona toimii Tuomen & Sarajärven 

(2011) mukaan kuvaus, jota olen aineiston tutkimuksessa hyödyntänyt. Ensimmäisenä tulee 
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päättää, mikä aineistossa kiinnostaa (vrt. tutkimuskysymykset). Seuraavaksi aineisto litte-

roidaan6 ja redusoidaan7. Olen kerännyt jäljelle jääneen aineiston yhteen käyttäen aineiston 

teemoittelua. Pilkoin aineiston tutkimuskysymyksiä tukevien teemojen mukaan. Tarkoituk-

senani on kuvata aineistosta esiin nousevia näkemyksiä. Haastattelurungon jakaminen tutki-

muskysymysten mukaisten teemojen avulla helpottaa analysointia, sillä haastattelun teemat 

itsessään muodostavat jäsennyksen aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 91–93.) 

Aineiston analyysini perustuu suurelta osin aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin sen moni-

puolisuuden vuoksi. Sisällönanalyysimenetelmän avulla pyritään saamaan yleinen, tiivis-

tetty ja selkeä kuva tutkittavasta ilmiöstä kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Kerätty 

aineisto järjestetään johtopäätösten tekoa varten. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 91, 103, 108.) 

Sisältöanalyysistä voidaan erottaa aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jossa haastattelu kir-

joitetaan auki ja sen sisältöön perehdytään huolella. Ilmaukset pelkistetään ja listataan. Pel-

kistetyistä ilmaisuista etsitään samankaltaisuudet tai erikaltaisuudet, jotka yhdistellään ala-

luokiksi. Muodostetut alaluokat yhdistetään ja niistä puolestaan muodostetaan yläluokkia. 

Viimeisenä kohtana aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on yläluokkien yhdistäminen ja 

kokoavan käsitteen muodostaminen. (Tuomi et al., 2011, 109.) Olen käyttänyt aineistoni 

analysoinnissa aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää kuitenkin hieman soveltaen. 

(Kuvio 9, s. 31) 

                                                 
6 Tässä tutkimuksessa litterointi tarkoittaa nauhoitetun aineiston auki kirjoittamista sanasta sanaan. 
7 Redusointi tarkoittaa aineiston pilkontaa osiin (Tuomi & Sarajärvi, 2012, 109). 
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Kuvio 9. Aineistolähtöisen sisällön analyysin eteneminen mukaillen Tuomi & Sarajärvi, 

2011. 

Aloitin analysoinnin jakamalla aineiston aluksi neljään ryhmään tutkimuskysymysten perus-

teella, minkä avulla pääsin lähestymään jokaista tutkimuskysymystä yksitellen. (Kuvio 10) 

Jaoin konkreettisesti haastattelusta saamani vastaukset (ks. LIITE 1; haastattelurunko) ryh-

miin leikkaamalla ne irti toistaan. Tämän jälkeen järjestin ryhmät pääteemoiksi tutkimusky-

symysten alle, mikä helpottaa aineiston hahmottamista. Metsämuurosen (2003) mukaan si-

sällöllistä aineiston analyysin tekemistä voi helpottaa esim. käsitekartan avulla (Metsä-

muuronen, 2003, 199). Jaoin tutkimuskysymykset pääteemoihin, joihin keräsin tutkimus-

henkilöiden vastaukset. (Kuvio 10) 

 

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä

Redusoitujen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

Samankaltaisten ilmausten etsiminen redusoidusta aineistosta

Ilmausten luokitellu pääteemojen alle (yläluokat ja alaluokat)

Tutkimuskysymyksiin perustuva jako neljään pääteemaan

Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perhtyminen 

Haastattelujen litterointi sana sanalta
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Kuvio l0. Aineiston jakaminen neljään pääteemaan tutkimuskysymysten perusteella. 

 

 

Kuvio 11. Analyysin kulku. 

Etsin aineistosta samankaltaisia ilmauksia (alaluokka) ja merkitsin ylös mainintojen määrän. 

Yhdellä tutkittavalla saattoi olla useita mainintoja, joten mainintojen lukumäärä on suurempi 

kuin haastateltavien lukumäärä. Yhdistin löydetyt maininnat yläluokiksi, jotka tarvittaessa 

pyrin muodostamaan kokoavaksi käsitteeksi. (Kuvio 11) Useimman kysymyksen kohdalla 

tulokset jakautuivat siten, että kokoavaa käsitettä ei ollut tarpeellista muodostaa. 

1. Millaisia käsityksiä 
opettajalla on 

integraatiosta?

1. Millaisia käsityksiä 
opettajalla on 

integraatiosta?

Mitä integraatio 
opettajien 
mielestä 

tarkoittaa?

2. Millainen on 
integraation vaikutus 

opettajan työhön?

2. Millainen on 
integraation vaikutus 

opettajan työhön?

Miten integratio 
toteutuu 
luokassa?

Miten integraatio 
vaikuttaa 

opettajan työhön?

Onko vuoden 
2010 lakiuudistus 

vaikuttanut 
opettajan työhön?

3. Miten oppilaat ja 
vanhemmat kokevat 

integraation?

3. Miten oppilaat ja 
vanhemmat kokevat 

integraation?

Miten oppilaat 
kokevat 

integraation?

Miten vanhemmat 
kokevat 

integraation

4. Millainen on koulun 
suhtautuminen 

integraatioon ja miten 
sitä tulisi kehittää?

4. Millainen on koulun 
suhtautuminen 

integraatioon ja miten 
sitä tulisi kehittää?

Miten koulussa 
suhtaudutaan 
integraatioon?

Miten 
integraatiota tulisi 

kehittää?

Kokoava käsite

Ilmauksista 
muodostettu, 

yläluokka

Opettajan ilmaisu, 
alaluokka

Yhden tai useamman 
opettajan sama 

ilmaisu, alaluokka

Ilmauksista 
muodostettu, 

yläluokka

Yhden tai useamman 
opettajan sama 

ilmaisu, alaluokka
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6 TULOKSET 

Tutkimuskysymykseni koskevat opettajien käsityksiä ja kokemuksia integraatiosta. Ensim-

mäinen tutkimuskysymys on Millaisia käsityksiä opettajalla on integraatiosta. Tutkin opet-

tajien käsitystä integraatiosta ja siitä, mitä termillä tarkoitetaan. Toinen tutkimuskysymys on 

Millainen on integraation vaikutus opettajan työhön. Tutkin integraation toteutumista luo-

kassa ja eri oppiaineissa sekä integraation vaikutuksia käytännön työhön. Lisäksi selvitin, 

miten vuoden 2010 perusopetuslakimuutos näkyy opettajan työssä. Kolmas kysymys tutkii 

sitä, Miten oppilaat ja vanhemmat kokevat integraation. Neljäs tutkimuskysymys on Millai-

nen on koulun suhtautuminen integraatioon ja miten sitä tulisi kehittää. Pyrin tarkastele-

maan opettajien kokemuksia siitä, miten kouluissa suhtaudutaan integraatioon sekä sitä, mi-

ten integraatiota kouluissa tulisi heidän mielestään kehittää. 

6.1 Opettajien käsityksiä integraatiosta  

Opettajien käsitykset integraatiosta voidaan jakaa kolmeen yläluokkaan: erityisoppilaiden 

integrointi yleisopetuksen luokkiin8 (4 kpl), kaksisuuntainen integraatio oppilaan kykyjen ja 

valmiuksien mukaan9 (5 kpl) ja yhteisopettajuus (4 kpl). Yhteisopettajuuden mainitsi lähes 

jokainen vastaaja, jonka mielestä integraatio tarkoittaa kaksisuuntaista integraatiota. 

Erityisoppilaiden integrointi yleisopetuksen luokkiin 

Erityisoppilaiden integrointi yleisopetuksen luokkiin yksittäisten oppiaineiden osalta oli 

useimmin esiin noussut käsitys, se mainittiin seitsemässä eri vastauksessa. Vastauksissa käy-

tettiin integraation yhteydessä termejä mahdollisuus, pyrkimys, laittaminen ja ottaminen. 

”..erityislapsia laitetaan, otetaan, miten tämän nyt ottaa, tänne ns. normaaliin 

luokkaan..” (LO, N)10  

Edellytys erityisoppilaiden integroinnille on se, että kukaan muu ei häiriinny heidän takiaan. 

                                                 
8 Erityisoppilaiden integrointi tässä tutkimuksessa tarkoittaa erityisoppilaan väliaikaista sijoittamista yleisope-

tuksen luokkaan yksittäisellä oppitunnilla/oppiaineessa. 
9 Kaksisuuntainen integraatio tässä tutkimuksessa tarkoittaa oppilaiden integrointia sekä yleisopetuksen- että 

erityisopetuksenluokkiin. 
10 Lyhenteet löytyvät taulukosta 9 sivulta 28. EO-ELA -lyhenne tarkoittaa erityisluokanopettajaa, joka toimii 

myös koulun erityisopettajana. M=mies, N=nainen. 



34  

 

  

”Mutta siitähän sen täytyy lähteä liikenteeseen, että kenenkään muun työ ei 

häiriinny jonkun toisen takia.” (LO, N) 

Kaksisuuntainen integraatio oppilaan kykyjen ja valmiuksien mukaan 

Tämä käsite koostuu kolmesta eri alaluokasta: oppilaat liikkuvat kykyjensä mukaan tunnista 

tai paikasta toiseen (3 kpl), oppimiselle pyritään luomaan erilaisia oppimisympäristöjä (1 

kpl) ja integraatiota tapahtuu kumpaankin suuntaan (2 kpl). Opettajat kokivat tärkeänä, että 

erityisoppilaalla ja yleisopetuksen oppilaalla on mahdollisuus saada taritsemansa tuki sekä 

oppimiselleen paras oppimisympäristö. 

”Elikkä, jos lapsella (yleisopetuksen oppilaalla) on oppimisvaikeuksia, niin on 

erityisryhmässä sitten, kun tarvii apua enemmän.” (LO, N) 

”..oppilaat liikkuu omien kykyjensä mukaan paikasta toiseen tai sanotaanko 

tunnista toiseen. Pyritään saamaan vähän erilainen oppimisympäristö, ku 

muutki, ku tää pienluokka..” (EO, M) 

Yhteisopettajuus 

Yhteisopettajuus käsite koostuu kahdesta alaluokasta: yhteisopettajuus (1 kpl) ja kaikki toi-

mii samassa ryhmässä, samassa tilassa (3 kpl). Vastauksista esiin nousi vertaisryhmän tär-

keys erityisoppilaalle, joka on saattanut opiskella koko kouluhistoriansa erityisluokassa. Sa-

moin yleisopetuksessa opiskelevan oppilaan ei tarvitse lähteä omasta luokastaan, vaan eri-

tyisopettaja* menee hänen luokseen. 

”..mitä mietin, niin samanaikaisopettajuutta. Oppilaan ei tarviikaan lähtee 

sieltä isosta luokasta pois vaikkapa minun, vaan minä ehkäpä oonki siellä luo-

kassa jotakin oppilasta varten, jolla on hankaluuksia opiskella tai oppia, mutta 

myöskin niitä kaikkia muita oppilaita varten.” (ELA, N) 

Integraatio koettiin muutamassa tapauksessa käytännön järjestelyksi, joka on syntynyt pakon 

edessä tai resurssien puutteesta.  

”Joskun tuntuu, että oispa niin näppärä ku ois mahollista tämän luokan (eri-

tyisopetuksen luokan) kanssa mennä sinne puutöihin ja olla ihan keskenään ja 

tehä, mutta ku ei se onnistu. Sitten meiän täytyy integroida tuonne yleisopetuk-

sen puolelle.” (EO, M) 
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Vaikka yhteisopettajuus koettiin tärkeänä työmuotona, se ei ole jokaiselle opettajalle luon-

nollista. Aineistossa oli myös puolen kymmentä mainintaa siitä, ettei integraatio sovi jokai-

selle opettajalle. Syiksi mainittiin opettajien haluttomuus, asenne ja persoona.  

”Kaikkien kans ei toimi. On kokeiltu aiemminkin.” (LO, N) 

”Kyllä se on vaikka miten väitetään, niin persoonasta kiinni 90 prosenttisesti!” 

(LO, N) 

6.2 Integraation vaikutukset opettajan työhön 

Integraatio on opettajien mukaan muuttunut merkittävästi viimeisten kahdenkymmenen vuo-

den aikana. Ennen erityisopettajan työ oli yksin puurtamista omassa opetustilassa. Erityis-

opettaja meni luokkaan vain ihan poikkeustilanteessa, jos asiasta oli sovittu etukäteen. Ny-

kyisin avainsanaksi nousee yhteistyö ja yhteisopettajuus.  

”..mä mielummin oon tuollaluokassa vaikka osanki aikaa koko porukan kans 

ja toisen opettajan kans, ja ollaan vaan osa ajasta niinku pienryhmässä. (…) 

Nykyisin mulla on parhaimmillaan puolet samanaikaisopetusta.” (ELA, N) 

6.2.1 Integraation toteutuminen luokassa 

Vastaajien mukaan voidaan integraation toteutustavat jakaa kolmeen: erityisoppilaat integ-

roidaan yleisopetukseen (4 kpl), kaksisuuntainen integraatio (5 kpl) ja yhteisopettajuus (4 

kpl). Osassa luokista toteutettiin sekä kaksisuuntaista integraatiota että yhteisopettajuutta. 

Integraatiota toteutettiin pääsääntöisesti taito- ja taideaineissa. Seitsemän vastaajista kuiten-

kin mainitsivat yhden tai useamman reaali-aineen integroitavaksi oppiaineeksi. 

Erityisoppilaat integroidaan yleisopetukseen 

Tutkimukseen osallistuneista erityisluokanopettajista neljä mainitsi toteuttavansa integraa-

tiota integroimalla erityisoppilaita yleisopetuksenluokkiin yhdessä tai useammassa oppiai-

neessa. Kaikki neljä erityisluokan opettajaa käyttivät integrointia taito- ja taideaineissa sekä 

valinnaisaineissa. Lisäksi yksi opettaja mainitsi englannin sekä kaksi opettajaa fysiikan ja 

kemian. 
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”Kaikki valinnaisaineet on luonnollisesti tuolla ja tekniset ja tekstiilityö, mu-

siikki ovat isossa ryhmässä, mutta periaatteessa kaikki reaaliaineet ne on tässä 

(erityisluokassa).” (EO, M) 

Perusteluina taito- ja taideaineiden integroinnille mainittiin oppilaiden taitotaso, oppiainei-

den käytännöllisyys ja käytännönjärjestelyt. 

”Niillä on teknistä valittuna ja liikuntaa, kotsaa, tämmösiä aineita, joita ei 

tässä luokassa pysty tekemään. Sitten on niin ku tavallaan pakko näissä valin-

naisaineissa integroitua tuonne yleisopetuksen puolelle. (…) ..kaikki on integ-

roitu tuonne fyiikkaan ja kemiaan vähän samalla perusteella.”(EO, M) 

”Lukujärjestyksellisesti ehkä se on helpompi järjestää ja niissä lasten taidot ei 

tuu, ne ei oo niin erilaisia.” (EO-ELA, N) 

”..taito- ja taideaineet on semmosta tekemistä, että ne pystyy siellä käymään 

mukana.. (…) ..siellä on enemmän sitä käytännöntyötä ja minu oppilaat on 

semmosia niin ku, et ne ei jaksa istua paikallaan ja muuta.” (EO, M) 

Aineistossa oli kaksi mainintaa reaali-aineiden integroinnin hankaluudesta. Syynä tähän oli 

käytännön toteutus. Hankalaksi koettiin varsinkin se, että erityisoppilas on osan esim. mate-

matiikan viikkotunneista yleisopetuksen luokassa. Tämä vaatii yhteistyötä kahden eri opet-

tajan välillä. 

”Äidinkieli ja matikka on sitten.. Se vaatii enempi suunnittelua ja järjestejyä 

ja asenteiden muutosta ja kaikkee muutakin.” (EO-ELA, N) 

Yhden vastauksen mukaan reaali-aineet koettiin hankalaksi toteuttaa siten, että erityisoppi-

laat jaksaisivat opiskella näitä aineita yleisopetuksenluokassa. 

”Reaaliaineet on semmosia, että siitä ei hirveen käytännöllistä saa, ei sitten 

vaikka kuinka yrität pyöritellä niitä. Kyllä se vaan pääsääntösesti menee sil-

leen, että joudutaan istuun paikallaan.” (EO, M) 

Erityisoppilaiden integraation toteuttamiseen ja toimivuuteen liittyi useita haasteita. Aineis-

tosta nousivat esiin mm. suuret luokkakoot ja opettajien haluttomuus. 
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”Se on varmasti se keskittyminen ja sitten se hälinä siellä isossa luokassa lisää 

tiettyjen oppilaiden omaa rauhattomuutta ja se siinä on se suurin ongelma.” 

(EO, M) 

”Suuret luokkakoot ei mahdollista integraatiota..” (EO, N) 

”On kyse myös siitä, että ne yleisopetuksen opettajat suostuvat ottamaan..” 

(EO, N) 

Kaksisuuntainen integraatio 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista viisi mainitsivat toteuttavansa integraatiota sekä eri-

tyisopetuksesta yleisopetuksen luokkiin että yleisopetuksesta erityisopetuksen luokkiin. 

Vastaajista kaksi oli luokanopettajaa, yksi erityisluokanopettaja ja yksi laaja-alainen erityis-

opettaja. Integrointia tapahtuu taito- ja taideaineissa sekä useimmissa reaaliaineissa. 

”..minun ryhmän oppilaita on yleisopetuksen ryhmässä ja yleisopetuksen op-

pilaita on minun ryhmässä.” (EO, N) 

”On oppilaita, jotka käyvät enemmän yleisopetuksen puolella tällä hetkellä 

kuin ovat tässä minun luokassa. (EO, N) 

Yleisopetuksesta erityisopetukseen integroinnin syynä ovat oppilaan häiritsevä käyttäytymi-

nen ja taitotaso. 

”..käyttäytymisen takia maantiedosta, ja enkusta, ruotsista, matikasta ja osa 

on sovittu, että koko lukuvuoden käy.” (EO, N) 

”Erityisluokissa käy oppilaita vaikkapa ruotsin tunnilla opiskelemassa ruotsia 

tai jotakin. Lähinnä ehkä työrauha asioissa ne oppilaat integroituu sinne eri-

tyisluokkaan. (ELA, N) 

Kolme vastaajista mainitsi toteuttavansa järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista kaksisuun-

taista integraatiota kaikissa oppiaineissa pois lukien uskonto. 

”No meillähän on paljon. Kuvis, käsityö, liikunta, musiikki, mitä näitä nyt jää 

ulkopuolelle.. (…) Uskonto. Ei meillä oo muita oppiaineita, että me ei integ-

roitas! Nehän on niinku joka tunti, käytännössä aikamoinen läpileikkaus.” 

(LO, N) 
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”Meillä on tosi paljon tätä integraatiota hyvin monessa oppiaineessa ja eri-

tyisoppilaita integroiaan tänne ja sitten vastaavsti meiän luokasta integroiaan 

näitä, joilla on oppimisvaikeuksia niin tietyillä tunneilla.” (LO, N) 

Yhteisopettajuus 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki kaksisuuntaista integraatiota toteuttavat opettajat mainitsivat 

yhteisopettajuuden yhdeksi integraation muodoista. Yhteisopettajuudessa voidaan hyödyn-

tää opettajien erityistaitoja. Parhaimmillaan jokaisen opettajan vahvuudet pääsevät esiin ja 

oppilaat saavat parhaan mahdollisen opetuksen. 

”Siellä jaetaan ne työt silleen, että yks meistä, joka on älyttömän hyvä kuviksen 

opettaja, niin näyttää mitä tehään.” (LO, N) 

”Meistä kaks vastaa siitä suunnittelusta ja sitten taas kuviksessa ja käsitöissä 

se kenellä meistä on eniten siihen avuja, niin sitten vastaa siitä suunnittelusta.” 

(LO, N) 

Vaikka yhteistyö ja yhteisopettajuus ovat vastaajien mukaan lähteneet liikkeelle oppilaiden 

tarpeista, on sen taustalla myös käytännön syyt ja erityisopettajien puutteelliset resurssit. 

”..mun resurssi on se 28 tuntia viikossa ja mä en voi olla kovin monessa pai-

kassa samaan aikaan ja joskus sattuu, että samaan aikaan on paljon tarvetta.” 

(ELA, N) 

”Tämä on yks syy siihen, että mun pitäis hoitaa tässä samalla yleisopetuksen 

erityisopetus, niin en mä voi mitenkään heivata omia pois.” (EO-ELA, N) 

Yhteisopettajuutta toteutettiin lähes kaikissa oppiaineissa riippuen oppilaiden tuen tarpeesta. 

”Matikan luokissa ja tunneilla käyn kaikissa ikäluokissa. Voin sanoo, että oon 

niin ku siellä luokassa, se on pääsääntö. Olen samanaikaisopettajana siellä.” 

(ELA, N) 

”Tämmösiä suuria ryhmiä, eli 38 oppilasta on meillä musiikissa, kuvaamatai-

dossa ja aina liikunnassa.” (LO, N) 
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Toimiva yhteisopettajuus vaatii haastateltavien mielestä kemioiden kohtaamista, taitoa jakaa 

vastuuta ja tilaa myös muille. Opettajien on pystyttävä joustamaan, jotta yhteistyö säilyy 

mielekkäänä. 

”Kemioitten kohtaaminen, että on niin ku samanhenkiset opettajat joiden 

kanssa se homma sujuu.” (LO, N) 

”Jokaisella on se tietty roolinsa siellä tunnilla. (…) Meitä on monta opettajaa, 

niin sillon ei voi kaikki koko ajan olla äänessä, vaan toisen pittää olla välillä 

hiljaa ja sitten osata olla. Silleen se sujuu joustavasti.” (LO, N) 

Osa vastaajista oli laajentanut yhteisopettajuuden useamman luokan väliseksi yhteistyöksi. 

Opetusryhmä on suuri, mutta ryhmää voidaan jakaa oppilaiden taitotason mukaan pienem-

piin ryhmiin. 

”Meitä on niin ku kaks luokanopettajaa ja yksi erityisopettajaa, jotka tekee 

tätä hommaa paljon. Sotketaan niitä erityisoppilaita tavallisiin luokkiin ja pi-

detään paljon kolmen luokan yhteisiä tunteja.” (LO, N) 

”Joka tunnilla (samassa oppiaineessa) meillä ne samat jaot ihan sillä perus-

teella, että oppilaan tuntemuksen ja sen tiedon mukaan. (…) Lasten tarpeista 

tämä lähtee kaikki. Ja lasten kyvyistä.” (LO, N) 

Aineistosta kävi ilmi, että integraation toteuttamiseen liittyy haasteita, jotka eivät ole riippu-

vaisia opettajan tai koulun panoksesta. Tutkimukseni kuudesta erityisluokasta kolmessa 

opiskeli oppilaita, joita ei integroitu yleisopetukseen yhdessäkään oppiaineessa. Syynä tähän 

oli lähes poikkeuksetta oppilaan käyttäytyminen. 

”Oppilaista kukaan ei kykyne integraatioon käyttäytymisen vuoksi.” (EO, N) 

”Toiset on tässä ihan koko ajan ihan sen takia, että heillä ei oo ihan vaan niin 

ku mahollisuuksia tai sanotaanko niin ettei oo sitä kapasiteettia tuolla isossa 

luokassa toimimiseen.” (EO, M) 

”Kellään ei oo oppimisen kanssa ongelmia, kaikilla on sitten sen käytöksen 

kanssa ongelmia ja jostain syystä eivät osaa käyttäytyä.” (EO, M) 

”Haasteena on jaksaminen. Eivät jaksa keskittyä. Kokeiltu on.” (EO, N) 
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6.2.2 Integraation vaikutukset opettajan työhön 

Integraation vaikutuksista opettajan työhön nousi esiin 8 erilaista mainintaa (alaluokkaa), 

jotka voidaan sisällön perusteella jakaa kahteen yläluokkaan: positiiviset vaikutukset (5 kpl) 

ja negatiiviset vaikutukset (4kpl). Vastaajien mainitseman suunnittelun koettiin vaikuttavan 

opettajan työhön sekä positiivisesti että negatiivisesti. Lisäksi yksi vastaajista oli sitä mieltä, 

että integraatiolla ei ole vaikutusta hänen työhönsä. 

”Ei se sinäänsä silleen vaikuta, koska valinnaiset ja tekstiili ja tekniset on eri 

opettajalla, niin he menee tiettyjen juttujen mukaan ja mä vedän nää reaaliai-

neet omien juttujen mukaan.” (EO, M) 

Positiiviset vaikutukset 

Seitsemän vastaajaa koki integraatiolla olevan positiivisia vaikutuksia omaan työhönsä. 

Maininnat voidaan jakaa kuuteen alaluokkaan: mahdollistaa hitaamman etenemisen (2 kpl), 

lisää keskustelua ja suunnittelua (5 kpl), tuo työhön väriä (1 kpl), useampien näkökantojen 

saanti (1 kpl) ja säästää opettajaa (5 kpl).  

Integraatio lisäsi opettajien yhteistä keskustelua ja suunnittelua. Opettajat vaihtoivat oppi-

laiden kuulumisia ja suunnittelivat tulevia tunteja. 

”Mä juttelen opettajien kanssa, että miten meni ja ne antaa kyllä heti pa-

lautetta..” (EO, N) 

”..sitä keskusteluaikaa (opettajat) minun kanssa haluavat, jos on oppilailla jotain 

oppimisenongelmia tai olipa mitä tahansa.” (EO-ELA, N) 

Järjestelmällinen integraation toteuttaminen helpottaa suunnittelussa, kun vastuuta voidaan 

jakaa pidemmälle. 

 ”Myöskin opettajaahan tää säästää älyttömästi, ku ei tarvii suunnitella niin 

paljoo..  voidaan jakaa sitä vastuuta, että kuka suunnittelee mitäkin.” (LO, N) 

Yleensä koulupäivän aikana ei ole riittävästi aikaa keskusteluille ja suunnittelulle, joten aika 

pitää löytää koulupäivän ulkopuolelta. Muutama opettajista oli valmis tekemään suunnitte-

lutyötä myös työajan ulkopuolella. 
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”Siihen pitää varata kunnolla aikaa.. (…) Kaikki välituntikeskustelut ei oo niitä 

ohjauskeskusteluja tai suunnittelua.” (EO-ELA, N) 

”..älyttömän paljon käytettiin aikaa siihen suunnitteluun, että saatiin tätä systee-

miä menemään. (…) Omalla ajallahan se on tehtävä tai välitunnilla.” (LO, N) 

Harvassa tapauksessa suunnittelu ja keskustelutunneista sai minkäänlaista korvausta. Ongel-

maksi muodostui myös yhteisen ajan löytäminen. 

”Meillähän on YT-aikaa kolme tuntia viikossa, mutta jos sitä ei oo ennalta lukittu 

mihinkää niin.. Kaikki odottaa, että joku määrittelee sen ajan. (…) ..meillä on 

vaikeeta löytää yhteistä suunnitteluaikaa vaikka haluttaiski. Se ois sitten joko 

kello 16 tai kello 7 aamulla. Meillä on tosi eripituisia päiviä.” ELA, N) 

”Viime vuonna oli näistä Kelpo-rahoista vielä.. Niistä saatiin jonkun verran kor-

vausta, ku meillä oli järjestelmällisesti sovittu yks aamu, millonka tehtiin tätä ja 

suunniteltiin, mutta eihän se kattanut sitä. Yks tunti viikossa ei todellakaan riit-

täny siihen.” (LO, N) 

Integraatio helpottaa opettajien työssäjaksamista, mikä näkyy myös oppilaiden hyvinvoin-

nissa. Opettajat kokivat lisäävänä voimavarana sen, että pystyi jakamaan takkaansa jonkun 

toisen kanssa.  

”Jaksamiseen se vaikuttaa ihan älyttömästi.” (EO-ELA, N) 

”..jaksamisen kannalta hirmu tärkee tää yhteistyö ja sitten ku opettaja jaksaa 

niin sitten lapsetkin jaksaa paremmin. Elikkä se on semmonen kiertokulku.” 

(LO, N) 

”Omaan jaksamiseen vaikuttaa hirveenä, ettei oo yksin samojen oppilaiden 

kanssa kutosesta ysiin ja tee sitä samaa..” (LO, M) 

Yhteisopettajuus toi uusia uusia näkökantoja ja väriä opettajien työpäivään. 

”Helpottaa jaksamisessa älyttömän paljon ja sitten on useempi näkökanta lap-

sia kohtaan..” (EO-ELA, N) 

”..tuo se sitä väriä siihen työhön. Kahta päivää ei oo samanlaista.” (EO, N) 

Negatiiviset vaikutukset 
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Tutkimukseen osallistuneista opettajista neljän vastauksista nousi esiin integraatioon liitty-

viä negatiivisia mainintoja: kontrollointi (1 kpl), vie voimavaroja (1 kpl), suunnittelu (3 kpl) 

ja oman tilan jakaminen (1kpl).  Kuten jo mainitsin, osassa vastauksista suunnittelun koettiin 

vievän aikaa ja lisäävän työtä. Kolme vastaajista piti helppona vaihtoehtona pitää itse reaa-

liaineet omille oppilailleen. 

”..on helppo, jos tulee omaan luokkaan ja pitää tunnin omille oppilaille ja lait-

taa ne pois.” (EO, N) 

Integraatio lisää vastaajien mukaan varsinkin integroidun oppilaan luokanopettajan työtä. 

Opettajan tulee kontrolloida oppilaan käyttäytymistä ja läsnäoloa sekä pitää yhteyttä oppi-

laan muiden opettajien kanssa. 

”Mähän jouvun koko ajan kontrolloimaan.. Wilmasta mä nään, että ollaan 

paikalla. (…) ..käyvään läpi se tilanne samoin tein (oppilaan ja yleisopetuksen 

opettajan kanssa). Ne vie ihan hirveesti välillä voimavaroja.” (EO, N) 

Integraation toteuttamiseen vaikuttaa opettajien kemia sekä pelko siitä, että oma työ joutuu 

arvostelun kohteeksi. 

”..joutuu jakamaan sen oman tilan koko ajan toisen kanssa, että tässä ei saa 

olla semmosta rimakauhua. Pittää tavallaan pystyä munaamaan itsensä tois-

ten silmissä.” (LO, N) 

6.2.3 Perusopetuksen lakimuutosten vaikutukset opettajan työhön 

Vuonna 2010 voimaan tulleet perusopetuksen lakimuutokset ovat vastaajien kokemusten 

mukaan vaikuttaneet opettajien työhön eri tavoin. Puhuttaessa lakiuudistuksesta, vastaajat 

alkoivat puhua kolmiportaisesta tuesta ja siihen liittyvistä käytännön muutoksista. Maininnat 

voidaan jakaa kahteen yläluokkaan niiden sisällön mukaan: vaikutukset käytännöntyöhön (5 

kpl) ja vaikutukset asenteisiin (5 kpl). Kaikki vastaajat mainitsivat haastattelun aikana, 

yleensä heti alkuun, ettei lakimuutos ole tuonut juurikaan mitään muutoksia opettajan työ-

hön.  

”Ei ole tuonut lisää. Aina meillä on näitä (samanaikaisopettajuus)käytetty.” 

(EO, N) 
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”Koko koulua, jos ajattelen niin ei se lakiuudistus sillä tavalla.. Se on ihan 

alkutekijöissä se kolmiportaisen tuen.. Se ei oo muuttunut.” (EO-ELA, N) 

Haastattelun edetessä osa vastaajista löysi yksittäisiä asioita, joihin lakimuutoksella on saatu 

vaikutusta. 

Vaikutukset käytännöntyöhön 

Aineistosta nousi esiin kaksi erilaista mainintaa lakimuutoksen tuomista käytännön vaiku-

tuksista opettajan työhön: resursseja samanaikaisopettajuuteen (3 kpl) ja paperityöt lisään-

tyivät (2 kpl). Paperitöiden lisääntyminen näkyy erityisesti laaja-alaisen erityisopettajan 

työssä. Nykyisin hänen tehtävänsä on perehdyttää ja opettajia uuteen lomakkeistoon ja asi-

oiden hoitamiseen. 

”..jonkun verran on kyllä paperitöitä tullut lisää. Sitä lomakkeiden täyttä-

mistä.” (ELA, N) 

Yhdeksi lakimuutoksen parhaista vaikutuksista nousi yhteisopettajuuden lisääntyminen. 

”Tämä lakimuutos on mahdollistanut mulle sen työtavan (yhteisopettajuus), 

mistä oon aina ajatellut, että siinä on jotain järkee. Silleen se on antanu luvan 

tehä tätä pljon voimallisemmin.” (EO-ELA, N) 

”..vähän on saatu resursseja siihen samanaikaisopettajuuteen ja parina aiem-

pana vuonna on saatu käyttää noin kymmenen tuntia tämmöstä samanaikais-

opettajuusresurssia.” (ELA, N) 

Lisääntyneen yhteisopettajuuden tavoitteena on turvata yleisen tuen mahdollisuutta ja tuen 

tuomisen sitä tarvitsen oppilaan luokse. 

”Eli sillähän on tietysti turvattu sitä tavallaan yleisen tuen mahdollisuutta, että 

kaikille oppilaille ois mahdollisesti tarpeitten mukaista opetusta.” (ELA, N) 

”..enempi yritetään turvata ja tukea tuoda sinne tavalliseen luokkaan. (EO-

ELA, N) 

Vaikutukset asenteisiin 
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Lakiuudistuksella on pyritty vaikuttamaan erityisesti luokanopettajien ja -valvojien asentei-

siin. Aineistosta esiin nousi erilaisuuden hyväksyminen (1 kpl), vastuun jakaminen luokan-

opettajan kanssa (2 kpl) sekä tuen tuonti koko ryhmän saataville (2 kpl). Tavoitteena on pitää 

oppilaat kauemmin omassa luokassa lisäämällä yleistä tukea. 

”Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että on yritetty sitä vastuuta sinne luokanval-

vojalle saada. (…) Ajatus oli semmonen, että sitä vastuuta ois enemmän sillä 

luokanopettajalla ja siellä yleisen tuen päässä.” (ELA, N) 

”Luokkaan tulee monenlaisia.. niitä hyväksytään ehkä pikkusen enempi ja ei 

nyt niitä heti laiteta pois pienryhmään tai ajatella, että ne ei kuulu tänne (ylei-

opetuksen luokkaan).” (EO-ELA, N) 

Koulut olivat mukana Kelpo-hankkeessa, jonka pituus vaihteli tutkimuskoulujen välillä kah-

desta kolmeen vuoteen. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä opettajien tietotaitoa ja taitotietoa 

toteuttaa kolmiportaista tukea. Opettajilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä Kelpo-hankkeen 

toimivuudesta omassa koulussa. 

”Se jäi meidän koulussa kyllä semmoseksi, että koordinaattori puhui niistä 

lainuudistuksista ja enempikin ohjas meitä siihen kolmiportaisuuden uuteen 

maailmaan. (…) ..opetti tyyliin täyttämään kaavakkeita.” (EO-ELA, N) 

”Se mikä siinä oli hyvää, niin saatiin resursseja siihen, että pystyy asioista 

keskustelemaan työkavereiden kanssa ja sitten niittenkin kanssa, joiden kanssa 

ei yleensä ehdi.” (ELA, N) 

Hankkeen haasteeksi nousi opettajien asenteisiin puuttuminen. 

”Jotenkin on hirveen vaikee vaikuttaa opettajan asenteisiin. Jos haluaa puur-

taa yksin, niin sillon se myöskin puurtaa yksin. Siinä ehkä turhautu, mutta aika 

ehkä loppu kesken.” (EO-ELA, N) 

6.3 Opettajien käsityksiä oppilaiden ja vanhempien kokemuksista 

Opettajien mielestä oppilaiden kokemukset integraatiosta olivat hyvin yksilökohtaisia. Op-

pilaat pitivät integraatiota mielekkäänä riippuen omasta vireydestä, opettavasta aineesta ja 

muiden asenteesta. Vanhemmat puolestaan kokivat integraation tärkeänä erityisesti sosiaa-

listen suhteiden syntymisen kannalta. 
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6.3.1 Oppilaiden kokemuksia integraatiosta 

Oppilaiden kokemukset integraatiosta ovat useimman (6 kpl) vastaajan mielestä vaihtelevia. 

Syynä ovat oppilaiden mieliala, oppiaineen sisältö ja työtavat. 

”..se on tuulesta kiinni joillakin oppilailla.. sitten päivästä.” (LO, N) 

”No sekin vaihtelee. Ne on vähän semmosia mukavuuden halusia, että jos 

siellä on mukavampaa tekemistä.. (…) ..niin sittenhän ne on innolla menossa. 

Jos aihe taas ei oo mielenkiintoinen, niin sitten se on vähän hankalampaa se 

oleminen.” (EO, M) 

 Oppilaiden kokemukset jakautuvat haastateltavien maininnoissa luonnollisesti kahteen: po-

sitiiviset kokemukset (7 kpl) ja haastavat kokemukset (5 kpl). Vastaukset olivat samoja kum-

paankin suuntaan integroidessa. Oppilaiden kokemukset integraatiosta ovat suoraan riippu-

vaisia opettajan ja muiden oppilaiden suhtautumiseen. Tärkeää on, että oppilaat ja opettaja 

ovat tuttuja toisilleen. 

”Kun oppilaat tuntevat toisensa ja opettajansa, ei siirtyminen yleisopetuksen 

ryhmään tai päinvastoin ole tuolloin mikään kummallinen asia.”  (EO, N) 

”..jo kouluun tutustumispäivänä me on haluttu, että ne kokee, että me ollaan 

yks suuri porukka.” (EO-ELA, N) 

Positiiviset kokemukset 

Aineistosta ilmeni, että oppilaat kokevat integraation pääsääntöisesti hyvin. Kun integraatio 

on päivittäin käytettävä työtapa, oppilaat pitävät sitä täysin luonnollisena. 

”..ku se on alusta asti niille annettu, niin mä luulen, että ne ei loppujen lopuksi 

muunlaista todellisuutta tiiiäkään, se on niille niinku arkipäivää.” (LO, N) 

Oppilaat haluavat kuulua isoon ryhmään. Tärkeää ovat oppilaiden saama vertaistuki ja uudet 

kaverisuhteet. 

”..he kuuluisivat siihen toiseen ryhmään, siihen vertaisryhmään tavallaan. Ja 

kaverisuhteiden takia.” (EO, N) 

”Oppilaat on tykänny siitä, että ne saavat olla isossa ryhmässä jäsen. (..) Sen 

takia me niinn ku ajetaan sinne issoon ryhmään.” (EO, M) 
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Oppilaat saavat integraation myötä oman tasoista opetusta. Yleisopetuksen oppilaat saavat 

tukea enemmän kuin omassa luokassa. 

”Oppilaat ei turhaannu, ku saavat tarpeeksi haastetta..” (EO, M) 

”..ne (yleisopetuksen oppilaat) saa siellä yksilöllisempää opetusta, ku täällä 

isossa luokassa. Erityisopettajalla on paljon enemmän aikaa käyttää yhden 

oppilaan kans.” (LO, N) 

 

Haastavat kokemukset 

Haastetta integraatioon tuovat oppilaiden asenne ja käyttäytyminen. Muiden suhtautuminen 

erilaisuuteen vaikuttaa oppilaiden kokemuksiin usein lisääntyneenä kiusaamisena. 

”Näkyvät erilaisuudet, liikuntaesteet, vammat, nehän tietenkin sitten kirvoittaa 

kieliä.” (ELA, N) 

”..oppilaitten kohdalla nousee esille sitten myös erityisluokan status ja ne on 

aina jollain tavalla siinä kiusaamisessa mukana.” (EO, M) 

Opettajien mielestä osa oppilaista oli hyvin mukavuudenhaluisia. Oppilaat viihtyivät integ-

rointitunneilla, jos siellä oli mielekästä tekemistä koko tunniksi. 

”Tarkkaavaisuuden pitäis pysyä ja olla koko ajan tekemistä ja olla se kohdis-

tettuna mielenkiintoiseen juttuun, niin ei tulis käytösongelmia niin helposti.” 

(EO, M) 

6.3.2 Vanhempien kokemuksia integraatiosta 

Vanhemmat suhtautuvat integraatioon vastaajien mielestä hyvin (5 kpl) ja toivovat lisää in-

tegraatiota (6 kpl). Aineistossa oli vain yksi maininta siitä, että vanhemmat kokisivat integ-

raation liittyvän negatiivisia latauksia. Useasta (4 kpl) vastauksesta kävi ilmi, etteivät van-

hemmat antaneet opettajille juurikaan palautetta.  

”Hirveen vähän loppupeleissä kuitenkaan kommentoivat siihen tai ovat mulle 

asti sitten ainakaan..” (EO, N) 

Syiksi vastaajat arvelivat, että vanhemmat luottavat heidän ammattitaitoonsa. 



47 

 

 

”Ne aika hyvin luottaa siihen, että täällä tiietään, mitä tehdään.” (EO, M) 

Vanhemmat ovat tyytyväisiä siihen, että oppilaita integroidaan kumpaankin suuntaan. Eri-

tyisoppilaiden integroinnissa korostuvat oppilaiden saamat kaverisuhteet ja leimaantumisen 

vähentyminen. 

”He kokevat, että heidän lapsensa ois jollain tapaa normaalimpi.” (EO, N) 

”..vanhemmat toivois, että pääsis tavallaan sinne massan mukaan, eikä oma 

lapsi sieltä erottus tavallaan ainakaan millään tämmösillä luokkaheitoilla.” 

(EO, M) 

Yleisoppilaiden integroinnissa esiin nousee oppilaan saaman tuen tärkeys. 

”..jos vanhemmat kokee, että oppilas ei pääse siihen omalle optimitasolle siinä 

ison ryhmän opetuksessa tai sitten on sitä häiriöö siellä isossa ryhmässä.. Sais 

tavallaan kohdistettua sitä opetusta ja tukea enemmän oppilaalle.” (ELA, N) 

Vanhemmat toivovat lisää integrointia erityisesti sosiaalisten suhteiden lisääntymisenä.  

”..kun sieltä omasta ryhmästä ei löydy niitä kavereita ollenkaan, niin se van-

hempien toive tulee enempi semmosessa tilanteessa.” (ELA, N) 

 

6.4 Toimivan integraation edellytykset 

Opettajat kokivat pääsääntöisesti positiivisena koulun suhtautumisen integraatioon. Integ-

raatio on useimpien mielestä vielä suunnitteluasteella ja kehitettävää löytyy. Integraation 

kehittymisen kannalta merkittäväksi nousivat yleisopetuksen ja erityisopetuksen välinen yh-

teistyö, yhteisopettajuuden lisääminen sekä koulun tuki ja erilaisten toimintatapojen rohkea 

kokeilu. 

6.4.1 Koulun suhtautuminen integraatioon 

Koulun johdon sekä muiden opettajien suhtautumisesta integraatioon esiintyi seitsemän eri-

laista mainintaa, jotka jakautuivat kahteen yläluokkaan: koulussa panostetaan integraatioon 
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ja koulussa ei panosteta integraatioon. Osalla vastaajista oli useammanlaisia kokemuksia 

asiasta. Kahta vastaajaa lukuun ottamatta integraatioon suhtauduttiin koulussa positiivisesti.  

Koulussa panostetaan integraatioon 

Opettajista lähes kaikki kokivat, että integraatioon panostetaan koulussa. Mainintoja oli yh-

teensä 16 ja ne voidaan jakaa neljään alaluokkaan: koulussa suhtaudutaan positiivisesti (7 

kpl), opettajat voivat itse vaikuttaa luokassa toteutettavaan integraatioon (5 kpl), kiinnostusta 

kehittämiseen on (1 kpl) ja integraation toteuttamista arvostetaan ja tuetaan (3 kpl).  

Vastaajat kokivat oman työn ja jaksamisen kannalta hyvin tärkeänä se, että he itse saivat 

vaikuttaa integraation toteutumiseen omassa luokassa. Osassa vastauksista ilmeni, että opet-

tajat ja johto yhdessä keskustelivat erillisten työtapojen mahdollisesta käyttöönotosta.  

”Aika hyvin saadaan heitellä ideoita ja tehä niitä juttuja. Ja koen, että se on 

työn kannlta iso juttu, että ei mennä koko ajan sillä samalla kaavalla, että op-

pilaat on koko ajan tietyssä luokassa. (…) Ite koen sen hyväksi kyllä oman 

jaksamisenkin kannalta.” (EO, M) 

Opettajat jotka olivat nähneet vaivaa suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen integraation to-

teuttamiseen olivat iloisia saamastaan hyvästä palautteesta.  

”On tullut tukea ja sitten mitä on koulutuksissa käyty, niin on vahvistunut se, 

että ollaan oikealla tiellä. Sitten on tullut semmosta ihastelua ja positiivista 

palautetta.” (LO, N) 

Koulussa ei panosteta integraatioon 

Kahden opettajan vastauksista nousi esiin se, ettei koulussa panosteta integraatioon tar-

peeksi. Maininnat voidaan jakaa kolmeen alaluokkaan: ei ole panostettu tarpeeksi (2 kpl), ei 

nähdä tärkeänä (1 kpl) ja ei ymmärretä integraation mahdollisuuksia (1 kpl).  

”Ei ymmärretä integraation mahdollisuuksia ja tärkeyttä. (…) Ei painoteta 

tarpeeksi.” (EO, N) 

”Ei ole painotettu. (…) Lukujärjestysten kannalta hankala.” (EO, N) 
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6.4.2 Integraation kehittäminen 

Vastauksista ilmeni hyvin erilaisia ja jopa ristiriitaisia ajatuksia siitä, mihin suuntaan koulu-

laitosta ja integraatiota tulisi kehittää. Aineistosta ilmeni 16 eri alaluokkaa, jotka mainittiin 

yhdestä kolmeen kertaa. Olen jakanut tämä neljäksi yläluokaksi: yhteistyö ja asenne, koulun 

tuki, erilaiset toimintamallit ja opettajankoulutuksen kehittäminen. Lisäksi vastauksista il-

meni, että opettajat olivat täysin tyytyväisiä oman tapaansa toteuttaa integraatiota (3 kpl), 

jossa yhdistyivät ajatukset yhteistyöstä, erilaisista työtavoista ja asenteesta. Tästä huolimatta 

koettiin, että jokaista työtapaa pystytään kehittämään, vaikka siihen olisi kuinka tyytyväinen.  

”No ei oikeestaan oo puutteita. Jokaisessahan työtavassa on kehitettävää ja 

mitä enemmän sitä tekee, niin huomaa mikä toimii ja mikä ei toimi.” (LO, N) 

”Miten me pystytään hyödyntämään se paremmin, ku aina tuntuu, että ote-

taanko me täys teho tästä meiän systeemistä siltikään, niin sitä käy sitä kysy-

mystä koko ajan läpi. Mitä mä voisin tehä vielä paremmin?” (EO, N) 

Yhteistyö ja asenne 

Ajatus yhteistyön ja asenteen kehittämisestä pitää sisällään seitsemän erilaista mainintaa 

(alaluokkaa) siitä, miten opettajien yhteistyötä ja asennetta tulisi kehittää: avustajien lisä-

tarve (1 kpl), enemmän yhteisopettajuutta (7 kpl), integraation tulisi olla jokapäiväistä ja 

molemmin puolista (3 kpl), tarvitaan enemmän keskustelua ja kokeiluja (2 kpl), opettajien 

asennetta täytyy muuttaa (5 kpl), vaatii joustavuutta (2 kpl) ja suunnittelua (2 kpl).  

Avustajien tarvetta perusteltiin mm. lisääntyneillä käytöshäiriöillä. Tutkimukseen osallistu-

vat opettajat mainitsivat, että suurin osa oppilaista on erityisluokassa käytöshäiriöiden 

vuoksi, ei niinkään oppimisvaikeuksien. Tämä oli myös syy, ettei integraatiota voida toteut-

taa joka luokassa vaikka opettajilta halua löytyisikin. Avustaja koettiin myös erityisoppilaan 

tukena integraatiotunneilla. 

”Avustajia tarviis ainakin. Se on yhdelle tai kahdellekin aika työläs semmonen 

porukka, jos siinä on paljon integroituna.” (EO, M) 

”Täällä luokassa avustaja on hyviin tarpeellinen, ku voi tulla semmosia tilan-

teita, että on hyvä olla kaksi aikuista.” (EO, N) 
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Yhteisopettajuus integraation kehittämisessä nousi esiin useimpien opettajien vastauksissa. 

Osalla opettajista (4 kpl) yhteisopettajuudesta oli jo todella hyviä kokemuksia ja muut (3 

kpl) toivoivat lisää yhteisopettajuutta. 

”..se on yleensä aika hyvä isoryhmä opetus, se samanaikaisope-

tus, mikä meillä on. Muutamalta vuodelta ihan tosi hyvät koke-

mukset yleisopetuksen opettajien kanssa.” (ELA, N) 

”Ei oo semmosta samanaikaisopetusta meillä. Toivon, että ois, 

kuitenki on se samanaikaisopetus on tietynlainen voimavara ja 

tähän integraatioon liittyy paljonkin samanaikaisopetusta ja 

muuta.” (EO, M) 

Jotta integraatio saadaan toimimaan, pitää yhteistyö luokkien ja opettajien välillä saada luon-

tevaksi. Sujuva integraatio edellyttää opettajien asenteiden muuttumista, erilaisuuden hy-

väksymistä ja joustavuutta. 

”..se asenne, että ei hirveesti ajateltas, että kuuluuko se tähän luokkaan. Se 

asenne on tiukassa. Sitten lisää pinnaa ja erilaisuuden hyväksymistä.” (EO-

ELA, N) 

”Just sehän tässä integroinnissa on ideana, että joustaa se homma. Eli jousta-

vuus, joustavuus ja vielä kerran joustavuus!” (LO, N) 

Opettaja tarvitsee yhteistyöhön hyvän ja saman henkisen kumppanin. Integraatio ei sovi jo-

kaiselle ja toimiakseen se vaatii opettajien kemioiden, opetustyylien ja intressien kohtaa-

mista. 

”Se vaatii semmosta kemioitten kohtaamista. On niin ku samanhenkiset opet-

tajat, joitten kanssa se homma sujuu ja ollaan kaiikki luonteeltaan samanlai-

sia.” (LO, N) 

”On erilaisia luokanopettajia, erilaisa käsityksiä, että se (ajatus integraatiosta 

ja yhteiopettajuudesta) ei oo vielä semmonen toiminta kulttuuri, vaan se on 

pikkasen jokaisen omassa päässä.” (EO-ELA, N) 

Integraation kehittäminen vaatii paljon suunnittelua ja aikaa, joihin ei tunnu löytyvän vaa-

dittavia resursseja. Opettajat, jotka toteuttivat integraatiota kokonaisvaltaisesti, kertoivat 
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suunnitteluun käytettävän ajan olevan useita tunteja viikossa, mutta hyöty oppilaille on sen 

arvoinen. Aineistosta nousee esiin, että tärkeälle asialle löytyy aina aikaa, mutta se vaatii 

halua. 

”..se on toki sitten resurssikysymys, että on aikaa siihen suunnitteluun.. (…) Se 

kuitenkin sitten vie niin paljon aikaa semmonen viimeisen päälle tehty saman-

aikaisopetus.” (EO, M) 

”Sillon ku alotettiiin (kolmen luokan välinen kokonaisvaltainen integraatio) 

puoltoista vuotta sitten, niin me käytettiin ihan älyttömästi aikaa siihen suun-

nitteluun. Sitä ei voitu laskee ees..” (LO, N) 

”Jos haluan on, niin aikaa löytyy.” (EO, N) 

Koulun tuki 

Integraation kehittyminen kouluissa vaatii opettajien halun lisäksi koko koulun ja hallinnon 

panosta ja riittäviä resursseja. Erityisen haastavaa integraation toteuttamisesta tekee ison 

koulun yhteisten lukujärjestysten laatiminen. Tämä voidaan mainintojen mukaan jakaa kah-

teen alaluokkaan: lukujärjestykselliset ongelmat (3 kpl) ja johdon tuki (2 kpl).  

”Tarvitaan johdon tuki.” (EO, N) 

”Fyysiset jutut, kuten esim. lukujärjestysten laatimiset mietittävä tarkkaan. 

Erityisesti yläluokilla haasteellista sovittaa tunnit yhteen.” (EO, N) 

”Pitäisi saada laadittua yhteiset lukujärjestykset.” (EO, N) 

Erilaiset toimintamallit 

Aineistosta nousi esiin kolme erilaista ajatusta siitä, miten integraatiota voitaisi kehittää eri-

laisten koulumallien kautta: vuosiluokkiin sitoutumaton opetus (2 kpl), Muuramen-malli11 

(3 kpl) ja erilaisten mallien yhdistäminen (2 kpl). Opettajilla olisi halu kokeilla erilaisia me-

netelmiä, joilla pyritään yhdistämään erityisopetus ja yleisopetus. Enää ei puhuta pelkästään 

integraatiosta, vaan yhtenäisyydestä, josta käytän tässä termiä inkluusio. 

                                                 
11Haastateltavat käyttivät myös termiä klinikka-malli ja tupasysteemi, joilla he tarkoittivat erityisluokkien ja 

pienryhmien purkamista yleisopetuksen luokkiin. Taustalla ajatus inklusiivisesta koulusta. 
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”..aina mietitään joka ikinen vuosi, että oisko mahdollista jopa purkaa erityis-

luokat, siirtyä tämmöseen luokkatasojärjestelmään ja ois vaan tukiluokat ja 

muita tämmösiä tuparyhmiä.” (EO, N) 

”On meillä aateltu sitäkin, että kaikki luokat hajotetaan ja kaikki oppilaat siir-

retään yleisopetuksen piiriin. Käyvään tämmöstä klinikka-opetustyyliä. Täällä 

toimis sitten neljä laaja-alasta erityisopettajaa..” (EO, M) 

”..oiski vaan erityisopettajat eri luokkatasoille ja kaikki oppilaat ois yleisope-

tuksen luokissa ja sitten tarvittaessa oppilaat olisivat siellä erityisopetuk-

sessa.” (ELA, N) 

Kehittymisen kannalta tärkeänä nähtiin nykyisen jaon muuttaminen ja erilaisten mallien ko-

keilu. Tärkeää opettajien mielestä oli erilaisten mallien monipuolinen käyttö. Tätä perustel-

tiin mm. työrauha asioilla, jotka eivät välttämättä ratkea isossa ryhmässä vaikka siellä olisi 

kuinka monta opettajaa.  

”Sitä työrauhaa ei kaikkien kanssa saada isossa ryhmässä, vaikka siellä ois 

seitsemän opettajaa.” (EO, M) 

”Mutta, että muitakin muotoja tarvitaan. (…) On hyvä, että ei oo yhtä tiettyä 

mallia ja on hyvä, että on niitä vaihtoehtoja, mistä me voijaan valita niitä so-

pivia työkaluja. Millon mikä kuhunkin tilanteeseen olis paras vaihtoehto.” 

(ELA, N) 

 

Tähän yhdistyi vielä kaksi erillistä alaluokkaa, joissa opettajien näkemys oli täysin päinvas-

tainen. Aineistosta löytyi kolme mainintaa siitä, että pienryhmät tulisi säilyttää peruskou-

luissa. Tätä perusteltiin mm. sillä, että osa oppilaista tarvitsee ihmisen, joka kontrolloi heidän 

koulunkäyntiään.  

”Aina on pieni porukka, joka tarvitsee sen erityisluokkapaikan. He tarvitsevat 

ihmisen, joka keskittyy heidän asioihinsa ja kontrolloi heidän koulunkäynti-

ään. Voiko se olla joku yleisopetuksen ryhmänvalvoja, luokan- tai aineen opet-

taja? Mä vähän epäilen niitä resurssien käyttö mahdollisuuksia, kun kuitenkin 

on kyse, anteeks nyt vaan sanon suoraan, marginaaliporukasta.” (EO, N) 
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Toisena heikkoutena nähtiin inkluusion joustamattomuus, josta voi seurata tuen saannin hi-

dastuminen. Joustavuus nähtiin yhtenä keskeisenä käsitteenä integraation kehittymisessä.  

”Ei ihan niin, että kaikki erityislapset laitetaan väkisellä ns. normaaliluokkiin, 

koska sitten siinä tulee vastaan se joustamattomuus. (…) ..jos tarvitaan erityis-

tukea oppilaalle, niin se ei oo niin helposti sitten saatavissa..” (LO, N) 

Ajatus kohti inklusiivista koulua oli monen (neljä mainintaa) mielestä vielä hyvin kaukainen. 

syinä olivat haluttomuus, erilaiset näkökannat ja puutteelliset resurssit. 

”Näillä resursseilla ei pystytä tekemään sitä, että siirryttäis täysin inklusiivi-

seen kouluun.” (EO, N) 

”On erilaisia näkökantoja. Toiset haluaa, että on nämä pienryhmät täm-

mösinä.” (EO-ELA, N) 

”Se ei oo kaikille semmonen juttu, mitä ne haluaa tehä.” (LO, N) 

Opettajankoulutuksen kehittäminen 

Lakimuutosten myötä opettajankoulutusta tulisi kehittää vastaamaan nykyisiä säädöksiä ja 

tarpeita. Luokanopettajankoulutusohjelmassa ei panosteta riittävästi tuen (varsinkin yleisen 

tuen) antamiseen tai yhteisopettajuuteen. 

”Koulutus.. Opettajia pitäis jo koulutus vaiheessa kannustaa ja ohjeistaa teke-

mään yhteistyö toisten opettajien kans.” (EO-ELA, N) 
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7 TULOSTEN YHTEENVETO 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia luokanopettajilla 

ja erityisopettajilla on integraatiosta. Keräämäni aineisto koostuu kahden luokanopettajan, 

ja seitsemän erityisluokan- tai laaja-alaisen erityisluokanopettajan henkilökohtaisista käsi-

tyksistä ja kokemuksista. Tutkimuksesta heijastui henkilökohtaisten kokemusten merkitys. 

Jos vastaajalla oli hyviä kokemuksia, hän piti integraatiota tärkeänä. Tulosten mukaan opet-

tajien käsitykset integraatiosta jakautuivat lähes tasan erityisoppilaiden integrointiin yleis-

opetuksen puolelle (4 kpl) sekä kaksisuuntaiseen integraatioon (5kpl). Halusin erottaa tästä 

myös yhteisopettajuuden, sillä yhteisopettajuus nähdään tärkeänä osana integraatiota (esim. 

Liusvaara, 2012) ja sen tuomat hyödyt vaikuttavat erityisesti oppilaan yhteistyötaitojen ke-

hittymiseen sekä erilaisuuden hyväksymiseen (Oja, 2012; Taskinen, 2013).  

Opettajien käsitykset integraatiosta olivat suoraan verrattavissa heidän toteuttamaansa integ-

raatioon. Tämä lisää ajatusta omien kokemusten suuresta merkityksestä. Erityisoppilaita in-

tegroitiin yleisopetuksen tunneille pääsääntöisesti taito- ja taideaineissa, sillä niissä oppilai-

den erilaisuus ja tasoerot eivät nousseet esiin niin voimakkaasti. Kaksisuuntaista integraa-

tiota ja yhteisopettajuutta toteutettiin vaihtelevasti kaikissa oppiaineissa. Yhteisopettajuus 

lähti liikkeelle taito- ja taideaineissa, sillä osa opettajista kokivat olevansa heikkoja esim. 

musiikissa, tällöin he mielellään jakoivat vastuuta toisen opettajan kanssa. Yhteistyö palve-

lee opettajien lisäksi myös oppilaita, sillä näin he saavat asiantuntevampaa opetusta. Yhteis-

opettajuutta toteutettiin pääsääntöisesti omasta halusta, mutta syyksi mainittiin myös resurs-

sipula. Erityisopettajan tunnit eivät riitä sekä omalle erityisluokalle että yleisopetuksen eri-

tyisopetukselle. Heidän on ollut keksittävä keino yhdistää tunteja. Yhteisopettajuuden lisäksi 

kaksisuuntainen integrointi vapauttaa erityisopettajan resursseja yleisopetuksen oppilaille. 

Lähes kaikki vastaajat pyrkivät integroimaan oppilaita, mutta useissa tapauksissa oppilaiden 

käyttäytyminen esti sen. Käytösongelmia oli useimmin havaittavissa yläkoululaisilla. Haas-

tatteluista nousi esiin, että osa tutkimukseen osallistuneista opettajista toteutti useamman 

opettajan (kaksi luokanopettajaa ja erityisluokanopettaja) yhteistyössä kokonaisvaltaista ja 

järjestelmällistä integraatiota kaikissa oppiaineissa. Heidän mielestään kolmikon toteuttama 

integraatio on kaikista pisimmälle vietyä integraatiota.  

Saamieni tulosten mukaan integraation vaikutukset opettajan työhön jakautuivat tasaisesti 

puolesta ja vastaan. Lähes kaikkien vastaajien mielestä integraatiolla on positiivisia vaiku-
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tuksia ja neljä vastaajaa mainitsi myös negatiiviset vaikutukset. Eräs vastaaja ei kokenut in-

tegraation vaikuttavan työhönsä lainkaan, sillä erityisoppilaat integrointiin vain taito- ja tai-

deaineissa. Positiivisia vaikutuksia olivat yhteistyön tuoma näkökulmien ja keskustelujen 

lisääntyminen. Integraatio mahdollisti myös oppilaiden tason mukaisen opetuksen. Negatii-

visina vaikutuksina koettiin mm. lisääntyvä työmäärä. Suunnittelu mainittiin sekä positii-

viseksi että negatiiviseksi vaikutukseksi. On selvää, että kahden tai useamman henkilön yh-

teistyö lisää työtä varsinkin alussa ja vaatii yhteistä suunnitteluaikaa. Tutkimuskouluissa ei 

juurikaan ole varattu resursseja opettajien välisen yhteistyön toteuttamiseen, joten opettajat 

käyttivät suunnitteluun omaa aikaansa. Kun yhteistyö saadaan toimivaksi ja opettajat tutus-

tuvat toistensa tapoihin, niin yhteistyö keventää ja rikastuttaa opettajien työtä. Yhteistyöstä 

saatu hyöty sekä opettajille että oppilaille on niin suuri, että koulujen tulisi panostaa enem-

män sen resursointiin.  

Lakimuutos ei ole opettajien mukaan juurikaan vaikuttanut heidän työhönsä. Vaikutuksia 

käytäntöön ja asenteisiin on kuitenkin tuonut tuen jakautuminen kolmelle portaalle. Vaiku-

tuksista mainitsivat erityisesti erityisopettajat. Käytännön vaikutuksia olivat samanaikais-

opettajuuden resurssien ja paperitöiden lisääntyminen. Erityisopettajat ovat voineet jakaa 

vastuuta luokanopettajalle ja tätä kautta opettajien asenteet erilaisia oppilaita kohtaan ovat 

muuttuneet hieman suvaitsevaisimmiksi. Opettajia on pyritty opastamaan komiportaisen 

tuen käyttöönotossa mm. Kelpo-hankkeen avulla. Tutkimuksen mukaan lakimuutos ei vielä 

ylety kaikilta osin kouluihin. Lisäksi hankkeiden toimivuus ja siitä saatava hyöty opettajan 

työhön on aineiston perusteella kyseenalainen. 

Opettajien mukaan oppilaiden kokemukset integraatiosta olivat hyvin yksilökohtaisia ja jopa 

päivästä ja oppilaan vireestä riippuvaisia. Kokemukset jakautuivat opettajien mainintojen 

mukaan kahtia. Esiin nousi oppilaiden halu kuulua isoon ryhmään ja sitä kautta saada hy-

väksyntää ja uusia ystäviä. Oman tasoisen opetuksen saanti koettiin myös hyvänä. Haasteel-

lisena integraatio koettiin silloin kun oma päivä ja käytös olivat huonoja. Aineiston mukaan 

pienryhmän opetus on kevyempää ja oppilailla on enemmän aikaa omille jutuille. Tämä nä-

kyi varsinkin yläkoululaisilla siten, että he eivät olisi aina halunneet lähteä integrointitun-

nille, sillä erityisluokassa he saivat ottaa rennommin. Integrointia helpottaa se, että opettaja 

on oppilaalle ennestään tuttu ja integraatiota toteutetaan säännöllisesti. Integraatiota tulisi 

toteuttaa heti alkuopetuksesta lähtien, tällöin siitä tulisi luontevaa ja arkipäiväistä kaikille 

oppilaille sekä opettajille. 
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Haastateltavien mukaan vanhemmat eivät juuri anna palautetta integroinnista. Lähes kaikki 

opettajista kokivat, että vanhemmat ovat tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen. Lisäksi noin 

puolet mainitsi, että vanhemmat toivoisivat lisää integraatiota kumpaankin suuntaan. Syynä 

olivat mm. toive siitä, että oma lapsi olisi jotenkin normaalimpi ja saisi kavereita enemmän 

sekä paremman tuen saanti. Integraatioon liittyi myös pelkoja siitä, että oma lapsi erottuu tai 

häntä aletaan kiusata. Integraatio saattaa olla hyvin vieras käsite monelle vanhemmalle, mikä 

lisää epätietoisuutta ja pelkoa. Toisaalta taas vanhemmat toivovat lisää integrointia, vaikka 

ajatus oppilaan integroinnista saattaisi opettajien mielestä olla mahdoton. 

Tutkimushenkilöillä oli useanlaisia kokemuksia siitä, miten koulussa suhtaudutaan integraa-

tioon. Kahta lukuun ottamatta vastaajat mainitsivat, että koulussa panostetaan integraatioon. 

Tämä näkyi mm. siten, että opettajat saivat olla mukana suunnittelemassa koulussa toteutet-

tavaa integraatiota sekä erityisluokkien muotoa ja jakoa. On siis hyvin tärkeää, että koulut 

ottavat suunnittelussa huomioon opettajien mielipiteet. Tämä lisää opettajien tyytyväisyyttä 

ja he tuntevat, että heidän mielipiteillään on merkitystä. Kaksi tutkimushenkilöä koki, että 

koulussa ei panosteta integraatioon riittävästi. Vastauksista nousivat esiin mm. johdon piit-

taamattomuus integraatiota kohtaan sekä sen tärkeyden ymmärtämättömyys. Tuloksista sel-

visi, että vastaajilla on hyvin erilaisia ja jopa ristiriitaisia ajatuksia siitä, mihin suuntaan kou-

lulaitosta ja integraatiota tulisi kehittää.  

Maininnat koulun kehittämistä kohtaan jakautuivat kolmeen: yhteistyö ja asenne, koulun tuki 

ja erilaiset toimintamallit. Integraatiota voidaan tulosten mukaan kehittää vaikuttamalla 

opettajien ja koulun asenteisiin sekä lisäämällä yhteistyötä opettajien välillä. Tämä on mie-

lestäni tärkein ajatus integraation kehittämisessä, sillä opettajalla itsellään on oltava halua 

integrointiin ja yhteistyöhön sekä yhteisopettajuuteen. Yhteisopettajuus nähdäänkin tär-

keänä tekijänä integraation ja inklusiivisen koulun kehittämisessä. Integraation kehittäminen 

vaatii asenteiden muutosten lisäksi myös koko koulun tukea. Vastaajat kokivat integraation 

kehittymisen kannalta tärkeänä, että resurssit ovat riittävät ja lukujärjestykset suunnitellaan 

huolella. Haastatteluhetkellä integraation toteuttamista yhdessä koulussa estivät käytännön-

järjestelyt ja lukujärjestysten suunnittelu. Aineistosta kävi ilmi, että vastaajilla oli erilaisia 

haaveita tulevaisuuden rakentaessa tulevaisuuden koulua. Esiin nousi erilaisia ajatuksia siitä, 

kuinka koulun erityisopetus tulisi järjestää: Muurame-malli, luokaton opetus ja monien mal-

lien yhdistäminen. Jokaisen vastaajan mielestä integraation toteuttamisessa on vielä paljon 

kehitettävää inkluusiosta puhumattakaan. Vastaajien mukaan inkluusion haasteita ovat ha-
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luttomuus, eriävät mielipiteet ja vähäiset resurssit. Myös opettajankoulutusohjelma tulee uu-

distaa vastaamaan nykyisiin uudistuksiin ja tarpeisiin. Tutkimuksen perusteella voidaan to-

deta, että opettajat ovat pääsääntöisesti ymmärtäneet integraation merkityksen sekä oman 

työnsä että oppilaan kannalta. Toteuttaminen on kuitenkin melko alussa ja koulujen pitäisi 

panostaa opettajien väliseen yhteistyöhön sekä yhteisopettajuuteen ja lähteä sitä kautta ra-

kentaman parempaa, kaikille yhteistä koulua. 
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii kuvaamaan todellista elämää mahdollisimman kokonaisval-

taisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei voi täysin sanoutua irti arvolähtökohdista, 

jotka vaikuttavat siihen, miten pyrimme ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Hirsjärven, Re-

meksen & Sajavaaran (2009, 161) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole mahdollista 

saavuttaa objektiivisuutta sen perinteisessä merkityksessä, sillä tutkija ja aiempi tieto kie-

toutuvat saumattomasti toisiinsa. Saamme tulokseksi vain ehdollisia selityksiä, johonkin 

paikkaan ja aikaan rajoittuen. (Hirsjärvi et al., 2009, 161.) Käyttämäni fenomenografinen 

ote ei pyri absoluuttiseen totuuteen, sillä tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella opettajien 

käsityksiä ja kokemuksia integraatiosta (Niikko, 2003, 39). En siis pyri löytämään yhtä ja 

oikeaa tapaa integraation toteuttamiseen. Analysointivaiheessa tutkija itse päättää mikä on 

tutkimuksen kannalta tärkeää, joten hän voi jättää mainitsematta asioita, jotka olisi ollut hyvä 

mainita. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että aiheesta on saatu samantapaisia tuloksia aiemmin-

kin. Esimerkiksi Suuronen (2000) ja Taskinen (2013) tutkivat luokanopettajien käsityksiä 

integraatiosta ja ne jakautuivat pääpiirteittäin samoin kuin saamani tulokset, mikä osoittaa 

tutkimuksen reliaabeliuutta. Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2009, 231–232) mukaan 

tutkimuksen reliaabelius toteutuu muun muassa silloin, jos kaksi arvioijaa päätyy samaan 

tulokseen. Käytin aineiston keruussa vain yhtä menetelmää, mikä heikentää tutkimuksen re-

liaabeliuutta. Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan mitata myös tarkastelemalla 

tutkimuksen validiutta. Validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä vastata juuri siihen, 

mitä on tarkoitus tutkia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 231–232.) Metsämuurosen 

(2003, 35) mukaan validiteetti jaetaan usein ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoinen 

validius viittaa tutkimuksen yleistettävyyteen ja sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen 

omaa luotettavuutta tarkastelemalla mm. käsitteiden hyvyyttä ja teorian sopivuutta. (Metsä-

muuronen, 2003, 35.) Mielestäni olen onnistunut käsittelemään teoriaosuudessani tutkimuk-

sen kannalta oleellisia tekijöitä. Olen pyrkinyt käyttämään termejä ja käsitteitä, jotka eivät 

aiheuta sekaannusta. Tutkimuksen validiutta lisää valitsemani aineistonkeruumenetelmä. 

Käytin puolistrukturoitua haastattelua, joten pystyin tarvittaessa tarkentamaan kysymystä ja 

varmistamaan, että vastaaja on ymmärtänyt kysymykseni oikein. Lähetin haastattelulomak-

keen (LIITE 1) etukäteen, jotta tutkittava pystyi perehtymään kysymyksiin ja hänellä oli 

aikaa valmistella vastauksia. Toisaalta tämä on voinut johtaa siihen, että haastateltava on 
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ehtinyt pohtia, mitä haastateltava haluaa kuulla, eikä vastaus silloin vastaa tutkittavan todel-

lisia käsityksiä tai kokemuksia. Haastatteluaineiston luotettavuutta heikensi myös tutkijan 

kokemattomuus. 

Pyrin pitämään haastattelutilanteet luonnollisina ja haastattelut tapahtuivat tutkimushenkilön 

valitsemaan aikaan ja valitsemassa paikassa. Tällä pyrin takaamaan hyvän ympäristön haas-

tattelulle. Haastattelut toteutettiin yhtä lukuun ottamatta koulupäivien aikana välitunnilla tai 

muuna opettajalle sopivana aikana. Välituntihaastattelussa haastateltavalla on käytettävissä 

tietty aika, joka mahdollisesti vaikutti tutkimushenkilön viimeisiin vastauksiin. Suunnittelin 

haastattelun kestämään 15–20 minuuttia, jotta sen toteuttaminen koulupäivän aikana olisi 

mahdollista. Uskon, että tämä lisäsi opettajien halua osallistua tutkimukseen. Sain nauhoi-

tettua yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelut. Yksi haastattelu jouduttiin toteuttamaan vä-

lituntiavalvonnan aikana, joten sitä ei voitu tämän vuoksi nauhoittaan. Kyseinen tutkimus-

henkilö lähetti minulle kuitenkin sähköpostiin kirjallisenvastauksen haastattelukysymyksiin. 

Hirsjärven & Hurmeen (2001) mukaan haastattelujen nauhoittaminen parantaa tutkimuksen 

luotettavuutta merkittävästi. Tutkija voi tarvittaessa palata aineistoon yhä uudelleen ja uu-

delleen. Litteroin haastattelut heti haastattelujen jälkeen, mikä parantaa haastattelun laatua. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001, 185.) Litteroin haastattelut kokonaisuudessaan, jotta pystyin 

myöhemmin yhdistämään vastauksen oikeaan asianyhteyteen. Sähköisen haastattelulomak-

keen käyttö olisi saattanut vähentää virhetulkintaa.  
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8 POHDINTA 

Tutkimukseni pyrki selvittämään opettajien käsityksiä ja kokemuksia integraatiosta. Opetta-

jien käsitykset integraatiosta jakautuivat odotetusti useaan ryhmään. Puolet vastaajista käsitti 

integraation olevan yksisuuntaista, erityisopetuksesta yleisopetukseen päin toteutettavaa. 

Toinen puoli taas käsitti integraation toimivan kumpaankin suuntaan, jolloin sen hyödyt ovat 

suuremmat. Aineiston perusteella luokassa toteutettava integraatio oli suoraan verrattavissa 

opettajan käsitykseen integraatiosta. Jos opettajalla ei ole kokemusta integraation moninai-

suudesta tai sen mahdollisuuksista, miten hän voisi sitä toteuttaa? Yhteisopettajuus oli kol-

mas muoto, jonka vastaajat mainitsivat ja neljä vastaajista toteutti sitä omassa työssään. Esi-

merkiksi Ojan (2013) ja Puuttosen & Rönkän (2004) tutkimukset osoittavat, että yhteistyö 

ja tarkemmin yhteisopettajuus nähdään merkittävänä, jopa välttämättömänä integraation ke-

hittymisen kannalta. Integraation vaikutukset opettajan työhön ovat hyvin samankaltaisia 

kuin aiemmat tutkimukset osoittavat. Esimerkiksi Jokinen (2012) nostaa esiin väitöskirjas-

saan, että yhteisopettajuus ja moniammatillinen yhteistyö koettiin tärkeäksi erityisesti opet-

tajan työssäjaksamisen kannalta. 

Yhteiskunta on pyrkinyt vaikuttamaan koulutukseen ja sitä kautta erityiskasvatuksen kehit-

tymiseen mm. lakiuudistusten avulla. Viimeisin muutos tuli voimaan vuoden 2011 alussa. 

Lakiuudistuksen yksi merkittävimmästä muutoksista oli tuen jakautuminen kolmelle por-

taalle aiemman kahden sijaan. Tällä haluttiin vaikuttaa mm. oppilaan saaman tuen riittävään 

varhaisuuteen sekä suunnitelmallisuuteen. Tutkimukseni mukaan lakimuutos ei kuitenkaan 

vaikuta opettajan työhön merkittävästi. Opettajat kokivat vähäisten vaikutusten näkyvän 

käytännössä lisääntyvinä paperitöinä sekä yhteistyöresursseina. Resurssit lisääntyivät pää-

sääntöisesti mm. Kelpo-hankkeen myötä, mutta mitään pysyvää muutosta opettajat eivät ko-

keneet.  Janhukainen, Pösö, Kivirauma & Heinonen (2012, 24) sekä Oja (2012) esittävät 

lakiuudistuksen lisänneen opettajien työtä, mikä näkyy käytössä erilaina koulutuksina ja 

hankkeina. Opettajat näkevät muutosten etuina järjestelmän toiminnallisuuden selkeytymi-

sen ja vertailtavuuden, mikä nousi esiin myös tutkimuksestani. Toisaalta se taas lisää byro-

kratiaa ja raportointivelvollisuutta. Alkuvaiheen kokemukset osoittivat, että kolmiportaisen 

tuen mallin myötä erilaisten palavereiden ja koulutusten määrä on lisääntynyt, lisäksi oppi-

missuunnitelmien käsittely voi ruuhkauttaa oppilashuollon toimintaa. (Janhukainen et la., 

2012, 24; Oja, 2012.) Muutoksia havaittiin myös asenteissa. Varsinkin luokanopettajien suh-

tautuminen tukea tarvitsemiin oppilaisiin on parantunut eikä ensimmäinen vaihtoehto enää 
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ole siirto erityisopetuksenluokkaan. Ojan (2012, 257–258) mukaan asenteet ja identiteettityö 

koskee jokaisen yksilöllisiä kokemuksia ja tuntemuksia, on muutos siksi varsin hidasta. 

Apua identiteettityöhön tuovat työnohjaus, pienryhmätyöskentely ja mentorointi. (Oja, 

2012, 257–258.) Kolmiportaisen tuen myötä tuki tulee viedä luokkaan lähelle oppilasta (ylei-

nen tuki), mikä edellyttää luokanopettajalta uudenlaista ammattitaitoa. Onko luokanopetta-

jankoulutuksen saaneilla henkilöillä valmiuksia tarjota oppilaalle suunnitelmallista tukea? 

Opettajan tulee lisäksi pyrkiä aloittamaan tuen antaminen mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa. Pystyvätkö luokanopettajat erottamaan tuen tarpeen riittävän varhain? 

Tutkimuksessa ilmeni että, oppilaiden kokemukset integraatiosta ovat yksilöllisiä, mutta ei 

aina ongelmattomia. Erityisoppilaat leimaantuvat ja joutuvat jopa kiusaamisen kohteeksi. 

Jotta integraatiosta tulisi luonnollinen osa oppilaiden koulunkäyntiä, sen tulisi olla säännöl-

listä ja riittävää.  Voidaankin päätellä, että integraation lisääminen vähentäisi erityis- ja yleis-

opetuksen oppilaiden välistä kuilua ja sitä kautta parantaisi tasa-arvoa. Oppilaiden tulee op-

pia työskentelemään erilaisissa ympäristöissä ja heterogeenisessä työryhmässä. Vanhempien 

kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia eikä heillä ollut tarvetta kyseenalaistaa opet-

tajien päätöksiä. Näyttää siis siltä, että vanhemmat luottavat opettajien ammattitaitoon. Osa 

vanhemmista toivoo lisää integraatiota. Perusteluina olivat riittävän tuen saanti sekä jouk-

koon kuuluminen. Niin oppilaille kuin vanhemmillekin tärkeää oli se, että oppilas sai kuulua 

isoon ryhmään eikä siten erottunut massasta. Tutkimukseni tulokset oppilaiden ja vanhem-

pien kokemuksista olivat samankaltaisia kuin aiemmat tutkimukset (esim. Jokinen, 2012, 

Taskinen, 2013 & Suuronen, 2000.) 

Lähes kaikkien vastaajien mielestä kouluissa panostetaan integraatioon ja sitä pidetään tär-

keänä oppilaan kehittymisen kannalta. Tämä näkyy mm. siten, että opettajat saavat itse päät-

tää toteuttavatko integraatiota ja miten sitä toteuttavat. Voi jäädä miettimään, takaavatko 

pelkkä opettajien halu ja vapaaehtoisuus integraation toteuttamisen kouluissa? Valtaosa kou-

luista pitävää integraatiota kyllä tärkeänä, mutta millaisin voimavaroin koulut pyrkivät pa-

nostamaan integraation toteuttamiseen tai sen kehittämiseen? Mielestäni koulujen tulisi tu-

kea ja mahdollisesti jopa velvoittaa opettajia integroimaan oppilaita kumpaankin suuntaan 

sekä työskentelemään yhdessä. Tämä tukee erityisesti oppilaiden oppimista, kasvua ja kehi-

tystä sekä tuo monipuolisuutta tukea opettajan työhön. Mielestäni tärkeää olisi, että kolmi-

portaisen tuen ja integraation käytännöntoteutus näkyvät sekä opettajan että oppilaan arki-

päivässä. 
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Integraation kehittämisestä puhuttaessa tulee pitää mielessä sen jakautuminen neljään ta-

soon: fyysinen, toiminnallinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen integraatio. Jotta nämä 

kaikki neljä integraation tasoa toteutuisivat, tulee huomioida seuraavat: kaikkia oppilaita 

opetetaan yhdessä (fyysinen), opetusjärjestelyjen olla monipuolisia ja toimivia (toiminnalli-

nen), edistää kaikkien osallistujien välistä tasa-arvoa ja sosiaalisten suhteiden syntymistä 

(sosiaalinen) sekä luoda pohjaa peruskoulun jälkeiselle elämälle (yhteiskunnallinen). (Tuu-

nainen & Ihatsun, 1996, 10; Moberg & Savolainen, 2009, 78, 81–81.) Opettajien maininnat 

integraation kehittämiseen jakautuivat samoin kuin Johnsonin (2007, 85–88) ajatus koulu-

tuspolitiikkaa koskevista muutoksista: opetussuunnitelmalliset muutokset, taloudelliset ja 

hallinnolliset muutokset sekä opettajien ja opetusjärjestelmien muutokset (Johnson, 2007, 

85–88). Tutkimus tuloksista näkyi, että osa vastaajista olivat tyytyväisiä, mutta muutoksia  

kaivattiin. Integraation kehittäminen vaatii opettajien mielestä asenteiden muuttamista ja yh-

teistyön lisäämistä. Myös Vuorela (2008) mukaan toimivan integraation edellytyksenä ovat 

yhteistyön lisääminen ja riittävät resurssit (Vuorela, 2008; Rontti, 2013). Yhtenä kehittämi-

sen mahdollisuutena olivat erilaiset toimintamallit. Osa opettajista olivat tyytyväisiä omaan 

tapaansa, mutta myös muutoksia kaivattiin. Kouluissa oli suunniteltu mm. Muurame-mallia 

ja luokatonta opetusta. Kuitenkaan mitään radikaaleja muutoksia kohti inkluusiota ei ole 

tehty. Integraation kehittämisen yhteydessä aineistosta nousi esiin myös opettajankoulutuk-

sen kehittäminen. Integraation kehittämiseen vaaditaan resurssien lisäksi yhteistyötä. Opet-

tajilta vaaditaan aiempaa enemmän vuorovaikutustaitoja sekä moniammatillisen yhteistyön 

hyödyntämistä. Tähän pystytään vastaamaan parhaiten kehittämällä opettajankoulutusta si-

ten, että se vastaa nykyisiä tarpeita ja lainsäädäntöä. (Rasku-Puttonen & Rönkä, 2004, 175–

176; Vuorela, 2008.) 

Tutkimukseni tarkoituksena on lisätä lukijan tietoisuutta integraatiosta ja sen monipuolisuu-

desta. Tutkimuskysymysteni valinnalla olen tavoitellut eroavaisuuksien löytämistä opetta-

jien käsityksistä koskien integraatiota. Halusin tuoda esiin erilaisia tapoja toteuttaa integraa-

tiota. Pyrin selvittämään vuoden 2010 lakimuutoksen vaikutuksia opettajan työhön käyttäen 

esimerkkinä Kelpo-hanketta. Huomasin lakimuutoksen olevan niin laaja ja mielenkiintoinen 

aihe, että se vaatisi kokonaan oman tutkimuksen. Halusin selvittää sekä oppilaiden että van-

hempien kokemuksia integraatiosta. Rajasin kuitenkin aiheeni koskemaan opettajan käsityk-

siä oppilaiden ja vanhempien kokemuksista. Olisi mielenkiintoista päästä vertaamaan eroa-

vatko ne toisistaan. Opettajien käsitysten selvittäminen ja integraation kehittämismahdolli-
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suudet olivat tutkimukseni päätarkoitus. Johnsonin (2007, 71) teoksessa nousee esiin aineen-

opettajan ajatus, jonka mukaan yhtenäisyyden kehittämisessä pitäisi olla kaava tai sabluuna 

jonka mukaan koulut etenevät (Johnson, 2007, 71). Pitäisikö integraatiosta ajatella samoin? 

Perusopetuslaki velvoittaa kouluja tukemaan oppilaiden tasavertaisuutta sekä kaventamaan 

erityis- ja yleisoppilaiden välistä kuilua. Tästä huolimatta nykyinen järjestelmä on hyvin 

epäselvä, eikä kouluja todellisuudessa velvoiteta toteuttamaan integraatiota tai yhteisope-

tusta, jotka ovat ensi sijaisen tärkeitä muutoksessa kohti kaikille yhteistä koulua. Voitaneen 

todeta, että integraation kehittämisessä on vielä paljon tekemistä. Tutkimuksesta tärkeänä 

nousivat yhteistyön ja yhteisopettajuuden merkitys, mikä vaatii toimiakseen resursseja, sillä 

muuten opettajat joutuvat käyttämään suunnitteluun, ynnä muuhun sellaiseen omaa ai-

kaansa. Onko kohtuullista, että koulun kehittyminen vaatii opettajien vapaa-ajan uhraa-

mista? Integraation toimiessa kaikilla neljällä tasolla voidaan puhua kaikille yhteisestä kou-

lusta ja inkluusiosta. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää opettajien halua ja yhteistyöky-

kyä, mutta ennen kaikkea muutos vaatii koko koulun panosta. Ilman käytännön asioiden 

toimivuutta ja sitä kautta koulun johdon tukea ei voida saavuttaa ihannetilannetta, jossa kaik-

kia oppilaita opetettaisiin yhdessä. 
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LIITE 1 

HAASTATTELUKYSYMYKSET OPETTAJILLE: 

1. Toimitko tällä hetkellä luokanopettajana vai erityisluokanopettajana tai erityisopettajana? 

Kuinka pitkä työkokemus sinulla on? 

2. Mitä integraatio mielestäni tarkoittaa? 

3. Miten integraation toteutuu luokassasi?  

     - Missä oppiaineissa ja ikäluokassa? 

     - Miksi juuri näissä oppiaineissa/ikäluokassa? 

      - Miten integraatio on vaikuttanut sinun käytännön  työhösi esim. opetustuntien suunnit-

telussa jne.? 

4. Miten koet integraation oppilaan kehittymisen sekä oman työsi kannalta? 

     -hyödyt/haitat 

5. Miten oppilaat mielestäsi kokevat integraation? 

6. Miten vanhemmat mielestäsi kokevat integraation?  

7. Miten integraatiota tulisi mielestäsi kehittää? 

 

  



 

 

 

LIITE 2 

 OPETUKSEN KEHITTYMINEN 1840-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN 

 

Opetuksen kehittyminen kohti kaikkien oppilaiden oikeutta opetukseen (Hyytiäinen, 2012, 

7). 

 

 



 

 

 

LIITE 3 

 

 KOLMIPORTAINEN TUKI KOULUSSA 

 

HYVÄ KOULUPÄIVÄ: laadukas perusopetus, kasvua ja kehitystä tukeva toimin-

takulttuuri, yhteisöllisyys, kodin ja koulun yhteistyö, turvallisuus 

 

  YLEINEN TUKI          TEHOSTETTU TUKI           ERITYINEN TUKI 

 

LAKISÄÄTEISET PROSSESSIT:                                                   Erityisen tuen  

          Pedagoginen arvio                              Pedagoginen selvitys              päätös 

OPETUKSEN JA TUEN SUUNNITTELU: 

Oppimissuunnitelma             Oppimissuunnitelma                       HOJKS 

                                                  (pakollinen)                            (pakollinen) 

                                                              TUKIMUODOT 

eriyttäminen 

oppilaanohjaus 

oppilashuollon tuki 

tukiopetus 

osa-aikainen erityisopetus 

apuvälineet, yms. 

avustajapalvelut 

ohjaus- ja tukipalvelut 

eriyttäminen 

oppilaanohjaus 

oppilashuollon tuki 

tukiopetus 

osa-aikainen erityisopetus 

apuvälineet, yms. 

avustajapalvelut 

ohjaus- ja tukipalvelut 

eriyttäminen 

oppilaanohjaus 

oppilashuollon tuki 

tukiopetus 

osa-aikainen erityisopetus 

kokoaikainen erityisopetus 

apuvälineet, yms. 

avustajapalvelut 

ohjaus- ja tukipalvelut 

TUEN JÄRJESTÄMINEN: joustavat ryhmittelyt, ryhmäkoot, yhteisopettajuu-

den eri muodot, samanaikaisopettajuuden eri muodot, tuki osana kerhotoimintaa 

sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa 

 

(Esim. Hämäläistä (2012) ja Perusopetuslakia (642/2010) mukaillen) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 4 

 

   TUEN PORTAAT 

 

 

Kolmiportaisen tuen pyramidi (Opetushallitus) 


